
۳۴ فوتی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۸هزار و ۸۳۱ 
بیمار کووید ۱۹ در کشــور شناسایی شدند و متاسفانه ۳۴ بیمار 
نیــز در این بازه زمانی جان باختند.به گزارش ایســنا، تا امروز ۲ 
مردادماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۸۳۱ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی و ۱۲۱۰ نفر 
از آنها بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ 
میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۵۳ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۳۴ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشــور جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و 
۶۸۴ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۷۳ هزار و ۱۴۲ 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
۹۰۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۵۳ میلیون و 
۱۸ هزار و ۸۳۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
است.همچنین در حال حاضر ۵۷ شهرستان در وضعیت قرمز، ۸۶ 
شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۱۹۹ شهرستان در وضعیت زرد 
و ۱۰۶ شهرســتان در وضعیت آبی قرار دارند.به گزارش ایسنا، تا 
کنــون ۶۴ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۴۹۷ نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و 
۱۱۰ هزار و ۳۱ نفر ُدز دوم و ۲۹ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۸۹ نفر 

نیز ُدز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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فرمانده کل سپاه گفت: ما به دنبال تولید و در اختیار گرفتن پیشرفته ترین سالح ها هستیم،   اما به آنها تکیه نمی کنیم و از سالح معجزه نمی خواهیم. 
بلکه به خدا تکیه می کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه صبح دیروز )یکشنبه( در جشنواره مالک اشتر سپاه طی 
سخنانی با بیان اینکه چه افتخاری باالتر از اینکه یک پاسدار هدف محوری آمریکاست و وقتی زمین می افتد، دشمن از شهادت این پاسدار احساس می کند 
جهان را تصرف کرده است، گفت: البته که این عظمت دشمن نیست، بلکه عظمت آن پاسدار است.وی با تاکید براینکه در جنگ، سالح مؤثر است به همین 

جهت به دنبال تولید و در اختیار گرفتن پیشرفته ترین سالح ها هستیم، اظهار کرد:.....
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در جشنواره مالک اشتر سپاه مطرح شد؛

سرلشکر سالمی: به دنبال پیشرفته ترین سالح ها هستیم
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پیش بینی کرونا در پاییز و زمستان
بازگشت به روزهای سخت کرونایی

شهر تهران از ابتدای هفته جاری در دسته بندی شهرهای کرونایی 
کشــور، در فهرست شــهرهای نارنجی قرار گرفت و از همین رو، 
استفاده از ماسک الزامی شد.به گزارش خبرنگار مهر، نقشه کرونایی 
کشور که تا یک ماه قبل، از رنگ های قرمز و نارنجی پاک شده بود 
و تعداد شهرهای زرد نیز رو به کاهش بود، به یکباره با افزایش موارد 
ابتالء به کرونا، دوباره دســتخوش رنگ های قرمز و نارنجی شد و از 

هفته جاری نیز، شهر تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفته است.
این در حالی اســت که ترددها همچنان بدون اســتفاده از ماسک 
اســت . به ویژه در محیط های پرازدحام و شــلوغ، که باید حتماً از 
ماســک استفاده کنیم.گزارش ها و مشاهدات میدانی از سطح شهر 
و رفت و آمد شــهروندان، نشان می دهد که هنوز اغلب شهروندان 
تمایلی به استفاده از ماسک ندارند. در حالی که استفاده از ماسک 
در شــهرهای قرمز و نارنجی، الزامی است.محمدمهدی گویا رئیس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در ارتباط با علت 
بازگشــت به روزهای ســخت کرونایی و افزایش مرگ های روزانه، 
گفت: دلیل اصلی افزایش ابتالء و مرگ ها این است که جهان انتظار 
نداشت کرونا در این فصل شــروع مجدد داشته باشد و همه خود 
را برای پاییز و زمســتان آماده کرده بودند. بنابراین احتماالً پاییز 
و زمستان سختی در پیش خواهیم داشت. حتی کشور امارات که 
ادعای پوشــش ۱۰۰ درصدی واکسیناسیون داشت دچار جهش 
ویروس و همه گیری شــد.آمارهای روزانه کرونا در کشــور، نشان 
می دهد که ظرف دو هفته گذشــته تــا کنون، وضعیت مرگ های 
کرونایی به طرز نگران کننده ای در حال افزایش است. به طوری که 
یک ماه قبل، برای اولین بار مرگ های روزانه صفر شد، اما به یکباره 
شاهد ۲ رقمی شــدن مرگ ها هستیم.بنابر اعالم وزارت بهداشت، 
هفته گذشــته ۱۴۷۱ مورد و این هفته ۴۱۱۹ مورد بستری کرونا 
در کشــور داشته ایم. مرگ ها نیز از ۱۸ به ۴۰ و در این هفته به ۶۹ 
مورد رسید.همچنین، نرخ رشد بستری ها در تهران از ۱۰۸ به ۲۲۲ 
درصد و در البرز از ۱۰۶ به ۲۴۲ درصد رسیده است.از ابتدای هفته 
جاری، ۵۷ شهر در وضعیت قرمز و ۸۶ شهر نیز در شرایط نارنجی 
قرار گرفتند. ضمن اینکه تعداد شهرهای زرد از ۲۰۸ به ۱۹۹ شهر 
و تعداد شــهرهای آبی رنگ نیز از ۱۹۰ شهر به ۱۰۶ شهر کاهش 
یافت.اگر شرایط به همین شکل پیش برود، دور از انتظار نیست که 
خیلی زود نقشه کرونایی کشــور از رنگ های زرد و آبی پاک شود 
و شــرایط برای پاییز و زمستان، سخت و دشوار گردد.هنوز تجربه 
تلــخ موج های چهارم و پنجم را فراموش نکرده ایم که موارد ابتالء 
و بســتری و بــه دنبال آن، افزایش مرگ و میر، مردم را وحشــت 
زده کرده بود. بنابراین، اگر قرار باشــد نســبت به رعایت سفت و 
ســخت پروتکل ها، اقدام عاجل صورت نگیــرد، بیم آن می رود که 
پاییز و زمستان سختی در پیش داشته باشیم.این نکته نیز باید مورد 
توجه قرار گیرد که با شــروع فصل پاییز، شاهد بازگشایی مدارس 
و دانشــگاه ها خواهیم بود و همین موضوع می تواند بر نگرانی های 
ما بیافزاید. زیرا، حجم ترددها افزایش خواهد یافت.همچنین، یکی 
دیگر از خطرات افزایش کرونا در پاییز و زمستان، سرد شدن هوا و 
بستن در و پنجره ها خواهد بود که می تواند به سرعت انتقال ویروس 
کمک بیشــتری کند.علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس 
شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب 
که زیرسویه جدید اومیکرون با توانایی بسیار باال تالش دارد خود را 
در طبیعت حفظ کند، ضرورت استفاده از ماسک در تمامی فضاهای 
بســته و فضاهایی که ازدحام جمعیت وجود دارد را ضروری عنوان 
کرد و گفت: چهره کرونا تغییر کرده و وارد مرحله ای دیگر شــده 
است، ولی همچنان واکسیناسیون عمومی، رعایت فاصله اجتماعی 
و استفاده از ماسک برای قطع و یا کاهش زنجیره ویروس کرونا باید 
جدی گرفته شــود.حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری 
کرونــا، گفت: هر فرد مبتال به زیرســویه BA.۵ می تواند ۱۸ نفر را 
آلوده و مبتال کند. اگرچه میزان مرگ و میر این زیرســویه نسبت 
به ویروس دلتا خیلی کمتر است، اما با توجه به اینکه تعداد بسیار 
بیشتری از افراد را گرفتار می کند، میزان مرگ و میر آن به ویژه در 
افراد واکسینه نشده می تواند بیشتر شود.توصیه ها برای تزریق دوز 
یادآور واکسن کرونا و هشدار نســبت به عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی، به ویژه ماسک نزدن، می تواند زنگ خطری برای شدت 

گرفتن بیماری در پاییز و زمستان باشد.

۱۱۹ قلم داروی پرمصرِف بدوِن نسخه که بیمه  شدند
پس از اجرای طرح دارویاری از ۲۳ تیرماه سال جاری ۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه )OTC( با پوشش 
بیمه ای محاسبه می شوند. این داروها در شــش گروه سرماخوردگی، گوارشی، فرآورده های پوستی، 
ملین و ضد احتقان، ضد ســرفه و سایر داروها است.به گزارش ایسنا، »دارویاری« طرحی است که از 
۲۳ تیرماه در کشور اجرایی شده و در آن با اصالح سیاست های ارزی و انتقال ارز دارو به بیمه ها، در 
واقع یارانه دارو به بیمار می رسد و در نتیجه قیمت دارو با نسخه پزشک، هیچ گونه افزایشی برای بیمار 
نخواهد داشت؛ به طوری که قیمت ها ثابت و مانند قبل بوده و باتوجه به افزایش پوشش بیمه ای، در 
برخی موارد برای بیمار کاهش قیمت نیز خواهند داشت.در قالب اجرای این طرح، ۳۶۶ قلم از داروهای 
پرمصرف مورد اســتفاده بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و بنابراین افزایش قیمت این 
داروها در تغییر سیاســت  ارزی توسط سازمان های بیمه گر پوشــش داده می شود و بیماران افزایش 
پرداختی را بابت این داروها ندارند. با اجرای طرح دارویاری داروهای بدون نسخه )OTC( نیز هیچ گونه 
تغییر قیمتی ندارند و حتی ۱۱۹ قلم از این داروها مشــمول پوشش بیمه ای شدند و در صورت ارایه 

نسخه پزشک، برای بیمار کاهش قیمت نیز خواهند داشت.

ساالنه ۱۶ میلیارد دالر یارانه تولید برق پرداخت می شود!
رییس هیات مدیره سندیکای شــرکت های تولیدکننده برق گفت: هزینه یارانه پرداختی به برق 
بســیار باال است، اگر در ســال ۳۴۲ هزار میلیون کیلووات برق مصرف شــده باشد، به نرخ گاز 
صادراتی و یا خوراک پتروشیمی ها )میانگین ۲۰ سنت دالر( ۱۶.۲ میلیارد دالر فقط یارانه سوخت 
داده می شود، پرواضح است که امکان فوری تغییر قیمت فروش برق میسر نیست، ولی نباید این 
رویه ادامه یابد.ابراهیم خوش گفتار در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نصب کنتورهای چندتعرفه ای 
باید خیلی سریع انجام شود وآنچه که تاکنون نصب شده است، با برنامه ریزی تعرفه های آنها را 
عملیاتی کنیم، اظهار کرد:  برق کاالیی اســت که مســتقیم از تولید به مصرف می رسد و امکان 
ذخیره ســازی ندارد، ولی امکان مدیریت مصرف آن با کنتور چندتعرفه وجود دارد. مشترکی که 
ماهانه ۱۰۰۰ کیلووات مصرف می کند، شــاید از مصرف کننده ۳۰۰ کیلوواتی بهتر مصرف کرده 
باشد، چرا که مصرف باال را در ساعات غیر پیک شب تا صبح انجام داده باشد، ولی زمان مصرف آن 
۳۰۰  کیلووات ساعت، در اوج پیک مصرف بوده که به شبکه فشار وارد کرده. در این باره، هدایت 
و آموزش مصرف کننده امری مهم واساسی است.وی افزود: ایجاد هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو 
و سازمان محیط زیســت و سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون رفع موانع تولید و تشویق 
سرمایه گذاران برای ورود به حوزه تولید برق. مصرف بهینه گاز و دیگر فرآورده های نفتی در حوزه 
تولید برق می تواند موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید شــد.رییس هیات مدیره 
ســندیکای شــرکت های تولیدکننده برق اظهار کرد: توجه ویژه به سرمایه گذاران در حوزه برق 
متاســفانه تنگ نظری و روش های غیرقانونی و غیرحرفه ای باعث ایجاد مشــکالت امروز صنعت 
برق شــده است و باید در حوزه تفکر در صنعت برق طرحی نو در انداخت امیدوارم محقق شود.

خوش گفتار با بیان اینکه در باره برنامه ها، سیاست گذاری ها و عملکرد وزارت نیرو در سال های اخیر 
که پیامدهای نامطلوبی برای صنعت برق و اقتصاد ملی کشــور داشته است، کمیسیون اقتصادی 
مجلس گزارش مفصلی را تهیه و ارائه کرده و برای پی گیریبه قوه قضاییه ارجاع شده است،  ابراز 
امیدواری کرد که با پیگیری و اجرای این مساله، تغییری در رویکردها و سیاست های وزارت نیرو 
ایجاد شود.وی با اشاره به این تغییرات اصالحی، تاکید کرد: هزینه تمام شده تولید و تامین برق در 
کشور بسیار باال است و باید طرحی نو درانداخت تا هزینه ها کاهش و بهره وری این صنعت افزایش 
یابد. یکی از عوامل ایجاد هزینه بسیار باالِی تمام شده در تولید برق، عدم توجه به میزان مصرف 
سوخت )گاز، گازوییل، نفت کوره( و آب  در نیروگاه ها است. هزینه سوخت بر مبنای نرخ امروز در 
اروپا برای هر کیلووات برق حدودا ۱۰ هزار تومان است و به نرخ گاز صادراتی ۲۰۰۰ تومان است. 
ایــن هزینه می تواند با باال بردن راندمان نیروگاه ها و اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع تولید کاهش یابد.رییس هیات مدیره ســندیکای شرکت های تولیدکننده برق با بیان اینکه 
با وجود واگذاری ۶۰ درصد تولید برق به بخش خصوصی، تشــکیالت وزارت نیرو طی سال های 
۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ گســترش یافته است، گفت: افزایش تعداد نیروی انسانی و توسعه سازمان های 
زیرمجموعه، هزینه های تولید برق توســط وزارت نیرو را  باال برده است. باید در این زمینه اقدام 
اساسی برای تغییر ساختاری متناسب با گستره ماموریت و فعالیت های وزارت نیرو در امور برق 

با هدف تعدیل هزینه ها انجام گیرد.

اتمام حجت مالیاتی با صاحبان خانه و خودروهای لوکس

تاماهبعدمالیاتندهید،اموالتانتوقیفمیشود!
کارفرمایان چگونه از معافیت حق بیمه برخوردار شوند؟

دو سال معافیت حق بیمه در ازای 
جذب فارغ التحصیالن

چرا استخراج رمزارز در ایران جذابیت 
اقتصادی باالیی دارد؟

آن دسته از کارفرمایانی که نیروی کار مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی جذب کنند، به مدت 
دو سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد.به گزارش ایسنا، طرح اعمال مشوق های بیمه 
کارفرمایی براســاس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ســنواتی برنامه ششم توسعه و در چارچوب سیاست های 
اقتصاد مقاومتی با هدف تحرک بخشــی به بازار کار به اجرا درآمده است.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
چند ســال اخیر این طرح را در حمایت از کارفرمایان به ویژه صاحبان کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا و 
ایجاد اشــتغال به منظور  ترغیب و تشــویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار 
جدید، تهیه کرده و در دستور کار قرار داده است.به موجب این طرح، کارفرمایان کارگاه ها و موسسات مشمول 

در صورت بکارگیری نیروی کار جدید....

آمارمشترکانپرمصرفبرقخانگیهماعالمشد

واریز مرحله سوم سود سهام عدالت جاماندگان

رئیسی در گفتگوی 2ساعته با مکرون: 

 حصول توافق در گروی حل کامل مسائل پادمانی
 و ارائه تضمین های الزم است
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خســرو رودانی مدیرعامل شــرکت جندی شــاپور در 
یادداشــتی به تبعات ترک فعل در کشور و خطر اپیدمی 
آن پرداخت.تبعات ترک فعل در کشور به حدی به صنایع 
مختلف آسیب رسانده که امروز اثرات آن بر پیکره اقتصاد 
به خوبی مشهود است!این در حالیست حدودا از دو سال 
پیش قوه قضاییه متوجه عارضه ای خطرناک به اسم ترک 
فعل مدیران و مسئوالن شد.اما گویا راهکاری برای مبارزه با 
این عارضه تاکنون اندیشیده نشده به جز اعالم خطا بودن 

آن!
اما این عارضه چیست و چه تبعاتی می تواند به دنبال داشته باشد؟
سالهاست که برای مبارزه با فساد اداری و فساد مدیران و مسئوالن، 
بخش های زیادی درگیر کنترل، بازبینی و بازرسی و بقول معروف 
آدیت گردیده اند که نه تنها از ابعاد فساد آن گروه از مدیران کاسته 
نشــد بلکه به گونه ای و به دالیلی نیز افزایش یافت که این دالیل 
هم به نوبت خود جای بررســی و کنــکاش دارد و اما حاصل این 
هجمه آدیت به مدیران چیــزی نبود مگر ترک فعل، یعنی همه 
سعی می کنند از قبول باطنی مسئولیت به گونه های مختلف شانه 
خالی کنند یا مسئولیت را به دیگری پاس دهند که البته این باعث 

سیر تسلسل بی حاصل شده است.
گرچه کــه در حرف و تظاهر خــود را کارا می نمایند و این روند 
و پروســه نتیجه ای فاجعه باری داشــته و خواهد داشت و از همه 
عجیب تر اینکه این مدیران بی مســئولیت را از ســمتی به سمت 
دیگر و حتــی رده ای باالتر جابه جا می کنند بدون اینکه محصول 
کار آنان در سوابق آنان بدرستی بررسی شود و تنها به رزومه های 

کاذب آنان اکتفا می شود!
خصوصا اینکه همه مدیران مسئول، آگاه به این امرند که در صورت 
انجام کار و قبول مســئولیت نه تنها کســی مشوق آنان نخواهد 
بود بلکه می بایست مدت ها جوابگوی تصمیمات گرفته شده خود 

باشند و بین آنان و ترک فعالن توفیری نیست.

حال آنکه فضایی که خواهیم داشــت و دچار آن هم شدیم بسیار 
خطرناک است.

1- برنامه های دولتی و حکومتی به شکل مضحک و عقیم و با اطاله 
زمان بسیار به اجرا درخواهد آمد.

2- زمان، که از عوامل مهم هر برنامه ریزی می باشد بشدت کشته 
خواهد شد.

3- توجیه اقتصادی طرح ها بواســطه اطاله زمان و تبعاً هزینه از 
بین خواهد رفت.

4- ارباب رجوع و مردم، ناراضی خواهند بود که هستند.
5- بخش خصوصی در برخورد با عدم تصمیم گیری بخش دولتی 

و غیره با خطر جدی ورشکستگی روبرو خواهد شد.
6- مالک انتخاب مدیران و مسئولین بجای لیاقت فردی، بصورت 

روابط و تملق خواهد شد.
7- به نام بیت المال، هم بیت المال و هم حق الناس را به باد خواهند 

داد.
8- متعهدان و متخصصان واقعی در برخورد با خیل ترک فعلی ها 

ناتوان خواهند بود.
9- منافع فردی بر منافع مملکت و مردم ارجحیت خواهد داشت.

