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در سخنگوی دولت با یادآوری اینکه قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم بوده که همان زمان ابالغ شده و ابالغ جدیدی وجود نداشته است ، تاکید 
کرد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته بندی میان مردم صورت گیرد.به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در 
آغاز نشســت خبری هفتگی خود با اشــاره به وضعیت کشور از جهت  شیوع مجدد کرونا، گفت: خواهش من از هم میهنان این است که برای حفظ سالمت عمومی 
استانداردهای بهداشتی را جدی تر بگیریم و برای تزریق دز بعدی واکسن هم اقدام کنیم. تدابیر الزم برای پیشگیری از تأثیر آفرینی بیشتر این شیوع مجدد هم توسط 

ستاد ملی مقابله با کرونا در نظر گرفته شده است.

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی دولت:

با دسته بندی مردم برای ارائه خدمات مخالفیم
info@sobh-eqtesad.ir

آیا وارد موج هفتم کرونا شدیم؟
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشــوری مقابله 
با کوویــد۱۹ با بیان اینکه وارد یک موج جدید از کرونا شــده ایم، 
گفت: متاســفانه پیش بینی می شــود که در روزهای آینده باز هم 
افزایش موارد سرپایی، بســتری و مرگ کرونایی را خواهیم داشت 
و مشــخص هم نیســت که چه زمانی به قله این موج برسیم.دکتر 
مسعود یونسیان در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی کرونا در 
کشور، گفت: متاسفانه انتظار افزایش تعداد موارد بیماری و مرگ را 
در کشور داشتیم. در کشور ما روند بیماری هنوز صعودی است. در 
بین همسایگان مان که آن ها هم روندشان صعودی بوده، خوشبختانه 
بحرین روندش کامال نزولی شــده و قله را پشت سر گذاشته است. 
قطر و امارات متحده عربی هم به حالت افقی روند بیماری رسیده و 
در حال نزول هستند. بنابراین این کشورها  بدون اینکه به قله خیلی 

بزرگی برسند، روندشان سرازیر شد.
وی با بیان اینکه وضعیت بیماری در کشورهای همسایه حائز اهمیت 
اســت، گفت: احتمال زیادی وجود دارد که روند بیماری در کشور 
ما هم از این فرآیند تبعیت کند، اما مشــروط به چند نکته اســت. 
اگرچه این روند در کشــورمان صعودی است، اما این شیب صعود 
خوشبختانه خیلی کمتر از شیب پیک اُمیکرون و دلتاست. یکی از 
دالیل آن این است که موج های قبلی با یک واریانت جدید بودند، اما 
اکنون با یک ساب واریانت مواجهیم که می تواند شدت ابتال و شدت 

عوارض را کمتر کند.

وضعیت دو سویه جدید کرونا در جهان
یونسیان ادامه داد: اینکه ممکن اســت وضعیت کرونا در کشور ما 
با کشــورهای همســایه و با کشــورهای دیگری در قاره آفریقا که 
آغاز ســویه های BA۴ و  BA۵ از آنجا بود و روندشــان نزولی شــد 
و کشــورهای قاره آمریکا که افقی شــده و ... متفاوت باشد، ناشی 
از مالحظاتی است که باید رعایت شــوند که اگر این مالحظات را 
رعایت نکنیم، ممکن است سرنوشت متفاوتی نسبت به این کشورها 
داشته باشیم. یکی از این موارد تعطیلی مدارس و دانشگاه هاست که 
منجر به امتزاج متفاوت جمعیتی می شوند. به این صورت که افراد 
در کافه ها، سینماها، فرهنگسراها و... جمع می شوند، مسافرت هایی 
که قطعا در تابســتان انجام می شود. مردمی که طی سال های اخیر 
خسته شــدند، ممکن است امسال اســتقبال بیشتری از مسافرت  
کنند، آن هم بدون توجه به مسائل پیشگیرانه.وی در عین حال بر 
لزوم رعایت پروتکل ها در مراسم و تجمعات مناسبتی پیش رو تاکید 
کرد و گفت: اینکه چه مقدار نکات بهداشتی را رعایت می کنیم، مهم 
اســت، تنوع زیادی در رعایت پروتکل های بهداشتی وجود دارد؛ از 
رعایت بسیار خوب پروتکل های بهداشتی گرفته و حضور در فضاهای 
باز و با فاصله گرفته تا عدم رعایت پروتکل ها در فضاهای بســته و 
بدون توجه به فاصله گذاری و .... متاسفانه برخی افراد تعمدا توصیه ها 
را به سخره می گیرند.یونسیان بااشاره به وضعیت کرونا در عراق، بر 
لزوم تعامل مناسب با این کشور برای راهپیمایی اربعین تاکید کرد.

آیا وارد موج هفتم شدیم؟
وی با بیان اینکه ما وارد یک موج جدید شده ایم، گفت: حال برخی 
اسم این موج را موج هفتم می گذارند و برخی هم می گویند هر موج 
برای یک واریانت است و از آنجایی که ما در همان واریانت هستیم، 
وارد قله دوم موج ششــم شــده ایم. به هر حال ما وارد موج جدید 
شــدیم، اما اینکه چه زمانی به قله می رسیم و این قله  چه ارتفاعی 
خواهد داشــت، قابل پیش بینی نیســت. زیرا به شدت تابع عواملی 
اســت که مطرح کردم.یونســیان گفت: می توان گفت که بر اساس 
آنچه که از همه جای دنیا دیده ایم، یا BA۵ در حال حاضر در کشور 
غالب اســت یا در آینده نزدیک غالب خواهد شد. در هفته گذشته  
 BA۵ ،۵۴ درصد ویروس هایی که در دنیا سکوئنسینگ شده بودند
بودند و ۸۳ کشــور دنیا غلبه این ویروس را گــزارش کرده بودند. 
بنابراین در کشور ما یا این سویه غالب است یا به زودی غالب خواهد 
شد. برداشت من این اســت که اگر BA۵ غالب نشده باشد، دلیلی 
برای افزایش موارد نداریم، اما منتظریم که نتایج دقیق تری از سوی 

وزارت بهداشت ارائه شود.

طرح جدید دولت
 مردم به جای سکه و دالر، »نفت خام« بخرند

بر اســاس طرح جدیدی که در دســتور کار دولت است، بازار جدیدی برای سرمایه گذاری آحاد جامعه ایجاد 
خواهد شــد تا مردم به جای خرید طال و ارز و یا ســرمایه گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید 
نفت خام اختصاص داده و در بازار نفت ســرمایه گذاری کنند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
ابتدای خردادماه ســال جاری بود که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت وگویی 
اعالم کرد: »پیشــنهاد جدیدی را در شــرکت ملی نفت ایران و یک مدل جدید فروش نفت ارائه کردیم که 
فرآیند کارشناســی آن رو به اتمام اســت و آن هم انتشــار اوراق مربوط به گواهی سپرده کاالیی است که با 
انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می تواند منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به منظور انجام 
ســرمایه گذاری قرار دهند. همچنین تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناســب با بخشی از نفتی که 
عرضه می کنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و به صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز 
را تامین خواهیم کرد. جزییات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به اطالع مردم می رسد.«بنابر گفته این 
مقام مســئول، قرار است با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده کاالیی، شرکت های حقوقی و افراد حقیقی و 
البته آحاد جامعه در خرید و فروش نفت وارد شوند. اوراق سپرده کاالیی اوراق بهاداری است که موید مالکیت 
دارنده آن بر مقدار معینی کاال است و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که توسط انبارهای مورد تأیید 
بورس صادر می شود.به نظر می رسد در طرح اوراق نفتی جدید، عالوه بر نفت موجود در مخازن نفتی کشور، 
قرار است منابع قابل استحصال نفت کشور پشتوانه ارائه گواهی سپرده کاالیی باشد.اینکه گواهی های ارائه شده 
چه تاریخ انقضایی دارد و در چه پلتفرمی قابل داد و ستد بوده و هر برگ، موید چه مقدار نفت است، جزئیاتی 
اســت که هنوز از ســوی شرکت ملی نفت ایران اعالم نشده است اما بررسی های تسنیم نشان می دهد، این 
جزئیات در جلسات کارشناسی بین شرکت ملی نفت، بورس انرژی و وزارت اقتصاد در حال نهایی سازی است 
و در آینده ای نزدیک قرار است مراسم رونمایی از این طرح، با حضور وزرای اقتصاد و نفت برگزار شود.این طرح 
هم می تواند در زمینه فروش نفت و تأمین منابع مالی برای طرح های نفتی مفید باشد و هم بازار جدیدی برای 
ســرمایه گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد شد تا مردم به جای خرید طال و ارز و یا سرمایه گذاری در زمین و 

مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت خام اختصاص داده و در بازار نفت سرمایه گذاری کنند.

ثبت نام اینترنت رایگان برای دهک های کم درآمد تا پایان 
هفته انجام می شود

وزارت ارتباطات اعالم کرد سرپرستان خانواری که در سه دهک کم درآمد یارانه بگیران هستند تا پایان هفته 
جاری می توانند برای دریافت اینترنت رایگان ثبت نام کنند.به گزارش ایسنا، یکی از وعده های دولت سیزدهم 
تسهیل در کسب وکارهای اینترنتی و افزایش سرعت اینترنت بود، به نوعی که رئیس جمهوری وعده اینترنت 
رایگان برای اقشار ضعیف و با سرعت باال را داده بود و وزیر ارتباطات هم یکی از برنامه هایش را رساندن فیبر 
نوری به تک تک خانه های مردم، اجرای پروژه فیبر در منزل و ســرعت های چند گیگی اینترنت اعالم کرد.از 
سوی دیگر در حالی که در ماه های گذشته، اپراتورهای همراه و ثابت، بسته های اینترنتی که پیش از این ارائه 
می شد را  تغییر دادند و اگر چه در چارچوب مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات، اقدام به افزایش تعرفه ها 
کردند، صادق عباســی شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعالم کرد که وزارتخانه 
به  دنبال برنامه ای برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم  برخوردار است.پس از آن عیسی زارع پور -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات- از تخصیص یارانه اینترنت به اقشار ضعیف خبر داد و چند روز پیش نیز وی با 
اشاره به ارائه بسته اینترنتی رایگان برای سه دهک درآمدی پایین جامعه گفت که این بسته برای کسانی است 
که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی را در یافت می کنند.او همچنین درباره مدت زمان استفاده از بسته ها، توضیح داد که 
این بسته ها دائمی است، البته بسته ها چهار ماهه بوده، اما به صورت دائمی هر چهار ماه یک بار برقرار می شود و 
می توانند از آن استفاده کنند.در این راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات امروز اعالم کرد تاکنون ۷۵۸ 
هزار و ۵۶۲ سرپرســت خانوار از سه دهک اول یارانه بگیر از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و کد 
USSD برای دریافت اینترنت رایگان ثبت نام کرده اند. بر اساس این گزارش، ۱۰۲ هزار و ۹۰۳ سرپرست خانوار 
از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ثبت نام اینترنت رایگان اقدام کرده و ۶۵۵ هزار و ۶۵۹ نفر نیز 
از طریق بستر کد ussd ثبت نام کرده اند. همچنین ۱۰ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۱۰ استعالم از طریق بستر کد 
USSd انجام شــده است.با اعالم وزارت ارتباطات سرپرستان خانواری که در سه دهک کم درآمد یارانه بگیران 
هستند تا پایان هفته جاری می توانند با مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir یا با 

شماره گیری کد #۱۲۳۴*۴* برای دریافت اینترنت رایگان ثبت نام کنند.

رئیس جمهور گفت: پیشــنهاد می کنم اتحادیه یا سازمانی برای همکاری های 
زیســت محیطی کشورهای غرب آسیا شــکل گیرد.به گزارش خبرنگار مهر، 
حجت االسالم رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز )سه شنبه( در اجالس وزیران 
محیط زیست کشورهای منطقه که در تهران برگزار شد، گفت: حفظ محیط 
زیست برای همه موجودات مســأله بسیار مهمی است که امروز دغدغه همه 
کشورها و مردم است به ویژه کشورهای منطقه که این مسأله اولویت اجتناب 
ناپذیر اســت.وی افزود: هر توسعه یافتگی را باید فرع بر محیط زیست بدانیم. 
توسعه صنعتی ضرورت است، اما این توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است. 
اگر محیط زیســت برای مردم امن و آرام نباشــد، توسعه یافتگی درست در 
جای خودش قرار نمی گیرد و حتی به تهدید برای ســالمت انســان ها تبدیل 
می شــود.رئیس جمهور تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری ایران اسالمی 
به محیط زیســت توجه شده است.رئیسی افزود: در نگاه اسالم، انسان ملزم به 
حفظ محیط زیست است و بشریت در این زمینه مسئولیت دارد. رفتار انسان 
بر تعادل نظام محیط زیســت تأثیرگذار است، بنابراین انسان نباید دنبال بهره 
کشــی از محیط زیست باشد. نگاه اســالم به محیط زیست با نگاه برخی که 
معتقدند باید به هر شــکلی از محیط زیست بهره جست، متفاوت است.وی با 
اشاره به مشکالت محیط زیستی موجود گفت: در غرب آسیا شاهد معضالت 
زیست محیطی از جمله طوفان های گردوغبار هستیم. کاهش امنیت زیستی و 
غذایی و برداشت بی رویه منابع منجر به کاهش رفاه عمومی شده و بر سالمت 
و اقتصاد هم تأثیر منفی گذاشته است.رئیس جمهور تاکید کرد: در آیات نورانی 
قرآن یکی از ویژگی های ظالمان، نابودی طبیعت به دســت آن ها عنوان شده 
است. یکی از موضوعاتی که من در سخنرانی سال قبل مجمع عمومی سازمان 
ملل تأکید کردم این بود که باید به مســئله محیط زیست توجه شود و توجه 
کشورهای جهان به این موضوع مهم را جلب کردم. بنابراین نکته مهم که امروز 
باید مورد توجه این نشســت هم باشد این اســت که بدون تشریفات معمول 
اداری و سازمانی و دیپلماسی به موضوع محیط زیست توجه شود. غالباً مسائل 

دیپلماسی مسائل و بحث های تعاریفی مرسوم است.رئیسی افزود: من از رئیس 
سازمان محیط زیست و کشــورهای شرکت کننده و صاحب نظران می خواهم 
این مسئله را به دور از نگاه های سیاسی و تعارفات دیپلماتیک ببینند و دنبال 
کنند، زیرا تعارفات معمول مانع این می شود که کار به نتیجه شایسته برسد.وی 
تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران با تدوین قوانین مرتقی، تأسی از آموزه های 
دیــن، تأکید بر ارزش هایی از قبیل برابری، عدالت، قناعت و احترام به محیط 
زیست و عضویت در مجامع بین المللی محیط زیستی به مسئله حفظ محیط 
زیست توجه داشته است و اقدامات متعددی برای بهبود شرایط زیست محیطی 
انجــام داده و تالش هایی برای به کارگیری توان علمی و تخصصی به کار رفته 
اســت.رئیس جمهور افزود: یکی از ابعاد اساسی سیاست خارجی ایران به ویژه 
در قبال همســایگان، رعایت حق همسایگی است. البته وقتی از حق صحبت 
می کنیم، تکلیف هم به دنبال خود می آورد یعنی این دو در کنار هم هستند. 
رعایت مسائل محیط زیستی یکی از حقوق همسایگی است و در واقع رعایت 
حق همسایگی ایجاب می کند که به مسئله محیط زیست توجه شود.رئیسی 
تصریح کرد: ایران از عزم کشــورهای منطقه و همسایه برای حل این چالش 
استقبال می کند. برگزاری این نشســت هم نشان از اراده ایران برای حل این 
مسائل دارد.وی با اشاره به پیشنهادات خود برای حل مسائل زیست محیطی 
غرب آسیا اظهار کرد: حتماً همکاری ها به سوی ایجاد نگاه و همکاری مشترک 
باشد. برای دستیابی به این نگاه مشترک هم به تقسیم کار میان کشورها نیاز 
داریم. باید برنامه هایی برای مدیریت و بهره برداری از آب، هوا، خاک و مدیریت 
پسماندها تدوین شود. ایران این آمادگی را دارد که تجارب و دانش خود را در 
اختیار ســایر کشورها و همسایگان برای کاهش آلودگی ها قرار دهد. پیشنهاد 
می کنم اتحادیه یا سازمانی برای همکاری های زیست محیطی کشورهای غرب 
آسیا شــکل گیرد تا این اقدامات را ســاماندهی کند. همچنین تأسیس یک 
صندوق منطقه ای برای پشتیبانی مالی نیز از اقداماتی است که ضرورت دارد تا 

اهداف قطعنامه های سازمان ملل در این زمینه محقق شود.

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران:

مهارتورمدرماههایآیندهرابهمردموعدهمیدهم
معاون وزیر صمت:

واردات خودرو تا شهریورماه 
انجام می شود

دارا یکم بعد از دو سال منفی شد

معاون وزیر صمت با بیان اینکه از اوایل مرداد به صورت رســمی از خودروهای اقتصادی داخلی رونمایی می 
شــود، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تا شــهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.به گزارش 
خبرگــزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، منوچهر منطقی در مورد آئین نامــه واردات خودرو اظهار کرد: این 
آئین نامه تدوین شده و در دست بررسی توسط هیئت دولت است تا آن را ابالغ کند و البته قبل از اجرا ما با 
صنعتگران و واردکنندگان, جلسه توجیهی برگزار خواهیم کرد.معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفت: در 

آئین نامه تدوین شده,.....

قیمت جدید سی ان جی اعالم شد

قیمتسیانجی۱۱۵تومانافزایشیافت

امیرعبداللهیان در دیدار همتای ایتالیایی: 

رئیسی در اجالس وزرای محیط زیست منطقه:ایران باید بتواند از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد

اتحادیه ای برای همکاری های زیست محیطی غرب آسیا تشکیل شود
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سمند و تیبا شماره گذاری 
نمی شوند

رییــس پلیس راهــور فراجا گفت: بر اســاس ابالغ 
ســازمان اســتاندارد خودروهــای ســمند و تیبا 
شماره گذاری نمی شوند.به گزارش ایسنا، سردار کمال 
هادیانفر در نست خبری امروز خود گفت: بر اساس 
نامه سازمان استاندارد به علت نداشتن ایمنی همه 
مدل های ســمند و تیبا به جز سمند سورن شماره 
گذاری نمی شوند.وی افزود:  خودروهایی مانند زامیاد 
فشاری که به پلیس می آید شماره گذاری می شوند. 
این نقض قانون و برخالف حق الناس است. توصیه 
ما به خودروساز این بود که اگر می خواهند در سال 
جــاری پالک کنند، باید ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان از 
قیمت زامیاد کم شــود. ما هر خودرو را بر اســاس 
ســال تولید آن پالک می کنیم. بایــد خودروها بر 
اساس کرکتر آن ها و سالی که تولید شده اند پالک 
شوند. مردم در فضای مجازی به ما پیام می دهند که 
مشــکل پالک داریم اما مشکل پالک وجود ندارد و 
در ایران خودرو ۸۰ هزار و در ســایپا ۶۰ هزار پالک 
دپو داریم . نباید حق مردم در این زمینه تضییع شود 
و خودروساز باید با برگرداندن هزینه خودرو بر اساس 

سال آن خودرو را شماره گذاری کند.

اشتغال ناقص در کشور کاهش یافت
سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده 
اند . این شــاخص در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری 
بوده است. اشتغال ناقص در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل۰.۱ درصد کاهش 
پیدا کرده است.به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،گزارش های مرکز آمار ایران 
حکایت از بهبود وضعیت کسب و کار دارد. افراد دارای اشتغال ناقص شامل شاغالنی است 
کــه به دالیل اقتصادی همچون رکود کاری، پیدا نکردن کار با ســاعت کار بیش تر و قرار 
داشتن در فصل غیر کاری، کمتر از۴۴ساعت کار کرده اند و آماده انجام کار اضافی هستند.

با توجه به تحوالت بازار کار کشور در سال های اخیر، بررسی برخی شاخص های آن می تواند 
حاوی اطالعات مهم برای کارشناسان و فعاالن این عرصه داشته باشد.سهم اشتغال ناقص 
نشــان می دهد که ۹,۷ درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده اند . این شاخص 
در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روســتایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم 
اشــتغال ناقص در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل۰,۱ درصد کاهش پیدا کرده 
است.بررسی سهم شاغلین ۱۵ساله و بیشتر با ساعت کار معمول۴۹ ساعت و بیش تر نشان 
می دهد۴۰,۳ درصد شــاغلین به طور معمول ۴۹ســاعت و بیشتر در هفته کار می کنند. 
این شــاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی 
ازشاغلین بیشتر از استاندار کار می کنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱,۹ 
درصد افزایش داشــته است.بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و 
بیش تر نشــان می دهد که در بهار ۱۴۰۱، ۹,۷ درصد جمعیت شــاغل،  به دالیل اقتصادی 
)فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ســاعت بیش تر و…( کم تر از ۴۴ساعت در 
هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که ۴۰,۳ درصد از 

شاغلین ۱۵ساله و بیش تر، بیش از ۴۹ساعت در هفته کار کرده اند.

 افزایش دوباره مبتالیان کرونا 
در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵۸۸ بیمار مبتال 
به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه در این بازه زمانی 
هفت بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز 
۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۳۵۸۸ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۴۰۶ نفر از آنها 
بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۵۵ 
هزار و ۱۷ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷ بیمار 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۵۱ نفر رسید.خوشبختانه 
تا کنون ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۴۷۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستانها ترخیص شده اند.۳۸۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۸۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده اســت.در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت 
قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت 
زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.همچنین تا کنون ۶۴ 
میلیون و ۶۸۵ هزار و ۲۷۳ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۳۵۸ 
نفر ُدز دوم و ۲۸ میلیون و ۱۳ هزار و ۹۴۱ نفر نیز ُدز ســوم واکسن 
کرونا را در کشور تزریق کرده اند.مجموع واکسن های تزریق شده در 
کشــور به ۱۵۰ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۵۷۲ ُدز رســید.در شبانه روز 
گذشته ۹۶ هزار و ۶۲۸ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
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پیش از عزیمت به ازبکستان
قالیباف: توسعه روابط اقتصادی از اهداف سفر به ازبکستان است

رئیس مجلس شــورای اســامی یکی از اهداف سفر به ازبکستان را توسعه روابط تزانزیتی و اقتصادی بین دو کشور بیان کرد.به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اسامی پیش از عزیمت به ازبکستان در توضیح اهداف سفرش به ازبکستان گفت: به دعوت رسمی رئیس مجلس عالی و قانون گذاری ازبکستان به این 
سفر می روم. هر دو روسای مجالس در تسریع روابط دو جانبه در حوزه پارلمانی و مسائل اقتصادی و تجاری و سیاسی و فرهنگی تأکید دارند.وی افزود: از نظر جغرافیایی 

و فرهنگی دو کشوری هستیم که به هم نزدیک هستیم ولی علیرغم این نزدیکی روابطمان آنچنان که مورد توقع است توسعه پیدا نکرده است.

