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تهران- ایرنا- رییس جمهور گفت: اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در زمانی که مذاکره برای توافق در جریان 
اســت، اقدامی غیرمســئوالنه و ناقض روح مذاکره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آنها است.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح 
دیروز دوشــنبه در آئین دریافت اســتوارنامه »نادین اولیویری لوزانو« سفیر جدید سوئیس با اشاره به قدمت بیش از ۱۰۰ ساله روابط دو کشور گفت: ایران 
آماده گسترش حداکثری روابط با همه کشورها از جمله سوئیس در عرصه های تجاری، اقتصادی و سیاسی است.رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش 

دیپلماتیک سفارت سوئیس در تهران افزود: آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند....

www.sobh-eqtesad.ir

رییس جمهور در آئین دریافت استوارنامه سفیر جدید سوئیس:

 صدور قطعنامه علیه ایران در حین مذاکره، غیرمسئوالنه بود
info@sobh-eqtesad.ir

 ۲.۳ میلیون خانوار جدید تیرماه 
یارانه می گیرند

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها با بیان اینکه نتیجه بررسی گروه 
اول ثبت نام کنندگان یارانه ها مشــخص شده است، گفت: این گروه شامل 
دو میلیــون و ۵۰۰ هزار نفر بودند که از این تعــداد حدود دو میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر مشــمول دریافت یارانه شناخته شدند.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس رویه ماه های اخیر ۲۰ تیر ماه یارانه 
3۰۰ یا 4۰۰ هزار تومانی مربوط به دهک ها اول تا 9 درآمدی به حســاب 
سرپرســتان خانوارهای مشمول واریز خواهد شد. در این بین برخی افراد 
که تا پیش از اردیبهشــت ماه یارانــه دریافت می کردند اما پس از اصالح 
شــیوه پرداخت، تجمیع یارانه ها و اضافه شدن یارانه حذف ارز ترجیحی 
یارانه آنها حذف شــد، نسبت به این موضوع اعتراض داشتند و اعتراضات 
خود را در ســایت وزارت رفاه ثبت کردند.وزارت رفاه مسئول رسیدگی به 
این اعتراضات بود اما همچنان نتیجه این بررســی ها اعالم نشــده است. 
رییــس جمهور در گفتگــوی تلویزیونی اخیر خود گفتــه بود که تکلیف 
این گروه از معترضان باید زودتر مشــخص شود و جالب نیست که مرحله 
ســوم هم واریز شــود اما این گروه هنوز منتظر باشند و بگوییم اطالعات 
آنها در حال بررســی است.با توجه به این اظهار نظر رییس جمهور انتظار 
مــی رود تا پیش از تاریخ واریز ســومین مرحلــه یارانه های 3۰۰ تا 4۰۰ 
هزار تومانی نتیجه اعتراضات ثبت شــده مشخص شود. همچنین برخی 
افراد نیز که تا پیش از اردیبهشــت ماه یارانــه دریافت نمی کردند نیز در 
سایت www.gov.ir ثبت نام کردند تا در جمع مشموالن یارانه قرار بگیرند.
حسینی سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه پیش از این و در پاسخ به 
سوالی در خصوص آخرین وضعیت اعالم نتایج مربوط به اعتراضات حذف 
یارانه ها گفته بود: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که مســئول بررسی 
اعتراضات است، نتیجه ای در این خصوص اعالم نکرده است. به این دلیل 
که متولی بررسی اعتراضات وزارت کار است، در این باره نمی توانیم اظهار 
نظر کنیم.وی افزود: ممکن اســت طی روزهای آینده نتیجه اعتراضات را 
اعالم کنند و به این ترتیب بتوانیم مسدودی یارانه افرادی که اعتراض آنها 
مورد قبول واقع شده را رفع، و پرداختی مربوط به ماه های خرداد و تیر را 
نیــز انجام دهیم. ضمن اینکه این احتمال نیز وجود دارد که تا ۲۰ تیرماه 
نتیجه اعتراضات به ما ابالغ نشود.حســینی با بیان اینکه نتیجه بررســی 
اولین گروه ثبت نامی های یارانه های که تا پیش از اردیبهشــت ماه یارانه 
دریافت نمی کردند، مشخص شده است، گفت: وزارت رفاه آزمون وسع را 
در خصوص این افراد انجام داده و دهک بندی شده اند. براین اساس افرادی 
که در دهک های اول تا 9 قرار داشته اند، تعیین شده  و اطالعات آنها جهت 
پرداخت یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم شده است.یارانه تیر 
ماه به همراه یارانه معوق خرداد و تیر برای این افراد واریز خواهد شد. در 
صورتی که افراد ثبت نام کرده اند اما یارانه ای به آنها پرداخت نشــده باید 
به ســامانه حمایت وزارت رفاه مراجعه کنند و درخواست بازبینی خود را 
ثبــت کنند چرا که در دهک دهم قــرار گرفته اند.اولین گروه ثبت نامی ها 
شــامل حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می شده که از این تعداد نزدیک 
به 3۰9 هزار نفــر در دهک دهم قرار گرفته و مشــمول دریافت مالیات 
نشده اند. براساس لیست افرادی که مشــمول شناخته شده اند، در تاریخ 
۲۰ تیر ماه یارانه به همراه معوقات دو ماه گذشته واریز خواهد شد.وی در 
مورد کالهبرداری هایی که در حال حاضر از طریق پیامک انجام می شود، 
گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه ها هیچ پیامکی برای هم وطنان ارسال 
نمی کند. در نتیجه هر پیامکی که به اسم سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
برای افراد ارســال شود قطعا کالهبرداری است. افراد به هیچ عنوان نباید 
وارد لینک های ارســال شده شوند. متاســفانه در حال حاضر تعداد قابل 

توجهی از افراد با این مشکل مواجه شدند.

 ۸ تن دیگر جان باختند
مبتالیان کرونا دوباره ۴ رقمی شد 

بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، در ۲4 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰۰۷ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی شده و متاسفانه هشت بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به 
گزارش ایسنا، تا دیروز ۱3 تیرماه ۱4۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰۰۷ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱9 در کشور شناسایی و ۱۲۲ نفر از آنها بستری شدند.بر این اساس مجموع بیماران کووید۱9 در 
کشــور به ۷ میلیون و ۲4۰ هزار و ۵۶4 نفر رسید.متاســفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، متاسفانه ۸ بیمار 
مبتال به کووید۱9 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱4۱ هزار و 
4۰4 نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۶3 هزار و 4۷9 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.۲3۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱9 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۲ میلیون و ۶۵۲ هزار و 43۱ آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده 
اســت.در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۱۰۵ شهرستان در 
وضعیت زرد و 343 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.  به گزارش ایسنا، آخرین بار هفتم اردیبهشت ماه 
بود که آمار مبتالیان به کرونا در کشــور با رقم ۱۰۰9 نفر، چهار رقمی بود.همچنین بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت،  تا کنون ۶4 میلیون و ۶۵۵ هزار و ۷9۷ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۱۰ هزار و ۶۵4 نفر ُدز دوم و ۲۷ 
میلیون و ۷۷۱ هزار و 99۱ نفر نیز ُدز ســوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.بر این اساس مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و 43۸ هزار و 44۲ ُدز رسید.همچنین در شبانه روز گذشته 

۱۷ هزار و ۶3۰ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

غربالگری ۸۱ نمونه مشکوک به آبله میمونی در انستیتو پاستور
 موردی از ابتال به آبله میمون یافت نشد

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: از ابتدای خردادماه تاکنون غربالگری ۸۱ نمونه مشکوک به آبله میمونی 
در انستیتو پاستور و 3۷ نمونه نیز در مراکز دیگر انجام شده که در هیچ کدام از این نمونه ها، موردی از این 
بیماری شناسایی نشده است.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ رحیم سروری در همایش علمی 
آبله میمونی اظهار کرد: پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر جزو تکالیف ماست و ۱۲ مرکز آزمایشگاهی 
در کشور برای تشخیص آبله میمونی، تجهیز شده است.وی ادامه داد: انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری 
»ارتوپاکس ویروس« را طراحی کرد و تیم پاســخ ســریع انســتیتو پاســتور برای آمادگی جهت پاسخ به 
اپیدمی های احتمالی این بیماری، شکل گرفته است.سروری با اشاره به فعالیت های مهم و شاخص انستیتو 
پاستور ایران از گذشته تاکنون، یادآور شد: انستیتو پاستور ایران، پنج همه گیری بیماری  مانند وبا و حصبه 
را مدیریت کرده است.وی ادامه داد: ایران، یکی از متولیان ریشه کنی آبله در منطقه خاورمیانه شرقی است. 
در آن زمان واکســن های آبله  تولیدی انستیتو پاستور ایران در عراق، افغانستان و مصر استفاده شد. حدود 
۲۵۰ میلیون کودک از ۲۲ کشور واکسن های آبله تولید شده از سوی انستیتو پاستور ایران را استفاده کردند.

عضو ستاد ملی پیشگیری از تب کریمه کنگو عنوان کرد
۱۴ استان درگیر کریمه کنگو

ایسنا/ عضو ستاد ملی پیشگیری از تب کریمه کنگو، با بیان اینکه خوشبختانه همه بیماران در استان گیالن 
مداوا شدند و فوتی نداشتیم، افزود: حدود ۱4 استان در سطح کشور درگیر بیماری تب کریمه کنگو هستند.

دکتر امین اســدی در حاشــیه بازدید از دامداری های شهرستان رودســر، با بیان اینکه شهرستان رودسر 
بیشــترین درگیری را با بیماری تب کریمه کنگو دارد، اظهار کرد: تا امروز هفت نفر در این شهرســتان به 
بیماری مبتال شدند.وی با بیان اینکه خوشبختانه همه بیماران در رودسر مداوا شدند و فوتی نداشتیم، افزود: 
حدود ۱4 اســتان در سطح کشور درگیر بیماری تب کریمه کنگو هستند، اما شهرستان رودسر در گیالن 
بیشترین موارد را دارد.عضو ستاد ملی پیشگیری از تب کریمه کنگو، از مردم خواست به توصیه های بهداشتی 
هنگام خرید و مصرف گوشت دام توجه کنند و گفت: برای گوشت هایی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی 
در قصابی ها و هایپرمارکت ها به دست مردم می رسد، جای هیچگونه نگرانی درباره تب کریمه کنگو نیست.
اسدی، با بیان اینکه ذبح خارج از کشتارگاه درباره بیماری تب کریمه کنگو خطرناک است، خاطرنشان کرد: 
مردم حتما به توصیه ها توجه کنند و به ویژه در ایام عید قربان به مراکز تحت تایید دامپزشکی عرضه دام 

مراجعه داشته باشند.

تهران-ایرنا- وزیر امورخارجه کشــورمان با تاکید بر اینکه از مرحله 
ســو تفاهمات عبور کردیم، گفت:نشست سه جانبه وزرای خارجه 
ایران، آذربایجان و ترکیه در تهران برگزار می شود.به گزارش خبرنگار 
سیاست خارجی ایرنا، جیحون بایرام اف وزیرخارجه آذربایجان دیروز 
با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو 
کرد.وزرای خارجی ایران و آذربایجان در ادامه با حضور در نشســت 
خبری مشترک به ســواالت خبرنگاران پاسخ دادند.در ابتدای این 
نشست خبری امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان گفت: در 
چارچوب مذاکرات امروز طیف گسترده ای از موضوعات دوجانبه را 
به طور ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم. مطلع هســتید که 
روسای جمهور دو کشــور طی ۱۰ ماه گذشته دو دیدار با یکدیگر 
داشــتند در جریان این دو دیدار به ویژه دیدار هفته گذشته آقای 
الهام علی اوف و آیت اهلل رئیســی درخصوص مرحله جدید توســعه 
مناسبات دو کشور گفت و گوهای سازنده و رو به جلویی را داشتیم. 
ما بر تعمیق مناســبات دو کشور براساس حســن تفاهم، اعتماد، 
ومنافع متقابل دو کشــور تاکید کردیم.وزیر امور خارجه افزود: در 
گفــت و گوهای امروز بار دیگر موضوع تمامیت ارضی کشــورها از 
جمله جمهــوری آذربایجان مورد تاکید مــا قرار گرفت. همچنین 
حمایت خودمان را از روند حل و فصل مسالمت آمیز ادامه مناقشه 
قره باغ بر پایه اصول شناخته شده حقوق بین الملل مورد تاکید قرار 
دادیم.امیرعبداللهیان بیان کرد: جمهوری اسالمی از ابتدای مناقشه 
قره بــاغ همواره آمادگی خود را برای کمک به حل و فصل بحران از 
طریق گفــت  و گو اعالم کرد. ما همچنان آماده تداوم حمایت ها و 
مساعدتمان در این زمینه هستیم تا مسائل باقی مانده نیز بر مبنای 
احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت طرفین و از مسیر گفت وگو های 

سیاسی حل و فصل شود.

نشســت ســه جانبه ایران، آذربایجان و  ترکیه در تهران 
برگزار می شود

وی عنــوان کرد: معتقد هســتیم که در شــرایط جدید فرمت های 
منطقه ای که میان دو کشــور و یا با دیگر کشــورها وجود دارد باید 
مورد تاکید و توجه قرار گیرد. در ســفر هفته گذشــته ام به آنکارا با 
برادرم آقای چاووش اغلو توافق کردیم به زودی نشســت سه جانبه 
جمهوری اســالمی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه را 
در تهران در ســطح وزرای امور خارجه برگزار کنیم و امروز با برادرم 
جیحون درخصــوص بازه زمانی و تاریخ آن توافق خواهیم کرد.وزیر 
امور خارجه تصریح کرد: فرمت دیگری در ســطح کارشناسان ارشد 
موسوم به اجالس 3+3 در منطقه قفقاز وجود دارد. این اجالس میان 
کارشناسان ارشد و در گام بعدی وزرای خارجه آذربایجان، ارمنستان، 
گرجســتان و روســیه و ایران و ترکیه برگزار خواهد شد. جمهوری 
اسالمی ایران در تاریخی که نسبت به آن توافق خواهیم کرد میزبان 

این اجالس در تهران و یا یکی از شهرهای کشورمان خواهد بود.

اعالم آمادگی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان برای سفر 
به تهران

امیرعبداللهیان گفت: ما یادداشــت رســمی را همزمان با ســفر 
آقــای جیحون بایراموف مبنی بر آمادگی رئیس جمهور جمهوری 
آذربایجان برای ســفر به تهران دریافت کردیم. درخصوص نهایی 
شدن و توافق بر سر تاریخ سفر رسمی رییس جمهور آذربایجان در 
ادامه نشست امروز پیشنهادات را مورد بررسی قرار خواهیم داد و از 
همینجا به آقای الهام علی اف برای سفرشان به جمهوری اسالمی 

ایران خوش آمد می گوییم. 

انرژی و ترانزیت دو موضوع مهم در همکاری های اقتصادی 
دو کشور است

وی افــزود: همانطور که می دانید انرژی و ترانزیت دو موضوع مهم 
در همکاری های اقتصادی دو کشور است. وزیر نیروی کشورمان در 
سفری که در هفته جاری به آذربایجان خواهند داشت و برنامه ریزی 
سفر ایشان انجام شده است درخصوص بهره برداری از سد خداآفرین 
و قیزقلعه سی اقدام خواهند کرد گفت وگوهای مهمی در این رابطه 
میان روسای جمهور دو کشــور هفته گذشته انجام شد.وزیر امور 
خارجه بیان کرد: ما معتقد هســتیم با توجه بــه ورود به گرمای 
تابستان هرچه ســریعتر این دو پروژه ای که میان دو کشور وجود 
دارد و به مرحله نهایی رســیده اســت، باید مورد بهره برداری قرار 
گیرد.امیرعبداللهیان تصریح کرد: بحث  سنکرون سازی شبکه برق 
و تبادل برق میان دو کشــور در فصول پرمصرف و با هدف تقویت 
امنیت انرژی بین جمهوری اســالمی ایران و جمهوری آذربایجان 
مورد توافق دو کشــور قرار گرفته اســت که در جریان سفر وزیر 
نیروی کشورمان نهایی خواهد شد.وی افزود: همچنین درخصوص 
مسائل زیست محیطی پیرامون رود ارس با همکارم آقای جیحون 
گفت وگو داشــتیم یکی از نگرانی های اســتان های مرزی ما آلوده 
شــدن رودخانه مرزی و نگرانی های زیســت محیطی که در بحث 
رود ارس ایجاد شده است، می باشد . بخشی از این آلودگی ها مورد 
بحث در حوزه تخصصی محیط زیست قرار گرفته و ریشه های آن 
هم در داخل ایران و هم در جمهوری آذربایجان مورد شناســایی 
قرار گرفته که امیدواریم در این مســیر هم بتوانیم اقدامات موثری 

را انجام دهیم.

شــاهد جهش در حجم تجارت بین دو کشور هستیم/از 
مرحله سوءتفاهمات به خوبی عبور کردیم

وزیر امور خارجه گفت: خرســندیم که در ماه های گذشــته شاهد 
جهش در حجم تبادل تجاری دو کشــور بودیم و امیدوار هستیم 
بــا گفت وگوهایی که امــروز انجام گرفت بخش هــای اقتصادی و 
تجــاری هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی دو کشــور 
نسبت به افزایش هر چه بیشــتر حجم تبادل تجاری اقدام کنند.

امیرعبداللهیــان افزود: توافق کردیم اقداماتــی را انجام دهیم که 
از این رفت و آمدها و امضای اســناد، مردم دو کشــور هم به طور 
ملموس و عینی احساس پیشــرفت کنند. این احساس پیشرفت 
زمانی حاصل می شــود که رفت و آمد اتباع دو کشــور با توجه به 
مهار کرونا در هر دو طرف به صورت عادی از ســر گرفته شــود و 
تجار بازرگانان همه بخش هایی کــه در تعامل و همکاری بین دو 
کشور در حرکت هســتند به راحتی بتوانند ماموریت های خود را 
در راستای منافع متقابل انجام دهند.وی خاطرنشان کرد: در حوزه 
همکاری های فرهنگی هم با یکدیگر گفت وگو کردیم در هفته های 
گذشته وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان سفری به تهران داشتند و 
با همتای خود گفت وگوهای سازنده، مثبت و رو به جلویی را انجام 
دادند.وزیــر امور خارجه اظهار کرد: من یکبار دیگر به برادرم آقای 
جیحون بایراموف در تهران خوشامد می گویم و خرسند هستم که 
در جمع شما اصحاب رســانه اعالم کنم که ما در ۱۰ ماه گذشته 
از مرحله ســوءتفاهمات به خوبی عبور کردیم و اکنون در مرحله 
پیشرفته فزاینده مناسبات همه جانبه تهران و باکو در راستای منافع 

دو ملت هستیم.

جواد اوجی:

جذب ۴.۵ میلیارد دالر سرمایه خارجی
تأکید »رئیسی« برای بررسی اعتراضات جاماندگان دریافت یارانه

دستور یارانه ای مهم رئیس جمهور

رستم قاسمی:
 ارائه خدمات بانکی به کسانی که در سامانه 
امالک و اسکان ثبت نام نکنند، مجاز نیست

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه را با توجه به نزدیکی 
پرداخت سومین مرحله یارانه ها پس از اجرای طرح عادالنه سازی یارانه ها مورد تأکید قرار داد.به گزارش خبرنگار 
حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به ضرورت 
افزایش تولید نفت و گاز طبیعی برای پاسخ به نیازهای صادراتی خصوصاً در میادین مشترک تأکید کرد و گفت: 
میادین مشترک ذخایر ملی کشور است و دولت در صیانت از این ذخایر از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد، در 

همین راستا خوشبختانه امروز....

