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تهران- ایرنا- رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: دوربین های برجامی برای رفع آن اتهامات بود و اگر قرار است اتهامات پابرجا بماند دیگر دلیلی برای وجود 
دوربین های برجامی نیست.محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران و در جمع خبرنگاران درباره تاثیر 
این نمایشگاه در افزایش کیفیت مدیریت کشور، گفت: اساس انقالب اسالمی برپایه احساس مسئولیت مردم بود و مسئوالن فقط در سیستم سیاسی نیست 
و هرکس در تعیین سرنوشت خود مسئول و می تواند تاثیرگذار باشد.اسالمی با بیان اینکه هرزمان مردم را در امور دخالت دادیم، موفق بودیم، گفت: برای 

توسعه مردم محور کشور باید این نوع هم افزایی ها وجود داشته باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد:...

www.sobh-eqtesad.ir

اسالمی در جمع خبرنگاران:

دوربین ها فراپادمانی فعال روشن نمی شوند
info@sobh-eqtesad.ir

نحوه قیمت گذاری های جدید در داروخانه ها 
 ماجرای بیمه رایگاِن ۳ ماهه

معاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه ســالمت ایران، طرح 
دارویاری را ضرورتی اجتناب ناپذیر در اقتصاد ســالمت کشور خواند و 
با اشــاره به اجرای تدریجی آن، گفت: سازمان بیمه سالمت در هفته 
اول مردادماه، اولین پرداختی طرح دارویاری به داروخانه ها را همزمان 
با مطالبات بیمه ای تیرماه پرداخت خواهد کرد.دکتر مهدی رضایی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره ارزیابی بیمه سالمت از طرح دارویاری گفت: 
طرح دارویاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر در اقتصاد سالمت کشور و 
اصالح ســاختاری درنحوه تخصیص ارز دارو محسوب می شود. روش 
اجرایی انتخاب شده به صورت تدریجی است و اطمینان حاصل کردن 
از ایــن موضوع که پرداختی از جیب بیمــاران افزایش نیابد، با اهداف 
پیش بینی شــده در هفته اول اجرای طــرح را می توان موفقیت آمیز 

ارزیابی نمود.

برخی نگرانی ها از تامین منابع »دارویاری«
تنخواه 4هزار میلیاردی سازمان برنامه و بودجه برای بیمه ها

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران، درخصوص 
پیش پرداخت ســازمان برنامه و بودجه افزود: واقعیت امر این اســت، 
در تامین منابع طرح نگرانی هایی از ســوی نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی، انجمن های صنفی و ســایر ذینفعان مطرح می شــود؛ اما 
خوشــبختانه در هفته آغاز اجرای طرح سازمان برنامه بودجه به وعده 
خویش عمل کرده اســت و تنخواه مورد نیاز را به سازمان های بیمه گر 
تخصیص داده اســت که حدود چهار هزار میلیارد تومان اســت. کل 
اعتبار مورد نیاز بر اســاس ارزیابی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ 
هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ است، البته دولت اعالم کرده است 

متناسب با اجرای طرح منابع مورد نیاز را تامین خواهد نمود.

اولین پرداختی به داروخانه ها؛ هفته اول مرداد
وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح دارویاری، تخصیص یارانه ارز دارو 
به سازمان های بیمه گر داده شده است، سازمان بیمه سالمت ان شاءاهلل 
در هفتــه اول مردادماه، اولین پرداختی طرح دارویاری به داروخانه ها 
را همزمــان با مطالبات بیمه ای تیرمــاه پرداخت خواهد کرد، با توجه 
به اهتمام دولت به اجرای صحیح طرح و پیگیری های وزیر بهداشــت، 
دلیلــی بر نگرانی در حال حاضــر وجود ندارد.وی با اشــاره به اینکه 

اعتبارات این طرح نشان دار شده است.

نحوه قیمت گذاری داروهای موجود در داروخانه ها
رضایی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش درباره نحوه محاسبه 
قیمت داروهای موجود در داروخانه ها که پیش از اجرای طرح دارویاری 
خریداری شده اند، گفت: بنا به صالحدید سیاست گذاران متولی سالمت 
کشــور و جلوگیری از کمبودهای کاذب پــس از اعالم قیمت جدید، 
مبنای محاسبه بدون توجه به زمان خرید داروها، زمان اعالم قیمت قرار 
گرفته است؛ به عبارتی تمامی داروهای موجود در داروخانه ها مشمول 

افزایش قیمت شده است.

ماجرای بیمه رایگان 3 ماهه فاقدین بیمه
رضایی در ادامه صحبت هایش درباره پوشش بیمه ای رایگان ۳ ماهه نیز 
به ایسنا گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا در زمان اپیدمی کرونا، 
ارزیابی آزمون وسع جهت بیمه شدن افراد، می تواند لغو شود. با توجه به 
اعالم رسمی موج هفتم کرونا توسط وزیربهداشت و همزمانی با اجرای 
طرح دارویاری و مصوبه قرارگاه اصالح یارانه دارو، سازمان بیمه سالمت 
موظف به پوشش بیمه رایگان ۳ماهه برای افراد فاقد بیمه شده است. 
این افراد در مدت سه ماهه تحت پوشش بیمه سالمت همگانی خواهند 
بود تا ارزیابی وسع آنان مشخص شود، سپس بر مبنای دهک درآمدی 
برای تداوم پوشــش بیمــه ای اقدام می گردد.معــاون بیمه و خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت ایران گفت: منابع مورد نیاز این موضوع 

نیز پیش بینی شده است و از محل اعتبارات سازمان تامین می شود.

6میلیون بیمه شده جدید در چند ماه اخیر
بیمه  نشده ها برای ثبت نام اقدام کنند

وی همچنین تاکیــد کرد: عمده افراد فاقد بیمه تحت پوشــش قرار 
گرفته اند، در چند ماه اخیر قبل از اجرای طرح دارویاری با فراخوان های 
انجام شده و بیمه گری فعال، حدود ۶ میلیون از افراد فاقد بیمه تحت 
پوشــش بیمه ســالمت قرار گرفتند؛ در عین حــال همچنان امکان 
بیمه شــدن افراد فاقد بیمه با مراجعه به سامانه غیر حضوری یا دفاتر 

پیشخوان دولت فراهم است.

نحوه پوشش بیمه ای و ارایه خدمت به اتباع خارجی
رضایی درباره ارایه خدمات به اتباع خارجی نیز به ایســنا گفت: اتباع 
خارجی به دو گروه تقســیم می شــوند؛ آن هایی که اقامت مجاز دارند 
می توانند بر اســاس تعرفه حق بیمه ای که مصوبه هیئت وزیران است 
با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت تحت پوشش بیمه قرار گیرند.   از 
طریق اعتبارات کمیساریای عالی پناهندگان نیز حدود ۱۲۰ هزار نفر 
حق بیمه آنها پرداخت و تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند. حدود ۴۵ 
هزار نفر هم از ســوی دولت جمهوری اسالمی تحت پوشش بیمه قرار 
گرفته اند. مابقی با پرداخت سرانه حق بیمه تعیین شده می توانند بیمه 
شــوند. اما اتباع خارجی غیرمجاز بر اساس سیاست های داخلی اعالم 
شده اقامت شان در کشور مجاز نبوده و امکان دریافت خدمات بیمه ای 
ندارند.رضایی درباره تبدیل نسخ کاغذی به الکترونیک به میزان ۴۰۰۰ 
تومان نیز که مورد گالیه انجمن داروسازان بود نیز به ایسنا گفت: این 
مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ هیات وزیران بوده است که چند ماه بعد 
از اجرای آن با توجه به ایرادی که مجلس شــورای اسالمی به آن وارد 
نموده بود، لغو گردید و در حال حاضر استناد قانونی برای پرداخت آن 
وجود ندارد، هرچند اخیرا به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ برای تشویق 
موسســاتی که در نسخه نویسی و نســخه پیچی الکترونیکی فعالیت 

دارند؛ پیش نویسی در شورای عالی بیمه مطرح است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 معترضان، اطالعات خانوار خود برای » دهک بندی« 

و »وسع سنجی« را اصالح کنند
سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به برخی مشکالت در ترکیب بندی خانوار در پایگاه 
اطالعات رفاهی ایرانیان و انجام »وسع سنجی ها« گفت: وزارت تعاون بر اساس اطالعات موجود، وسع سنجی 
را انجام می دهد ما تالش کردیم طی یکی دوماه گذشته مجدد وسع سنجی انجام دهیم اما این یک فرایند رو 
به تکامل است و اگر مردم اعتراض و مشکلی دارند، اطالعات خود را اصالح و اعالم کنند تا بتوانیم روی آن 
اقدام کنیم. به گزارش ایسنا، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه به برکت انقالب اسالمی امید به زندگی از 
۵۵ به ۷۶.۲ سال ارتقاء یافته است گفت: این افزایش ۲۰ ساله امید به زندگی دستاورد بزرگی است و از آن 
سو تکالیفی را برای مجریان و قانونگذاران ایجاد می کند. وی افزود: در سال ۵۵ حدود سه درصد جمعیت در 
زمره ســالمندان بودند که در سال ۹۰ به ۸ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد می رسد. سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طبقه پیشکسوتان مستحق ترین به دریافت خدمات متناسب با سن 
خودشــان هستند گفت: ما دغدغه خدمات بهداشتی را برای این گروه نباید داشته باشیم، اما اشکاالتی در 
نظامات بهداشــتی ما وجود دارد. سرانه بهداشــتی ما چندان کم نیست، اما یکی از اشکاالت به نظام ارجاع 
برمی گردد. باید بهره وری در این زمینه ارتقاء یابد. زاهدی وفا به وضعیت صندوق های بازنشســتگی اشاره 
کرد و گفت: بخشــی از سهام صندوق های بازنشســتگی متعلق به شماست. تامین حدود ۸۰ درصد منابع 
صندوق برعهده دولت است. هر طرحی که در این زمینه و برای افزایش سهم صندوق در تامین منابع داشته 
باشــید از آن استقبال خواهیم کرد. یکی از اشکاالتی که در قانون گذاری مشاهده می شود این است که در 
احکام بودجه به دنبال منابعی باشیم که حتما تامین شدنی باشند. گاهی قوانینی تصویب می شود که  چون 
بودجه اش دیده نشده عملیاتی نمی شوند. وی با اشاره به اینکه پیگیر خدمات رسانی به بازنشستگان هستیم 
گفت: وزارت رفاه متکفل بحث یارانه هاست. یک قسمت از کار ما در پایگاه اطالعات رفاه به این برمی گردد 
که سازمان هدفمندی باید ترکیب بندی خانوارها را که تغییر پیدا می کنند را به ما اعالم کنند. این اطالعات 
از دولت گذشــته به روز نشــده بودند. یک روایت این است که از سال ۹۳ و یک روایت این است که از سال 
۹۹ بروزرسانی انجام نشده بود. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وزارت تعاون بر اساس 
اطالعات موجود وسع سنجی را انجام می دهد؛ ما تالش کردیم طی یکی دوماه گذشته مجدد وسع سنجی 
انجام دهیم اما این یک فرایند رو به تکامل است و اگر اعتراض و مشکلی وجود داشت، اطالعات خود را اصالح 

و اعالم کنید تا بتوانیم روی آن اقدام کنیم. 

ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا بیان این که ایــران در مذاکرات انعطاف 
زیادی داشــت، گفت: حتما به توافق فکــر می کنیم و عالقه مندیم توافق در 
آینده نزدیک شکل بگیرد، ولی قطعا احساسی عمل نخواهیم کرد و حصول 
توافق منوط به تصمیم سیاسی آمریکاست.به گزارش خبرنگار گروه سیاست 
خارجــی خبرگزاری فارس، ناصــر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران به 

سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

  ایران میز مذاکرات را ترک نکرده/ منافع کشــور و ملت را قربانی 
روند شتاب زدگی نمی کنیم

وی در پاسخ به سؤالی درباره احیای شتاب زده برجام گفت: سیاست اصولی 
دولت ســیزدهم مبنی بر این است که اقتصاد و معیشــت مردم را به روند 
مذاکرات رفع تحریم گره نزند. رویکرد دیگر هم این اســت که ایران به روند 
مذاکره به عنوان یک انتخاب جدی ملتزم اســت و پایبند است و این مسیر 
را تا زمان دســتیابی به یک توافق خوب، قــوی و پایدار ادامه خواهد داد. به 
این مسیر ملتزم هستیم. سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در همین 
راستا ایران میز مذاکرات را ترک نکرده است. روند مذاکرات در وین چند ماه 
ادامه یافت و گام دیگــری از مذاکرات بعد از یک دوره وقفه در دوحه انجام 
شــد. فارغ از مواضع رســانه ای که بعضا به ویژه مقامات آمریکا درباره روند 
مذاکرات اتخاذ می کنند و فشــارهای روانــی و انتظارات و توقعات یکجانبه 
از ایران مطالبه می کنند که ایران ســریعا به تصمیم برســد و زمان محدود 
اســت، ایران در این زمینه نه احساســی عمل می کند و نه شتاب زده و نه 
منافع کشــور و ملت را قربانی روند شتاب زدگی خواهد کرد.وی گفت: روند 
گفت وگوها از طریق کانال های ارتباطی ادامه دارد. هم در سطح مذاکره کننده 
ارشد ایران با انریکه مورا تماس ها و تبادل پیام ها هست و هم در سطح وزیر 
خارجه با بورل گفت وگو و تبادل پیام هســت. پیشــنهادات مختلفی تا االن 
رد و بدل شــده و برخی کشــورهای دیگر از جمله وزرای خارجه کشورها با 
نگاه دوســتانه و مبتنی بر مساعی جمیله ورود کردند و پیشنهاداتی را برای 
نزدیک کردن دیدگاه ها به هم مطرح کردند.این دپیلمات ارشــد ایرانی ادامه 
داد: در منطقه ما وزرای خارجه کشورهای دوست از جمله عمان، قطر و عراق 
تالش هایــی را انجام داده و می دهند و کشــورهای دیگر در حوزه اروپا ورود 
کردند، ایتالیا و فرانسه تالش هایی را مبتنی بر حسن نیت برای ایجاد نزدیکی 
دیدگاه ها را مطرح کردند.وی بار دیگر با بیان این که در رسیدن به یک توافق 
جدی هســتیم، گفت: توافقی خوب، پایدار و قوی.کنعانی همچنین عنوان 
کرد: ما انعطاف زیادی هم داشــتیم. جمهوری اسالمی ایران تا االن ابتکارات 
سازنده مختلفی را ارائه کرده و معتقدیم اگر آمریکا به عنوان طرف اصلی در 
تعیین روند مذاکرات به اندازه ایران ســازنده و با حسن نیت عمل کند و به 
ابتکارات مثبت ایران واکنش مثبت نشــان دهد، به توافق نزدیک هستیم.به 
گفته این دیپلمات ارشــد ایرانی، نزدیک بودن یا دور بودن از توافق مرتبط 
با تصمیم سیاســی دولت آمریکاست.وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
ایران حتما به توافق فکر می کند و عالقه مند اســت توافق در آینده نزدیک 
شــکل بگیرد، ولی قطعا احساسی عمل نخواهد کرد و منافع ملت و کشور را 

در نظر می گیرد.

  اظهارات مدیرکل آژانس را فنی و حرفه ای نمی دانیم
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر این کــه  ایران از تعهدات 
هســته ای فاصله گرفته، بیان کرد: جمهوری اســالمی ایــران عضو آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و معاهده عدم اشــاعه اســت و در ســالیان متمادی 
و بــه خصوص ســالیان اخیر با نگاه تعاملی و ســازنده و بــا این نگاه که به 
سوءتفاهمات خاتمه دهد اجازه داد بازرسان آژانس به دفعات متعدد و متوالی 
از مراکز مورد نظر بازدید کنند.وی ادامه داد: بیشترین ماموریت های بازرسان 

آژانس برای بازرســی مراکز هســته ای مربوط به مراکز هسته ای ایران بوده 
و ایــن یک نگاه تعاملی و توام با حســن نیت و داوطلبانــه بوده با این نیت 
که با برخی مشــکالتی که قبال وجود داشته و فکر می کردیم می تواند مانع 
توافق شــود عبور کردیم. متاسفانه اقدامات سازنده ایران با واکنش سازنده و 
متقابل آژانس و مدیرکل آژانس مواجه نشده است.کنعانی ادامه داد: متاسفانه 
آقای گروسی بارها درباره برنامه هسته ای ایران مشخصا در ماه های اخیر یک 
رویکرد غیرحرفه ای و غیرمنصفانه اتخاذ کرده است. دیدگاه های ایشان کمک 
کننده و سازنده نیست. ایشان عالقه مند است هر از چندگاهی موضعی راجع 
به مباحث هســته ای ایران مطرح کند. معتقدیم در مقابل همکاری سازنده 
ایران با آژانس، مدیرکل آژانس حتما الزم اســت رویکرد ســازنده و تعاملی 
داشته باشــد. اظهارات مدیرکل آژانس را فنی و حرفه ای نمی دانیم و ایشان 
را دعــوت می کنیم به رعایت اصل بی طرفی و انصاف و اجتناب از اظهاراتی 
که با انگیزه  های سیاسی صورت می گیرد.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: 
این شائبه وجود دارد که برخی اظهارات آن اظهاراتی است که مقامات رژیم 
صهیونیســتی مطرح می کند. این مقام مسؤول بین المللی است و باید اصل 
بی طرفی را رعایت کرده و به همکاری توام با حســن نیت ایران پاسخ دهد. 
ایشان را به اجتناب از سنگ اندازی در مذاکرات رفع تحریم و بازگشت همه 
طرف ها به توافق ایشان را دعوت می  کنیم. این اظهارات را سازنده نمی دانیم. 
جمهوری اسالمی ایران ایران عضو پادمان است. ایشان بهتر است به همکاری 
سازنده ایران توجه کند و در مقابل به ظرفیت های هسته ای غیرقانونی رژیم 
صهیونیستی توجه کند و این که زرادخانه های هسته ای این رژیم تحت نظارت 
آژانس و پادمان نیســت و خطر برای امنیــت بین المللی و منطقه و محیط 
زیست منطقه اســت.وی ادامه داد: اظهارات ایشان را غیردقیق و غیرفنی و 
غیرمنصفانه می دانیم و ایشــان را دعوت می کنیم نقش سازنده ای را داشته 

باشد و بتواند در روند مذاکرات کمک کننده باشد.