گزیده خبر
سخنگوی وزارت خارجه: 

سخنان بایدن در مسیر سیاست شکست 
خورده فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری 

اسالمی ایران است
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی مطالب مندرج 
در مقاله اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در روزنامه واشنگتن پست که در 
آستانه سفر وی به منطقه انجام شده است، اظهار داشت: تأکید آقای جو بایدن بر 
پیگیری سیاست فشار اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران، متناقض با اظهار تمایل 
مستمر آمریکا برای احیای توافق سال ۲۰۱۵ و در مسیر سیاست شکست خورده 
فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسامی ایران است.به گزارش اقتصاد 
آناین به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: دولت پیشین آمریکا 
با خروج یکجانبه از برجام ، عما به راهبرد دیپلماسی چندجانبه برای حل و فصل 
اختافات صدمه جدی وارد ســاخت و دولت فعلی آمریکا نیز  علیرغم شعارها و 
ادعاهای خود مبنی بر بازگشت به توافق و جبران خطاهای دولت پیشین آمریکا، 
متأسفانه در عمل همان رویکرد را با تداوم تحریم و فشار اقتصادی دنبال می کند.

کنعانی توسل به چنین سیاست شکست خورده ای علیه جمهوری اسامی ایران، 
بعنوان ســازنده ترین کنشکر منطقه  را با ادعاهای آقای بایدن در همین نوشتار 
مبنی بر تاش برای ایجاد خاورمیانه باثبات و امن در تعارض دانست و تاکید کرد: 
خاورمیانه امن تر و با ثبات تر، تنها از طریق اقدام آمریکا در پایان دادن به سیاست 
تفرقه افکنی میان کشــورهای منطقه، توقف سرازیر کردن تسلیحات به منطقه، 
احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، کنار گذاشتن سیاست حمایت بدون 
قید و شرط از رژیم صهیونیستی و نیز پایان دادن به سیاست ایران هراسی بدست 

می آید و تا زمانی که این سیاستهای غلط و بحران آفرین اصاح نشود.

سخنگوی دولت:

با دسته بندی مردم برای ارائه خدمات مخالفیم
در سخنگوی دولت با یادآوری اینکه قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم 
بوده که همان زمان اباغ شــده و اباغ جدیدی وجود نداشــته است ، تاکید کرد: دولت 
معتقد اســت در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته بندی 
میان مردم صورت گیرد.به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری 
هفتگی خود با اشاره به وضعیت کشور از جهت  شیوع مجدد کرونا، گفت: خواهش من 
از هم میهنان این است که برای حفظ سامت عمومی استانداردهای بهداشتی را جدی تر 
بگیریم و برای تزریق دز بعدی واکســن هم اقدام کنیم. تدابیر الزم برای پیشــگیری از 
تأثیر آفرینی بیشتر این شیوع مجدد هم توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در نظر گرفته 

شده است.

 دولت دخالتی در انتخاب یا تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ندارد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برخی شایعات در زمینه دخالت دولت برای 
انتخاب یا تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال، تصریح کرد: دولت دخالتی در انتخاب یا تغییر 
ســرمربی تیم ملی فوتبال ندارد. پیروزی تیم ملــی در جام جهانی متعلق به همه مردم 
است. فدراسیون فوتبال به عنوان متولی، درخواست هایی برای حمایت از تیم ملی فوتبال 
به خصوص در پشــتیبانی برای اردوهای تدارکاتی و برخی مسائل مالی و اجرایی داشته 
است که صرفا در سطح حمایت از تصمیم های فنی و کارشناسی فدراسیون و تیم بوده، 
دولت هم اعام آمادگی کرد و جلســاتی به این منظور بین فدراســیون و وزارت ورزش 
برگزار شد.بهادری جهرمی یادآور شد: وزیر ورزش در اردوی تیم ملی حاضر شدند و در 
جلسه ای با حضور معاون اول گزارش این دیدارها را هم ارائه کردند. دولت برای حمایت 
از تصمیمات فنی فدراسیون اعام آمادگی کرده و تاکید داشته است که در هیچ یک از 
تصمیمات فنی فدراسیون و تیم ملی دخالت نمی کند، اما آماده حمایت از این تصمیمات 

است.  طبیعتاً تصمیم های فنی بر عهده فدراسیون فوتبال است.

تکذیب شایعه دیدار برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال با مخبر
سخنگوی دولت در خصوص دیدار برخی بازیکنان تیم ملی با معاون اول رئیس جمهوری 
اظهار کرد: هیــچ دیداری با معاون اول صورت نگرفته اســت. اما ماقات هایی با برخی 
مقامات دولت صورت گرفته و خود بنده با رییس فدراسیون و سرپرست فعلی دیدارهایی 
داشته ام. وزارت ورزش صرفا با فدراسیون و تیم موجود مذاکراتی داشته و نکات را شنیده 
و نتایج این دیدارها در جلسه ای با حضور معاون اول که در آن صرفا رییس سازمان برنامه 
و بودجه و وزیر ورزش و معاون قهرمانی وزیر و شــخص بنده و نماینده وزارت خارجه و 
رییس دفتر رییس جمهوری حضور داشته اند، ارائه شده است.بهادری جهرمی تاکید کرد: 
دولت در مســائل فنی و تخصصی فوتبال دخالت نکرده و نمی کند، اما همیشه پشتیبان 

تصمیمات فنی فدراسیون است. دولت با جدیت مدافع عملکرد تیم ملی است.

باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی بهره مند شوند
وی در پاســخ به پرســش ایسنا درباره اینکه هفته گذشته شــاهد اباغ قانون حجاب و 
عفاف مصوب سال ۸۴ از سوی رئیس جمهوری و به دنبال آن افزایش برخی هجمه ها به 
دولت بودیم ، سیاســت دولت در این زمینه برای جلوگیری از افراط و تفریط مجریان و 
سوءاستفاده عده ای جهت تخریب دولت چیست، تصریح کرد: همانطور که می دانید این 
قانون مصوب ســال ۸۴ و دولت هشتم اســت که در همان دولت هم اباغ شده است و 

اباغ جدیدی وجود نداشــته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون 
هستیم و پیشرفت و حل مشکات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و 
تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.
بهادری جهرمی یادآور شــد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق 
شهروندی هرگز نباید دسته بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته بندی کردن 
و طبقه بنــدی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هســتیم و حتما باید در چارچوب 

قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره مند شوند.

طرح میان مدت آب شرب غدیر به زودی افتتاح می شود
سخنگوی دولت همچنین با اشــاره به اقدامات دولت برای حل مشکات آبی در کشور 
اظهارکرد:  طرح میان مدت آب شــرب غدیر که پس از ســفر استانی رئیس جمهور به 
خوزستان پیگیری شد، به زودی افتتاح می شود.وی افزود: با کار جهادی و تاش شبانه 
روزی همکاران ما در وزارت نیرو و تجمیع همه ظرفیت های فنی و تخصصی، این کار ۳۰ 

ماهه در ۱۰ ماه عملیاتی و اجرایی شده است.

88 هزار میلیارد تومان از بدهی های گذشته دولت به سازمان تامین اجتماعی 
تسویه شد

بهادری جهرمی با اشــاره به اقدامات دولت برای بهبود وضعیت سازمان تامین اجتماعی 
اظهار کرد: روال غلط گذشــته برای تأمین منابع ســازمان تامین اجتماعی به شــیوه 
اســتقراض از بانک ها متوقف و ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی های گذشــته دولت به 
سازمان تامین اجتماعی تسویه شده است.سخنگوی دولت همچنین با اشاره به خبر فعال 
شدن کریدور شمالی با ظرفیت ۳۰۰ کانتینر، تاکید کرد: این اقدام کمک می کند به مرور 
شاهد بازگشت جایگاه تاریخی و موقعیت جغرافیایی ایران در مناسبات اقتصادی منطقه 

ای از طریق ترانزیت خارجی باشیم.

سیاست دولت برای صدور مجوز واردات خودرو مقابله با انحصار آن است
وی همچنین تاکید کرد: اساسا سیاست دولت برای صدور مجوز واردات خودرو مقابله با 
انحصار آن اســت و دیگری جبران شکاف بین عرضه و تقاضا است.بهادری جهرمی ادامه 
داد: استانداردها و ضوابط قانونی مشخصی برای همه سرمایه گذاران در زمینه خودرو پیش 
بینی شده اســت. اگر ضوابط تعیین شده که مورد ارزیابی وزارت صنعت قرار می گیرند 
رعایت شــوند، امکان فعالیت در مسیر واردات خودرو را خواهند داشت.سخنگوی دولت 
با اشاره به موضوع رسیدگی به اعتراضات مردمی به پرداخت یارانه ها، تصریح کرد: نتایج 

اعتراض به یارانه ها در همین مرحله از پرداخت یارانه ها مشخص می شود.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز در انتظار تصمیم مجلس است
بهادری جهرمی همچنین در پاســخ به پرسشی در زمینه معرفی وزیر کار، رفاه و تامین 
اجتماعی به مجلس اظهار کرد: در خصوص معرفی وزیر رفاه قانون موعد را مشخص کرده 
است که سه ماهه است. طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز در انتظار تصمیم مجلس است.

هیچگونه اختاس، رشوه و فسادی در پرونده تخلف نهاده های دامی صورت نگرفت
وی در پاسخ به پرسشــی درباره وضعیت پرونده تخلف نهاده های دامی تصریح کرد: در 
پرونده تخلف نهاده های دامی، هیچگونه اختاس، رشوه و فسادی صورت نگرفت. با ورود 
به موقع وزارت اطاعات از بروز فســاد پیشگیری شد. سوء جریانات و برخی تخلفات از 
نظامات اداری که صورت گرفت در مجموعه قوه مجریه رسیدگی و برخورد شد. هیچگونه 
ارز یا ریالی در اختیار شرکت خصوصی قرار نگرفت. رسانه ها از تکرار عناوین نادرست و 

تکدر ذهن مردم خودداری کنند.

حفظ کرامت و امنیت کولبران جزو اولویت های دولت است
ســخنگوی دولت همچنین در زمینه آیین نامه ساماندهی کولبران و ته لنجی اظهار کرد: 
این آیین نامه نهایی شده و به زودی اباغ می شود. حفظ کرامت و امنیت این عزیزان جزو 

اولویت های دولت در این آیین نامه است.

پرداخت از جیب مشتری در حوزه نان افزایش پیدا نخواهد کرد
بهادری جهرمی همچنین تصریح کرد: پرداخت از جیب مشتری در حوزه نان افزایش پیدا 
نخواهد کرد. دستگاه ها در نانوایی ها در حال نصب هستند و اشراف دولت در زمینه توزیع 

نان بیشتر شده است. در حوزه دارو هم هیچگونه افزایشی در پرداخت از جیب نداریم.

دولت نگاه قلکی به بورس ندارد
وی تاکید کرد: در حوزه بورس هم شاهد ثبات نسبی هستیم. دولت نگاه قلکی به بورس 
ندارد. از جمله سیاست های جدی دولت این است که با پیگیری های صورت گرفته سود 
ســهامداران پرداخت شــد. بیش از ۴ هزار میلیارد ریال توزیع سود صورت گرفته است. 
در دولت سیزدهم نیز حدود ۱۰ درصد میانگین رشد داشتیم.سخنگوی دولت در پایان 
یادآور شــد: با تصمیم جدی دولت در زمینه مدیریت مصرف برق و با همکاری مردم و 
ایجاد زیرســاخت ها برای توسعه برق شاهد مشکل حادی در این زمینه نبوده ایم. دولت 
مدیریت برق تابستان را از زمستان سال گذشته آغاز کرد و همچنین کاهش مصرف برق 

را از دستگاه های زیر مجموعه خود آغاز کرد.

وزیر امور خارجه گفت: ما خواســتار یک توافق 
خوب و پایدار هستیم؛ معتقدیم ایران باید قادر 
باشد از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشــورمان که به منظور گفت وگو 
و رایزنی با مقامات کشورهای ایتالیا و واتیکان 
وارد رم شــده اســت، ظهر امروز دوشــنبه، با 
لوییجی دیماریو وزیر امور خارجه ایتالیا دیدار 
کرد.در این ماقات دو وزیر راه های گســترش 
هر چه بیشتر مناســبات دوجانبه و موضوعات 
منطقــه ای و بین المللی را مورد گفتگو و تبادل 

نظر قرار دادند.
امیر عبداللهیان با اشاره به سابقه دیرینه روابط 
دوســتانه و ظرفیت های موجود در دو کشور، 
بهره گیری از این ظرفیت ها برای توسعه هر چه 
بیشتر همکاری ها به ویژه در زمینه های تجاری 
و اقتصادی میان ایــران و ایتالیا را مورد تاکید 
قرار داد.در این راستا اهمیت توسعه گردشگری 
میان دو کشور با توجه به جاذبه های توریستی 
ایران و ایتالیا و افزایش پروازها میان دو کشــور 
مورد توجه و تاکید قرار گرفت.وزیر امور خارجه 

کشــورمان ضمن ابراز عاقه مندی به حضور 
تکنولوژی و کاالهــای ایتالیایــی و ایرانی در 
بازار دو کشور، شرایط فعلی را فرصتی مناسب 
برای دو طــرف به منظور گســترش تبادالت 
تجــاری عنوان و پیشــنهاد نمــود بخش های 
خصوصی دو کشــور برای تعمیــق همکاری 
های اقتصادی و تجاری فعال شوند.وی اهمیت 
بررسی موضوعات کنسولی و تسهیل در تردد و 
تبادالت مردمی میان دو کشــور در این رابطه 
را یادآور شد.امیر عبداللهیان در خصوص برجام 
اظهار داشــت ما می خواهیم که برجام خوب 
کار کند، ما به طور جدی خواســتار یک توافق 
خوب و پایدار هستیم؛ معتقدیم ایران باید قادر 
باشد از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد. آمریکا 
باید ایــن واقعیت را در حوزه تضمین به خوبی 
درک کند.به گفته رئیس دســتگاه دیپلماسی 
کشورمان در این راستا جمهوری اسامی ایران 

همواره ابتکارات جدید خود را ارائه کرده است؛ 
با این حال آمریکایی ها درست و منطقی عمل 
نکرده اند. آنها بایســتی درک خود از موضوع را 
واقع بینانه کنند.امیرعبداللهیان همچنین ابراز 
داشت ایران عاقه مند است سهم طبیعی خود 
را در بازار انرژی داشــته باشــد و از این طریق 
به جامعه بین المللی مســاعدت نماید.ایتالیا و 

اتحادیه اروپا عاقه مندند مذاکرات در خصوص 
بازگشــت همه طرف هــا به برجــام به نتیجه 
برسدوزیر امور خارجه ایتالیا نیز در این ماقات 
ســفر وزیر امور خارجه کشــورمان در مقطع 
کنونی تحوالت بین المللی را از اهمیت باالیی 
برخوردار دانست و آن را فرصت مناسبی برای 
گسترش روابط دو جانبه ارزیابی نمود.وی اظهار 
داشت: شرکت های ایتالیایی عاقه مند هستند 
به فعالیت های اقتصادی خــود در ایران ادامه 
دهند.آقای دی ماریو تاکید کرد ایتالیا و اتحادیه 
اروپا عاقه مندند مذاکرات در خصوص بازگشت 
همه طرف ها به برجام به نتیجه برسد و ایتالیا 
آماده است در این زمینه نقشی مثبت ایفا کند.
دو وزیر در زمینه گسترش همکاری های علمی 
و فرهنگی میان دو کشور اعام آمادگی کردند. 
وزیــر امور خارجه ایتالیــا از تاش های دولت 
جمهوری اســامی ایران در زمینه گســترش 

مبادالت علمی و فرهنگی تقدیر و تشکر به عمل 
آورد. وی با ابراز امیدواری در حصول توافق بین 
ایــران و ۵+۱ تاکید کرد روابط دو کشــور باید 
فراگیر باشد و منحصر به یک بخش خاص مانند 
انرژی نشود.موضوعات منطقه ای و تحوالت بین 
المللی بخش دیگری از گفتگوهای میان وزرای 
خارجه جمهوری اسامی ایران و ایتالیا بود.امیر 
عبداللهیــان ضمن تاکید بر مخالفت جمهوری 
اسامی ایران با توسل به جنگ چه در یمن یا 
افغانســتان و یا اوکراین اظهار داشت در بحران 
اوکراین ما تــاش کردیم از طریق تماس های 
خود با مســکو و کییف دو طــرف را به گفتگو 
دعوت کنیم. همچنین در سطح منطقه ای، در 
فعالیت های دیپلماتیک خود تاش می کنیم 
که مسائل میان ترکیه و سوریه از طریق مذاکره 
و گفتگو های مســالمت آمیز حل و فصل شود 
و از بروز جنگ جدیــد در این بخش از جهان 
جلوگیــری به عمل آید.در این دیدار مســائل 
متنــوع همکاری ها و از جمله ضرورت پیگیری 
برخی مباحث کنسولی مورد توجه طرفین قرار 

گرفت.

امیرعبداللهیان در دیدار همتای ایتالیایی: 

ایران باید بتواند از برجام نفع کامل اقتصادی ببرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما باید واقعیت دفاع مقدس را به خوبی به صحت و دقت نمایش دهیم و این واقعیات برای اثبات 
حقانیت ملت مردم ایران کامًا کفایت می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در 
نخســتین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس، در تشریح فلسفه برگزاری این رویداد علمی 
گفت: حادثه دفاع مقدس در تاریخ ملت و کشور ایران فوق العاده مهم و بزرگ است تا جایی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان یک 
گنج یاد می کنند که تاکنون بخش اندکی از آن کشــف و اســتخراج شده است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه دفاع مقدس باعث سربلندی ملت ایران است 
خاطرنشــان ســاخت: مقام معظم رهبری فرموده اند همان گونه که تاریخ جنگ های ایران و روسیه در منطقه قفقاز و سایر مناطق منجر به تحمیل معاهده های ترکمنچای و 
گلستان شد و برای نزدیک به دو قرن موجب سرافکندگی ملت ایران بود، حادثه دفاع مقدس بایستی برای دو قرن موجب سربلندی ملت ایران باشد.وی افزود: ایشان همواره 
تاکید دارند در ابعاد گوناگون دفاع مقدس و کنکاش در مورد زوایای پنهان آن و بازنمایی آن به دور از تحریف و اغراق و پیرایه کار شود.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید 
بر عظمت و شفافیت واقعیت دفاع مقدس تصریح کرد: نباید در بیان واقعیات دچار اغراق و تحریف شویم. ما باید واقعیت دفاع مقدس را به خوبی به صحت و دقت نمایش دهیم 
و این واقعیات برای اثبات حقانیت ملت مردم ایران کامًا کفایت می کند.باقری افزود: تاکنون اقدامات خوبی در زمینه روایت های احساسی و خاطره ای از دفاع مقدس انجام شده 

است که اینها در جای خود برای حفظ و ارتقای روحیه ملی جوانان ما بسیار مهم و با ارزش است.

فرمانده کل ارتش گفت: امروز ارتش جمهوری اسامی ایران در بهترین شرایط و آماده تر از هر زمان دیگر گوش به فرمان فرماندهی 
معظم کل قوا اســت تا در هر جایی که اراده فرمایند وارد عمل شــود.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشــکر سیدعبدالرحیم 
موسوی، فرمانده کل ارتش صبح دیروز و در حاشیه بازدید رئیس قوه قضائیه از دافوس ارتش با تبریک دهه والیت و امامت و اعیاد 
سعید قربان و غدیر و عرض خیرمقدم به حجت االسام محسنی اژه ای گفت: بر خود الزم می دانم از حرکت های جدید قوه قضائیه 

در دوره اخیر با مدیریت جنابعالی که باعث افزایش امیدواری مردم عزیز کشورمان شده است ابراز تشکر و قدردانی کنم.سرلشکر موسوی افزود: همچنین خداوند بزرگ 
را شاکر و سپاسگزاریم که به برکت انقاب شکوهمند اسامی و رهبری امامین انقاب، امروز ارتشی متدین، کارآمد، پادر رکاب و انقابی داریم که مورد عاقه قلبی 
مردم، مسئولین و در رأس همه، مقام معظم رهبری است.وی تصریح کرد: اینکه فرماندهی معظم کل قوا می فرمایند: »ارتش نمایشگاهی از ارزش های اسامی است 

که می توان آن را سر دست گرفت و به همه نشان داد« حاصل تقدیم خون شهدا، ایثار جانبازان و فداکاری ده ها هزار ارتشی و خانواده های صبور و فهیم آنها است.
سرلشکر موسوی ادامه داد: امروز ارتش جمهوری اسامی ایران با استقرار زمینی در مرزهای غرب، شمال شرق و بخشی از شمال غرب کشور حراست شبانه روزی از 
آسمان ایران سربلند اسامی با نیروی پدافند و نیروی هوایی و پشتیبانی هوایی از همه مأموریت های مورد نیاز کشور و حضور مقتدرانه در آب های آزاد و حراست از 

منافع ملی با اسکورت کشتی های تجاری و نفتکش، مأموریت خود را به بهترین نحو ممکن انجام می دهد.