چگونه رشد نقدینگی منفی شد؟

 کاهش قیمت فروش نفت ایران 
برای رقابت با روسیه

امیرعبداللهیان در نشست خبری با وزیرامورخارجه جمهوری آذربایجان:

 نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان 
و ترکیه در تهران

3

6

6

4

4

2

 یک دســتگاه خشک کن دوار 16 متری مربوط به کارخانه 
آسفالت 120 تن در ساعت

  یک دستگاه خشک کن دوار 9 متری 
 یک عدد ســیلوی مواد 60 تنی استوانه ای از جنس ورق 

سیاه
 دو عدد سیلوی مواد 30 تنی استوانه ای از جنس ورق سیاه
 دو عدد سیلوی مواد 40 تنی استوانه ای از جنس ورق سیاه

 سه دستگاه الواتور12متری 
 یک دستگاه آسیاب پره ای M10 بانضمام شاسی 

 یک دستگاه آسیاب گلوله ای )بالمیل( 6 متری با گلوله های 
مربوطه به وزن 5 تن 

 یک دستگاه فیدر شــاتونی بانضمام هاپر مربوطه به ابعاد 
100Cm2*200 با تابلو برق مربوطه 

 دودستگاه سرند 4 و5 متری با شاسی مربوطه
 سه دستگاه فیدر تغذیه با الکتروموتور

 دودستگاه باسکول)مکانیکی و دیجیتالی( 3 و 5 تن
 یک دستگاه شاسی جرثقیل 3 تن

تجهیزات زیر به فروش می رسد:

 09139396068

تماس از طریق واتس آپ با شماره :
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رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجــی گفت:ما آمادگی 
کامــل را برای گفتگو با دولت عربســتان در همه موضوعات 
دوجانبه و منطقه ای، داریم و خرسندیم که تاکنون چند دور 
گفتگو میان دولت های طرفین برگزار شــده است.به گزارش 
خبرگزاری مهر، ســید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی در ســخنرانی خود کــه به صورت مجازی در 
جلسه عمومی »نهادها و نظم منطقه ای« در دهمین مجمع 
صلح جهانی ایراد کرد، گفت: بر اســاس بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، دبیرکل آن سازمان موظف 
شــده است از طریق مشورت با کشورهای منطقه سازوکاری 
را برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه خلیج فارس پیشنهاد 
دهد، ولی متأســفانه این وظیفه تاکنون مورد غفلت سازمان 

ملل قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه جمهوری اســامی 
ایــران به رغم برخی اختافات جدی بین ایران و عربســتان، 
معتقد اســت که این دو کشور می توانند مکمل ظرفیت های 
یکدیگر باشند، افزود: ما آمادگی کامل را برای گفتگو با دولت 
عربســتان در همه موضوعات دوجانبه و منطقه ای، داریم و 
خرسندیم که با مساعی دولت عراق، تاکنون چند دور گفتگو 
میان دولت های طرفین برگزار شــده اســت.رئیس شورای 
راهبردی روابط خارجی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه برخی 
از دولت های منطقه در یک اشتباه محاسباتی مهلک به دنبال 
باز کردن پای رژیم آپارتاید جنگ افروز اسرائیل به این منطقه 
هستند، گفت: آن ها حتی از عادی سازی روابط فراتر رفته، در 
جهت هم پیمانی با رژیم صهیونیســتی گام بر می دارند. این 
یک اشــتباه راهبردی بزرگ است که زمینه تنش و درگیری 
را در منطقه با ســرعتی سرسام آور باال خواهد برد. جمهوری 
اســامی ایران پیشاپیش نسبت به تبعات حضور اسرائیل در 
منطقه خلیج فارس هشدار می دهد و آن کشورها را مسئول 
هرگونه تبعــات خطرناک آن می داند.خــرازی با بیان اینکه 
منطقه خلیج فارس نیازمند ســازوکاری امنیتی است که از 
هژمونی هر قدرتی، چه منطقه ای و چه جهانی، ممانعت کند، 

اظهار کرد: برای محقق شــدن چنین هدفــی باید اقدامات 
اعتماد ســاز در حوزه هایی همچون مدیریت آب، حفاظت از 
محیط زیست، ایمنی هســته ای، امنیت انرژی، جهانگردی، 
همکاری اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری، ریشه کن کردن 
فقر و توانمندســازی مردم در دســتور کار همه کشورهای 
منطقــه قرار گیرد.وی با بیان اینکــه ایران همواره بر گفتگو 
به عنوان روشی کارآمد برای رفع سو تفاهمات، حل منازعات 
و تقویت اشتراکات تأکید دارد: افزود: حرکت به سمت ایجاد 
یک »مجمع گفتگوی منطقه ای« به حل مشــکات امنیتی 
منطقه کمک می نماید و گفتگوهای برادرانه، اما صریح و بی 
پرده میان کشورهای منطقه، بدون حضور و دخالت خارجی، 
کلید حل مشــکات اســت.در ادامه این نشست، حاضران 
ســواالتی را از خرازی مطرح کردند.رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی در پاســخ به این ســوال که ماحظات ایران 
برای حفظ ســاختارهای امنیت منطقه ای چیست؟، تصریح 
کرد: گفتگوهای میان کشــورهای منطقه برای حل و فصل 
اختافات ضروری است. توسل به زور برای حل مسائل قابل 
قبول نیست و حصول صلح، صرفاً از طریق گفتگو قابل تحقق 
است.وی در پاسخ به سوال دیگر یکی از شرکت کنندگان در 

این همایش مبنی بر اینکه با توجه به تجربه ایران در خصوص 
مقابله با تحریم ها، چشم انداز تحریم های آمریکا علیه روسیه و 
همین طور شرکت های چینی را چطور می بیند؟ افزود: همان 
طور که خود مقامات آمریکایی اعتراف کرده اند، سیاست فشار 
حداکثری علیه ایران با شکســت مفتضحانه مواجه شده که 
این امر مرهون تدابیر اتخاذ شــده و مقاومت تحسین برانگیز 
ملت ایران بوده اســت. معتقدیم تحریم روســیه و چین هم 
با سرنوشت مشابهی مواجه می شود. تحریم ها بر اولویت ها و 
منافع ملی کشــور تحت تحریم اثرگذار نیست. ایران تجربه 
خوبی در فائق آمدن بر تحریم دارد و به همکاری و رایزنی با 
روسیه و چین برای مقابله با تحریم ادامه خواهیم داد.خرازی 
همچنین در خصوص آینده و ظرفیت بالقوه همکاری ایران و 
چین بر مبنای سند همکاری ۲۵ ساله بین دو کشور، گفت: 
در این ســند بر جنبه های مختلف همکاری میان دو طرف 
تاکید شده است و ســازمان های ذیربط مشغول بسترسازی 
برای عملیاتی شدن آن هستند. این سند می تواند عاملی برای 
تقویت رفاه مردم دو کشــور باشد؛ ضمن آنکه این همکاری 
میان ایران و چین می تواند به نفع همه کشورهایی باشد که 

در حوزه ابتکار یک کمربند – یک راه قرار دارند.

گزیده خبر
امیر سرتیپ صباحی فرد:

حراست از مراکز حساس و حیاتی کشور، از 
ماموریت های مهم پدافند هوایی است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران در جمع کارکنان 
منطقه پدافند هوایی شــمال شرق کشــور گفت: یکی از ماموریت های مهم 
پدافند هوایی حراســت از مراکز حساس و حیاتی کشور است و انجام صحیح 
این ماموریت خطیر در امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است.به گزارش ایسنا به 
نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش، در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی شــمال شــرق 
گفت: یکی از ماموریت های مهم پدافند هوایی حراســت از مراکز حساس و 
حیاتی کشــور است و انجام صحیح این ماموریت خطیر در امنیت ملی بسیار 
حائز اهمیت است.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: چشمان بیدار 
کارکنان پدافند هوایی ضامن امنیت ایران عزیز اســت و بنده به نوبه خود از 
ایثار و فداکاری رزمندگان پدافند هوایی در دفاع از حریم هوایی کشور که در 
ادامه راه رشادت های شهدا و ایثارگران پدافند هوایی در دوران دفاع مقدس 

است قدردانی می کنم.

برای افزایش هماهنگی دستگاه های اطاعاتی کشور؛
وزیر اطالعات و رئیس جدید سازمان اطالعات 

سپاه دیدار کردند
تهران- ایرنا- وزیر اطاعات و رئیس سازمان اطاعات سپاه در نشستی مشترک 
تأکید کردند: امنیت پایدار در سایه هماهنگی و همکاری دستگاه های اطاعاتی 
و امنیتی افزایش می یابد.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا به نقل از دبیرخانه شورای 
هماهنگی اطاعات، جلسه مشــترک وزارت اطاعات با سازمان اطاعات سپاه 
پاســداران روز دوشنبه ۱۳ تیر ماه باحضور مسئولین و معاونین وزارت اطاعات 
در سازمان اطاعات سپاه برگزار گردید. وزیر اطاعات با تبریک انتصاب سردار 
ســرتیپ کاظمی به ریاست سازمان اطاعات ســپاه، از زحمات حجت االسام 
والمســلمین طائب تشکر و بر افزایش ســطح تعامات و توافقات فی مابین دو 
مجموعه تاکید نمود.ســردار کاظمی نیز ضمن تشکر از حضور وزیر و مسئولین 
وزارت اطاعات، برهماهنگی و هم افزایی دســتگاه های اطاعاتی تاکید و اظهار 
امیدواری نمود که امنیت پایدار در ســایه هماهنگی و همکاری دســتگاه های 

اطاعاتی و امنیتی افزایش می یابد.

در دیدار سفیر آکردیته لیتوانی مطرح شد
تاکید رییس جمهور بر لزوم 

اجرای تعهدات کشورهای غربی 
نسبت به ایران

رئیس جمهور در دیدار سفیر آکردیته لیتوانی اظهار داشت: 
ایران و لیتوانی ظرفیت های متنوع و متعددی برای ارتقای 

روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری با یکدیگر دارند.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در آئین 
دریافت اســتوارنامه »ریکارداس دیگوتیس« سفیر آکردیته 
لیتوانی گفت: دو کشور ظرفیت های متنوع و متعددی برای 
ارتقــای روابط و همکاری های اقتصادی و تجاری با یکدیگر 
دارند.رئیس جمهور با بیان لزوم اجرای تعهدات کشورهای 
غربی افزود: جمهوری اسامی ایران طبق تایید همه ناظران 
بــه تعهدات خود در توافق عمل کرده اســت، اما در عوض 
آمریکا از این توافق خارج شــده و کشورهای اروپای نیز از 
عمل به تعهدات خود تخطی کرده اند.رئیســی اقدام آمریکا 
و کشــورهای اروپایی برای پیگیری صــدور قطعنامه علیه 
کشورمان از سوی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی در حین مذاکــرات را وقیحانه و بر خــاف الزامات 
مذاکــره و توافق توصیف و تصریح کــرد: رفع تحریم های 
ظالمانه علیه ایران زمینه توافق و همکاری را فراهم خواهد 
کرد.»ریکارداس دیگوتیس« ســفیر آکردیته لیتوانی نیز در 
این مراســم با طرح درخواست گســترش روابط و ارتقای 
ســطح همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و از جمله لیتوانی اظهار داشت: به عنوان 
عضوی از اتحادیه اروپا تاکیــد می کنم که زمینه و فرصت 
مناســبی برای توســعه هر چه بیشــتر روابط با جمهوری 

اسامی ایران وجود دارد.

رییس جمهور در آئین دریافت استوارنامه سفیر جدید سوئیس:

 صدور قطعنامه علیه ایران در حین مذاکره، غیرمسئوالنه بود
تهران- ایرنا- رییس جمهور گفت: اقدام آمریکا و ســه کشور 
اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در زمانی 
که مذاکره برای توافق در جریان است، اقدامی غیرمسئوالنه و 

ناقض روح مذاکره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آنها است.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح 
دیروز دوشــنبه در آئین دریافت استوارنامه »نادین اولیویری 
لوزانو« ســفیر جدید سوئیس با اشاره به قدمت بیش از ۱۰۰ 
ساله روابط دو کشــور گفت: ایران آماده گسترش حداکثری 
روابط با همه کشورها از جمله سوئیس در عرصه های تجاری، 
اقتصادی و سیاسی است.رئیس جمهور همچنین با اشاره به 
نقش دیپلماتیک سفارت ســوئیس در تهران افزود: آمریکا و 
کشــورهای اروپایی در قبال ایران گرفتار اشــتباه محاسباتی 
هســتند و امیدوارم شــما واقعیات ایران را به دولت متبوع و 
دیگر کشــورها منتقل کنید تا متوجه شوند که ایران علیرغم 

دشمنی ها، به پیشــرفت خود ادامه داده است و سیاست های 
ســلطه طلبانه آنها اثر معکوس گذاشته است.آیت اهلل رئیسی 
اظهار داشت: اقدام آمریکا و ســه کشور اروپایی در پیشنهاد 
صدور قطعنامه در شــورای حکام در زمانی که مذاکره برای 
توافق در جریان اســت، اقدامی غیرمســئوالنه و ناقض روح 
مذاکــره و توافــق و بیانگر تناقض رفتاری آنها اســت.رئیس 
جمهور تصریح کرد: آمریکا باید تصمیم بگیرد که به الزامات 
مذاکره و توافق پایبند بماند.»نادین اولیویری لوزانو« ســفیر 
جدید ســوئیس نیز در این مراسم گفت: ایران و سوئیس در 
بیش از ۱۰۰ سال سپری شده از برقراری روابط دیپلماتیک، 
همواره تعامات و همکاری های مثبت و سازنده ای با یکدیگر 
داشته اند.سفیر سوئیس با اشــاره به نقشه راه روابط تهران و 
برن خاطرنشان کرد: به عنوان سفیر سوئیس برنامه اصلی من 

تاش برای گسترش روابط با جمهوری اسامی ایران است.

تهران - ایرنا - معاون سیاســی وزیر امور خارجه، بزرگترین نقض 
حقوق بشــر را سیاست زده کردن آن دانست و گفت: امروز حقوق 
بشر دســتاویز و ابزاری برای گســترش و نهادینه سازی سلطه و 
سیطره یکجانبه گرایی آمریکایی است.به گزارش خبرنگار سیاسی 
ایرنا، علی باقری در چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق بشــر 
آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری، گفت: امروز حقوق بشــر 
دستاویز و ابزاری برای گسترش و نهادینه سازی سلطه و سیطره 
یکجانبه گرایی آمریکایی است. به همین دلیل نقض فاحش حقوق 
بشــر در فلسطین به بهای از دســت دادن جان هزاران انسان در 
طول هفت دهه گذشــته و به قیمت از دســت دادن جان مال و 
زیرســاخت مردم یمن تمام شده است.معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه اضافه کرد: بر این اســت تقابل و مواجهه ای که بین تفکر 

انقاب اسامی به عنوان مبدع، مبتکر و پیشرو در حکمرانی دینی 
با پرچم مردم ســاالری اســامی در تقابل با تفکر لیبرالیسم که 
پرچــم یکجانبه گرایی آمریکایی جلو می رود، میدان اصلی مقابله 
در موضوع حقوق بشــر است.  باقری با بیان اینکه حقوق انسان و 
انسان، زیرساخت حکمرانی دینی است، گفت: انسان در تفکر دینی 
یک تقدس و یک ویژگی بی بدیل دارد. بر اســاس تعالیم دینی ما 
جان و حیات یک انسان برابر جان و حیات همه انسان هاست یعنی 
همه انسان هایی که در طول تاریخ آمدند و خواهند آمد و اگر یک 
انسان به ناحق کشته شــود به معنی این است که همه انسان ها 
کشــته خواهند شــد.معاون سیاســی وزارت امور خارجه افزود: 
آمریکایی ها مقاومت را به تروریســم ترجمه می کنند برای اینکه 
یک مقابله در افکار عمومی ایجــاد کنند در صورتی که مقاومت 
یعنی مبارزه با اشــغالگری، تجاوزگری، مبارزه برای اســتقال، 
تغییر دادن سرنوشــت. همه این مبــارزات که در قالب یک تفکر 
و گفتمان مقاومت شکل می گیرد، در سرشت انسانی یک مبارزه 
مقدس است که ارزش دارد انســان جانش را هم برای آن بدهد.

وی یکی از ارکان نقض حقوق بشــر را تحریم عنوان کرد و گفت: 

تحریم یکجانبه در واقع یعنی هدف قرار دادن همه انسان ها بدون 
هیچ استثنایی و مجازات همه انسان ها بدون هیچ دلیلی. تحریم 
که آمریکایی ها علیه مردم مســتقل از جمله مردم ایران در طول 
دهه های گذشــته و به ویژه یک دهه گذشته اعمال کردند، دقیقاً 
مجازات همه مردم بدون استثناء است.باقری گفت: آنها تحریم ها را 
به یک روایت دیگری در منظر جهانی ارائه می دهند و این وظیفه 
ما اســت که واقعیت و سرشت بنیانی این نوع تجاوزگری ها را در 
قالب دو عرصه مهم تروریسم و تحریم نشان دهیم.معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه، تحریم و تروریسم را دو رکن اساسی حقوق بشر 
آمریکایی دانســت و اضافه کرد: اگر این دو رکن را از آنها بگیریم، 
شــاید دیگر نتوانند اینگونه سیطره و توطئه خود را امتداد دهند.
وی ادامــه داد: در مقابل تفکر انقاب اســامی قرار دارد. مبنای 
سیاست های تفکر انقاب اسامی بر اساس صیانت از حقوق انسانها 
و حقوق بشر است. غربی ها با برجسته کردن یک یا دو موضوع در 
مورد یک یا دو نفر و با ضریب دادن در ساحت رسانه آن را به یک 
مسأله ملی و بین المللی تبدیل می کنند ولی حقوق یک ملت را به 
طور کامل زیر پا می گذارند.  باقری تصریح کرد: اینکه رهبر معظم 

انقاب اسامی بارها تاکید کرده اند که قدرت آمریکا در حال افول 
است، دقیقاً یکی از زیرساخت های اساسی آن موضوع حقوق بشر 
اســت. آمریکایی ها اساساً هیچ ارزش و شأنی برای حقوق انسان و 
ملت ها قائل نیســتند. ماک برای آنها تنها منافع خودشان است. 
منافع باند قــدرت و ثروتی که در هیات حاکمه آمریکا حکمرانی 
می کند.  وی گفــت: آمریکایی ها ادعا می کردند که مدافع حقوق 
مردم افغانستان هستند اما حاصل ۲۰ سال حضور و نقش آفرینی 
و فعالیت آنها و نیروهای هم پیمان آنها در افغانستان نه امنیت، نه 

توسعه و نه دموکراسی بود.  

بزرگترین نقض حقوق بشر، سیاست زده کردن آن است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ادامه داد: بزرگترین نقض حقوق 
بشــر، سیاست زده کردن حقوق بشر اســت. برای انقاب اسامی 
و جمهوری اســامی ایران، انسان بماهو انســان موضوعیت دارد. 
براساس قانون اساسی جمهوری اسامی ایران انسان صرف نظر از 
دین، ملیت، قوم زبان و رنگ، موضوع اصلی و محوری حقوق بشر 
است.باقری تصریح کرد: سرشت خودبرتربینی آمریکایی ها هیچ حد 

و مرزی برای حقوق ملت های مستقل قائل نیست. به همین جهت 
است که با قاطعیت می توان ادعا کرد که در جهان امروز هیچ ملتی 

نیست که طعم تلخ حقوق بشر آمریکایی را نچشیده باشد.  