 موضوع روشن ایران درباره جنگ اوکراین
به گزارش فارس، کنعانی در پاسخ به سؤالی درباره موضع ایران در خصوص 
جنگ اوکراین گفت: موضع ایران در این زمینه کامال روشــن است و توسط 
مقامات ایران از جمله وزیر خارجه بیان شــده است. ایران با هرگونه راهکار 
نظامی و جنگی درباره هر کشــوری در منطقه مخالف اســت. الزم اســت 
اختالفات از طریق سیاســی حل و فصل شــود. معتقد به ضرورت ورود به 
راهکار سیاسی بین روسیه و اوکراین هستیم و هیچ تغییری در موضع عملی 
و سیاسی ایران اتفاق نیفتاده و در حال مشورت های مستمر با طرفین است. 
راهکار ایران راهکار سیاسی است و ایران در کنار یک طرف علیه طرف دیگر 

قرار نخواهد گرفت. این نه در موضع رسمی و نه عملی ماست.

 آمادگی بن سلمان برای گفت وگوی رسمی و علنی سیاسی با ایران
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات فؤاد حسین وزیر خارجه عراق 
درباره مذاکرات ایران و عربستان سعودی خاطرنشان کرد: پنج دور مذاکرات 
ایران با عربستان و با میزبانی دولت عراق در بغداد برگزار شد و خوشبختانه 
نتایج خوب و دلگرم کننده ای داشته است. بعد از اجالس جده فؤاد حسین با 
امیرعبداللهیان تماس تلفنی داشت و ایشان را در جریان برخی مسائل مرتبط 
با اجالس جده قرار داد.وی گفت: در این گفت وگو فؤاد حســین به این نکته 
اشاره کرد که محمد بن ســلمان ولی عهد عربستان در حاشیه گفت وگو در 
جده اظهار تمایل و آمادگی کرده که گفت وگوی رسمی و علنی سیاسی ایران 
و عربستان در نشست بعدی برقرار شود. این یک نشانه مثبت است و گمان 
می کنیم با توجه به اراده مثبت طرفین برای گام عملی به ســمت جلو این 
زمینه فراهم اســت که نشست بعدی را در سطح رسمی و سیاسی در بغداد 
داشته باشیم و گام ملموس و بزرگ در جهت ارتقا و از سرگیری مناسبات دو 

کشور داشته باشیم. از اقدامات دولت عراق در این زمینه قدردانی می کنیم.
ادامه در صفحه دوم

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد

اصالح »سن بازنشستگی« در دستور کار
خبرهای خوش از پرداخت تسهیالت خرد به مردم

 فرش قرمز زیر پای فعاالن 
اقتصادی پهن می شود

اخذ 5.8 میلیون تومان مالیات در بهار 1401

مالیات حریف خانه های خالی نمی شود!

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: دسترســی مردم به تســهیالت خرد بهبود یافته و طی روزهای آینده 
خبرهای خوبی در این زمینه اطالع رسانی می شود.به گزارش خبرنگار ایِبنا، محمدهادی سبحانیان، معاون 
سیاســتگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشســتی با موضوع اقدامات انجام شده در حوزه 
تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ و دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره ۱۸ با اشاره به آمار نامناسب اقتصادی کشور 
طی دهه گذشــته از جمله رشد اقتصادی متوسط یک درصدی و تشکیل سرمایه منفی ۶ درصدی گفت: 
برای دستیابی به رشد و رفاه اقتصادی راهی جز تقویت تولید نداریم و رهبر انقالب نیز تاکیدات ویژه ای در 

این زمینه داشته اند....

نگاهی به هزینه  خانوارها در تیرماه

۵۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل
آئین نامه واردات خودرو محرمانه شد؟

کنعانی: 

حصول توافق منوط به تصمیم سیاسی آمریکا
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5
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2

2

تایید واکسن آبله میمونی در اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا تاییدیه واکسن آبله میمونی شرکت باوارین نوردیک موسوم به ایموانکس)Imvanex( را 
صادر کرد.به گزارش ایسنا، شرکت دانمارکی باوارین نوردیک امروز )دوشنبه( اعالم کرد: کمیسیون 
اروپا مجوز عرضه واکســن ایموانکس را برای مصونیت در برابر بیماری آبله میمون صادر کرد.تایید 
این واکسن تنها یک روز پس از آن صادر شد که سازمان جهانی بهداشت باالترین سطح هشدار را 
صادر کرد که بر اســاس آن شیوع سریع آبله میمونی به عنوان وضعیت اضطراری بهداشت جهانی 
اعالم شــد.مدیر اجرایی این شرکت داروسازی گفت: در دسترس بودن واکسن تایید شده می تواند 
به میزان قابل توجهی آمادگی کشــورها برای مبارزه با بیماری های نوظهور را افزایش دهد اما این 
هدف تنها از طریق ســرمایه گذاری و برنامه ریزی ساختاریافته آمادگی بیولوژیکی محقق میشود.به 
گزارش خبرگزاری رویترز، واکسن باوارین نوردیک تنها واکسنی است که برای پیشگیری از ابتال به 
بیماری آبله میمونی در ایاالت متحده و کانادا تایید شده، تاکنون در اتحادیه اروپا تنها برای درمان 

آبله مورد تایید بوده است.

۳ تن جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی شــبانه روز گذشــته ۹۷۷۵ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور 
شناســایی شدند و ۳۳ بیمار نیز جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۳ مردادماه 
۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۹۷۷۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی و ۱۳۹۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۳۳۷ 

هزار و ۹۲۸ نفر رسید.
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گزیده خبر

مخبر:
دولت هدفی جز خدمت به مردم ندارد

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت هدفی جز خدمت به مردم 
ندارد، طرح توانمندسازی اقشــار کم برخوردار از طریق ایجاد نیروگاه های 
خورشــیدی را طرحی مؤثر در راستای خدمت رسانی به جامعه برشمرد.به 
گزارش خبرگزاری مهر، در جلســه ای که پیش از ظهر دیروز )دوشنبه( به 
ریاست »محمد مخبر« برگزار شد، تفاهم نامه همکاری اجرای این طرح از 
سوی معاونت توســعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت نیرو، بسیج 
ســازندگی، کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی امضا شد 
که قرار اســت بر اساس این طرح طی پنج ســال ۵۵۰ هزار واحد نیروگاه 
خورشیدی پنج کیلوواتی به منظور توانمند سازی اقشار کم برخوردار احداث 
شــود.معاون اول رئیس جمهور اجرای این طــرح را گامی در جهت تحقق 
شــعار »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« ارزیابی کرد و گفت: این طرح 
سه ویژگی اشتغالزایی، تولید و دانش بنیانی را به صورت توأمان دارد.مخبر 
با تأکیــد بر اینکه دولت انقالبی و مردمی در اجــرای طرح ها و برنامه های 
خود هدفی جز خدمت به جامعه و مردم ندارد، طرح توانمندســازی اقشار 
کم برخــوردار از طریق ایجاد نیروگاه های خورشــیدی را طرحی مؤثر در 
راستای خدمت رسانی به جامعه برشمرد و اظهار داشت: یکی از ویژگی های 
اجرای این برنامه توانمند سازی و کمک به اقشار کم برخوردار جامعه است 
که همواره دغدغه مســئوالن نظام و کشــور بوده.وی افزود: نیروی انسانی 
مهم ترین و ارزشــمندترین سرمایه ای اســت که در اختیار کشور قرار دارد 
و اجرای این گونه طرح ها منجر به مولدســازی نیروی انسانی خواهد شد و 

آحاد جامعه در خدمت رونق و توسعه اقتصادی کشور قرار خواهند گرفت.
معاون اول رئیس جمهور گفت: با برنامه ریزی های گســترده ای که در حوزه 
تولید، اشتغال و سرمایه گذاری از سوی دولت انجام شده، آینده امیدبخشی 
پیش روی کشــور قرار دارد و به واســطه نعمت های خــدادادی و تکمیل 
زیرساخت هایی که طی چهل ســال اخیر صورت گرفته، آینده پیش روی 
کشــور و مردم را امید بخش می دانیم.مخبر با بیان اینکه تعیین شعار سال 
جاری بسیار هوشمندانه بود چرا که با این نام گذاری هم چالش ها و معضالت 
کوتاه مدت و هم مشــکالت درازمدت کشور مد نظر قرار گرفته، ادامه داد: 
تولید و اشتغال آفرینی با روش دانش بنیان به معنای کار ضربتی و انقالبی 

است به نحوی که برنامه ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به انجام برسد.
وی با اشاره به اینکه نیاز اصلی و اولیه برنامه های دانش بنیان نیروی انسانی و 
دانش است، افزود: خوشبختانه به برکت انقالب اسالمی و ایجاد دانشگاه های 
مختلف در اقصی نقاط کشور، امروز شــاهد وجود نخبگان، اندیشمندان و 
دانشــمندان در گوشــه گوشــه این آب و خاک و در دور افتاده ترین نقاط 
کشور هستیم.معاون اول رئیس جمهور همچنین از بانک های عامل به دلیل 
همراهی با برنامه های دولت سیزدهم قدردانی کرد و از بانک های مشارکت 
کننده در اجرای این طرح خواست حداکثر تالش خود را برای تأمین منابع 
اجرای این برنامه به کار گیرند تا روند توانمند ســازی اقشار کم برخوردار با 
وقفه مواجه نشود.در این جلسه که وزیر نیرو، رئیس سازمان بسیج سازندگی، 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( و رئیس سازمان بهزیستی نیز حضور 
داشــتند، معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور گزارشی از روند 
برنامــه ریزی برای اجرای این طرح ارائه کرد.وزیر نیرو نیز در این نشســت 
با اشاره به اهمیت ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر گفت: بر اساس این برنامه 
قرار است در سال نخست ۱۱۰ هزار نیروگاه خورشیدی ایجاد شود که برای 
اقشار کم برخوردار شغل دائمی و درآمد شرافتمندانه به ارمغان خواهد آورد.
سیدامیرحسین مدنی معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم کشور در 
حاشیه این جلســه در گفتگو با خبرنگاران، اجرای این طرح را در راستای 
سیاست محرومیت زدایی دولت ســیزدهم توصیف کرد و گفت: این طرح 
با هدف کمک به اقشــار کم درآمد و رفع فقر مطلق اجرا خواهد شد.مدنی 
اجرای این طرح را گامی در جهت تحقق تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
ارزیابی کرد و افزود: پیش بینی می شــود اجرای این طرح با سرمایه گذاری 

۱۱ هزار میلیارد تومان در مناطق محروم، بتواند ۲۵ هزار شغل ایجاد کند.
وی از اعطای تسهیالت ۱۲۰ میلیون تومانی قرض الحسنه به افراد متقاضی 
در ایــن طرح خبر داد و گفت: این طرح با اولویت افراد تحت پوشــش و با 
معرفی کمیته امداد و ســازمان بهزیســتی اجرا خواهد شد و دریافت این 
تسهیالت نیاز به ضمانتنامه ندارد.همچنین محمود کمانی معاون وزیر نیرو 
و رئیس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر نیز در حاشیه این نشست، با اشاره 
به اینکه ایجاد نیروگاه خورشیدی خانگی در گذشته نیز در کشور به صورت 
محدود وجود داشته اســت، گفت: کل نیروگاههای نصب شده در کشور تا 
کنون بیش از ۷ هزار نیروگاه اســت که ویژگی منحصر بفرد طرح در دست 
اجرای دولت ســیزدهم این است که طی پنج ســال ۵۵۰ هزار نیروگاه در 
کشور ایجاد خواهد کرد و این یک جهش بزرگ خواهد بود.وی افزود: قیمت 
فروش بــرق در این طرح ۲,۲۰۰ تومان برای هر کیلووات ســاعت در نظر 
گرفته شــده که از محل فروش برق، به توانمندسازی خانوارهای کم درآمد 
فعال در این طرح کمک خواهد شــد.گفتنی اســت، پرهیز از اســتفاده از 
سوخت فسیلی، کمک به حفظ محیط زیست، صرفه جویی در مصرف آب، 
محرومیت زدایی، حمایت از ساخت داخل، ایجاد اشتغال و توسعه انرژی های 
پاک از جمله مزایای ایجاد نیروگاه های خورشیدی است که قرار است در بازه 
پنج ساله ۵۵۰ هزار واحد نیروگاه خورشیدی با مقیاس کوچک احداث شود 

که تعداد ۱۱۰ هزار واحد در سال نخست احداث خواهد شد.

رییس جمهوری:
معیشت بازنشستگان از اولویت 

دولت خارج نشده است
رئیس جمهور گفت: هر چه 
و  مؤثر  تصمیمات  سریع تر 
منطبق با قانــون و به نفع 
معیشــت بازنشستگان، در 
مسیر ابالغ و اجرا قرار گیرد.

اقتصادآنالین به  به گزارش 
نقل از تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب 
برگزار شد، ضمن گرامیداشــت روز تکریم بازنشستگان، 
از اراده جــدی دولــت برای حمایت و تقویت معیشــت 
بازنشستگان کشــور خبر داد.رئیس جمهور با بیان اینکه 
دولــت با رعایت عقالنیــت در تصمیم گیری هــا خود را 
مکلف به اجرای عدالت می دانــد، گفت: چنانکه پیش از 
این هم بارها اعالم شــده، دولت به طور کامل در جریان 
مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله 
بازنشستگان قرار دارد و توجه به این مسئله حیاتی و تالش 
بــرای بهبود آن، لحظــه ای از اولویت های اینجانب خارج 
نشده است.رئیسی با تاکید بر اینکه بررسی موضوع حقوق 
بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش های 
مرتبــط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه ســریع تر 
تصمیمــات مؤثــر و منطبق با قانون و به نفع معیشــت 
بازنشستگان، در مسیر ابالغ و اجرا قرار گیرد.در این جلسه 
عالوه بر بررسی موضوع حقوق بازنشستگان، تصمیماتی 
نیز درباره الزامات مربوط به اســقاط خودروهای فرسوده 
اتخاذ شد.بر این اســاس وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ضمن ارائه گزارشی از وضع تولید خودرو، موتورسیکلت و 
کامیون در کشور، پیشنهاد خود در زمینه حل مشکالت 
موجود در اجرای طرح اســقاط و جایگزینی خودروهای 
فرســوده را مطرح کرد.اعضا پس از بحث و بررســی در 
این باره مقرر کردند دولت در راستای اجرای قانون جدید 
ســاماندهی صنعت خودرو، الزامات اجرا، راهکارهای رفع 
موانع و مشکالت و نیز تعیین تکلیف این طرح را در قالب 
الیحه ای دو فوریتی به مجلس شــورای اسالمی ارائه کند 

تا هر چه سریع تر زمینه اجرای قانون مذکور فراهم شود.