10- دروغ و کذب بر واقعیت پرده خواهد کشید و تصمیم گیران را 
در تصمیم گیری به گمراهی خواهند برد.

11- خود تحریمی حادث شده و خواهد شد.
12- سردرگمی در حرکت سیستم اقتصادی صورت می گیرد.

13- افزایــش بی رویه دعــاوی قضایی در سیســتم اقتصادی و 
دست اندرکاران آن، یکی از محصوالت ترک فعل است.

14- هوچی گری هــا و فرافکنی هــای کاذب بــرای الپوشــانی 
سهل انگاری ها و ضررهای اقتصادی ناشی از عدم تصمیم گیری های 

به موقع، انجام خواهد شد.
15- درگیر کردن نهادهای مختلف و صرف هزینه و وقت بســیار 

حاصل از این درگیری هاست.
16- آویزان شــدن این مدیــران به سیاســیون و بانفوذها برای 
اجتناب از به زیر سوال رفتن و در نتیجه بروز تبعات در بخش های 

دیگرخواهد بود.
17- گریــز و مهاجرت حداقل متخصصان واقعــی باقیمانده در 

صنعت و جامعه اقتصادی و علمی.
18- ایجاد کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده.

از همه جالب تر و عجیب تر اینکه مباحثی از اینگونه و با این سطح 
از اهمیت، چالش درخور و متناســبی را ایجاد نمی کند، که خود 

جای بسی سوال است !

خطر و عوارض ترک فعل  و اپیدمی آن
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سردار تنگسیری: 
امنیت جزایر و مرزهای دریایی جنوب و شمال کشور مردمی شده است

دریادار تنگسیری گفت: دریادالن نیروی دریایی سپاه برای دفاع از منافع و منابع جمهوری اسالمی ایران بطور کامال هوشمندانه و عملیاتی 
آماده انجام مأموریت هســتند.به گزارش ایســنا به نقل از ســپاه نیوز؛ به مناسبت بزرگداشت سالروز  ســفر مقام معظم رهبری، به ستاد 
فرماندهی نیروی دریایی ســپاه در بندرعباس، در اول مرداد ماه سال 1390، دریادارپاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 
طی گفت وگویی، باز خوانی این روز را نقطه عطفی در شکل گیری و تقویت راهبردهای جدید نیروی دریایی سپاه دانست.تنگسیری گفت: 
تشــریف فرمایی  فرمانده معظم کل قوا  در جمع دالوران از جان گذشــته جمهوری اسالمی و خانواده های آنان در اولین روز مرداد سال 
1390 و گرمترین روز ممکن ســال را گرامی می داریم ، خاطره و یادآوری آن روز بیاد ماندنی و حضور مشــفقانه معظم له موجب تقویت 
روحیه جهادی رزمندگان و إدخال سرور ، نسیم امید، نشاط  معنوی  بر قلوب دریادالن شد و  آن لحظه های لذت بخش و شیرین را  هیچ 
گاه نمی شود فراموش کرد و دعا  می کنیم مجددأ تکرار شود .فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: این مدال افتخار بر تارک نیروی دریایی 
سپاه برای همیشه می درخشد که به محض صدور فرمان انتقال ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط  معظم 
له از تهران به بندرعباس و لبیک به آن فرمان حکیمانه ، عالمانه و حضور فعال  همه جانبه در منطقه »لجمن« خلیج فارس عملیاتی شــد و ثمرات و برکات زیادی برای نظام 
اسالمی، منطقه جنوب غرب آسیا و جهان اسالم به همراه آورد که برخی از آنها مثل دفاع جانانه از منابع و منافع انقالب اسالمی در عرصه خلیج فارس و آب های دوردست که 
رسانه ای شده و برخی هم  به دالیل مختلف قابل تشریح نیست.وی افزود: اکنون با گذشت 11  سال از آن اتفاق مبارک و میمون برکات زیادی را از این حضور مؤثر شاهد بوده 
ایم از جمله تقویت مضاعف روحیه جهادی انقالبی  دریادالن، رشد و تعالی والیت مداری و شجاعت، ایثار و شهادت طلبی در بین رزمندگان، توفیق انجام وسیع کمک های مؤمنانه 
، امداد رسانی ها ، عمران و آبادی های نقاط کمتر توسعه یافته جنوب ،  استقالل کامل دولت جمهوری اسالمی در عرصه دریا، سرافرازی ملت عزیز ایران ، رشد معرفت دینی و 
بصیرت امت اسالمی ، تحمیل اراده ملت قهرمان ایران بر اراده تحکیم آمیز قدرت های سیاسی - نظامی و اقتدار  کامل در این عرصه ، مردمی نمودن موضوع امنیت سواحل با 
تشکیل بسیج دریایی مردم پایه که نتیجه آن امروز شده ثبات امنیت کامل خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر و بسیاری از برکات دیگر که امروز در کالبد نیروی دریایی سپاه 
و ارتش جاری و ساری هستند.تنگسیری گفت:  به عنوان سرباز والیت از مجموعه با صالبت نیروی دریایی سپاه و به نمایندگی همه رزمندگان دلیر و شجاع، از خطاب ولی امر 
مسلمین و فرمانده معزز کل  که چندی قبل به همه دریادالن نیروی دریایی سپاه ، لقب »دالوران از جان گذشته جمهوری اسالمی« ابراز فرمودند و به نوعی اظهار رضایتمندی 
فرمودند،عرض می کنم؛ آقا جان، ما گوش به فرمان شماییم و آماده ایم در کنار دالوران عزیزمان در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران  با تمام وجود و تا آخرین قطره 
خونمان در دفاع از آرمان ها و منافع  انقالب اســالمی بصورت جهادی و  قاطع در هر جا که الزم باشــد، وارد عمل می شــویم و دفاع مؤثر نماییم.در پایان  تنگسیری با اشاره به  
ظرفیت باالی بسیج دریایی مردم پایه گفت: امنیت جزایر و مرزهای دریایی جنوب و شمال کشور ،  بصورت مردمی در آمده و این تدبیر راهبردی معظم له موجب تقویت و ارتقاء 

سطح امنیت سواحل و جزایر شده است .

گزیده خبر

مخبر در جلسه هماهنگی اعضای ستاد مرکزی اربعین؛ 
مراسم اربعین باید در امنیت کامل 

برگزار شود
تهران- ایرنا- معــاون اول رییس 
جمهور گفت:با وجود شرایط ویژه 
آب و هوایــی امســال و با در نظر 
گرفتن شــدت گرما، اهتمام ویژه 
دولت این است که مردم بتوانند در 
امنیت کامل و با حداقل مشکالت 
اربعین  راهپیمایــی  مراســم  در 
شرکت کنند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر در جلسه 
هماهنگی اعضای ستاد مرکزی اربعین با قرارگاه های مردمی بسیج، خاتم 
االنبیاء )ص( با یادآوری همزمانی ایام اربعین امسال با گرمای شدید هوا از 
دستگاه های ذیربط و همچنین ستاد مرکزی اربعین خواست حمل و نقل 
و اسکان زائران به نحوی برنامه ریزی شود که آسیب های ناشی از گرمای 
هوا به حداقل ممکن کاهش یابد. مخبر تصریح کرد: با وجود شرایط ویژه 
آب و هوایی امسال و با در نظر گرفتن شدت گرما، اهتمام ویژه دولت این 
اســت که مردم بتوانند در امنیت کامل ، ارایه بهترین خدمات دهی و با 
حداقل مشکالت در مراســم راهپیمایی اربعین شرکت کرده و حرم امام 
حسین )ع( را زیارت کنند. معاون اول رییس جمهور تالش جهت افزایش 
تعداد پایانه ها و دروازه های خروجی مرز را جهت تسهیل رفت و آمد زوار 
پراهمیــت ارزیابی و بر لزوم افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل جهت رفاه 
هر چه بیشــتر زائران تأکید کرد. مخبر همچنین از وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی خواست در پایانه های مرزی و در مسیر حرکت زائران، 
بیمارســتان های سیار و امکانات و تجهیزات پزشکی را به میزان مناسب 
مستقر کنند.معاون اول رییس جمهور همچنین از دستگاه های اجرایی و 
نهادهای ذیربط خواست همکاری و هماهنگی های الزم را با فراجا انجام 
دهند تا روند ورود و خروج و تردد زائران در مرزها با حداکثر سرعت میسر 
شود. در این جلسه که با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و راه و شهرسازی، فرمانده فراجا، مسئوالن دستگاه های مختلف و روسای 
قرارگاههای مردمی برگزار شد، مشکالت و کمبودهای احتمالی در مراسم 
اربعین مورد بررســی قرار گرفت و در خصوص ارائه خدمات حداکثری به 
زائران، تســهیل انجام ســفر در داخل و خارج از مرز، تکمیل زیرساخت 
های موردنیاز در پایانه های مرزی، توســعه ناوگان حمل و نقل، استقرار 
بیمارســتان سیار و توسعه خدمات بهداشــتی و درمانی، توسعه امکانات 
ارتباطی و مخابراتی و تدوین شیوه نامه هایی برای انجام زیارت با توجه به 

شرایط آب و هوایی و... تصمیمات الزم اتخاذ شد.
مجید میراحمدی معاون وزیر کشــور نیز گزارشــی از برنامه ریزی ها و 
تدارکات انجام شده برای برگزاری مراسم اربعین امسال ارائه کرد و گفت: 
پیش بینی ما این اســت که امســال تعداد زائران و مشتاقان شرکت در 
مراسم راهپیمایی اربعین افزایش چشمگیری داشته باشد به همین منظور 
الزم اســت که برنامه ریزی گســترده ای برای تأمین نیازهای زوار انجام 
دهیم.سردار اشــتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در 
این جلســه بر لزوم تقویت زیرساخت ها در مرزهای ایران و عراق جهت 
خدمت رسانی هر چه بیشتر به زوار اربعین تأکید کرد و افزود: باید تالش 
کنیم در همین مــدت محدود باقی مانده تا ایام اربعین، با کار جهادی و 
انقالبی، شرایط مناســبی را برای زائران اربعین فراهم نماییم. وزرای راه 
و شهرســازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی هم در این نشست 
گزارشــی از اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزی های انجام شده جهت 
تأمین امکانات و تجهیزات بهداشــتی و درمانی و نیز بهبود حمل و نقل 

زائران ارائه کردند.

قالیباف در نطق پیش از دستور:
دولت اهتمام ویژه ای در پیگیری مطالبات 

بازنشستگان دارد
مجلــس  رییــس  تهران-ایرنــا- 
شورای اســالمی با اشاره به اهتمام 
ویــژه دولت در پیگیــری مطالبات 
بازنشســتگان گفــت: بــا توجه به 
نظر هیئت تطبیــق مجلس مبنی 
بــر تعییــن حداقــل مســتمری 
بازنشستگی در سال 1۴01، ضروری 
است دولت هرچه سریعتر نســبت به رفع ایراد قانونی اقدام کند.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلســه علنی دیروز یکشنبه) 
دوم مردادماه( مجلس شــورای اســالمی و نطق پیش از دستور خود گفت: 
فرارســیدن روز مباهله، روزی که خداوند متعال بر حقانیت و جایگاه واالی 
اهل بیت علیهم الســالم مهر تایید دیگری زد، گرامی میــدارم. این روز در 
تاریخ اســالم به معنای واقعی کلمه، روز اقتدار ایمانی امت اســالمی است.

رییس مجلس شورای اسالمی افزود: قدم گذاشتن در راه حق و ثبات در این 
مسیر، جز با داشتن اقتدار ایمانی راستین ممکن نیست.وی درگذشت جمعی 
از هموطنان در سیل شهرســتان استهبان و نی ریز را به خانواده های داغدار 
آنها و مردم استان فارس تســلیت گفت و عنوان کرد: ضروری است تمامی 
امکانات دســتگاه های اجرایی امدادی با سرعت هرچه بیشتر در جهت حل 
مشکالت آسیب دیدگان و مصدومان این حادثه به کار گرفته شوند و اقدامات 
الزم برای جبران خسارت وارده به انجام رسد.قالیباف تاکید کرد: کمیسیون 
عمران مجلس شورای اســالمی با قید فوریت و بررسی میدانی، گزارش  از 
علل وقوع حادثه با تاکید بر شناسایی بر احتمال قصور دستگاه های مسوول 
به نمایندگان مجلس ارائه کند.رییس مجلس شورای اسالمی فرا رسیدن روز 
خانواده و تکریم بازنشستگان را گرامی داشت و اظهار کرد: مجلس یازدهم از 
زمان آغاز به کار رسیدگی به مطالبات بازنشستگان را در چهارچوب  وظایف 
و اختیارات در دســتور کار خود قرار داده اســت.وی یادآور شد: از مهمترین 
اقدامات مجلس در پاســخ به مطالبات به حق بخشی از بازنشستگان عزیز و 
ارجمند، تعیین تکلیف وضعیت همســان سازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی بود که با پیگیری های ویژه مجلس پس از ســالها به نتیجه رسید. 
همچنیــن  در بودجه 1۴01 نیز  نزدیک به یکصد هزار میلیارد تومان برای 
استمرار همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
کشــوری و لشکری در نظر گرفته شــد.قالیباف خاطرنشان کرد: با توجه به 
اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیئت 
تطبیق مجلس درباره تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و 
بازماندگان در ســال 1۴01 با قانون،  ضروری است که دولت محترم هر چه 
سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم الزم برای رفع دغدغه های 

بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

۸ سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران 
منصوب شدند

تهران- ایرنا- ســفرای جدید جمهوری اســالمی ایران در ۶ کشور و 
۲ نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شدند.به گزارش خبرنگار 
سیاســی ایرنا، سفرای جدید جمهوری اسالمی ایران در ۶ کشور و دو 
نمایندگی ســازمان ملل متحد منصوب شــدند و پیش از عزیمت به 
محل ماموریت با آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دیدار 
کردند.بر اساس این گزارش، افراد زیر به ترتیب بعنوان سفرا و روسای 
نمایندگی های جمهوری اســالمی ایران در خارج از کشور مشغول به 

کار خواهند شد.
محمود ادیب بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در گرجستان

ایرج الهی بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند
مجتبی امانی بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در لبنان

ســید مجید قافله باشــی بعنوان سفیر جمهوری اســالمی ایران در 
جمهوری چک

حسین غریبی بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در لهستان
سید خلیل ساداتی بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری 

سیرالئون
امیر سعید ایروانی بعنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 

در سازمان ملل متحد در نیویورک 
علی بحرینی بعنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در نزد سازمان های 

بین المللی مستقر در ژنو

مشاور فرمانده کل سپاه:
ضرورت قوی شدن کشور

قم - مشــاور فرمانده ســپاه گفت: آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم و 
نیمــه اول قرن بیســت و یکم دارای قدرت بود که با گذشــت زمان 
دچار افول شــده و این بدان معناست که امپراطوری آمریکا به پایان 
خود رســیده است.به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی اباذری ظهر 
یکشنبه در نشســتی با موضوع ایران قوی که در حاشیه رویداد ملی 
هجرت اشــتغال آفرینی در تاالر شیخ مفید دانشــگاه قم برگزار شد 
اظهار داشــت: اگر امروز بخواهیم انقالب اسالمی را بشناسیم باید به 
این موضوع توجه داشته باشیم که چرا این انقالب دشمنانی دارد و این 
دشمنان چه کسانی هستند.مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی عنوان داشت: دشمنان انقالب اسالمی در حوزه های مختلف 
از جمله در جنگ نرم و ســخت تالش های فراوانی انجام می دهند که 
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی می توان از تالش های آنها 
در جنگ طبس و همچنین حضورشان در خلیج فارس نام برد.اباذری 
افزود: آمریکایی ها در دو عرصه جنگ نرم و براندازی سخت می خواهند 
شــکل حکومت انقالب اسالمی را از بین برده و با فشار حداکثری در 
حوزه های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی به اهداف خود برسند.

وی ابراز داشت: انقالب اسالمی همواره در برابر توطئه های آمریکا که 
هر روز بیشتر می شود ایستاده است و تنها راه مقابله با آمریکا، قوی تر 
شدن کشور است.مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
بیان اینکه باید به این باور برســیم که خداوند با ماست اظهار داشت: 
در طول ســال های مبارزات پس از پیروزی انقالب اســالمی و جنگ 
تحمیلی موفقیت های بســیاری به ثمر نشسته و سربازان آمریکایی با 
تمام تجهیزات در برابر نیروهای ســپاه پاســداران دچار خودباختگی 
هســتند.وی ابراز داشت: برای دستیابی به اهداف بلند انقالب اسالمی 
نیازمند رهبر هستیم که خوشبختانه از این نعمت برخورداریم.اباذری 
عنوان داشــت: آمریکایی ها در نیمه دوم قرن بیستم و نیمه اول قرن 
بیست و یکم دارای قدرت بودند که این قدرت متمرکز با گذشت زمان 
دچار ضعف و افول شده و این بدان معناست که امپراطوری آمریکا به 

پایان خود رسیده است.

رئیسی در گفتگوی 2ساعته با مکرون: 

حصول توافق در گروی حل کامل مسائل پادمانی و ارائه تضمین های الزم است
رئیس جمهور گفت: جمهوری اسالمی ایران حصول توافق را 
در گروی حل وفصل کامل مسائل پادمانی و ارائه تضمین های 
الزم از جمله در قبال اســتمرار پایبنــدی معتبر طرف ها به 
توافــق و تأمین منافع اقتصادی ملت ایران می داند.به گزارش 
حوزه دولت خبرگزاری تســنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانســه ظهر روز شــنبه در 
گفتگویی تلفنــی 1۲0دقیقه ای دربــاره راهکارهای تقویت 
همکاری هــای دوجانبــه و همچنین تحــوالت منطقه ای و 
بین المللی و چالش های عمده جهانی از جمله امنیت غذایی 
و امنیت انرژی مذاکره کردند.رئیس جمهور کشورمان در این 
گفتگو با اشــاره به رشد چشــمگیر همکاری های سیاسی و 
اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان، تحریم های آمریکا 
ضد ایران را به ضرر اقتصاد جهانی به خصوص اروپا دانســت.