سرلشکر باقری:

واقعیت دفاع مقدس را به خوبی و دقت نمایش دهیم
سرلشکر موسوی:

ارتش در بهترین شرایط و آماده تر از هر زمان دیگر
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گزیده خبر
توسعۀ فراگیر 5G در ایران آغاز شد

 رونمایی از ۴۶۰ سایت جدید نسل پنج
ایرانسل از پروژۀ بزرگ توسعۀ فراگیر نسل پنج تلفن همراه، با نصب ۴۶۰ سایت 
جدید 5G در سراســر کشــور، رونمایی کرد.به گزارش روابط عمومی ایرانســل، 
همزمان با دهۀ والیت و اعیاد ســعید قربان و غدیرخم، از پروژۀ بزرگ توســعۀ 
فراگیر نسل پنج ایرانسل، با نصب ۴۶۰ سایت جدید 5G در سراسر کشور، رونمایی 
شد.ایرانسل، که در روز اول مرداد ۱۳۹۹، موفق شده بود نخستین سایت تجاری 
5G را در ایران راه اندازی کند و هم اکنون، رکورددار تعداد ســایت نســل پنج و 
سرعت اینترنت همراه در ایران است، در ادامۀ این پیشتازی، پروژۀ توسعۀ فراگیر 
نسل پنج در ایران را با نصب ۴۶۰ سایت جدید 5G در سراسر کشور، آغاز کرده 
اســت. طی روزهای اخیر، ۹۲ مورد از این ۴۶۰ ســایت، در استان های مختلف 
کشــور، نصب شده و نصب سایر سایت ها نیز، با سرعت ادامه دارد.بر این اساس، 
عالوه بر ۹ ســایت نسل پنج قبلی ایرانسل که طی ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
به بهره برداری رســیده بود، طی پروژۀ توسعۀ فراگیر 5G در کشور، تاکنون ۹۲ 
سایت جدید در سراسر ایران راه اندازی شده که در استان تهران ۳۳ سایت نسل 
پنج، خوزســتان ۱۹ سایت، البرز ۱۰ سایت، فارس ۸ سایت، آذربایجان شرقی ۴ 
سایت، گیالن ۴ سایت، خراسان رضوی ۳ سایت، سیستان و بلوچستان ۳ سایت، 
مازندران ۳ سایت، هرمزگان ۳ سایت، آذربایجان غربی یک سایت و گلستان یک 
سایت 5G ایرانسل نصب و اجرا شده و فعالیت ها برای راه اندازی بقیۀ سایت های 
نسل پنج ایرانسل در ۱۲ استان فوق و نیز در ۱۹ استان باقی مانده از مجموع ۴۶۰ 
سایت برنامه ریزی شده، به ســرعت در حال انجام است.این سایت ها هم اکنون، 
 Hotspot در حــال آغاز فعالیت خود، به صورت حداقلی و در برخی نقاط در قالب
هستند و خدمت رسانی رسمی آنها به مشترکان ایرانسل، به زودی و با صدور مجوز 
فرکانس از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری(، آغاز 
خواهد شد.ایرانسل همچنین بهره برداری از فناوری »موج میلیمتری« را در توسعۀ 
شــبکۀ نسل پنج، در برنامه قرار داده اســت که با استفاده از این فناوری، امکان 
پوشــش شبکه در مراکز اداری، تجاری و فضاهای بسته، با سرعت باالتر از قبل، 
فراهم خواهد شد.ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از سال ۱۳۹5، 
مطالعه روی فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت های 
معتبر بین المللی آغاز کرد و توانست در ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، نخستین بار در ایران، 
نمونه ای از شبکۀ کامل 5G را در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، آزمایش 
کند.ایرانســل، در روز اول مرداد ۱۴۰۰ و همزمان با نخستین سالروز راه اندازی 
تجاری شبکۀ نسل پنج خود، موفق شد تا بار دیگر، رکورد سرعت اینترنت در ایران 
را به نام خود ثبت کند و در حضور رسانه، به سرعت ۳.۹۰۹ گیگابیت بر ثانیه، در 
شبکۀ واقعی و تجاری نسل پنج، دست یابد. ایرانسل همچنان، رکورددار سرعت 
و تعداد سایت های تجاری 5G در ایران است و به زودی با رفع دغدغۀ تخصیص 
فرکانس، پروژۀ بزرگ توســعۀ فراگیر 5G در کشور را به سرانجام رسانده و طعم 
شیرین فناوری را به مشترکان خود می چشاند تا آیندۀ روشنی را در برابر دیدگان 
مردم ایران قرار دهد و نبض زندگی دیجیتال را در دنیای مشترکان خود به تپش 
درآورد.ایرانسل، اولین ارائه دهندۀ 5G در ایران، همزمان با گسترش پوشش شبکۀ 

نسل پنج، مطالعه بر روی نسل ششم تلفن همراه یا ۶G را نیز آغاز کرده است.

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران:

مهارتورمدرماههایآیندهرابهمردموعدهمیدهم
وزیر اقتصاد اظهار داشــت: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک 
مرکزی بایــد برنامه ریزی و مطابق آن به مــردم وعده دهد اما 
بنده به عنوان ســخنگوی ســتاد اقتصادی دولت اعالم می کنم 
که کنترل تورم اولویت دولت اســت و برنامه ریزی و تمرکز تمام 
دســتگاه های دولتی برای کنترل هر سه منشا تورم است و مهار 
و مدیریت تورم در ماه های آینــده را به مردم وعده می دهیم.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هر چند که بانک مرکزی مدعی 
است منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال پیام 
امیدوار کننده در شــاخص های پولی اقتصاد کشورمان محسوب 
می شــود و از عالئم نوید بخش بهبود وضعیت اقتصادی است اما 
افزایش ۱۲.۲ درصــدی تورم در خرداد ماه عالمت خطرناکی به 
اقتصاد کشورمان نشان می دهد به طوریکه طبق گفته کارشناس 
اقتصــادی با ادامه این روند تورمی در ماه های آینده در ســناریو 
بدبینانه اقتصادی امکان افزایش نرخ تورم به بیش از 7۰ درصد تا 
پایان امسال نیز وجود دارد.»سید احسان خاندوزی« در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سرنوشــت تورم در اقتصاد ایران 
در کوتــاه مدت و برنامه دولت برای کنترل تورم تا پایان ســال 
و همچنین جلوگیری از ادامه و ســرایت رشد تورم خردادماه به 
ماه های آینده اظهار داشــت: در اقتصاد حداقل با سه منشا دارای 

تورم مواجه هستیم که یکی از آنها نقدینگی است. منشا ناشی از 
رشد نقدینگی در حال کنترل است و و منشا دیگر تورم ناشی از 
بی انظباطی پولی و بانکی در اقتصاد اســت که آن را نیز کنترل 
می کنیم.وی با اشــاره به منشا ســوم تورم که نقش پررنگی هم 
در افزایش نرخ تورم در ماه های گذشته داشته، گفت: منشا سوم 
تورم، افزایش هزینه های تولید است که در ماه های اول امسال این 
منشا تورم به دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، افزایش قیمت 
نهاده ها در داخل، افزایش حقوق و دستمرد، اجرای طرح یارانه و 
... افزایش پیدا کرد و در خرداد ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.  
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اقدامات دولت منشا سوم تورم 
به شــکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه 
کاهش پیدا می کند بنابراین چشــم انداز تورمی به طور قطع  در 
ماه های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است.  خاندوزی ادامه 
داد: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه ریزی 
و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد 
اقتصادی دولت اعالم می کنم که کنترل تورم اولویت دولت است 
و برنامه ریزی و تمرکز تمام دستگاه های دولتی برای کنترل هر 
سه منشا تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماه های آینده را به 

مردم وعده می دهیم.

واحدهــای صندوق دارا یکم که دو ســال قبل از ســوی دولت بــه مردم فروخته 
شــد، امروز منفی شــد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در 
راستای واگذاری باقیمانده ســهام خود به مردم در سال ۹۹ باقیمانده سهام خود 
در بانک هــای ملت، صادرات، تجارت، بیمه اتکایی ایرانیان و بیمه البرز را در قالب 
صندوق سرمایه گذاری به نام دارا یکم با ۲۰ درصد تخفیف به مردم ارائه کرد.قیمت 
هر واحد ســرمایه گذاری که برای هر کد ملی حداکثر ۲۰۰ واحد در نظر گرفته شده بود، در روز فروش با تخفیف ۲۰ 
درصد ۱۰ هزار تومان بود که البته بعد از رشــد بازار قیمت این واحدها به ۲۰ هزار تومان هم رســید، اما امروز بعد از 
گذشت حدود دو سال قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق دارا یکم به ۹۸۴۳ تومان رسیده و خریداران دارا یکم بعد 
از دو ســال ۱.۶ درصد از اصل ســرمایه خود را                            هم از دست داده اند.به گزارش فارس، اکثر کارشناسان می گویند دولت 
باید با حمایت از سازوکار بازار سرمایه مقدماتی فراهم کند تا شرکت های بزرگ بتوانند از طریق بازار سرمایه اقدام به 
تامین مالی از بازار سرمایه کنند و مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری به ویژه صندوق هایی که دولت ارائه می کند، 
بتوانند از سرمایه خود در برابر تورم محافظت کنند، اما امروز دارندگان واحدهای دارا یکم بعد از انتظار دو سال نه تنها 

سود نکرده اند که با زیان هم همراه شده اند.

رئیــس هیات مدیــره اتحادیه مرکزی مرغداران گفت: قیمــت مصوب تخم مرغ در 
مرغداری های افزایش نیافته و فروش تخم مرغ با قیمت های باال گرانفروشی است.

حمید کاشــانی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به چرایی افزایش قیمت تخم مرغ در 
روزهای اخیر گفت: قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ در مرغداری ها ۳5 هزار و 5۰۰ تومان اســت که در حال حاضر نیز 
واحدهای مرغداری با قیمت ۳۴ تا ۳5 هزار تومان تخم مرغ های خود را تحویل می دهند؛ بنابراین قیمت تخم مرغ در 
مرغداری ها به هیچ عنوان افزایشــی نداشته اســت.وی ادامه داد: البته قیمت مصوب ۳5 هزار و 5۰۰ تومانی مورد تایید 
مرغداری ها نیست، زیرا برای آنها هر کیلو تخم مرغ ۴۸ هزار تومان تمام می شود؛ هرچند که مسئوالن مربوطه وعده داده اند 
این قیمت اصالح و قیمت های واقعی اعالم می شود.رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران افزود: در حال حاضر باید 
هر شانه تخم مرغ دو کیلویی با قیمت ۸۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد و فروش آن با قیمت های باالتر )۱۰۰ 
هزار تومان( گرانفروشی است.کاشانی ادعا کرد: در چهار ماه گذشته صنعت مرغ تخم گذار بالغ بر ۲5۰۰ میلیارد تومان 

ضرر کرده  و میانگین فروش تخم مرغ بعد از آزادسازی یارانه ها ۲5 درصد زیر قیمت اعالمی دولت بوده  است.

تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومانی دارا یکم بعد از دو سال منفی شد
گرانفروشی است

داوود محمدی، رئیس هیات مدیره انجمن قیر ایران:

ایران در رتبه چهـارم تولید قیر در جهان و نخسـت آسیا

قیر به یکــی از کاالهای پرطرفدار دوران تحریم با رتبه نهم ارزآوری بدل شــده 
اســت،موفقیت های صادراتی صنعت قیر در روزهای ســخت تحریم ها نه تنها 
دوچندان شده بلکه به یکی ا ز ارزآورترین صنایع کشور بدل شده است. این مطلبی 
بود که در نخســتین همایش صنعت قیر که چهارشنبه گذشته در سالن همایش 
های سازمان صداوسیما برگزار شد مورد بررسی و توجه قرار گرفت. در این همایش 
فعاالن صنعت قیر با مرور تاریخچه این حرفه در منطقه و جهان، شــرایط کنونی 
بازار این فرآورده نفتی را بررسی کردند و چشم انداز آن را مورد کنکاش قرار دادند.
قیر محبوب در میان جنگصادرات در حجم کم، عامل موفقیت فروش قیر در دوران 
تحریمی شده است. در حال حاضر ایران قیر را به صورت بسته بندی درون بشکه 
به 30 کشور صادر می کند و توانسته در این چهارسال سهم قابل توجهی از بازار 
جهانی را به دست آورد. مخصوصا با نوسانات قیمت های داخلی و افزایش شدیدی 
کــه بهای نفت در بازار جهانــی تجربه کرد و رکوردهای قیمت های نفت و قیر از 
سال 2008 شکسته شــد، این موضوع موجب کاهش شدید مصرف قیر و توقف 
پروژه های جاده ای در کشــورهای مختلف شده است به گونه ای که بودجه های 
تخصیص یافته توســط دولت ها برای پروژه های نفتی و افزایش عرضه جوابگوی 
قیمت های جهش یافته قیر در ماه های اخیر نیست. تا جایی که بسیاری از پروژه 
ها در آســیا و آفریقا و حتی اروپا، خرید قیر و عملیات اجرایی را تا کاهش قیمت 
ها متوقف کرده اند. این موضوع رکود سنگین در بازارهای صادراتی قیر و تقاضای 
کمتر در بازارهای هدف ایران را در سال جاری هشدار می دهد.همین طور کاهش 
مصرف قیر در کشورهای جنوب اروپا و ترکیه به علت رشد قیمت، منجر به افزایش 
حجم عرضه صادراتی همین کشورها شد و با عرضه بیشتر قیر توسط سایر تامین 
کنندگان در جهان روبه رو شــده ایم. ادامه این موضوع و قیمت گذاری نامناسب 
قیر ایران می تواند فرصت آربیتراژی بازارهای قیر از ترکیه، جمهوری آذربایجان و 
تولیدکنندگان شرق و جنوب اروپا که احتماال از نفت خام ارزان و سنگین روسیه 
نیز بهره می برند را به بازارهای هدف ایران فراهم کند. ریسک عجیبی که شاید در 
گذشته چندان هم به آن توجه نمی شد.به عالوه دسترسی به نفت سنگین روسیه 
با قیمت های مناســب برای چین و هند به عنوان بزرگ ترین مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان قیر در آســیا در شرایط اخیر فرصت تولید قیر بیشتر و با قیمت 

پایین تر را برای این کشــورها فراهم کرده و فشار مضاعف بر قیمت های وارداتی 
از ایران اعمال خواهد کرد.

سایه روشن صنعت قیر؛ از گذشته تاکنون
مهندس جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
با اشــاره به نقش موثر صنعت قیر در امر توسعه گفت: در دو حوزه امکان توسعه 
صنعت کارخانه های قیرسازی وجود دارد که تولید قیر از نفت خام سنگین میدان 
های سروش و نوروز)که تا 60 درصد امکان تبدیل به قیر به صورت مستقیم وجود 
دارد( و نیــز پیش بینی ظرفیت مطمئن تولید قیر در توســعه کیفی نفت کوره 
تولیدی در قالب طرح های توســعه پاالیشگاهی در حال اجرا از آن جمله است.او 
گفت: از سال 83 و از زمانی که مجموعه کارخانه های قیرسازی به بخش خصوصی 
واگذار شد، نقش کارخانه های قیرســازی نقشی انعطاف پذیر بود و در شرایطی 
که ما نیاز به تولید نفت کوره داشــتیم، نفت کوره تولید می شــد و بالعکس در 
شرایطی که نیاز به صنعت ساختمانی و کارهای توسعه ای داشتیم، قیر تولید می 
شد.معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی؛ واگذاری شرکت 
ها به بخش خصوصی و نظام قیمت گذاری را از دیگر چالش های این صنعت در 
سال های گذشته دانســت و گفت: نظام قیمت گذاری قیر به عنوان فرآورده ای 
جانبی و ویژه که در بازار جهانی قیمت نداشت، در سال 83 از طریق یک فرمول و 
با توجه به تولید نفت کوره و نفت خام با آن فرمولی که در بورس کاال عرضه می 
شود، محقق شد که البته امروز نیاز به اصالح قیمت دارد.ساالری با اشاره به حل 
و فصل موضوع قیر تهاتری در ســال 88 گفت: پارسال 150 هزار میلیارد تومان 
قیر رایگان تخصیص داده شد، اما متاسفانه دولت گذشته هیچ اقدامی در این باره 
انجام نداد، اما با ورود دولت ســیزدهم، تالش کردیم پیش از اجرایی شدن آیین 
نامه، در این باره اقدام کنیم و در مجموع 5/ 1 میلیون تن قیر برداشــت شــد که 
سهمی قابل توجه است.وی ضمن اشاره به این نکته که ظرفیت روزانه کشور برای 
عرضه وکیوم باتوم در شرکت های پاالیشی6 میلیون تنی است، گفت: »تخصیص 
190 هزار میلیارد ریال معادل 19 هزار میلیارد تومان قیر رایگان به دستگاه های 
متولی در ســال 1401 به نوعی حمایت دولت و وزارت نفت از این صنعت بود که 
قیر را به صورت مجانی در اختیار دستگاه ها قرار داده و از محل خوراک نفت خام 
پاالیشگاه تهاتر شده و مابه التفاوت آن تا قیمت بورس کاال، با شرکت های پاالیشی 
تصفیه می شــود که اقدامی اثرگذار بود.«مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی پیش بینی کرد با توجه به تحقق ظرفیت 1/ 1 میلیون تنی 
پارسال و پیش بینی 2 میلیون تن در سال 1401، مردم بتوانند آثار اجتماعی قیر 
تهاتری آن را ببینند. وی در ادامه گفت: »در دهه 70 ســمیناری با شرکت های 
هندی در این زمینه برگزار و بحث تولید قیرهای پلیمری مطرح شد که در وزارت 
راه و شهرســازی قرار بود آزمایش و اجرا شود، اما به لحاظ باال بودن قیمت تولید 
قیر پلیمری محقق نشد. امروز به برکت این همایش و انجمن قیر ایران امیدواریم 
بتوانیم در این مرز دانشی نیز ورود کنیم.«او با اشاره به مشکالت جابه جایی قیر با 
بشکه و امحای ضایعات گفت: خوشبختانه توانسته ایم با توسعه این بخش، امروزه 
در بازارهای شــرق آسیا یا در کشورهای اروپایی و آفریقایی جایگاهی ویژه داشته 
باشیم. با توجه به اینکه مصرف ما در داخل کشور، کمتر از 50 درصد تولید بوده 
و بقیه صادر می شــود، امیدواریم با توســعه روزبه روز این صنعت، برند ایران در 

بازارهای صادراتی نیز حفظ شود.

ایران، بزرگ ترین صادرکننده قیر آسیا
 بــه گفته مهرداد همتی، دبیر انجمن قیر ایران، ســاالنه 115 میلیون تن قیر در 
سراســر جهان تولید می شود و در این بین ایران توانسته بزرگ ترین صادرکننده 
قیر در آســیا شــود. همتی گفت: صنعت قیر ایران از سال 2019 برای نخستین 
بار، بزرگ ترین صادرکننده قیر در آســیا شد که نشان دهنده موفق بودن آن در 
اقتصاد کشور است، اما طی سال های اخیر، نرخ رشد صنعت قیر در ایران، کمتر 

از کشورهای آسیایی شده و این موضوع می تواند خطری برای این صنعت باشد.
همتی گفت: پیش بینی شده است طی دو سال آینده تقاضای جهانی قیر افزایش 
جدی یابد. کشــورهای مختلفی برای این ظرفیت بالقوه، برنامه ریزی کرده اند و 
ظرفیــت های جدیدی برای خود ایجاد کرده اند، اما ایران تاکنون به این ظرفیت 
چندان توجهی نشان نداده است.دبیر انجمن قیر ایران با بیان اینکه طی دو سال 
آینــده نیاز جهانی بــه تامین قیر، از 125 میلیون تن فراتــر خواهد رفت، گفت: 
کشــورهای دیگر در حال افزایش ظرفیت تولید قیر خود هســتند، اما در ایران 
با وجود اینکه بخش خصوصی ســرمایه گذاری هایــی را انجام داده، موانع زیادی 
برطرف نشــده است.دبیر انجمن قیر عمده ترین دلیل وضعیت نه چندان مطلوب 
کنونی صنعت قیر ایران را عدم توجه مدیران و عدم هماهنگی میان دستگاه های 
دولتی و بخش خصوصی دانســت وگفت: »متاسفانه برخی افراد، تمایل به حفظ 

وضع موجود در این صنعت دارند.«

کیفیت باالی قیر ایران
ایران اکنون در رتبه چهارم تولید قیر در جهان و نخست در آسیا است و با ساالنه 
یک ونیم میلیارد دالر، صنعت قیر رتبه نهم صادرات کشور را به دست آورده است. 
داوود محمدی، رئیس هیات مدیره انجمن قیر گفت: راه توسعه از توسعه راه ها می 
گذرد و از الزامات توســعه راه ها، داشتن قیر با کیفیت است. صنعت قیر با سابقه 
طوالنی جایگاه آن در توســعه و عمران مغفول مانده بود اما امروز نقش و جایگاه 
خود را به دست آورده است. هم اکنون واحدهای فعال با باالترین استانداردها، قیر 

خود را تولید می کنند و اینکه امروز ایران رتبه چهارم صادرات قیر را کسب کرده، 
از باال بودن کیفیت قیر تولیدی آن نشات می گیرد.به گفته رئیس انجمن قیر ایران، 
مشتریان بین المللی نیز به علت کیفیت خوب است که با وجود تحریم قیر ایران 
همچنان خریدار دارد. ناگفته نماند اکنون بخشی از 70 واحد تولیدی قیر به علت 
مشکالت حاکم بر تولید، از مدار خارج و دچار مشکالتی همچون کمبود نقدینگی و 
بلوکه شدن سرمایه های شان شده اند.محمدی گفت: قرار است نخستین همایش 
صنعت قیر ایران در هفته صنعت و معدن و در سالروز راه اندازی انجمن قیر ایران 
برگزار شود. این همایش، نخستین رویداد در صنعت قیر خواهد بود که قبال جایگاه 

خود و اقدامی که می تواند در توسعه داشته باشد رانشان نداده است.

افزایش سهم شرکت های دانش بنیان
 سروش رســتگار، مدیر پروژه های شبکه تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز در خصوص ارتباط این صنعت با دانش گفت: در حال حاضر 
سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص کشور حدود 5/ 3 درصد است که عدد 
قابل مالحظه ای نیست، به همین منظور یکی از راه حل های افزایش سهم شرکت 
های دانش بنیان، قرار دادن فناوری آنها در زنجیره ارزش شرکت های بزرگ کشور 
اســت.وی در ادامه عنوان کرد: شبکه تبادل فناوری به عنوان بازوی اجرایی پروژه 
های ستاد ویژه توســعه فناوری نانو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
وظیفه برقراری پیوند بین صنعت و مجموعه های دانش محور را بر عهده دارد.  در 
این همایش ضمن معرفی برترین واحدهای تولید قیر کشور از تولیدکنندگان نمونه 
نیز تقدیر به عمل آمد.به طور کلی قیر ایران در سه نوع بسته بندی بشکه، فله و 
کیسه و به دو طریق زمینی و دریایی صادر می شود. قیر فله از طریق کشتی های 
فله بر از مسیرهای دریایی و تانکرهای حمل به صورت زمینی صادر می شود و قیر 
بشکه و کیسه نیز از طریق کانتینر به صورت دریایی و زمینی به کشورهای مقصد 
فروخته می شود.هند، امارات، بنگالدش، کنیا و میانمار 5 کشوری هستند که به 
ترتیب بیشترین واردات قیر در قالب بشکه از ایران را دارند. در نیمه اول سال 99 
ایران حدود 250 هزار تن قیر بشــکه به هند صادر کرده که نشان دهنده ظرفیت 

باالی صادرات قیر به این کشور است.
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گزیده خبر

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفامازندران:
عملیات اجرایی طرح های فاضالب در ۱۴ شهر 

مازندران درحال انجام است
معــاون بهــره بــرداری و توســعه فاضالب شــرکت 
آبفامازندران با بیان اینکه از ۵۸ شهر استان مازندران، 
عملیات اجرایی طرح فاضالب در ۱۴ شهر درحال انجام 
اســت گفت: این شهرها شامل ســاری، بابل، بابلسر، 
جویبار، نوشــهر، چالوس، آمل، قائمشهر، محمودآباد، 
تنکابن، رامسر، بهشــهر، نکا و گلوگاه می باشد.مهندس افشین عبادی، با بیان 
اینکه مطالعات فاضالب تعدادی از شــهرهای اســتان از سال ۱۳۶۹ و عملیات 
اجرایی آن از ســال ۱۳۷۴ در شهرهای جویبار، ســاری، بابل، بابلسر، نوشهر و 
چالوس آغاز شــد اظهار داشت: با گذشــت بیش از ۲۷ سال از شروع عملیات 
اجرایی در این شــهرها، در حال حاضر ۱۷/۶ درصد از جمعیت شــهری و ۱۲ 
درصد جمعیت کل استان تحت پوشش طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضالب 
می باشــند که در مقایسه با متوسط کشوری)حدود ۵۳ درصد( از اختالف قابل 

توجهی برخوردار است

ارتقاء سالمت اداری در پرتو نظارت هوشمند بر اماکن و تأسیسات ؛
 ضرورت امروز صنعت گاز

معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملّی گاز ایران 
، از ایجاد زیر ســاختهای الزم بمنظور نظارت هوشمند 
بر اماکن و تاسیسات در صنعت گاز خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل؛ حسین علیزاده، 
معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران 
در بازدید از اتاق مانیتورینگ در شرکت گاز استان اردبیل یکی از مزایای نظارت 
و کنترل هوشمند را ارتقاء شاخصهای سالمت اداری در سازمان برشمرد و گفت: 
با نصب دوربین  های هوشمند و راه اندازی اتاق مانیتورینگ، امنّیت و نظارت بر 
فعالیت کلیه ایستگاهها و جایگاههای سوخت CNG افزایش یافته و این مّهم 
ســهم بسزایی در کاهش دســتکاری ها، تخلفات و کاهش گازهای گم شده در 
ســطح استان اردبیل داشته است.وی با بیان اینکه تجهیز ادارات ، ایستگاههای 
تقلیل فشار و جایگاههای سوخت CNG به سیستم کنترل و نظارت هوشمند، 
عامل بازدارندگی تخلفات اســت؛ گفت: در حال حاضر کلیه ادارات تابعه استان 
اردبیل شامل ۲۹ ناحیه ، کلیه ایستگاههای تقلیل فشار گاز به تعداد ۴۳ ایستگاه، 
تعداد ۶۹ جایگاه میترینگ جایگاههای سوخت رسانی و تعداد ۵ مورد از صنایع 
عمده استان توسط بستر اختصاصی مخابراتی واحد حراست و بوسیله ۶00 عدد 

دوربین به صورت شبانه روزی مورد پایش و نظارت قرار میگیرند.