زیر پا گذاشتن حقوق ملت های مســتقل، جزء الینفک 
سیاست خارجی آمریکا است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه اضافه کرد: زیر پا گذاشتن حقوق 
ملت های مســتقل، جزء الینفک سیاست خارجی آمریکا است و 
همین مقابله با یکجانبه گرایی، جهاد مقدس برای ائتای حقوق 
انســانها در گســتره گیتی است.وی فلســطین را دایره المعارف 
حقوق بشــر آمریکایی دانســت و افزود: در حالی که طبق همه 
قواعد و مقررات بین المللی اقام بشردوســتانه در هیچ شرایطی 
قابل تحریم نیســت اما در حقوق بشر آمریکایی تحریم غذا و دارو 
ممنوع نیست.  باقری تاکید کرد: یکجانبه گرایی آمریکا درگیر یک 
پارادوکس هویتی و وجودی اســت. چرا که از یکسو الزمه سلطه 
و ســیطره آمریکا نقض حقوق ملت ها است و از سوی دیگر زیرپا 
گذاشــتن حقوق ملت ها مانند موریانه زیرساخت یکجانبه گرایی 
را میان ملت ها از بین می برد.معاون سیاســی وزارت امور خارجه 
بیان کرد: صیانت از حقوق انســانها و ملتها از مؤلفه های اصلی و 
محوری مکتب شــهید سلیمانی که در گفتمان و جریان مقاومت 

متبلور است.

باقری:

بزرگترین نقض حقوق بشر، سیاست زده کردن آن است

نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومي

  شرکت  مدیریت پسماند شهرداریها 

مدلتعداد )دستگاه(نوع ماشین آالتردیف

85 به باالیکنیسان کمپرسی1

شـرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و 
میمه، خمینی شهر و برخوار در نظر دارد تامین ماشین آالت 
مورد نیاز خود جهت انجام امور خدمات شهر را به شرح زیر 
از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد 
صالحیت واگذار نماید، لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت 
اداری شــنبه مورخ 1401/05/01 جهت دریافت و تحویل 
اسناد مربوطه به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان 
شهید بهشتی )مخابرات( انتهای فرعی 9 غربی پالک 66 
مراجعه و یا جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

03145290800 تماس حاصل نمایند.

 شناسه آگهی : 13464۷1

خرازی:

آمادگی کامل برای 
گفتگو باسعودی ها
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گزیده خبر
فرآیند واریزی ها به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه دارد

 جزئیات پنج مرحله واریزی به حساب بورس
تهران- ایرنا- صندوق توســعه ملی اعالم کرد: از ۱۲ 
هزار میلیارد تومانــی که باید به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه پرداخت می شد، پنج هزار میلیارد تومان واریز 
و هفت هزار میلیارد تومان باقی مانده است که البته 
فرایند واریزی تا اتمام تعهد صندوق توسعه ملی ادامه 

دارد.به گزارش ایرنا از صندوق توســعه ملی، حدود دو سال قبل که چراغ های 
قرمز روی بازار سرمایه سایه انداخته بود، راهکارهای مختلفی برای آرام شدن 
تالطم این بازار اتخاذ شد که یکی از آن ها، تزریق یک درصد از منابع صندوق 
توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود.بر این اساس مقرر شد معادل 
ریالی ۵۱۰ میلیون دالر به صورت تدریجی در بازار سرمایه، سرمایه گذاری شود 
که این مبلغ به نرخ سامانه معامالت الکترونیک )ETS( حدود ۱۲ هزار میلیارد 
تومان اســت.در این راستا تاکنون صندوق توسعه ملی طی پنج مرحله مبالغ 
مختلفی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است. نخستین واریزی در 
پنجم آذرماه سال ۱۳۹۹ و به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود. ۲۶ اردیبهشت 
ســال ۱۴۰۰، ۱۰۳۴ میلیارد تومان به عنوان دومین واریزی صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت گرفت. ۳۰ دی ماه سال گذشته نیز 
ســومین مرحله از پنجمین مرحله و آخرین مرحله واریزی در سال ۱۴۰۰ و 
به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان انجام شد.امســال نیز واریزی طی دو مرحله و در 
تاریخ های یازدهم اردیبهشت ماه به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان و هشتم تیرماه 
به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام شــده است.بنابراین و طبق توافق اولیه از 
۱۲ هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی باید پرداخت می کرد، پنج هزار 
میلیارد واریز و هفت هزار میلیارد تومان باقی مانده اســت. از این ۷۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان باید سه هزار میلیارد تومان از محل مطالبات صندوق توسعه ملی 
از سازمان امور مالیاتی و مابقی نیز از منابع در اختیار صندوق پرداخت شود که 

این فرایند بر اساس قرارداد منعقده ادامه دارد.

هشدار؛ مراقب این پیامک ها باشید
با مطرح شدن واریز سود سهام عدالت برای جاماندگان کالهبرداران فرصت 
را غنیمت شــمرده و به کاسبی خود )دســت کردن در جیب مردم( رونق 
داده اند.به گزارش خبرگزاری تســنیم، امید اربــاب، مدیر امنیت اطالعات 
سپرده گذاری مرکزی گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی برای واریز سود 
سهام عدالت پیامکی ارسال نمی کند.  با توجه به کالهبرداری های جدید که 
در خصوص سود سهام عدالت انجام شده افراد باید این نکته را توجه داشته 
باشــند که هیچ ارگانی از طریق شماره موبایل های شخصی اقدام به ارسال 
 IR.پیامک نمی کند نکته مهم ترین این که تمام سامانه های دولتی با پسوند
http://xn--ugbh۱dh۲y.ir(( تمام می شوند و پسوندهای دیگر مورد اعتماد و 
قبول نیستند افراد در صورت مواجه با چنین مواردی حتما با سامانه ۱۵۶۹ 

تماس حاصل کنند.

تأکید »رئیسی« برای بررسی اعتراضات جاماندگان دریافت یارانه

دستوریارانهایمهمرئیسجمهور
رئیس جمهور در جلســه هیئت دولت تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت 
یارانــه را با توجه بــه نزدیکی پرداخت ســومین مرحله یارانه ها پــس از اجرای طرح 
عادالنه ســازی یارانه ها مورد تأکید قرار داد.به گــزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری 
تسنیم، آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به ضرورت 
افزایش تولید نفت و گاز طبیعی برای پاســخ به نیازهــای صادراتی خصوصاً در میادین 
مشترک تأکید کرد و گفت: میادین مشترک ذخایر ملی کشور است و دولت در صیانت از 
این ذخایر از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد، در همین راستا خوشبختانه امروز با ابتکار 
عمل و تالش های همکاران وزارت نفت، عقب ماندگی ها در برداشــت از میادین مشترک 
جبران شده است.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به بهره برداری از ۲۰۹ 
طرح صنعتی و معدنی همزمان با روز ملی صنعت و معدن اشــاره کرد و گفت: تکمیل 
حلقه های زنجیره ارزش مواد معدنی یکی از برنامه های مهم تحولی دولت اســت، در این 
زمینه برنامه ریزی جدی کرده ایم و الزم است ابعاد این حرکت به کمک رسانه ها برای افکار 
عمومی تبیین شود.آقای رئیسی ارائه جزئیات طرح های افتتاح شده به مردم را امیدآفرین 
خواند و از مسئوالن امر خواست جزئیات این کار بزرگ اعم از تعداد واحدهای فعال شده، 
میزان ســرمایه گذاری و اشتغال زایی و نتایج آن را با مردم در میان بگذارند.تالش دولت 
برای ایجاد ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری محور بعدی سخنان رئیس جمهور در این 
جلسه بود. آقای رئیسی در این زمینه با تأکید بر ضرورت صیانت جدی از معیشت و سفره 
مردم، گفت: کنار سازوکارهایی که برای جبران افزایش قیمت ناشی از اصالح تخصیص 

یارانه ها در نظر گرفته شده است، الزم دستگاه های نظارتی چه درون و چه خارج از دولت، 
با افزایش قیمت هایی که بر مبنای سوداگری و خارج از چارچوب منطق اقتصادی اتفاق 
افتاده اســت، برخورد نمایند.رئیس جمهور بر همین اساس وزرای جهاد، صنعت، معدن 
و تجارت و دادگستری را مأمور کرد با بررسی دقیق وضعیت بازار با کارخانه ها، اصناف و 
تولیدکنندگانی که با افزایش بدون منطق قیمت، در راستای بی ثباتی و ایجاد تالطم بازار 
و اقتصاد گام برداشته اند، برخورد قاطع کنند.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
با اشــاره به برخی شبهات مطرح شده درباره کنکور ۱۴۰۱، گروهی به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور را مأمور تحقیق و بررسی دقیق ابعاد این موضوع کرد و گفت: کنکور نقطه 
اطمینان مردم به ســازوکارهای سنجش و پذیرش دانشجو در کشور است و نباید اجازه 
دهیم هیچ خدشــه ای به این اعتماد وارد شــود.در بخش دیگری از این جلســه، رئیس 
جمهور از بانک مرکزی برای تدوین و ابالغ آیین نامه تســریع و تسهیل در پرداخت وام 
ازدواج از »حیث وثایق و تضامین« و »تعیین سقف زمان انتظار« قدردانی کرد و نظارت 
بر اجرای کامل این آیین نامه را مورد تأکید قرار داد.آیت اهلل رئیســی گفت: ممکن است 
برخی شعب بانکی اعتبارات کافی برای پرداخت سریع وام به متقاضیان را نداشته باشند، 
اما می توانند با زمان بندی مناسب تســهیالت را متناسب با نیازمندی ها و درخواست ها 
مدیریت و پرداخت کنند و اجازه ندهند جوانان عزیز دچار تشــویش و نگرانی شــوند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به ابالغ آیین نامه رتبه بندی معلمان بر لزوم اجرای دقیق 
و ضابطه مند این آیین نامه تأکید و تصریح کرد: منزلت معلمان با اجرای قانون رتبه بندی 

صیانت و حقوق آنها تأمین می  شود و سطح نظام آموزشی نیز ارتقاء می یابد.دکتر رئیسی 
افزود: کنار اجرای رتبه بندی باید به ابعاد دیگر آیین نامه نیز توجه ویژه شــود تا کسانی 
جذب آموزش و پرورش شــوند که تخصص و صالحیت الزم را دارند و رودربایســتی یا 
اجرای ســلیقه ای قانون نباید موجب تضییع حقوق افراد شــود.رئیس جمهور در بخش 
پایانی سخنان خود تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه را با توجه به 
نزدیکی پرداخت سومین مرحله یارانه ها پس از اجرای طرح عادالنه سازی یارانه ها، مورد 
تأکید قرار داد و گفــت: بعد از ۲، ۳ ماه هنوز برخی خانواده ها اعالم می کنند که به رغم 
داشتن شــرایط و اعالم اعتراض خود، هنوز یارانه دریافت نکردند.آیت اهلل رئیسی اضافه 
کرد: بررســی اعتراضات باید ســرعت پیدا کند تا اگر کسی بدون دلیل متقن از دریافت 
یارانه محروم شده است، یارانه اش پرداخت شود و اگر هم براساس مستندات واجد شرایط 

دریافت یارانه نیست به او اعالم شود و تأخیر در این کار جایز نیست.

وزیر راه و شهرسازی از ابطال مصوبه فروش دالری بلیت هواپیما به اتباع خارجی خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
رستم قاسمی گفت: فروش بلیت هواپیما به اتباع خارجی بر اساس نرخ دالر ممنوع است و این موضوع به همه شرکت 
های هواپیمایی ابالغ شــد.وی با اشاره به اینکه فروش دالری بلیت هواپیما برای مسافران به خصوص در فرودگاه های 
آبادان و اهواز مشــکالتی را ایجاد کرده بود، گفت: رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری در جلسه ای که با مدیران عامل 
شــرکت های هواپیمایی داشــت این موضوع را ابالغ کرد که تصویر آن نیز منتشــر خواهد شــد.وزیر راه و شهرسازی 
همچنین با بیان اینکه طی هفته گذشــته برخی شــرکت ها و دفاتر هواپیمایی به بهانه ارائه خدمات سی آی پی و غذای گرم اقدام به گران فروشی بلیت 
کردند، گفت: این اقدام خالف قوانین و بدون مجوز ســازمان هواپیمایی کشــوری بوده اســت.وی با بیان اینکه سقف قیمتی همه مسیرهای داخلی کشور 
در ســامانه هواپیمایی کشوری اعالم شــده است، افزود: هیچ شرکتی هواپیمایی یا دفتر مسافرتی حق فروش بلیت باالتر از نرخ های تعیین شده را ندارد.

آقای قاســمی با اعالم اینکه با متخلفان احتمالی برخورد قانونی خواهد شــد، گفت: به همین منظور در فرودگاه های کشــور میز بازرسی مستقر می شود 
تا مســافران بتوانند تخلفات احتمالی شــرکت های هواپیمایی را گزارش دهند.رئیس سازمان هواپیمایی هم در این باره گفت: فروش ارزی و دالری بلیت 
هواپیما به اتباع خارجی، متوقف شد و دستورالعمل جدید فروش بلیت به اتباع خارجی هفته آینده ابالغ می شود.محمد محمدی بخش افزود: چارتر کننده 
و آژانس ها هم اجازه فروش دالری بلیت را به اتباع خارجی ندارند.  تمهیداتی برای فروش بلیت به اتباع خارجی در نظر گرفته شده است که دستورالعمل 

آن به زودی آماده و ابالغ می شود.

کاهش تقاضا بر تولید آلمان تاثیر می گذارد و چشم انداز اقتصادی را تیره خواهد 
کرد.به گزارش ایســنا، یک نظرســنجی نشــان داد که کاهش شدید سفارشات 
جدیــد بر فعالیت های تولیدی آلمان در ماه ژوئن تاثیر گذاشــته و چشــم انداز 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا را تیره تر کرده است.شــاخص مدیران خرید برای بخش 
تولید که حدود یک پنجم اقتصاد آلمان را تشــکیل می دهد، مطابق با انتظارات 
تحلیلگران و با یک تخمین ســریع، در مــاه ژوئن از رقم نهایی ۵۴.۸ در ماه می 
به ۵۲ کاهش یافت. شــاخص ســفارش های جدید به ۴۳.۳ رسید که از ۴۷ در 
ماه می به پایین ترین سطح از می ۲۰۲۰ رسید و به زیر مرز ۵۰ رسید که رشد 
را از انقباض جدا می کند.بر اســاس گــزارش رویترز، با توجه به کاهش تولیدات 
عقب افتاده، شــرکت ها انتظارات خود را برای تولید در ۱۲ ماه آینده به تیره ترین 
ســطح برای بیش از دو ســال کاهش داده اند. این نظرسنجی با کاهش نرخ های 
افزایــش در هزینه های نهــاده و قیمت های تولید برای دومیــن ماه متوالی، به 

تسکین بخش تورم اشاره کرد.

چشم انداز تیره برای اقتصاد آلمان!فروش دالری بلیت هواپیما به اتباع خارجی ممنوع شد

تالش برای رفع موانع تولید و توسعه صادرات 
در همین رابطه رییس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن 
با قدردانی از تمامی فعاالن عرصه صنعت و معدن کشور، گفت:  
تولید یکــی از محورهای اصلی خلق قدرت برای هر کشــوری 
اســت و دولت مردمی، به تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری 
و ضرورت های توســعه اقتصاد کشــور، حمایت از تولید، تالش 
برای رفع موانع پیش روی تولید و تاکید بر توســعه صادرات را 
وظیفه خود می داند.آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی، از تهیه پیش 
 نویس سند جامع صنعت کشور از سوی دولت خبر داد و گفت: 
تولیــد یکی پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین صنعت جامع صنعت 
کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت 
کارشناسان پیش  نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال 

طی مراحل نهایی شدن است.

تولیدکنندگان، افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی 
رییــس جمهور فعاالن اقتصــادی و تولیدکنندگان داخلی را 
»افســران میدان تولید و خلق قدرت ملی« دانست و با تاکید 
بر اینکه تولیدات دانش بنیان توانایی و ظرفیت رقابت پذیری 
باالتــری را در بازارهای جهانی و داخلی دارند اظهار داشــت: 
تنقیح قوانیــن و پرهیز از تصمیمات خلق الســاعه از جمله 
اقدامات الزم برای هموار شــدن مسیر تولید در کشور است. 
در عیــن حال دولت باید تصدی گری های خود را در اقتصاد 
رها کرده و در جایگاه حمایــت، هدایت و نظارت قرار بگیرد.

وی تالش برای نیــل فعالیت های تولیدی به بهره گیری هر 
چه بیشــتر از دانش ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر 
ضــرورت های رونق تولید برشــمرد و تصریح کرد: دانش اگر 
ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل پایان نامه در دانشگاه 
باقی می ماند.رئیســی با بیان اینکــه نظارت جدی بر تمامی 
فرآیندهای اخذ مجوزها و تســهیل سرمایه گذاری و تولید از 
دیگر مصادیق مبارزه با فساد و دولت هوشمند یکی از زمینه 
های مهم مبارزه با فساد است، اعالم کرد: در سفرهای خارجی 
و مالقات با سران کشورهای همسایه شاهد اشتیاق به تولیدات 

و محصوالت ایرانی هستیم. وی خطاب به تولیدکنندگان ادامه 
داد: زمینه کار بسیار فراهم است و امیدواریم بتوانیم با دست 
توانای شما و حمایت دولت، بخشی از مشکل اقتصاد و اشتغال 
کشور را برطرف کنیم. رییس جمهور تاکید کرد: دشمن برای 
عقب  نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه  های خلق قدرت 
که تولید جزو مهمترین آنها اســت، تــالش می  کند تا روند 
تولید را مختل و ضعیف کند. وظیفه ما در برابر این تالش  ها 
حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به عنوان افسران 

این میدان است.

اشتغال زایی برای 5 هزار نفر در کارخانه زرکام
همچنیــن رییس هیئــت مدیره گروه صنعتی و پژوهشــی زر 
در این مراســم گفت: این واحد تولیدی با نام زرکام و ســرمایه 
گــذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومــان و تولید بیش از ۴۰۰ 
نوع محصوالت غذایی و شیرینی جات با تکنولوژی و فناوری روز 
دنیا راه اندازی شــد.مرتضی سلطانی با بیان اینکه بیش از  ۴۰۰ 
نوع محصول غذایی و کانفکشــنری با تکنولوژی و فن آوری روز 
دنیا در این کارخانه تولید می شــود، ادامه داد: مساحت کارخانه 
زرکام بالغ بر 3۰۰ هزار متر مربع اســت و با همت مهندسان و 

کارگران جوان این مرز و بوم ساخته شده است.بنیان گذار گروه 
صنعتی و پژوهشی زر با اعالم اینکه این کارخانه به عنوان یکی از 
بزرگترین طرح های بخش خصوصی کشور برای 5 هزار نفر شغل 
ایجاد کرده است؛ اظهار داشت: تمامی تولیدات و محصوالت این 
کارخانه قابلیت و امکان صادرات و حضور در بازارهای جهانی را 
دارد و با بزرگترین شرکت های چندملیتی، رقابت خواهد کرد و 
به انحصار آنها پایان خواهد داد.به گفته سلطانی، زنجیره تامین 
کامل گروه صنعتی زر از مزرعه تا سفره را پوشش می دهد و در 
دنیا وجود شــرکت های آرد زر، زر ماکارون، سیلوهای پیشرفته 
ذخیره سازی غالت، پاالیشگاه دانش بنیان غالت زر با محصوالت 
های تک )High Tech( از خانواده شیرین کننده های طبیعی 
در یک مجموعه کم نظیر است.وی خاطرنشان کرد: گروه صنعتی 
و پژوهشــی زر با فعالیت در ۱۷ صنعت مختلف غذایی، صنایع 
تبدیلی، دانش بنیان و خدماتی، پیشرو در صنعت غذایی کشور 

است. 