آیت اهلل رئیسی با اشاره به اینکه اگر نقش امنیت ساز جمهوری 
اســالمی در منطقه به خصوص مبارزه با تروریسم و حمایت 
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها نبود امروز داعش در 
اروپا اعالم خالفت کرده بود، تأکید کرد راه حل مسائل منطقه 
در دست ملت ها و دولت های منطقه است و مداخله خارجی 
ضد امنیت و ثبات اســت.رئیس جمهور با نفی اصالت جنگ 

در حل اختالفات بین کشــورها و لزوم اعتمادسازی امنیتی 
تأکید کرد جمهوری اســالمی ایران آمــاده نقش آفرینی در 
پایان بخشیدن به درگیری ها در اوکراین و حل وفصل مسائل 
از طریق گفتگوهای سیاسی است.رئیسی همچنین با تقبیح 
اقدامات و مواضع غیرسازنده آمریکا و کشورهای اروپایی، اظهار 
داشت: صدور قطعنامه در آژانس انرژی اتمی اقدامی بحران ساز 
و با هدف ایجاد فشــار علیه ملــت ایران بود که موجب ضربه 
زدن به اعتماد سیاســی است.رئیس شورای عالی امنیت ملی 
همچنین تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران حصول توافق را 
در گروی حل وفصل کامل مسائل پادمانی و ارائه تضمین های 
الزم از جمله در قبال استمرار پایبندی معتبر طرف ها به توافق 
و تأمین منافع اقتصادی ملت ایــران می داند.امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانســه نیز در این گفتگوی تلفنی با تأکید بر 
اهمیت نقش آفرینی جمهوری اسالمی ایران در به ثمر رسیدن 
روندهای سیاســی در منطقه، تصریح کرد: فرانسه از موضع 
ایران مبنی بر مخالفت با عملیات نظامی برخی کشــورهای 
منطقه ضد ســوریه حمایت می کند.رئیس جمهور فرانســه 
همچنین بر تداوم نقش آفرینی کشــورش در مسیر به نتیجه 

رسیدن مذاکرات هسته ای تأکید کرد.

فرمانده کل ســپاه گفت: ما به دنبال تولید و در اختیار گرفتن پیشــرفته ترین 
سالح ها هستیم،   اما به آنها تکیه نمی کنیم و از سالح معجزه نمی خواهیم. بلکه 
به خدا تکیه می کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل ســپاه صبح دیروز )یکشنبه( در جشــنواره مالک اشتر سپاه طی سخنانی با 
بیان اینکه چه افتخاری باالتر از اینکه یک پاســدار هدف محوری آمریکاست و 
وقتی زمین می افتد، دشــمن از شهادت این پاســدار احساس می کند جهان را 
تصرف کرده اســت، گفت: البته که این عظمت دشمن نیست، بلکه عظمت آن 
پاســدار است.وی با تاکید براینکه در جنگ، سالح مؤثر است به همین جهت به 

دنبال تولید و در اختیار گرفتن پیشرفته ترین سالح ها هستیم، اظهار کرد: اما به 
آن ها تکیه نمی کنیم و از سالح معجزه نمی خواهیم؛ بلکه به خدا تکیه می کنیم 
چون این رمز پیروزی ماست.فرمانده کل سپاه گفت: وقتی به خدا نگاه می کنید، 
هیبت و هیکل هر قدرتی به تعبیر قرآن کوچک تر از یک پشــه است.سرلشــکر 
ســالمی با بیان اینکه وقتی از دشمن نمی ترسید، حرکت می کنید، تصریح کرد: 
تــرس، توقف می آورد و در مقابل، ایمان، ترس را زائل می کند. انســان مؤمن از 
پا نمی نشــیند. مؤمن هرچه به خطر نزدیک تر می شود، قدرتمندتر می شود. این 

خاصیت ایمان است.

در جشنواره مالک اشتر سپاه مطرح شد؛

سرلشکر سالمی: به دنبال پیشرفته ترین سالح ها هستیم
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واریز مرحله سوم سود سهام عدالت جاماندگان
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: امروز )یکشنبه( مرحله سوم پرداخت سود جاماندگان سود سهام عدالت انجام و به حساب سهامداران پرداخت شد که تا 
آخر شب این سودها به حساب ها واریز می شود.به گزارش ایلنا از سمات، محمود حسنلو به آخرین جزییات واریز مرحله سوم جاماندگان سود سهام عدالت اشاره کرد و افزود: دیروز )یکشنبه( 
مرحله سوم پرداخت سود جاماندگان سود سهام عدالت انجام و به حساب سهامداران پرداخت شد.وی اظهار داشت: در مجموع حدود ۱۷۷ هزار تراکنش بانکی انجام شد، از این تعداد نزدیک 
به ۸۶ هزار واریزی مربوط  به سود سال ۹۸ بود که در سال ۹۹ به حساب سهامداران پرداخت شده بود.حسنلو خاطرنشان کرد: ۹۱ هزار واریزی هم مربوط به سود سال ۹۹ شرکت های سهام 
عدالت بود که در پایان سال ۱۴۰۰ واریز شده بود.معاون شرکت سپرده  گذاری مرکزی  ادامه داد: ارزش این پرداختی ها برای سال ۹۸ بیش از ۱۴ میلیارد تومان و برای سال ۹۹ رقمی معادل 
۵۴ میلیارد تومان بود که در مجموع رقمی بیش از ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب جاماندگان پرداخت شد.حسنلو با بیان اینکه سود هر یک از سهامداران محاسبه و اطالعات 
برای واریز در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه واریز سودها از طریق سیستم پایا بانکی انجام می شود؛ به این ترتیب تا آخر شب این سودها به حساب ها 
واریز خواهد شد.وی گفت: با توجه به این آمار ارائه شده اکنون بیش از یک میلیون  و ۸۰۰ هزار نفر از سهامداران عدالت هستند که تاکنون شماره شبای معتبری را ارائه نکرده اند.به گفته 

حسنلو، این افراد باید با مراجعه با سامانه سجام اطالعات خود را وارد کنند تا سود این افراد در مرحله بعد واریز شود.

گزیده خبر
اتمام حجت مالیاتی با صاحبان خانه و خودروهای لوکس

 تا ماه بعد مالیات ندهید، اموالتان 
توقیف می شود!

ســازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای بــه صاحبان خانه و خودروهای لوکس که 
تاکنون مالیات خود را نپرداخته اند، اعالم کرد که تا یک ماه دیگر برای پرداخت 
مالیــات فرصت دارند؛ در غیر اینصورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف اموال 
آن ها نسبت به وصول مالیات اقدام می کند.به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی 
در اطالعیــه ای اعالم کرد: پیرو اعالم مالیات واحدهای مســکونی گران قیمت 
و مالیات مالــکان خودروهای با مجموع ارزش بیــش از یک میلیارد تومان در 
اجرای حکم بند)خ( و )ش( تبصره)۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برگ 
اجرایی وصول مالیات مذکور برای مالکان واحدهای یاد شده که تاکنون نسبت 
به پرداخــت مالیات متعلق اقدام نکرده اند، صادر و از طریق درگاه ملی خدمات 
الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشــور به نشانی my.tax.gov.ir  به آنها ابالغ و 
از طریق پیامک نیز اطالع رسانی شده است.بنابراین، این اشخاص حداکثر یک 
ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه مذکور نســبت بــه پرداخت مالیات اقدام 
کنند. در غیر اینصورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم 
از منقول و غیر منقول نسبت به وصول مالیات و ۱۰ درصد آن به عنوان هزینه 

اقدام خواهد شد.

نمایشگاه اصفهان، درگاه حضور شرکت های 
ایرانی در فرایند بازسازی سوریه

به گزارش روابط عمومی نمایشــگاه بین المللی اصفهان، احمدرضا طحانیان با 
اشاره به اینکه هفتمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه طی روزهای ششم تا 
دهم مهرماه ۱۴۰۱ در مرکز نمایشگاه های بین المللی دمشق برگزار خواهد شد، 
افزود: با رایزنی های صورت گرفته، نمایشگاه بین المللی اصفهان مسئولیت برپایی 
پاویون جمهوری اسالمی ایران و حضور شرکت های ایرانی در این نمایشگاه را بر 
عهده گرفته و تالش می کند شرایط حضور قدرتمند شرکت های داخلی را در این 
نمایشگاه فراهم آورد.وی با اشاره به اینکه شرکت های فعال در تمامی حوزه های 
زیرســاختی می توانند در این نمایشــگاه حضور یابند و به معرفی محصوالت و 
خدمات خود بپردازند، تصریح کرد: شرکت های فعال در حوزه ساختمان و تمامی 
زیرگروه های وابســته، انرژی، خدمات راه سازی و سدســازی، طراحی و اجرای 
سیستم های خدمات عمومی شــهری، برق رسانی، آبرسانی، فاضالب، ارتباطات 
و IT، صنایع باالدســتی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی، کشاورزی، پزشکی و 
دارویی، غذایی و بسته بندی، رستوران و هتل داری از جمله شرکت هایی به شمار 
می روند که می توانند در نمایشــگاه بازسازی ســوریه حضور یابند و نقش قابل 
توجهی در توســعه صادرات محصوالت و خدمات خود داشته باشند.مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان همچنین به صدور مجوز برپایی 
پاویون ملی جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه بازسازی سوریه از سوی سازمان 

توسعه تجارت اشاره کرد.

در همایش گرامیداشت روز جهانی ایمنی غذا
 صنایع غذایی مینوی فارس خوش درخشید 

شــرکت صنایع غذایــی مینوی فــارس در همایش 
گرامیداشــت روز جهانی ایمنی غذا در اســتان فارس 
با کســب عناوین برتــر خوش درخشــید.به گزارش 
اقتصادآینده نیوز مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو 
فارس در حاشیه همایش گرامیداشت روز جهانی ایمنی 

غذا با اعالم این خبر گفت: بیش از شش دهه از تاسیس گروه صنعتی مینو می 
گذرد و مردم بســیاری از طعم های صنعت غــذا را با محصوالت این مجموعه 
تولیدی کالن می شناسند.دکتر محمد فرید خان صنمی در گفتگوی اختصاصی 
با خبرگزاری اقتصادآینده با اشــاره به این موضع که شرکت مینو فارس از سال 
۱۳۸۵ در راســتای تولید محصوالت سالمت محور گام های استواری برداشته، 
اظهار داشت: گروه صنعتی مینو با هدف کاهش هزینه های حمل و نقل و تولید 
محصوالت تازه و ســالمت محور اقدام به تاسیس کارخانجات کالن تولیدی در 
سطح کشور کرده است.وی با بیان اینکه معرفی محصوالت خوشنام مینو برای 
جهانیان در زمره سیاســت های اصلی این شرکت قرار می گیرد، اظهار داشت: 
مینو برند ناآشنا و معتبر ایرانیان از دیرباز بوده است  و به موازات آن در تمامی 
این سال ها شرکت مینو فارس به ۵ قاره جهان صادراتی داشته است.مدیرعامل 
شــرکت مینو فارس در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به نقش ارزنده این 
شرکت در اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص ملی بیان کرد: در گروه صنعتی مینو 
قریب به هشت هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند و در کنار 
تولید صنایع غذایی سالمت محور، در زمینه های بسته بندی و پخش نیز فعالیت 
های چشمگیری دارد.دکتر خان صنمی با بیان این که برای جهانی سازی برند 
پرافتخار مینو برنامه های بلندمدتی پایه ریزی شده است خاطرنشان کرد: گروه 
صنعتی مینو با هدف حفظ سالمت و امنیت غذایی جامعه بیش از ۸۰۰ قلم کاال 

بر مدار تولید دارد و کارخانه مینو فارس تنها کارخانه گروه مینو است.

افزایش نفوذ خریدهای اینترنتی؛
ایرانی ها ۲۵۲ هزار میلیارد تومان 
در بهار امسال اینترنتی خرید کردند

کرونا کمرنگ  تر از قبل شــده و عبور و مرورها در سطح شهر برای 
خرید کاالها و اقالم مورد نیاز مردم تقریبا به روال عادی برگشــته 
است؛ هر چند که هنوز هم سایه سنگین این ویروس در ایران وجود 
دارد و خانوارهای زیادی با آن دســت و پنجه نرم می کنند. حاال 
آمارها نشان می دهند که علیرغم فروکش کردن موج کووید ۱۹ اما 
مردم دست از خرید اینترنتی برنداشته اند و در فصل بهار امسال، 
۲۵۲ هزار میلیارد تومان خرید کرده اند که حداقل ۳۹درصد باالتر 
از مدت مشابه ســال قبل است.به گزارش خبرنگار اقتصاد آنالین، 
خرید اینترنتی به یکی از سبک های خرید مردم ایران تبدیل شده 
است.بعد از شیوع ویروس کرونا که بسیاری از مردم را خانه نشین 
و بسیاری از مغازه دارها را به سمت تغییر در شیوه فروش کاالهای 
خود نمود، موضوع خریدهای اینترنتی و راه اندازی بستر کسب و 
کارها در اینترنت کم کم شکل گرفت و حاال به اوج رسیده است؛ به 
نحوی که علیرغم اینکه امسال نسبت به سال گذشته شرایط بهتری 
در کشور به لحاظ شیوع ویروس کرونا سپری می شود، اما همچنان 
مردم ترجیح می دهند که بخشــی از خریدهای خود را به صورت 
مجازی و اینترنتی صورت دهند.آنگونه که آمارهای رسمی منتشر 
شــده می گوید، ایرانی ها در فصل بهار ســال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵۲ 
هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی داشته اند که این رقم نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۳۸.۷ درصدی مواجه بوده است 
که این خود نشــان می دهد که سبک زندگی بخش عمده ای از 
مردم در این حوزه، با تغییرات جدی مواجه بوده و خرید اینترنتی 
بخشی از زندگی روزمره آنها شده است.از سوی دیگر، در خردادماه 
امســال هم، چیزی حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی 
صورت گرفته که ســهم ۱۳.۳درصدی از کل تراکنش های بانکی 
را به خود اختصاص داده اســت. اما در این میان باز هم بررسی ها 
نشــان می دهد که تهرانی ها بیشتر از هر نقطه دیگری از کشور، 
نســبت به خریدهای اینترنتی اقبال نشــان می دهند و به همین 
دلیل است که سهم پایتخت نشــینان از کل خریدهای اینترنتی 
فصل بهار، ۸۷.۵ درصد بوده است.بررسی روند اوج گیری خریدهای 
اینترنتی نشان می دهد که از بهمن ماه سال ۹۸ که ویروس کرونا 
به ایران وارد شــد و در کشور اوج گرفت، تا تیرماه سال ۹۹ که به 
اوج خود رسید، روند رو به افزایش در خریدهای اینترنتی مشاهده 
می شود و این روند به صورت سینوسی به ثبت رسیده است.در این 
میان البته کاســب ها هم ترجیح می دهند که همین روند فروش 
اینترنتی را حداقل در کنار کسب و کار روزانه خود که بخشی از آن 
در مغازه ها ســپری می شود ادامه دهند و فروشگاههای اینترنتی 
و ســایت هایی که برای این منظــور طراحی کرده اند را زنده نگاه 
دارند؛ به خصوص اینکه برخی از آنها بر بستر پلت فرم های جذابی 
در شبکه های اجتماعی این کســب و کار را طراحی و راه اندازی 
کرده انــد که این خود با توجه به اقبال عمومی مردم نســبت به 
خرید از این پیج ها، باعث شده است که فروشندگان راغب باشند 
که خرید و فروش اینترنتی را به عنوان بخشی از کسب و کار خود 
بپذیرند.اما اینکه چه عواملی باعث ترغیب مردم به خرید از فروشگاه 
اینترنتی شــده اســت، باید گفت که کاهش هزینه  های جانبی از 
جمله هزینه  های مربوط به رفت و آمد حضوری به فروشــگاههای 
ســنتی و کاهش خریدهای غیرضروری یکی از مهمترین مزایای 
خرید آنالین از فروشگاه های اینترنتی به شمار می  رود.در فروشگاه 
اینترنتی هیچ محدودیــت جغرافیایی وجود ندارد و کاربران از هر 
نقطه کشور می  توانند با پرداخت آنالین محصول مورد نظر خود را 
خریداری کنند. در تمام ساعات شبانه   روز حتی در روزهای تعطیل 
امکان خرید اینترنتی برای تمام کاربران اینترنت وجود دارد؛ ضمن 
اینکه در سایت  های فروشگاهی تصویر محصول به همراه توضیح 
کاملی از اطالعات و ویژگی  های آن درج می شــود که مشتری با 
خواندن این اطالعات با تمام ویژگی ها و امکانات یک محصول آشنا 
شــده و به راحتی می تواند درباره خریــد آن تصمیم گیری کند .از 
سوی دیگر، امکان مقایسه قیمت یک محصول با محصوالت مشابه 
دیگر و همچنین بازگرداندن محصول خریداری شــده در صورت 
عدم رضایت مشتری از مزایای دیگر فروش اینترنتی محصوالت و 

خدمات در فروشگاههای اینترنتی محسوب می  شود.

چشم انداز تورم در ماه های پیش رو
کاهش تــورم ماهانه کل از ۱۲.۲ درصد در خرداد به ۴.۶ درصد 
در تیرماه و تورم ماهانه اقالم خوراکی از ۲۵.۴ در خرداد به ۵.۷ 
درصد در تیر ماه، گویای پایان شــوک تورمی ناشی از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی بود.به گزارش ایِبنا، گزارش تورم تیر ماه مرکز آمار 
امروز منتشر شــد. بسیاری از تحلیلگران اقصادی از ماه گذشته 
تا کنون منتظر انتشار این گزارش بودند تا ببینند آیا اثر تورمی 
حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی مطابق وعده دولت به پایان رسیده 
یــا همچنان ادامه دارد؟ چرا که پیــش از این و در گزارش تورم 
خرداد ماه مرکز آمار، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص 
شده بود چرا که نرخ تورم ماهانه به عنوان سریعترین نشانگر تورم 
از ۳.۵ درصد در اردیبهشــت به ۱۲.۲ درصد در خرداد افزایش 
یافتــه بود. به طور خاص تورم اقالم خوراکی که مرکز ثقل تورم 
ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود، پس از اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه ها از ۳.۳ درصد به ۲۵.۴ درصد افزایش یافت. جهش تورم 
ماهانه اقالم خوراکی از اردیبهشت به خرداد، تمام اثر حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی اقالم خوراکی اساسی )گندم و ...( را نشان داد. از 
همین رو بسیاری از تحلیلگران منتظر انتشار گزارش تورم تیر ماه 
بودند تا ببینند آیا رشد تورم ماهانه همچنان ادامه یافته یا مطابق 
وعده دولت اثر آن تنها در خرداد خالصه شــده اســت؟گزارش 
امروز مرکز آمار نشــان داد تورم ماهانه که به نوعی حسگر آنی 
تورم اســت، به ارقام پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته و 
در نتیجه پیش بینی دولت مبنی بر موقتی بودن شوک تورمی 
این طرح، درســت بوده است. بر اســاس این گزارش تورم اقالم 
خوراکــی از ۲۵.۴ درصد در خرداد ماه به ۵.۷ درصد در تیر ماه 
کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقالم خوراکی 
از خــرداد تا تیر ماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ 

را نشان می دهد. همچنین تورم اقالم غیرخوراکی از ۴.۴ درصد 
در خــرداد به ۳.۸ درصد در تیر ماه کاهش یافت. در نهایت تورم 
ماهانــه کل از ۱۲.۲ درصد در خرداد بــه ۴.۶ درصد در تیر ماه 
کاهش یافت. همچنین در تیر ماه ســال جــاری تورم نقطه به 
نقطه معادل ۵۴ درصد و تورم ســاالنه معــادل ۴۰.۵ درصد به 

ثبت رسید.