مدیرعامل آبفا در دیدار با امام جمعه بندرعباس:
 تنها راه برون رفت از مشکل کم آبی 

هرمزگان گسترش آب شیرین کن هاست
در دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس از گسترش 
آب شــیرین کن ها و شیرین سازی آب دریا به عنوان 
تنها راه برون رفت از مشکل کم آبی هرمزگان یاد شد.به 
گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان، حجت االســالم والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی 
فقیه در این دیدار که به مناسبت هفته صرفه جویی برگزار شد، ضمن تقدیر از 
برنامه های آبفا برای ارتقاء کمی و کیفی آبشــرب و بهداشتی افزود: برای تامین 
زیرساخت های آبرسانی نیازمند مشارکت مجموعه های دست اندرکار هستیم 
و در این راســتا ما نیز همکاری خواهیم کرد.وی همچنین بر اهمیت مدیریت 
مصرف و استفاده بهینه از آب شرب تأکید کرد.عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل 
آب و فاضالب هرمزگان نیز در این دیدار با اشــاره به هفته صرفه جویی افزود: 
نامگذاری یک هفته از سال با عنوان هفته صرفه جویی به این خاطر است که به 
همه یادآوری شود با مصرف بهینه می توان ضمن بهره مندی از منابع موجود، 

آن را برای نسل های آینده نیز ذخیره کرد..

اجرای فاز نخست خط انتقال شرق استان با 
حضور استاندار اصفهان تصویب شد

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در جلسه شورای 
اداری شهرســتان نائین از اجرای طرح گازرســانی فاز 
نخســت خط انتقال شرق اســتان از طریق شبکه گاز 
شــهری بجای گازرســانی به روش CNG  خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، در 
جلسه شورای ادارای شهرستان استان که با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن  
دستگاه های اجرایی اســتان در شهرستان نایین برگزار شد، مهندس عسکری 
بیان داشت: تامین انرژی شرق استان با اولویت بخش خانگی است.وی، افزود: با 
تأمین اعتباراتی که در سفر رئیس جمهور به اصفهان در نظر گرفته  شده، به زودی 
شاهد اجرای فاز نخست گازرسانی به شرق استان خواهیم بود.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان اصفهان، گفت: ۲۷ واحد مرغداری در شهرستان نائین متقاضی گاز 
طبیعی هستند، که برای تامین این واحدها  بیش از ۴۱ کیلومتر شبکه گذاری 
طراحی شــده اســت که این مهم پس از گازرسانی به تقاضاهای بخش خانگی  

بلفاصله اجرا خواهد شد.

 اجراي 79 طرح گازرساني در استان گیالن 
طی سال ۱۴۰۰

محمدپور- گیالن؛ شــرکت گاز استان گیالن با هدف 
برخورداري همه شــهروندان این اســتان از نعمت گاز 
طبیعــی، در ســال ۱۴00 به ۱۴ روســتا و ۶۵ واحد 
صنعتی گازرســانی کرده است. عیسي جمال نیکویي، 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در حاشیه مجمع 
عمومی عادی ســالیانه این شرکت که در سالن جلسات شهید باهنر ساختمان 
مرکزی شــرکت ملــی گاز ایران برگزار شــد، با بیان ایــن مطلب، درخصوص 
گازرســانی به روستاهای استان در ســال ۱۴00 اظهار داشت: این روستاها در 
مناطق کوهســتانی و صعب العبور شهرستان های رودبار، تالش، شفت، آستارا و 
املش قرار دارند و در مجموع دارای یک هزار و ۶00 خانوار هستند.وی همچنین 
از جذب بیش از حدود ۴۱ هزار مشترک جدید در سال ۱۴00 خبر داد و بیان 
کرد: برای تحقق این مهم بیش از ۳00 کیلومتر شــبکه اجرا و ۱۳ هزار و ۶۷۸ 

انشعاب گاز نصب شده است.

پروژه جهادی رفع ضعف ولتاژ 
شهرستان طارم انجام شد

پروژه رفــع ضعف ولتاژ روســتاهای ایچ، رزه بنــد، هزاررود 
ســفلی و هزاررود علیا به همت توزیع برق شهرستان طارم 
اجرا و به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان، علیرضا تهمک، مدیر توزیع 
برق شهرســتان طارم با اعالم این که پروژه رفع ضعف ولتاژ 
روســتاهای طارم در راســتای ارائه برق پایدار به اهالی این 
شهرســتان انجام شد گفت: خوشــبختانه با تالش همکاران 
و مســاعدت های مدیریــت توزیع برق اســتان این پروژه ها 
به ســرانجام رسید.تهمک افزود: شهرســتان طارم به سبب 
برخورداری از شــرایط ویژه آب وهوایی ویژه، قطب کشاورزی 
کشور محســوب می شــود، برق به عنوان زیرساخت اصلی 
توسعه کشاورزی در این شهرستان از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت و بیش از ۵۳درصد از برق توزیع شــده در شهرستان 
طارم در بخش مولد کشاورزی مصرف می شود، خوشبختانه با 
تالش همکاران شناسایی کاستی ها و رفع نواقص تامین برق 
در این شهرستان انجام شده است.مدیر توزیع برق شهرستان 

طارم از احداث ۲ پست جدید در شهر آب بر خبر داد.

افتتاح پایگاه بسیج کارکنان دفتر 
مرکزی چادرملو

همزمــان با اعیاد بزرگ قربان و غدیرو دهه امامت و والیت ، 
پایگاه مقاومت بســیج ابوذر غفاری چادرملو در دفتر مرکزی 
این شــرکت در تهران آغاز به کار کرد.همزمان با اعیاد بزرگ 
قربــان و غدیرو دهه امامت و والیت ، پایگاه مقاومت بســیج 
ابوذر غفاری چادرملو در دفتر مرکزی این شــرکت در تهران  
آغاز به کار کرد.مهندس فرهاد آذرین فر مدیر کل حوزه مدیر 
عامل و معاون مالی و سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در مراسم افتتاح دفتر این پایگاه، با اشاره به نقش بی 
بدیل بســیج در طول ۸ سال دفاع مقدس افزود: برخورداری 
از ظرفیت نیروها و اشــاعه تفکر بسیجی  در میان کارکنان و 
کارگران واحدهای صنعتی می تواند پشــتوانه محکم و قابل 
اعتمادی در محقق سازی اهداف توسعه و بهبود فضای کسب 
و کار  و تعمیــم امور فرهنگی منطبق با معیارهای اجتماعی 
گردد .   وی ابراز امیدواری کرد  با تدوین برنامه های آموزش 
تخصصی و فرهنگی نسبت به تقویت توان علمی و فنی بیش 
از ۷ هزار نفر از پرســنل این شــرکت که بخشی از آنها عضو 
بسیج کارگری هســتند گام های مثبتی در راستای تحقق 
آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسالمی و تبیین فرمایشات 

مقام معظم رهبری در رونق تولید برداشته شود .

قیمت جدید سی ان جی اعالم شد

قیمت سی ان جی  ۱۱۵ تومان افزایش یافت
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: 
در حوزه سی ان جی با توجه به اینکه این سوخت اکنون در نقطه 
ســر به سری قرار دارد یعنی مبلغی که از مردم دریافت می شود 
با کارمزد یکی اســت، برای اینکه بتــوان هزینه های بهره برداری 
را پوشــش داد افزایش نرخ اعمال شده اما بحث افزایش نرخ در 
ســوخت های مایع همچون بنزین، نفت گاز و نفت سفید منتفی 
است.علی اکبر عرب عامری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه  فعال 
دولت برنامه ای را برای افزایش قیمت ســوخت های مایع ندارد، 
اظهار کرد: اگر قرار بود برنامه ای در این راستا وجود داشته باشد 
حتما در تبصره ۱۴ مطرح می شــد، اما تاکنون چنین موضوعی 
مطرح نشــده است.وی با اشــاره به جزئیات افزایش حق العمل 
جایگاهــداران و تاثیر آن در نرخ ســوخت، گفت: حق العمل به 
صورت ساالنه بر اســاس ابالغیه هیئت وزیران توسط کمیته ای 
متشــکل از ســازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان برنامه و 
بودجه و شرکت ملی پخش اعمال می شود؛ بدین گونه که بعد از 
مطالعه و بررسی مستندات هزینه های جایگاه ها این مساله محقق 
می شود، سازمان حمایت بررسی های الزم را انجام می دهد و طی 
جلسه ای این موضوع توسط این سه سازمان بررسی می شود.مدیر 
بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه 
امسال نیز مانند هر سال این موضوع بررسی و در جلسه ای روی 
یک رصد توافق و صورت جلسه شد، گفت: این صورت جلسه باید 
به کمیته تبصره ۱۴ می رفت و در قسمت هزینه ها مبلغ مشخص 
می شد و بعد از اینکه کمیته ۱۴ مصوب کرد توسط رئیس سازمان 
برنامه و بودجه به هیئت دولت اعالم می شد.عرب عامری با بیان 
اینکه این اعالم هفته گذشــته در هیئت دولت صورت گرفت و 

امروز هم به صورت غیر رســمی به ما اعالم شده که افزایش ۴۵ 
درصد خواهد بود، اظهار کرد: این طرح شامل بنزین، نفت گاز و 
ســی ان جی شــده و این اختیار را به وزارت نفت داده است که 
این ۴۵ درصد را اگر تمایل داشــت برای حمایت از جایگاه هایی 
که فروش کمتری دارند به صورت پلکانی با رعایت سقف بودجه 

تخصیصی اعمال کند.

قیمت سی ان جی  115 تومان افزایش یافت

همچنین محمد حسین باقری - مدیر طرح سی ان جی شرکت 
پخش فراورده های نفتی - در خصوص میزان افزایش قیمت سی 
ان جی به ایســنا گفت: با توجه به اینکه کارمزد جایگاه های سی 
ان جــی افزایش پیدا کرده هر چند که خود جایگاه داران از این 
افزایش ۴۵ درصدی راضی نیستند اما اختالف بین قیمت هر متر 
مکعب ســی ان جی با افزایش کارمزد موجب شده تا قیمت سی 
ان جــی نیز افزایش یابد.وی با بیــان اینکه در حال حاضر مبلغ 
فروش هر متر مکعب سی ان جی ۴۵۳ تومان است اظهار کرد: بر 

اساس اعالم با افزایش ۴۵ درصدی کارمزد این عدد به ۵۶۲ تومان 
می رسد. یعنی حدود ۱۲0 تومان بیشتر از مبلغ سوخت است. لذا 
برای حل این مشکل به اجبار مجبور شدیم در شرایطی که قصد 
نداشتیم قیمت ســی ان جی افزایش یابد چرا که هدف افزایش 
مصرف این ســوخت بود، قیمت آن افزایش یافت.باقری تصریح 
کرد: شــورای اقتصاد و هیات وزیران به اجبار قیمت سی ان جی 
از ۴۵۳ تومان به ازای هر مترمکعب به ۵۷0 تومان افزایش دادند. 
یعنی حدود ۱۱۵ تومــان قیمت هر متر مکعب افزایش یافت.به 
گفته وی یک خودرو زمانی که به جایگاه مراجعه می کند حدود 
۱000 تومان به مبلغ ســوختگیری اضافه می شود که این عدد 
چندان بزرگ نیســت با این حال تمایلی به افزایش این مبلغ نیز 
نداشتیم.به گزارش ایســنا، روز گذشته، دولت مصوبه مربوط به 
تعیین حق العمل خدمات جایگاه های ســوخت در سال ۱۴0۱ 
را ابالغ کرد که بر اساس آن به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه 
و بودجه کشــور و وزارت نفت، حــق العمل خدمات جایگاه های 
ســوخت را با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال 
۱۴0۱، با اعمال ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴00، تعیین 
شد.به موجب این مصوبه، متوســط نرخ حق العمل جایگاه های 
گاز طبیعی فشرده )CNG( در سال ۱۴0۱ نسبت به سال ۱۴00 
)بر حســب طبقه بندی( ۴۵ درصد اضافه می شــود. مبالغ حق 
العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت 
برداشــت می شود. همچنین برای جبران حق العمل جایگاه های 
عرضه گاز طبیعی فشرده )CNG(، قیمت عرضه هر مترمکعب آن 

معادل ۵۷00 ریال تعیین می شود.

آمریکا و آژانس بین المللــی انرژی )IEA( از 
کشــورهای آسیایی خواستند زنجیره تامین 
انــرژی و مواد معدنی اســتراتژیک را متنوع 
کرده و به کشــورهایی مانند چین و روسیه 
وابسته نباشند.به گزارش ایسنا، فاتح بیرول، 
مدیر اجرایــی آژانس بین المللــی انرژی و 
جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا، گفتند: 
بحــران انرژی جاری که ناشــی از تحریم ها 
علیه روسیه است، باید کشورهای آسیایی را 
وادار کند روی گذار از ســوخت های فسیلی، 
تمرکز بیشــتری پیدا کنند. با این حال، این 
امر مستلزم کاهش وابســتگی این کشورها 
به چین بــرای فناوری نیروی خورشــیدی 
و کشــورهایی مانند جمهوری دموکراتیک 
کنگو و روســیه برای مواد معدنی حســاس 
اســت که برای خودروهای برقی و باطری ها 

نیاز دارند.گرانهولم در مجمع انرژی سیدنی 
گفــت: می خواهیــم مطمئــن شــویم که 
کشــورهای تحت نفوذ دیکتاتورهای نفتی، 
تحت نفوذ کشــورهایی که در ارزشــهای ما 
ســهیم نیســتند یا تحت نفوذ کشورهایی 
که جنبه های اســتراتژیک زنجیره تامین را 
کنترل مــی کنند، نیســتیم.این مجمع به 
میزبانی مشــترک دولت اســترالیا و آژانس 
بین المللی انرژی برگزار شــد. بیرول در این 
مجمع گفت: چیــن در ۸0 درصد از زنجیره 
تامین جهانی فناوری خورشیدی سهم دارد و 
این ســهم تا سال ۲0۲۵ به ۹۵ درصد، رشد 
می کند.مدیر آژانس بین المللی انرژی و وزیر 
انــرژی آمریکا گفتند: با درس عبرت گرفتن 
از تجربه از دست دادن عرضه انرژی روسیه، 
باید از اتکا به یک کشــور برای یک فناوری 

یا سوخت اجتناب شود.گرانهولم در حاشیه 
این نشســت به خبرنگاران گفت: از این که 
چین جــای پای بزرگی در فناوری و زنجیره 
تامین دارد نگرانم و اگر زنجیره تامین خود را 
نسازیم، این مسئله ممکن است در نهایت ما 
را آسیب پذیر کند. از نقطه نظر امنیت انرژی، 
الزم است کشورهایی که ارزشهای یکسانی 
دارند،   زنجیره تامین خودمان را نه تنها برای 
اقلیم، بلکه برای امنیت انرژی خود ما، توسعه 
دهند.بیرول درباره بخش عرضه انرژی گفت: 
هر کســی که در حال برنامه ریزی سرمایه 
گذاری جدید بزرگی در سوخت فسیلی است 
که چند سال دیگر به بهره برداری می رسد، 
الزم اســت ریسک اقلیمی و ریسک کسب و 
کار برای سرمایه گذاران را بسنجد زیرا جهان 
در حال عبور به ســوی انرژی پاک است. اگر 

می خواهیم به اهداف اقلیمی خود برسیم، باید 
تقاضا برای گاز، زغال ســنگ و نفت را پایین 
بیاوریم.بیرول در بخش دیگری از اظهاراتش 
گفــت: کاهش جهانی عرضه انرژی که باعث 
کمبودهای فلج کننده شــده و قیمت نیرو و 
ســوخت را افزایش داده است، ممکن است 
وخیم تر شود.مدیر اجرایی آژانس بین المللی 
انرژی گفت: جهان هرگز شاهد چنین بحران 
انرژی بزرگی از نظر شدت و پیچیدگی نبوده 
است. با این حال ممکن است هنوز اوج این 
بحران که کل دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد، اتفاق نیفتاده باشد.کل سیستم انرژی از 
زمان آغاز جنگ در اوکراین، ملتهب شــده 
است. افزایش قیمت ها، هزینه پر کردن باک 
بنزیــن، گرمایش خانه ها و تامین ســوخت 
نیروگاهها را باال برده و به فشــارهای تورمی 
اضافــه کرده و نارضایتی هــای اجتماعی در 
بعضی از کشــورها را به دنبال داشته است.
بیرول گفــت: مانند بحرانهــای نفتی دهه 
۱۹۷0 که رشــد عظیم بهره وری سوخت و 

رونق نیروی هسته ای را به دنبال داشت، 

درخواست آمریکا و آژانس بین المللی انرژی از آسیا

از وابستگی به انرژی روسیه رها شوید

عضو سندیکای تولیدکنندگان برق با اعالم افزایش روزافزون قطعی ها در سال های 
آینده گفت: ناترازی در تولید برق سال به سال افزایش خواهد داشت چراکه کشور 
ساالنه ۵ تا ۶ درصد افزایش نرخ تقاضا دارد و تا زمانی که تولید افزایش نیابد هر سال 
بدتر از سال گذشته خواهد شد .پیام باقری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره قطعی 
برق صنایع با آغاز فصول گرم ســال اظهار داشت: توسعه صنعت برق در سال های 
اخیر با مشکالتی روبه رو بوده و نتوانسته است کسری خود را جبران کند و در این 
رابطه اجرای محدودیت های فراوان در احداث نیروگاه های تولید برق از موانع توسعه 
این بخش بوده اســت.وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های تولید 
برق آنقدر موانع و محدودیت دارد که هیچ ســرمایه گذاری رغبت به سرمایه گذاری 
در این حوزه ندارد، افزود: کســری و فاصله قابــل توجهی در افزایش ظرفیت های 
تولید برق و احداث نیروگاه با برنامه های توسعه کشور وجود دارد، در حالی که طبق 
پیش بینی ها برای پوشــش نرخ تقاضای ساالنه حداقل باید ۵ هزار مگاوات برق به 
تولیدات نیروگاه های کشور اضافه می شد.عضو سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: 
در ســال ۱۴0۱ ناترازی در بخش تولید برق نیروگاه های کشــور بالغ بر ۱۵ هزار 

مگاوات است و یکی از روش هایی که  تاکنون برای جبران آن به کار رفته مدیریت 
کانون های مصرف برق خانگی و صنعتی در سال گذشته و صنعتی در امسال است.

وی در ادامه با اشــاره به آســیب های دیگری که در پی قطعی برق به صنایع وارد 
می شــود تصریح کرد: در سال ۱۴0۱ با تاکید بر عدم قطع مصارف خانگی بار این 
قطعــی بر دوش صنایع بزرگ افتاده و برنامــه کاهش و قطعی مصرف به صاحبان 
صنایع داده شده که حتما تاثیراتی در میزان تولیدات، تعطیلی های موقت و یا دائم 
خطوط تولید خواهد داشــت.باقری با اعالم افزایش روزافزون قطعی ها در سال های 
آینده افزود: ناترازی در تولید برق سال به سال افزایش خواهد داشت چراکه کشور 
ساالنه ۵ تا ۶ درصد افزایش نرخ تقاضا دارد و تا زمانی که تولید افزایش نیابد هر سال 
بدتر از سال گذشته خواهد شد .وی با اشاره به راهکارهای بکار برده شده در راستای 
مدیریت مصرف برق گفت: راهکار کوتاه مدت مدیریت مصرف که عمدتا ناظر بر حوزه 
مصرف اســت و باید این فرایند با بهینه سازی شبکه توزیع برق و تغییر کانون های 
غیرمولد به کانون های  مولد یا فرهنگ ســازی رفتار مصرف کنندگان اصالح شود، 
در بخش تولید هم به منابع و ســرمایه گذاری نیاز داریم به طوری که برای احداث 

۱000 مگاوات بــرق به نیروگاه های جدید با 
سرمایه ۸00 میلیون دالر تا یک میلیارد دالر 
نقدینگی نیاز است.عضو سندیکای شرکت های 
تولیدکننده برق در بررســی سبد تولید برق 
کشور با تاکید بر گشــایش در مسیر توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر افزود: سبد تولید برق 
کشور سبد نامتوازنی است و باید روی منابع 
تجدیدپذیر تمرکز کرد، در کشور ما به صورت 

بالقــوه امکان ایجاد ۱00 هزار مگاوات نیروگاه های خورشــیدی وجود دارد ولی در 
حال حاضر مجموع نیروگاه های بادی و خورشــیدی ما ۱000 مگاوات اســت که 
باید توســعه یابد. د.وی در ادامه بیان داشت: تا زمانی که دولت تصدی گری دارد و 
با بخش خصوصی رقابت می کند تمایلی برای سرمایه گذاری ندارد و از سویی دولت 
منابعی برای سرمایه گذاری های جدید در این حوزه ندارد.باقری همچنین به مصارف 
غیرمجاز و تلفات برق در کشور اشاره و اعالم کرد: تلفات و مصرف غیرمجاز برق در 
ایران دو برابر میانگین جهانی اســت، در کشور ما ۱۱ درصد مصرف برق غیر مجاز 
داریم این در حالی اســت که این رقم در متوسط جهانی ۵ درصد است که نیاز به 
ساماندهی دارد و در صورت اصالح اتالف و مصارف غیرمجاز برق مثل این است که 

نیروگاهی جدید احداث شده است.