زرکام، افتخاری دیگر برای صادرات تولیدات داخلی
همچنین استاندار البرز در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه زرکام 
گفت: بخش خصوصی این استان امروز با راه اندازی واحد تولیدی 
جدید در زمینه محصوالت غذایی و شیرینی، افتخار دیگری برای 
صادرات تولیدات کشور رقم زد.مجتبی عبداللهی تاکید کرد: این 
طرح که به عنوان مگاپروژه از آن نام برده شــد، با ظرفیت تولید 
بیش از ۴۰۰ نوع محصول غذایی، کیک و شکالت در فضایی به 

وسعت 3۰۰ هزار متر مربع افتتاح شده است.

بزرگترین کارخانه شیرینی و شکالت در استان البرز افتتاح شد

آغاز فعالیت زرکام بزرگترین کارخانه کانفکشنری خاورمیانه
»زرکام« بزرگترین کارخانه تولیدی محصوالت شــیرینی و شکالت 
)کانفکشنری( در سطح خاورمیانه، در ارتباط زنده تصویری با رئیس 
جمهور در در شهرستان ساوجبالغ استان البرز به بهره برداری رسید.
در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که در تاریخ 11 تیرماه 
در سالن اجالس سران در تهران با حضور رییس جمهور، وزیر صنعت 
و معدن و فعاالن اقتصادی حوزه های صنعتی و معدنی برگزار شــد، 
کارخانه زرکام افتتاح شد.به گزارش دنیای اقتصاد این کارخانه عظیم 
و دانش بنیان، با بیش از 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش 
خصوصی راه اندازی شده است و بهره برداری از آن تحوالت بی سابقه 
ای را در حوزه صنایع تبدیلی و بازرگانی در سطح ملی و کشورهای 

منطقه به همراه خواهد داشت.
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گزیده خبر

شرکت گاز هرمزگان رتبه برتر در حوزه 
سالمت اداری  را کسب کرد

شرکت گاز استان هرمزگان  در هشتمین دوره سنجش    
سالمت اداری شــرکت ملی گاز ایران در سال 1400،  
موفق به کسب رتبه برتر شد.به گزارش  روابط عمومی 
شرکت گاز استان هرمزگان، حسن دالوری، دبیر کمیته 
سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی  گاز استان 
هرمزگان  ضمن اشــاره به کســب این موفقیت، افزود: طبق اعالم امور بازرسی 
و پاسخگویی به شــکایات شرکت ملی گاز ایران و با عنایت به نتیجه حاصل از 
بررسی مدارک و مســتندات واصله از سامانه مربوطه و نیز استعالم های بعمل 
آمده از واحد آموزش شــرکت ملی گاز و واحدهای نظارتی، شــرکت گاز استان 
هرمزگان در سال 1400 موففق به کسب رتبه سوم در زمینه سالمت اداری شد.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران:
55 هزار و 620 مشترک جدید گاز طبیعی 

سال گذشته در استان مازندران جذب شدند
قاســم مایلی رستمی، سرپرست شــرکت گاز استان 
مازندران در حاشــیه نشســت مجمع عمومی عادی 
ســالیانه این شرکت که در سالن جلسات شهید باهنر 
ساختمان مرکزی برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار 
کرد: در حال حاضر، 98 درصد جمعیت استان مازندران 
از نعمت گاز بهره مند هستند که ان شاءاهلل با بهره برداری از پروژه های گازرسانی 
روســتایی، ضریب نفوذ گاز در این حوزه تا پایان ســال، به 96 درصد افزایش 
خواهد یافت.وی ادامه داد: ســال گذشــته 438 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
اجرا، 20 هزار و 349 انشــعاب نصب و بالغ بر 55 هزار و 620 مشــترک جدید 
پذیرش شــده اند و 33 هزار و 500 مترمکعب بر ســاعت گاز طبیعی جایگزین 
سوخت های فسیلی در صنایع استان شده که شامل 301 واحد صنعتی می شود.

مایلی رســتمی با بیان این که سال گذشته در مجموع، حدود 8 میلیارد و 21 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مازندران مصرف شده است.

سارقان ۱2 میلیارد تومان خسارت روی 
دست مخابرات کرمانشاه گذاشتند

 حمیدرضا امیری سرپرســت مخابرات منطقه کرمانشاه امروز در جمع اصحاب 
رسانه در خصوص برنامه های مخابرات استان در سال 1401، اظهار کرد: برنامه 
امســال در دو بخش فیبرنوری و توسعه شبکه مخابراتی و همراه اول و اینترنت 
خواهــد بود.وی با بیان اینکه ســرمایه گذاری عظیمی در بحث فیبرنوری انجام 
شده است، ادامه داد: 400 کلیومتر فیبرنوری در بخش جاده ای و بین شهری در 
برنامه داریم و به زودی شروع خواهیم کرد.سرپرست مخابرات منطقه کرمانشاه 
در بخش فیبرنوری خانگی، گفت: 1200 مشترک خانگی در برنامه داریم البته 
محدودیتی ندارد، قطعا هر تقاضایی همشــهری ها داشته باشند حتما اقدام به 
طراحی و توسعه خواهیم کرد.وی اضافه کرد: در بحث توسعه همراه، 28 سایت 
تلفن همراه در ســطح اســتان در برنامه داریم که منتظر ابالغ برنامه شــرکت 
ارتباطات ســیار برای شروع عملیات اجرایی هستیم.امیری با اشاره به طلب 40 
میلیارد تومانی این شرکت از اپراتورهای تلفن همراه، ادرات، سازمان ها و مردم، 

افزود: اگر بدهی ها به موقع پرداخت شود خدمات رسانی بهتر خواهد بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 
 ۱۳2طرح اشتغال زایی در استان

 به تصویب رسید
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
با تکیه بر برگزاری شش جلسه کمیته فنی تسهیالت 
موضــوع بنــد الف تبصــره 18 از بررســی و تصویب 
132طرح با اشــتغال زایی ۷80 نفر در استان خبر داد 
و گفت: با برگزاری شــش جلسه کمیته فنی پیرامون 
تسهیالت موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400 در مجموع،  132 طرح 
به مبلغ 1186 میلیارد ریال به تصویب رسید و با تصویب این تعداد طرح زمینه 
اشتغال برای ۷80 نفر در استان فراهم شد.حسین فتحی؛ مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر و بیان این که تسهیل گری 
و رفع مشــکالت فرآیندی در ارائه تسهیالت برای توسعه اشتغال در استان در 

دستور کار کمیته فنی استان قرار گرفته است، 

اهم عملکرد سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری گرگان در بهار ۱40۱

سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری گرگان به تشریح 
مهمترین اقدامات سه ماهه نخست این سازمان پرداخت.کریم علمی در خصوص 
عملکرد فصل بهار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان اظهار 
داشت: در سه ماهه نخست ســال جاری در حوزه اجتماعی اولین سرای محله 
و تامین خانه ســالمت اجتماعی در محله میخچه گران را راه اندازی و جشــن 
شــادمانه ویژه کودکان در 5 محله کم برخوردار و جشــن ویژه کودکان کار در 

سالروز جهانی مبارزه با کار کودکان را برگزار کردیم.

 کشف و ضبط 4 قبضه سالح شکاری 
غیر مجاز در تالش

محمدپور-گیالن؛ طی هفته اخیــر با تالش مامورین 
اجرایی اداره محیط زیســت تالش و همکاری مامورین 
انتظامی این شهرســتان، تعداد 4 قبضه سالح شکاری 
غیر مجاز کشف و ضبط شد.رامین شیالتی لمر رییس 
اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان تالش: ضمن 
قدردانی از همکاری تنگاتنگ عوامل نیروی انتظامی این شهرستان گفت: پس 
از دریافت گزارش از اقدامات تعدادی از شکارچیان غیر مجاز در مناطق ییالقی 
بخش حویق  این شهرستان، مامورین یگان اجرایی این اداره  نسبت شناسایی 
این شــکارچیان پرداخته و موفق به کشف و ضبط 4 قبضه سالح شکاری غیر 
مجاز از این متخلفان شدند. شیالتی  افزود: پرونده این تخلف برای سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شــده اســت .رییس اداره حفاظت محیط 
زیست تالش: در پایان گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با 
همکاری نیروی انتظامی به طور مداوم در حال عملیات کنترل و پایش مناطق و 

عرصه های طبیعی تحت مدیریت  است.

کاهش قیمت فروش نفت ایران 
برای رقابت با روسیه

ایران برای رقابت با روسیه در بازار چین، قیمت فروش نفت خود 
را کاهش داده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، چین 
پس از تحریمهای غربی علیه مســکو بر ســر جنگ در اوکراین، 
به مقصد مهم نفت روســیه تبدیل شده است. تغییر جریان نفت 
روســیه به چین، رقابت با ایران را در یکی از بازارهای مهم برای 
نفت این کشــور، افزایش داده اســت.صادرات روسیه به چین در 
ماه مه افزایش یافت و این کشــور از عربستان سعودی به عنوان 
بزرگترین صادرکننده نفت به چین ســبقت گرفت. در حالی که 
ایران قیمت فروش نفت به چین را برای حفظ توان رقابتی، کاهش 
داده اســت اما جریان صادرات نفت ایران به چین همچنان قوی 
مانــده که احتماال تا حدودی به دلیل تقاضای رو به رشــد پس 
از تســهیل قرنطینه های کووید در این کشور است.واندانا هری، 
موسس شرکت واندا اینسایتس در سنگاپور در این باره گفت: تنها 
رقابت میان نفت ایرانی و روســی ممکن است به چین ختم شود 
که کامال به سود پکن خواهد بود. این مسئله تولیدکنندگان خلیج 
فارس که شــاهد تصرف بازارهای ارزشمند توسط نفت به شدت 

ارزان هستند را ناخشنود خواهد کرد.
آمار رســمی چین تنها سه ماه واردات نفت از ایران از اواخر سال 
2020 را نشــان می دهد که شامل ژانویه و مه سال 2022 است 
اما آمارهای منابع دیگر جریان پایدار واردات نفت از ایران به چین 
را نشان می دهد. طبق آمار شرکت تحقیقاتی کپلر، واردات پس 
از افت اندک در آوریل، در ماههای مه و ژوئن، بیش از ۷00 هزار 
بشکه در روز بوده است. شرکت مشاوره FGE  می گوید نفت اورال 
روسیه تا حدودی بازار چین را تصرف کرده است.به گفته معامله 
گران، نفت ایران حدود 10 دالر در هر بشکه پایینتر از قیمت نفت 
برنت، قیمت گذاری شــده است تا با محموله های نفت اورال که 
قرار اســت در اوت به چین تحویل داده شوند، برابری کند. پیش 
از جنگ در اوکراین، نفت ایران با چهار تا پنج دالر تخفیف در هر 
بشکه عرضه می شد. گریدهای نفت سبک ایران و نفت سنگین 
ایران با نفت اورال قابل مقایسه هستند.پاالیشگاههای خصوصی 
چین، خریداران بزرگ نفت روسیه و ایران هستند و عرضه ارزان 
مهم اســت تنها این پاالیشگاه ها با مقرراتی که پیرامون صادرات 
ســوختها وجود دارد، برخالف پاالیشگاههای دولتی، محدودیت 
دارند و سهمیه برای صادرات ســوختها به بازارهای خارجی که 

قیمتها به دلیل کمبود عرضه افزایش پیدا کرده است، ندارند. 

جواد اوجی:

جذب ۴.۵ میلیارد دالر سرمایه خارجی
وزیر نفت با اشــاره به لزوم 160 میلیارد دالر ســرمایه گذاری در بخش های باالدستی و 
پایین دستی کشــور طی هشت ســال آینده، گفت: بخش عمده ای از سرمایه گذاری ۷ 
میلیارد دالری برای طرح توســعه میدان آزادگان را از بانک ها، شــرکت های توسعه ای 
و صندوق توســعه ملی تأمین می کنیم.به گزارش ایلنــا از وزارت نفت، جواد اوجی  در 
نشست ارائه فرصت های سرمایه پذیری و سازوکار اجرایی مشارکت  بانک ها در طرح های 
باالدستی کالن صنعت با اولویت مگاپروژه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان 
با بیان این که نبود ســرمایه گذاری در سال های اخیر به دلیل تحریم، مشکالت زیادی را 
در زمینه ظرفیت تولید نفت و گاز، پاالیش و محصوالت پتروشیمی برای کشور به وجود 
آورده است، گفت: متأسفانه به صورت جدی در سال های اخیر نتوانسته ایم از ظرفیت های 
مالی داخل کشور برای استفاده در صنعت نفت بهره گیریم.وی با یادآوری این که ایران 
پارســال در اوج فصل سرما با کسری 250 میلیون مترمکعبی گاز روبه رو بود، گفت: این 
در حالی است که کشور ما دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد، ضمن آن که در 
بخش تأمین فرآورده های نفتی نیز با توجه به رشــد مصرف شاهد برابری مقدار مصرف 
و تولید در کشور هستیم، از این رو باید به فکر افزایش ظرفیت تولید فرآورده های نفتی 
در کشــور باشیم.اوجی خطاب به مدیران بانک ها و مؤسسه های مالی کشور تأکید کرد: 
بی شک اگر در سال های اخیر سرمایه گذاری مناسبی در حوزه نفت و گاز کشور می شد، 
وضع اقتصادی و معیشتی کشور و مردم به شکل کنونی نبود، از سوی دیگر اگر بتوانیم 
با سرمایه گذاری در پروژه های پاالیشی کشور، نفت خام را به محصوالتی با ارزش افزوده 
باالتر تبدیل کنیم می توانیم به صورت کامل از خام فروشی جلوگیری کنیم.وی به سهولت 
صادرات فرآورده های نفتی و پتروشــیمی و حتی پیش فروش این محصوالت اشاره کرد 
و افزود: اگر در ســال های اخیر در این دو حوزه ســرمایه گذاری بهتری می شــد، کشور 
منفعت بیشتری می داشت.وزیر نفت تأکید کرد: یکی از اهداف و دغدغه های بزرگ دولت 
سیزدهم هم افزایی ظرفیت های فنی و اقتصادی داخلی برای پیشبرد طرح های راهبردی 
در صنعت نفت است، در این زمینه پارسال تفاهم نامه و قرارداد 45 پروژه در بخش های 
باالدســت و پایین دست به ارزش 16 میلیارد دالر بیشتر با استفاده از منابع داخلی امضا 
شد؛ امســال نیز پروژه های نیمه کاره صنعت نفت کشور به ارزش 13 میلیارد دالر طبق 
یک برنامه زمانبدی مشــخص با استفاده از منابع داخلی و کنسرسیوم بانک های داخلی 

به بهره برداری خواهد رسید.

جذب 4.5 میلیارد دالر سرمایه خارجی
اوجی به جذب 4.5 میلیارد دالر ســرمایه خارجی در پروژه های صنعت نفت و گاز کشور 
در سال 1400 اشاره کرد و گفت: دو بسته سرمایه گذاری جذاب در بخش های باالدستی 
و پایین دستی برای سرمایه گذاران خارجی آماده شده است که امیدواریم به زودی منجر 

به قرارداد شــود.وی با اشاره به عالقه دولت مردمی برای سهیم کردن سرمایه های مردم 
در پروژه هــای جذاب نفت و گاز کشــور تصریح کرد: هم اکنون بهترین و شــیرین ترین 
مکان برای ســرمایه گذاری مردم و بانک های داخلی صنعت نفت است.وزیر نفت گفت: 
در ســال های اخیر الگوی قراردادهای نفتی در کشور برای جذب بیشتر سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی تغییرات مهمی داشــته اســت، گفت: هم اکنون پروژه های نفت و گاز 
کشــور اولویت بندی شده است؛ برای نمونه اگر ما در سال های آینده در بخش پاالیش و 

پتروپاالیش سرمایه گذاری نکنیم به واردکننده فرآورده های نفتی تبدیل خواهیم شد.

استفاده از توان مالی غول های اقتصادی کشور
اوجی با تأکید بر این که برای تامین امنیت انرژی کشور بایستی هرچه زودتر سرمایه گذاری 
در پروژه های نفت و گاز کشور متحول شود، گفت: بر اساس هماهنگی ها با مجموعه های 
اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول های اقتصادی کشور )هلدینگ ها(، بانک های 
داخلی و مشــارکت های مردمی برای پیشبرد طرح های نفت و گاز کشور بهره ببریم.وی 
ادامــه داد: قرار نیســت همه  160 میلیارد دالر ســرمایه گذاری مورد نیاز در بخش های 
باالدستی و پایین دستی طی هشت سال آینده را از منابع داخلی تأمین کنیم، اما حداقل 
بخش عمده ای از این ســرمایه گذاری را می توان از ظرفیت های داخلی تأمین کرد.وزیر 
نفت به میدان مشترک نفتی آزادگان ) شمالی و جنوبی( به عنوان بزرگترین میدان نفتی 
مشــترک ایران با کشور عراق اشــاره کرد و گفت: هم اکنون عراق با بهره گیری از توان 
شرکت های همچون بی پی و شل در حال توسعه و تولید از این میدان در طرف خود است، 

در حالی که ما در مجموع از این میدان حدود 190 هزار بشکه نفت برداشت می کنیم.

اولویت صنعت نفت، میدان مشترک نفتی آزادگان
اوجی افزود: هم اکنون شرکت ملی نفت ایران با استفاده از داده ها و مطالعات شرکت های 
داخلی و خارجی توانسته است طرح توسعع جامع خوبی برای توسعه فازهای تازه میدان 
آزادگان شمالی وجنوبی تهیه کند، گفت: به عنوان یک کارشناس مخازن نفتی و گازی 
می گویم که با توجه به ظرفیت باالی این میدان، تولید از آن بیش از 590 هزار بشــکه 
در روز واقع بینانه اســت.وی با اشاره به مذاکره شرکت ملی نفت ایران با 5 یا 6 شرکت و 
بانک بزرگ داخلی و نیز صندوق توســعه ملی برای سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری در 
میدان آزادگان گفت: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده قرار است چاه های زیادی در این 
میدان حفاری شــود.وزیر نفت اظهار کرد: در بخش توســعه میدان های دریایی به ویژه 
میدان مشترک پارس جنوبی نیز ایران هم اکنون شرکت های توانمند بزرگی دارد؛ نظام 
جمهوری اسالمی ایران با همکاری شرکت ها و بانک های داخلی در سال های اخیر 150 
میلیارد دالر در این حوزه سرمایه گذاری کرده که هم اکنون از صفر تا 100 عملیات از دریا 

تا خشکی در آن به دست توانمند کارکنان ایرانی انجام می شود.