رد ادعای »تداوم تورم« و »سرایت تورم« در گزارش تورم 
تیر

پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مدافعان سیاســت ارز ۴۲۰۰ 
از دو اتفاق عمده درباره تورم کشــور پس از حذف آن ســخن 

می گفتند. اولیــن ادعای موافقــان ارز ۴۲۰۰ »تداوم تورم« در 
صورت حــذف ارز ترجیحی بود. مدافعان سیاســت ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی در مخالفت با طرح دولت بــرای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اعالم می کردند در صورت حذف این ارز، تورم ساالنه به 
طور پیوســته افزایش می یابد و پس از چند ماه تورم سه رقمی 
می شــود. غلط بودن این ادعای مدافعان سیاست ارز ۴۲۰۰ اما 
بیش از یک ماه طول نکشید؛ چرا که گزارش تورم تیر ماه نشان 
داد نــرخ تورم ماهانه در ماه پس از حــذف رانت ۴۲۰۰ تومانی 
به ارقام پیش از حذف بازگشــته و خبری از تداوم رشــد تورم و 
سه رقمی شــدن آن نخواهد بود.ادعای دیگر مدافعان سیاست 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، ســرایت تورم به اقالم غیرمشمول ارز ۴۲۰۰ 

تومانی بود. آنها مدعی بودند در صورتی که دولت اقدام به قطع 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای مشمول کند، تورم ناشی 
از رشــد قیمت این کاالها به دیگر کاالها نیز سرایت کرده و به 
اقالم مشــمول ارز ترجیحی خالصه نخواهد شد. گزارش جدید 
مرکز آمار از تورم تیر ماه اما نشــان داد این ادعای منتقدان هم 
خطا بود؛ چرا که تورم اقــالم غیرخوراکی نه تنها در خرداد ماه 
که ماه بــروز اثر تورمی حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، بلکه در 
تیر ماه هم خبری از ســرایت تورم به اقــالم غیرخوراکی نبوده 
اســت.با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، اکنون مولفه های پولی مهمترین عامل باقی مانده تورم 
در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی 
اقتصاد ایران، عامل عمده تورم باالی فعلی هســتند که کنترل 
آنها، کاهش تورم در ماه های آینده را تضمین می کند. این موضوع 
البتــه از ابتدا مورد توجه دولت بوده بــه طوری که دولت پس 
از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهمترین اولویت خود 
را کنترل تورم عنوان کرده اســت. دولت در مسیر کنترل رشد 
شاخص های پولی البته تا کنون موفق بوده به طوری که آمارهای 
بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی 
در ماه های اخیر حکایت دارد. در همین رابطه به طور خاص کند 
شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه های اخیر از جمله نشانه های 
توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه های آینده است. کاهش 
سرعت رشــد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال 
گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین 
شــاهد از میســر صحیح دولت در کنترل تورم است. تداوم این 
مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم را 

در نیمه دوم سال ناگزیر از کاهشی شدن می کند.
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گزیده خبر

طی 15 روز و برای سومین بار:
وزیر نیرو از طرح های در حال اجرای حوزه 

آب و برق کردستان بازدید کرد
وزیر نیرو عصر شــنبه یک مرداد ماه 1401 در سفری 
کوتاه به کردستان از ســد آزاد و سامانه انتقال آب به 
سنندج بازدید کرد و در جریان اجرای پروژه های حوزه 
آب و برق اســتان قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای کردستان، در این سفر معاونین 
حــوزه آب و آبفا و رئیس حــوزه کرخه و مرزی غرب، دکتر علی اکبر محرابیان 
را همراهی می کردند.اســتاندار کردستان در نشســتی با وزیر نیرو، چالش های 
اعتباری حوزه آب و برق استان را مطرح و خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات 
مورد نیاز پروژه ها شد.دکتر اسماعیل زارعی کوشا با بیان اینکه مصوبات سفر دی 
ماه ســال گذشته وزیر نیرو دستاوردهای زیادی برای استان به همراه داشت، به 
مصوبات ســفر رئیس جمهور به استان هم اشاره کرد و گفت: با نگاه ویژه ای که 
وزارت نیرو به کردستان دارد، امیدواریم در کمترین زمان ممکن شاهد تخصیص 

اعتبار و به ثمر نشستن مصوبات این دو سفر باشیم.

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز:
صیانت از حریم خطوط لوله گاز در استان های 

شمالی با پایش های مستمر
سرپرســت منطقه 9 عملیات انتقــال گاز از 7 هزار و 
617 مورد بازدید مســیر خط انتقال گاز جهت حفظ 
و حراست از حریم خطوط لوله در 3 ماهه نخست سال 
جاری خبر داد.محی الدین مفخمی اظهار کرد: بی شک 
خطوط لوله گاز کشــور از شریانهای مهم اقتصادی و از 
سرمایه های ارزشمند ملـی بـه شـمارمی رود و حفــظ و نگهداری از حریم این 
خطوط از اهمیت باالیی برخوردار اســت.به گفته مفخمی در سه ماهه نخست 
ســال جاری 7 هزار و 617 مورد بازدید از مســیر خط انتقال گاز در منطقه 9 
صورت پذیرفت و به کســانی که حریم ایمنی و حریم اختصاصی خطوط لوله را 
رعایت نکرده بودند اخطارهایی داده شد.سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز 
بیان کرد: در این بازه زمانی، 469 مورد بازدید و پاسخگویی به استعالم ها انجام 
شده است.مفخمی ضمن قدردانی از تمامی همکاران منطقه، یادآور شد: یکی از 
مهمترین وظایف منطقه، صیانت از حرایم اختصاصی و ایمنی خطوط لوله انتقال 
گاز بوده و همکاری و همراهی سایر سازمانها، ارگانها و ادارات دولتی در راستای 
رعایت و حفظ حرایم ایمنی و اختصاصی خطوط لوله انتقال گاز  ضروری است.

تا پایان سال آتی تمامی شهر قشم از نعمت 
گاز بهره مند می شود

بر اســاس تفاهم نامه شرکت گاز اســتان هرمزگان و  
سازمان منطقه آزاد قشم در تیرماه سال جاری، تا پایان 
سال 140۲ تمامی شــهر قشم از نعمت گاز بهره مند 
می شــود.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
هرمزگان،فواد حمزوی، مدیر عامل این شرکت ضمن 
اشــاره به انعقاد تفاهم نامه شرکت گاز هرمزگان با ســازمان منطقه آزاد قشم 
در تیرماه ســال جاری، اظهار کرد: بر اســاس شرایط مندرج در این تفاهم نامه، 
تا دوماه آینده، گازرســانی به فاز  دو شهر قشم آغاز و تا پایان سال آتی تمامی 
شــهر قشم از نعمت گاز بهره مند می شود.وی افزود:شرکت گاز استان هرمزگان 
با هدف جایگزینی سوخت مایع با سوخت پاک گاز،  نسبت به طراحی و اجرای 
عملیات گازرسانی به آب شیرین کن شهر قشم اقدام می کند تا روند تولید در این 
بخش با هزینه کمتر و رفاه بیشتری برای مردم همراه شود. حمزوی اظهار کرد: 
همکاری در تأمین گاز شــهرک صنعتی طوال و زمینه سازی تزریق گاز و بهره 
مندی شهرک صنعتی از گاز طبیعی به منظور دستیابی صنایع جزیره به سوخت 
ارزان و پاک و پایدار و کمک به افزایش روند تولید، از دو هفته آینده در دستور 

کار قرار خواهد گرفت

تحویل۱۲۳۰ کارت سوخت جامانده در 
جایگاه های عرضه منطقه قم، به مالکان

)مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
قم گفت: از ابتدای سال گذشته تا ۲5 تیر ماه امسال، 
یک هزار و ۲30 قطعه کارت ســوخت جامانده در 
جایگاه های عرصه ســوخت این اســتان به مالکان 
تحویل شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، سیدمحمود طاهری افزود: در بازه زمانی 
یاد شده، پنج هزار و 935 قطعه کارت سوخت در جایگاه های عرضه سوخت 
این اســتان جامانده که از این تعداد، چهار هزار کارت باطل شــده و 705 
کارت موجود اســت.وی با تأکید بر نگهداری صحیح از کارت های سوخت،  
تصریح کرد: با توجه به افزایش زمان صدور کارت ســوخت، از شــهروندان 
درخواست داریم نسبت به حفظ و نگهداری از کارت سوخت خود دقت الزم 
را داشته باشــند، ضمن اینکه اگر کارت مفقود شده مورد سوءاستفاده قرار 

گیرد، مسئولیت  آن بر عهده مالک کارت سوخت است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
تسریع در رفع و کاهش میزان خرابی ها

مدیر مخابرات منطقه گلســتان بر سرعت بخشیدن به رفع خرابی و کاهش 
میزان آن تاکید کرد. دکتر غالمعلی شهمرادی که در جلسه ارزیابی  وضعیت 
شــاخص های دیتا در ادارات مخابرات شهرستان ها حضور داشت با تأکید 
بــر انجام اقدامات الزم به جهت کاهش میزان خرابیها،  از تمامی رؤســای 
ادارات مخابرات در ســطح استان خواست تا با جدیت نسبت به رفع انتظار 
مشتریان برنامه ریزی نمایند.وی هدف را بهبود وضعیت شبکه دیتا و ارتقاء 
سطح نگهداری دانست وافزود : با توجه به امکانات موجود باید   بتوانیم تا با 
نگهداری مناسب و به موقع  خدمات و سرویس های با کیفیت به مشترکان 
ارائه دهیم .مدیر مخابرات منطقه گلســتان استفاده از سامانه های در نظر 
گرفته شــده را مهم دانســت و رصد عملکرد و بررسی وضعیت شبکه را از 
مزایای استفاده از این سامانه ها دانست و تأکید کرد اطالع از وضعیت شبکه 
دیتا موجب خواهد شد اقدام جهت رفع خرابی سریع تر صورت پذیرد.دکتر 
غالمعلی شهمرادی ارزیابی مستمر ادارات مخابرات شهرستانها را در دستور 
کار قرار داد و افزود:هدف تأمین نیاز و درخواست  مشتریان است که با همت 

وت الش مخابرات شهرستان ها انجام می پذیرد.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر : 
۲7۰  واحد مسکونی برای مددجویان 

بهزیستی در دست احداث است
: مدیرکل بهزیســتی اســتان بوشهر از در 
دســت احداث بودن ۲70 واحد مسکونی 
برای مددجویان بهزیستی خبر داد و گفت: 
انشــعاب برق، آب، گاز بــرای مددجویان 
متقاضی مسکن مجانی است.حسین اسدی 

راد در نشســت خبری به مناسبت هفته بهزیستی اظهار داشت: در 
حال حاضر 46 هزار و 466 خانوار استان بوشهر زیر پوشش خدمات 
بهزیستی هستند.وی تصریح کرد: یک میلیارد و ۸00 میلیون تومان 
از مسئولیت های اجتماعی پارس جنوبی به بهزیستی استان بوشهر 
پرداخت شده است.اسدی راد اضافه کرد: در سه ماه نخست امسال در 
قالب پویش های مختلف خیران و نیکوکاران 3 میلیارد و ۸00 میلیون 
تومان به بهزیستی استان بوشهر کمک کرده اند.وی افزود: هزار و 300 
فقره تسهیالت با اعتبار 1۸6 میلیارد تومان برای اشتغال جامعه هدف 
بهزیستی استان بوشهر پیش بینی شــده است.مدیر کل بهزیستی 
استان بوشهر از پشت نوبت بودن هزار و 900 پرونده اشتغال معلوالن 
اســتان بوشــهر خبر داد و گفت: دو هــزار و 100 نفر از مددجویان 
بهزیســتی در استان بوشهر پشت نوبت تأمین مسکن هستند.وی از 
حــل موضوع تأمین آورده 40 میلیونی مددجویان در نهضت جهش 
تولید مســکن توسط سازمان بهزیستی خبر داد و تصریح کرد: 750 
نفر از مددجویان زیر پوشش بهزیستی استان بوشهر در نهضت جهش 
تولید مسکن شرکت کرده اند.مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از در 
دســت احداث بودن ۲70 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی 
خبر داد و گفت: انشــعاب برق، آب، گاز بــرای مددجویان متقاضی 
مسکن مجانی است.وی از احداث 34۲ واحد مسکونی تاکنون برای 

خانواده های دو معلولیت در استان بوشهر خبر داد .

پایان دوران بازارهای انرژی آزاد
حمله نظامی روســیه به اوکراین، بحران انرژی در اروپا به وجود 
آورد و با تغییرات عمیق در سیســتم انــرژی جهانی، بازارهای 
انرژی را برای همیشه تغییر داد.به گزارش ایسنا، حدود سه دهه 
پیش، اکثر دولت های اروپایی بازارهای انرژی خود را گشودند تا 
از رقابــت، حمایت کرده و هزینه ها را برای مصرف کنندگان این 
منطقه پایین تر بیاورند. در آن زمــان بازارهای انرژی اروپا تحت 
تســلط انحصارگرایانی بود که گزینه های معدودی را در اختیار 
مصرف کنندگان قرار می دادند. با این حال، در آغاز هزاره، اتحادیه 
اروپا تصمیم گرفت به تدریــج بازارهای انرژی خود را باز کند تا 
رقابت بیشتر، امنیت عرضه و هزینه های پایین تر را تقویت کرده 
و به مسئله فقر انرژی رسیدگی کند. طی یک دهه گذشته، نیاز 
فــوری به کاهش آالیندگی کربن، نظم انرژی جهانی را به تدریج 
شکل بخشید اما بســیاری از دولت ها رویکرد عدم مداخله را در 
پیش گرفتند.اما اکنون اروپا و کشــورهای دیگر با بحران انرژی 
عمیقی روبرو شده اند که در آن، عرضه انرژی بسیار محدود شده 
و قیمتهای مصرف کننده سر به فلک کشیده است. کندی رشد 
اقتصــاد و تهدید وقوع رکود، اوضاع را بیش از پیش غامض کرده 
اســت. قیمتهای گاز در هلند که قیمت پایه گاز اروپایی اســت، 
هشــت برابر باالتر از حد معمول شده اســت و قیمت برق برای 
تحویل در ســال ۲0۲3 شــش برابر باالتر از میانگین پنج ساله 
در آلمان شده است که بزرگترین بازار اروپاست و قیمت ها برای 
مصرف کنندگان و صنایــع انرژی بر از جمله فوالد، کارخانه های 
ذوب فلزات، سیمان و کارخانه های شیمیایی را افزایش داده است.

اروپا به دلیل وابستگی باالیی که به گاز روسیه داشته است اکنون 
که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از گاز به عنوان سالح 
برای تالفی کــردن تحریمهای غربــی و اعتراضات به جنگ در 
اوکراین اســتفاده می کند، از بحران انرژی صدمه بیشتری دیده 
اســت. شــرکت گازپروم برای حداقل ســه خریدار گاز اروپایی 
وضعیت فورس ماژور اعالم کرده و ازسرگیری جریان گاز در خط 
لوله نورد استریم 1 کمک چندانی به پر کردن ذخایر اروپا پیش 

از فصل زمستان نخواهد کرد.

بحران آلمان
هیچ کشوری به خوبی آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، این 
وضعیت را نشــان نمی دهد. آلمان با سیاستهای انرژی که اتخاذ 
کــرد، خود را به تله انداخت. به مدت چند دهه، هر دولتی که در 
برلین روی کار آمد، سیاســت وابستگی حداکثری این کشور به 
نفت و گاز روسیه را دنبال کرد و انرژی هسته ای را به طور کامل 
کنار گذاشت و دو راکتور هسته ای فعالی که باقی مانده است، قرار 
اســت در سال ۲0۲۲ بازنشسته شوند. در نتیجه آلمان وابستگی 
شــدیدی به گاز طبیعی دارد که ۲5 درصد از مصرف انرژی اولیه 
این کشور به حساب می آید. اگرچه آلمان می تواند با استفاده از 
فناوری فرکینگ، به منابع گاز طبیعی خود دسترسی پیدا کند اما 
برلین این فناوری را ممنوع کرده است و به این ترتیب 97 درصد 
از گاز مورد نیازش را از روسیه، هلند و نروژ وارد می کند. بنابراین 
عجیب نیســت که آلمان نخستین کســری تجاری خود از سال 
1991 را گزارش کرده اســت.با عمیق شدن بحران انرژی، آلمان 
اعالم کرده اســت که به جمع کشورهایی ملحق می شود که با 

افزایش استفاده از زغال سنگ، از اهداف اقلیمی خود عقب نشینی 
کرده اند. در واقع آلمان گزینه چندانی به جز سوزاندن زغال سنگ 
قهوه ای در نیروگاههای خود ندارد. کمیسیون اروپا برای استفاده 
از زغال ســنگ به عنوان جایگزینی برای گاز روسیه به کشورها 
چراغ ســبز داده است.در این بین، فرانســه با راکتورهای هسته 
ای فرســوده ای روبروست که این کشــور را از صادرکننده بزرگ 
نیــرو به واردکننده تبدیل کرده اند.اروپا اکنون برای حس امنیت 
سیاسی کاذبی که در دوران پس از جنگ سرد داشت و باعث شد 
وابستگی زیادی به گاز روسیه پیدا کند، بهای سنگینی می پردازد.