اسالمی در جمع خبرنگاران:

دوربینهافراپادمانیفعالروشننمیشوند
تهران- ایرنا- رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: دوربین های 
برجامــی برای رفع آن اتهامات بود و اگر قرار اســت اتهامات 
پابرجا بمانــد دیگر دلیلی برای وجــود دوربین های برجامی 
نیست.محمد اســالمی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه 
بازدید از نمایشــگاه هم افزایــی مدیریت ایــران و در جمع 
خبرنگاران دربــاره تاثیر این نمایشــگاه در افزایش کیفیت 
مدیریت کشــور، گفت: اساس انقالب اسالمی برپایه احساس 
مسئولیت مردم بود و مسئوالن فقط در سیستم سیاسی نیست 
و هرکس در تعیین سرنوشت خود مسئول و می تواند تاثیرگذار 
باشد.اســالمی با بیان اینکه هرزمان مردم را در امور دخالت 
دادیم، موفق بودیم، گفت: برای توســعه مردم محور کشــور 
باید این نوع هم افزایی ها وجود داشــته باشد. رئیس سازمان 
انرژی اتمی تصریح کرد: یکی از معضالت کشور ایجاد صورت 
مطالبه گری برای دولت است که با توجه به بودجه و امکانات 
محدود دولــت این مطالبه گری بعدا منجر به ســرخوردگی 
می شــود اما وقتی مردم مســائل را احصا و راه حل ها را خود 
خلق کنند، مشــکالت بهتر حل می شود چون جامعه ایران، 
جامعه قدرتمندی است و با افزایش این هم افزایی ها ظرفیت 
کشــور برای عبور از چالش ها بیشتر می شود.  رئیس سازمان 
انرژی اتمی درباره تازه ترین خبرهای همکاری ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هم گفت: بسیار مهم است که مردم و 
مسئوالن، حافظه تاریخی خود را به هنگام کنند، بیست سال 
اســت که غرب به جمهوری اسالمی اتهام ساخت بمب اتم را 
می دهد و هر روز آدرس جدیدی از محل ســاخت آن. پرونده 
ایران مدام به شــورای امنیت رفته و علیه جمهوری اسالمی 
قطعنامه صادر شده است.اسالمی افزود: نتیجه مذاکرات ایران 
تاکنون به سند برجام رسیده است اما غرب همچنان اتهاماتی 
را بر مبنای اسناد ربایش شــده و موارد ادعایی متوجه ایران 

می کند. اساس پذیرش برجام از سوی جمهوری اسالمی رفع 
اتهام و اعتمادسازی بود. ایران پذیرفت که ظرفیت فعالیت های 
خود را محدود کند تا اعتمادســازی اتفاق بیافتد، با این همه 

آن ها به تعهدات خود پایبند نبودند. 
وی تصریح کرد: دوربین هــای برجامی برای رفع آن اتهامات 
بود و اگر قرار اســت اتهامات پابرجــا بماند دیگر دلیلی برای 
وجود دوربین های برجامی نیســت. دوربین ها به دست خود 
آژانس جمع شــده، پلمپ شــده و در تأسیســات نگهداری 

می شود تا روزی که به این سند برگردند.رئیس سازمان انرژی 
اتمی با اظهار تاســف از لفاظی های صورت گرفته علیه برنامه 
هســته ای ایران، گفت: جمهوری اسالمی هرگز فعالیت های 
پنهان و غنی ســازی خارج از چارچــوب و بدون هماهنگی با 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی نداشــتیم. ایجاد ظرفیت آب 
سنگین یا دیگر زیرساخت های صنایع اتمی ایران، با هماهنگی 
آژانس بوده و اکنون هم تحت نظارت آژانس اســت. اسالمی 
تصریح کرد: کسی این تصور اشتباه را نداشته باشد که آژانس 

بر فعالیت های هســته ای ایران در حال حاضر نظارتی ندارد، 
آژانس هم اکنون هم مطابق ضوابط پادمانی مســتقر است و 
نظــارت خود را انجــام می دهد.وی افزود: ایــن دوربین های 
فراپادمانــی بوده و به توافق نامه برجام مربوط اســت که در 
صورت بازگشت به این سند و اطمینان ایران از عدم شیطنت 

غرب، جمهوری اسالمی برای آن ها تصمیم خواهد گرفت.
اسالمی با بیان اینکه این نمایشگاه مانند دوران انقالب و جنگ 
جلوه ای از بها دادن به مردم اســت، گفت: هر زمان که جامعه 
۲ طبقه شده و یک طبقه دولت و یک طبقه ملت شود و همه 
هــم مطالبه گری کنند، چیزی تغییر نخواهد کرد. هم افزایی 
اســتفاده از ذره ذره اســتعدادها و انرژی هاست. این کار باید 
منسجم شده و بخش محور انجام شوند و همه چیز به دولت 
ختم نشــود. برپایه تجارت الکترونیک می توان با همه جهان 
در هر نقطه ای ارتباط داشت.اســالمی افزود: زمانی انتظار از 
دولت اســتخدام نیرو بود اما در جهــان امروز توقع و تعریف 
باید از اشتغال تغییر کند. بســیاری از ظرفیت ها در مقیاس 
محیط ماست که در صورت دیده شدن اشتغال آفرین است.

وی تصریح کرد: سازمان انرژی اتمی در گستره کشور مستقر 
است و هرجایی که از نظر نرم افزاری و سخت افزاری ظرفیتی 
وجود داشــته باشد ما از آن استفاده می کنیم.اسالمی با بیان 
اینکه حاصل ۲۰ ســال مذاکره سند برجام است، گفت: ارتقا 
قوت تیم مذاکره کننده و پربودن دســت آنها برای ایران مهم 
بود تا دربرابر زیاده خواهی ها ایستادگی کنند و این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: تحرکات علیه ایران و بیان دوباره موضوع فشار 
حداکثری، بعد سیاســی و فنی و حقوقی دارد و اکنون غرب 
روی موج اتهام سازی و اتهام زنی علیه ایران قرار گرفته است 
و به همین دلیل تالش می کنند ایــران را در موضع تدافعی 
قرار دهند که همین موضع تدافعی موجب گرفتاری می شود.

  ادامه از صفحه اول
ضرورت آزادی بی قید و شرط اسداهلل 

اسدی
سخنگوی وزارت خارجه درباره حکم دادگاه 
استیناف بلژیک درباره اسداهلل اسدی دیپلمات 
بازداشــت شــده ایران در بلژیک نیز اظهار 
داشت: گفت وگوها و تماس ما با دولت بلژیک 
برقرار است و موضع ما همان موضع گذشته 
است و تغییر نکرده است. معتقد به بیگناهی 
دیپلمات ایرانی و ضــرورت آزادی بی قید و 
شرط ایشان هستیم. تماس ها ادامه دارد. بر 
ضرورت آزادی دیپلمات ایرانی تٔأکید داریم. 
بر ضرورت رعایت مقررات کنوانســیون ژنو 
تأکید داریم و امیدواریم در پرتو گفت وگوها 
و رویکرد منطقی دولت بلژیک شاهد آزادی 
این دیپلمات ایران هم باشیم.کنعانی درباره 
مشــاهده آبله میمونی در امــارات و ورود و 
خروج ها به کشــور نیز گفت: مرجع ذیصالح 
وزرات  بهداشــتی  پروتکل  های  در خصوص 
بهداشت و ستاد کرونا است و وزارت خارجه 
براساس تصمیمات و ابالغیه ها عمل می کند.

هیچ برنامه ای برای کاهش سطح روابط 
با سوئد نداریم

وی درباره فراخواندن ســفیر ایران در سوئد 
و احتمــال کاهــش روابط هــم گفت: هیچ 
برنامه ای برای کاهش ســطح روابط با سوئد 
نداریم. با توجه به حکم صادره که غیراصولی 
و سازنده بود سفیر را برای پاره ای مشورت ها 
به تهران فراخواندیــم و هیچ برنامه ای برای 
کاهش روابط سیاســی نداریم. نگاهمان این 
است این مشــکل را در گفت وگوی دوجانبه 
با مقامات سوئد حل کنیم و دیدگاه های خود 
را به صراحت بیــان کرده و گفت وگوهای ما 

ادامه دارد.
به گزارش فارس، کنعانــی ادامه داد: تاکید 
کردیم دیدگاه یک ســازمان بدنام و از منظر 
هویت یک ســازمان تروریستی نباید مبنای 
بازداشــت و برخورد قضایی با یک شــهروند 

ایرانی قرار بگیرد. صالحیت دادگاه را از منظر 
قضایی به رسمیت نشــناختیم. اتفاق افتاده 
ناخوشایند است و در تالشیم مقامات سوئد 
را متقاعد کنیم این رونــد را اصالح کنند و 
از همــه امکانات برای آزادی شــهروند خود 

استفاده خواهیم کرد.

 سفر امیرعبداللهیان به کویت؟ حضور 
سفیر کویت در تهران بزودی

این دیپلمات ارشــد کشــورمان در پاسخ به 
سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره سفر 
امیرعبداللهیان به کویت و تعیین ســفرای 
کویــت و امارات در تهران بیان کرد: پاســخ 
رســمی ندارم که تاریخ رســمی برای سفر 
وزیر خارجه به کویت تعیین شــده باشد. در 
خصوص روابط با کویت عموما روابط مثبت 
است و سفیر این کشور تعیین و معرفی شده 
و موافقت صــورت گرفته و در آینده نزدیک 
شاهد حضور ســفیر کویت خواهیم بود. در 
خصوص امارات فضای مناسبات مثبت است 
و در مجموع شــاهد یک فضای رو به جلو و 
مثبتی در مناسبات ایران با کشورهای دوست 

و برادر در منطقه هستیم.

 امنیت عراق برای ما بسیار حائز اهمیت 
است 

وی در پاسخ به ســؤال دیگری درباره عراق 
خاطرنشــان کرد: امنیت عراق برای ما بسیار 
حائز اهمیت اســت کشــوری هســتیم که 
برای مبارزه با تروریســم و وحدت سرزمینی 
عراق و حفظ تمامیــت ارضی عراق در کنار 
برادران عراقی با تمام وجود هســتیم. امنیت 

عــراق را امنیت خودمان تلقی می کنیم و در 
کمک به بــرادران عراقی برای تثبیت امنیت 
هیچ کوتاهی نخواهیم کرد. ارتباط نزدیک با 

برادران در عراق و در اقلیم برقرار است.

 لغو روادید قزاقستان برای اتباع ایرانی
بــه گزارش فارس، وی دربــاره لغو روادید با 
برخی کشــورهای آســیای مرکزی و آفریقا 
نیز اظهار داشــت: جمهوری قزاقستان رسما 
اعالم کــرد که شــهروندان ایرانی می توانند 
بدون روادید به این کشــور سفر کنند و در 
این زمینه اطالع رســانی در ســایت وزارت 
خارجه انجام دادیم. اتفاق مثبتی است که به 
توسعه روابط دو کشور کمک کند. در حوزه 
کشورهای آفریقایی االن حضور ذهن ندارم و 

باید بپرسم و اطالع دهم.

 موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران 
و بلژیــک ناظر بر هیــچ پرونده و فرد 

مشخصی نیست
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی درباره انعقاد 
موافقتنامــه انتقال محکومان بیــن ایران و 
بلژیک اظهار داشت: انعقاد این موافقتنامه ها 
امر قضایی در بین کشورهاست و روند مثبتی 
بود کــه در روند قضایی دو کشــور رخ داده 
است و این موضوع ناظر بر هیچ پرونده و فرد 

مشخصی نیست.

 سفر رئیس جمهور به نیویورک
وی درباره ســفر رئیس جمهور به نیویورک 
گفت که اطالع رســانی در زمان خودش از 

ســوی مراجع رسمی و ریاســت جمهوری 
صــورت خواهــد گرفت.ســخنگوی وزارت 
خارجه در پاسخ به پرســش دیگری درباره 
مذاکرات رفع تحریم ها گفت: روند مذاکرات 
روند خاص خــود را طی می کند. موضوعات 
اختالفی موضوعات قابل اعالمی نیســت که 

من بیان کنم. 

 شناسایی طالبان؟
وی در پاســخ به ســؤالی درباره به رسمیت 
شــناختن طالبــان نیز بیان کــرد: موضوع 
افغانســتان جــزو موضوعــات مهــم ما در 
افغانستان اســت. حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز 
مشــترک داریم و هر تحولــی رخ دهد برای 
ایران حائز اهمیت اســت. نسبت به تحوالت 
و ثبات و امنیت در این کشــور حساســیم. 
آنچه در افغانســتان رخ داد عالوه بر سالیان 
طوالنی اشغال خاک این کشور شاهد خروج 
غیرمســؤوالنه دولت آمریــکا بودیم. تالش 
ایران به عنوان کشــور مهم افغانســتان این 
اســت در چارچوب تعامل ســازنده با هیأت 
حاکمه سرپرستی افغانســتان و همکاری با 
همسایگان به بازگشت ثبات و آرامش به این 
کشور کمک کند. تا االن موفقیت های خوبی 
به دست آوردیم.کنعانی ادامه داد: مهمترین 
چارچوب برای کمک به ثبات در این کشــور 
شکل گرفته اجالس وزرای خارجه کشورهای 
همسایه افغانســتان است که سه نشست در 
این زمینه برگزار شد. نشست دیگری هم فردا 
سه شنبه در تاشکند برگزار می شود. ایران به 
عنوان مهمترین کشور همسایه در حال کمک 
به ثبات در این کشور است. تعامل سازنده با 
هیأت حاکمه موقت افغانستان و تالش داریم 
مباحث دوجانبه با افغانستان را سازماندهی و 
مدیریــت کنیم. بحث امنیت مرزها مدیریت 
آب، ترانزیت، بهداشــت و ... ایجاب می کند 
با طرفی که مســؤولیت رسمی در افغانستان 
دارد تعامل و گفت وگو کنیم و کمک به مردم 

افغانستان در همین مجرا انجام می شود.

کنعانی: 
حصول توافق منوط به تصمیم 

سیاسی آمریکا

معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشــاره به تحوالت منطقه ای و بین المللی،»فرصت ربایی« را یکی از ویژگی های 
دیپلماسی ایران عنوان کرد و گفت: در سیاست همسایگی، روابط با همسایگان سقف ندارد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه عصر روز )یکشنبه( با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی ضمن تبیین سیاســت های منطقه ای و بین المللی جمهوری اســالمی ایران، به پرسش های 
نمایندگان پاســخ داد.معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشــاره به تحوالت منطقه ای و بین المللی، »فرصت ربایی« را یکی از ویژگی های دیپلماسی 
جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و گفت: در سیاست همسایگی، روابط با همسایگان سقف ندارد. باید از همه ظرفیت های بالفعل و بالقوه استفاده کرد 
تا با »تعامل حداکثری با همســایگان« بســتر الزم برای »پیوندهای پایدار و بلندمدت اقتصادی میان کشورهای منطقه« فراهم شود.باقری، آشکار شدن 
ضعف های بنیادین یکجانبه گرایی و چالش های بزرگ سیاســی و اقتصادی آمریکا در حفظ جایگاه هژمون جهانی را یادآور شــد و تصریح کرد: پیوستن 
ایران به »ســازمان همکاری شــانگهای« و »مجموعه بریکس«، قدرت راهبردی و جایگاه ژئواستراتژیک چندجانبه گرایی را به صورتی معنادار، ارتقا می 
بخشد.وی با اشاره به ناکامی رئیس جمهور آمریکا در تحقق اهداف سفرش به منطقه، تاکید کرد: برنامه ریزی اجالس آستانه به فاصله چند روز پس از 
سفر ناموفق بایدن به منطقه، نشانه »هوشمندی دیپلماسی ایران« و نماد برتری »گفتمان تعامل منطقه ای جمهوری اسالمی ایران« است.معاون سیاسی 
وزارت امــور خارج، الگوی تدوین برنامه هــای بلندمدت روابط با قدرت های منطقه ای و جهانی را با اهمیت توصیــف و تصریح کرد: »الگوی برنامه های 
بلندمدت در روابط دوجانبه« که در مقطع اخیر عالوه بر چین، روسیه، ونزوئال و ترکیه را هم در برگرفت، به »پایدارسازی روابط اقتصادی« منجر شده 
و به طور مؤثر مانع تأثیرگذاری تکانه های سیاسی و اقتصادی بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور گردیده و خنثی سازی تحریم ها را در میدان اقتصاد 
و تجارت معنا می بخشــد.در این نشســت معاون سیاسی وزارت امور خارجه به پرسشهای نمایندگان درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی از جمله 

مذاکرات رفع تحریم ها نیز پاسخ داد.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه با اشاره به وضعیت ماهواره نور که در ارتفاع بیش از ۵۰۰ کیلومتری قرار گرفته است، اعالم کرد: در 
ادامه در سال جاری ماهواره برجدید قائم را به فضا پرتاب می کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سردار امیرعلی 
حاجی زاده با بیان اینکه پهپاد غزه یکی از هزاران طرح های نیروست افزود بازخورد دشمن را در این حوزه ببینید و سخنان آن ها 
را دنبال کنید، که امریکایی ها با اشاره به حوزه کوچک پهپادی می گویند این بخش برتری هوایی آن ها را بعد از ۸۰ سال از بین 

برده است.وی افزود: آن ها می گویند حوزه هو ا فضا و قدرت پهپادی و موشکی مسأله ای مهم تر از هسته ای است و البته این را هم بدانند در حوزه پدافندی نیز روال 
کار همین است و به لطف الهی این قدرت امروز در همه حوزه ها ایجاد شده است.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه اضافه کرد: اینکه دشمن به این توانمندی اقرار می کند 
باید عمق مساله را متوجه بشوید و بحمداهلل امروز کشور و نیروهای مسلح ما و سپاه جایگاه ارزنده و برتری واقعی دارند و دشمن نیز اعتراف می کند که فشار حداکثری 
شکست مفتضحانه خورد و تحریم های فلج کننده شکست خورد و این معضالتی که دامن آمریکا را گرفته است به خاطر ایران است.سردار حاجی زاده همچنین درباره 
ارتباط گیری برخی کشورها با رژیم صهیونیستی گفت: بعضی ها در حال پناه بردن به رژیم صهیونسیتی هستنددر حالی که این رژیم یک غده سرطانی است و این ها 
دارند خواســته و یا ناخواســته غده سرطانی را به کشور خودشــان منتقل می کنند و اگر پرهیز نکنند رژیم صهیونیستی هیچ کمکی به آن ها نمی کند بلکه این غده 
سرطانی گریبان آن ها را خواهد گرفت و دیر یا زود این ها به مشکالت اساسی مبتال می شوند، ولی ما هم در سکوت مطلق در حال رصد این جریان هستیم.وی درباره 
رهنمودهای رهبری در خصوص افزایش توان پهپادی گفت: قدرت پهپادی یک قدرت جدید و تازه متولد شده است و شاخه های مختلفی دارد و خیلی از این بخش ها 
اختراع ایرانی است.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت: موشک های زمین به هوای پدافندی با پایه پهپادی اختراع ایرانی است و از این قبیل موارد زیاد داریم و باید 
بگویم چه در دقت موشک ها چه در حوزه پدافندی و چه راداری و پهپادی ما موفقیت را مرهون اجرای دقیق تدابیر مقام معظم رهبری هستیم.سردار حاجی زاده گفت: 
اگر امروز دشمنان از این قدرت نگران شده اند و دعوت به مذاکره می کنند و در کنگره دنبال مصوبه ای برای محدود کردن ایران هستند، همه این ها نتیجه اجرای این 

تدابیر بوده است و الحمداهلل امروز یک قدرت با فاصله زیاد از دیگران هستیم.