سود قابل توجه سرمایه گذاری در میدان های نفت و گاز
اوجی تصریح کرد: بنده ســال ها تجریه توسعه و سرمایه گذاری در میدان های نفت و گاز 
کشور را دارم و با تکیه به این تجربه با اطمینان خاطر عرض می کنم که ایران توان فنی 
و مالی توسعه منابع هیدروکربوری خود را دارد؛ بر اساس فرمت و برنامه ریزی در شرکت 
ملی نفت ایران و ســازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت های اکتشاف و تولید، بانک ها و 
پیمانکاران داخلی در قالب یک شــرکت ســهامی پروژه های نفت و گاز همچون میدان 
مشــترک آزادگان را به صورت 20 ساله توســعه خواهند داد و بنده به عنوان وزیر نفت 
این قول را می دهم که ســود این الگو از پروژه های نفت و گاز شیرین تر از الگوی جدید 
قراردادهای نفتی باشــد.وی درباره وضع برنامه ریزی برای ساخت پتروپاالیشگاه شهید 
ســردار قاسم سلیمانی گفت: خوشبختانه ساخت این پاالیشــگاه با بودجه 10 میلیارد 
دالری در بودجه امســال تصویب شد، در این پتروپاالیشگاه کنسرسیومی از پنج شرکت 
و هلدینگ کشور همچون ســتاد اجرایی فرمان امام )ره(، صندوق توسعه ملی، صندوق 
ســرمایه گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس، شرکت ملی پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی و سهامداران مردمی مشارکت خواهند داشت.

مجوز تنفس خوراک برای سهامداران و سرمایه گذاران پتروپاالیشگاه های
وزیر نفت گفت: هم اکنون برای پتروپاالیشــگاه های جدید کشــور مجوز تنفس خوراک 
از ســوی دولت صادر شده اســت، این موضوع کمک بســیار خوبی برای سهامداران و 
سرمایه گذاران هشت پتروپاالیشگاه جدید کشور خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این 
طرح های جدید برای راه اندازی، می تواند مشــوق خوبی برای سرمایه گذاران و بازگشت 
سرمایه آنها باشد.اوجی با تأکید بر اینکه امروز محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی 

ایران قابل تحریم نیست.

یک کارشناس حوزه آب گفت: اقدامات صورت گرفته برای حل 
بحران آب کافی نیســت و جای نگرانی جــدی دارد، روالی که 
دولت های مختلف طی کردند در جهتی نیست که دلگرم کننده 
و به ســمت حل مسئله باشد. عمدتا نگاه دولت های مختلف از 
جمله دولت فعلی در بخش مدیریت تامین است.بنی هاشــمی 
در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا، دربــاره تغییر اقلیم و 
خشکســالی و تبعات آن بر ایران اظهار داشــت: در حال حاضر 
متوسط بارش ها و روان آب ها در کشورکاهش پیدا کرده و میزان 
آبی که در دسترس داریم کاهش پیدا کرده است، باید بپذیریم 
که ما کشور کم آب تری نسبت به قبل شده ایم.وی افزود: متاسفانه 
اقدامات صورت گرفته برای حل بحران آب کافی نیست و جای 

نگرانــی جدی دارد، روالی که دولت های مختلف طی کردند در 
جهتی نیست که دلگرم کننده و به سمت حل مسئله باشد، عمدتا 
نگاه دولت های مختلف از جمله دولت فعلی در بخش مدیریت 
تامین است. مثال اینگونه است که جمعیت در حال افزایش است 
و ما هم باید به ســمت تامین نیازهای شرب و بهداشت برویم، 
همه هم و غم این است که چگونه آب مورد نیاز را تامین کنند 
و به مدیریت تقاضا و نگرش جامع کمتر توجه می شــود و این 
یک مسئله حاد و بغرنج اســت. این استاد دانشگاه تاکید کرد: 
برای حل بحران آب جامع نگری نیاز اســت که وجود ندارد، ما 
اکنون در بخش کشــاورزی، شــرب، سیاست خارجی و امنیت 
غذایی سیاســت یکپارچه نداریم و دغدغه های مختلف اجرایی 

و دیدگاه های مسئولین مانع از این است که جامع نگری صورت 
بگیرد، هرکس بخشی از مسئله را می بیند و تمرکز می کند، هر 
قدر تامین بیشتر باشد، متناسب با آن تقاضا و نیاز افزایش پیدا 
می کند. وی خاطرنشان کرد: یعنی تا نگاه جامعی نسبت به این 
مسائل نداشته باشــیم و همزمان اراده نکنیم تقاضا و مصرف و 
هم تامین را مدیریت کنیم حتی اگر وضعیت آبی ما بهود پیدا 
کند همچنان مشکل خواهیم داشت، ما اکنون مدیریت همزمان 
تقاضا و تامین را باهم انجام نمی دهیم و روز به روز وضع آب بدتر 
می شود و شاهد کم آبی بیشتر هستیم، نتیجه اینکه حتی برای 
تابســتان هم نگران این هستیم که آیا می توانیم آب را تامین و 
به دست مردم برسانیم یا خیر. بنی هاشمی بیان داشت: در دنیا 
شاخص و استانداردهایی در حوزه تامین آب وجود دارد از جمله 
اینکه سرانه آب تجدیدپذیر وقتی به جمعیت کشور تقسیم شود 
به عدد مشخصی می رسیم این عدد در سال 1335 حدود 6900 
متر مکعب برای هر ایرانی در طول یک سال بوده و اکنون کاهش 

پیدا کرده در حال حاضر 
متوسط سرانه کشور زیر 
1200 متر مکعب است 
و در فالت مرکزی نصف 
این میزان اســت، یعنی 
اگر آب تجدیدپذیر برای 
فالت مرکزی را در نظر 
بگیریم و بر جمعیت این 

منطقه تقسیم کنیم به عدد 500 متر مکعب در سال می رسیم 
که عدد نگران کننده و ترســناکی است، بسته به نوع مدیریت و 
اینکه عدد به عنوان شاخص چه عددی باشد وضع آب می تواند 
بهتر یا بدتر شــود. وی ادامــه داد: همان گونه که پیش می رود 
پیش بینی نمی شود که وضع بهتر شود زمانی ما نگران تامین آب 
برای نسل های آینده بودیم اکنون برای نسل فعلی هم نگرانیم، 

برای همین سال جاری نگرانی داریم.

سرانه آب هر ایرانی از ۶900 به 1200 متر مکعب رسید

 نسل آینده پیشکش؛ امروز هم آب نداریم
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بررسی قیمت کاالهای اساسی در اول تیرماه نسبت به خرداد 
نشــان می دهد که کره پاستوریزه، سیمان خاکستری و شیر 
استریل پاکتی پرچرب در صدر افزایش قیمت در یک ماه قرار 
دارند، میانگین قیمت برنج ایرانی به ۱۱۰ هزار تومان رسیده 
و بازار روغن موتور هم شاهد نابسامانی است.به گزارش ایسنا، 
بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و 
پر مصرف بازار کشور منتهی به ۳۰ فروردین ماه که از سوی 
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، 
قیمت تخم مرغ، گوشــت گوسفند، گوسفند و گوساله زنده، 
روغن مایع، پرتقال، ســیب زمینی، گوجه فرنگی و آب بسته 

بندی تقریبا نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.

19 کاال بین یک تا 10 درصد گران شد
اما در این زمان قیمت مرغ تازه، گوشــت گوساله، شیر خام، 
پنیر، قند و شــکر، چــای، روغن نیمه جامــد، برنج هندی، 
ماکارونی، نخود، لپه، عدس، موز، ســیب، پیاز، خرما، مقاطع 
فوالدی، پودر شــوینده و دســتمال کاغذی بین یک تا ۱۰ 

درصد افزایش یافته اســت.بر این اســاس میانگین کشوری 
قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه و گوساله با ۹ و چهار درصد 
افزایش نســبت به ماه قبل به حدود ۵۲ هزار و ۴۰۰ و ۱۸۷ 
هزار تومان و هر لیتر شــیر خام و همچنین پنیر پاستوریزه 
۴۰۰ گرمی هر کدام با هشــت درصد افزایش به ۱۲ هزار و 
۷۰۰ و ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان رســیده اســت.  در مدت یاد 
شــده هر کیلو برنج هندی، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی و 
ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیز هفت، پنج و چهار درصد گران شده 
و در تیر امســال به قیمت ۳۶ هزار و ۸۰۰، ۳۶۰ هزار و ۱۶ 
هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شــده است.همچنین قیمت انواع 
چای ۵۰۰ گرمی با دو و چهار درصد افزایش به حدود ۱۴۷ و 
۱۴۲ هزار تومان و قند و شکر بسته بندی با دو درصد افزایش 
به ۳۴ و ۲۶ هزار تومان رســیده است. در بین انواع حبوبات 
نیز در تیر امسال، قیمت هر کیلو نخود با سه درصد، عدس با 
شش درصد و لپه با پنج درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 
ترتیب به حدود ۵۰، ۵۵ و ۵۳ هزار تومان رسیده است. قیمت 
پیاز هم در مدت یاد شده هشت درصد افزایش داشته و قیمت 

آن به نزدیک ۱۰ هزار تومان رســیده است. قیمت موز، انواع 
سیب و خرما هم در یک ماه گذشته سه، هفت و شش درصد 

افزایش داشته است.

میانگین قیمت برنج ایرانی در تیر؛ 110 هزار تومان!
در این میان قیمت شــیر کم چرب و پر چــرب، کره، برنج 
ایرانی، برنج پاکستانی، لوبیا چیتی، رب گوجه فرنگی، سیمان، 
گچ، انواع تایر، انواع روغن موتور، کاغذ نسبت به ماه قبل، بیش 
از ۱۰ درصد افزایش یافته است.  بر این اساس قیمت هر کیلو 
برنج ایرانی طارم و هاشمی با ۱۶ و ۲۱ درصد افزایش نسبت 
به خرداد به ۱۱۱ و ۱۰۹ هزار تومان و قیمت برنج پاکستانی 
با ۱۳ درصد افزایش به ۴۰ هزار تومان رسیده است.همچنین 
قیمت هر لیتر شــیر کم چرب و پرچرب و کره ۱۰۰ گرمی 
به ترتیب ۱۲، ۳۵ و ۵۲ درصد نســبت به قبل، یعنی خرداد، 
افزایــش یافته و به حدود ۱۹، ۲۳ و ۲۱ هزار تومان رســیده 
است.قیمت رب گوجه ۸۰۰ گرمی و هر کیلو لوبیا چیتی نیز 
باافزایــش ۱۱ و  ۱۷ درصدی قیمت در تیر ماه به ۳۷ هزار و 

۷۰۰ و ۶۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

نابسامانی در بازار روغن موتور
یکــی از نکات این گزارش وضعیت بازار روغن موتور اســت 
که بر اساس آن اکثر واحدهای صنفی تعویض روغنی امکان 

خرید مستقیم از تولیدکنندگان و عوامل توزیع را ندارند و از 
ابتدای ســال تاکنون عرضه روغن موتور توسط شرکت های 
تولیدی و پخش کاهش داشته و در برخی موارد کامال متوقف 
بوده اســت. روغن موتورهای تولیدی بهران، ایرانول، سپاهان 
و پارس همگی در ســطح عرضه با قیمت های بسیار باالتر از 
قیمت مصوب درج شده روی بسته بندی کاال عرضه می شوند 
و دلیل آن نیز تهیه واحدهای صنفی از واسطه ها است. فروش 
اجباری سایر اقالم از قبیل شیشه شور و گریس در کنار روغن 
موتور توسط عاملین پخش شرکت ها نیز افزایش داشته است.

در نتیجه همین شــرایط قیمت انواع روغن موتور هم در تیر 
۲۳ تا ۳۰ درصد نســبت به خرداد افزایش یافته و به ۲۰۷ تا 

۲۱۲ هزار تومان رسیده است.

گزیده خبر

آغاز ششمین دوره ممیزی HSE در منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس

ششمین دوره ممیزی HSE در منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس در راستای بررسی عملکرد، تبادل اطالعات 
و اشــتراک گذاری تجربیات با هــدف اصالح امور آغاز 
شــد.به گزارش روابط عمومی منطقــه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس، »پوریا فاضلی« ســرممیز  HSEسازمان 

ایمیدرو با حضور در منطقه ویژه ی اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
از آغاز ششمین دوره ی ممیزی این منطقه عظیم اقتصادی خبر داد و گفت: این 
سری اقدامات از سال ۱۳۹۵ و در پنج گروه آغاز شد که شامل ۵۰۰ امتیاز است 
و ســطح هر مجموعه با توجه به امتیازات کسب شده تعیین می شود.وی ضمن 
اشاره به متعادل سازی امتیازات بر اساس اولویت های سازمان ایمیدرو در حوزه ی 
HSE و فراوانی حوادث، اضافه کرد: پاشنه آشیل ها را خصوصاً در زمینه ی ایمنی 
و مدیریت رویداد شناسایی کرده ایم و با تمرکز بیشتر بر این حوزه ها امور ممیزی 
را پیش خواهیم برد.فاضلی به سیر بهبود عملکرد منطقه ویژه ی اقتصادی خلیج 
فارس از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: در اولین دوره ی ممیزی، 
این منطقه جزء صنایع آالینده و در ممیزی HSE در گســتره ی ضعیف دسته 

بندی شد.

لوح و تندیس واحد منتخب تولیدی روز ملی 
صنعت و معدن به بهمن دیزل رسید

در مراســم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که در 
محل سالن اجالس سران تهران با حضور سید ابراهیم 
رییسی رئیس جمهور کشورمان، سیدرضا فاطمی امین 
وزیر صمت، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دیگر 
مقامات کشوری و نیز برخی نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی و فعاالن بخش خصوصی برگزار شد؛ از حسین خضری مدیرعامل بهمن 
دیزل به عنوان یکی از واحدهای منتخب، تقدیر به عمل آمد و حائز دریافت لوح 
و تندیس، شد.این جایزه بر مبنای شاخص های توسعه، بهره وری، تولید، فروش 
و ایجاد اشتغال به مدیرعامل شرکت بهمن دیزل تعلق گرفته است.گفتنی است؛ 
شرکت بهمن دیزل سهم باالیی در حوزه خودروهای تجاری دارد؛ همچنین این 
شرکت جدیدی از جمله کامیونت فورس و کشنده پر قدرت و مدرن را به سبد 
محصوالت خود اضافه کرده اســت.با توجه به نام گذاری ســال جاری با عنوان 
»تولید؛ دانش   بنیان، اشــتغال   آفرین.« از ســوی رهبر عالی قدر انقالب،  توسعه  
محصول، توسعه ساختار تولیدی، توسعه  نیروی انسانی، توسعه اصالح زیرساخت 
های مالی و افزایش تنوع محصوالت از جمله سیاســت ها و برنامه های شرکت 

بهمن دیزل برای سال ۱۴۰۱به شمار می رود.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته تحول این شرکت تأکید کرد:
ضرورت ایجاد نظام نوآوری در فوالد مباركه

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه 
کمیته تحول این شــرکت اظهار کرد: موضوع نوآوری 
موضوعی است که در سال های گذشته در فوالد مبارکه 
مطرح بوده و هم اکنون نیز مطرح اســت، اما بحثی که 
امروز وجود دارد و باید آن را بررســی کرد چگونگی به 

وجــود آوردن نظــام نوآوری، نهادینه کردن آن و تبدیــل این اتفاق به جریانی 
غالب در ســازمان اســت.وی افزود: رویکرد فوالد مبارکه استفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود است که این مهم نیاز به نوآوری، توسعه سرمایه های انسانی، 
توســعه کّمی، کیفی و متوازن دارد. این نوآوری باید با فناوری های نوین همراه 
شــود، چراکه هیچ یک از این رویکردها بدون نوآوری و فناوری دســت یافتنی 
نخواهند بود.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: صنعت سبز یکی 
از شاخص هایی اســت که به عنوان ضرورت مطرح  شده و این موضوع نیز بدون 
نوآوری، قابل دســت یابی نیست. موضوع این است که چگونه می توانیم درون و 
بیرون سازمان را با یکدیگر هماهنگ کنیم تا از همه ظرفیت های سازمانی »دو 

سو توان« بهره ببریم تا هم در اکتشاف و هم در عملکرد قوی عمل کنیم. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
ظرفیت تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر به 

۱۵ میلیون تن در سال افزایش می یابد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ظرفیت تخلیه 
و بارگیری کاال تجاری در بندر بوشهر را ۷ میلیون تن 
در سال دانســت و گفت: با تکمیل طرح های مجتمع 
بندری نگین، ظرفیت تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر 
بــه ۱۵ میلیون تن در ســال افزایــش می یابد.محمد 

شکیبی نسب در نشست شورای عالی سازمان بنادر در بوشهر با اشاره به طرح های 
بندری در حوزه تجاری و گردشگری در نقاط مختلف استان اظهار داشت: پایانه 
مســافری دریایی بندر بوشهر تا پایان مهر ماه امسال برای مسافران جام جهانی 
مورد استفاده قرار می گیرد.وی از راه اندازی بخش دریایی پایانه مسافری دریایی 
بندر بوشــهر تا پایان مرداد خبر داد و بیان کرد: سالن این پایانه تا پایان مهرماه 

آماده بهره برداری می شود.

 خیز سازنده مسکن مهر برای آبادانی 
شهرهای كشور

نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی با انتقاد از کندی 
اجرای قانون مالیــات ارزش افزوده گفت: طی برگزاری 
جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی مقرر شد پرداخت 
حقوق قانونی به شهرداری ها و دهیاری ها به روز شود.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، علی نیکزاد 

نایب رییس مجلس که پیشــتر به عنوان وزیر راه و شهرســازی متولی ساخت 
مسکن مهر و موجب خانه دار شدن مردم بوددر رابطه با اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی طی ۲۴ ساعت بخشنامه ای سراسری 
در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر واریز بخشی از این درآمد 
به حساب شهرداری ها و دهیاری ها صادر خواهد کرد.او ادامه داد: همچنین مبلغی 
به صورت متمرکز در اختیار وزارت کشور قرار دارد که باید در اختیار شهرداری و 
دهیاری ها قرار گیرد اما فرآیند واریز تا حدودی کند انجام می شود که مقرر شد 
وزارت کشــور ظرف مدت ۵ روز از زمان وصول توســط وزارت کشور در اختیار 
شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.شایان ذکر است اجرای این قانون گره بزرگی 

از کمبود نقدینگی شهرداری ها و دهداریها در اجرای پروژه های عمرانی دارد.