نجات مالی دولتی
ناگهان اروپا و دولتهای جهان پی بردند امنیت انرژی را به عوامل 
بازار واگــذار کرده اند. دولتهای غربی اکنون اذعان می کنند باید 
نقش گسترده تری در همه ارکان ایفا کنند: از ساخت زیرساخت 
فســیلی تا تعیین شرکتهای خصوصی که می توانند انرژی خرید 
و فــروش کنند تا میــزان آالیندگی را از طریــق قیمت گذاری 

کربن، یارانه ها و استانداردها محدود کنند. عالوه بر ناسیونالیسم 
اقتصادی و جهانی سازی زدایی، کارشناسان پیش بینی می کنند 
نظم انــرژی در پیش رو، با مداخله دولتــی در بخش انرژی در 
ابعادی که هرگز پیش از این مشــاهده نشده بود، تعریف خواهد 
شد.این وضعیت در اروپا بسیار شدیدتر است و دولتها در حال ملی 
کردن دارایی های انرژی هســتند تا بخش انرژی را نجات دهند. 
طبق گزارش بلومبرگ، آلمان اخیرا به مذاکره درباره کمک مالی 
بــه غول انرژی یونی پر پرداخته اســت. انگلیس کمک مالی 1.7 
میلیارد پوندی به شرکت گاز و برق »بالب انرژی« را کامل کرده 
 )EDF( و فرانســه در حال بررسی ملی کردن شرکت برق فرانسه
است.دولتهای اروپایی همچنین تدابیر دیگری را اتخاذ کرده اند 
تــا تاثیر این بحران روی مصرف کنندگان را تعدیل کنند. برلین 
ماه جاری کمک نقدی به مصــرف کنندگان پرداخت کرد تا به 
آنها در برابر افزایش هزینه های انرژی کمک کند. دولت انگلیس 
حدود 37 میلیارد پوند برای کاهش تاثیر هزینه های انرژی روی 
مصرف کنندگان اختصاص داده است و فرانسه قصد دارد هزینه و 
کاهش مالیات ۲5 میلیارد یورویی را مضاعف کند. این بسته های 
حمایت بین المللی، از مصرف کنندگان، احتماال از 100 میلیارد 
یورو فراتر می رود.فراتر از کمک مالی و نجات مالی، محدودیتهای 
تامین انرژی و افزایش قیمتها، باعث شده است دولت ها از راه های 
دیگری هم مداخله کنند. به عنوان مثال، چندین دولت اروپایی 
به نیروگاه ها دستور داده اند مخازن گاز خود را پر کنند در حالی 
که کشورهایی مانند اتریش و آلمان نرخ بیشتری برای پر کردن 
مخازن ذخیره سازی گاز پرداخت می کنند.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، تغییرات انرژی ادامه دار در اروپا، یادآور بحران انرژی دهه 
1970 اســت که مداخله های دولتی بیش از حــد در بازارهای 
انرژی، مکررا باعث تشــدید بحرانهای انرژی شــد. با این حال، 
کارشناسان انرژی معتقدند تدابیری که به شکل مناسب و محدود 
طراحی شده اند، می توانند برای مقابله با کمبودهای خاص بازار و 
خنثی کردن بسیاری از ریسکهای امنیت انرژی، استفاده شوند و 
کمک کنند بزرگترین چالش ژئوپلیتیکی چند دهه گذشــته که 

بازارهای انرژی با آن روبرو شده اند، مدیریت شود.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشــترکان 
توانیر از منفی شــدن رشــد مصرف برق بخــش خانگی و 
همچنین آخرین آمار مشــترکان پرمصرف  خبر داد و گفت: 
امضــای تفاهم نامه های مدیریت مصــرف برق در بخش های 
کشــاورزی و صنعت، امسال با رشد 30 درصدی همراه بوده 
اســت.به گزارش ایســنا، عبداالمیر یاقوتی اظهار کرد: میزان 
پیک ســایی پیش بینی شــده در دوره اوج بار مصرف امسال 
حدود 9000 مگاوات بوده کــه تاکنون در همین حدود نیز 
محقق شده اســت. این میزان همکاری با جمع مصرف برق 
اســتان های تهران و قم در پیک بار برابری می کند و معادل 
9 نیروگاه هزار مگاواتی در پیک ســایی شــبکه تأثیر داشته 
است.وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۲50 میلیارد تومان 
پاداش صرفه جویی، صرفاً برای مشترکان خانگی لحاظ شده 
اســت که 11 میلیون و 3۲5 هزار و 110 مشــترک معادل 
40 درصد قبوض صادره مشــترکان خانگی را شامل می شود 
و به این ترتیب تمامی مشــترکانی که در دوره اوج بار امسال 
الگو را رعایت کردند و مصرف برقشــان نسبت به دوره مشابه 
سال قبل کاهش داشته، مشمول پاداش صرفه جویی در طرح 

5=1 شدند.

سهم 14 درصدی پرمصرف ها در میان مشترکان خانگی
وی مصــرف برق ۸0 درصد مشــترکان خانگی در دوره گرم 
امســال را تا سقف الگوی مصرف ذکر کرد و افزود: 10 درصد 

مشــترکان خانگی تا 1.5 برابر الگــو، 6 درصد بین 1.5 تا ۲ 
برابــر الگو و 4 درصد دیگر نیز بیــش از ۲ برابر الگو مصرف 
برق داشــته اند.مدیرکل دفتر مدیریت انــرژی و برنامه ریزی 
امور مشترکان تصریح کرد: متوسط مصرف ماهانه ۸0 درصد 
مشترکان خانگی در مناطق عادی ۲75 کیلووات ساعت، 10 
درصد 375 کیلووات ســاعت، 6 درصد 5۲0 کیلووات ساعت 
و 4 درصد 900 کیلووات ســاعت است. الزم به ذکر است که 
تعرفه مازاد بر الگوی مصرف برق مشترکان پرمصرف خانگی 

به صورت غیریارانه ای باید پرداخت شود.

رشــد منفی 3 درصد سرانه مصرف برق برای مصارف 
خانگی

یاقوتی رشد مصرف برق بخش خانگی را در 4 ماه ابتدای سال 
نسبت به سال گذشته منفی عنوان کرد و گفت: امسال به رغم 
افزایش تعداد مشــترکان خانگی، رشد سرانه مصرف در این 
بخش حدود 3 درصد کاهش داشته است که اقداماتی نظیر 
اصالح تعرفه برق، پاداش صرفه جویی مصرف، فرهنگ سازی و 

مدیریت مصرف از عوامل اصلی این کاهش به شمار می رود.
وی در خصــوص وضعیــت ســرانه مصرف برق در کشــور 
تأکید کرد: ســرانه مصرف برق ما نسبت به متوسط جهانی 
و کشــورهای مشــابه که بهای برق آن ها واقعی است، باالتر 
بوده، چرا که نسبت به استفاده درست از انرژی حساسیت های 

الزم را نداریم.

 نحوه و زمان پرداخت پاداش کشاورزان و صنعتگران
طبق اعالم وزارت نیرو، یاقوتی درباره پاداش های تشــویقی 
سایر مصارف گفت: مشترکان کشــاورزی که طبق مصوبه 
دولت 5 ســاعت در روز با برنامه های صنعت برق همکاری 
کنند، صد درصد بهای برق آن ها بخشوده می شود، اما پاداش 
همکاری صنایع متناســب با دوره همکاری و توان کاهش 
یافته محاسبه می شود که به طور متوسط 3 برابر مبلغ انرژی 
جابه جا شده مشمول تشویق می شوند و معموالً بین ماه های 
مهر و آبان در قبوض برق آن ها اعمال می شــود.وی میزان 
همکاری بخش کشــاورزی با برنامه های پیک سایی صنعت 
برق در ســاعات اوج بار را تاکنون به طور متوســط ۲000 
مگاوات و بخش صنعت را متوســط 4700 مگاوات عنوان 
و تصریح کرد: بخش صنعت در دو بخش شــامل مشترکان 
صنعتی بخش انتقال به میزان ۲500 مگاوات و مشــترکان 
صنعتی بخــش توزیع به میزان ۲۲00 مــگاوات همکاری 
داشــتند.به گفته یاقوتی، ادارات نیز عــالوه بر حدود 700 
مگاوات کاهــش مصرف، 500 مگاوات مولدهای خودتامین 

خود را در پیک بار به مدار آوردند.

تفاهم نامه های مدیریت مصرف  رشــد 30 درصدی 
صنعت و کشاورزی

یاقوتی با اشاره به تعدیل 300 مگاوات از مصارف روشنایی 
معابر در ساعات اوج بار شب، از انعقاد 560 هزار تفاهم نامه با 
صنایع و کشاورزی خبر داد که 30 درصد نسبت به پارسال 
رشد داشته و حدود 4000 تفاهم نامه نیز برای بهره گیری از 
مولدهای خود تأمین ادارات بسته شد که پیش بینی می شود 

تا ۸00 مگاوات با برنامه پیک سایی همکاری داشته باشند.

تکلیف مراکز معاف از تعرفه به مدیریت مصرف
این مدیر صنعــت برق با تأکید بر اینکــه تمامی مصارف، 
مشمول محدودیت های اوج بار هستند و باید الگوی  مصرف 
برق را رعایت کننــد، گفت: همه بخش های مصرفی اعم از 
پادگان ها، بیمارستان ها، مساجد، مدارس، دانشگاه ها و مراکز 
حساس موظفند در دوره پرباری شبکه از همه فرصت های 
صرفه جویی استفاده کنند و مطابق استاندارد سازمان پدافند 
غیرعامل کشور مولدهای اضطراری شان آماده به کار باشد و 
ما نیز از این مراکز بازرســی کرده و عملکرد آن ها را مطابق 
مصوبات قانونــی ارزیابی و گزارش خواهیــم کرد.وی ابراز 
امیــدواری کرد با توجه به اقدامات گســترده صنعت برق و 
همکاری تمامی مشترکان، پیک تابستان 1401 با موفقیت 

سپری شود.

آمار مشترکان پرمصرف برق خانگی هم اعالم شد
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معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امــور خارجه گفت:در 
ســه ماه ابتدایی سال جاری شــرکت های دانش بنیان ۸۳۸ 
میلیون دالر صادرات داشــته اند که این آمار در مدت مشابه 
سال گذشته ۴۰۰ میلیون دالر بوده است.مهدی صفری در 
نشســت با فعاالن اقتصادی خراســان رضوی که به منظور 
بررسی ظرفیت ها و موانع تجارت خارجی به ویژه از مرزهای 
شرقی کشور و زمینه های گسترش روابط اقتصادی خارجی 
اســتان برگزار شــد، اظهار کرد: وزارت امور خارجه پیگیر 
توسعه روابط اقتصادی با کشــورهای همسایه و کشورهای 
اروپایی و آفریقایی و آمریکا التین اســت.وی افزود: در حال 

حاضر قزاقستان از جمله کشورهای هدفی است که اهمیت 
ویژه و بسزایی برای ما دارد. مسئوالن ذی ربط و کارشناسان 
اقتصادی ما در تکاپوی توســعه روابط و گسترش تعامالت 
تجاری با این کشــور هستند تا شاهد افق روشنی در پیوند 
اقتصادی ایران و قزاقستان باشیم.معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امور خارجه درباره ارتباط با طالبان در تعامالت تجاری 
با افغانســتان عنوان کرد: ایران هیچ محدودیتی در راستای 
تعامل اقتصادی با کشور افغانستان ندارد. وزارت امور خارجه 
از پروژه هــای اقتصادی و پیمان کاران فعال در حوزه تجاری 
و اقتصادی پشــتیبانی کرده و در راستای تسهیل گری امور 

مربوطه تالش می کند. فعاالن اقتصــادی نیز باید با وزارت 
امــور خارجه همکاری الزم را داشــته و بــه تعامل و اعالم 
مطالبات خود بپردازند.صفری در بخش دیگری از سخنانش 
به برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های خارجی در خراسان 
رضوی اشاره و خاطرنشــان کرد: ما برای سرمایه گذاری در 
خراسان رضوی اهمیت ویژه ای قائل هستیم و در حال تشویق 
چینی ها بــه انجام مراودات تجاری از طریق مرز ســرخس 
هســتیم. اگر تعامالت برنامه ریزی شــده با چین به خوبی 
شکل بگیرد، ساالنه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار قطار چینی از مسیر 

سرخس به اروپا حرکت خواهد کرد.

گزیده خبر
مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد؛

تولید تختال فوالد الکتریکی با ۱.۸ درصد 
سیلیسیم برای نخستین بار در کشور

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: در روز عید ســعید غدیرخم، فرزندان 
توانمند ایران اسالمی در شرکت فوالد مبارکه موفق شدند تختال با ۱.۸ درصد 
سیلیسیم را برای نخستین بار در کشور تولید کنند و گام بزرگی در جهت تولید 
ورق های فوالد الکتریکی در کشور بردارند.محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: در روز عید ســعید غدیر خــم، فرزندان توانمند ایران 
اســالمی در شرکت فوالد مبارکه موفق شدند تختال با ۱.۸ درصد سیلیسیم را 
برای نخســتین بار در کشور تولید کنند و گام بزرگی در جهت تولید ورق های 
فوالد الکتریکی در کشور بردارند.وی افزود: با توجه به باال بودن عنصر سیلیسیم 
و پایین بودن کربن و سولفور در فوالدهای سیلیکونی، تولید فوالد مذاب با آنالیز 
شــیمیایی مناســب و تولید تختال بدون عیب نیازمند دانش فنی و محاسبات 
دقیق و کنترل های ویژه دارد که با هّمت کارکنان سخت کوش ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم و همکاری واحدهای پشتیبانی، این مهم برای نخستین بار 
در کشور حاصل شد و محدودیت های تجهیزاتی با خالقیت کارشناسان توانمند 

فوالد مبارکه پشت سر گذاشته شد.

کاهش محرومیت و ایجاد اشتغال از نتایج 
 سرمایه گذاری ایمیدرو در مناطق 

محروم است
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سرمایه گذاری 
ایمیدرو در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته گفت: کاهش محرومیت و ایجاد 
اشتغال از نتایج سرمایه گذاری ایمیدرو در مناطق محروم است. حجت االسالم 
و المسلمین محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس 
شورای اســالمی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به سرمایه گذاری ۲7 
میلیارد دالری ایمیدرو و شرکتهای زیر مجموعه در بخش صنایع و معادن گفت: 
این رقم سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی بسیار قابل توجه است.

وی با بیان اینکه این ســرمایه گذاری توسط ایمیدرو شرکت های زیر مجموعه 
ادامه دارد، افزود: بر اساس اخبار رسیده به ما ایمیدرو سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد 
دالری را در حال اجرا دارد که بیشــترین ســرمایه گذاری ها در مناطق کمتر 
توسعه یافته در حال اجراست.عضو میسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تاکید کرد: ســرمایه گذاری ایمیدرو در طرح هــای صنعتی، معدنی، زیربنایی 
و اکتشــافی به اشــتغال، کاهش محرومیت و رونق اقتصادی در مناطق کمتر 
توسعه یافته می انجامد.حجت االسالم میرتاج الدینی با بیان اینکه این سرمایه 
گذاریها در اکثر استانهاست، تصریح کرد: سرمایه گذاری ایمیدرو در طرح های 
فوالدی هم بســیار خوب بوده بطوریکه بنا به گفته مسئوالن سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( شاهد رشد ۳۰ درصدی صادرات 
محصوالت فوالدی در فروردین امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته بودیم.

چرا استخراج رمزارز در ایران جذابیت اقتصادی باالیی دارد؟
چرا استخراج رمزارز در ایران جذابیت اقتصادی باالیی دارد؟

گــزارش مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد ایران دارای 
ذخایر بزرگ گاز و نفت است و یکی از ارزان ترین قیمت های برق 
در جهان را دارد و طبیعی است با این قیمت برق سرمایه گذاری 
مجاز و غیرمجاز در صنعت اســتخراج رمزارز، جذابیت اقتصادی 
باالیی داشــته باشــد.به گزارش ایســنا، بازار جهانی استخراج 
رمزارزها و سهم کشورها از استخراج رمزارز موضوعی متغیر است 
زیرا با نوســانات در قیمت جهانی رمزارز و سیاست های اتخاذی 
ازسوی کشورها، میزان مشارکت در استخراج رمزارز بیت کوین 
نیز تغییر می کند.طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شکل 
زیر سهم ایران از هش جهانی شبکه بیت کوین را نشان می دهد.

سهم ایران از استخراج رمزارزها نیز در طی دو سال از دو درصد 
در مهر ۱۳۹۸ به ســه درصد در مرداد ۱۴۰۰ رســید. حداکثر 
سهم ایران از بازار جهانی طبق تخمین مرکز وابسته به دانشگاه 
کمبریج پنج درصد بوده است. نکته قابل توجه این است که در 
فصل تابستان سال ۱۴۰۰ که طبق دستور ریاست جمهور وقت 
استخراج رمزارز ممنوع بود، سهم ایران از بازار جهانی استخراج 
۱ درصد افزایش داشــته اســت. این موضوع احتماال به اجرای 
ممنوعیت استخراج در کشور چین در کنار کاهش ارزش رمزارز 
بیت کوین و درنتیجه کاهش اقبال به استخراج رمزارز در مناطقی 
که تعرفه برق در آنها باالتر اســت، قابل انتساب باشد.درنتیجه 
میزان ســهم ایران از بازار جهانی استخراج رمزارز گویای میزان 
مصرف برق بیت کوین در ایران نیســت و برای تخمین مصرف 
برق اســتخراج رمزارز بیت کوین باید میزان توان رایانشی که از 
ایران به این شبکه عرضه شده است را سنجید. همان طور که در 
شکل باال مشاهده می شود، طبق تخمین های دانشگاه کمبریج، 
ســهم ایران از بازار اســتخراج رمزارز بیت کوین متغیر است، اما 
موضوعی که اهمیت دارد این اســت که صدور حکم ممنوعیت 
استخراج رمزارز در تابستان ســال ۱۴۰۰ با وجود وقوع قطعی 

برق و با وجود کاهش میزان استخراج مجاز نتوانسته است مانع از 
استخراج غیرمجاز رمزارز بیت کوین شود.اوج توان رایانشی که از 
سمت کشور ایران به شبکه استخراج رمزارز بیت کوین اختصاص 
یافته، در اســفند ۱۳۹۹ و به میزان 7.۴۵ میلیون تراهش بوده 
است. کشــف چند مزرعه اســتخراج رمزارز غیرمجاز در اوخر 
ســال ۱۳۹۹ و آغاز بهار ۱۴۰۰ مقداری از سهم ایران را کاهش 
داد؛ اما در تابســتان هنگام صدور رسمی دستور خاموشی مزارع 
استخراج رمزارز، استخراج رمزارزها ازسوی مزارع غیرمجاز ادامه 
یافته است.محاسبه سهم استخراج رمزارزها از خاموشی های برق 
نیازمند تعیین میزان مصرف تجهیزات اســتخراج رمزارز کشور 
است. برای تخمین کران پایین و باالی میزان مصرف تجهیزات 
می توان فرض کرد که تجهیزاتی که این میزان توان رایانشــی 
را تولید می کنند یا همه بســیار قدیمی و پرمصرف هستند، یا 
همه بهینه ترین تجهیزات موجود در بازار هســتند.برای تخمین 

دقیق تر مصرف بایــد میانگین مصرف و توان تولیدی تجهیزات 
مجاز و غیرمجاز را محاسبه کرد. آمار کشفیات وزارت نیرو نمونه 
خوبی از تجهیزات غیرمجاز را در اختیار می دهد اما در نامه نگاری 
با وزارت نیرو مشــخص شد، احتماال مدل تجهیزات توقیفی، از 
نظر تعداد ثبت و ضبط نشــده اســت. وزارت صمت نیز در بازه 
تدویــن گزارش، اطالعات الزم را در اختیار مرکز پژوهش ها قرار 
نداده، فقط بخشی از آمار غیرسمی از مراجع معتبر دریافت شد 
.در فصل تابســتان که فقط مزارع غیرمجاز به فعالیت خودشان 
ادامــه داده اند، اگر همه تجهیزات غیرمجــاز را از نوع پرمصرف 
m۳x فرض کنیم مصرف برق استخراج رمزارز بیت کوین کشور از 
7۰۰ مگاوات فراتر نرفته است. اگر فرض کاماًل بدبینانه این باشد 
که تخمین دانشــگاه کمبریج از مصرف برق ایران به دلیل اندازه 
نمونه اش دارای خطا باشد؛ با فرض اینکه ایرانیان سه برابر بیشتر 
از تخمین دانشگاه کمبریج در استخراج بیت کوین فعال بوده اند، 

مصرف برق اســتخراج بیتکوین ایــران از ۱۸۴۵ مگاوات فراتر 
نمی رود. اما کسری تراز برق ایران ۱۴ هزار مگاوات تخمین زده 
شده است.درنتیجه گرچه استخراج غیرقانونی رمزارز در تابستان 
ادامه داشته است، اما خاموشــی های گسترده را نمی توان فقط 
به استخراج رمزارز نســبت داد. گرچه اگر ضعف کشور در مهار 
اســتخراج غیرقانونی ادامه دار باشد، می توان در سال های آینده 
برای استخراج رمزارزها در قطعی برق نقش جدی تری قائل بود. 
با توجه به رانت انرژی و روند فعلی سیاست ها این موضوع دور از 
انتظار نیست.به بیان دیگر فاصله معنادار تعرفه برق تعیین شده 
برای استخراج رمزارز با تعرفه برق سایر مصارف نظیر کشاورزی، 
خانگی و صنعتی و همچنین ســاماندهی نامناسب دستگاه های 
استخراج رمزارز موجب شده بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه 
به استفاده غیرمجاز از شــبکه برق تحت عنوان تعرفه های برق 
کشــاورزی، خانگی و صنعتی روی آورند. همچنین به دلیل عدم 
ردیابی کلیه اســتخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز، محدود کردن 
مصرف برق آنها در ساعات اوج مصرف برق نیز امکان پذیر نبوده و 
همین مسئله موجب تحمیل بار اضافی به شبکه برق شده است.