با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس؛

علی باقری: روابط با همسایگان سقف ندارد
سردار حاجی زاده خبر داد؛

ماهواره بر »قائم« بزودی برای پرتاب آماده می شود
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گزیده خبر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛
 آیا مردم کاالبرگ را به جای یارانه نقدی 

می پذیرند؟
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اقتصادآنالین گفت: دولت 
قول داده است که کاالبرگ الکترونیکی را تا اواخر تابستان آماده کند. اما نکته  
حائز اهمیت این اســت که آیا جامعه امروز قبــول می کند به جای پرداخت 
نقــدی، کاالبرگ دریافت کند؟به گزارش اقتصادآنالین، مهدی طغیانی، عضو 
کمیســیون اقتصادی در مورد بازگشــت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی برای برخی 
کاالها گفت: بازگشــت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی بــرای برخی کاالها امکانپذیر 
نیست، ولی بهبود شرایط امکان پذیر است.وی در ادامه توضیح داد: در ماههای 
اول اجرای اینگونه سیاســت ها اگر نظارت کافی نباشد و بسته های مختلفی 
در نظر گرفته نشود، شاهد نا بسامانی در قیمت ها خواهیم بود. اگر اصالحات، 
نظارتها و بهبودهایی پیش گرفته شود، به مرور اثر حذف ۴۲۰۰ هزار تومانی 
بر بقیه کاالها کم رنگ می شود، اما به این معنا نیست که اثر ندارد. طغیانی 
مطــرح کرد: برخی اعالم می کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ بر قیمت دیگر کاالها 
اثر ندارد که این کاماًل یک ســخن اشــتباه است. در اقتصاد هر چیزی تغییر 
کند، اثرش را کم یا زیاد روی موارد دیگر می گذارد. ممکن است روی کاالیی 
تاثیر بیشــتر بگذارد و روی کاالی دیگر اثرش کمتر باشد، اما این اثرگذاری 
قابل انکار نیســت و باید تالش کنیم اثرگذاری را کاهش دهیم. این نماینده 
در مورد کاالبرگ الکترونیکی گفت: دولت قول داده که کاالبرگ الکترونیکی 
را تا اواخر تابســتان آماده کند. اما نکته حائز اهمیت این است که آیا جامعه 
امروز قبول می کند به جــای پرداخت نقدی، کاالبرگ دریافت کند؟طغیانی 
مطرح کرد که من تردید دارم جامعه بپذیرد پرداخت نقدی نشود و کاالبرگ 
الکترونیک دریافت کند. در پایان این عضو کمیسیون اقتصاد  تصریح کرد: اگر 
این سیاست را با کاالبرگ شروع می کردیم، بدون شک کاالبرگ بهترین راه 
حل بود. اما امروز که ۳ الی ۴ ماه پرداخت نقدی داشتیم، امکان اینکه مردم را 
برای دریافت کاالبرگ الکترونیکی مجاب کنیم کار سختی خواهد بود. اینکه به 
افراد بگوییم دیگر پول را نمی دهیم، بدون شک به یک مسئله تبدیل می شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در 

چهارماهه نخست امسال
تهران- ایرنا- معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور از تحقق 
۹۵ درصــدی درآمدهای مالیاتی در چهارماهه نخســت امســال خبر داد و 
گفت: امســال طی مهلت مقرر قانونی برای ارایه اظهارنامه صاحبان مشاغل، 
چهار میلیون و ۴۴۵ هزار فقره اظهارنامه و فرم تبصره ماده )۱۰۰( از ســوی 
اشــخاص حقیقی دریافت شد.به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان مالیاتی 
ایران، محمدتقی پاکدامن اظهار داشــت: امسال در مهلت تعیین شده برای 
ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشــاغل، حدود سه میلیون و ۱۲۳ هزار فرم 
تبصره ماده )۱۰۰( قانون مالیات های مستقیم و یک میلیون و ۳۲۲ هزار فقره 
اظهارنامه به ســازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.وی اضافه کرد: در حالی 
امســال حدود چهار میلیون و ۴۴۵ فقره اظهارنامه و فرم تبصره ماده ۱۰۰ از 
سوی اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است که در 
سال ۱۴۰۰، در مجموع معادل دو میلیون و ۹۰۰ هزار فقره اظهارنامه و تبصره 
ماده )۱۰۰( ارسال شده بود و امسال شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی در ارایه 
اظهارنامه و فرم تبصره ماده )۱۰۰( هستیم. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشــور از تحقق ۹۵ درصــدی درآمدهای مالیاتی در چهارماهه 
نخست امســال خبر داد و گفت: در بازه زمانی مذکور، در بخش مالیات های 
مســتقیم و مالیات بر ارزش افزوده )کاال و خدمات(، جمعاً بالغ بر ۱۴۵ هزار 
میلیارد تومان مالیات وصول شــد.وی با بیان اینکه این رشد چشمگیر، یک 
اتفاق مبارک و نشــانه ارتقای تمکین مالیاتی اســت، گفت: امسال همچنین 
شاهد رشد قابل توجه مالیات ابرازی مودیان بودیم که طبیعتاً اشراف اطالعاتی 
ســازمان به داده ها و اطالعات مربوط به مبــادالت اقتصادی که بیش از هر 
چیز حاصل ساماندهی دستگاه های کارتخوان بود، بسیار در شکل گیری این 

وضعیت ایده آل موثر بوده است.

هزینه ساخت نهضت ملی مسکن متری ۶ 
میلیون تومان شد

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: هزینه ســاخت هــر مترمربع واحدهای 
نهضت ملی مســکن بر اســاس شاخص تعدیل سه ماهه ســوم سال ۱۴۰۰ 
حدود ۶ میلیون تومان است.علیرضا جعفری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم در رابطه با جدیدترین وضعیــت پروژه های نهضت ملی 
مسکن و هزینه ساخت این واحدها اظهار کرد: دستورالعملی سال گذشته در 
رابطه با قراردادهای طرح نهضت ملی مســکن ابالغ شد. در این دستورالعمل 
مبنای محاســبه هزینه های ساخت برای هر مترمربع ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان با ۵ درصد پلوس ) بـاالتر از بـرآورد انجـام شـده از سوی کارفرمـا( و 
۱۰ درصد مینـوس) پـایین تـر از برآورد پیمانکار( است.وی ادامه داد: از سوی 
دیگر مبنای محاسبه هزینه های ساخت بر اساس ضریب تعدیل سه ماه سوم 
سال ۱۴۰۰ نیز است.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران افزود: با 
توجه به این که در قیمت گذاری ها یک شاخص و یک مبنا را داریم که قیمت 
بازار است. ضمن این که ضریب تعدیل را نیز داریم، امروز مالک عمل ما مطابق 
همان ضریب شاخص تعدیل سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ تقریبا حدود ۶ میلیون 

تومان هزینه ساخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن است.

برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات سراسری 
برنامه نویسی »حلی نت« با حمایت همراه اول

گردهمایی بزرگ برنامه نویسی دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه 
در قالب »سیزدهمین دوره مسابقات سراسری برنامه نویسی حلی نت« با 
حمایت آکادمی همراه اول روز جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱، برگزار می شــود.

ایــن دوره از مســابقات حلی نت برخــالف دوره های گذشــته، در یک 
مرحلــه  و به صورت حضوری برگزار می شــود که شــرکت کنندگان در 
یک مســابقه فشرده بین بهترین های برنامه نویسی و کامپیوتر کشور، به 
رقابت می پردازند.با توجه به برگزاری این رویداد حوزه علوم و مهندسی 
کامپیوتر در یک روز، مسابقات جانبی و کارگاه های آن نیز در همین تاریخ 
برگزار می شود. این مسابقات بیشتر به مهارت حل مسأله و برنامه نویسی 
می پــردازد که موفقیت در آن، کمک شــایانی برای موفقیت در المپیاد 
کامپیوتــر به دانش آموزان می کند. عالقه مندان جهت کســب اطالعات 
بیشــتر و همچنین ثبت نام که تا روز سه شــنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ادامه دارد 

می توانند به نشانی www.hellinet.ir مراجعه کنند.

اخذ ۵.۸ میلیون تومان مالیات در بهار ۱۴۰۱
مالیات حریف خانه های خالی نمی شود!

در حالیکه انتقادات زیادی به اجرای قانون مالیات خانه های خالی مطرح 
می شود، بررسی عملکرد سه ماه درآمدهای مالیاتی نیز نشان می دهد که 
در این مدت فقط ۵.۸ میلیون تومان مالیات از این خانه ها اخذ شده است.
به گزارش ایسنا، در سال گذشته با فراز و نشیب های بسیار معادل ۵۶۸ 
هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات شناسایی شد که بر 
اســاس آخرین آمارها، میزان مالیات دریافتی از این خانه ها کمتر از ۱۰ 
میلیارد تومان بوده اســت.  اما قانون مالیات خانه های خالی از زمانی که 
اجرای آن شــروع شود تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد انتقاد 
کارشناسان و مسئوالن به خصوص مجلسی ها بوده است.  این انتقادات 
ناشی از روند شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه تا اخذ مالیات 
از آن ها است زیرا، گفته می شود که وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد 
مربوطه برای شناســایی خانه های خالی سریع و کارآمد عمل نمی کند.  
همچنین، به اعتقاد کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی در برخی موارد 
به اشــتباه محل ســکونت افراد را به عنوان خانه خالی اعالم می کند یا 
اطالعات خانه های شناسایی شده برای اخذ مالیات ناقص است یا فرآیند 
شناســایی و ارســال اطالعات خانه های خالی به سازمان مالیاتی بسیار 
زمانبر است.  در این زمینه، بررسی عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی 
در سالجاری به نوعی این انتقاد را به جا می داند زیرا، بر اساس این آمار در 
این مدت فقط ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای مسکونی 

خالی از سکنه دریافت شده است.  

معاون وزیر راه اعالم کرد
بودجه وزارتخانه کمتر از نگهداری 

راه هاست
معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: در طول سنوات گذشته آنطور 
که باید برای زیرساخت های حمل ونقل هزینه نشده و در حال حاضر 
بودجه وزارت راه وشهرســازی حتی کفاف نگهداری راه های کشور را 
هم نمی دهد.خیراله خادمی –مدیرعامل شــرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل کشــور- در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: برای 
زیرساخت های حمل و نقلی کشور هزینه زیادی انجام نمی دهیم. اما 
با توجه به توسعه ای که در اطراف کشور در حال انجام است باید حتما 
یک روش تامین مالی جدیدی پیش بینی کنیم تا بتوانیم به اهدافی 
که از پیش تعیین کرده ایم دســت پیدا کنیم.وی افزود: البته مشکل 
تامین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های حوزه حمل ونقل ارتباطی 
با امروز و دیروز االن ندارد و در تمام سنوات گذشته متناسب با نیاز 
نبوده است و حتی بودجه کل وزارت راه و شهرسازی برای نگهداری 
راه های کشــور هم کافی نیست.خادمی ادامه داد: در حال حاضر هر 
راهی در دنیا وجود دارد چهار تا شــش درصد هزینه آن باید صرف 
هزینه نگهداری اش شــود و این در حالی است که بودجه وزارت راه 
هم کفاف نگهدای راه ها را نمی دهد بنابراین در پروژه های جاده ای و 
ریلی نیازمند توجه بیشتری هستیم و باید منابع بیشتری اختصاص 
پیدا کند تا بتوانیم پروژه ها را به مرحله اجرا و بهره برداری برســانیم.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: 
هم اکنون برای حدود ۱۰ هزار کیلومتر ریل که باید ســاخته شود، 
طرح وجود دارد و در بخش آزادراه ها نیز تقریبا به همین اندازه پروژه 

داریم. از سوی دیگر طول بزرگراه ها باید به ۳۶ هزار کیلومتر برسد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد

اصالح »سن بازنشستگی« در دستور کار
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری با تاکید بر اینکه قوانین بازنشســتگی 
باید اصالح شــوند گفت: اصالحات پارامتریک باید اجرا شــود که یکی از آنها »سن 
بازنشستگی« است. امید به زندگی بهبود یافته اما سن بازنشستگی را پایین آورده ایم 
وبرعکس عمل کرده ایم. اصالحاتی از این دست خیلی جدی در دستورکار قرار دارند. 
به گزارش ایســنا، محمد اسکندری در حاشــیه هفدهمین سالروز گرامیداشت روز 
خانواده و تکریم بازنشستگان که به همت صندوق بازنشستگی کشوری در پژوهشگاه 
صنعت نفت برگزار شــد، با بیان اینکه معیشت بازنشستگان از جمله موارد مدنظر 
صندوق بازنشســتگی است در خصوص گالیه از عدم پرداخت برخی معوقات گفت: 
صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه حقوق بازنشستگان تابع کامل سازمان برنامه 
و قانون بودجه اســت و پیگیر مطالبات هســتیم.وی با بیان اینکه معیشت، دغدغه 
همیشگی ماســت اظهار کرد: ایراد جدی در کشــور تورم است و هرچه می دویم 
به تورم نمی رســیم و این یک مســئله جدی است. اینکه ریشــه تورم کجاست و 
عاملش چیست؟ باید مدنظر قرارداد بگیرد. معیشت بازنشستگان دغدغه همیشگی 
ماست، چه در باب حقوق و چه بیمه تکمیلی باشد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشوری افزود: ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در این کشور اجرا نمی شود 
و یا تبعیض وجود دارد، به شــدت پیگیر هستیم. برخی دستگاه ها که خوب بودجه 
می گیرند به پرسنل و بازنشستگان خوب می رسند ولی برخی که پرسنل و بازنشسته 
پرتعداد دارند این رســیدگی را ندارند. اســکندری ضمن اعالم این خبر که امکان 
خریدهای تخفیفی و تقسیطی دوباره و گسترده تر راه افتاده است گفت: بازنشستگان 

می توانند تا ســقف ۵۰ میلیون تومان خرید داشته باشند که البته میزان دقیق آن 
بســتگی به میزان حقوق دریافتی شــان دارد. نرخ کارمزد آن پایین آمده و شــش 
درصد شــده است. وی ادامه داد: اخبار مربوط به وام ضروری بازنشستگان نیز اعالم 

شد. وام ازدواج فرزندان بازنشستگان را یک بار به روز کردیم و به متقاضیان پرداخت 
شــد. امیدواریم بتوانیم یک بــار دیگر در آینده نزدیک وام را به همه کســانی که 
درصف هســتند، اعطا کنیم. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره گالیه 
برخی بازنشســتگان پیرامون قطع یارانه شــان گفت: ما هم درخواست کرده ایم که 
یک دسترســی به مرکز تماس ما بدهند که به بازنشستگان پاسخگو باشیم. منتها 
فقط در این حد می توانیم اقدام کنیم و پاســخگو باشــیم که چرا یارانه شان قطع 
شده، اما به طور کلی این موضوع در حوزه ما نیست ولی امیدواریم با پیگیری هایی 
که انجام می دهیم، بتوانیم پاسخ و اقدام مناسبی انجام بدهیم.اسکندری درباره سن 
پایین بازنشستگی در کشور نیز اظهار کرد: قانون بازنشستگی در کشور ما مشکالت 
عدیده دارد. یک کف ســن بازنشستگی باید درنظرگرفته شود. اکنون میانگین سن 
بازنشســتگی صندوق کشوری حدود ۵۱ سال اســت. این سن تازه ابتدای پختگی 
و شــکوفایی به ویژه در عرصه مدیریتی اســت. در حوزه بازنشستگی سیاست هایی 
داشتیم که به نظرم اشتباه هستند.وی ادامه داد: ابالغ سیاست های رهبری در حوزه 
تامین اجتماعی به این معناســت که شروع به اصالح کنیم. پیش نویس پیشنهادی 
خود را برای وزیر ارسال کرده ایم، این قوانین بازنشستگی باید اصالح شوند. اصالحات 
پارامتریک باید اجرا شود که یکی از آنها سن بازنشستگی است. امید به زندگی بهبود 
یافته اما سن بازنشستگی را پایین آورده ایم وبرعکس عمل کرده ایم. اصالحاتی از این 

دست خیلی جدی در دستورکار قرار دارند.