افزایش تولید فوالدی ها در دو ماه 
نخست امسال

آمار تولید فوالدی ها طی دو ماه نخست امسال نشان می دهد، با 
توجه به اینکه محدودیت برق صنایع از نیمه خرداد ماه اعمال 
شده اســت، روند افزایش تولیدی که از ابتدای سال آغاز شده 
بود، ادامه یافت و آمار تولید دو ماهه ابتدایی نیز افزایشــی رقم 
خورد.به گزارش ایســنا، طبق  آمار ارائه شــده توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران به ایســنا، طی دو ماه اول امســال 
میزان تولید کل آهن اسفنجی بیشترین افزایش تولید را داشته  
و در مقابل کمترین میزان افزایش را مقاطع طویل فوالدی در 
این مقایسه آمار به خود اختصاص داده اند.در مجموع فروردین 
و اردیبهشت ماه امسال دو میلیون و ۲۸ هزار تن مقاطع طویل 
فوالدی تولید شده است که نسبت به یک میلیون و ۹۴۰ هزار 
تن تولیدی در مدت مشــابه سال ۱۴۰۰ رشد چهار  درصدی 
داشته است.پس از آن تولید شمش فوالد )فوالد میانی( با رشد 
پنج درصدی و محصوالت فوالدی با رشــد شش درصدی از به 
ترتیب پنج میلیون و ۶۰۵ هزار تن )شمش فوالد( و سه میلیون 
و ۵۷۶ هــزار تن )محصوالت فــوالدی( به پنج میلیون و ۸۸۵ 
هزار تن )شمش فوالد( و سه میلیون ۷۹۷ هزار تن رسیده اند. 
طبق آمار، طی دو ماهه ابتدایی امسال یک میلیون و ۷۶۹ هزار 
تن مقاطع طویل فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشــی و 
سایر مقاطع( تولید شده که نسبت به یک میلیون و ۶۳۶ هزار 
تن تولیدی طی دو ماهه نخست ۱۴۰۰، رشد هشت درصدی را 
تجربه کرده است.در نهایت شش میلیون و ۵۳۷ هزار تن آهن 
اســفنجی در دو ماه ابتدایی ســال جاری تولید شده که ۶۵۲ 
هزار تن معادل ۱۱ درصد بیشــتر از میزان تولید آن در مدت 
مشابه سال گذشته است. رشد تولید فوالدی ها نشان می دهد 
که تا برق صنایع محدود نشده، امکان افزایش تولید وجود دارد.

هشدار یک مؤسسه بین المللی درباره رکود اقتصادی جهان
مؤسســه بین المللی دارایی )IIF( در گزارشی هشدار داد که 
احتمال رکود جهانی با ترکیبی از شــوک های اقتصادی »به 
شــدت در حال افزایش« است.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
به نقل از نشــنال نیوز، مؤسســه بین المللی دارایی )IIF( در 
گزارشــی اعالم کرد که احتمال رکــود جهانی با ترکیبی از 
شــوک های اقتصــادی از جمله تاثیرات جنــگ اوکراین بر 
منطقه یورو، عدم اطمینــان از آینده بازار چین در پی همه 
گیری کووید-۱۹ و بدترشــدن شــرایط وخیم مالی آمریکا، 
»به شــدت در حال افزایش« اســت.این مؤسسه در گزارش 
اخیر خود با هشــدار درباره قریب الوقوع بودن رکود جهانی 
تأکید کرد که پیش بینی اولیه این مؤسســه بر منطقه یورو 
متمرکز شــده است، جایی که جنگ اوکراین موجب کاهش 
سرعت رشد اقتصادی می شود و همچنین روی چین، جایی 
که محدودیت های کرونایی باعث کاهش رشــد اقتصادی در 
ســه ماهه دوم سال شده است.مؤسسه بین المللی دارایی در 
این گزارش می گوید: ترکیب همین دو مورد قباًل کافی بود تا 
پیش بینی خود را برای رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ نزدیک به 
صفر اعالم کنیم، و با تغییر آماری قابل توجهی نسبت به سال 

گذشته تطبیق دهیم.
این گزارش افزود: با این حال، از زمانی که ما این پیش بینی 

را انجام دادیم، داده های ایــاالت متحده بیش از همه جا به 
طور شگفت آوری سقوط کرده است. این امر ناشی از وخیم تر 
شــدن شــرایط مالی ایاالت متحده صورت گرفته است، به 
طوری که نرخ وام مســکن بیشــترین افزایش خود را - در 
شــرایط واقعی - در بیش از ۱۵ سال گذشته داشته است.در 
ادامه گزارش مؤسسه IIF آمده است: رکود سریع اقتصادی در 
ایاالت متحده پیش بینی ما را برای رشــد جهانی از نزدیک 
به صفر به انقباض کامل می برد.این مؤسســه که مقر آن در 
واشنگتن واقع شده اســت، در گزارش خود در تاریخ ۲۶ مه 
پیش بینی خود را برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۲.۳ 
درصد کاهش داد در حالی که برآورد قبلی ۴.۶ درصد بود.این 
شــرکت همچنین پیش بینی رشد خود را برای رشد منطقه 
یورو در ســال جاری میالدی از ۳ درصد به ۱ درصد کاهش 
داد و گفت که این آغازی برای رکود اقتصادی است.در میان 
افزایش فشارهای تورمی، افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک 
های مرکــزی و جنگ اوکراین، ترس از رکود جهانی به طور 
پیوسته افزایش یافته است.در ماه آوریل، صندوق بین المللی 
پول به دلیل جنگ روســیه در اوکراین و افزایش تورم ناشی 
از افزایش شدید قیمت کاالها، پیش بینی خود را برای رشد 

اقتصاد جهانی در سال جاری به ۳.۶ درصد کاهش داد.

کوچک  صنایع  معاون 
سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی 
از صادرات ۲.۷ میلیارد 
دالری ۱۰۰۰ شرکت صادرات محور در شهرک های صنعتی 
در سال گذشــته خبر داد و گفت که سهم صنایع کوچک 
از کل صادرات غیرنفتی کمتر از ۱۰ درصد اســت، چراکه 
بیشــتر نیازهای داخلی را صنایع کوچک تامین می کنند.

عزیزاهلل قربانی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به فعالیت 
۱۰۰۰ شــرکت صادرات محور در شــهرک ها که ســال 
گذشــته ۲.۷ میلیارد دالر صادرات داشتند، گفت: با توجه 
به اینکه بیشــتر نیازهای داخلــی را صنایع کوچک تامین 

می کنند، حجم صادرات آنها نســبت به شرکت های بزرگ 
کمتر اســت.وی از حمایت ســازمان صنایع کوچک از ۲۱ 
شــرکت مدیریت صادرات خبر داد و گفت: این شرکت ها 
در حال ارائه آموزش به شرکت کوچک و متوسط هستند.

معاون ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در 
پاسخ به ســوالی درباره ســهم این صنایع از کل صادرات 
غیرنفتی کشــور، اظهار کرد: سهم صادرات صنایع کوچک 
از کل صادرات غیرنفتی اســت که همانطور که اشاره شد 
علت اصلی آن تامین نیازهای داخلی از ســوی این صنایع 
اســت.به گفته وی، از جمله مهم ترین موانع صادرات برای 
صنایع کوچک نداشــتن برند است. به همین دلیل توسعه 
برندسازی در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده حداقل ۳۱ 

برند ملی تعریف شود و صنایع کوچک در قالب این برندها 
صادرات کنند. چراکه صنایع به تنهایی برای این کار مشکل 
دارند. مقدمات این فرایند تعریف شده است.قربانی با بیان 
اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ کنسرسیوم صادرات تشکیل 
شــده، تصریح کرد: همچنین قرار است برندسازی به این 
کنسرسیوم های صادراتی منتقل شود تا شرکت ها در قالب 
آنها بتوانند بازاریابی کنند.به گزارش ایسنا، بررسی آمارهای 
صادراتی سال گذشته نشان می دهد سهم گروه های کاالیی 
بــا ارزش افزوده باال مثل بخش های مختف صنعت، صنایع 
تبدیلی در بخش کشــاورزی و فرش ناچیز اســت. ســهم 
صنعت ۹.۶ درصد، کشــاورزی و صنایع غذایی ۱۱ درصد و 
فروش و صنایع دستی فقط ۰.۴ درصد است. حتی در بخش 

کشاورزی و صنایع غذایی، بیشترین صادرات مربوط میوه و 
تره بار با ارزش افزوده پایین است و سهم صنایع تبدیلی از 
ارزش صادرات بخش کشــاورزی فقط ۱۲ درصد است.در 
عوض پتروشیمی و میعانات گازی بیش از نیمه از کل ارزش 
صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و معدن و صنایع 
معدنی هم که مشــخص نیست چه بخشی از آن مربوط به 
خام فروشی اســت، ۲۷ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی 
را به خود اختصاص داده اســت. این در حالی است که به 
طور میانگین صادرات یک میلیون تن از کاالهای صنعتی 
حدود یک میلیارد دالر ارز آوری دارد، اما این رقم برای یک 
میلیون تن محصول از گروه پتروشــیمی و میعانات گازی 

بیش از ۳۸۰ هزار دالر است.

در سال 1400 اتفاق افتاد

صادرات ۲.۷ میلیارد دالری ۱۰۰۰ شرکت صادرات محور در شهرک های صنعتی

گزارش رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و پرمصرف نشان داد

 میانگین قیمت برنج ایرانی به ۱۱۰ هزار تومان رسید
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گزیده خبر

جزییات تسهیالت ویژه خرید کاال از ایران مال 
برای تمام مشتریان بانک آینده

بانــک آینده به منظــور ارزش آفرینی هر چه بیش تر، خریدی آســان، راحت و 
تنوع ســبد محصوالت بانک، در قالب طرح »آینده داران«، به مشــتریان خود 
اعتبار می دهد.تمامی مشــتریان بانک آینده که دارای یکی از انواع سپرده های 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت، بلندمدت، قرض الحســنه جاری و پس انداز، سپرده 
بلندمدت شتاب و آینده ساز هستند، می توانند با ثبت نام در سامانه های پیشخوان 
مجازی abplus.ir و ســاتا ir.samta.ba24 یا در شعب این بانک، بر اساس 
میزانی که خود اعالم و توافق می کنند، بین ده تا چهارصدمیلیون ریال اعتبار با 
تضمین قابل قبول، معادل همان اعتبار درخواستی، دریافت کنند.بازپرداخت این 
اعتبار دریافت شده به  دو روش یک جا و تدریجی- اقساطی است.این اعتبار، ویژه 
خرید از فروشگاه های طرف قرارداد در ایران مال و مجموعه هایپراستار آن است.

ارائه 10 خدمت جدید در سامانه های 
بانکداری غیرحضوری بانک دی

سامانه های بانکداری غیرحضوری بانک دی از این پس عالوه بر خدمات پیشین، 
10 خدمت تازه نیز به مشــتریان ارائه می دهند. به گزارش روابط عمومی بانک 
دی، خودپردازهــا، خودگردان ها، ســامانه های صدور کارت هدیه و پایانه های 
غیرنقدی این بانک که تا پیش از این خدماتی چون برداشت وجه نقد، پرداخت 
قبوض، خرید شارژ و کارت به کارت را به مشتریان ارائه می دادند، با ارتقای نرم 
افزار به خدمات جدیدی مجهز شــده اند.انجام ساتنا و پایا در همه سامانه ها تا 
سقف روزانه یک میلیارد ریال، قابلیت صدور کارت هدیه در کیوسک تا سقف 20 
میلیون ریال و امکان واریز وجه تا سقف 150 میلیون ریال به صورت روزانه در 
دستگاه های خودگران تنها بخشی از این خدمات جدید است.امکان بازیابی رمز 
عبور اینترنت بانک نیز در همه این سامانه ها فراهم و قابلیت انتقال وجه کارت 

به شبا نیز از خدماتی است که به تازگی راه اندازی شده است.

اخالقی: فوالد مبارکه نگین درخشان صنعت کشور است
بانک تجارت و فوالد مبارکه اصفهان 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند
بانک تجارت با هدف ارائه شیوه های نوین تامین مالی، خدمات مالی و اعتباری 
برپایه ظرفیت های داخلی و تامین مالی بخشی از پروژه های شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان با این شــرکت تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانــک تجارت، این تفاهم نامه با موضوع ارائه انــواع خدمات مالی واعتباری در 
مراســمی به امضای هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل این بانک و یاسر طیب 
نیا مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان رســید.مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به 
ظرفیت این بانک در ارائه خدمات مناسب و متمایز به فعاالن حوزه صنعت گفت: 
بانک تجارت همواره به عنوان بانکی پیشــرو برای ارائه راه حل های کارآمد مالی 
درحوزه صنعت شناخته شده است و امیدواریم امضای این تفاهم نامه، سبب ارائه 
خدماتی ارزنده و متمایز به شــرکت فوالد مبارکه شده و با بکارگیری روش های 
نوین بانکی، همکاری مناسبی را با این مجموعه داشته باشیم.وی افزود: امضای 
تفاهم نامه بایک گروه حرفه ای و تعامل درچارچوب قواعد مرسوم با این شرکت 
بسیار لذت بخش اســت. فوالد مبارکه نگین درخشان صنعت کشور محسوب 
می شود و همکاری با این مجموعه در قالب امضای تفاهم نامه خدمت به صنعت 
کشــور بوده و بانک تجارت برای گسترش همکاری ها با فوالد مبارکه و استفاده 
حداکثری از این ظرفیت، درصدد تسهیل گری برای این مجموعه است.اخالقی 
با بیان اینکه بانک تجارت یــک بانک حرفه ای درارائه خدمات به مجموعه های 

صنعتی کشور است.

چشم انداز بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
پرداخت وام با کارمزد صفر درصد است

»محسن ســیفی« گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران برنامه دارد کارمزد 4 
درصد وام قرض الحسنه را به نفع نیازمندان کاهش داده و حذف کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، دکتر »محسن سیفی« قائم مقام 
مدیرعامــل بانک در برنامه »گفت وگوی اقتصادی« رادیو گفت وگو با اشــاره به 
اینکه مبنای تأسیس بانک قرض الحسنه، تصویب قانون پولی و بانکی بود گفت: 
بعد از انقالب اســالمی و با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، گسترش 
فرهنگ قرض الحسنه نیز قانونمند شد.وی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ 
قرض الحسنه در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: بر اساس بند هشت قانون عملیات 
بانکداری بدون ربا، یکی از وظایف نظام بانکی در کشور افتتاح انواع حساب های 
قرض الحسنه جاری و پس انداز است.قائم مقام مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با اشــاره به اینکه از حدود 15 سال قبل، تشکیل بانک های قرض الحسنه 
در دستور کار دولتمردان قرار گرفت، گفت: موفقیت بانک های قرض الحسنه در 
نظام بانکی تا حدودی حاصل شده، اما این موفقیت 100درصدی نبوده و توقع 
از بانکداری قرض الحســنه در کشور به طور کامل برآورده نشده است.وی اظهار 
داشت: بخشــی از منابع نظام بانکی، قرض الحسنه است که باید در محل خود 

مصرف شود.

بهبود ۴ پله ای نسبت خسارت بیمه تعاون
میزان حق بیمه تولیدی شــرکت بیمه تعاون در بهار امســال با رشدی ۳۳.5 
درصدی نسبت به بهار سال گذشته به 2 هزار و ۸۸۶ میلیارد و ۸52 میلیون ریال 
رسید و نسبت خسارت این شرکت با 4 پله بهبود روی عدد 45 درصد در پایان 
خرداد امســال ایستاد. با این حال وتعاون در ۹ ماه باقی مانده سال باید سرعت 
خود را افزایش دهد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از دنیای بانک و 
بیمه، بیمه تعاون با مدیریت یونس مظلومی در سال گذشته موفق شد تا میزان 
حق بیمه تولیدی اش را نســبت به ســال 1۳۹۹ بالغ بر ۶۷ درصد افزایش دهد 
و به 10 هزار و 5۸2 میلیارد و ۳2 میلیون ریال برســاند. برای سال 1401، این 
شرکت فروش 1۸ هزار و 110 میلیارد و ۸۹5 درصدی را هدف گرفته که بیانگر 
رشد ۷1 درصدی است. با گذشت ۳ ماه از سال 1401 بیمه تعاون توانسته 1۶ 
درصد از رقم پیش بینی شده به عنوان حق بیمه تولیدی امسال را محقق سازد 
و در ماه های آینده انتظار می رود میزان فروش بیمه تولیدی این شــرکت رشد 
بیشتری را تجربه کند.سیاســت محوری بیمه تعاون در رشد ۷1 درصدی حق 
بیمه تولیدی در سال 1401 بر تغییر پرتفوی شرکت به سمت بیمه های زندگی 
اســتوار شده به نحوی که در بودجه این شرکت برآورد شده که سهم بیمه های 
زندگی از 14 درصد در ســال 1400 به رقم 1۹ درصد در سال 1401 افزایش 
یابد. انتظار می رود که درآمد حق بیمه ناخالص وتعاون از ۸ هزار و ۳۹۳ میلیارد 
و 1۹۳ میلیون ریال در ســال گذشته به 14 هزار و 1۹۹ میلیارد و ۷2 میلیون 

ریال در پایان امسال ) ۶۹ درصد افزایش( برسد.

وام ۲00 میلیونی مسکن روستایی 
مشروط شد

منابع تســهیالت 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی 
قرار اســت از طریق صندوق ملی مســکن تامین شود که شاید 
تا یک ماه و نیم دیگــر مقداری منابع در این صندوق تجمیع و 
پرداخت وام صورت گیرد.به گزارش ایســنا، آنطور که از شواهد 
و قرائن برمی آید مســئوالن ســازمان برنامه و بودجه، پرداخت 
تســهیالت 200 میلیون  تومانی ســاخت مســکن روستایی با 
نرخ ســود 5 درصــد را منوط به تجمیع اعتبــارات در صندوق 
ملی مســکن کرده اند.صندوق ملی مسکن بعد از تصویب قانون 
جهش تولید و تامین مســکن در مردادماه ســال گذشته ایجاد 
شده که قرار بود منابع آن از راه هایی همچون مالیات های حوزه 
مسکن و ســاختمان تامین شود. چند روز قبل رستم قاسمی ـ 
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که منابع خوبی به صندوق ملی 
مسکن تزریق شده است. اما ظاهرا به دلیل عدم توفیق در اجرای 
مالیات خانه هــای خالی و خانه های لوکس رقم قابل توجهی در 
این صندوق وجود ندارد.آخرین پیگیری ها از پرداخت تسهیالت 
200 میلیون تومانی ســاخت مسکن روستایی که آبان ماه سال 
گذشته با حضور رییس جمهور در شورای عالی مسکن به تصویب 
رســیده حاکی از آن است که پرداخت این وام منوط به تجمیع 
اعتبارات در صندوق ملی مسکن شده که فعال موجودی آن کافی 
نیست. گفته می شود ممکن است تا حدود 45 روز دیگر مقداری 
اعتبار به این صندوق تزریق و پرداخت وام مسکن روستایی آغاز 
شود.این در حالی اســت که 24 خردادماه، رییس بنیاد مسکن 
از دســتور رییس جمهور برای پرداخت وام مســکن روستایی و 
موافقت سازمان برنامه با این دستور خبر داده بود؛ قولی که هنوز 

محقق نشده است.
پرواز دالر؛ فرود طال

قیمت طال امروز دوشــنبه کاهش یافت زیرا افزایش ارزش دالر 
آمریکا به تقاضا برای شــمش با قیمت دالر لطمه زد و همچنین 
بر حمایت از تضعیف بازدهی خزانــه داری غلبه کرد.به گزارش 
ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۷ و ۳5 دقیقه صبح به وقت 
شــرقی با ۳.1 درصد کاهش به 1۸0۹ دالر و ۹0 سنت رسید و 
ایــن در حالی بود که در روز جمعــه و پیش از تعطیلی بازار به 
پایین ترین ســطح 5 ماهه خود یعنی 1۷۸۳ دالر و 50 ســنت 
رســید. طالی آمریکا نیز با 0.1۷ درصد کاهش به 1۸10 دالر و 
۹0 ســنت رسید.دالر نزدیک به باالترین سطح دو دهه اخیر در 
نوســان بود و طال را برای خریدارانی که سایر ارزها را در اختیار 
دارند، جذاب تر کرد. بازدهی اوراق بهادار 10 ســاله خزانه داری 
ایاالت متحده در روز جمعه به پایین ترین سطح خود در یک ماه 
گذشته رسید و قیمت شمش بدون بازده را افزایش داد.بازارهای 
سهام آسیایی روز دوشنبه با احتیاط شروع کردند زیرا مجموعه 
داده هــای ضعیف ایاالت متحده خطــرات نزولی را برای گزارش 
حقوق و دســتمزد این هفته ژوئن نشــان می داد، در حالی که 
آشفتگی ناشی از رکود احتمالی همچنان باعث افزایش تسهیل 
در اوراق قرضه دولتی می شد.دولت هند روز جمعه اعالم کرد، در 
حالی که دومین مصرف کننده بزرگ فلز گرانبها در جهان تالش 

می کند تقاضا را کاهش دهد و کسری تجاری را کاهش دهد.