جذابیت اســتخراج رمزارز در ایران می تواند از چند حوزه قابل 
بررســی باشــد. ایران به این دلیل که دارای ذخایر بزرگ گاز و 
نفت در جهان است، یکی از ارزان ترین قیمت های برق در جهان 
را دارد. برای مثال در روز ۲۵ شــهریور ۱۴۰۰، متوســط قیمت 
هر مگاوات ســاعت برق مصرفی در ایران حدود ۶۱ هزار تومان 
برآورد شده است، این درحالی است که این عدد ۴۰ برابر کمتر از 
متوسط قیمت برق در انگلستان یا ۱۰ درصد قیمت برق آلمان 
است. ازآنجاییکه دو فاکتور توان مصرفی دستگاه استخراج و نرخ 
هش آن در درآمد خالص رمزارز تعیین کننده است، قیمت برق 
مصرفی بسیار حائز اهمیت است، لذا طبیعی است با این قیمت 
برق ســرمایه گذاری مجاز و غیرمجاز در صنعت استخراج رمزارز 

در ایران جذابیت اقتصادی باالیی داشته باشد.

شــرکت پااليش نفت اصفهان به ازاي هر سهم، 650 ريال سود 
توزيع کرد. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت پااليش نفت اصفهان سال مالی منتهی 
به 29 اسفند ماه 1400 با حضور 75.84 درصد سهامداران برگزار 
و پس از تصويب صورت های مالی، به ازای هر ســهم 65 تومان 
به تصويب رسید.مدير عامل شرکت پااليش نفت اصفهان چشم 
انداز اين شــرکت را ارتقاء به يک هلدينگ موفق پتروپااليشی در 
منطقه با باالترين ضريب پیچیدگی تا ســال 1405 بیان کرد و 
گفت: ضريب پیچیدگی اين شــرکت در حال حاضر با احتساب 
سهم شــرکت در  پتروشیمی، اصفهان و نفت سپاهان 6.2  بوده 
که پیش بینی شــده اين ضريب تا 4 ســال آينده به باالی 12 
برسد.   محســن قديری با تاکید بر اين که شرکت پااليش نفت 
اصفهان با ادامه روش های فعلی به هیچ نتیجه ای نمی رســد و 
قالب های فکری گذشــته آن بايد شکسته شود تا اين شرکت به 
مزيت های رقابتی پايدار دســت پیدا کرد افزود: اين شرکت می 
تواند بیش از 400 فرآورده نفتی تولید کند و پیشرفت و موفقیت 
اين شــرکت در گرو تغییر و ايجاد زنجیره ارزش است.وی گفت: 
بر اســاس برنامه 1405 تولید نفت سفید، نفت کوره و گازوئیل 
معمولی پااليشگاه اصفهان صفر خواهد شد و تولید گاز مايع آن 
نیز به حداقل ممکن می رســد و تمام محصوالت اين شرکت به 
غیر از گازوئیل و بنزين صادرات محور خواهد شــد.  مدير عامل 
شــرکت پااليش نفت اصفهان در ادامه ســود خالص اين شرکت 
در ســال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 را 16.5 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد و افزود: ضريب حاشــیه سود خالص اين شرکت 
7.8 درصد بوده که بســیار اندک است.قديری گفت: اين شرکت 
در حال حاضر از لحاظ حاشیه سود خالص، در رتبه های يکی به 

آخر و پس از پااليشــگاه آبادان قرار دارد که تا سال 1405 پیش 
بینی می شود با افزايش ضريب پیچیدگی، بیشترين حاشیه سود 
را در بین شرکت های پااليشی کشور به خود اختصاص دهد.وی 
از راه اندازی کامل پروژه واحد تصفیه گازوئیل پااليشگاه اصفهان تا 
شهريورماه امسال با ظرفیت 100 هزار بشکه گازوئیل يورو 5 خبر 
داد و گفت: که با بهره برداری اين پروژه عالوه بر افزايش ساالنه 6 
هزار میلیارد تومانی سود شرکت 69 صدم نیز ضريب پیچیدگی 
شــرکت را نیز افزايش می دهد. مديرعامل شرکت پااليش نفت 
اصفهان از تصويب قرارداد  فاز ساخت  و نصب واحد گوگرد زدايی 
از ته مانده برج های تقطیر پااليشــگاه  اصفهان )RHU( در هیات 
مديره اين شــرکت خبر داد و گفت: اين پروژه در ســال 1404 
راه اندازی می شــود و در حال حاضر، فاز مهندســي و خريد آن 
بیش از 35 درصد پیشرفت دارد. قديری با اشاره به اين که طرح 
واحد  شکست کاتالیســتی بستر سیال )RFCC( شرکت پااليش 
نفت اصفهان و زنجیره های وابســته به آن پس از 15 سال هنوز 
اجرايی نشده است افزود: واحد )RHU( و )RFCC( مکمل يکديگر 
بــوده و با راه اندازی اين دو واحد تا ســال 1405 »وکیوم باتوم« 
پااليشگاه به محصوالت با ارزش افزوده بسیار باال حدود 60 هزار 
بشــکه بنزين و 300 هزار تن پروپیلن تبديل و حداقل روزانه 2 
میلیون دالر به سود پااليشگاه افزوده می شود.وی با بیان اين که با 
ايجاد واحدهای »میتیونین« و »اکريلونیتريل« در پااليشگاه عالوه 
بر تولید مواد اولیه شــرکت پلی اکريل اصفهان می توان خوراک 
دام هم تولید کرد گفت: ارزش افزوده هر بشکه بنزين 705 دالر 

بوده ولــی ارزش افــزوده میتیونین و 
آکريلونیتريل بیش از 3800 دالر است.
مديرعامل شرکت پااليش نفت اصفهان 
با اشــاره به اين کــه در زنجیره ارزش 
کروســین و گوگرد پــروژه های ديده 
شده و در حال مطالعه است گفت: در 
حال حاضر اين شرکت روزانه 35 هزار 
بشــکه کروسین مازاد دارد که با ايجاد 
واحد الکیل بنــزن خطي )L.A.B( می 
توان آن ها انواع شــوينده ها، پارافین 
های دارويــی و صنعتی اســتحصال 
کــرد. قديری با بیان اين که ســاختار 
سازمانی شرکت پااليش نفت اصفهان 
تا 2 ماه آينده به هلدينگ پتروپااليشی 

ارتقاء خواهد يافت،  افزود: به زودی 6 شرکت جديد در ذيل اين 
هلدينگ به ثبت می رســد و تمام طرح های توسعه ای هلدينگ 
توسط اين شرکت ها اجرايی خواهند شد.وی گفت: با ارتقاء اين 
شــرکت به يک هلدينگ موفق پتروپااليشی تا سال 1405 پیش 
بینی می شــود سود نیم میلیون دالر کنونی به 1.5 میلیارد دالر 
افزايــش و ضريب پیچیدگی آن نیز باالی 12 شــود.مديرعامل 
شرکت پااليش نفت اصفهان در ادامه مصرف کنونی آب پااليشگاه 
900 تا هزار متر مکعب در ساعت اعالم کرد و افزود: اين شرکت 
برای تامین آب مورد نیاز خود طرح های زيادی تعريف کرده و با 
راه اندازی طرح های ياد شــده مصرف آب پااليشگاه افزايش پیدا 
نخواهد کرد.قديری گفت: با اجرای 80 کیلومتر خط ريلی تمامی 
صنايع و کارخانه های مســتقر در محدوده شاهین شهر همچون 
پااليشــگاه اصفهان تا ســال 1405 به راه آهن سراسری متصل 
خواهند شــد و اين شرکت می تواند محصوالت خود را از طريق 
خطوط ريلی به سراسر کشور حمل کند. وی در ادامه با بیان اين 
که شرکت پااليش نفت اصفهان در حال ايجاد سامانه برنامه ريزی 
منابع ســازمان )ERP( برای يکپارچه سازی تمام واحدها و اداره 
های شرکت بوده تا فرآيند تصمیم  گیری در شرکت شفاف، سريع   
و هوشمندانه  تر انجام شود افزود: نیروی انسانی باالترين سرمايه 
يک ســازمان بوده و برای بلوغ سازمانی يک سازمان يادگیرنده، 
5 سطح تعريف شــده که نیروی انسانی پااليش نفت اصفهان با 
اجراي برنامه هاي توسعه سرمايه هاي انساني، از سطح 3 به سطح 

4 ارتقاء می يابد.

اهداف استراتژیک شرکت تا افق 1405توسعه پایدار و متوازن 
* تبديل شــدن به هلدينگ موفق پتروپااليشــی با تحقــق باالترين ضريب 

پیچیدگی باالي 12 در منطقه.
* توسعه زير ساخت های پدافند غیر عامل و مديريت بحران.

* اصالح و بهبود زير ساخت های و انرژی.
* حفظ و تداوم تامین خوراک محصوالت.

* مديريت و توسعه زنجیره ارزش )همگون و نیمه همگون(.
* توسعه ارزش در شرکت های زير مجموعه.

* ارتقای توان بازرگانی.
* مديريت بهینه منابع مالی و سر مشارکت و مديريت سرمايه های انسانی.

سرمایه گذاری های انجام شــده در راستای تبدیل شدن به هلدینگ 
پتروپاالیشی 

* خريد 48.16 درصد سهم پتروشیمی اصفهان.
* خريد 17.31 درصد سهم نفت سپاهان.

* افزايش ضريب پیچیدگی به میزان 0.66 )ضريب پیچیدگی فعلی با احتساب 
سهم پااليشگاه در اين دو شرکت: 6.2(

* راه اندازی واحد تصفیه گازويیل در تابســتان 1401 با سرمايه گذاری 511 
میلیون يورو – 67.848 میلیارد ريال و برآورد افزايش سودآوری 263.103.896 

دالر در سال با بازگشت سرمايه 4 ساله و سود 6 همتی از اين مجموعه.

اقدامات مهم آتی توسعه پایدار
* احــداث واحد گوگرد زدايی ته ماند برج های تقطیــر RHU با هدف کاهش 
گوگرد موجود در ته ماند برجهی تقطیر با سرمايه گذاری مورد نیاز 470 میلیون 
يورو – 18.343 میلیارد ريال و برآورد افزايش ســودآوری 315 میلیون دالر در 

سال.
* احداث واحد RFCC و زنجیره ارزش وابســته به آن با هدف جلوگیری از خام 
فروشی و سرمايه گذاری مورد نیاز 873 میلیون يورو و برآورد سود 398 میلیون 

دالر در سال. اين واحد از شهريور وارد مدار می شود.
.RFCC ادامه زنجیره ارزش وابسته به *

* احداث واحد KHT با هدف ارتقای کیفیت فرآورده ها و افزايش ســودآوری با 
سرمايه گذاری مورد نیاز 67 میلیون يورو و برآورد سود 16 میلیون دالر در سال.

* سرمايه گذاری در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل استن.
* سرمايه گذاری در زنجیره ارزش بوتان، احداث واحد بوتادين و صنايع وابسته.

* ســرمايه گذاری در زنجیره ارزش پروپان، اخداث واحد PDH و دســتیابی به 
پروپلین.

* سرمايه گذاری در احداث واحد اسید فسفريک )ترجیحا در شهرستان سمیرم(.
* مجموع سرمايه گذاری ها در اين 4 طرح 4 میلیارد يورو است

* بهینه سازی واحد حالل سازی و تولید انواع حالل های دارای ارزش افزوده.
* تکمیل سرمايه گذاری در صنايع همجوار )4 هزار میلیارد تومان(.

* اتصال به راه آهن سراسری.

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد

تقسیم 65 تومان سود پاالیشگاه به ازای هر سهم

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خبر داد

صادارت ۸۳۸ میلیون 
دالری شرکت های 
دانش بنیان در ۳ ماه 
ابتدایی امسال
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گزیده خبر
غالمرضا فتحعلی، سرپرست بانک تأکید کرد:

تدوین برنامه سه ساله ارتقای شاخص های 
عملکردی بانک سینا

آئین معارفه سرپرســت جدید بانک سینا با حضور جمعی از معاونین بنیاد 
مستضعفان، مدیران بانکی، اعضای هیئت مدیره، قائم مقام، معاونان و مدیران 
بانک ســینا برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، محمدرسول 
عاصمی، رئیس حوزه ریاست بنیاد مستضعفان در این مراسم گفت: در چند 
ماه گذشته به  رغم تغییراتی که در رأس مدیریتی بانک سینا ایجاد شد، شاهد 
عملکرد و ســرعت مطلوب این بانک در ارائه خدمات و ارتقای شاخص های 
مالی بودیم که زمینه ساز رضایت مجموعه بنیاد و دستگاه های ناظر نیز بود.

وی با تشــکر از فعالیت های ضیاء ایمانی، مدیرعامل پیشین بانک سینا در 
دوره تصدی، اظهار داشــت: آقای غالمرضا فتحعلی که تصدی سرپرســتی 
بانک سینا را برعهده گرفته اند، دارای تخصص و تجارب ارزشمندی در حوزه 
پولی و بانکی هستند و با روحیات جهادی که از ایشان سراغ داریم، امیدواریم 
شاهد ارتقای بانک سینا به جایگاهی مطلوب تر و بهتر از وضعیت فعلی باشیم.

در این مراسم، سرپرست بانک سینا نیز با قدردانی از اعتماد مهندس فتاح، 
رئیس بنیاد مستضعفان، ابراز امیدواری کرد بانک سینا با تدوین سیاست های 

مناسب و تالش همکاران، همانند قبل در مسیر تعالی گام بردارد.

بانکداری مرکزی محور اصلی ایجاد محیط 
اقتصادی سالم جهت تحقق رشد اقتصادی 

بلند مدت و پایدار است 
در پنجمین نشست اندیشــه ورز مطرح شد؛بانکداری مرکزی محور اصلی 
ایجاد محیط اقتصادی سالم جهت تحقق رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار 
استمحمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در این نشست ضمن 
تاکید بر اهمیت موضوع نشســت؛ بانکداری مرکــزی را محور اصلی ایجاد 
محیط اقتصادی سالم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار 
خواند و افزود: بانکداری مرکزی با ثبات پولی و ثبات مالی بسترهای محیط 
اقتصادی باثبات و ســالم را فراهم می سازد.سرپرســت بانک توسعه تعاون 
درخصــوص ثبات پولی گفت: ثبات پولی با حفــظ ارزش پولی ملی چه از 
طریــق تورم داخلی پایین و با ثبات و چــه از طریق نرخ برابری ارز محقق 
می گردد و ثبات مالی، کمک به نظام مالی به منظور کارکرد بدون اشــکال 
و کارآمد در زمینه تخصیص منابع در اقتصاد می باشــد.دکتر احمد عزیزی 
صاحبنظر بانکی و از مدیران ارشــد و صاحب تجربه نظام بانکی کشــور در 
این نشســت ابعاد بانکداری را در 4 محور مبانــی بانکداری مرکزی، ثبات 
پولــی، ثبات مالی و وضعیت نظام بانکی ایــران از نظر بانکداری مرکزی را 
تشریح و تبیین نمودند.وی در ابتدای جلسه علم اقتصاد را موضوع دشواری 
خواندند که برخی آن را به تالش برای تعمیر یک ماشــین درحال حرکت 

تشبیه می کنند.