بررســی ها گویای آن اســت که تیرماه امسال 
ســرعت رشــد ماهیانه قیمت در بازار مسکن 
شهر تهران دچار افت شــده و از ۸ درصد به ۶ 
درصد رســیده اســت؛ این نزول پس از آن رخ 
داد که گزارش های میدانی از کسادی معامالت 
نسبت به ماه قبل حکایت داشت.به گزارش ایسنا، تغییرات ایجاد شده به لحاظ قیمت 
و تقاضای بالقوه در بازار مســکن شــهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ بررسی شد. مطابق 
داده های غیررسمی چهارمین ماه سال جاری از سرعت رشد قیمت مسکن بازار مسکن 
در پایتخت کاسته شد. اگرچه هنوز قیمت های قطعی ارایه نشده، نرخهای پیشنهادی 
نشان دهنده افزایش ۶ درصدی است که ۴ درصد کمتر از نرخ رشد پیشنهادی ماهیانه 
در خردادماه بود.مطابق انتظار برخی کارشناسان، بازار مسکن تهران تحت تاثیر انتظارات 
تورمی و تغییر قیمت کاالهای اساسی در ماههای اردیبهشت و خرداد قرار گرفت. آمار 
بانک مرکزی از رشد ۶ و ۸ درصد ماهیانه به ترتیب در اردیبهشت و خرداد حکایت دارد. 
درخصوص تغییرات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه هنوز گزارش رسمی ارایه نشده اما 

اطالعات غیررسمی نشان می دهد قیمت های پیشنهادی با وزن دهی به معامالت قطعی 
به میانگین ۴۳ میلیون تومان در هر متر مربع رســیده که تغییر ۶ درصدی را نسبت 
به خردادماه به تصویر می کشــد.بر اساس داده های سامانه کیلید سرعت رشد ماهیانه 
نرخ های پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۱۰ درصد در خردادماه به ۶ درصد در تیرماه 
رسیده است. این رقم نسبت به افزایش ۸ درصدی قیمت در معامالت قطعی نیز ۲ واحد 
درصد افت نشــان می دهد. در واقع با وجود افزایش قیمت، ســرعت تورم بازار مسکن 
شهر تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است.درصد تغییرات قیمت پیشنهادی هر متر مربع 
مسکن شهر تهران در آگهی های ملکی با وزن دهی به مناطق بر اساس تعداد معامالت 
قطعی حاکی از آن است که متوسط قیمت از متری ۴۰.۵ میلیون تومان در خردادماه 
به ۴۳.۱ میلیون تومان رسیده است.درخصوص بازار اجاره پایتخت نیز تغییرات قیمت 
رهن هر متر مربع خانه در آگهی های ســامانه مذکور در تیرماه نسبت به خردادماه از 
رشد ۸ درصد حکایت دارد. هر دو شاخص مذکور در بخش فروش و اجاره ممکن است 
اختالفاتی با آمارهای رســمی داشته باشد.در شرایطی که گزارشهای میدانی حاکی از 
کاهش معامالت خانه در تیرماه نسبت به مردادماه است، داده های مذکور هم تا حدودی 

کاستن التهابات قیمتی را نشان می دهد. این در حالی است که بازارهای موازی مسکن 
شامل بورس، ارز، طال و خودرو در ثبات نسبی به سر می برند و بخشی از سرمایه ها به 
بازار مسکن منتقل شده است.نوسانات بازار مسکن شهر تهران با فاصله یک ماهه بر روی 
کل کشور تاثیر گذاشت. بر اساس گزارش مرکز آمار تیرماه امسال شاخص قیمت مسکن 
در کل کشور نســبت به ماه گذشته ۳.۸ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است 
که این بازار در خردادماه با ثبات نسبی همراه بود. ظاهرا تغییر قیمت کاالهای اساسی 
و نوسان بازار مسکن شهر تهران بر روی قیمت خانه در کل کشور تاثیر گذاشته است. 
البته تورم سالیانه مسکن جاماندگی ۱۲ درصدی را در مقایسه با تورم عمومی نشان داد. 
تورم نقطه به نقطه که شاخص تغییر قیمت نسبت به تیرماه سال گذشته را به تصویر 
می کشد از افزایش ۳۱.۸ درصد حکایت دارد. تورم سالیانه قیمت مسکن کل کشور در 
۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال نیز ۲۷.۹ درصد بود.آمار و ارقام مذکور حاکی از آن است 
که اگرچه بازار مسکن شهر تهران و کل کشور با نوساناتی در ماههای اخیر مواجه شده، 
نسبت به تورم عمومی دچار جاماندگی شده است. تورم مسکن در هر دو شاخص نقطه 
به نقطه و تورم سالیانه به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد نسبت به تورم عمومی عقب است که 
در واقع علیرغم افزایش قیمت های اســمی، کاهش قیمت های واقعی را نشان می دهد. 
عمده کارشناسان پیش بینی می کنند بازار مسکن تا پایان سال جاری به حرکت در مدار 

پایین تر از نرخ تورم ادامه دهد.

سرعت رشد بازار مسکن کم شد
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گزیده خبر

اجرای پروژه تحقیقاتی توسط سرباز نخبه در 
شرکت آبفا مازندران

شرکت آبفا مازندران در راستای سیاست های وزارت 
نیرو به منظور استفاده از توانایی های علمی و عملی 
در پروژه های تحقیقاتی و به کار گیری جوانان سرباز 
نخبه، اجرای یک پروژه تحقیقاتی را به ســرباز نخبه 
در شرکت واگذار کرد.مهندس محمد کریمی معاون 
منابع انســانی و تحقیقات شــرکت در این خصوص اظهار داشت : شرکت آبفا 
مازندران پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر راه اندازی جنبش نرم افزاری 
و نهضت تولید علم و با عنایت به نقش و جایگاه نخبگان فکری در تولید فکر ، 
اندیشه و ارائه راهبرد در توسعه صنعت آب و فاضالب ، به کار گیری از ظرفیت 
و توانمندی های ســربازان نخبه را بــا رویکرد علم محوری در برنامه های خود 

قرار داده است .

امام جمعه بندرعباس در جمع مدیران و کارکنان تامین اجتماعی تاکید کرد: 
نقش تاثیرگذار تامین اجتماعی در تحقق 

عدالت اجتماعی
نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس 
در جمــع مدیران و کارکنان تامیــن اجتماعی گفت: 
ارایه خدمــات الکترونیکی و گســترش چتر خدمات 
غیر حضوری توســط تامین اجتماعی، باعث افزایش 
رضایتمندی عموم مردم جامعه خواهد شد.به گزارش 
روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان، حجت االسالم 
والمسلمین محمد عبادی زاده در نشستی به مناسبت گرامیداشت هفته تامین 
اجتماعــی در محل دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شــد، ضمن تبریک این 
هفته، اظهار کرد: بر اساس گزارش مدیران تامین اجتماعی استان، خوشبختانه 
برنامه ها و اقدامات مفیدی توسط تامین اجتماعی در حال انجام است و ضرورت 
دارد که روند آن تسریع یابد.وی، با اشاره به اهمیت ارایه خدمات غیر حضوری، 
عنــوان کرد: ارایه درســت خدمات الکترونیکی و گســترش چتر خدمات غیر 
حضوری توسط تامین اجتماعی، باعث افزایش رضایتمندی عموم مردم جامعه 

خواهد شد.

مجوز احداث درمانگاه تخصصی در بیمارستان 
سلمان فارسی بوشهر صادر شد

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: مجوز احداث درمانگاه تخصصی 
در مجموعه بیمارستان سلمان فارسی صادر شده است و اکنون در مرحله تهیه 
نقشــه قرار دارد.حسن اسماعیلی اظهار کرد: پس از اتمام مراحل نقشه کشی با 
توجه به تامین بودن اعتبار، عملیات اجرایی درمانگاه تخصصی بیمارســتان یاد 
شده آغاز خواهد شد.وی بیان کرد: همچنین برای این بیمارستان مجوز افزایش 
۷۰ تخت صادر و مرکز ام.آر.آیی آن در راستای ارائه خدمات بهینه به بیمارستان 
شبانه روزی شده است.اسماعیلی افزود: در این بیمارستان خدمات ماموگرافی و 
سنگ شکن از چرخه خارج شده بود که به طور مجدد فعال شده و خرید دستگاه 
های آندوسکوپی،کولونوسکوپی، تجهیزات اتاق عمل و دستگاه های سونوگرافی 

انجام  گرفته است.

به همت شرکت عمران بهارستان:
احداث ساختمان اورژانس بهارستان به 

ایستگاه آخر رسید
به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارســتان 
مراحل پایانی احداث ســاختمان اورژانس بهارســتان 
توسط این شرکت در حال انجام می باشد.این ساختمان 
با مســاحت 441 مترمربع و زیر بنای ۷68 مترمربع با 
مبلغی بالغ بر 29 میلیارد ریال توســط شرکت عمران 
بهارستان در دست ساخت می باشد.ساختمان اورژانس با امکاناتی مانند سالن، 
اتاق ورزش، اتاق درمان، انباری، اتاق خشکشویی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی 
و حمام مجهز می باشد.امید است که با تالش بی وقفه شرکت عمران بهارستان 
این ساختمان در هفته دولت سال جاری به بهره برداری برسد. همچنین مراحل 
پایانی تکمیل مدرسه 12 کالسه شهید دکتر چمران توسط این شرکت در حال 

انجام می باشد.

 قطعه سوم بزرگراه مهرشهر 
کرج گشایش یافت

قطعــه ســوم بزرگراه مهرشــهر کرج با هدف روان ســازی ترافیک در 
جنوب این کالنشــهر عصر شــنبه با حضور مسووالن استانی و مدیریت 
شهری کرج گشایش یافت.سرپرست شهرداری کرج گفت: فاز سوم کنار گذر 
مهر شــهر با اعتبار 49 میلیارد تومان زیر بار ترافیک رفت و این ظرفیت وجود 
 دارد که در ســال های آتی با تملک معارضین، فازهای بعدی هم ادامه پیدا کند
منوچهر غفاری عصر امروز در حاشــیه افتتاح فاز ســوم کنارگذر مهرشهر که 
با حضور اعضای شــورای شهر، مدیران شهری و شــهروندان برگزار شد، اظهار 
کرد: این پروژه ظرف مدت شــش ماه و با رعایت استانداردهای الزم امروز )اول 
مردادماه( به بهره برداری رسید.منوچهر غفاری سرپرست شهرداری کرج در آیین 
گشــایش این پروژه گفت: قطعه سوم بزرگراه مهرشهر به طول یک هزار و 8۰۰ 

متر با اعتباری افزون بر 6۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.

چهارمین کمیسیون پزشکی، پرستاری و 
اشتغال در قم برگزار شد

معاون بهداشــت و درمان بنیاد شهید و امور ایثاگران استان قم گفت: چهارمین 
کمیسیون پزشکی، پرستاری و اشتغال با دعوت از 24۰ نفر از ایثارگران برگزار 
شد.به گزارش ایثار واحد استان قم، دکتر علی محمد عینی افزود: این کمیسیون 
با حضور ۷ پزشــک متخصص شامل ارتوپد، گوش و حلق و بینی، چشم، مغز و 
اعصاب، اعصاب و روان، داخلی، جراح عمومی به همراه یک دبیر و دو کارشناس 
برگزار شد.وی ادامه داد: این کمیسیون با دعوت از 24۰ نفر از ایثارگران منطقه 
یک بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در مجتمع امام خمینی )ره( برگزار 
گردید.محمد عینی عنوان کرد: کمیســیون پزشکی و اشتغال ویژه جانبازان و 
کمیسیون پرســتاری برای جانبازان و خانواده معظم شهدا انجام شد.وی اضافه 
کرد: پیش بینی می شــود تا پایان ســال چهار کمیسیون پزشکی، پرستاری و 

اشتغال ایثارگران اجرا شود.

تشکیل جلسه شورای فرعی مسکن در 
استانداری گلستان

مدیر کل راه و شهرسازی از  تشکیل جلسه شورای فرعی مسکن در استانداری 
گلســتان خبرداد.مهندس"مهدی ملک " مدیر کل راه و شهرسازي گلستان با 
اعالم این خبر گفت: در این جلســه  که به ریاست مهندس سید النگی معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار و اعضای شورای فرعی مسکن در دفتر استاندار 
محترم  برگزارشــد گزارشی از  پیشــرفت طرح  نهضت ملی مسکن در استان 
و بصورت ویژه وضعیت  نهضت ملی مســکن  در شهرســتان گنبدکاووس ارائه 
شــد.وی ادامه داد:  12229 نفر از شهروندان گنبدکاووس در سامانه ثمن تبت 
نام نموده اند که بیش از ۷۰ درصد آنها تعیین تکلیف شــده و با توجه به زمین 
موجود، 183 نفر اقدام به افتتاح حســاب و از این میان  1۰8 نفر اقدام به واریز 
بیش از 4۰ میلیون نموده اند .مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با تاکید  
مشکل تامین زمین جهت ساخت   2354 واحد مسکونی مطابق با برنامه ساالنه 
در شهرســتان گنبدکاووس  ،  در مورد روشهای تامین زمین  در قانون جهش 

تولید مسکن توضیح داد.

رسول کوهستانی:
اقالم صادراتی گمرکات استان اصفهان را 

477 نوع برشمرد
دکتر رســول کوهســتانی پزوه مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان بیان داشت 
:صادرات گمرکات استان اصفهان  در 4 ماهه 14۰1 به میزان  629 هزار و 683  
تن کاال با ارزش 421 میلیون و 8۰۰ هزار دالربوده  است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل  ،از لحاظ ارزش معادل4 ماهه سال گذشته بوده است . وی اقالم 
صادراتی گمرکات استان اصفهان را 4۷۷ نوع کاال برشمرد و  در خصوص عمده 
محصوالت صادراتی در 4 ماهه 14۰1 اظهار داشــت : چدن آهن و فوالد 19۰ 
میلیون دالر با سهم 45 درصد  ، محصوالت پتروشیمی 8۰ میلیون دالر با سهم 
19 درصد،محصوالت لبنی 41 میلیون دالر  با ســهم 1۰ درصد، فرش ماشینی 
و دســتباف 31 میلیون دالر با سهم ۷ درصد و محصوالت از آهن و چدن  3۰  

میلیون دالر باسهم ۷ درصد به خود اختصاص داده اند .

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق:

میزان ناترازی حداقل ۱۰ هزار مگاوات است
رئیس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق گفت:میزان بدهی 
وزارت نیرو بــه مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رســیده که از این 
رقــم، بیش از 6۰ هــزار میلیارد تومان مطالبات شــرکت های 
عضو ســندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است.
به گزارش ایســنا، پیام باقری دیروز در نشستی خبری با تاکید 
بر اینکه تــا زمانی که برق به عنوان یــک کاال مورد توجه قرار 
نگیرد و از حالت یارانه ای خارج نشود، مشکالت صنعت برق باقی 
خواهد ماند، گفت: تا زمان رفع این مشــکالت نمی توانیم برای 
این موضوع چاره اندیشــی کنیم.وی با بیان این که ظرفیت های 
قانونی در کشــور قابل توجه بوده امــا بعد اجرایی این قوانین با 
مشــکالتی روبه رو است، تصریح کرد: قانون برنامه ششم توسعه 
حدود 3۰ درصد اجرایی شــده اســت ترازهای مالی در صنعت 
برق منفی اســت و منابع و مصارف با یکدیگر همخوانی ندارند 
برای رفع این مشکالت باید اختالف قیمت تمام شده و تکلیفی 
مــورد توجه قرار گیرد.باقری با تاکید بر این که واقعی کردن نرخ 
برق یک حلقه از فرآیند پویای اقتصاد کشور است، ادامه داد: باید 
برای کاهش تلفات و همچنین بازبینی مدل های سرمایه گذاری 
نیز چاره اندیشی شود و ما نباید به دنبال تغییر تعرفه برق باشیم. 
تلفات در شبکه های انتقال برق بســیار زیاد بوده و آن طور که 
وزارت نیــرو اعالم کرده این تلفات حدود 11 درصد اســت که 
با توجه به متوســط جهانی رقم باالیی به حساب می آید.رئیس 
هیات مدیره ســندیکای صنعت برق با اشاره به اهمیت تبدیل 
شــدن کشــور به قطب برق منطقه اظهار کرد: وصل شدن به 
کریدور روسیه نه تنها می تواند کمبودها را در زمان پیک برطرف 
کند بلکه موجب ایجاد کسب و کار و افزایش درآمد برای کشور 
می شــود. عالوه بر این قدرت چانه زنی کشور در حوزه انرژی نیز 
توسعه می یابد.وی ادامه داد: کشورهای همسایه به شدت به برق 
ایران نیاز دارند کشــورهایی همچون روسیه، لبنان، کشورهای 
حاشیه خلیج فارس چندین سال است که به دنبال رایزنی برای 
دریافت برق ایران هســتند.  باقری تاکید کرد: ایران قابلیت های 
زیادی در حوزه صادرات برق دارد که متاســفانه امروز نسبت به 
آن مغفول مانده و ما از یک درآمدزایی با رقم قابل توجه محروم 
هستیم، موضوعی که باید به جدیت مورد توجه قرار گیرد.رئیس 
هیات مدیره ســندیکای صنعت برق با اشــاره به میزان ناترازی 
صنعت برق در ســال جاری و مشــکالتی که ممکن است برای 
سال آینده در این صنعت به وجود آید، تصریح کرد: آمار و ارقام 
در این حوزه توســط وزارت نیرو اعالم می شــود اما برآوردهای 
ما حاکی از این اســت که حداقل 1۰ هــزار مگاوات ناترازی در 

مجموعه شــبکه برق وجود دارد که به طــرق مختلف در حال 
مدیریت اســت.وی ادامه داد: خاموشی ها امسال عمدتا متحمل 
بخش صنایع شــد و فشار زیادی را به این بخش وارد کرد و اگر 
امسال برای این مشکالت چاره اندیشی نشود قطعا در سال های 
آینده با مشکالت بیشتری در این حوزه مواجه خواهیم شد.باقری 
با اشــاره به برنامه ها و اقدامات صورت گرفته از سوی سندیکای 
صنعت برق برای تدوین برنامه هفتم گفت: یک کار بسیار پردامنه 
و عمیق را در ارتباط با پیشنهادات صنعت برق انجام داده ایم که 
به تایید هیات مدیره رسیده و اکنون به مجلس شورای اسالمی، 
دولت و وزارت نیرو عرضه شده است. برنامه هفتم جایگاه ویژه ای 
دارد چرا که اکنون در حال عبور از برنامه ششــم هستیم و تنها 
3۰ درصد از این برنامه محقق شده است.وی با تاکید بر این که ما 
چاره ای در اقتصاد کالن کشور به جز خروج از اقتصاد یارانه ای و 
قیمت های تکلیفی نداریم، گفت: اگر وارد این فضا نشویم طبیعتا 
وضعیت اقتصاد کشور همچون شــرایط فعلی باقی می ماند. در 
چهار دهه گذشــته اقتصاد دولتی آثار خود را نشان داده و علت 
ضرر و زیان ها نیز چرخه معیوب اقتصاد کشور بوده است.رئیس 
هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ادامه داد: اگر می خواهیم 
اقتصادی پویا داشــته باشیم می بایست بخش خصوصی را قوی 
کنیم و با انتقال مسئولیت ها و تصدی گری ها به اقتصاد مردمی و 
همچنین کشف قیمت ها راه حل های واقعی را بیابیم. در این بین 
نیز نقش دولت می بایست حاکمیتی، بسترسازی و نظارتی باشد.