چگونه رشد نقدینگی منفی شد؟
آمــار بانک مرکزی نشــان می دهد که نرخ رشــد نقدینگی به 
کمترین سطح در 1۶ ماه اخیر رسیده است اما همچنان میزان 
نقدینگی رقم باالیی دارد که این نرخ برای کاهش تورم باید به 
کمتر از 20 درصد برسد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار 
گزیده آمارهای اقتصادی در فروردین 1401، حجم نقدینگی را 
4۸2۳ هزار و 2۹0 میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به اسفند 
ماه ســال گذشــته معادل 0.2 درصد کاهش را نشان می دهد.
پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تغییر حجم 
نقدینگی، در اولین ماه ســالجاری 1.۳ درصد نسبت به اسفند 
سال قبل رشد داشته و به رقم ۶11 هزار و ۷۸0 میلیارد تومان 
رســیده است. البته، رشــد این متغیر در مقایسه با مدت زمان 
مشــابه در سال قبل ۳1.5 درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود 
10 واحد درصد کمتر شده است.از سوی دیگر، حجم پول  نیز 
۹51 هزار و ۹۸0 میلیارد تومان شــده که نسبت به پایان سال 
قبل ۳.5 درصد کاهش یافته و حجم شــبه پول نیز نســبت به 
سال گذشته رشــد 0.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷1 هزار و 
۳10 میلیارد تومان رسیده است.در این بین، برای بررسی اینکه 
چگونه نرخ رشــد نقدینگی در اولین ماه 1401 با کاهش 0.2 
درصدی مواجه شــده است، باید به ســراغ آمار ضریب فزاینده 
نقدینگی، بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی برویم که نرخ 
ضریب فزاینده نقدینگی از ۸.001 به ۷.۸44 کاهش یافته است.

بدهــی بانک ها به بانک مرکزی نیز از 14۶ هزار و 2۷0 میلیارد 

تومان در اسفند سال گذشته با 2.2 درصد کاهش به 14۳ هزار 
و ۸0 میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رســیده است.عالوه 
براین، بدهــی ناخالص دولت به بانک مرکــزی از 1۳2 هزار و 
240 میلیارد تومان در اســفند ماه 1400 به 1۳1 هزار و ۹۷0 
میلیارد تومان در فروردین ماه 1401 کاهش یافته است.این آمار 
در حالی است که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی از منفی 

شدن رشد نقدینگی خبر داده بود و دلیل آن را ندادن تنخواه به 
دولت اعالم کرد.همچنین، صالح آبادی در جدیدترین اظهارت 
خود برنامه بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر ترازنامه بانک ها 
به عنــوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی اعالم کرد 
که طبق آن، رشد مقداری ترازنامه بانک ها از 1.5 تا 2.5 درصد 
در نظر گرفته شــده که بر این اســاس برای برخی بانک ها 1.5 

درصد و 2.5 درصد برای بانک ها بســته به شــرایط آن بانک و 
شاخص های موجود تعیین شــده است.  فارغ از این، با کاهش 
0.2 درصدی رشــد نقدینگی این سوال در ذهن ایجاد می شود 
که این میزان چقدر در کاهش تورم تاثیرگذار است که باید گفت 
که با وجود کاهش رشد نقدینگی، هنوز این رقم در سطح باالیی 
قرار دارد و برای مهار تورم نیاز است تا این رقم به سطوح کمتر از 
20 درصد برسد.البته، با وجود کاهش جزئی نرخ رشد نقدینگی 
در اولین ماه امســال، براســاس انتقاد کارشناسان همچنان راه 
اســتقراض غیرمســتقیم دولت از بانک مرکزی به عنوان یکی 
از بســترهای خلق نقدینگی از طریق تبدیل ریالی دارایی های 
ارزی و خرید اوراق بانک ها باز اســت کــه در این زمینه، بانک 
مرکزی باید توضیح الزم را درباره وضعیت و میزان تبدیل ریالی 
دارایی های ارزی و خرید اوراق بانک ها بدهد تا مشــخص شود 
که این عوامل چه قدر در رشــد نقدینگی و تداوم آن تاثیرگذار 
بوده اند. در این زمینه، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
در فروردیــن 1401 به رقم 55۹ هــزار و ۳50 میلیارد تومان 
رسیده که نسبت به فروردین ســال قبل و پایان سال گذشته 
به ترتیب 20.1 درصد رشــد و 1.۶ درصد کاهش یافته اســت. 
همچنین، رقم خالص سایر اقالم بانک مرکزی نیز در این مدت 
منفی 2۳ هزار میلیارد تومان اســت که نســبت به فروردین و 
اسفند سال قبل به ترتیب معادل ۷۹.۳ و 2.۹ درصد رشد داشته 

است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان »با ساماندهی مشاوران امالک قراردادهای 
زیرزمینی مســکن را مدیریت می  کنیم« گفت: تعیین سقف افزایش اجاره بها بازار را 
تاحدی کنترل کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم،  رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
درباره نهضت ملی مسکن با بیان این که ساخت 4 میلیون واحد مسکونی بسیار مشکل 
و ســیر برنامه های طوالنی اســت، اظهار کرد: 5.2 میلیون نفــر در این طرح ثبت نام  
کرده اند و تاکنون برای ۳ میلیون واحد زمین تأمین شده است.وی با بیان این که تأمین 
زمین 1.4 میلیون واحد باقی مانده تعیین تکلیف شــده اســت،  افزود: در نهضت ملی 
مسکن به خالف مسکن مهر فضای ســبز و تراکم ها بسیار متفاوت می شود و کیفیت 
تمامی واحد ها افزایش می یابد.وی همچنین با ابراز این که 1۹0 هزار مسکن مهر باقی 
مانده که بخش عمده ای از این واحدها در قالب تعاونی بوده است و این تعاونی ها توسط 

مدیران ناکارآمد اداره می شد، گفت: تیمی برای رسیدگی به این مشکل در نظر گرفته 
و از محل قانون برنامه و بودجه برای این بخش هم تســهیالتی در نظر گرفته ایم و تا 
پایان ســال به اتمام می رســد.وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که »۷ تا ۸ میلیون 
نفر مســتأجر در کشــور داریم«، ادامه داد: گزارش ها نشان می دهد تعیین 25 درصد 
نرخ اجاره و پرداخت تسهیالت توانسته است این بازار را تا حدی کنترل کند و  بخش 
قابل توجهی از جابه جایی ها کاسته شده است.قاسمی از معرفی 100 هزار نفر به بانک ها 
برای دریافت وام ودیعه مســکن خبر داد و تصریح کرد:  این کار برای اقشار کم درآمد 
مؤثر است. از سوی دیگر ساماندهی مشاوران امالک  و سامانه کد رهگیری به وزارت راه 
وشهرسازی منتقل شده است. قراردادهای زیرزمینی کاماًل مدیریت می شود و تمامی 
واحدهایی که خالی است و در قالب قراردادهای زیرزمینی بوده است مدیریت و کنترل 

می شود.وی با یادآوری این  که در سامانه امالک 
و اســکان تاکنون 2 میلیــون نفر خوداظهاری 
کرده اند،  اضافه کرد: ســال گذشته این سامانه 
هک و مشکالتی در این بخش ایجاد شد. طبق 
قانون باید تمامی مردم در این ســامانه ثبت نام 
کنند و در صورتی که ثبت نام انجام نشود طبق 
قانون، خدمات بانکی نباید ارائه شــود و تمامی 
ثبت نام مدارس هم از طریق ثبت اطالعات این 

سامانه باید انجام شود. این سامانه زیرساخت بنیادی و اساسی است که تاکنون کمتر 
دســتگاه ها برای اتصال به آن توجه کرده اند.وی ابراز کرد: اطالعات ۶2 میلیون نفر را 
تاکنون در ســامانه امالک و اسکان داریم و برای تمامی این متقاضیان پیامک ارسال 
می شــود. طی چند ماه گذشته ۶00 هزار واحد خانه خالی را شناسایی کرده ایم و این 
واحدها به ســازمان امور مالیاتی معرفی شده اند که از این تعداد تنها ۶0 نفر اعتراض 
کرده اند.به گزارش تسنیم، بر اساس دســتورالعمل ابالغی معاون اول رئیس جمهور، 
مطابــق تبصره 1 ماده 1۶۹ مکرر قانون مالیات های مســتقیم، خدمات قابل ارائه زیر 
مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه امالک و اسکان است.

رستم قاسمی:

  ارائه خدمات بانکی به کسانی که در سامانه امالک و اسکان 
ثبت نام نکنند، طبق قانون مجاز نیست
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گزیده خبر
 نخست وزیر سوئد از رد وعده استرداد

 ۷۳ نفر به ترکیه خودداری کرد
نخست وزیر سوئد قول داد که از توافق اخیر با ترکیه از 
جمله استرداد تروریست ها تبعیت کند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری آناتولی، ماگدانال اندرسون نخست 
وزیر ســوئد در جریان ســخنرانی در فستیوال ساالنه 
سیاســی »هفته آلمدالن« در گاتلند گفت، نمی تواند 

جزئیات خاص تفاهم نامه امضا شــده اخیر با ترکیه و فنالند را در اجالس ۲۸ تا 
۳۰ ژوئن ناتو در مادرید اعالم کند اما این قول را داد که به مفاد آن پایبند است.
اندرسون از رد ادعای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر »موافقت 
سوئد با استرداد ۷۳ تروریست« خودداری کرد و در جمع خبرنگاران گفت: »من 
هشــت سال وزیر بوده ام و هرگز در این دوران در مورد آنچه در پای میز مذاکره 
گفته شده است، صحبت نکرده ام.«نخســت وزیر سوئد همچنین گفت، آنهایی 
که در فعالیت های تروریستی دست ندارند نیازی نیست نگران باشند. شهروندان 
ســوئدی را برا ساس قوانین ملی و بین المللی نمی توان مسترد کرد. اگر شما در 
فعالیت های تروریستی دست ندارید، نیازی نیست که نگران باشید.سوئد و فنالند 
در مه سال جاری میالدی و در پی حمله فوریه روسیه به اوکراین درخواست های 
خود را برای عضویت در ناتو ارائه کردند که با مخالفت ترکیه به عنوانی عضوی از 
این ائتالف نظامی روبرو شد.ترکیه این دو کشور را به عنوان حامیان تروریست و 
پناهگاه گروه های تروریستی محکوم کرده و با عضویت آنها در ناتو مخالفت کرد.با 
این حال، پیش از اجالس ناتو در مادرید، اسپانیا سه کشور ترکیه، فنالند و سوئد 
توافقی را امضا کردند.این توافق به دو کشور فنالند و سوئد اجازه می دهد تاعضوی 
از ناتو شوند اما باید اقداماتی را در راستای بر طرف کردن نگرانی های ترکیه درباره 

تروریست ها انجام داده و تحریم تسلیحاتی علیه ترکیه را رفع کنند.

چاووش اوغلو: روسیه و آمریکا 
حق ندارند درباره عملیات ترکیه 

در سوریه حرف بزنند
وزیــر خارجــه ترکیــه گفت، 
آمریــکا و روســیه حــق اینکه 
برنامه ریزی  عملیات های  درباره 
شــده نیروهای مسلح ترکیه در 
ســوریه صحبت کنند را ندارند، 
آن ها زیر قولشــان زدند.به گزارش ایسنا، مولود چاووش 
اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در گفت وگو با شبکه خبری 
ان تــی وی گفت: نه، فکر نمی کنم که روســیه مداخله ای 
کند. ما اختالفاتی با مســکو داریم از جمله اقداماتش در 
اوکراین، به رســمیت نشناختن کریمه )به عنوان بخشی 
از خاک روســیه( و ... اما روابط سیاسی و اقتصادی داریم.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، چاووش اوغلو گفت که 
ترکیه تا کنون واکنش شــدیدی از سوی روسیه دریافت 
نکرده است و افزود: آمریکا و روسیه بر سر حرف های خود 
درباره تروریست های ســوریه نماندند، پس ما مجبوریم 
خودمان این مســئله را حل کنیم. از سوی دیگر، آمریکا 
و روسیه حق اینکه درباره عملیات های برنامه ریزی شده 
نیروهای مســلح ترکیه صحبت کنند را ندارند، آن ها زیر 
قولشــان زدند.پیــش از این، ابراهیم کالین، ســخنگوی 
ریاست جمهوری ترکیه گفت،  آنکارا آماده است تا هرلحظه 
عمیات نظامی جدیدی در شــمال ســوریه انجام دهد. 
دمشــق مکررا حضور نیروهای ترکیه در مرزهای سوریه 
و عملیات علیه تشکیالت کردها را غیرقانونی خوانده و از 
آنکارا خواسته نیروهایش را عقب بکشد.این وزیر خارجه 
ترکیه همچنین گفت، سوئد و فنالند باید به توافق جدیدی 
که با ترکیه امضا کردند پایبند باشند تا بتوانند به پیمان 
ناتو بپیوندند.او گفت: اگر آن ها ]از توافق های امضا شده[ 
پیروی نکنند، ما عضویت آن ها در ناتو را نمی پذیریم. در 
ســندی که به آنها دادیم، ما مســتند کردیم که PYD و 
PKK در پرتو شواهد با یکدیگر مرتبط هستند. به همین 
ترتیب، ما اسناد و مدارکی را در مورد تروریست هایی که 
آنها را تحویل خواهند داد، افرادی که در تروریسم دست 
داشتند، از تروریسم حمایت می کنند و جنایاتشان ثابت 
شده است، ارائه می کنیم. ریاکاری ایاالت متحده در اینجا 
دو لبه اســت. ما به وضوح شــرایط خود را گفته ایم. آنها 
باید آن را می پذیرفتند. آنها باید این سند را رعایت کنند. 
اگــر رعایت نکنند، ما آنهــا را در ناتو نمی پذیریم. ترکیه 
هر کاری را که الزم اســت انجــام خواهد داد و زمانی که 
تهدیدی در اینجا وجود داشــته باشد آن را از بین خواهد 
برد.چاووش اوغلو در پاســخ به این سوال که اگر فنالند و 
سوئد پس از عضویت احتمالی به بندهای توافقنامه پایبند 
نباشند چه می شود؟ گفت: ســندی در این وسط وجود 
دارد، ما با آمریکا و روســیه توافق داریم. آنها هم قرار بود 
این تروریست ها را ۳۰ کیلومتر به سمت جنوب بکشند، 
اما نکردند. اخیراً ســازمان تروریستی حمالت خود را به 

سرزمین های ما افزایش داده است. 

امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با همتای فرانسوی؛

 طرف آمریکایی  بدون ابتکار در دوحه حضور یافت
تهران- ایرنا- حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در 
گفت وگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود با بیان اینکه ما برای 
رســیدن به نقطه نهایی توافقی خوب و پایــدار، جدی و صادق 
هســتیم و همواره در مذاکرات، ایده هــای مثبت خود را مطرح 
کرده ایم، گفت: اما طرف آمریکایی  بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار 
و پیشرفت در دوحه حضور یافت.به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و کاترین کولونا وزیر امور 
خارجه فرانســه درخصوص مهمترین موضوعات مورد اهتمام دو 
کشور در عرصه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به صورت تلفنی 

گفت  وگو و تبادل نظر کردند.
وزیــر امور خارجه ایران در این گفت وگوی تلفنی ضمن تبریک 
انتصــاب کاترین کولونا به عنوان وزیر امور خارجه فرانســه، ابراز 
امیدواری کرد با تالش دو طرف، شــاهد توســعه مناســبات در 
عرصه های گوناگون باشــیم.امیرعبداللهیان بر آمادگی کشورمان 
برای ارتقای سطح همکاری ها بر اساس احترام و همکاری متقابل 
تاکید کرد.رئیس دســتگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به گفت 
وگوهای رفع تحریم ها در وین و دوحه اظهار داشت: ارزیابی ما از 
گفت وگوهای اخیر دوحه مثبت است اما باید دید طرف آمریکایی 
چگونه می خواهد از فرصت دیپلماســی بهره گیرد. اکنون مسیر 

دیپلماسی باز است و ما برای رسیدن به نقطه نهایی توافقی خوب 
و پایدار، جدی و صادق هستیم و همواره در مذاکرات، پیشنهادات 
و ایده های مثبت خــود را مطرح کرده ایم.وزیر امور خارجه ایران 
در ادامه خاطرنشــان کرد، طرف آمریکایی  بدون رویکرد مبتنی 
بر ابتکار و پیشــرفت در دوحه حضور یافت. معتقدیم نباید جای 
ابتکار سیاسی را تکرار مواضع قبلی پر کند.امیرعبداللهیان افزود: 
جمهوری اســالمی ایران همواره به تعهــدات خود پایبند بوده و 
انتظار دارد طرف های مقابل نیز به تعهدات خود به درستی عمل 
کنند.وزیر امور خارجه فرانســه نیز در این گفــت وگو از وجود 
روابط خــوب بین تهران و پاریس اســتقبال و بر ضرورت تداوم 
مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها تأکید کرد.کولونا اظهار داشت: 
باید از فرصت گفت وگو و مذاکره اســتفاده کنیم و برای رسیدن 
به توافقی که مورد رضایت همه طرف ها باشــد، تالش کنیم.وزیر 
خارجه فرانسه افزود: ما معتقدیم پنجره دیپلماسی همچنان باز 
است و باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم تا توافق حاصل 
شود. انجام توافق، بهتر از نداشتن توافق است.وی همچنین ابراز 
امیدواری کرد ســفرای جدید دو کشور به زودی فعالیت خود را 
آغاز کنند تا روند توســعه همکاری ها و مناسبات دو کشور بیش 

از پیش تسریع شود.

در رویدادی بی سابقه، هیئتی از رهبران جامعه یهودیان آمریکا از عربستان بازدید کردند.به گزارش ایسنا، به نقل از آر تی، هیئتی 
از رهبران جامعه یهودیان آمریکا برای گفتگو در مورد همکاری با سازمان های اسالمی، عازم عربستان شدند؛ این سفر در نوع خود 
بی سابقه است.صفحه »اسرائیل به زبان عربی« یکشنبه در توییتی نوشت: »برای اولین بار هیئتی از رهبران جامعه یهودی آمریکا 
برای گفتگو درباره ادیان توحیدی و امکان همکاری بین سازمان های اسالمی و یهودی به عربستان رفتند. »این صفحه که متعلق 
به وزارت خارجه اسرائیل است، افزوده که این هیئت با تعدادی از مقامات سعودی دیدار کرده است.طبق این گزارش هیات مذکور با عادل الجبیر، وزیر مشاور دولت 
عربســتان در امور خارجه و شیخ محمد العیسی، رئیس شــورای عالی اسالمی دیدار کردند.همزمان وب سایت »جوئیش اینسایدر« اعالم کرد: »با توجه به تغییرات 
گسترده در روابط اسرائیل با اعراب، گروهی متشکل از ۱۳ رهبر یهودی آمریکایی هفته گذشته به عربستان سفر کردند تا با اسالم و دانش سعودی ها از یهودیت آشنا 
شوند. این اولین سفر در نوع خود برای رهبران اتحادیه یهودیان آمریکا به عربستان بود.وی افزود: این سفر چهار روزه که در ۱۶ ژوئن به پایان رسید، هفته ها قبل از 
سفر آتی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان و اسرائیل انجام می شود. انتظار می رود وی برای افزایش روابط بین دو طرف در جهت افزایش تعداد کشورهای 
عربی که طی دو سال گذشته در نتیجه توافقات »ابراهیم«، با اسرائیل عادی سازی روابط کردند، اقدام کند.این سایت تاکید کرد که در سفر هیات یهودیان آمریکا، 

بحث از سوابق حقوق بشری عربستان سعودی و سیاست ایاالت متحده فاصله گرفته و در عوض بر گفتگوی بین ادیان متمرکز شد.