امسال 15 هزار مگاوات کمبود برق داریم

 مصرف غیرمجاز برق در ایران دو برابر میانگین جهانی است

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان: 
عقد قرارداد ۸۰ میلیارد تومانی برای اجرای 
پروژه های راه، مسکن و بازآفرینی شهری در 

گلستان
مدیر کل راه و شهرســازی استان گلستان گفت: در ســه بخش راه، مسکن و  بازآفرینی 
شهری  از محل اعتبارات ملی و استانی سال ۱۴00 تاکنون  حدود ۸0  ملیارد تومان قرارداد 
در استان  گلستان بسته شده است.مهندس مهدی ملک مدیر کل راه و شهرسازی استان 
گلســتان در نشست بررســی وضعیت پروژه های حوزه راه، مسکن و بازآفرینی شهری در 
استان گلستان که با حضور دبیر مجمع نمایندگان و همچنین سخنگوی کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از پیمانکاران برگزار شد، اظهارکرد: از محل اعتبارات ملی 
و استانی سال ۱۴00 شاهد تخصیص ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار بودیم که نسبت به سال 
قبــل از آن میزان تخصیص حدود ۸0 میلیارد تومان بود، ۲00 درصد رشــد را تخصیص 
اعتبارات شــاهد هستیم.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه حدود ۷۵ میلیارد 
تومان از این اعتبارات هنوز جذب نشــده اســت، گفت: از این مبلغ ۱۷ میلیارد تومان آن 
برای قیر از محل بازآفرینی شــهری اســت که در ۱۵ روز اخیر اخذ حواله آن انجام و به 
شهرداری های استان تحویل داده شده است تا آسفالت معابر در محله های هدف بازآفرینی 
شــهری را آغاز کنند.وی با بیان اینکه در یکماه اخیر در بخش راه ۷ قرارداد به مبلغ ۵۵ 
میلیارد تومان اعتبار منعقد شده است، افزود: در سه بخش راه، مسکن و بازآفرینی شهری 

تاکنون ۸0 میلیارد تومان قرارداد بستیم.

مدیر کل استاندارد استان همدان:
 شرکت پگاه در بحث ایمنی غذایی جایگاه 

ویژه ای دارد
همدان- مجید ملکیان: نخســتین کارگاه آموزشــی آشــنایی 
خبرنــگاران و اصحاب رســانه با قانون تقویت و توســعه نظام 
اســتاندارد در محل سالن جلسات ســپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی برگزار شد .مدیرکل استاندارد استان همدان به تشریح 
ابعاد مختلف قانون تقویت و توســعه اســتاندارد پرداخت و از 

سیاســت های جدید سازمان که تحویل عظیم در سازمان ملّی استاندارد ایران میباشد 
پرداخت.در ادامه این کارگاه آموزشی اصحاب محترم رسانه به بازدید از خطوط شرکت 
صنایع شــیرپگاه همدان پرداختند .مدیر کل استاندارد استان همدان صنعت لبنیات را 
صنعتی پراهمیت، با ارزش افزوده باال عنوان کرد و گفت: شــرکت پگاه در بحث ایمنی 
غذایی جایگاه ویژه ای دارد.دوره آموزشی آشنائی با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد 
در جهت آشــنایی بیشتر خبرنگاران در ســازمان استاندارد همدان برگزار شد  و سپس 
اصحاب رسانه از واحد تولیدی پگاه همدان بازدید کردند.مددی در حاشیه بازدید با بیان 
اینکه فرآورده های لبنی باید به صورت ویژه نگریسته شوند، افزود: شناخت جایگاه لبنیات 
در سبد غذائی خانواده نکته پراهمیتی است که نیازمند توجه ویژه است و باید گفت در 
خصوص مصرف لبنیات نیازمند فرهنگسازی هستیم.وی شرکت پگاه را در حوزه لبنیات 

در جایگاه ویژه عنوان کرد. 
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گزیده خبر

نوریان:
افزایش 56 درصدی میانگین تولید و 

فروش محصوالت پنجگانه
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش 56 
درصدی میانگین تولید و فروش محصوالت پنجگانه 
این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و گفت: به منظور تحقق نامگذاری ســال جاری، 
توسعه اقتصاد استان، موقعیت استراتژیک، پایداری 

وضعیت شــبکه گاز و برق و غیره تالش شده که تولیدات و فروش نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش یابد.روح اله نوریان در نشست پرسش و پاسخ با 
خبرنگاران ایالم از تزریق 446 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به خط سراسری 
و افزایش 10 درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته در سه ماهه اول 
سال جاری خبر داد و افزود: در سه ماهه اول سال جاری 34 هزار تن گاز اتان 
تولید و صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 104 درصدی 
را نشان می دهد.وی از تولید 59 هزار تن گاز مایع خام در سه ماهه اول سال 
جاری خبر داد و اظهار داشــت: این میزان تولید و فروش نسبت به سه ماهه 
اول ســال گذشته از افزایش 109 درصدی برخوردار است که نشان می دهد 
ایــن واحد صنعتی برنامه های مدونی برای افزایش تولیدات و فروش آنها در 
دستور کار قرار داده است.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه 13 
هزارو 420 تن گوگرد در ســه ماهه اول سال جاری تولید شده است، تصریح 
کرد: در مجموع در سه ماهه اول سال جاری بیش از 339 هزارو 317 بشکه 
میعانات گازی در این واحد صنعتی تولید و در اختیار پتروشــیمی ایالم قرار 

گرفته است..

با راهبری ایمیدرو عملیاتی می شود؛
 برنامه مطالعات اکتشافی گوهرسنگ ها 

در 11 استان
مجری طرح توســعه صنعت گوهرسنگ از انجام مطالعات اکتشافی در حوزه 
گوهرسنگ ها خبر داد و گفت: در این برنامه ریزی که نقاط مختلف کشور را 
دربر می گیرد؛ مطالعات در فاز شناسایی، پی جویی، غربالگری)11 استان( و 
سراسری)یاقوت(، تا پایان امسال عملیاتی می شود.به گزارش روابط عمومی 
ایمیدرو، ابو محمد هاشــمی افزود: ایــن مطالعات طبق برنامه زمان بندی در 
فاز شناسایی و پی جویی در 5 اســتان آذربایجان غربی، کرمان، قم، مرکزی 
و قزوین انجام می شــود.وی افزود: فاز غربالگری در شــش استان آذربایجان 
شــرقی، خراسان رضوی، اصفهان، همدان، سیســتان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی عملیاتی می شود.مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ با بیان اینکه 
اقدامات صورت گرفته مطابق با مفاد ســند ملی توسعه طرح توسعه صنعت 
گوهرسنگ کشــور است، گفت: مطالعات سراســری »یاقوت« تا پایان سال 
1401 اجرایی می شود.هاشمی ادامه داد: مطالعات اکتشافی در سایر استان ها 
طبق برنامه زمان  بندی مصوب اعالم و عملیاتی خواهد شد.طرح توسعه صنعت 

گوهرسنگ، به عنوان مجموعه تحت پوشش ایمیدرو فعالیت می کند.

رشد 1۰۰درصدِی تولید خودرو در سایپا
بنابر اعالم گروه خودروســازی ســایپا متوســط تولید روزانه این شرکت از 
1057 دستگاه در بهمن 1400 به 2120 دستگاه در خرداد امسال رسیده و 
افزایش 100 درصدی داشــته است.به گزارش سایپانیوز به نقل از خبرگزاری 
صداوسیما؛ گروه خودروسازی سایپا با ظرفیت تولید یک میلیون دستگاه انواع 
خودروی سواری و تجاری، تولید 650 هزار دستگاه خودرو را برای سال 1401 
برنامه ریزی کرده است که نسبت به سال 1400 افزایش 64 درصدی خواهد 
داشــت. این گزارش می افزاید، هدفگذاری گروه ســایپا برای تولید خودرو از 
ابتدای فروردین تا پایان خرداد 1401، تولید 44 هزار دستگاه خودرو بوده، اما 
آمار تولید تجمعی تا پایان خرداد ماه 99 هزار و ۸39 دستگاه بوده که افزایش 
104 درصدی نسبت به برنامه ریزی صورت گرفته را نشان می دهد. همچنین، 
از این تعداد ۸6 هزار و ۸۸9 خودروی کامل تولید شــده که حاکی از رشــد 
۸7 درصدی نرخ عبور مســتقیم است.همچنین متوسط تولید روزانه خودرو، 
از 1057 دستگاه در بهمن 1400 به 2120 دستگاه در خرداد ماه رسیده که 

افزایش 100 درصدی داشته است. 

صادرات اولین محموله میلگرد ذوب آهن 
اصفهان به اروپای شرقی

با تالش مجموعه مدیریت بازاریابی و صادرات شرکت،  
اولین محموله میلگرد تولیدی ذوب آهن اصفهان به 
کشورهای اروپای شرقی صادر و حمل گردید.محمد 
نورانیان مدیر بازاریابی و صادرات شرکت با بیان این 
مطلب افزود: " طی یکســال اخیر شاهد چند اتفاق 

تاثیرگذار بر بازارفوالد در کشــور های همســایه و منطقه بوده ایم که از آن 
جمله می توان به تغییر دولت حاکم در افغانستان به عنوان یکی از مهمترین 
بازارهای هدف صادراتی و محدودیت شــدید صادرات فوالد به این کشــور و 
همچنین جنگ در اوکراین و به دنبال آن ســقوط شدید قیمت فوالد  اشاره 
کرد که این عوامل در کنار رقابت منفی قیمتی رقبا و ادامه شــرایط ناشــی 
از تحریم ها، فرآیند صادرات محصوالت فــوالدی را  وارد فاز جدیدی نمود.
در واکنش به این شــرایط، استراتژی توسعه بازارهای صادراتی در دستور کار 
قرار گرفت و پس از مذاکرات فشرده قرارداد صادرات محموله میلگرد منعقد 
و محموله مذکور برای اولین بار توسط واگن های اروپایی به طور مستقیم از 
محل کارخانه تا اروپای شرقی حمل گردید. وی  در ادامه افزود: " امروزه  بیش 
از گذشــته نیازمند تمایز در مقایسه با رقبا هستیم و در این راستا گسترش 
صادرات به کشــورهای اروپایی به دلیل توانمندی های ذوب آهن در مقایسه 
با  سایر رقبا و از طرفی فرصت ایجاد شده برای جایگزینی در برخی بازارهای 
سنتی رقبای منطقه ای، از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد؛ بدین منظور 
پیگیری و تمدید گواهینامه CARES از کشــور انگلســتان و همچنین اخذ 

گواهینامه HOMOLOGATION  از کشور آلمان انجام گردیده است."

رضه 1۰۰۰ تن کک در بورس کاال
مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند، شنبه 25  تیر ماه، 1000 تن کک 
در بــورس کاالی ایران عرضه خواهد کرد.قیمت پایه هر تن کک متالورژی با 
دانه بندی ۸0-25 میلی متر معادل 66 میلیون و 153 هزار ریال تعیین شده 
است.محل تحویل محصول نیز درب مجتمع کک سازی زرند است و بر اساس 
شرایط تعیین شده، خریدار موظف است ظرف حداکثر 60 روز از زمان صدور 

حواله، تمام محموله خریداری شده را حمل کند.

سه شرط جدید ارزی برای صادرکنندگان
کمیته اقدام ارزی با تعیین ســه شرط به منظور 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در ســالهای 
139۸ تــا 1400، به دارنــدگان کارت بازرگانی 
منقضی یا تعلیق شده اجازه داد تا عالوه بر ثبت 
ســفارش، امکان برخــورداری از تخصیص ارز و 
ترخیص کاال را داشته باشــند.به گزارش ایسنا، 
کنفدراسیون صادرات ایران اعالم کرده که بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی، 
انقصا یا تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده سال 
139۸ تا پایان سال 1400 با رعایت تمامی شروط در نظر گرفته شده از سوی 
کمیته اقدام ارزی تا پایان مردادماه 1401، مانع از ثبت سفارش، تخصیص ارز 
و ترخیص کاال نخواهد بود.بر اساس این مصوبه، چنانچه تمامی شروط تعیین 
شده به صورت همزمان رعایت شود، صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در فاصله 
سالهای 139۸ تا 1400 قادر خواهند بود نسبت به ثبت سفارش، ترخیص کاال 
و تخصیص ارز اقدام کنند.»کاالی دارای قبض انبار به تاریخ قبل از ابالغ مصوبه 
جلسه 76 تاریخ 31 خرداد 1401 «، »واردات کاالهای مشمول صرفا در مقابل 
صادرات خود صادرکننده« و در عین حال، » ارایه تعهد محضری به اداره کل 
صمت اســتان صادرکنندگان کارت بازرگانی مبنی بر عدم تامین ارز از منابع 
داخلی و عدم انجام صادرات تا ایفای تعهدات ارزی معوقه«، شــروط سه گانه 
کمیته اقدام ارزی برای برخورداری دارندگان تعهد ارزی از فرصت این مصوبه 
است.انتظار می رود که صادرکنندگان از این فرصت استفاده کرده و نسبت به 

تعیین تکلیف تعهد ارزی خود در بازه زمانی اعالم شده، اقدام کنند.

شرط دریافت تسهیالت برای واحدهای 
صنعتی

سرپرســت معاونت امور صنایع سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان تهران اعــالم کرد که 
ارائه کد نقش برای دریافت تسهیالت واحدهای 
صنعتی- تولیدی الزامی اســت.محمد رســول 
محمدیان در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بر 
اســاس ابالغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
واحدهــای متقاضی دریافت تســهیالت ملزم به اســتفاده از صورتحســاب 
الکترونیکی هســتند.به گفته وی بر اساس ابالغیه بانک مرکزی به بانک های 
عامل مبنی بر الزام اســتفاده از صورتحســاب الکترونیکی در زمان پرداخت 
تســهیالت، کلیه گروه ها و رشته فعالیت های صنعتی مشمول این ابالغیه، 
مشمول پرداخت سرمایه درگردش از سوی سیستم بانکی هستند.محمدیان 
همچنین با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشــت ســال جاری پرداخت هرگونه 
تسهیالت به صنایع منوط به استعالم صورتحساب الکترونیکی شده، تصریح 
کرد: بر اساس رشــته فعالیت های اعالم شــده، هرگونه ارائه خدمات منوط 
به اخذ کد نقش اســت که متقاضیان برای دریافت آن باید از طریق ســامانه 
جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir مراجعه کنند.ســازمان صمت اســتان 
تهران پیش تر هم اعالم کرده بود که ارائه کلیه خدمات این ســازمان منوط 
به اخذ شناســه کاال و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع 
تجارت، اعالم آمار تولید در سامانه  جامع تجارت و اعالم موجودی انبار صدور 
صورتحساب الکترونیکی شده است.البته اخیرا لزوم ثبت قیمت تولیدکننده در 
ســامانه جامع تجارت برداشته شد و تولیدکنندگان باید سقف قیمت مصرف 
کننده را در سامانه اعالم کنند. البته درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف 

کننده روی کاالها همچنان الزامی است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی:

فعالیت بسیاری از بنگاه های تولیدی با ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ درصدی
نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار داشت: از 
بنگا ه های بزرگ خواســته شــده تا از 12 هفته فصل تابستان 
که از 15 خردادماه شــروع و تا 15 شــهریور ادامه دارد، 5 الی 
6 هفته را به تعمیرات و بازسازی خطوط تولید و ماشین آالت 
بپردازند و تولید نداشته باشند که همین موضوع تأثیرات منفی 
در وضعیــت بازارو قیمت ها خواهد داشــت و قطعاً هزینه های 
بســیار زیادی را به آن ها تحمیل می کند.البته شــهرک های 
صنعتی بزرگ هم هفته ای دو روز قطعی برق دارند.عباس جبال 
بارزی، نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در 
رابطه با وضعیت سرمایه در گردش بنگاه ها تولیدی به خبرنگار 
ایلنا گفت: در بخشــی از بنگاه های بــزرگ مانند صنایع فوالد 
که کاال را به صورت نقدی در بورس به فروش می رســانند و یا 
خودرویی ها که پیش فروش دارند مشکل نقدینگی وجود ندارد؛ 
ولی ســرمایه در گردش بنگا های کوچک و متوســط به دلیل 
تغییرات و نوسانات ارزی و افزایش مرتب قیمت های مواد اولیه 
با مشکالت فراوانی روبه رو است.وی درباره اجرای سیاست های 
حمایتی دولت به این بنگاه ها گفت: هر سال در خرداد ماه بانک 
مرکزی یک بسته ی حمایتی را در راستای اجرای سیاست های 
حمایتی دولت به بنگاه های کوچک و نیازمند ارائه می کند؛ این 
کارگروه زیر نظــر وزارت صمت با ثبت نام بنگاه های متقاضی 
بسته های حمایتی را تا شــهریور و یا آبان ماه دریافت خواهند 
کرد.جبالبارزی درباره نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های 
کوچک و متوسط اظهار داشــت: بنگاه های کوچک و متوسط 
برای تأمین مواد اولیه و تأمین نقدینگی برای ســرمایه گذاری 

ثابت مشکالت فراوانی دارند؛ باید توجه داشت که بانک ها تمایل 
به همکاری در سرمایه  در گردش دارند اما تامین سرمایه ثابت 
را اســتقبال نمی کنند.به اعتقاد وی عوامل زیادی مانع فعالیت 
طبیعی بنگاه ها می شــود و این کاهش تولید بنگاه ها که متأثر 
از نبود نقدینگی اســت به افزایش آمار بیکاری می انجامد.نایب 
رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی در ادامه با اشــاره به 
دیگــر عوامل کاهنده فعالیت های بنگاه های تولیدی بیان کرد: 

افزایش دستمزد کارگران، تأمین به موقع مواد اولیه و عدم ثبات 
قیمت ها و نوســانات ارزی مانع ادامه فعالیت طبیعی بنگاه ها 
می شود.این عضو فعال اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت تأمین 
انرژی واحد های تولیدی ادعا کرد: مشــکل هرساله واحد های 
تولیدی تأمین برق در تابســتان اســت. امســال هم به روال 
ســال های گذشته از بنگا ه های بزرگ خواســته شده تا از 12 
هفته فصل تابستان که از 15 خردادماه شروع و تا 15 شهریور 

ادامــه دارد، 5 الی 6 هفته را به تعمیرات و بازســازی خطوط 
تولید و ماشین آالت بپردازند و تولید نداشته باشند که همین 
موضوع تأثیرات منفی در وضعیت بازارو قیمت ها خواهد داشت 
و قطعاً هزینه های بسیار زیادی را به آن ها تحمیل می کند.البته 
شهرک های صنعتی بزرگ هم هفته ای دو روز قطعی برق دارند.

وی با تأکید بر کاهش ظرفیت واحد های تولید ی که ناشــی از 
متغیر های نام برده است افزود: بر اساس آمار درمقایسه با مدت 
مشابه در سال گذشــته 25 تا 30 درصد واحد ها با 75 درصد 
از ظرفیت خود فعال هســتند این در حالی اســت که اکثریت 
واحد های تولیدی امکان فعالیت با تمام توان را ندارند و بخشی 
از بنگاه ها هم با ظرفیت 50 درصد و بسیاری با ظرفیت 20 الی 
30 درصد فعالیت می کنند.این فعال اتاق بازرگانی با تأکید بر 
اینکه براســاس ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار دولت 
موظف است انرژی مورد نیاز واحد های تولیدی، برق در تابستان 
و گاز در زمستان را تأمین کند گفت: برای بهبود فضای کسب 
و کار در ایــران که فعال در رتبــه 12۸ قرار دارد باید اقداماتی 
در راســتای تأمین انرژی صورت گیرد. ایــن عوامل عالوه بر 
روند ســخت اخذ مجوز ها، ارائه تسهیالت بانکی و قرار گرفتن 
در شرایط تحریم هاست.وی ادامه می دهد: با افزایش خدمات 
دولت، بهبود مدیریت و تغییر شــاخص های کیفی رتبه بهبود 
کســب و کار بایــد از 12۸ به زیر 50 برســد. چنانچه یکی از 
معضالت اصلی واحد های تولیــد ی تغییرات مدام مواد اولیه و 
تغییرات شــدید نرخ ارز است که مانع برنامه ریزی این واحد ها 

برای آینده می شود.

معــاون هماهنگی و محیط کســب 
و کار وزارت صمــت طــی نامه ای به 
ســایر بخش های ایــن وزارتخانه بر 
لــزوم صدور همه مجوزهــا از طریق 
درگاه ملی مجوزها به جای درگاه های 
وزارت صمــت تاکید کرده و گفته که 
هرگونــه صدور مجوز بعــد از مهلت 
مقرر به صورت حضــوری و خارج از 
درگاه ملی مجوزها غیرقانونی و جرم 
انگاری شده اســت.به گزارش ایسنا، 
ســید مهدی نیازی بــه معاونت های 
تجارت و خدمــات، معادن و فرآوری 
مواد، سازمان توسعه تجارت و سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی،  
دســتگاه های  قانونی  تکالیف  اجرای 
اجرایــی مبنی بر صــدور مجوزهای 
کســب و کار از طریــق درگاه ملی 
مجوزهــا را ابالغ کــرد.او در این نامه 
با اشــاره به قوانین موجود در رابطه با 
موضوع یاد شده، تاکید کرده که تمامی 
دستگاه های صدور مجوز موظفند بعد 
از 4 ماه از ابالغ قانون اصالح مواد 1 و 

7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی و بر اساس استاندارد 
تعیین شــده در ضوابط قانونی هیأت 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و 
کار وزارت امور اقتصادی و دارایی که 
بر روی درگاه ملی مجوزهای کشــور 

به صورت  قرار می گیرد،   )mjavez_ir(
الکترونیکی اقدام به صدور مجوزهای 
کســب و کار کنند.همچنین به گفته 
این مقام مسئول، هر گونه صدور مجوز 
بعد از مهلت مقرر به صورت حضوری و 
خارج از درگاه ملی مجوزها غیرقانونی 

بوده و جرم انگاری شــده و از طریق 
مراجع نظارتی مورد پیگرد قانونی قرار 
خواهد گرفت.بنابراین نیازی از ســایر 
معاونت های وزارت صمت خواسته که 
ضمن اجرای مصوبات مذکور و اعالم 
نتیجــه اقدامات انجام شــده به دفتر 
محیط کســب و کار، نسبت به اطالع 
رسانی مناسب به متقاضیان مجوزهای 
شــروع کســب و کار آن حوزه، برای 
مجوزهای شــروع کسب و کار که در 
انتهای سال به تصویب هیات مقررات 
زدایــی رســیده، اقدامــی از طریق 
درگاه صدور مجوزهــای وزارت خانه 
یا ســازمان صورت نگیرد و مجوزها 
صرفــا از طریــق درگاه ملی مجوزها 
صادر شود. همچنین باید تغییر آدرس 
از درگاه های وزارت  صدور مجوزهــا 
صمت اعم از سامانه و درگاه های بهین 
یاب، کاداستر، جامع تجارت، ایرانیان 
اصناف و غیره به درگاه ملی مجوزها 
)mjavez_ir( بــه اطــالع مراجعان و 

متقاضیان رسانده شود.