کارفرمایان چگونه از معافیت حق بیمه برخوردار شوند؟

دو سال معافیت حق بیمه در ازای جذب فارغ التحصیالن
آن دســته از کارفرمایانی که نیروی کار مورد نیاز خود را از بین 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی جذب کنند، به مدت دو ســال از 
معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد.به گزارش 
ایســنا، طرح اعمال مشــوق های بیمه کارفرمایی براساس بند 
الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ســنواتی برنامه ششم توسعه و در 
چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف تحرک بخشی به 
بازار کار به اجرا درآمده اســت.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در چند سال اخیر این طرح را در حمایت از کارفرمایان به ویژه 
صاحبان کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا و ایجاد اشتغال 
به منظور  ترغیب و تشــویق کارفرمایــان کارگاه های تولیدی و 
خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید، تهیه کرده و در دستور 
کار قرار داده اســت.به موجب این طرح، کارفرمایان کارگاه ها و 
موسســات مشــمول در صورت بکارگیری نیروی کار جدید از 
مشوق های بیمه ای به مدت دو سال بهره مند می شوند.مشوق 
بیمه، وجهی معادل حق بیمه ســهم کارفرما به عالوه ۳ درصد 
ســهم بیمه بیکاری اســت که در چارچوب دستورالعمل طرح، 
ماهانه به حســاب کارفرما واریز می شــود؛ در واقع ۲۳ درصد 
حداقل دســتمزد تعیین شده از سوی شــورای عالی کار بابت 
مشــوق بیمه ای در نظر گرفته شده که توسط دولت به حساب 
کارفرما واریز می شود و وزارت کار وظیفه نظارت بر آن را برعهده 
دارد.تازه ترین گزارش عملکرد طرح مشــوق بیمه کارفرمایی از 

مشــارکت ۶۳۵۶ کارفرما در این طــرح حکایت دارد. همچنین 
۱۹ هــزار و ۱۸۱ هزار داوطلب جویای کار در این طرح ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۱۸۹ نفر قرارداد کار بسته و 
جذب بازار کار شده اند.خوزستان، آذربایجان شرقی و فارس سه 
استانی هستند که بیشــترین تعداد جویندگان کار جذب شده 

را به خــود اختصاص داده اند و باالترین تعداد کارفرمای ثبت نام 
کرده مربوط به اســتان فارس بوده است.بهره مندی کارفرمایان 
و کارجویان از این طرح شــرایطی دارد: به نحوی که کارفرمایان 
جهت برخورداری از مزایای طرح نیازمند داشتن مجوز فعالیت 
از مراجع رســمی کشور و داشــتن کد بیمه کارگاهی هستند؛ 

کارجویــان نیز با داشــتن مدرک تحصیلی لیســانس و باالتر، 
حداکثر سن ۳۸ سال و داشتن سابقه حداکثر ۳۶ ماه بیمه تامین 
اجتماعی می توانند در این طرح ثبت نام کنند.نکته قابل توجه 
اینکــه در این طرح نباید نیروهای کار جدید جایگزین نیروهای 
کار قبلی کارفرما شوند و مالک جدید بودن نیروهای جذب شده،   
افزایش نیروها نســبت به لیســت بیمه دو ماه قبل از ثبت نام 
کارفرما اســت؛ البته افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و 
باالتر بیکار شــده از کارگاه های به شــدت آسیب دیده از کرونا 
از این موضوع مســتثنی بوده و امکان بازگشــت به شغلی قبل 
یا جذب در ســایر واحدهای اقتصــادی و بهره مندی کارفرما از 
مشوق بیمه کارفرمایی را بر اساس این طرح دارند. کارفرمایانی 
که نیروی کار جدید را به جای نیروی کار شــاغل در کارگاه که 
اخراج، استعفا یا ترک کار کرده اند، به کار گیرند مشمول مزایای 
استفاده از طرح نخواهند بود.این طرح در تمام ۳۱ استان کشور 
در حال اجرا اســت و کارفرمایان می تواننــد نیروی کار جدید 
مــورد نیاز خود را بدون محدودیت و بــه هر میزان از بین فارغ 
التحصیالن با مدرک لیســانس به باال جذب کنند و به مدت ۲ 
سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره مند شوند.به 
گزارش ایسنا، کارجویان و کارفرمایان در صورت تمایل می توانند 
با مراجعه و ثبت نام در ســامانه http://moshavegh.mcls.gov.ir از 

مزایای این طرح بهرمند شوند.

احساسات بازار به افزایش قیمت طال در هفته آینده اشاره دارد 
اما ممکن اســت پایدار نباشد.به گزارش ایسنا، به نظر می رسد 
قیمت طال حداقل در کوتاه مدت یک کف ایجاد کند و بسیاری 
از تحلیلگران به دنبال جهش به حداقل ۱۷۵۰ دالر هستند زیرا 
احساسات در بازار به طور قابل توجهی بهبود یافته است. بسیاری 
از تحلیلگــران گفته اند که طال به یــک بازی جذاب و برعکس 
صعودی تبدیل شــده اســت. در عین حال، بسیاری از قدرت 
کنونی دالر آمریکا که شاهد اولین کاهش هفتگی خود در چهار 
هفته گذشته است، تردید دارند.کریس وکیو، استراتژیست ارشد 
بــازار در DailyFX  گفت: رکود جهانی قریــب الوقوع و بحران 
بدهی دولتی بالقوه در اروپا می تواند شــاهد افزایش ارزش دالر 

آمریکا و طال باشد. همچنین، همراه با دالر آمریکا، نشانه هایی 
وجــود دارد که بازدهی واقعی ممکن اســت باال رود و نشــانه 
دیگری برای این فلز گرانبهــا ایجاد کند.بحران بدهی در اروپا 
تضمین شده نیست اما در ســایه است و تا زمانی که نگرانی ها 
در مورد یورو هست، فضا برای افزایش قیمت طال و دالر آمریکا 
وجود دارد.با این حال، وکیو افزود که او محدودیتی برای قدرت 
طــال با مقاومت در حدود ۱۷۶۰ دالر در هر اونس می بیند. وی 
گفت: در شرایط فعلی سرمایه گذاران باید خود را برای نوسانات 
بیشــتر آماده کننــد. وی گفت: برای تغییــر روند فعلی طال، 
بازدهی واقعی به ســقوط کامل نیاز دارد و بعید اســت که این 
اتفاق بیفتد.این هفته ۱۸ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی 

طالی کیتکو نیوز شرکت کردند. در میان شرکت کنندگان، ۱۲ 
تحلیلگر یا ۶۷ درصد اظهار کردند که در کوتاه مدت نســبت به 
طال خوش بین هستند. در همان زمان، ۶ تحلیلگر یا ۳۳ درصد 
نسبت به طال نزولی بودند. این هفته هیچ رای بی طرفی صادر 
نشد.احســاس صعودی مجدد در حالی رخ می دهد که قیمت 
طال به دنبال پایان دادن به یک زنجیره باخت پنج هفته ای است. 
برای بســیاری از تحلیلگران، بزرگ ترین عامل محرک قیمت 
طال، دالر آمریکاســت که ناشی از اقدام سیاست پولی تهاجمی 
فدرال رزرو اســت. با این حال، برخی از تحلیلگران خاطرنشان 
کرده اند که کندشدن فعالیت در اقتصاد ایاالت متحده می تواند 
فدرال رزرو را وادار کند که موضع انقباض خود را کاهش دهد.

داده های اولیه نشان می دهد که فعالیت در بخش های تولیدی 
و خدماتی ایاالت متحده به پایین ترین ســطح خود در دو سال 
گذشته رسیده است و کاهش فعالیت نشان دهنده ضعف مشابه 
در اروپاســت.بازار احساس می کند که چرخه افزایش نرخ بهره 

کند شــدن  دلیل  بــه 
به  زودتر  رشــد،  سریع 
پایان می رســد. بازار به 
زودی متوجه خواهد شد 
که فدرال رزرو نمی تواند 
اندازه کافی نرخ ها را  به 
افزایش دهــد تا تورم را 
بدون ایجــاد یک رکود 

جدی کاهش دهد و آنچه آنها تاکنون انجام داده اند برای کاهش 
معنی دار تورم کافی نیســت.با این حال،   برخی از تحلیلگران 
گفته اند که در بازارهای مالی جهانی، دالر به عنوان یک دارایی 
 Equity امن مهــم باقی می ماند.دیوید مدن، تحلیلگر بــازار در
Capital می گوید: رالی ممکن است متوقف شده باشد اما روند 
صعــودی دالر همچنان وجود دارد. این ارز همچنان قوی ترین 

ارز در بازار است.

افزایش قیمت؛

پیش بینی برای این هفته طالی جهانی
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گزیده خبر

دوئل ترامپ و پنس برای رهبری حزب 
جمهوریخواه

تهــران- ایرنــا- دونالــد ترامپ 
رییس جمهوری پیشین آمریکا و 
مایک پنس معاون سابق او برای 
بــه دســت آوردن رهبری حزب 
جمهوریخــواه در ایالــت آریزونا 
روبــروی یکدیگر قــرار گرفتند.

به گزارش یکشــنبه ایرنا، شبکه 
خبری بی بی ســی نوشت: ترامپ و پنس سخنرانی رقابتی را در حمایت 
از نامزد جمهوریخواه مورد تایید خود برای سمت فرماندار ایالت آریزونا 
انجام دادند. رییس جمهوری ســابق آمریکا در یک رویداد برای »کاری 
لیــک« که از ادعاهای ترامپ درباره تقلب در انتخابات حمایت می کرد، 
ســخنرانی کرد و از ســوی دیگر پنس شــخصی به نام »کارین تیلور 
رابسون« مخالف لیک را پشتیبانی می کند.ترامپ و پنس هر دو ممکن 
اســت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ کاندید شوند. پس از اینکه 
ترامپ معاون سابق خود را به ناکامی در جلوگیری از پیروزی جو بایدن 
در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد، این دو دچار اختالف شدند. ترامپ مدعی 
بود که انتخابات از او دزیده شــده و از معاون ســابق می خواست نتیجه 
انتخابات را تایید نکند اما پنس این تصمیم را غیرقانونی می دانست. در 
جریان آشــوب در کنگره آمریکا در تاریــخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ )۱۸ بهمن 
۱۳۹۹( ترامپ توئیت کرد که پنس شــجاعت این را نداشــت تا آنچه 
باید برای حفاظت از کشــور انجام دهد. لیک به عنوان شخصی که چتر 
حمایتی ترامپ باالی سر اوســت، در سخنرانی روز جمعه در پرسکات 
در مرکز ایالت آریزونا به خبرنــگاران گفت که تقلب در انتخابات دیگر 
مورد قبول نخواهد بود. ترامپ که این خبرنگار سابق را همراهی می کرد، 
بــه جمعیت گفت که در انتخابات تقلب صورت گرفته و اکنون کشــور 
به همین علت به صورت نظام مند ویران شــده است.از طرف دیگر نیز 
پنس در طرفداری از تیلور رابسون در یک سخنرانی در پئوریا در ایالت 
ایلینویــز اعالم کرد که هیچ کس به انــدازه وی برای ترامپ- پنس در 
سال ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ تالش نکرده است.برعکس رییس جمهوری سابق 
آمریــکا، پنس هیــچ انتقادی به ترامپ نکرد یا هیچ اشــاره ای به بحث 
جنجالی انتخابات در جریان ســخنرانی اش نداشت. اما وی بعدا در یک 
توئیت نوشــت که اگر حزب جمهوریخواه خودش را مشغول گالیه های 
دیروز کند، در ایــن صورت خواهد باخت.انتخابات میان دوره ای آمریکا 
روز سه شنبه، ۸ نوامبر ۲۰۲۲ )۱۷ آبان ۱۴۰۱( برگزار می شود. در این 
انتخابات، تکلیف تمام ۴۳۵ کرســی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از 
۱۰۰ کرســی مجلس سنا مشخص می شود.همچنین در این انتخابات، 
فرمانداران آینده ۳۶ ایالت آمریکا از جمله آریزونا هم تعیین می گردند 
و این رویداد نخستین انتخابات پس از سرشماری ۲۰۲۰ در آمریکاست 

و از این حیث نیز بسیار حائز اهمیت است.

/گزارش-نیویورک تایمز/

اردوغان موی دماغ بایدن!
»رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به واسطه گری برای حصول توافق بر سر رفع 
انسداد غالت اوکراین کمک کرد، اما با این وجود زنگ خطر را برای مقامات آمریکایی در 
جبهه های دیگر به صدا در آورده است.«به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: 
» در فرآیندی که طی آن روسیه و اوکراین روز جمعه بر سر رفع انسداد صادرات غالت 
اوکراین به توافق رسیدند، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نقش یک دولتمرد 
خیرخواه را بازی کرد.اردوغان در کنار دبیرکل ســازمان ملل متحد در کاخی متعلق به 
دوران عثمانی در شهر استانبول اظهار کرد این معامله که ترکیه به انعقاد آن کمک کرد، 
به نفع »کل بشــریت« خواهد بود.دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این توافق که 
می تواند بحران غذایی جهانی را کاهش دهد اســتقبال کرد.  با این حال، ســخنگوی 
کاخ ســفید از تالش های اردوغان قدردانی کرد.اما در محافل خصوصی، اردوغان منبع 
نارضایتی قابل توجهی برای مقامات دولت بایدن باقی مانده اســت.رئیس جمهور ترکیه 
چند روز قبــل از نظارتش بر روند حصول توافق مربوط به غالت، هشــدار داده بود که 
ممکن است برنامه های ناتو برای پذیرش سوئد و فنالند به عنوان عضو را در ماه های آینده 
وتو کند؛ اقدامی که باعث شرمندگی عمیق برای این ائتالف و دولت بایدن در تالششان 
برای مقابله با روسیه خواهد شد. و کنگره آمریکا همچنین در ماه جاری میالدی نسبت 
به تعهد بایدن در نشست سران ناتو در پایتخت اسپانیا در ماه گذشته میالدی مبنی بر 
فروش ده ها فروند جنگنده اف-۱۶ به ترکیه ابراز تردید کرد.اردوغان روز سه شنبه برای 
دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به 
تهران سفر کرد. به گفته تحلیلگران، تصاویر قرار گرفتن اردوغان به عنوان رهبر یکی از 
کشورهای عضو ناتو در کنار دو رقیب اصلی آمریکا روایت غرب در خصوص عمیقا منزوی 
شدن ایران و روسیه در تضاد است.همچنین روز جمعه، سخنگوی کاخ سفید بر نگرانی 
های آمریکا در خصوص تهدیدهای اردوغان برای دست زدن به حمله ای جدید به شمال 
سوریه علیه شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا که او آنها را تروریست می داند، تاکید 
کرد.در مجموع ایــن اقدامات اردوغان در کنار توانایی محدود بایدن برای مهار آنها – بر 
قرار داشــتن رهبــر ترکیه در موقعیتی منحصر به فرد به عنــوان یک متحد نظامی که 
اغلب با دستور کار متحدان غربی اش به مشکل بر می خورد، تاکید می کند. چنین نقشی 

برای مقامات آمریکایی اغلب دیوانه کننده است.الیزابت شکلفورد، یک مقام اسبق وزارت 
خارجه آمریکا، با اشــاره به جو مانچین سناتور محافظه کار دموکرات ایالت ویرجینیای 
غربی که برای دســتور کار داخلی بایدن مشکل درست می کند، گفت: »اردوغان اساسا 
به مثابه جو مانچین در ناتو اســت. او در تیم ما اســت، اما بعدا کارهایی انجام می دهد 
که به وضوح برای تیم ما خوب نیســت. و من تغییری در این رویه نمی بینم.اما مقامات 
دولت بایدن می گویند که کنار گذاشتن کامل اردوغان به عنوان یک متحد باعث باخت 
خــود آمریکا خواهد بود. موقعیت کشــور اردوغان در تقاطع بین شــرق و غرب از نظر 
استراتژیک مهم بوده و به او اجازه می دهد حتی با همسایگان مشکل سازترش گفتگو کند 
و مصداقش همین توافق مربوط به غالت اســت که به موجبش یک کریدور غیرنظامی 
شــده از طریق دریای ســیاه برای صادرات محصوالت کشاورزی اوکراین ایجاد کرد.یک 
مقام ارشــد آمریکایی گفت که بسیاری از رفتارهای مشکل ساز اردوغان تابعی از ضعف 
سیاسی او در ترکیه است، کشوری که نرخ تورمش در ماه گذشته میالدی به ۸۰ درصد 
رسید. اردوغان به امید اینکه توجهات را از اقتصاد گرفتار سوءمدیریت کشورش منحرف 
کند، با استناد به تهدید حزب پ.ک.ک، یک جنبش جدایی طلب کرد در ترکیه، و گروه 
های کرد در سوریه، به نمایش های غرورآمیز ملی گرایانه و عوام فریبانه روی آورده است.

ابتکارات عمده مرتبط با ائتالف ناتو، مانند پیشــنهاد گسترش این ائتالف ۳۰ عضوی با 
هدف شــامل کردن سوئد و فنالند، نیاز به موافقت متفق القول اعضا دارد. بایدن در ماه 
مه گفت که امیدوار است دو کشور بتوانند »به سرعت« به ناتو پیوسته و آنچه که ضربه 
اســتراتژیک بزرگی برای پوتین می تواند باشد را رقم بزنند.اما اردوغان اعتراضات خود را 
علیه پیوســتن آنها مطرح کرد و از اینکه هر دو عضو جدید بالقوه ناتو از حزب پ.ک.ک 
حمایت سیاســی و مالی کرده اند گالیه کرد؛ گروهی که آمریکا به دلیل سابقه حمالت 
خشــونت آمیزش، آن را به عنوان یک سازمان تروریســتی معرفی کرده است. مقامات 
آمریکا و ناتو این نگرانی را داشــته اند که این توســعه برنامه ریزی شده ممکن است از 
بین رفته و یک پیروزی تبلیغاتی بزرگ را برای پوتین که مدت هاست برای ایجاد چند 
دســتگی در این ائتالف تالش کرده از بین ببرد.رهبران ناتو در نشست سران این ائتالف 
در ماه گذشته میالدی، زمانی که اردوغان با رهبران سوئد و فنالند به توافق رسید نفس 

راحتی کشیدند. این دو کشور متعهد شدند به اینکه علیه این سازمانهای تروریستی مورد 
نظر ترکیه اقدام کرده و به توافقات اســترداد با ترکیه ای که خواســتار پیگرد قضایی آن 
دســته از اعضای پ.ک.ک ساکن آن کشورها است، بپیوندند.اردوغان دوباره هشدار داد 
که اگراین  خواسته هایش برآورده نشود، همچنان می تواند گسترش ناتو را متوقف کند.

بایدن همچنین به اردوغان در زمان نشست سران ناتو در اسپانیا گفت که از فروش ۴۰ 
فروند جت جنگنده اف-۱۶ آمریکایی که ترکیه در پاییز گذشــته درخواست کرده بود، 
همراه با ارتقای فناوری ده ها جنگنده ای اکنون مالکشان است، حمایت می کند. ترکیه این 
هواپیماها را تا حدی از این جهت خواستار است که دولت  سابق ترامپ در سال ۲۰۱۹ 
پس از اینکه اردوغان در یک اقدام جنجالی، سامانه موشکی ضدهوایی اس-۴۰۰ روسیه 
 ۳۵-F را بر خالف میل آمریکا خریداری کرد، برنامه های فروش جنگنده های پیشــرفته
به ترکیه را در سال ۲۰۱۹ لغو کرد.بایدن این گمانه زنی را مبنی بر اینکه این هواپیماها 
را در ازای کســب حمایت اردوغان از گسترش ناتو پیشنهاد داده رد کرد. رئیس جمهور 
آمریکا گفت:  هیچ بده بستانی در قبال آن وجود نداشت. فقط موضوع این بود که ما باید 
آنها را بفروشیم. اما من برای اینکه بتوانم این کار را انجام دهم به تایید کنگره نیاز دارم 
و فکر می کنم می توانیم به آن برسیم.با این حال تایید کنگره آمریکا برای این معامله نیز 
ممکن اســت تضمین شده نباشد. همچنین مشخص نیست که آیا اردوغان ممکن است 
مانع از اجرای گســترش پیشنهادی ناتو تا زمان نهایی شدن معامله خرید جنگنده های 

اف-۱۶ شود یا خیر.«

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تصریح کرد که در مقایسه با 
پنج سال پیش، ارتش چین تهاجمی و خطرناک تر شده است.

به گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری فــارس، ژنرال »مارک 
میلی« رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا در جریان ســفر 
هند-اقیانوس آرام خود که شامل توقف در اندونزی نیز می شود، 

گفت که ارتش چین در مقایسه با پنج سال پیش تهاجمی تر و 
خطرناک تر شده است.بنا بر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
میلی تصریح کرد که شــمار هواپیماها و کشتی های چینی که 
توسط ایاالت متحده و شرکای این کشور رهگیری شده اند، به 
طرز قابل توجهی افزایش یافته اند و برخوردهای ناامن به نسبت 

افزایش یافته اســت.میلی در این خصوص ادامه داد: »پیام این 
اســت که ارتش چیــن در هوا و در دریا، به طرز چشــمگیر و 
قابل توجهی در این منطقه خاص تهاجمی شده است«.اظهارات 
رئیس ستاد مشــترک ارتش آمریکا در حالی مطرح شده است 
که ایاالت متحده تالش ها برای تقویت رابطه با کشورهای آسیا 
اقیانوسیه برای مقابله با چین را افزایش داده است و دولت بایدن 
نیــز چین را یک »تهدید فــوری« و اصلی ترین چالش امنیتی 
بلندمدت آمریکا می داند.آسوشــیتدپرس گزارش می دهد سفر 
میلــی به منطقه به شــدت بر تهدید چین متمرکز اســت. او 

این هفته در نشســت رؤسای دفاع منطقه آسیا و اقیانوسیه در 
سیدنی استرالیا شــرکت خواهد کرد که موضوعات کلیدی آن 
رشد فزاینده نظامی چین و نیاز به حفظ اقیانوس آرام آزاد، باز 
و در آرامش خواهد بود.مقام های نظامی آمریکا همچنین مدعی 
هستند که ممکن است چین به تایوان حمله کند و به این بهانه 
ایاالت متحده همچنان متحد اصلی تایوان و تأمین کننده اصلی 
تسلیحات دفاعی برای این جزیره است.طبق این گزارش، ایاالت 
متحده و متحدان این کشــور نگران هستند که توافق امنیتی 

اخیر که پکن در ماه آوریل با جزایر سلیمان به امضا درآورد

فرمانده آمریکایی:

 ارتش چین تهاجمی تر و خطرناک تر شده است
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پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود، گروهی از سرنخ های 
مولکولی را کشــف کرده اند که می توانند به تشخیص زودهنگام آسیب 
مغزی کمک کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی »دانشگاه 
ایالتی آریزونا«)ASU(، بررســی جدید پژوهشگران آمریکایی، به معرفی 
برخی از ســرنخ های مولکولی دقیقی می پردازد که با یکی از علل اصلی 
مرگ و ناتوانی مرتبط هستند. این سرنخ های مولکولی، عامل وضعیتی 
هستند که به عنوان »آسیب مغزی تروماتیک«)TBI( شناخته می شود.
آســیب مغزی تروماتیک، یک نگرانی رو به رشد برای سالمت عمومی 
اســت که بیش از ۱.۷ میلیون آمریکایــی را تحت تأثیر قرار می دهد و 
هزینه ساالنه آن تا ۷۶.۵ میلیارد دالر تخمین زده می شود. این بیماری، 
یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی کودکان و بزرگساالن جوان در 
کشــورهای صنعتی اســت و افرادی که آن را تجربه می کنند، احتمال 
بیشــتری دارد که به نقص های شــناختی و رفتاری شدید و بلندمدت 
دچار شوند.»سارا استابنفلد«)Sarah Stabenfeldt(، استاد دانشگاه ایالتی 
آریزونا و سرپرست این پژوهش گفت: مکانیسم های مولکولی و سلولی 
عامل پیشــروی آســیب مغزی تروماتیک، چند وجهی هستند و هنوز 
به طور کامل شناسایی نشــده اند. این پیچیدگی، بر توسعه گزینه های 
تشخیصی و درمانی تأثیر می گذارد. هدف پژوهش ما، پرداختن به این 
محدودیت ها اســت.رویکرد پژوهشی استابنفلد و گروهش، انجام دادن 
یک جستجو برای آشکار کردن چندین امضای مولکولی کلیدی به نام 
نشــانگرهای زیستی که بالفاصله پس از آســیب شناسایی می شوند و 

همچنین، تشخیص پیامدهای بلندمدت آسیب مغزی تروماتیک است.

پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشان داده اند که گروهی 
از نانوذرات را در ترکیب با واکســن می توان برای درمان مالنوما به کار 
گرفت.به گزارش ایسنا و به نقل از نانومگزین، سرطان راه های گوناگونی 
را برای بقا و پیشــروی در بدن انســان دارد. سلول ها و تومورها راه های 
مختلفی را برای منحرف کردن، فریب دادن و فرار از تشــخیص توسط 
سیســتم ایمنی بدن بــه کار می برند.به عنوان مثــال، چگونگی دفع 
واکســن های ضد ســرطان را در نظر بگیرید. ســلول های سرطانی در 
بدن، چه به صورت منفرد و چه به صورت یکپارچه، خود را با ترشحات 
شیمیایی می پوشانند تا در برابر عوامل موجود در واکسن ها استتار شوند؛ 
در غیر این صورت حمله همه جانبه سیستم ایمنی بدن را در پیش دارند. 
این واقعیت که سیســتم ایمنی بدن تا حد زیادی نمی تواند سرطان را 
ببیند، دلیل عمده ای اســت مبنی بر این که چرا درمان های ســرطان 
به راه های گوناگونی متوســل می شوند که سلول های سالم و سرطانی 
را به طور یکســان از بین می برند.دانشــمندان داروسازی در »دانشگاه 
آیووا«)UIowa(، راهبرد جدیدی را برای غلبه بر دفاع مبتکرانه ســرطان 
کشف کرده اند. آنها در یک پژوهش جدید دریافتند که نانوذرات باردار 
همراه با یک واکسن می توانند در از بین بردن تومورها یا افزایش طول 
عمر موش های مبتال به سرطان موثر باشند.دانشمندان معتقدند که این 
روش جدید، جذاب است زیرا نانوذرات مورد استفاده می توانند به صورت 
انبوه تولید شوند، در دمای اتاق ذخیره شوند و توسط پزشکان عمومی 
 ،)Ali Salem(»برای درمان انواع ســرطان ها تجویز شوند.»علی ســالم
دانشیار علوم دارویی دانشگاه آیووا و از پژوهشگران این پروژه گفت: این 
می تواند یک فرمول پایدار باشد و به صورت پودر در دسترس قرار بگیرد.

کشف سرنخ های مولکولی برای 
تشخیص زودهنگام آسیب مغزی

ابداع یک واکسن ترکیبی برای 
درمان تومور بدخیم پوستی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات دوچرخه سواری تور دوفرانس

کادیالک اسکالید الرته دیزاین با طراحی شکوهمند
خودروهای معدودی در جاده ها می توانند هیبت و ظاهری همچون جدیدترین نسل کادیالک اسکالید داشته باشند و اگرچه 
این خودرو یکی از برجسته ترین شاسی بلندهای دنیا به ویژه در تریم V محسوب می شود اما شرکت الرته دیزاین کیت بدنه 
جدیدی را برای آن در نظر گرفته است. این کیت که Esthete نام دارد در بخش جلو شامل جلوپنجره فیبر کربنی سبک وزن 
درعین حال با ابهت است که از طراحی متفاوتی سود می برد. اسکالید همچنین به اسپلیتر جلوی فیبر کربنی و مه شکن های 
دو لنزی مجهز شده و همین طرح فیبر کربن نیز به کاپوت کاماًل جدید می رسد که شامل ورودی هوای بزرگ به منظور کمک 
به خنک کردن پیشرانه خواهد بود.وقتی به کناره ها برسید شاهد قوس چرخ های فیبر کربنی خواهید بود که بدون زیاده روی 
و اغراق در طراحی ظاهری باعث جذابیت دو چندان اسکالید می شوند. تغییرات این خودرو به بخش عقب نیز سرایت کرده و 
شــامل اسپویلر بزرگ، تریم جدید درب پشتی، دیفیوزری گیرا و خروجی های اگزوز سفارشی است. تکمیل کننده کیت بدنه 
الرته دیزاین نیز آینه بغل هایی با پوشش فیبر کربنی، رینگ های فورج کاری شده ۲۴ اینچی و نشان های این تیونر خواهند بود.

الرته دیزاین می گوید این کیت بدنه گارانتی کارخانه ای اسکالید را باطل نمی کند و نصب آن حدود شش ساعت زمان نیاز دارد. 
ویدئوهای منتشــر شده از این کیت بدنه در فضای مجازی نشان می دهند الرته دیزاین از چراغ های LED رنگارنگ به منظور 
تمایز حداکثری اسکالید استفاده می کند. این چراغ ها شامل نمونه های روی اسپلیتر، دیالیت های عمودی، چراغ های اطراف 

نشان ها و روی ورودی کاپوت هستند.

شرط یونایتد برای فروش قرضی رونالدو
باشگاه منچستریونایتد تنها به یک صورت به کریستیانو رونالدو اجازه حضور در تیم دیگری را می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از دیلی میرور،  کریستیانو رونالدو مهاجم منچستریونایتد ممکن است در تابستان امسال از باشگاه انگلیسی جدا شود اما به یک 
شرط. انگلیسی ها حاضرند این بازیکن ۳۷ ساله را به صورت قرضی به تیم دیگری بدهند اما در مقابل این بازیکن باید بند یک ساله 
تمدید قرارداد خود را فعال کند.قرارداد کریستیانو رونالدو با منچستریونایتد در تابستان ۲۰۲۳ به پایان می رسد و منچستریونایتد 
تضمین هایی می خواهد که این مهاجم حداقل یک فصل دیگر را در تیم خود سپری کند. رونالدو و مدیربرنامه های او هنوز پیشنهاد 
منچستریونایتد را رد نکرده اند.پیش از این گزارش شده بود که کریستیانو رونالدو با انتقال به اتلتیکو مادرید موافقت کرده است.

عشق را اپ و رس پدید نشد
زین بیابان خبر پدید نشد

زج دل رددمند مسکینان
انوکت را سپر پدید نشد

همه چیز از تو بود و رد همه چیز
زج تو چیزی درگ پدید نشد

خبری شد عیان من از فکر
وز عنایت خبر پدید نشد

ره هک پیش تو جان نکرد ایثار
از وجودش ارث پدید نشد

چهره روز
انوشیروان روحانی

انوشــیروان روحانی )زادهٔ ۱ مرداد ۱۳۱۸ در رشت(، 
آهنگساز و نوازندهٔ ارگ و پیانو و آکاردئون اهل ایران 
است. روحانی پنجشــنبه یکم مرداد ۱۳۱۸ در یک 
خانوادهٔ هنرمند، در رشــت به دنیا آمد. انوشــیروان 
روحانی پس از سه ســال که مّدت مأموریت پدرش 
به پایان رســید، به اتفاق خانواده به تهران آمد و در 
همان ســال یــک ملودیکا برای او خریدند. ســپس 
بــا راهنمایی پدر و تداوم در راه فراگیری موســیقی، 
به شــکلی پیشــرفت کرد که در ســن ۹ سالگی در 
»جامعه باربد« که به سرپرســتی اسماعیل مهرتاش 
اداره می شــد، برنامه هایی اجرا کرد که مورد تشویق 
مهرتــاش و مدعوین قرار گرفت. روحانی در ســن ۶ 
ســالگی با راهنمایی های پدر، با نت آشنا شــد و در همین اوقات وارد هنرستان موسیقی شد. در 
هنرستان موسیقی، جواد معروفی، روح اهلل خالقی و سایر استادان هنرستان موسیقی تعلیم وی را 
بر عهده گرفتند. وی در کنار تحصیل در زمینه موسیقی در سال ۱۳۴۷ موفق به دریافت گواهینامه 
خلبانی نیز گردید.روحانی از این تاریخ به بعد مدارج ترقی را به سرعت طی نموده و پس از چند 
سال به رادیو راه یافت و در ارکسترهای مختلف برنامه هایی اجرا کرد. در اولین جلسه ای که او را 
در ۷ سالگی جهت اجرای برنامه کودک به رادیو می برند به علت خردسالی، صبحی مهتدی مجری 
برنامه و قصه گوی شهیر، او را روی صندلی گذاشت تا سازش به میکروفن نزدیک شود. او اولین 
تانگوی خود را به نام »تانگوی مامانی« را در سن ۶ سالگی ساخت و از سن ۱۵ سالگی عضو روزمزد 
رادیو شد. در ۲۱ سالگی اولین آهنگش را بنام »اسرار ساز« با کالم کریم فکور ساخت که با صدای 
پوران اجرا شــد.روحانی بیش از ۲۵ سال نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو شد و تا آخرین 
سالی که در آن سازمان فعالیت داشت، این سمت را عهده دار بود. وی از اولین برنامه »گلها« با این 
برنامه همکاری فراوان داشت و رهبری ارکستر شماره ۴ به عهده او بود.روحانی در سال های اخیر 
به عنوان آهنگســاز با ارکسترهای معروف جهان همکاری نزدیک دارد، که نشان دهنده تسلط او 
بر سبک های جهانی موسیقی از جمله موسیقی کالسیک است. همچنین روحانی در سال ۱۳۵۰ 
به هزینه شخصی مدرسه ای در روستای کلشتر واقع در شهر رودبار استان گیالن احداث نمود. او 
یکی از آهنگسازان معاصر است که بیش از پانصد آهنگ ساخته است که در حدود ۲۵۰ اثر ضبط 
گردیده است اکثر آن ها از معروف ترین آهنگ های زمان خود بوده اند. روحانی در آهنگسازی ویژه 
فیلم و سینما نیز دارای آثار معروف و ارزنده ای می باشد. اولین بار در سال ۱۳۴۶ توسط وی »ارگ« 
به ایران آورده شد. »تولدت مبارک« یکی از آثار انوشیروان روحانی است که تقریباً تمامی ایرانیان 
در مراســم های تولد با آن خاطره دارند. این ترانه اولین بار به مناســبت جشن تولد خودرو ایرانی 

پیکان در سال ساخته و رو نمایی شد.

سینما

ســینمای ایران ۷۰ روز مهلــت دارد تا نماینده ای را 
برای شرکت در اسکار معرفی کند، این پرسش مطرح 
است که سینمای ایران برای معرفی فیلم به اسکار با 
کدام گزینه ها مواجه است؟! به گزارش ایسنا، پس از 
چند سالی که پاندمی کرونا بر تمام رویدادهای هنری 
دنیا تاثیر گذاشــت، به نظر می رسد که شرایط برای 
آکادمی اســکار به دوران قبل از کرونا برگشــته و در 
تازه ترین خبر اعالم شده که مهلت معرفی نمایندگان 
منتخب کشــورها برای رقابت در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی اســکار ۲۰۲۳، تا سوم اکتبر ۲۰۲۲ )۱۱ 
مهر ماه ۱۴۰۱( است و کمیته اسکار کشورها تا این 
تاریخ فرصت دارند نماینده رسمی سینمای خود را به 
آکادمی اعالم کنند.نماینده ایران در ســال های گذشته پس از اعالم نظر کمیته ای که اعضای آن 
معموال توسط خانه سینما معرفی می شوند، به طور رسمی از سوی بنیاد سینمایی فارابی معرفی 
شــده  است،  اما امســال وضعیت کمی پیچیده به نظر می آید؛ چرا که دست سینمای ایران برای 
انتخاب چندان پر نیســت و گزینه های چندان قدرتمندی برای رقابت با فیلم های دیگر کشورها 
ندارد.از پاییز سال گذشته تا کنون نزدیک به ۵۰ فیلم روی پرده سینماهای کشور اکران شده  ولی 
انتخاب فیلمی از میان آن ها برای معرفی به اسکار دشوار خواهد بود، به همین دلیل خیلی ها براین 
باورند که فیلم »برادران لیال« ساخته سعید روستایی که در جشنواره کن هم نمایش داده شد و 
پخش کننده خارجی هم دارد می تواند نماینده مناسبی از ایران باشد؛ فیلمی که قرار بود از همین 
تابســتان روی پرده رود ولی سازمان سینمایی در اقدامی جدی و رسمی اکران آن را متوقف کرد 
و آنطور که در بعضی خبرهای غیررسمی شنیده می شود فعال خبری از رفع توقیف آن نیست.بر 
این اساس طبق اظهارات مبتنی بر رویکردهای مدیران سازمان سینمایی و وزارت ارشاد با تاکید 
بر ســینمای انقالبی، چند گزینه را می توان پیدا کرد که با ســلیقه و اهداف و برنامه های مدیران 
فعلی ســینمای ایران بیشتر همخوان است و شاید یکی از همان ها نماینده ایران در اسکار باشد. 
از ســویی برخی طیف های خاص فرهنکی پیش بینی می کنند به دلیل اینکه ممکن است، فیلم 
عنکبوت مقدس، فیلمی که در جشــنواره کن حواشی داشــت و به عنوان محصول آلمان، سوئد 
دانمارک، فرانسه به نمایش درآمد، از سوی یکی از این کشورها به اسکار معرفی شود، ممکن است 
با توجه به محتوای فیلم، ترجیح داده شود فیلمی از ایران به اسکار معرفی نشده، به نوعی تحریم 
اعمال شود. چند سال پیش و در زمان مدیریت محمدجواد شمقدری، پس از نمایش فیلمی که 
با ساحت پیامبر اکرم )ص( جسارت کرده بود، ایران جایزه اسکار را تحریم کرد.اگرچه اصلی ترین 
شرط انتخاب فیلم برای اسکار، اکران آن در کشور مبدأ به مدت هفت روز متوالی تا پیش از مهلت 
تعیین شده است، اما به هر حال داشتن شرایطی برای اکران و تبلیغ فیلم در خارج از کشور بویژه 
در آمریکا و دیده شــدن آن در جشنواره های متعدد بین المللی کمک زیادی به موفقیت فیلم در 
مراحل نهایی رقابت خواهد کرد. در دوره های قبل تنها تعدادی از فیلم های ایرانی چنین شرایطی 
داشتند ولی باز هم به جز دو اثر اصغر فرهادی بقیه موفقیتی کسب نکردند. هرچند یک بار فیلمی 
از مجید مجیدی هم به جمع فهرســت پنج نامزد نهایی فیلم خارجی زبان اســکار راه یافت.برای 
مروری بر فیلم های اکران شده از پاییز سال قبل تاکنون به آتابای، بندر بند، بی همه چیز، منصور، 
تومان، عنکبوت، بدون قرار قبلی، علف زار، مجبوریم، مرد بازنده، روز صفر، زاالوا، المینور، مستطیل 
قرمز، صحنه زنی، رمانتیسم عماد و طوبا، طالخون، تی تی و نیز کلی فیلم کمدی و فیلم کم مخاطب 
می توان اشــاره کرد که فقط روی پرده رفته اند ولی اینکه کدامیک شرایط مناسب برای نماینده 

شدن را در اسکار دارد بحثی دیگر است.

ایران برای اسکار 2023 چه می کند؟
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