منابع از درخواست مقتدی صدر برای برگزاری نماز جمعه یکپارچه و آماده باش حامیان صدر خبر دادند.به گزارش ایسنا، مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر عراق در بیانیه ای اعالم کرد: ای زنان و مردان مؤمن برای یاد کردن خدا بشــتابید و دنیا را رها کنید. این یک دعوت 
خالصانه از ســوی من اســت که نماز جمعه را یکپارچه در شهرک صدر بغداد برگزار کنیم.این درخواست درحالی مطرح شده است که 

در شــبکه های ارتباط اجتماعی عراق هشــتگ »آماده ایم« ترند شده اســت. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که صالح محمد العراقی که به »وزیر صدر« معروف است دالیل 
کناره گیری مقتدی صدر از روند سیاسی و استعفای نمایندگانش را توضیح داد.وی شنبه در توییتی نوشت: بین رهبر ما و خداوند عهد و پیمانی است و این عهد این است که با 
هیچ فاسدی دست ندهد.همچنین اعضای جریان صدر در حساب هایشان در شبکه های ارتباط اجتماعی تصاویری را با سالح سبک و نیمه سنگین با هشتگ »آماده ایم« منتشر 
کردند. رهبران سیاسی و عشایر نیز آمادگی خود را برای اجرای دستور صدر اعالم کردند.حاکم الزاملی، معاون مستعفی رئیس پارلمان عراق نیز در صفحه خود در فیس بوک 
نوشت: جناب صدر به تو آنچه را که بنی اسرائیل به موسی گفتند نمی گوییم. ما نمی گوییم تو برو با پروردگارت بجنگید ما اینجا می نشینیم.وی گفت: ما امروز با تو عهد می بندیم 
همانطور که دیروز عهد بستیم. ما حامی تو و دستوراتت خواهیم بود.صالح العرباوی، رئیس جنبش »وعی« )آگاهی( عراق در توییتی نوشت: فکر می کردم مقتدی صدر از انقالب 

توییت استفاده خواهد کرد اما به نظر می رسد از روش پدرش در انقالب جمعه استفاده می کند.

برای اولین بار صورت گرفت

 دعوت صدر برای برپایی نماز جمعه یکپارچهسفر رهبران جامعه یهودی آمریکا به عربستان
و آماده باش حامیانش
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بررسی جدید پژوهشگران استرالیایی، کشف مهمی را نشان می دهد 
که می تواند بــه ارائه یک درمان مؤثرتر برای آســم کمک کند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از میراژ، پژوهش جدیدی که به سرپرستی 
»دانشــگاه ادیث کوان« )ECU( اســترالیا انجام شده است، کشف 
مهمی را گــزارش می دهد که می تواند به ارائه درمان های مؤثرتری 
برای ۲۶۲ میلیون نفر مبتال به آسم در جهان بینجامد.این پژوهش 
نشان می دهد که مبتالیان به آسم شدید در مقایسه با افراد مبتال به 
آسم خفیف تا متوسط و افراد سالم، دارای مشخصات بیوشیمیایی 
متمایزی در ادرار خود هستند.پژوهشگران در این پروژه موسوم به 
»U-BIOPRED«، نمونه های ادرار بیش از ۶۰۰ شرکت کننده در ۱۱ 
کشور را مورد بررسی قرار دادند تا شدت های گوناگون آسم را بهتر 
شناسایی و درک کنند.این گروه پژوهشی، نوع خاصی از متابولیت 
به نام »کارنیتین« )Carnitine( را کشــف کردند که در مبتالیان به 
آسم شدید کاهش می یابد. کارنیتین، نقش مهمی را در تولید انرژی 
ســلول و واکنش های ایمنی بر عهده دارد. تحلیل های بیشتر نشان 
داد که متابولیســم کارنیتین در افراد مبتال به آسم شدید، پایین تر 
است.این یافته های جدید، به پژوهشگران کمک خواهند کرد تا روی 
درمان های جدید و مؤثرتری برای آســم کار کنند.دکتر »استیسی 
رینکه« )Stacey Reinke(، پژوهشگر دانشگاه ادیث کوان، گفت: بهبود 
درمان آســم، یک نیاز حیاتی است. آسم، ۲.۷ میلیون استرالیایی را 
تحت تاثیر قرار داده و در سال ۲۰۲۰، حدود ۴۱۷ مورد مرگ ناشی 

از آسم در استرالیا رخ داده است.

ایســنا/ ورود عفونت به ناحیه روده عواقب جــدی دارد زیرا میکروبیوم 
ناحیــه روده را تغییر می دهد و ممکن اســت باعث التهاب، اســهال، 
ســوءهاضمه و درد غیرطبیعی حین غذا خوردن شود.به نقل از هلث، 
در حالی که معموال تب، ســرفه شــدید، گلودرد و لرز به  عنوان عالئم 
اصلی کووید ۱۹ شناخته می شود، ویروس با روش های بیشتری بر بدن 
انسان از جمله اختالل در عملکرد طبیعی روده و معده تاثیر می گذارد.

بر اســاس گزارش ایندیان اکســپرس تعداد زیادی از بیمارانی که یا از 
این بیماری بهبود یافته اند یا از آن رنج می برند، مشکالت روده و معده 
را تجربه کرده اند.راشــی چودری، مربی ورزش  بیماران مبتال به دیابت، 
اظهار کرد: تعداد زیادی از بیماران در مرحله پس از کووید ۱۹ مشکالت 
روده و معده را تجربه می کنند.چودری در توضیح دلیل احتمالی حمله 
ویــروس به معده بیماران گفت: علی رغــم اینکه کووید ۱۹ عمدتا یک 
بیماری تنفســی در نظر گرفته می شود، این عفونت بر عملکرد روده و 
معده نیز تاثیر می گذارد.وی افزود: دلیل اصلی این مشکل تمایل ویروس 
برای اتصال به گیرنده های پروتئینی به نام ACE۲ است که به تعداد زیاد 
در روده انسان وجود دارد. ورود عفونت به ناحیه روده عواقب جدی دارد 
زیرا میکروبیوم ناحیه روده را تغییر می دهد و ممکن است باعث التهاب، 
اسهال، ســوءهاضمه و درد غیرطبیعی حین غذا خوردن شود.چودری 
بیان کرد: وجود ویروس در قســمت روده می تواند باعث شــکم درد به 
دلیل التهاب اعصاب روده شود. دلیلی که این مشکل را بدتر می کند، این 
واقعیت است که ماندگاری ویروس در قسمت روده در مقایسه با دستگاه 
تنفســی طوالنی تر و ممکن است هفته ها بعد از خارج شدن ویروس از 

سیستم تنفسی ادامه داشته باشد.

کشف جدیدی که می تواند به 
درمان آسم کمک کند

چرا بهبودیافتگان از کرونا به 
درد معده و روده مبتال می شوند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

در حاشیه نشست سران گروه هفت کشور صنعتی جهان در آلمان

AMG C63 نمایش عمومی بی سروصدای نسل جدید مرسدس
مدت زیادی است که شاهد انتشار تصاویر جاسوسی نسل جدید مرسدس AMG C۶3 هستیم اما این خودرو هفتهٔ گذشته بی سروصدا 
در فستیوال سرعت گودوود برای اولین بار به نمایش عمومی درآمده است. البته این خودرو هنوز هم لباس های استتاری بر تن دارد اما 
این پوشش ها بسیار سبک تر از پروتوتایپ هایی است که قباًل دیده ایم. آنچه در ظاهر C۶3 جدید که حاال پسوند E Performance را هم 
در نام خود دارد قابل مشاهده است همان چیزی است که انتظار داشتیم یعنی ورودی های هوای بزرگ تر، بدنهٔ عریض تر، رینگ های چند 
پره با ترمزهای بزرگ تر، چهار ســر اگزوز مســتطیلی و سپرهای تهاجمی تر.بااین حال، بزرگ ترین خبر در مورد این خودرو چیزی است 
که طرفداران را بسیار نگران کرده است زیرا در C۶3 جدید پیشرانهٔ V8 کنونی با یک نمونهٔ چهار سیلندر توربوشارژ هیبریدی جایگزین 
خواهد شد. البته خروجی چشمگیر این قوای محرکهٔ جدید شاید کمی از نگرانی ها را کم کند زیرا طبق اعالم رسمی مرسدس، پرچم دار 
خانوادهٔ C کالس ۶8۰ اسب بخار قدرت و ۷۵۰ نیوتن متر گشتاور دارد که ۱۷۰ اسب بخار و ۵۰ نیوتن متر از موتور ۴ لیتری V8 توئین 
 M۱3۹ توربوی کنونی بیشتر است. از این نیرو، ۴۷۶ اسب بخار توسط پیشرانهٔ بنزینی تولید می شود که نسخه ای اصالح شده از موتور

مدل های S ۴۵ AMG است. در همین حال، ۲۰۴ اسب بخار قدرت هم توسط موتور الکتریکی که در عقب نصب شده ارائه می شود.

چه ورزش هایی جلوی پیر شدن را می گیرند؟
کم و بیش، فواید ورزش را می دانند اما هر کســی نمی داند که یک تمرین ســبک منظم می تواند پیری را به تاخیر بیندازد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از ژورنال اسپورت ویک، فعالیت بدنی نه تنها به این دلیل مفید است که می تواند سالمت قلب و ریه ها را بهبود بخشد 
بلکه فعالیت بدنی منظم و ســبک  برای بافت استخوانی و ماهیچه ای، فعالیت مغز و خلق و خو نیز مفید است.طبق مطالعه آزمایشگاه 
Cold Spring Harbor )این آزمایشگاه در زمینه های سرطان شناسی، علوم اعصاب، ژنتیک گیاهان، ژنومیک و بیوانفورماتیک مشغول به 

کار است و ۹ برنده جایزه نوبل در آن کار کرده اند( ورزش می تواند پیشرفت حدود ۴۰ بیماری مزمن را کاهش دهد. تمرین سبک به 
جلوگیری از پیری زودرس، مبارزه با افسردگی، استرس و به طور کلی به افزایش امید به زندگی کمک می کند.ناتان لبراسر، استاد طب 
فیزیکی و توانبخشی در کلینیک مایو در روچستر، مینه سوتا گفت: ورزش بهترین استراتژی دفاعی و بازیابی است که ما برای مبارزه با 
انواع عوامل پیری داریم. او تاکید می کند که ورزش نمی تواند پیری را متوقف کند اما شــواهد روشــنی وجود دارد که ورزش می تواند 
مکانیســم های مورد نیاز را برای ترمیم DNA فعال کند.هر چه زودتر ورزش را شــروع کنید، بهتر است. با این حال فعالیت بدنی در هر 
ســنی مهم است. در یک مقاله منتشر شده در مجله انجمن سالمندان آمریکا، بهبود توانایی های فیزیکی و شناختی ساکنان خانه های 
ســالمندان با ورزش منظم امکان پذیر است. دانشمندان همچنین متوجه بهبود وضعیت روانی در افرادی در خانه های سالمندان شدند 

که نسبت به دیگران ورزش می کنند.   

روزگار از رخ تو شمعی ساخت
آتشی رد نهاد ما انداخت

ما طلب گار عافیت بودیم
رد کمین بود عشق، بیرون اتخت

سوختم رد رفاق و نیست کسی
هک رما چاره ای تواند ساخت

مگر او رحمتی کند، ورهن
ره رکا او زبد، کسی ننواخت

عاشقانش رچا کشند هب دوش؟
رس، هک رد اپی دوست باید باخت

اوحدی آن چنان ردو پیوست
هک نخواهد هب خویشتن رپداخت

پیشنهاد

چهره روز

یک مشت تمشک
یک مشــت تمشک از جمله آخرین رمان هایی است که 
اینیاتسیو سیلونه – نویسنده ایتالیایی – در زندگی خود 
نوشــته است. این رمان مشــابه تمام کتاب های ترجمه 
شده از این نویسنده به نقد ایدئولوژی می پردازد و تالش 
دارد که توجه خواننده را به روابط انسانی جلب کند. در 
ابتدای کتاب با شخصیت »مهندس روکو دوناتیس« آشنا 
می شویم که به شکل عجیبی سرخورده است. انگار دیگر 
هیچ چیزی در دنیا برای او اهمیت ندارد یا بهتر اســت 
بگوییم روکو از زندگی بریده است. حتی حالت چهره او 
عادی نیست: »چهره اش سرد و درهم رفته بود. دیدگان 
وحشتزده اش گویی از شیشه ساخته شده بود. چهره اش، 
مانده مرده بیرنگ بود.« کتاب را که بیشــتر می خوانیم 
متوجه می شــویم او از وضعیتی که حزب کمونیست ایجاد کرده ناراضی است و حتی نشان شجاعت و 
افتخار را از طرف آن ها قبول نمی کند.از نظر روکو حزب زمانی اهمیت داشت که »ّسری بود. آن موقع 
اعضایش را یک عده محکومین تشــکل می دادند اما حاال ما هم بــه نوبه خود داریم عده ای را محکوم 
می کنیم.« و این عده ای که از طرف حزب محکوم می شــوند تنها برای عدالت مبارزه کرده اند. بنابراین 
روکو از حزب استعفاء می دهد اما دوستانش همچنان در حزب می مانند.حزب امروز دیگر آن حزب سابق 
نیست. حزب از عده ای مرد جوان، شجاع و آزادی خواه تشکیل شده بود ولی اکنون تبدیل به یک سازمان 
نظامی شده. حتی در جوانبی هم که تا آن حد نفرت انگیز نیست، به هر حال حالت یک اداره را دارد. 
)کتاب یک مشت تمشک اثر اینیاتسیو سیلونه – صفحه ۱۱8(مزکر حزب در »سان لوکا« قرار دارد اما 
در کنار این دهکده، دهکده دیگری نیز وجود دارد که افراد آن و مخصوصا پیر روستا حاضر به قبول هیچ 

ایدئولوژی خاصی نیستند و به نوعی خودمختار هستند.....

ژان کوکتو
هلن آدامز ِکلِر )به انگلیسی: Helen Adams Keller( )زاده 
۲۷ ژوئن، ۱88۰، تاسکامبیا، آالباما - درگذشته ۱ ژوئن، 
۱۹۶8، ایستن، کنتیکت( نویسنده نابینا و ناشنوا و فعال 
سوسیالیست آمریکایی بود. هلن کلر، در ۲۷ ژوئن ۱88۰ 
در »تاســکامبیا« در ایالت آالباما، متولد شد. او هنگامی 
که ۱8 ماه بیشتر از زندگی اش نمی گذشت، در اثر ابتال 
به بیماری مننژیت ،بینایی و شــنوایی خود را از دست 
داد و ارتباطش با دنیای بیرون قطع شــد. هنگامی که 
کلر شش سال داشت، او را به الکساندر گراهام بل نشان 
دادنــد و گراهام بل پس از معاینه، یک معلم ۲۰ ســاله 
به نام آن ســالیوان )میســی( را که در مؤسسهٔ آموزش 
نابینایان پرکینز در بوستون فعالیت می کرد، برای آموزش 
او فرستاد. چنان که کلر بعدها دربارهٔ خود می نویسد، زندگی واقعی او در یک روز از ماه مارس سال ۱88۷ 
وقتی که تقریباً ۷ ساله بود، با ورود معلمش به زندگی او آغاز شد. او از این روز به عنوان مهم ترین روزی 
که در زندگی به خاطر دارد، یاد می کند. ســالیوان معلمی ســخت کوش و فوق العاده بود که از مارس 
۱88۷ تا پایان عمر خود در اکتبر ۱۹3۶، در کنار کلر ماند.سالیوان با فشار دادن عالماتی توسط انگشتان 
خود، به عنوان حروف، بر کف دست هلن با او ارتباط برقرار می کرد و از این راه برای آموزش کلمات به او 
استفاده می نمود. در عرض چند ماه کلر فرا گرفت که چگونه اشیایی را که لمس می کند، به آن حروف 
ربط دهد و آن ها را هجی کند. او همچنین، موفق شد تا به وسیله لمس کارتهایی که حروف برجسته بر 
آن ها نوشته شده بود، جمله هایی را بخواند و با کنار هم چیدن حروف در یک لوح، خود جمله بسازد. بین 
سال های ۱888 و ۱8۹۰، کلر زمستان ها را در مؤسسه پرکینز، برای آموزش خط بریل گذراند، سپس 
زیر نظر »سارا فولر« در بوستون، برای آموختن صحبت کردن، دوره ای آموزشی و تدریجی را آغاز کرد. 

سینما

»پیتر بروک« کارگردان پیشگام تئاتر اهل بریتانیا که 
هنر تئاتر را در سراســر جهان تحــت تاثیر قرار داد، 
در سن ۹۷ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا به نقل 
از ورایتی، »پیتر بروک« کارگردان بریتانیایی االصل 
که برنده جوایز تونی و اِمی بود، اما بیشــتر به خاطر 
فعالیتش در عرصه تئاتر از اجرای »مارا/ساد« و »ایرما 
ال دوس« در بــرادوی تا آثار تجربی مانند »ماهابارتا« 
شناخته می شود، در سن ۹۷ سالگی در شهر پاریس 
درگذشــته اســت.یکی از آخرین کارهای »بروک« 
در ۹۲ ســالگی تئاتر »زندانی« بود که نویسندگی و 
کارگردانــی آن را بر عهده داشــت و آن در پاریس و 
همچنین جشنواره ادینبورگ و تئاتر ملی لندن روی 
صحنه برد.»پیتر بروک« هشــت دهه در عرصه اپرا، نمایشنامه، آثار موزیکال و همچنین تولیدات 
ســینمایی و تلویزیونی فعال بود. پس از دهه ها ارائه رویکردی غیرمتعارف به آثار سنتی از جمله 
شکســپیر و پوچینی، او به پاریس نقل مکان کرد و در آنجا جسورتر شد و رویکرد تجربی تری را 
در پیش گرفت.خاطره انگیزترین اثر »بروک« نمایش »مارا/ساد« در سال ۱۹۶۴ است که نمایشی 
خیره کننده بر اساس نمایش نامه پیچیده »پیتر وایس« درباره »مارکی دو ساد« و زندانیان یک 
آسایشــگاه بود. او پس از اجرای این نمایش در برادوی در ســال ۱۹۶۶ برنده جایزه تونی شــد و 
دومین جایزه تونی خود را نیز برای نمایش »رویای شب نیمه تابستان« دریافت کرد.»بروک« در 
لندن به دنیا آمد و در کالج وست مینستر و مگدالن آکسفورد تحصیل کرد. اولین کار او به عنوان 
کارگردان برای »دکتر فاســتوس« در ســال ۱۹۴3 تجربه کرد و  از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰، مدیر 

تولیدات خانه اپرای سلطنتی بود.

»پیتر بروک« درگذشت
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