با آغاز به کار درگاه ملی مجوزها؛

صدور مجوز، به صورت حضوری 
ممنوع شد

رشد 1۰۳ درصدی تجارت ایران با ازبکستان
سخنگوی گمرک گفت: در سال قبل 776هزار و 137تن کاالی غیر نفتی به ارزش 517میلیون 
دالر بین ایران و ازبکستان تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 103درصد رشد داشته است. به 
گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک همزمان با سفر رئیس مجلس کشورمان  
به ازبکستان در خصوص روابط تجاری دو کشور اظهار داشت: در سال 1400 بیش از  776هزار 
تن کاال به ارزش 517 میلیون دالر بین ایران و ازبکستان تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 
103درصد رشــد داشته است.وی افزود: ســهم صادرات کشورمان به ازبکستان از این میزان 
تجارت 714هزار و 491تن کاال به ارزش 402میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه با رشد 
146درصدی همراه بوده است.لطیفی در  خصوص میزان  واردات از ازبکستان گفت: 62هزار 
تن کاال در سال گذشــته به ارزش 115میلیون دالر نیز از ازبکستان وارد کشورمان شده که 

26درصد نسبت به مدت مشابه، با رشد همراه بوده است

طی 20 روز نخست تیرماه صورت گرفت
کاهش 1 تا 1۰ میلیون تومانی قیمت  خودروها

بررســی روند بازار خودرو در20 روز نخســت ماه جاری )تیرماه( نشان می دهد همچنان بازار 
ثبات نسبی خود را حفظ کرده و دالالن این بازار عقب نشسته و هیجانی وارد بازار نمی کنند؛ 
هر چند قیمت تعداد محدودی از خودروها افزایش داشته، اما اکثریت خودروها کاهش یک تا 
10 میلیون تومانی نسبت به ابتدای تیرماه داشته اند.به گزارش ایسنا، مقایسه قیمت ها در بازار 
خودرو در 20 روزه ابتدایی تیر ماه نشان می دهد بازار دیگر دچار هیجان های خاص نیست و 
در آرامش نسبی با نوسان های محدود پیش می رود. البته که خریدار نیز در بازار بسیار کم است 
و جز خریداران با ضرورت خرید خودرو، به بازار مراجعه نمی کنند.علیرغم اینکه قیمت تعداد 
محدودی از خودروها همچون پژو 206 تیپ 5 )1399(، پژو 207 دســتی و و دنا )1400( و 
پژو V۸ 206 تغییرات افزایشــی داشته اند اما اکثریت پرتیراژهای خودروسازان کاهش یک تا 

10 میلیون تومانی قیمت داشته اند.

 کارت زرد مجلس به وزیر 
جهاد کشاورزی

اســالمی  شــورای  مجلس  نمایندگان 
از پاســخ های وزیر جهاد کشــاورزی به 
مدیرعامل  تخلفــات  درباره  پرسشــی 
ســازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران 
قانع نشدند.به گزارش ایسنا، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جلسه دیروز 
سه شــنبه در جریان رسیدگی به پرسش محمد صفایی نماینده مردم 
گناباد و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت 
تخلفات گسترده مدیر عامل ســازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران 
پس از اســتماع پاسخ سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به 
این پرسش و عدم اقناع طراح پرسش، در یک رای گیری اعالم کردند 
که از پاســخ ساداتی نژاد قانع نشــدند و به این ترتیب به وزیر جهاد 
کشاورزی کارت زرد دادند.از مجموع 226 رای ماخوذه، 79 نماینده از 
پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی قانع شدند و 121 نفر اعالم کردند که 
از این پاسخ ها قانع نشدند. 7 نفر نیز رای ممتنع دادند.این دومین کارت 
زرد مجلس به دولت است. پیشتر در جلسه 24 خرداد 1401 مجلس 
شورای اسالمی، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح پرسش 
از وزیر صنعت، معدن و تجارت از پاسخ های فاطمی امین یه پرسشی 
درباره درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کاالها 
و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن، قانع 
نشــدند و به وی کارت زرد دادند. به این ترتیب دولت سیزدهم امروز 

دومین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه از اوایل مرداد 
به صورت رســمی از خودروهــای اقتصادی 
داخلی رونمایی می شــود، گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی صورت گرفته، تا شــهریور 1401 
واردات خــودرو انجــام می شــود.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، منوچهر منطقی در مورد آئین نامه واردات 
خودرو اظهار کرد: این آئین نامه تدوین شده و در دست بررسی توسط هیئت دولت 
اســت تا آن را ابالغ کند و البته قبل از اجرا ما با صنعتگران و واردکنندگان, جلسه 
توجیهی برگــزار خواهیم کرد.معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفت: در آئین 

نامه تدوین شــده, واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست همچنین برای 
خودروهای اقتصادی مشــوق هایی در نظر گرفته شــده است به عنوان مثال از بین 
5 محصول اگر یک محصول تقاضای 50 درصدی داشــته باشــد برای آن محصول 
مشوقی تعیین می شود که با قیمت نهایی پایین تری به دست مصرف کننده برسد.

منطقی هــدف از تدوین آئین نامه را واردات خودروهای اقتصادی برای اقشــار کم 
درآمد جامعه دانســت و افزود: محدودیتی برای واردات تعیین نشده و شاخص های 
فنی مانند خدمات پس از فروش و قابلیت های محصول در نظر گرفته شــده است. 
همچنین وارد کنندگان باید از کشــورهایی که خودروهــای به روزی دارند، واردات 
را انجــام دهند.معاون صنایع حمل و نقــل وزیر صمت، واردات خودرو را عامل ارتقا 

صنعت داخلی دانســت و گفت: اجرایی شدن این آئین نامه منوط به مصوبه هیئت 
دولت است ضمن اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته, تا شهریور 1401 واردات 
خودرو انجام می شود.وی در ادامه اظهار کرد: به دنبال تاکید رئیس جمهور بر تولید 
خودروی اقتصادی و همچنین تقاضای نیمی از خریداران خودرو برای این خودروهای 
کــم هزینه، وزارت صمت تصمیم گرفت تا عالوه بــر واردات خودروهای اقتصادی, 
خودروسازان داخلی هم برای تولید این خودروها برنامه ریزی داشته باشند و از اویل 
مرداد 1401 نخســتین خودروهای اقتصادی تولید داخل را رونمایی کنند.وی سه 
مســیر را برای تأمین خودروی اقتصادی عنوان کرد و گفت: نخستین مسیر تولید 
خودروهای اقتصادی داخلی است که خودروسازان این امر را محقق می کنند؛ دومین 
راه پیشنهادی طراحی محصول اقتصادی از سوی خودروسازهای بزرگ خارجی است 
تا نمونه طراحی شــده در داخل کشور تولید کنیم و مسیر ســوم واردات همراه با 
همکاری با سایر خودروسازهای جهانی است ضمن اینکه ما از همه ظرفیت ها برای 

تولید خودروهای اقتصادی استفاده می کنیم.

معاون وزیر صمت:

وارداتخودروتاشهریورماهانجاممیشود
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گزیده خبر

با حضور مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای؛
سمینار مشترک اعضای شورای هماهنگی 
سندیکای بیمه گران ایران و انجمن های 
صنفی نمایندگان بیمه استان کردستان 

برگزار شد
 سمینار مشترک اعضای شورای هماهنگی سندیکای بیمه گران ایران)مدیران 
شعب شرکت های بیمه( و انجمن های صنفی نمایندگان بیمه استان کردستان 
با حضور مدیرکل نظارت بر شــبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی در ساختمان 
اداره کل شرکت سهامی بیمه ایران در شهرستان سنندج برگزار شد.به گزارش 
اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکــزی، محمد جواد آقاجری 
مدیرکل اداره نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای گفت: در این سمینار اهم چالش 
ها و راهکارهای اصالحی مربوط به شــبکه فروش بیمه مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت و سیاست ها ورویکردهای نظارتی بیمه مرکزی در این زمینه بصورت 
کامل تبیین شــد.همچنین در این سمینار بر الزام شرکت های بیمه نسبت به 
تدوین و اجرای سیاست های مشخص با اعمال شاخص ها و معیارهای مناسب 
در فرایند جذب و پذیرش نماینده تاکید شد.مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات 
بیمه ای بیمه مرکزی در این ســمینار بر الزام شــرکت های بیمه در تدوین و 
اعمال الگوریتم نظارت مســتمر و جامع بر نحوه عملکرد و عملیات بیمه گری 

نمایندگان تابعه تاکید کرد.

دریافت گواهینامه استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ 
توسط بانک توسعه صادرات ایران

اداره کل آموزش بانک توسعه صادرات ایران در آستانه سالگرد تاسیس این بانک 
موفق شد گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو ISO-10015:2019 را دریافت 
کند.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، اداره کل آموزش این 
 10015:2019-ISO بانک برای نخستین بار گواهینامه بین المللی استاندارد ایزو
را در راســتای »نظام مدیریت شایستگی« و »توســعه کارکنان« دریافت کرد.
رویکرد اســتاندارد فوق بر مبنای توسعه شایستگی ها بوده که به عنوان یکی از 
مهم ترین ابزار ســازمان جهت تحقق اهداف به شمار می رود.گواهینامه مذکور 
از ســوی شرکت راهبران انطباق نیس )NIS( به عنوان موسسه ممیزی و صادر 
کننده گواهی نامه، پس از ارزیابی و تایید فعالیت های آموزشــی بانک توســعه 
صادرات به اداره کل آموزش این بانک اعطا شد.فرایند اخذ گواهینامه مذکور به 
مدت دو ســال و در شرایط پاندمی کرونا با برنامه ریزی اداره کل آموزش بانک 
توســعه صادرات جهت ارتقای اثر بخشی سیستم مدیریت فرآیند آموزش آغاز 
شده بود و در تیرماه سال جاری با دریافت این گواهینامه منجر به نتیجه رسید.

بازدید مدیر امور روابط عمومی و حوزه 
مدیریت بانک مسکن از مناطق زلزله زده غرب 

هرمزگان
مهدی ســندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن 
به همراه علی کمالی مدیر شــعب بانک مسکن استان هرمزگان از مناطق زلزله 
زده غرب استان هرمزگان بازدید کردند،به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری 
بانک مسکن - هیبنا ، صبح روز سه شنبه 1۴ تیر ماه 1۴01 حسب دستور دکتر 
شــایان مدیر عامل بانک مســکن، مدیران این بانک با حضور در روستای سایه 
خوش در غرب هرمزگان که کانون زلزله  نیز بوده است؛ از خانه های زلزله زدگان 
بازدید و با اهالی زلزله زده این روســتا گفتگو کردند.مدیر امور روابط عمومی و 
حوزه مدیریت بانک در حاشیه این بازدید میدانی، ضمن همدردی با خانواده های 
روســتاییان گفت : بانک مسکن به عنوان بانک پیشــرو در حوزه مسوولیتهای 
اجتماعی، آمادگی خود را برای کمک به آســیب دیدگان زلزله اخیر اعالم می 
دارد.در پایان این بازدید، جلسه مشترکی با حضور دکتر رضا مدرس معاون امور 
عمرانی اســتانداری و سرهنگ پاسدار شهرام اسکندری معاون هماهنگ کننده 
قرارگاه مدینه منوره ســپاه پاســداران، در محل روستای سایه خوش به منظور 

بررسی نیازهای مردم آسیب دیده برگزار شد. 

عبور تعداد مشتریان بانک دی از مرز ۲.۵ 
میلیون نفر

تعداد مشــتریان بانک دی از دو میلیون و 5۳0 هزار نفر عبور کرده و این نشان 
از اعتماد آنها به برند، توانایی و کارکرد این بانک است.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، گذشــت زمان و ارزیابی مشتریان از خدمات یک سازمان به ویژه در 
جایــگاه و ابعاد یک بانک مــی تواند میزان مراجعه به آن را تقویت و یا تضعیف 
کند. افزایش تعداد مشــتریان یک بانک خصوصی، بدون شک می تواند نشان 
دهنده جلب اعتماد آنها و نیز رضایت از خدمات آن باشد، چرا که مشتریان یک 
بانک خصوصی در صورت عدم دریافت خدمات با کیفیت و مناسب، دلیلی برای 
وفاداری به آن نخواهند داشت.ارزیابی ها نشان می دهد طی سال های گذشته از 
تاســیس بانک دی، روند افتتاح حساب در این بانک همواره صعودی بوده و این 
تعداد اکنون از مرز 2.5 میلیون حساب حقیقی و حقوقی عبور کرده است.نکته 
قابل توجه دیگر آن است که بیش از 99.5 درصد مشتریان این بانک »حقیقی« 
اند و این مهر تایید دیگری بر خدمات رســانی مطلوب بانک دی به مشــتریان 
است.برآوردهای دریافتی از نتایج ارزیابی  CRM بانک دی حاکی از آن است که 
خدمات غیرحضوری این بانک ارائه شــده بر روی دی جت و دی نت و دستگاه 
های بانکداری غیرحضوری مانند خودگردان، خودپرداز، Cashless و کیوسک، 

حجم زیادی از رضایتمندی را میان مشتریان بانک ایجاد کرده است.

دریافت گزارش حسابرسی مقبول توسط بانک کارآفرین
کارآفرین بر قله ی شفافیت مالی ایستاد

بانک کارآفرین در راســتای شفافیت مالی با دریافت عنوان« گزارش مقبول« از 
حسابرس مستقل، توانست ارزشمند ترین رتبه کیفیت گزارش مالی، را دریافت 
کند.بــه گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ پس از بررســی صورتهای مالی 
بانک، در ســال مالی منتهی به اســفند 1۴00بانک کارآفرین توانست باالترین 
رتبه گزارش کیفیت مالی با عنوان »گزارش حسابرسی مقبول« را از بازرسان و 
ناظران قانونی دریافت کند.این دومین بار است که بانک کارآفرین طی 2۳سال 
فعالیت خود با پیگیری، ارتقای شفافیت و اصالحات فنی و حرفه ای صورت های 
مالی، توانسته این عنوان ارزشمند را دریافت کند که نشان از شفافیت اطالعات 
صورت های مالی بانک دارد.با توجه به این که شــرکت های زیر مجموعه بانک 
کارآفرین در ســالهای پیش این عنوان را بارها دریافت کرده بودند، بر اســاس 
گزارش حسابرســان مستقل و بازرســان قانونی، تمامی این شرکت ها، گزارش 

حسابرسی مقبول دریافت کردند.

پست بانک ایران به سپرده گذاران 
سود قطعی پرداخت می کند

پست بانک ایران به سپرده های سرمایه گذاری سال 1۴00، مبلغ ۳1۳ 
میلیارد ریال ســود قطعی پرداخت می کند.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی، پســت بانک ایران در سال گذشته با ارزش آفرینی و تامین 
منافع ذینفعان، علیرغم شــرایط فضای کســب و کار متاثر از تحریم 
ها، با اجرا، پیاده ســازی برنامه های توســعه ای نظام یافته و برنامه 
ریزی عملیاتی هدفمند، مدیریت حرفه ای منابع، مصارف و درآمدهای 
بانک، توانسته است با رشدی متوازن زمینه تحقق سود قطعی معادل 
۳1۳ میلیارد ریال را برای سپرده گذاران در سال 1۴00 فراهم کند.این 
سودآوری و عملکرد درخشان پست بانک ایران در تجهیز و تخصیص 
منابع، کســب ســود عملیاتی با تالش و جدیت همکاران متعهد و 
متخصص بانک در سراســر کشور بدست آمده است.به همین منظور 
و با هدف تقدیر از اعتماد مشــتریان به این بانک، این مبلغ به صورت 
مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب به زودی به حساب مشتریان 

واریز می شود.     

بانک تجارت به زوج های جوان تسهیالت 
3۰۰ میلیون ریالی می دهد

هموطنانی که وام قرض الحسنه ازدواج خود را از بانک تجارت دریافت 
کنند می توانند از تســهیالت ۳00 میلیون ریالی طرح زوج مهر این 
بانک نیز بهره مند شــوند .به گزارش روابــط عمومی بانک تجارت، 
براساس این طرح که با هدف اعطای تسهیالت به زوج های جوان برای 
تامین جهیزیه و مایحتاج اولیه زندگی طراحی شــده، همه زوج های 
جوان دریافت کننده وام قرض الحســنه ازدواج از شعب این بانک می 
توانند با خرید لوازم خانگی از فروشندگان طرف قرارداد بانک در این 
طرح )گروه انتخاب الکترونیک، گروه لوازم خانگی پاکشوما و مجموعه 
آقای فرش( حداقل به میزان چهارصد و پنجاه میلیون ریال٬ عالوه بر 
دریافت وام قرض الحســنه ازدواج از تســهیالت مرابحه در این طرح 
به مبلغ ســیصد میلیون ریال بهره مند شوند.متقاضیان دریافت این 
تسهیالت پس از ثبت نام وام ازدواج در سامانه بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و انتخاب بانک تجارت برای دریافت این وام به شعب 
بانــک مراجعه کرده و هریک از زوجین پس از دریافت وام ازدواج می 
توانند با مراجعه به سایت شرکای تجاری این طرح شامل گروه انتخاب 
الکترونیک، گروه لوازم خانگی پاکشوما و مجموعه آقای فرش و خرید 
کاال به میزان حداقل ۴50 میلیون ریال و دریافت فاکتور خرید٬ برای 
دریافت تســهیالت ۳00 میلیون ریالی طرح زوج مهر به شعبه بانک 

تجارت مراجعه کنند.

نسخه های ناکارآمد برای بورس
پای بازار ســرمایه هنوز می لنگد، چراکه پس از هر صعود نصف 
و نیمه یک ســقوط جاندار را تجربه می کند و درحالی که هنوز 
ضرر سال های قبل ســهامداران جبران نشده، خسارت جدیدی 
بر آن ها وارد می شــود. خسارتی که برخی کارشناسان می گویند 
از چند تصمیم غیرمنطقی ناشی می شود.به گزارش ایسنا، سال  
سیاه 1۳99 هیچگاه از خاطر سهامداران بورسی پاک نخواهد شد. 
همان سالی که بورس روی دور بیماری افتاد و صعود غیرمنطقی 
آن آغاز شد و بسیاری از مردم با امید کسب سودهای آنچنانی و با 
اعتماد به صحبت برخی مسئوالن، نه تنها نقدینگی بلکه بسیاری 
از ســرمایه های خود را به این بازار سپردند و سپس به تماشای 
ســوختن آن نشســتند! هیچ گاه هم به صورت رسمی مشخص 
نشــد چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه گذاری در بورس 
متحمل ضرر شدند. تنها یک نظرسنجی نشان میدهد که از میان 
حدود 20 درصد مردمی که در ســال هــای 1۳9۸ و 1۳99 در 
بورس ســرمایه گذاری کرده بودند، بیش از ۷۷ درصد ضرر کرده 
و تنها ۸.1 درصد از ســرمایه گذاری خود ســود دریافت کردند.
در هر حال ســال 1۳99 به پایان رســید و بازار سرمایه در سال 
1۴00 هم نتوانســت راه درســت خود را پیدا کند. در این سال 
وعده های زیادی برای رســیدگی به وضعیت بورس داده شد اما 
هنوز بازار روی آرامش و صعود را به خود ندیده است.در هر حال 
بازار ســرمایه از آن روزها هم گذر  و سال جدید را با چراغ های 
سبز آغاز کرد. در ماه های ابتدایی این سال شاخص کل آهسته و 
پیوسته حرکت میکرد و دیگر نه خبری از صعودهای هیجانی بود 
و نه سقوط های بی پایان. در این سال شاخص یک میلیون و ۶00 
هزار واحد را هم فتح کرد اما عمری طوالنی نداشت. البته شاخص 
کل تنهــا یک روی ماجرا بود و مهم تر از آن، حجم معامالت بود 
که به باور بسیاری از تحلیلگران دماسنج بازار محسوب می شود. 
به طوریکه زمانی که حجم معامالت کم تر از ۳000 میلیارد تومان 
باشد بازار در شــرایط رکودی قرار دارد. چنانچه حجم معامالت  
بین ســه تا پنج هزار میلیارد تومان شرایط خنثی است و باالی 
5000 میلیارد تومان نشــان از رونق بازار دارد که بورس در ماه 
های ابتدایی سال بارها این رقم را تجربه کرد.اما روزهای سبز بازار 

طوالنی نبود و از اوایل خرداد تا کنون حرکت بورس نوسانی شده 
است. شــاخص کل طی این روزها ارام آرام کاهش یافت و مدت 
ها بین اعداد یک میلیون و 501 تا یک میلیون و 511 هزار واحد 
درجا زد تا اینکه در نهایت این مقاومت شکســته شد و شاخص 
کل پس از مدت ها به کانال یک میلیون و ۴00 هزار واحد عقب 
گرد کرد.در این روزها که دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز 
تابلوی معامالت دوخته شده است، برخالف سال قبل، بورس در 
صحبت های مسئوالن جایی ندارد تا شاید بتواند از نظر روانی به 
این بازار کمک کند. البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که 
دولت نباید به طور مستقیم از بورس حمایت کند. چراکه حمایت 
دستوری تنها باعث صعود سهم های شاخص ساز شده و درحالی 
که بازار در ظاهر سبز اســت، سهامداران خرد همچنان در ضرر 
هستند. در این روزها شاید تنها توقعی که  از دولت وجود دارد این 
است که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس جهت میدهد 
بردارد.برای مثال زمزمه هایی از افزایش سود بین بانکی به گوش 
میرســد اما مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه 
میزانی باشد. هرچند افزایش سود بین بانکی به صورت مستقیم 
روی بازار ســرمایه تاثیر ندارد اما میتواند تاثیر روانی داشته باشد 

و موجب ترس سهامداران شــود. از طرف دیگر مدت هاست که 
صحبت از واگذاری بلوک ســایپا و ایران خودرو می شود اما هنوز 
جزییات این واگذاری مشــخص نیست. اینکه این واگذاری به چه 
میزان و به نحو خواهد بود. در این بین و درحالی که این واگذاری 
میتوانست به رونق گرفتن بازار کمک کند، ابهاماتی که وجود دارد 
به روزهای منفی بازار دامن زده است.اما جدا از همه مباحث انچه 
که این روزها بیش از همه موجب تکدر و تشــویش در بازار شده، 
اقدامات وزارت صمت و نحوه تعامل با بورس کاال اســت. درحالی 
که در ابتدای دولت این خوش بینی وجود داشت که قیمت گذاری 
دســتوری حذف می شود و کاالهایی که امکانش را دارند از بستر 
بورس کاال عرضه خواهند شــد، حال شاهد این هستیم که پای 
خودرو از بورس بریده می شــود و حتی زمزمه های اینکه بورس 
کاال زیر نظر وزارت صمت قرار بگیرد نیز به گوش میرسد. در ماه 
گذشــته نیز اتفاقات عجیبی در این راستا افتاد و درحالی که قرار 
بود دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی از بستر بورس کاال عرضه شوند، 
وزارت صمت صبح روز عرضــه طی دو نامه این عرضه را متوقف 
کرد.البته این نخستین مخالفت وزارت صمت با بورس کاال نبود و 
پیش از این نیز درمورد عرضه سیمان در بورس کاال شاهد همچین 