وی با اشــاره به مطالبات 1۰ گانه بخش خصوصی برای توسعه 

پایدار صنعت برق گفت: بنابر گــزارش آژانس بین المللی انرژی 
بیشــترین میزان یارانه انرژی که در جهان در ســال 2۰19 به 
مصرف کنندگان داده شده است متعلق به صنعت برق ایران بوده 
که به صورت غیرمستقیم از طریق تعرفه های برق دولتی که کمتر 
از قیمت تمام شده اســت تخصیص می یابد.رئیس هیات مدیره 
ســندیکای صنعت برق ادامــه داد: از پیامدهای زیانبار این نظام 
کارآمد اقتصادی جدا از این که رشد این بخش را محدود ساخته 
و تحقق اهداف برنامه ششــم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن 
کرده است اتالف باالی برق در بخش مصرف به دلیل به کارگیری 
تجهیزات با بازدهی کم و بی توجهی به شــدت مصرف بدون در 
نظر داشتن هزینه های آن بوده است.وی با بیان این که در شرایط 
فعلــی بخش خصوصی مطالباتی را از دولــت و وزارت نیرو دارد 
که می توان به این موارد اشــاره کرد، گفت: اعمال سیاست های 
مدیریت تقاضای برق اگرچه به عنوان تنها راه حل شرایط بحران 
کنونی برای اجتناب از خاموشــی پیش بینی نشده قابل پذیرش 
است اما به دلیل تحمیل هزینه کسری حداقل 1۰ هزار مگاوات به 
بخش های مولد و صنعتی کشور نمی تواند ادامه یابد.باقری ادامه 
داد: انتظار می رود دولت و وزارت نیرو توسعه زیرساخت های تولید 
و شبکه برق را برای پیشگیری از بحران کمبود برق در سال های 
آتــی در اولویت اصلی برنامه های خود قرار دهد همچنین بورس 
انرژی به عنوان یک نهاد مســتقل، نظام عرضــه و تقاضای بازار 
می بایست تقویت شود به نحوی که بتواند به عنوان سازوکار اصلی 
کشف قیمت های تعادلی برق ایفای نقش کند.وی اظهار کرد: به 

منظور کارآمدسازی نظام عرضه و تقاضای بازار برق انحصارزدایی 
از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای 
خرده فروشی و بازار بهینه سازی می بایست در دستور کار وزارت 
نیرو قرار بگیرد. همچنین مشــارکت بخش خصوصی در توسعه 
صنعت برق نیازمند سرمایه گذاری های بلندمدت بوده که بدون 
رفع و کاهش ریســک های بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران 
محقق نمی شــود لذا باید به این مهم نیز توجه شود.رئیس هیات 
مدیره ســندیکای صنعت برق با بیان این کــه با توجه به این که 
فرسودگی شبکه توزیع و فوق توزیع برق در بخش های مهم کشور 
که باعث باالرفتن مخاطرات شــبکه و ناپایداری ناشی از خرابی 
تجهیزات می شــود، اظهار کرد: بازسازی و نوسازی شبکه باید در 
اولویت قرار بگیرد و منابع مالی مناسب برای آن فراهم شود.باقری 
با اشاره به اهمیت توسعه ساخت داخل و تامین تجهیزات کشور 
که به عنوان محور سیاست توسعه صنعتی برق کشور در گذشته 
مورد توجه وزارت نیرو بوده اما در سال های اخیر از اولویت خارج 
شــده اســت، تصریح کرد: حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری 
در شــرکت های صنعتی بخش خصوصی باید مــورد توجه قرار 
بگیرد. در این خصوص ضروری اســت با نظارت جامع و موثر بر 
شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو مفاد قانون حداکثر استفاده 
از توان تولید و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی کامال 
اجرا شود.وی با اشــاره به توسعه صادرات صنعت برق و اهمیت 
تبدیل شــدن ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه ششم توسعه 
کشــور ادامه داد: این مهم محقق نشد با توجه به اهمیت توسعه 
صادرات انرژی برق همچنین توسعه صادرات تجهیزات و خدمات 
فنی و مهندســی ضروری اســت که برنامه مشخص و عملیاتی 
برای توســعه صادرات این کشور براساس یک نقشه راه مدون در 
دســتور کار وزارت نیرو قرار بگیرد.همچنین جعفر جوال - نایب 
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق - گفت: در حال حاضر 
بخش خصوصی واقعی هیچ عالقه ای به حضور و ســرمایه گذاری 
و احــداث نیروگاه های جدید در صنعت برق ندارد و تا زمانی که 
شرایط تغییر نکند وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.وی 
در پاســخ به سوال ایسنا مبنی بر این که راه نجات صنعت برق از 
وضعیت فعلی چیســت؟ اظهار کرد: مجموعه سیاست ها در کنار 
هم می تواند پاســخگوی شرایط فعلی باشد باید مدیریت مصرف 
داشته باشیم و در کنار آن به دنبال افزایش توان تولید برق باشیم.

وی با تاکید بر این که بر اســاس قانون می بایست هر سال پنج 
مگاوات به ظرفیت برق کشــور اضافه می شد و از سال 1396 تا 

14۰۰ شاهد افزایش 25 مگاواتی ظرفیت برق کشور بودیم.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت دوم(
))شرکت تعاونی 2286 سهام عدالت شهرستان دیواندره((

جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی 2286 سهام عدالت شهرستان دیواندره 
بنابر تصمیم هیأت مدیره رأس ســاعت 9صبح روزسه شنبه مورخه 1401/05/18  در محل 
سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره برگزار و تشکیل می گردد. بدین وسیله 
ازکلیه نمایندگان اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود که در موعد مقرر در جلسه متشکله 

حضور تا نسبت به موضوعات ذیل تصمیم گیری بعمل آید.
دستورات جلسه:   1-تطبیق اساسنامه وتغییر مواد اساسنامه

شرکت تعاونی 2286 سهام عدالت شهرستان دیواندره ) م الف 2۳2(
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گزیده خبر

آئین نامه واردات خودرو محرمانه شد؟
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از تدوین محرمانه 
آئین نامه واردات خودرو در دولت خبر داد و گفت: مجلس نیز از آئین نامه اطالعی 
ندارد و نمی داند به چه شکل نوشته شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح اهلل 
عباسپور در رابطه با آخرین طرح های مربوط به کمیسیون صنایع مجلس شورای 
اســالمی در مورد خودرو اظهار کرد: در جریان شــرایط و موقعیت بازار خودرو 
هســتیم و می دانیم مردم نســبت به کیفیت و قیمت خودرو نگرانی هایی دارند.

وی افزود: مجلس بدین نتیجه رسید که ضرورتاً و الزاماً خودروسازان باید رقبایی 
را پیِش روی خود ببینند؛ بدین منظور واردات را با شــرایطی مصوب کردیم و در 
بودجه 1401 در نظر گرفتیم.ســخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
اشاره به تأییدیه شورای نگهبان و موافقت دولت با واردات خودرو گفت: آئین نامه 
اجرایی در هیئت دولت در حال تدوین و محرمانه اســت، مجلس نیز از آئین نامه 
اطالعی ندارد و نمی داند به چه شــکل نوشته شده است.عباسپور اضافه کرد: کار 
باید به تناســب قانون و مصوبه مجلس پیش رود؛ هرچند وزیر صمت اعالم کرده 
اســت بر مبنای کیفیت و قیمت برنامه هایی در دست دارند.این نماینده مجلس 
گفت: تا زمانی که خودرو دونرخی و ارزش پول ملی بدین شــکل است، وضعیت 
کنونی بازار خودرو به همین صورت ادامه دارد، هرچند می گویند شرایط کنونی 
پاسخگوی بازار نیست ولی مسئله اصلی اختالف قیمت بازار و کارخانه است و افراد 
با اختالف قیمت باال، خودرو را ثبت نام می کنند و در بازار به فروش می رســانند.

به گفته عباسپور خودروهای کنونی با هر کیفیتی به مردم تحویل داده می شود و 
آن ها اقدام به خرید می کنند؛ ولی نباید بازار وارداتی به صورت انحصاری در اختیار 

دو خودروساز قرار گیرد چون در این صورت انتظار بازار برآورده نخواهد شد.

 تقدیرنماینده مردم سرخس و فریمان
 از مدیر عامل چادرملو 

دکتر سید احســان قاضی زاده هاشــمی در مراسم 
گشــایش پاکت های مالی مناقصه طرح های فوالد 
ســازی، ریخته گری و ورق های فوالدی چادرملو در 
شهرهای اردکان و فریمان هر یک با ظرفیت 2 میلیون 
تن گفت : اقدام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 

اجرای پروژه ورق های آلیاژی در فریمان  نقطه عطفی در صنعتی سازی این 
منطقه از کشور اســت .وی ضمن تشکر از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره 
چادرملو در انتخاب این منطقه برای اجرای یکی از 2 پروژه فوالد آلیاژی افزود: 
این منطقه دارای زیر ساخت های الزم از جمله ، آب برق ، گاز ، جاده و راه آهن 
با در نظر گرفتن تمامی مالحظات زیســت محیطی است و ظرفیت های الزم 
برای عرضه محصوالت تولیدی درداخل کشور و امکانات دسترسی به بازارهای 
جهانی از جمله کشــورهای cis را دارد . وی اظهار امیدواری کرد، هر شرکت 
پیمانکاری که برنده این مناقصه شود با تمام توان و با بکار گیری به روزترین 
تکنولوژی ساخت اینگونه واحدهای فوالد در سریعترین زمان مراحل ساخت و 

بهره برداری را به انجام برساند.

نگاهی به هزینه  خانوارها در تیرماه

۵۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل
گزارش های رسمی نشــان می دهد که خانوارها برای تامین کاال و خدمات مورد نظر خود 
به طور متوسط ۵4 درصد در تیرماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته بیشتر هزینه 
کرده اند.به گزارش ایســنا، تازه ترین اعالم مرکز آمار در رابطه با تغییرات تورم در خردادماه 
امسال از این حکایت دارد که نرخ تورم ساالنه با افزایش 1.1 درصدی به 40.۵ درصد رسیده 
اســت. بررسی جزئیات این گزارش حاکی از آن است که هزینه خانوارها ۵4 درصد افزایش 
یافته است. به عبارتی خانوارها برای تامین کاال و خدمات مورد نظر خود به طور متوسط ۵4 
درصد در تیرماه امســال نسبت به همین ماه در سال گذشته بیشتر هزینه کرده اند.این در 
حالی است که در خردادماه امسال، با توجه به اصالح نرخ ارز واردات و حذف ارز ترجیحی 
از واردات کاالهای اساســی که در اردیبهشــت ماه اتفاق افتاد، شاخص های تورم با افزایش 
همراه شــده بود؛ به گونه ای که تورم نقطه ای با رشد بیش از 1۳ درصدی به ۵2.۵ درصد و 
تورم ماهانه با رشــد ۸.۷ درصدی به 12.2 درصد افزایش یافته بود. بیشترین افزایش تورم 
در خردادمــاه در کاالهای مرتبط با ارز 4200 اتفاق افتاد و گروه های حاوی گوشــت مرغ، 

تخم مرغ، لبنیات، روغن و البته رستوران و هتل که به اقالم اساسی وارداتی با ارز ترجیحی 
ارتباط داشــتند با افزایش تورم بیشتری مواجه شدند. اما در تیرماه نیز عمدتا همین اقالم 
با رشــد بیشتر تورم مواجه بوده است؛ هر چند که در برخی موارد از سرعت رشد تورم آنها 
نسبت به خرداد تا حدودی کم شده است.بررسی آمار نشان می دهد که قیمت خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در تیرماه به طور متوسط ۸۷ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است که این 
افزایش هزینه برای خوراکی ها به ۹0.2 درصد می رسد.»روغن و چربیها« با 2۹۳.1 درصد، 
»نان و غالت« با 101.1 درصد، گروه »شیر، پنیر و تخم مرغ« با 11۹.2 درصد، و »هتل و 
رستوران« با  ۸4.۷ درصد باالترین تورم را داشته اند. همچنین کمترین افزایش هزینه برای 
کاال و خدمات در تیرماه، با 2۷.۸ درصد برای گروه  »آب، برق و سوخت« و همچنین »چای، 
قهوه، کاکائو و نوشابه« با ۳0.2 درصد اختصاص داشته است.بیشترین افزایش قیمت نسبت 
به خردادماه نیز مربوط به گوشــت قرمز و ماکیان با 11.4 درصد و کمترین آن مربوط به 

سبزیجات با 0.۳ درصد است.

ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده نمی شود
احتمال کمبود موبایل در شهریور

دبیــر انجمن واردکننــدگان موبایل گفت: از خرداد ماه بــرای واردات موبایل 
تخصیص ارزی انجام نشــده از این رو نگران تنظیم و تامین بازار در شهریور و 
مهر هستیم.امیر اسحاقی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت 
تخصیص ارز بــرای واردات تلفن همراه، اظهار کرد: هنوز هیچ گونه تخصیص 
ارزی چــه بــرای واردات موبایل های بــاالی ۶00 دالر و چه برای موبایل های 
پایین تر از ۶00 دالر، صورت نگرفته است و ما همچنان منتظر تصمیم وزارت 
صمت هســتیم.دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: 
در حال حاضر موبایل هایی وارد کشــور می شود که فرایند تخصیص ارزشان از 
قبل انجام شــده است، بنابراین تا پایان مرداد ذخیره موبایل برای تنظیم بازار 
داریــم اما با توجه به اینکه از خردادماه هیچ گونه تخصیص ارزی برای واردات 
نداشته ایم، نگران تنظیم و تأمین بازار در شهریور و مهر ماه هستیم.وی در مورد 
علــت عدم تخصیص ارز به این محصول، گفت: پرس و جوی ما از مســئوالن 
دولتی نشــان می دهد که دولت به دنبال بهینه سازی منابع ارزی کشور است 
و غیر از این پاســخ مشخص دیگری به ما نداده اند.اسحاقی با اشاره به وضعیت 
بازار، تصریح کرد: واردات موبایل های باالی ۶00 دالر معموالً از طریق رویه های 
مســافری انجام می شود که بعضاً هم با سو استفاده همراه است؛ در این بخش 
واردات رســمی قابل توجهی نداریم و بازار دست واردکنندگان رسمی نیست. 
در بخــش موبایل های زیر ۶00 دالر نیز فقط تا پایان مرداد ذخیره داریم.دبیر 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: در حال حاضر شرکت ها 
در یک بالتکلیفی عجیبی قرار دارند و نمی دانند باید چه کاری انجام دهند و از 

طرفی در حال زیان دهی نیز هستند.

فرصت ۹ ماهه دولت به صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی برای بازگشت ارز

صادرکننــدگان محصوالت کشــاورزی ۹ ماه برای بازگشــت ارز صادراتی فرصت 
گرفتند.به گزارش خبرگزاری تســنیم، محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق ایران گفت: به صادرکنندگان محصوالت کشاورزی که تحریم مانع بازگشت ارز 
حاصل از صادرات آن ها شــده، مشروط به ارائه مدارک قضائی معتبر، ۹ ماه فرصت 

داده شده است.

صادرات غالت اوکراین ازسر گرفته  می شود؛ 
اما با هشدار!