اتفاقاتی بودیم. البته بورس کاال اعالم کرده است که موضوع عرضه 
خودرو در این بازار در دست بررسی است و احتماال با آن موافقت 
شود. همچنین اعالم کرده است که دولت مخالفت خود را با اینکه 
بورس کاال زیر مجموعه وزارت صمت شــود اعالم کرده است. اما 
سوال اصلی اینجاست که مگر وزارت صمت بخشی از دولت نیست 
و منظور از دولت چه کســی اســت؟در هر حال در روزهایی که 
توان مردم به خرید خانه نمیرسد و نوسان در بازارهای مالی دیگر 
قدرت تصمیم گیری را از ان ها گرفته است، بورس میتوانست به 
بازار امنی برای سرمایه گذاری تبدیل شود و در نهایت نیز به تولید 
و رشــد اقتصادی کشور منجر شود. اما به نظر میرسد برخی برای 
کمرنگ کردن نقش بورس، کمر همت بســته اند.در این راســتا، 
روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با بیان 
اینکه در اقتصادهای پیشــرفته و توسعه یافته، تعالی اقتصاد یک 
کشور در این است که دولت به عنوان داور بازی نقش آفرینی کرده 
و برای نرخ، عرضه و تقاضا و... تعیین تکلیف نمیکند، اظهار کرد: 
اما در کشــور ما این نوع رفتار از سوی دولت پذیرفته شده نیست 
و دولت دنبال تایید اذهان عمومی  و انکار تورم است. درحالی که 
وقتی از نظر ارزی در مضیقه هســتیم، صادرات به مشکل خورده 
و تــورم 50 درصدی وجود دارد، نمیتــوان گفت قیمت ها نباید  
افزایش داشته باشد. همین موضوع منشا فساد و قاچاق می شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در قبال بورس گفت:  وزارت 
صنعت  در ابتدای دولت بر این موضوع تاکید میکرد که مکانیزم 
عرضه و تقاضا رعایت و همه کاالها از درگاه بورس کاال عرضه شوند 
تا شفافیت افزایش یابد اما حاال یک ربع قبل از عرضه خودرو، آن را 
لغو می کند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ بش از 100 هزار میلیارد 
تومان اختالف فروش محصوالت ایران خودرو و ســایپا با قیمت 
بازار ازاد اســت. آیا این مبلغ در جیب مردم میرود؟ چند درصد از 
مردم توانســته اند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از طرف دیگر 
وزارت صمت بحث عرضه ایران خودرو ســایپیا را از بهمن ســال 
قبل مطرح کرده اســت و از آن زمــان تا کنون انقدر اخبار ضد و 
نقیض به گوش رسیده که باعث از بین رفتن اعتماد در بازار شده 
است.این کارشناس بازار سرمایه افزود: در کنار همه این اتفاقات، 
نمایندگان مجلس بحث خروج بورس کاال از زیرمجموعه سازمان 
بورس که متولی شــفافیت اقتصادی کشور است را مطرح کرده و 
اعالم کرده اند بورشس کاال زیرمجموعه وزارت صمت قرار بگیرد. 
این تصمیم رسما انحالل بورس کاال است. چرا باید این مسیر رخ 
دهد؟ جز اینکه میخواهیم عقبگرد اساســی بزنیم به سال ها قبل 

که محصوالت با داللی معامله میشدند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: وقتی شعب بانک ها مشتریان 
اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده باشــند، بخواهند از آن شعبه 
بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آنها را ندهند، به طور قطع مشــتری قید آن بانک را 
می زند و اساسا دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک نخواهد شد، حتی نسبت 
به افتتاح ســپرده هم اقدام نمی        کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هفته گذشته 
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور اعالم کرد که امر به معروف و نهی 
از منکر بر اساس قانون اساسی وظیفه همگانی است. اگر بانوی بدحجابی در شعبه ای از 
بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر بانک نسبت به عدم توجه 
به شئونات اسالمی پاسخگو باشد. همچنین معاون دادستان مشهد هم تاکید داشته که 
مدیران و رییس  اداره ها و بانک ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در 
اداره ها و ... حاضر می شــوند خدمتی ارائه ندهند.پس از این اظهارات، رییس کل بانک 
مرکزی هم به این موضوع ورود کرد و گفت: دســتورالعمل ها و مقرراتی که از ســوی 

ســتاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک مرکزی ابالغ شده، فقط مقدمه کار است 
که باید با جدیت، پیگیری می شود.با پیگیری جدی بانک مرکزی، بخشنامه حجاب و 
ضوابط مورد نظر در این باره در برخی از بانک ها به اطالع کارکنان رسید.»محمدرضا 
جمشیدی« دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره جزییات این بخشنامه ها و وظایف مدیران شعب بانک ها در برخورد 
با زنان و مردانی که پوشــش آنها استانداردهای مورد نظر را ندارد، گفت: مدیر شعب 
بانک ها تابع دســتورات بوده و موظف هستند دستورات اعالم شده را به اجرا برسانند 
اما همین موضوعات باعث شده که برخی افراد مسئولیت ریاست شعبه را قبول نکنند 
و می خواهند که نفر دوم باشــند چراکه تمام این مســئولیت ها بر گردن مدیر شعبه 
اســت.وی ادامه داد: معتقدم در اجرای این شــرایط تفاوتی بین زن و مرد نیســت و 
وقتی شعب بانک ها مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده 
باشــند، بخواهند از آن شــعبه بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آنها را ندهند، به طور 

قطع مشــتری قید آن بانک را می زند و اساسا 
دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک 
نخواهد شد، حتی نسبت به افتتاح سپرده هم 
اقدام نمی        کند.دبیر کانون بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصی افزود: در شرایطی که سپرده 
گذاری در بانک ها کاهــش یافته به طور قطع 
چنیــن رفتارهایی، منابع بانک ها را تحت تاثیر 
قرار می دهد.جمشیدی گفت: اساسا یکی از مهم 

ترین ماموریت بانک های خصوصی که ویژگی و تمایز آنها با بانک  های دولتی می شود، 
تکریم بیشتر مشتریان بوده و برای جذب بیشتر مشتری به سمت فناوری های جدید 
و راه اندازی بانکداری الکترونیکی رفتند و بانک های دولتی هم به ناچار برای از دســت 
ندادن مشتریان از بانک های خصوصی الگوبرداری کردند اما همین رفتارها باعث خنثی 
شــدن برنامه های بانک خصوصی برای جذب مشتری می شود و اساسا باعث از دست 
دادن مشــتریان خواهد شد و قطعا مشتری مداری را تحت شعاع قرار خواهد داد.وی 
تاکید کرد: این شرایط جدید و سختگیری ها چند روز است که آغاز شده و باید منتظر 

تبعات آن باشیم.

باید منتظر تبعات سختگیری های حجاب در شعب بانکی باشیم

مشتریانقیدبانکیکهتذکرحجابدهدرامیزنند
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گزیده خبر

۳ سناریوی احتمالی درباره دولت جدید عراق 
و شانس مجدد الکاظمی برای نخست وزیری

یک منبع در چارچوب هماهنگی شیعیان عراق گفت 
که سه سناریو در پرونده انتخاب گزینه نخست وزیری 
و تشــکیل دولت آینده عراق قابل پیش بینی اســت.

به گزارش ایســنا، به نقل از شفق نیوز، یک منبع در 
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق )به جز جریان صدر( 

در ســخنانی درباره گفت وگوهای میان اعضای این چارچوب برای تعیین نامزد 
نخســت وزیری این کشور و تشکیل دولت اظهار کرد: رقابت برای تصدی پست 
نخست وزیری به سه فرد محدود شده است که شامل »حیدر العبادی«، نخست 
وزیر سابق، »محمد شیاع السودانی«، وزیر سابق کار و امور اجتماعی و همچنین 
یکی از رهبران رده دوم یکی از احزاب چارچوب هماهنگی اســت که به قدرت 
تصمیم گیری و ذکاوت سیاسی معروف است.این منبع گفت که بیانیه اخیر نوری 
المالکی، رئیس ائتالف »دولت قانون« به شکلی کامال صریح به عقب نشینی وی 
از نامزدی نخســت وزیری اشاره دارد، اما ائتالف او سهم خواهد برد و معاون اول 
رئیــس پارلمان را انتخاب خواهد کرد.وی در ادامه آورده اســت: در مرحله آتی 
ســه سناریو قابل اجرا است؛ سناریوی نخست وزیری مجدد مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر فعلی این کشور اســت.طبق گفته این منبع، سناریوی مذکور در 
صورتی اســت که کردها بر ســر نامزدی برهم صالح برای ابقا در سمت ریاست 
جمهوری به عنوان گزینه توافقی میان آنها به توافق برسند و الکاظمی نیز یک 
برنامه دولتی عملی و مختصر همراه با اولویت ها و تغییر اعضای متهم به فســاد 
در کابینــه فعلی ارائه کند.این منبع همچنین تصریح کرد: ســناریوی دوم نیز 
این است که ســه نامزد مذکور در چارچوب وارد رقابت انتخاباتی می شوند و با 
تصمیم و توافق تمامی اعضای چارچوب دولت را تشکیل خواهد داد.وی همچنین 
ادامه داد: اما سناریوی سوم تمدید یکساله دوره دولت فعلی الکاظمی به منظور 
آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام با تغییر کامل کابینه دولت است.طبق 
گفته این منبع، جلســه ویژه پارلمان که قرار است بعد از تعطیالت عید قربان 
برگزار شود، در صورت توافق و حل و فصل همه مسائل به ویژه کاندیدای ُکردها 

برای ریاست جمهوری به تعویق نخواهد افتاد.

افزایش بودجه نظامی  فرانسه
دولت فرانســه ۴۴ میلیارد یــورو بودجه را برای ارتش 
ایــن کشــور در ســال ۲۰۲۳ پیشــنهاد می دهد که 
شــامل افزایش ۳ میلیارد یورو نسبت به بودجه سال 
گذشته اســت.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ریِل 
کلیر دیفنس، »سباســتیان لکورنو«، وزیر دفاع فرانسه 

چنین پیشــنهاد و ارقامی را طی جلسه اســتماع ۷ ژوئیه پیش از مجمع ملی 
کمیته دفاع فرانســه آشــکار کرد. اگر چنین پیشنهادی تصویب شود، این رقم 
نســبت به آن چیزی که فرانســه در دو سال اخیر متعهد شــده بود، دو برابر 
افزایش خواهد داشت.درخصوص این افزایش، لکورنو به سخنرانی اخیر امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه در یک کنفرانس تجاری )Eurosatory( اشاره 
کرد؛ سخرانی که ماکرون طی آن اظهار کرد »فرانسه وارد یک جنگ اقتصادی 
شده است.«لکورنو خاطرنشان کرد زمانی که صحبت از جنگ مداوم در اوکراین 
می شود، فرانسه در »موقعیت حساســی« قرار می گیرد. حمایتی که پاریس از 
کی یف می کند، موجب شده است تا تغییرات جدیدی را در زمینه بودجه دفاعی 
درنظر بگیرد. ارتش فرانسه نیاز خواهد داشت تا جای مهمات و تجهیزاتی که به 
اوکراین فرستاده و جنگنده هایی که به سایر کشورها از جمله یونان صادر شده 
اســت را پر کند.وی افزود: دولت همچنین به دنبال مدرن سازی برنامه هایی از 
جمله برنامه »اسکورپیون« )Scorpion( ارتش این کشور است تا بتواند از مبارزه 
علیه تروریسم حمایت و پایگاه نظامی دفاعی خود را تقویت کند.وزیر دفاع فرانسه 
در ادامه اظهار کرد: »با جنگ دوگانه در اوکراین، فرانسه باید درخصوص بهبود 
توان دفاعی خود در حوزه حمالت سایبری، فضایی و سیستم های بدون سرنشین 
فعالیت کند.«این در حالیســت که برخی از قانونگذاران در رابطه با پیشــنهاد 
افزایش ۳ میلیارد یورویی بودجه دفاعی ابراز نگرانی کردند و چنین افزایشــی را 
با توجه به افزایش تورم و ارســال تجهیزات به اوکراین »غیرکاربردی و ناکافی« 
خواندند.لکورنو نگرانی آن ها را تایید کرد اما افزود که این موضوع باید با توجه به 

نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ در نظر گرفته شود.

کرملین:
 پوتین هفته آینده به تهران سفر می کند

تهــران- ایرنــا- کاخ کرملین ســفر والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روسیه به تهران و دیدار وی با روسای 
جمهور ایران و ترکیــه را تایید کرد.به گزارش ایرنا به 
نقل از تارنمای کاخ کرملین، کاخ کرملین روز سه شنبه 
اعالم کرد که پوتین هفته آینده به ایران ســفر خواهد 

کرد.»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین گفت که پوتین سه شنبه آینده 
۱۹ ژوئیه )۲۸ تیر( برای شرکت در دیدار سه جانبه با حضور روسای جمهور ایران 
و ترکیه در چارچوب مذاکرات آستانه به تهران سفر می کند.پسکوف پیشتر سوم 
تیر نیز سفر پوتین به تهران را قطعی اعالم کرده اما گفته بود که تاریخ آن هنوز 
مشخص نیست.گفته شده، این نشست بخشی به صورت دوجانبه و بخشی دیگر 
در فرمت نشســت آستانه برگزار خواهد شد که با محوریت آتش بس در سوریه 
اســت.از زمان شیوع کرونا، نشست کشورهای ضامن صلح سوریه که شامل سه 
کشور ایران، روسیه و ترکیه می شود، به صورت حضوری برگزار نشده و مقامات 
ســه کشــور بر برگزاری حضوری آن به خاطر حساسیت موضوعات مورد بحث 

تاکید دارند.

گانتز:
  چالش اول اسرائیل مقابله 

با ایران است
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی با اشاره به 
اینکــه رئیس جمهور آمریــکا را در جریان 
تحــوالت مربوط به تشــکیل یک ائتالف 
نظامی علیه ایران قرار خواهد داد، گفت که 
چالش اول اسرائیل مقابله با ایران است.به 
گــزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »بنی گانتز« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی در مراسم فارغ التحصیلی افسران صهیونیست در 
یکی از دانشــکده های نظامی این رژیم بــه مقابله با ایران پرداخت.

بنا بر گزارش شــامگاه دوشــنبه روزنامه »تایمز اسرائیل«، گانتز در 
این مراسم اظهار داشته که »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا را در 
جریــان تحوالت صورت گرفته در مســیر ایجاد یک ائتالف  نظامی 
در منطقه علیه ایران قرار خواهد داد.وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، 
پیشتر، اعالم کرده بود که تل آویو در حال ایجاد یک ائتالف منطقه ای 
تحت حمایت ایاالت متحده برای مقابله با پهپادها و موشــک های 
ایــران اســت.بنی گانتز در مراســم یادشــده خطاب به افســران 
صهیونیست گفت: »اولین چالش امنیتی که همه شما بایست با آن 
دست و پنجه نرم کنید و به مقابله با آن بپردازید، مبارزه با تجاوزات 
ایران، اقدامات هسته ای ایران، حفظ توانمندی عملیاتی اسرائیل برای 
دفاع از خود و همچنین برقراری روابط به منظور همکاری اســت«.

گانتز ادامــه داد: »رئیس جمهور بایدن دو روز دیگر به اینجا خواهد 
آمد و ما نیروی یکپارچه ای را که با شــرکای خود در سراسر منطقه 
علیه ایران ایجاد کردیم، به بایدن نشان خواهیم داد«.گانتز در بیست 
و چهارم خردادماه و پس از ســفر به آمریکا و دیدار با وزیر دفاع این 
کشور خواستار ایجاد یک ائتالف منطقه ای به رهبری واشنگتن شده 
بود.او ادعا کرده بود: »شــراکت و تقویت ارتباطات عمیق با شــرکا 
و متحــدان آمریکایی مان و همچنین روابطی که آن را ســاختیم و 
در ســال های اخیر در حال توسعه آن با کشورهای منطقه  بوده ایم، 
عامل اساســی برتری اسرائیل در منطقه اســت. ما در این روزها به 
منظور ایجاد شــراکت در زمینه اقتصاد، محیط زنیست و همچنین 
امنیت در حال توســعه این روابط، تقویــت و تعمیق صلح با مصر، 
اردن، کشورهای عضو توافقات عادی ســازی روابط هستیم«.کانال 
۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیســتی اخیرا در ایــن ارتباط گزارش داد 
که احتمال می رود در جریان سفر رئیس  جمهور آمریکا به منطقه، 
توافقی احتمالی میان تل آویو و ریاض منعقد شــود که بر اساس آن 
دو طرف وارد ائتالفی به رهبری آمریکا برای مقابله با آنچه تهدیدات 

هوایی و دریایی خوانده شده، شوند.

پیش بینی واشنگتن تایمز برای پایان زودرس جو بایدن

 دوران او بر کاخ سفید بزودی به پایان می رسد
تهران- ایرنا- روزنامه واشنگتن تایمز به استناد نتایج جدیدترین 
نظرســنجی ها در آمریکا که جو بایدن را رکــورددار بدترین 
رئیس جمهوری ایاالت متحده در ۷۶ ســال گذشــته، معرفی 
کرده اســت، پیش بینی کرد که دوران ریاست او بر کاخ سفید 
بزودی به پایان می رســد.به گزارش ایرنا بــه نقل از تارنمای 
روزنامه »واشــنگتن تایمز«، نتایج جدیدترین نظرسنجی که 
روز گذشــته منتشر شــد، نشــان می دهد نزدیک به دو سوم 
دموکرات ها برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ به 
شــخص دیگری، غیر از »جو بایدن« نیاز دارند.این روزنامه در 
گزارشی با عنوان »دوران ریاست جمهوری بایدن در میانه نتایج 
اســف بار نظرسنجی ها، فشــار اقتصادی و اشتباهات به پایان 
نزدیک می شــود« آورده است: ساعاتی پس از اعالم نتایج این 
نظرسنجی که به صورت مشترک از سوی اعضای هیات علمی 
دانشگاه ســینا )Siena( و روزنامه نیویورک تایمز انجام گرفته، 
رسانه های نزدیک به رئیس جمهوری آمریکا تالش کردند تا بر 
روی جشن پیروزی قوانین جدید خرید و فروش سالح در کاخ 
سفید تمرکز کنند.اما در میانه جشن پیروزی، یکی از شرکت 
کنندگان که پدر یکی از نخبگان کشــته شده تیراندازی سال 
۲۰۱۸ در فلوریدا بود از جایش بلند شــد و ضمن فریاد بر سر 
رئیس جمهوری از وی خواست اقدامات سخت گیرانه تری در 
مورد اســلحه انجام دهد.بایدن هم در واکنش به این اعتراض 
بر سر پدر پژوهشگر کشــته شده که عکس پسر نخبه اش بر 
روی لباسش نقش بســته بود، فریاد زد »بنشین«.  اما رئیس 
جمهوری خیلی زود متوجه شد که این موضوع تا چه اندازه می 
تواند خطرناک باشــد و به سرعت نیروهای امنیتی را فراخواند 
تا این مــرد را به بیرون همراهی کنند.  »کرین ژان پیر« دبیر 
مطبوعاتی کاخ سفید در واکنش به این موضوع گفت که رئیس 
جمهوری پیش از برگزاری این جشــن با پدر پژوهشگر مقتول 
دیدار داشته و می داند که از دست دادن یک عزیز چگونه است.

این رســانه در ادامه گزارش خود می نویســد: در حال حاضر 

نتایج این نظرســنجی حاکی از محبوبیت ۳۳ درصدی بایدن 
اســت که کمترین میزان مقبولیت در میان روسای جمهوری 
آمریکا در ۷۶ سال گذشته است.نتایج این نظرسنجی نشان می 
دهد که تنها ۲۶ درصد شــرکت کنندگان دموکرات، خواستار 
نامزدی دوباره بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ هســتند و ۹۴ درصد 
دموکرات های رده سنی زیر ۳۰ سال، نیازی به نامزدی مجدد 
بایدن احســاس نمی کنند و تنها ۵ درصد این گروه از حضور 
دوباره وی در انتخابات آینده ریاســت جمهوری حمایت کرده 
اند.»دیوید اکســلرود« مشاور پیشــین »باراک اوباما« در پی 
انتشــار نتایج این نظرسنجی در توئیتی نوشــت: آمار و ارقام 
بســیار نگران کننده هستند. اما در عین حال خاطرنشان کرد 
که بایدن همچنان نسبت به ترامپ پیشتاز است.»اندی بیگز« 

نماینده جمهوری خواه ایالت آریزونا در توییتی نوشت: »به نظر 
می رســد که نیویورک دیگر به »جو خواب آلود« نیازی ندارد. 
آمریکا سزاوار یک رئیس بزرگتر است.در مقابل »دیوید گرگن« 
که برای چهار رئیس جمهوری آمریکا نقش مشاور را ایفا کرده 
است، می گوید اینکه بسیاری از مخالفان سن بایدن را بهانه ای 
برای انتقاد از وی قرار داده اند، قابل قبول نیســت.ژان پیر هم 
در واکنش به نتایح این نظرسنجی گفت: ۹۲ درصد دموکرات 
هــا همچنان به رئیس جمهوری کمک می کنند« )در حالیکه 
این نظرسنجی نشان می دهد ۷۰ درصد دموکرات ها کار او را 
تایید می کنند و ۸۵ درصد نظر خوبی نسبت به رئیس جمهور 
دارند(.وی افزود: نظرســنجی های زیادی وجود دارد، ارقام آنها 
مدام باال و پایین می رود. اما این فاکتوری نیســت که ما صرفا 

آن را هدف قرار دهیم.نتایج این نظرسنجی حاکی است تنها ۱۳ 
درصد مردم فکر می کنند که کشــور در مسیر درستی حرکت 
می کند. اما یکی از معدود روسای جمهوری که با نتایج مشابه و 
تورم بیش از حد در نهایت مجبور به کناره گیری شد، »جیمی 
کارتر« بود.نتایج نظرســنجی در زمان ریاست جمهوری کارتر 
)وی از ســال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ ســمت رئیس جمهوری آمریکا 
را برعهده داشت( نشــان می داد ۶۶ درصد شرکت کنندگان 
از عملکرد وی ناراضی بودند. این در حالی اســت که رقم اعالم 
شده برای بایدن ۷۱ درصد است.  به باور ناظران همین عملکرد 
نگران کننده کارتر بود که ســبب خروج وی از کاخ سفید شد. 
امــا اکنون جو بایدن از نظر عدم موفقیت نــرخ تورم در افکار 
مردم آمریکا در وضعیتی بدتر از جیمی کارتر اســت.گفته می 
شود فردا چهارشنبه گزارشی از نرخ تورم ماه ژوئن )۱۱ خرداد 
تا ۱۰ تیر( ارائه می شــود که براساس پیش بینی اقتصاددانان 
احتمــاال رقم آن باالی ۸.۶ درصد خواهــد بود که در بیش از 
۴۰ سال گذشته بی سابقه است.کاخ سفید هم دیروز دوشنبه 
اعالم کرد که انتظار دارد تورم ژوئن »بسیار باال باشد« و دلیل 
عمده آن را افزایش بهای انرژی دانســت.ژان پیر روز گذشته با 
اشــاره به نرخ تورم مورد انتظار دولت بایدن تاکید کرد اولویت 
مالی اصلی رئیس جمهوری مقابله با تورم اســت و افزود پیش 
بینی ما این است که در ماه های پیش رو نرخ تورم کاهش می 
یابد. وی ســپس ادامه داد ما درک می کنیم که آمریکایی ها 
چه احساســی دارند. ما از صدمه ای که تورم به خانوارها وارد 
می کند آگاه هستیم.  براساس روال سالهای گذشته، مقام های 
فــدرال در تاریخ ۲۵ اوت )۳ شــهریور( گزارش تولید ناخالص 
داخلی سه ماهه دوم را ارائه خواهند کرد. براین اساس مشخص 
می شود که اقتصاد آمریکا به طور رسمی در رکود قرار دارد یا 
خیر.بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که واشنگتن از 
بازه زمانی ژانویه تا مارس که سیاست کوچک شدن اقتصادی را 

در پیش گرفت، اکنون در رکود قرار دارد.

در آستانه ســفر جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا به اراضی اشــغالی و عربستان، مشاور 
امنیــت ملــی آمریکا گفت کــه دولت فعلی 
سیاســت »چک ســفیدی« را که ترامپ به 
ریاض داده بود تغییر داده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از روســیا الیوم، جیک 
ســالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی اهداف سفر جو 
بایدن را که اولین سفر او از آغاز ریاست جمهوری است و شامل اراضی اشغالی، کرانه 
باختری و عربستان می شود، تشــریح کرد.وی گفت: »از زمانی که بایدن به قدرت 
رســید، خاورمیانه باثبات تر شده است. ما سیاست چک سفید دونالد ترامپ)رئیس 
جمهور سابق آمریکا( در تعامل با عربستان سعودی را جایگزین کردیم و دیپلماسی 
ما منجر به آتش بس در یمن شــد«.وی تاکید کرد: بایدن همیشه به دنبال تنظیم 

مجدد و نه قطع رابطه با عربســتان بوده است.ســالیوان خاطرنشان کرد، جو بایدن 
می خواهد از سفر خود به خاورمیانه که از چهارشنبه آغاز می شود، برای تقویت نقش 
ایاالت متحده در منطقه ، استفاده کند.سالیوان عنوان داشت: سفر بایدن به خاورمیانه 
بار دیگر بر »نقش حیاتی آمریکا در منطقه »تاکید می کند و بایدن در نشســتی با 
ســران کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، اردن و مصر راهبرد و چشم انداز خود 
را درباره خاورمیانه ارائه خواهد کرد.این مقام آمریکایی تأکید کرد که »مایلیم مسیر 
بهبود روابط بین اسرائیل و بیشتر کشورهای عربی و هرگونه عادی سازی را تقویت 
کنیم«.وی افزود: »بایدن می خواهد به اسرائیل برای پیوستن به کشورهای منطقه 
و یکپارچگــی عمیق تر در خاورمیانه کمک کند« و خاطرنشــان کرد که »هر گونه 
عادی سازی با عربستان احتماالً زمان زیادی طول خواهد کشید«.سالیوان گفت که 
»بایدن در ســفر خود به خاورمیانه خواستار پیشرفت در پرونده حقوق بشر خواهد 

شد«.و خاطرنشان کرد که »کاخ سفید، نه شخص بایدن، قبل از سفر وی به اسرائیل 
و عربستان با خانواده جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی در تماس است.«مشاور 
امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا همچنین اعالم کرد که رئیس جمهور این کشور در 
جریان سفر خود به اراضی اشغالی نشست چهارجانبه ای را در خصوص امنیت غذایی 
با حضور هند و امارات برگزار خواهد کرد.وی گفت این نشســت به شکل مجازی و 
حضور رهبران رژیم صهیونیســتی، امارات و هند با تمرکز بر امنیت غذایی برگزار 
خواهد شد.جو بایدن طی روزهای ۱۳ تا ۱۶ ژوئیه به خاورمیانه سفر خواهد کرد. وی 

طی آن از اراضی اشغالی، کرانه باختری و عربستان بازدید خواهد کرد.

اوکراین
ســالیوان در بخش دیگــری از اظهاراتش اعالم کرد که حمایــت ایاالت متحده از 
اوکراین تا زمانی که الزم باشــد ادامه خواهد داشــت و محدودیت زمانی ندارد.وی 
گفت که دولت واشــنگتن محدودیت هایی را برای انواع مختلف تســلیحات که در 
اختیار اوکراین قــرار می دهد، اعمال کرده، اما در مــورد محدودیت زمانی، رئیس 
جمهور به وضوح تاکید کرده که این حمایت تا زمانی که الزم باشــد ادامه خواهد 

داشــت.این راهی اســت که ائتالف حامی اوکراین، پیش خواهد گرفت.سالیوان در 
پاسخ به سوالی در مورد احتمال سلطه روسیه بر کی یف گفت که »حمایت غرب به 
اوکراین اجازه می دهد تا از پایتخت خود محافظت کند.«مشاور امنیت ملی آمریکا 
تاکید کرد که واشــنگتن به همکاری با نیروهای ارتش و دولت اوکراین درخصوص 
راهبردی که به آنها اجازه می دهد به اهداف خود در میدان جنگ و پشت میز مذاکره 
دست یابند، ادامه می دهد.وی افزود: همانطور که جو بایدن در اجالس سران ناتو ۱۰ 
روز پیش گفت، تا زمانی که این استراتژی وجود داشته باشد، روی آن کار خواهیم 
کرد.سالیوان با تاکید بر اینکه واشنگتن به صورت روزانه با اوکراین در مورد چگونگی 
مقابله با پیشروی روسیه و بازگرداندن بخشی از اراضی تحت کنترل روسیه در تماس 
است، افزود: این گفتگوها از کانال های نظامی و در سطح سیاسی انجام می شود.این 
مقام آمریکایی مدعی شد که »روسیه نتوانسته به اهداف استراتژیک خود در اوکراین 
دست یابد، زیرا هدف استراتژیک آن سلطه بر کی یف، پایان دادن به وجود اوکراین 
به عنوان یک کشور، محو هویت اوکراینی و الحاق اوکراین به روسیه بود. »سالیوان 
در پایان مدعی شــد که »شکست رهبری روسیه در دســتیابی به اهداف خود در 

اوکراین ادامه خواهد داشت.«

سالیوان: 

سیاست چک سفیِد ترامپ به ریاض را تغییر دادیم
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شاید یکی از موادی که افراد گوشت خوار از آن بسیار استفاده می کنند 
تخم مرغ اســت اما آیا تا بــه حال به این فکر کرده ایــد افرادی که از 
رژیم غذایی گیاهخواری پیروی می کنند و نمی توانند این ماده غذایی را 
مصرف کنند، چگونه می توانند این ماده غذایی را در ســبد غذایی خود 
قرار دهند؟ اخیرا یک شــرکت مســتقر در آلمان راهی برای حل این 
مشــکل ارائه کرده است.به گزارش ایســنا و به نقل از آی او، به تازگی 
یک استارت آپ مستقر در برلین از تولید نخستین جایگزین تخم مرغ 
گیاهی)vegan egg alternative( که طعم و ظاهری همانند یک تخم مرغ 
معمولی دارد، خبر داده اند.جایگزین های رایج تخم مرغ مانند پودر تخم 
مرغ وگان و ژل بذر کتان از نظر ظاهر و طعم بسیار با تخم مرغ فاصله 
دارند. تخم مرغ پخته وگان که اخیرا در ســوئیس عرضه شده است نیز 
کمی همانند یک تخم مرغ معمولی به نظر می رسد. اما یک استارت آپ 
مستقر در برلین به نام »VEggGmbH« از تولید یک جایگزین تخم مرغ 
گیاهی که همانند تخم مرغ معمولی به نظر می رسد، خبر داده اند. این 
 )Verónica García-Arteaga(»تخم مرغ توسط »ورونیکا گارسیا-آرتیاگا
کارشناس مواد غذایی موسسه فراونهوفر در فرایزینگ آلمان تهیه شده 
اســت. او استارت آپ VEgg GmbH را در ماه مه ۲۰۲۱ تاسیس کرد. اما 
به گفته موسســه فراونهوفر، یک جایگزین تخم مرغ که مایع است و از 
زرده، سفیده و پوسته تخم مرغ تشکیل شده است، هنوز یک چیز جدید 
در سراســر اروپا اســت.در حالی که تولید زرده، سفیده و پوسته تخم 
مرغ قبال انجام شده اســت، فناوری پر کردن پوسته هنوز راه زیادی تا 
رسیدن به سطح پیشرفته دارد. محصول این استارت آپ Neggst نام دارد 
و زمان عرضه این محصول به بازار برای پایان ســال ۲۰۲۳ برنامه ریزی 

شده است. 

گروهی از محققان استرالیایی در مطالعه اخیرشان راه خاموش کردن 
آلرژی به بادام زمینی در افراد را شناسایی کرده اند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اس تی دی، به گفته محققان اســترالیایی، تغییرات رخ 
داده در سیســتم ایمنی می تواند باعث بهبودی آلرژی افراد به بادام 
زمینی شود.پتانســیل توســعه درمان های جدید و متمرکزتر برای 
آلرژی اکنون به لطف شناســایی تغییرات کلیدی ایمونولوژیکی که 
امــکان بهبود آلرژی به بادام زمینی را در کودکان را فراهم می کند، 
امکان پذیر است.محققان برای اولین بار کشف کردند که شبکه های 
ژنی خاصی پس از مصرف بادام زمینی فعال می شوند. این تحقیق که 
توسط موسسه تحقیقات کودکان مرداک)MCRI( و موسسه تلتون 
کیدز )Telethon Kids Institute( انجام شد و طی آن محققان کشف 
کردند که برنامه ریزی مجدد این شبکه به طور موثری پاسخ ایمنی 
آلرژیک را که باعث آلرژی غذایی می شود، خاموش می کند.پروفسور 
»میمی تانگ«)Mimi Tang( از موسســه تحقیقات کودکان مرداک 
و رهبر این مطالعه گفت که این اولین مطالعه ای اســت که در آن 
محققان ارتباط و اتصال پیچیده ژن به ژن را در زمینه بهبود بالینی 
آلرژی به بادام زمینی شناســایی کرده اند. تاکنون تغییرات ایمنی 
که به بهبودی آلرژی به بادام زمینی منجر می شــود تا حد زیادی 
ناشناخته بوده اســت. مطالعات قبلی بدون اینکه بررسی کنند که 
چگونه ژنها با یکدیگر تعامل دارند، بیشتر بر بررسی سطوح بیان ژن 
متمرکز شده بودند. اما ژن ها به صورت مجزا کار نمی کنند. در عوض، 
پاســخ های بیولوژیکی توسط تعداد زیادی از ژن هایی که با یکدیگر 

ارتباط برقرار می کنند، کنترل می شوند. 

از تخم مرغ گیاهی چه می دانید؟

خداحافظی با آلرژی به بادام زمینی 
با روش محققان استرالیایی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رقبای سوار بر تراکتورهای قدیمی در حال بازی "تراکتوفوت" در 
جشنواره سنتی برداشت محصول در سوییس

اینترنشنال CXT، غول بی شاخ و دمی که هامر EV را ریز می بیند!
خودروهای جدید بزرگ و بزرگ تر می شــوند اما خودروهای خیلی کمی هســتند که بتوانند در برابر هیوالیی مثل اینترنشنال 
CXT عرض اندام کنند. این یک پیکاپ غول پیکر اســت که بین ســال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ تولید می شد. اینترنشنال که پس از 
خاتمهٔ تولید پیکاپ های سری ۱۰۰ خود در سال ۱۹۷۵ از بخش پیکاپ ها خارج شده بود، با CXT دوباره به این بخش بازگشت. 
بااین حال، فروش این غول بی شاخ و دم کمتر از حد انتظار بود و به همین دلیل اینترنشنال در سال ۲۰۰۸ به تولید آن پایان داد.

CXT که روی شاسی کامیون ورک استار اینترنشنال ساخته شده بود و به صورت استاندارد از سامانهٔ چهارچرخ محرک بهره می برد، 
اتاق بار خود را از فورد F۳۵۰ ســوپر دیوتی قرض گرفته بود و کمپرســی هم برای آن قابل ســفارش بود. CXT با ارتفاع ۲,۷۴۰ 
میلی متر، در آن زمان بلندترین پیکاپ بازار ایاالت متحده محســوب می شــد و این عنوان را تا سال ۲۰۱۸ در اختیار داشت. این 
خودرو آن قدر بلند است که غولی مثل هامر EV جدید در برابر آن کوچک به نظر می رسد. CXT همچنین با وزن ۶۶۰۰ کیلوگرم، 
با اختالف زیادی سنگین ترین پیکاپی است که در تاکنون در ایاالت متحده عرضه شده است. برای مقایسه، این وزن حدود ۲.۵ 

تن از هامر EV با آن باطری های سنگین بیشتر است.

»دراگان اسکوچیچ« برکنار شد
کمیته فنی فدراسیون فوتبال صالحیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی را رد کرد و رای به برکناری این مربی ُکروات داد. قرار است 
بزودی ســرمربی جدید این تیم برای حضور در جام جهانی معرفی شــود.به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال 
عصر امروز دوشنبه برگزار شد. این کمیته در نهایت رای به برکناری اسکوچیچ داد؛ آن هم در شرایطی که فدراسیون فوتبال در روزها و 
هفته های گذشته بحث برکناری این مربی را رد می کرد.ابراهیم قاسمپور عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در پایان جلسه امروز، ضمن 
تایید برکناری اســکوچیچ، توضیحاتی در این خصوص داد.قاسمپور گفت: امروز تصمیماتی گرفته شد که کلیاتش را سایت فدراسیون 
فوتبال اعالم می کند. به یک جمعبندی رسیدیم که فدراسیون اعالم می کند؛ هم گزینه ایرانی داریم و هم گزینه خارجی.وی در پاسخ 
به این ســئوال که آیا برکناری اسکوچیچ قطعی است؟ گفت: بله. کمیته فنی صالحیت اسکوچیچ را تایید نکرد. این را می توانم بگویم.

قاسمپور در پاسخ به این سئوال که چرا زودتر این تصمیم گرفته نشد؟ تاکید کرد: فدراسیون به ما ارجاع نکرده بود. ما هم تایید نکردیم 
ولی درباره گزینه های بعدی پیشنهاداتی دادیم که هم می تواند داخلی باشد و هم خارجی.به گزارش خبرنگار مهر، اسکوچیچ در روز ۱۷ 

بهمن ۱۳۹۸ به عنوان جانشین مارک ویلموتس به نیمکت تیم ملی ایران رسید و بعد از گذشت حدود سه سال، از کارش برکنار شد.

رد رخابات عاشقان کوییست
وندرو خاهٔن رپریوییست

طوق داران چشم آن ماهند
ره کجا بسته طاق اربوییست

هب نفس چون نسیم جان بخشد
ره رکا از نسیم او بوییست

ورقی باز رکدم از سخنش
زری ره توی آن سخن توییست

من ازو دور و او هب من زندیک
رپده اندر میان من و اوییست

پیشنهاد

چهره روز

کی صفر
رمان کی صفر با عنوان اصلی ZERO K اثری از دان دلیلو 
نویسنده، نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس اهل ایاالت 
متحده آمریکا است. دلیلو یکی از چهار نویسنده بزرگ 
زمان اش شناخته می شود که توانسته بالغ بر ۲۵ جایزه 
معتبر جهانی را از آن خود کند. خودش می گوید بسیار 
متأثر از جیمز جویس، ویلیام فاکنر و ارنست همینگوی 
می باشــد. دلیلو رمان نویسی پُست مدرن است. خالصه 
رمــان کی صفر در پشــت جلد کتــاب چنین توضیح 
داده شــده اســت:پدر جفری الکهارت، راس، با شصت 
و اندی ســال سن و همســری به نام آرتیس که رو به 
مرگ اســت، سرمایه گذار اصلی مجموعه ای دور افتاده و 
مرموز در بیابان است. در این مجموعه مرگ را در نهایت 
ظرافت مهار می کنند. این مجموعه بدن های داوطلبان را حفظ می کند تا بعد از مدتی با پیشرفت های 
تکنولوژیک و بیوشــیمیایی آن ها رابه زندگی باز گرداند. جف، راوی رمان و پســر راس، به پدر و مادر 
خوانده اش ملحق می شود تا در نهایت شک و تردید با آرتیس وداع گوید. اما راس الکهارت در عین حال 
خواستار ورود به بعد دیگری از زندگی و چشم گشودن به روی جهانی یکسر تازه است. اما جف فراز و 
نشیب های زندگی روزمره همین دنیا را ترجیح می دهد.این توضیحات پشت جلد بیانگر موضوعی جذاب 
و پست مدرن هستند. اما ما )خوانندگان( در هنگام مطالعه با چه کتابی روبه رو هستیم؟ شاید این کتاب 
برای شروع خواندن کتاب های دلیلو مناسب نباشد چون لحن و بیان نویسنده در این اثر متفاوت با سایر 
آثار اوســت و شــاید برای خواننده کمی گنگ و سنگین به نظر برسد. اما در واقع این ابهام و گنگی در 
کتاب وجود دارد و در بررسی نظرات کاربران گودریدز هم به آن اشاره شده که کتاب، کتاب سخت خوانی 

است و به راحتی نمی توان از آن گذشت. درواقع این کتاب را نمی توان برای سرگرمی و یا...

لویی آرمسترانگ
لویی آرمسترانگ )به انگلیسی: Louis Armstrong(، )زادهٔ 
۴ اوت ۱۹۰۱ – درگذشتهٔ ۶ ژوئیهٔ ۱۹۷۱( از مشهورترین 
موسیقی دانان جاز و از برجسته ترین ترومپتنوازان تاریخ 
موسیقی است. از ترانه های معروف وی می توان از »سالم 
 What( »و »چه دنیای شــگفتی )Hello, Dolly( »دالــی
a wonderful world( نــام بــرد.او را می تــوان به تنهایی 
مهمترین شخصیت در گسترش َجز دانست. عروج او در 
دههٔ ۲۰، موســیقی اجتماعی نیواورلئان را به گونه ای از 
هنر، متحول کرد که به نقل از گونتر شولر »به طور بالقوه 
قادر اســت با متعالی ترین انواع هنر در بیان موسیقایی، 
رقابت کند.« او همچنین، به عنوان یکی از محبوب ترین 
نوازنده های قرن بیســتم، بیشــتر از هرکسی، توانست 
احساس و لذت موسیقی جز را به مخاطبانش در سرتاسر جهان، منتقل کند. اگرچه در فقر و جداسازی 
نژادی غیرقابل تصوری بزرگ شــد، اما موسیقی اش را به روشی سخاوتمندانه عرضه کرد که خوشایند 
و مایهٔ سرخوشــی شنونده هایش می شــود.پدر لویی، خانواده اش را اندکی بعد از به دنیا آمدن پسرش 
 )Battlefield( در محله ای که به دلیل باال بودن خشــونت و جرم و فســاد، به آن میدان مبارزه )۱۹۰۱(
می گفتند، ترک کرد. او در هفت سالگی، تقریباً به طور تمام وقت کار می کرد؛ شبها، برای فاحشه خانه ها 
زغال ســنگ می برد و روزها به یک سمساری با دمیدن در ســاز بادی اش، ورودشان را اعالم می کرد. 
صاحبکاران او، کارنوفسکی ها]۱[ که یک خانوادهٔ یهودی لیتوانیایی بودند، او را در جمع او پذیرفتند و 
با او مثل یکی از اعضای خانوادهٔ خود رفتار کردند. آرمســترانگ در خاطرات خود می نویسد به سرعت 
دریافت که »بقیهٔ سفیدپوســتان« علیه کارنوفســکی ها هم این خانوادهٔ فقیر یهودی قائل بودند.اولین 

اجراهای موسیقی آرمسترانگ در کنار واگن سمساری کارنوفسکی ها صورت گرفت. 

فرهنگ

»مانتی نورمن« آهنگســاز بریتانیایی که بیشــتر برای 
ســاخت موســیقی معروف فیلم  »جیمز باند« شناخته 
می شود در ســن ۹۴ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا 
به نقل از گاردین، »مانتی نورمن« آهنگساز تم معروف و 
اصلی فیلم »جیمز باند«، در سن ۹۴ سالگی پس از یک 
دوره بیماری کوتاه درگذشت.معروف ترین اثر »نورمن« 
به  عنوان بخشــی از موســیقی اولین فیلم باند »دکتر 
No« ســاخته شد که در سال ۱۹۶۲ اکران شد و »شان 
کانری« در نقش اصلی آن بازی کرد.این آهنگساز پیش 
از این گفته بود که او این موسیقی را برای نخستین بار 
به عنوان بخشــی از نمایش افتتاحیه فیلم »جیمز باند« 
رونمایــی کرد که با الهام از قطعه قبلی به نام »نشــان 
خوب، نشان بد« برای اقتباسی موزیکال »خانه ای برای آقای بیسواس« اثر »وی اس نایپل« ساخته شده 
است. »جان بری« که این قطعه را برای موسیقی جاز تنظیم کرده اغلب به اشتباه به عنوان آهنگساز این 
قطعه معروف شناخته می شد و »مانتی نورمن« چندین بار در این باره به دادگاه رفت و که از آن جمله 
می توان به شــکایت از روزنامه ساندی تایمز در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد که توانست از خودش به عنوان 
سازنده اصلی این موسیقی دفاع کند.»مانتی نورمن« متولد ۱۹۲۸ در لندن بزرگ شد و در دهه ۱۹۵۰ 
و اوایل دهه ۶۰ خواننده بسیاری از گروه های بزرگ محبوب شد. او در اواخر دهه ۵۰ شروع به نوشتن 
آهنگ برای نمایش های موزیکال کرد و با ساخت موسیقی برای نمایش موزیکال »Belle« در سال ۱۹۶۱ 
مورد توجه تهیه کننده فیلم »جیمز باند« برای ســاخت موسیقی فیلم »دکتر No« قرار گرفت.از دیگر 
فعالیت های او می توان به ســاخت موسیقی برای کمدی »من را بوانا صدا بزن« ساخته »باب هوپ« و 

سریال تلویزیونی »دیکنز لندن« در سال ۱۹۷۶ اشاره کرد.

آهنگساز »جیمز باند« درگذشت
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