اوکراین روز یکشنبه )24 جوالی( تالش های خود را برای از سرگیری صادرات 
غالت از بنادر دریای ســیاه تحت توافقی با هدف کاهش کمبود غذا در جهان 
ادامه داد اما هشــدار داد که با حمله روســیه به اودسا، تحویل کاالها آسیب 
خواهد دید.به گزارش ایسنا، والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور حمله روز شنبه 
را بربریت خواند که نشــان داد نمی توان به مسکو برای اجرای توافقی که فقط 
یک روز قبل با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل منعقد شد اعتماد کرد. رادیو 
اوکراین به نقل از ارتش اوکراین پس از این حمله گفت که موشک ها به منطقه 
انبار غالت بندر اصابت نکرده و خسارت قابل توجهی وارد نکرده است و کی یف 
گفت که آماده سازی برای ازسرگیری حمل غالت ادامه دارد.الکساندر کوباکوف 
وزیر امور زیرســاختی اوکراین گفت: ما به آماده ســازی فنی برای راه اندازی 

صادرات محصوالت کشاورزی از بنادر خود ادامه می دهیم.

 بدهی خودروسازان به تایرسازان به بیش
از ۲ هزار میلیارد تومان رسید

تهــران- ایرنا- ریس هیــات مدیره انجمن صنعــت تایر ایــران اعالم کرد: بدهی 
خودروسازان به تایرســازان در پایان سال 1400 به بیش از 2 هزار میلیارد تومان 
رسید که این بدهی شامل تراکتورسازی هم می شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، »حمیدرضا عبدالمالکی« در نشست خبری افزود: خودروسازان مطابق قرارداد، 
تایرهای مورد نیاز خود را چهار ماهه از تایرســازان می خرند، اما پرداختی هایشان 
تــا ۶ ماه و در پاره ای موارد تا یک ســال به طول می انجامد.وی بیان داشــت: این 
دیرکردها سبب شده تا منابعی که تایرسازان از بانک ها به عنوان سرمایه در گردش 
دریافت می کردند نیز دچار مشــکل شــده و در صنعت خودروســازی قفل شود.

این مقام صنفی خواســتار آن شــد تا به عنوان یک راهکار برای برون رفت از این 
شــرایط، اعتبارات تایرسازان در بانک ها افزایش یابد.وی خاطرنشان کرد: تایری که 
  )OE )Orginal Equipment Tire به خودروسازان عرضه می شود الستیک فابریک یا
است که از امکانات و استانداردهای خاص خود برخوردار است، با این حال وفای به 
عهد خودروسازان ضعیف است.عبدالمالکی تصریح کرد: از آنجایی که خودروسازان 
جزو مشــتریان عمده تایرسازان هستند و عالقه مند به رشد و توسعه آنها هستیم، 
همچنین با توجه به الزام وزارت صمت، با آنها همکاری تنگاتنگی داریم.وی تاکید 
کرد: تایرسازان حتی برای تولید تایرهای جدید برای محصوالت نوبرانه خودروسازان 
نیز آمادگی کامل دارند.به گزارش ایرنا، صنعت تایرسازی کشورمان متشکل از 11 
تایرساز و واحد تولیدی است.سال گذشته مجموع تایرهای تولیدی اعضای انجمن 
صنعــت تایر ایران ۳10 هزار تن بود که 2۶0 هزار تن آن را تایر خودرو تشــکیل 

می داد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: هم زمان با عید غدیر و برای نخستین بار در کشور، 
تولید تختال موردنیاز فوالدهای الکتریکی با ۸/۱ درصد سیلیسیم، با اتکا به دانش فنی 
و همت واالی مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه میســر شــد و ایران به جمع معدود 
تولیدکنندگان این قبیل فوالدها پیوست.محمدیاسر طیب نیا این دستاورد ارزشمند را 
گامی بزرگ و استراتژیک در راستای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و ادامه 
داد: رفع نیازهای داخلی، رقابت با تولیدکنندگان خارجی و شکستن حلقه تحریم های 

ظالمانه از مهم ترین دستاوردهای این موفقیت است.به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه، 
فوالدهای الکتریکی در زمینه تولید ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی و همچنین 
در تولید فوالدهایی با خواص مغناطیسی خاص کاربرد دارند و مقادیر زیاد سیلیسیم 
و آلومینیوم و مقادیر بسیار کم کربن و گوگرد از مشخصه های بارز این نوع محصوالت 
فوالدی است. وی با تأکید بر اینکه فوالدهای الکتریکی با۸/۱ درصد سیلیسیم یکی از 
گریدهای استراتژیک صنعت فوالد محسوب می شود، خاطرنشان کرد: تولید این نوع 
فوالدها حتی در خارج از کشور هم به صورت محدود و توسط تولیدکنندگان خاص انجام 
می شود.غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه  در تشریح چگونگی و جزئیات 
تولید این محصول ارزشمند اضافه کرد: ازآنجا که مصرف این نوع ورق فوالدی در ایران 
هر روز در حال افزایش اســت، نیاز به تولید این محصول جهت مصرف داخلی و نیز 

امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی و صدور آن به کشورهای دیگر به شدت احساس 
می شد.سلیمی با اشاره به اهمیت تولید داخلی این گرید فوالدی ادامه داد: در راستای 
بومی ســازی تکنولوژی تولید این نوع فوالدها بر اساس تجهیزات موجود در شرکت، 
جلسات متعدد کارشناسی بین قسمت های مختلف انجام شد و پس از مشخص شدن 
موارد بااهمیت در روند تولید و ارائه راهکارهای دقیق موردنیاز برای رفع محدودیت های 
تجهیزاتی، تیم کارشناسی تشکیل و تست های اولیه در ناحیه فوالدسازی انجام گرفت 
و تحلیل و بررسی شــد. نهایتا یک دستورالعمل خاص برای تولید این فوالد طراحی 

گردید.وی خاطرنشان کرد: تولید فوالد با مقادیر زیاد سیلیسیم و آلومینیوم و درعین 
حال مقادیر کم کربن و گوگرد نیازمند اســتفاده از تجهیزاتی خاص مثل VOD در 
فوالدسازی و تنظیمات ماشین ریخته گری و دستورالعمل های خنک سازی با حساسیت 
باال است که با محاسبات کارشناسی در ذوب سازی، سرباره سازی و ریخته گری توسط 
کارشناسان ناحیه فوالدســازی، محدودیت های تجهیزاتی جبران و امکان تولید این 
فوالد با تجهیزات موجود فراهم شــد و نهایتا در روز عید ســعید غدیر خم، این گرید 
فوالدی بدون عیب با موفقیت ذوب سازی و ریخته گری گردید.مدیر ارشد تولید فوالد 
مبارکه کسب این موفقیت بزرگ را به تمامی واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ذی نفعان 

فوالد مبارکه تبریک گفت.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

ایران به جمع تولیدکنندگان تختال فوالدهای الکتریکی پیوست
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جولیوس بائر از کاهش ۲۶ درصدی ســود 
سهامداران برای نیمه اول سال ۲۰۲۲ خبر 
داد زیرا مدیر دارایی ســوئیس تحت تاثیر 
آنچه آن را یکی از بدترین دوره های ۶ ماهه 

بــرای بازارهای ســرمایه در دهه های اخیر 
نامیده قرار گرفته اســت.به گزارش ایسنا، 
ســود خالص قابل انتســاب به سهامداران 
به ۴۵۱ میلیون فرانک ســوئیس )۶۴۹.۴ 
میلیون دالر سنگاپور( کاهش یافت و طبق 
داده هــای Refinitiv، پیش بینی تحلیلگران 
بــرای ۴۷۷ میلیون فرانک از دســت رفته 
است.این بانک خصوصی مستقر در زوریخ 

اعالم کرد که دارایی های تحت مدیریت آن با 
رکود در بازارهای جهانی، ۱۱ درصد کاهش 
یافته و به ۴۲۸ میلیارد فرانک رسیده است.

فیلیپ ریکنباکر، مدیرعامل این بانک گفت 
که این دوره شاهد رویدادهای ژئوپلیتیکی 
بی ســابقه ای بودیــم که تاثیــر عمیقی بر 
ارزش گذاری دارایی ها و احساسات مشتری 
داشته است.در همین حال بانک اعالم کرد 

که از پایان مــاه آوریل ۱.۵ میلیارد فرانک 
خالص پول جدید بازیابی معناداری داشته 
است که خروج ۲.۷ میلیون فرانک در ۴ ماه 
اول سال را جبران کرد.بیزنس گزارش کرد، 
این بانک گفته اســت که مشتریان اروپای 
غربی در جریان ورودی مشارکت داشته اند 
در حالی که تاثیر مشتریان آسیایی از مارس 

به بعد کاهش یافته است.

گزیده خبر

حضور بانک صادرات ایران در چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت مالی

 بانک صادرات ایران در چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت مالی )بانک، 
بورس و بیمه( در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حضور شرکت های ابزاری 
بانک انواع خدمات مالی، ســرمایه گذاری، ارزی، کارگزاری، بیمه ای و بانکداری 
الکترونیک را بــه بازدیدکنندگان ارایه می کند.به گــزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت مالی )بورس، بانک و 
بیمه( دوم تا پنجم مردادماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 
با حضور بانک صادرات ایران و شــرکت های زیرمجموعه بیمه سرمد، کارگزاری 
بانک صادرات، پرداخت الکترونیک ســپهر، تامین ســرمایه سپهر، گروه مالی 
سپهر صادرات و صرافی سپهر پذیرای فعاالن اقتصادی و بازار سرمایه و مدیران 

حوزه های مالی و پرداخت است.

با حضور قائم مقام بیمه مرکزی و مقامات اقتصادی و بیمه ای:
چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور آغاز 

به کار کرد
با حضور قائم مقام بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و تنی چند 
از مدیران عامل شرکت های بیمه کارگزاری ها و مدیران اینشورتک، چهاردهمین 
نمایشگاه صنعت مالی در مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.به 
گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، پرویز خسروشاهی 
با قدردانی از حضور گسترده صنعت بیمه در این نمایشگاه، اظهار داشت: آشنایی 
عموم مردم با آخرین دستاوردها، خدمات و محصوالت بیمه ای از نیازهای جدی 
صنعت بیمه به شمار می رود.قائم مقام بیمه مرکزی ضمن بازدید از تمامی غرفه 
های صنعت بیمه، شرکت ها و موسسات وابسته نسبت به ادامه روند فرهنگسازی 

و اطالع رسانی در صنعت بیمه تاکید کرد.

5.5 میلیون کارت بانک دی در دست 
مشتریان

بر اســاس آخرین اطالعات موجود، ۵.۵ میلیون انواع کارت بانک دی توســط 
مشــتریان در حال استفاده است.به گزارش روابط عمومی بانک دی، کارت های 
بانکی اکنون یکی از پرکاربردترین ابزارهای تبادل و نقل و انتقال پول اســت که 
از آنهــا می توان در خودپردازها، خودگردان ها، کارتخوان های فروشــگاهی و 
CASHLESS اســتفاده کرد.کارت های بانک دی در قالب کارت نقدی، کارت 
اعتباری، بن کارت، کارت هدیه و کارت مجازی ارائه می شود.اکنون ۴.۵ میلیون 
کارت نقدی بانک دی در اختیار مشــتریان اســت و تعداد سایر کارت ها نیز به 

یک میلیون فقره می رسد.

ساخت و اجرای نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 
300 کیلو وات در بانک ملی ایران

اداره مهندســی و امالک بانک ملی ایران با هدف مشارکت فعال در بهره گیری 
از انرژی های تجدیدپذیر و حفظ و حراســت از محیط زیســت کشور، نیروگاه 
خورشــیدی)فتوولتائیک( 3۰۰ کیلوواتی را در پارکینگ محوطه ادارات مرکزی 
این بانک، طراحی و احداث نمود.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
طرح که بزرگترین پارکینگ نیروگاه خورشیدي کشور است، در راستای الزامات 
قانونی و براســاس مصوبه هیات وزیران مبنی بر الزام دســتگاه های دولتی به 
تامین بخشی از برق مصرفی خود از منابع انرژی تجدیدپذیر، پس از پیشنهاد و 
تصویب در کمیته عالی مدیریت سبز و کمیته انرژی بانک به مرحله اجرا رسیده 
و عملیاتی شده است.از مزایای این پروژه حرکت به سوی توسعه پایدار، حراست 
از محیط زیســت کشور، کمک به شبکه برق کشور، تامین بخش قابل توجهی 
از تــوان مصرفی ادارات مرکزی از طریق مولدهای انرژی پاک و کاهش آالینده 
ها است.افزون بر این، مسقف شدن محل پارک خودروها و ایجاد نظم و زیبایی 
بصری بیشتر در پارکینگ، دیگر مزیت راه اندازی این نیروگاه بزرگ خورشیدی 
در بانک اســت.گفتنی است، تاکنون پیاده سازی و بهره برداری از نیروگاه های 

خورشیدی در بانک ملی ایران، از ۱ مگاوات فراتر رفته است.

گفت وگو با یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون
به تنوع معتقدیم تا تمرکز

یونس مظلومی از راه متفاوتی که این شرکت در صنعت بیمه کشور طی می کند 
می گوید.نه هراسی از قضاوت ها دارد، نه ترسی از حرکت روی لبه تیغ ریسک ها. 
یونــس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون، در مدت پنج ســال حضورش در این 
شــرکت خود را این طور معرفی کرده اســت. او تب وتــاب متفاوت بودن دارد و 
تشــنه راه و رسم شکستن مرزهاست. اهل ماجراجویی است و طالب هم نشینی 
و هم صحبتی در رابطه با هر ایده جدیدی. حتی اگر بهای ســنگین این حرکت 
در جهت مخالف، انتقاد صریح و تند افکار عمومی باشد.مسئله ای که هیچ وقت از 
نمای نزدیک به آن پرداخته نشــد و کسی در میانه نقدها و هجمه ها از اقدامات 
بعضاً عجیب بیمه تعاون دلیل این میل به تفاوت را نپرســید. در نهمین سالروز 
تأسیس بیمه تعاون به سراغ یونس مظلومی رفتیم و او نه در مقام یک مدیرعامل 
بلکه در قامت فردی که دغدغه نوآوری در قالب تنوع دارد، با خلق وخویی گشاده 
درباره مسیر متفاوت بیمه تعاون با ما به گفت و گو نشست.من اعتقادم بر این است 
که وقتی یک شرکت خصوصی تأسیس می شود، اگر همان کاری را انجام بدهد 
که شــرکت های دیگر طی ۹۰ ســال انجام داده اند، طبیعتاً بیمه گزار و مشتری 
بالقــوه ترجیح می دهد نیازش را از طریق همان شــرکت های کهنه کار برطرف 
کند؛ چراکه این شــرکت ها به خاطر فعالیت بلندمدت، آزمون خودشان را پس 
داده اند و اعتماد ایجاد کرده اند.طبیعتاً شرکتی که وارد بازار می شود، باید دست 
به کارهای متفاوتی بزند تا هم توجه بازار را به ســمت خودش جلب کند و هم 
این پیام را به مشتری برساند که ما نسبت به دیگران متفاوت هستیم. این دقیقاً 
همان چیزی اســت که ما به اسم بازاریابی جنجالی می شناسیم.حقیقتاً ما برای 
انتخاب مسیر نه یک تیم بزرگ، بلکه گروه کوچک تصمیم گیرنده ای داریم که با 
بررسی ابعاد مختلف وارد عمل می شویم. مسئله آن قدر هم پیچیده نیست و کار 
بوروکراتیک خاصی انجام نمی دهیم. اگر ایده ای درست باشد با تأیید مدیر ارشد 
حتماً اقدام می کنیم و پیش می رویم.ما در صنعت بیمه بیمه نامه ای داریم به اسم 
بیمه اعضای بدن که معموالً برای سلبریتی ها تعریف می شود و مبنای آن هم بر 
اساس همان قانون جلب توجه در دنیای امروز است. یعنی نه فقط شرکت بیمه، 
بلکه سلبریتی ها هم به دنبال جلب توجه عام هستند. اصاًل اساس کار سلبریتی ها 
بر جلب توجه است.ما اوایل سال ۱۴۰۰ یک نظرسنجی انجام دادیم؛ با این سؤال 
که آیا تابه حال نام بیمه تعاون به گوش تان خورده اســت؟ ۸۰ درصد جواب شان 
منفــی بود! در ابتدای ۱۴۰۱ دوباره این کار را انجــام دادیم و این بار به جواب 

منفی۶۰ درصد رسیدیم. 

واکنش خاندوزی به عبور نرخ سود بین بانکی از ۲۱ درصدی؛
سیاست دولت درباره نرخ سود بانکی 

تغییر نکرده، مساله را حل می کنیم
وزیر اقتصاد از افزایش یک درصدی نرخ ســود بین بانکی و از تغییر 
آن از ۲۰ به ۲۱ درصد خبر داد. ســید احسان خاندوزی در حاشیه 
بازدید از بانک قرض الحســنه یکی از نیازهای جدی دولت سیزدهم 
را توجه به نیازهای خرد مردم از طریق پرداخت تســهیالت از جمله 
تسهیالت قرض الحسنه دانست و گفت: وزارت اقتصاد با کمک شبکه 
بانکی دولتی سرمایه بانک قرض الحسنه را دو برابر کرد و برای بار دوم 
تا پایان امسال سرمایه این بانک افزایش می یابد.وی هدف از افزایش 
سرمایه بانک قرض الحسنه را ارتقای قدرت وام دهی بانک های قرض 
الحســنه به مردم عنوان و اظهار کرد: ایــن بانک ها یکی از بهترین 
نســبت های کفایت ســرمایه و همچنین کمترین تسهیالت معوقه 
جــاری را دارند.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به افزایش ۸۰ 
درصدی سپرده بانک های قرض الحسنه در دولت سیزدهم گفت: دو 
میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در دولت سیزدهم وام قرض الحسنه گرفته اند 
که در زمان فشــار اقتصادی کمک بســیاری به خانواده ها می کند؛ 
کمک های قانونــی خاص به بانک های قرض الحســنه ادامه دارد و 
با بانک مرکزی مذاکره کرده ایم تــا توان و ظرفیت بانک های قرض 
الحسنه افزایش یابد.خاندوزی درباره عدم همکاری برخی بانک ها در 
اعطای تسهیالت قرض الحســنه، فرزندآوری و ودیعه مسکن گفت: 
اخباری به ما می رسد که به جهت اعمال کنترل نقدینگی بانک ها با 
مشکل محدودیت بیشتر برای پرداخت وام های خرد مواجه شده اند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بســیاری از نیازهای مردم را تســهیالت خرد 
تأمیــن می کند، با توجه به تکالیف قانونــی بانک ها مبنی بر اعطای 
تســهیالت ازدواج، بانک ها دچار تنگناهایی شــده اند که نمی توانند 
تســهیالت بدهنــد و نارضایتی بخش زیــادی از مراجعه کنندگان 
به بانک ها را در پی داشــته اســت، همچنین مردم با مشکل تأمین 

ضامن های چندگانه برای تسهیالت مواجه اند.
خاندوزی یادآور شــد: با توجه به دســتور رئیــس جمهور مبنی بر 
دسترســی آسان تر مردم به تسهیالت خرد به دنبال رفع این مشکل 
هســتیم که راهکار آن تأمین منابع بیشــتر برای تسهیالت قرض 
الحسنه و همچنین افزایش ســرمایه بانک های قرض الحسنه است.

وی خاطرنشــان کرد: راهکار دیگر این است که شرکت های دولتی و 
دستگاه های اجرایی گردش مالی خود را به بانک های قرض الحسنه 
منتقل کنند تا مردم از این گردش مالی بهره مند شــوند. امسال با 
همکاری بانک مرکزی خبرهای خوبی برای بانکداری قرض الحسنه 

خواهیم داشت.

خبرهای خوش از پرداخت تسهیالت خرد به مردم

فرشقرمززیرپایفعاالناقتصادیپهنمیشود
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: دسترســی مردم به تسهیالت خرد بهبود یافته 
و طی روزهای آینده خبرهای خوبی در این زمینه اطالع رســانی می شود.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، محمدهادی ســبحانیان، معاون سیاســتگذاری اقتصادی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، در نشســتی با موضوع اقدامات انجام شــده در حوزه تبصره ۱۸ 
بودجه ۱۴۰۱ و دســتورالعمل اجرایی بند الف تبصره ۱۸ با اشاره به آمار نامناسب 
اقتصادی کشــور طی دهه گذشــته از جمله رشد اقتصادی متوسط یک درصدی و 
تشکیل سرمایه منفی ۶ درصدی گفت: برای دستیابی به رشد و رفاه اقتصادی راهی 
جز تقویت تولید نداریم و رهبر انقالب نیز تاکیدات ویژه ای در این زمینه داشته اند.

وی افزود: تالش می کنیم شــرایط مبهــم و امضاهای طالیی را از پیش پای فعاالن 
اقتصادی برداریم و فرش قرمز جلوی پای فعاالن اقتصادی پهن شود. در این زمینه 
در  ۴ ماهه امسال ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و تاییدمحور صادر شد که از این تعداد 
۱۲ هــزار مجوز تایید محور بوده اســت.وی تاکید کرد: هیچگونه خط قرمزی را در 
این زمینه برنمی تابیم و دســتور شخص رئیس جمهور نیز این است که با قدرت در 
این زمینه پیش برویم.وی در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی توضیح داد: ایجاد ثبات با 
کنترل تورم امکان پذیر اســت که کنترل تورم در اولویت دولت قرار دارد و اقدامات 
خوبی در این حوزه صورت گرفته اســت.معاون وزیر اقتصاد یادآوری شد: البته تورم 
ریشه های تاریخی دارد و به نابه سامانی در نطام بانکی و بودجه ریزی مربوط است. 
متاســفانه به علت تعلل مسئوالن کشور در گذشــته این مشکالت انباشت شده و 
حل آن زمان می برد.وی درباره تسهیالت ذیل تبصره ۱۸ بیان کرد: تالش می کنیم 
دسترسی هم خانوارها و هم تولیدکنندگان به تسهیالت عادالنه شود. دسترسی مردم 
به تســهیالت خرد بهبود یافته و طی روزهای آینده خبرهای خوبی در این زمینه 
اطالع رسانی می شود.سبحانیان در ادامه درباره تسهیالت حمایت از تولید بیان کرد: 
تبصره ۱۸ بودجه طرفیت خوبی در این رابطه دارد اما در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ 
در عمل اقدامی در راســتای تحقق اهداف تبصره ۱۸ نشده بود اما از مهرماه ۱۴۰۰ 
به بعد این روند تغییر کرده است. وی بیان کرد: منابع بند الف تبصره ۱۸ بودجه 3۲ 
هزار میلیارد تومان بوده و ۱3 دستگاه می توانند از این منابع استفاده کنند.به گفته 
معاون وزیر اقتصاد تا کنون ۵۹ درصد از منابع مصوب بند الف تبصره ۱۸ محقق شده 
که عملکرد خوبی است در حالی که در سال ۹۹ از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
مصوب تنها هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود.معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد 
بانک ها در این زمینه توضیح داد: برخی بانک ها بعضا تا ۵ برابر ســپرده دســتگاه ها 
برای موضوع تســهیالت تبصره ۱۸ را تخصیص داده اند. بر این اســاس بانک ها در 

مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع تلفیقی برای تســهیالت اشــتغالزایی در این 
بخش تخصیص داده اند.سبحانیان ادامه داد: تا کنون ۱۰۱ هزار میلیارد تومان طرح 
های مختلف در استان ها تایید شده که در این بین بیش از ۱۶۰۰۰ طرح به ارزش 
۱3 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۹3۲ طرح به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومــان در مرحله پرداخت قرار دارد. به این ترتیب تا کنون ۲3 هزار میلیارد تومان 
پرداخت شــده و یا در مرحله پرداخت اســت و امیدواریم تا پایان شهریور پرداخت 
تسهیالت کامل شود.وی در ادامه درباره ضمانت اجرای تکالیف بانکی توضیح داد: به 
صورت هفتگی با بانک های عامل برای انجام تکالیف تسهیالتی جلساتی برگزار می 
شــود همچنین عملکرد مدیران عامل در پرداخت تسهیالت این تبصره در ارزیابی 
عملکرد کلی آن ها موثر است و هم چنین جرایمی برای بانک های متخلف در نظر 
گرفته شــده اســت.به گفته معاون وزیر اقتصاد دستگاه ها با ۱3 بانک عامل قرارداد 
عاملیت امضا کردند تا تســهیالت این بخش پرداخت شود با این حال تجربه نشان 
داده که تعدد بانک های عامل مشــکل ساز اســت بنابراین امسال تعداد بانک های 
عامــل کاهش می یابــد و با بانک هایی که عملکرد بهتری در این زمینه داشــتند 

همکاری خواهیم کرد.ســبحانیان بیان کرد: خیلی دقت می کنیم که در چارچوب 
ارائه تســهیالت پول پاشی صورت نگیرد و به همین منظور در چارچوب تبصره ۱۸ 
توجه به بخش های پیشران مورد توجه قرار می گیرد چرا که این بخش ها می توانند 
بخش های قبل و بعد از خود را به حرکت درآورده و به اشتغال زایی کمک بیشتری 
کنند.ســبحانیان در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا درباره مشکل تسهیالت تکلیفی و 
تاثیر آن بر ناترازی بانک ها و بروز تورم توضیح داد: موضوع تسهیالت تکلیفی موضوع 
مهمی است و چندی قبل هم رهبر انقالب پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی تذکری 
را در ایــن زمینه به مجلس دادند ناظر به ایــن که توجه الزم در این زمینه صورت 
بگیرد.وی ادامه داد: سیاســتگذاری پولی در کشــور متولی دارد و آن شورای پول و 
اعتبار اســت. اگر ما به دنبال کنترل تورم هستیم باید در چارچوب مصوبات شورای 
پول و اعتبار عمل کنیم البته این را هم یادآوری کنم که در ســال های گذشــته با 
فشار نمایندگان برای پرداخت تسهیالت تکلیفی، نظام بانکی با مشکل مواجه شده 
اســت، لذا این موضوع باید حتماً در گفت وگوهایی که بین دولت و مجلس صورت 
میگیرد حل و فصل شــود و بر اساس تفاهماتی که صورت می گیرد مشاهده کنیم 
که ضمن دسترســی عادالنه آحاد ملت به تسهیالت بانکی، این موضوع در راستای 
اهداف کالن دولت که کنترل نقدینگی و تورم اســت قرار بگیرد.معاون وزیر اقتصاد 
همچنین عنوان کرد: برای ایجاد ثبات در کشور حتماً باید تورم کنترل شود و بدون 
کنترل تورم نمی توان زمینه رشد اقتصادی را فراهم نمود کنترل تورم نیز اقتضائات و 
الزاماتی دارد که یکی از مهم ترین این اقتضائات کنترل نقدینگی است در این زمینه 
تالش حداکثری مجموعه دولت این است که جلوی خلق پول بی ضابطه نظام بانکی 
گرفته شود و خلق نقدینگی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و برنامه های 
مدون بانک مرکزی صورت بگیرد.وی افزود: اعتقاد دارم بخش قابل توجهی از خلق 
نقدینگی در حال حاضر اتفاق می افتد ولی به دست قاطبه مردم نمی رسد لذا باید 
در زمینه کنترل نقدینگی به این موضوع توجه شود که باید دسترسی افرادی که به 
طور مستقیم و در الیه اول یا الیه های بعدی به بانک ها متصل هستند و تسهیالت 
کالن می گیرند و بعد از این تســهیالت را بر نمی گرداند محدود شود. بنابراین اگر 
صحبت از کنترل نقدینگی است نباید فوراً روی این موضوع تمرکز کنیم که قاطبه 
مردم نمی توانند تسهیالت بگیرند حال آنکه تسهیالت خردی که به مردم پرداخت 
شده بیشترین نرخ بازگشت را داشته است و تسهیالتی که در سطح کالن پرداخت 
شــده متاسفانه برنگشته است لذا تعارضی بین سیاست کنترل نقدینگی و پرداخت 

تسهیالت خرد به مردم وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیــان این که باید در برنامه هفتم 
توســعه نگاه جدیدی به نظام تامین مالی وجود داشته باشد، 
گفت که ما نیاز به اصالحات اساسی در نظام بانکی داریم که 
باید این اتفاقات رخ دهد.به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی 
در همایــش ملی اولین برنامه گام دوم انقالب؛ ضرورت تغییر 
ریل سیاست گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که به همت 
مرکز پژوهش ها برگزار شــد، اظهار کــرد: اهمیت برنامه های 
توســعه باالدست از این بابت است که کشــور در چند سال 
آینده بر چه مبنایی اداره خواهد شــد، لذا سیاست های برنامه 
توســعه جهت گیری های کشور را مشــخص می کند. هرچه 
جهت گیری ها واقع بینانه و دقیق تر و با قابلیت اجرایی باشــد 

طبیعتا کشور در مسیر درست خود می تواند حرکت کند.وی 
یادآور شــد: با نگاه به برنامه های توسعه قبلی و آمارها و ارقام 
این موضوع مشخص می شود که آنچه که به عنوان اهداف در 
برنامه های توســعه آمده با آنچه محقق شده فاصله معناداری 
دارد، از این رو آسیب شناسی از برنامه های توسعه و عدم تحقق 
آن ضروری اســت. نمی توان در برنامه های توسعه آرمان ها و 
آرزوها را آورد اما الزامات رسیدن به اهداف و برنامه ها را درست 
پیش بینی نکرد طبیعتا در چنین شرایطی نمی توان به اهداف 
رســید.رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که باید مرکز 
پژوهش ها آسیب شناسی دقیقی از علت عدم تحقق اهداف در 
برنامه های توســعه داشته باشد، اظهار کرد: یک خطای بسیار 

مهم در تدوین برنامه آن اســت که برخی اوقات دســتگاه ها 
یکســری خأل های قانونی خود را در برنامه توسعه می آورند و 
این تبدیل به یک رویه شده است.وی با بیان این که در برنامه 
توسعه هم باید به بایدها و هم نبایدها توجه کرد، گفت: موضوع 
محدودیت منابع مالــی هم باید مورد توجه جدی قرار گیرد، 
متاسفانه نگاه تامین مالی عمدتا به بانک ها است بدین معنا که 
بانک ها موظفند برای تامین مالی تسهیالت بانکی بدهند باید 
این نگاه فراتر رفته و به دنبال تامین مالی از بازار ســرمایه و 
منابع مالی خارجی هم باشیم و کاری کنیم که منابع مردمی 
هم به ســمت فعالیت های اقتصادی رود. باید نگاه جدیدی به 
نظام تامین مالی در برنامه هفتم توســعه داشت.صالح آبادی 

اصــالح نظــام بانکی 
را هــم الزم خوانــد و 
گفــت: باید یکســری 
روابــط در نظام بانکی 
اعــم از اصــالح رابطه 
دولت بــا بانک مرکزی 
و نظام بانکــی، اصالح 
رابطــه بانــک مرکزی 

و بانک هــا و اصالح رابطه بانک ها با مشــتریان صورت گیرد. 
اینها یعنی نیاز به اصالحات اساســی در نظام بانکی داریم که 
باید رخ دهد. همه دســتگاه های کشــور در کنار هم باشند و 
کمک کنند که اصالحات انجام شود.رئیس کل بانک مرکزی 
در پایان ابراز امیــدواری کرد که برنامه هفتم بتواند قدم های 
موثری را برداشته و برنامه ای واقع بینانه، دست یافتنی و به دور 

از آرمان ها و آرزوها باشد.

همایش ضروریات تدوین برنامه هفتم توسعه

صالح آبادی: نیاز به اصالحات اساسی در نظام بانکی داریم

رکود به بانک 
سوئیس رسید
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گزیده خبر

آیا بایدن دوران چهارساله  در کاخ سفید را به 
پایان می رساند؟

عملکرد ضعیف جو بایدن کنار نشانه هایی که از عدم صالحیت روانی و جسمی 
او برای انجام وظایفش در جایگاه رئیس جمهور آمریکا خبر می دهند سؤال هایی 
را درباره ماندن او در قدرت ایجاد کرده اند.به گزارش تســنیم، اشاره تلویحی جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا به اینکه به ســرطان مبتال است، کنار روند مستمر 
کاهش مقبولیت او و آشــکار شدن شــواهدی از کاهش توانمندی های ذهنی و 
شــناختی اش در هفته های گذشته این سؤال را میان آمریکایی ها پررنگ کرده 
اســت؛ آیا او باالخره دوران چهارساله اش در کاخ سفید را به پایان خواهد رساند 
یا خیر؟به عنوان مثال، چند روز پیش پزشک سابق کاخ سفید در مصاحبه ای با 
فاکس نیوز گفت که تصور می کند بایدن با توجه به نداشتن صالحیت روانی دوره 
اول ریاســت جمهوری اش را به پایان نخواهد رساند. او گفت: »وضعیت بایدن با 
گذشــت زمان بدتر و بدتر می شود.«»رونی جاکسون« که سابقه طبابت در کاخ 
ســفید در دوران سه رئیس جمهور آمریکا را داشته است گفت که عوارض ناشی 
از افزایش ســن با گذشــت زمان بدتر و بدتر می شود. فراموشی، کندی روانیـ  
حرکتی، سرگردانی و خلق پایین نشانه هایی هستند که به باور جاکسون حکایت 
از آن دارند که ممکن است بایدن را مجبور به کناره گیری زودهنگام از سمتش 
کند.سال گذشته هم »فِِرد ِهِگن« روانپزشک نروژی با بررسی رفتارها و اظهارات 
جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در محافل عمومی اعالم کرده 
بود که اختالل های شــناختی بایدن نشان می دهد او احتماالً از زوال عقلی رنج 
می برد.این برداشــت ها البته تنها به محافل کارشناســی و تخصصی در آمریکا 
محدود نیست و نتایج نظرسنجی ها نشــان می دهند بسیاری از شهروندان هم 
انتظارات مشابهی درباره بایدن دارند. مرکز افکارسنجی I&I چندی پیش نشان 
داد تنها 21 درصد از افراد بزرگســال بر این باورند که او تا دو سال و نیم آینده 
رئیس جمهور باقی خواهد ماند.عملکرد بایدن هم ناکارآمدی او را به وضوح نشان 
می دهد، افتضاح خروج از افغانستان، تورم بی سابقه، افزایش قیمت بنزین، ناتوانی 
در عمل به وعده ها برای کنترل مسائل مرزی، تشدید جرائم خشونت آمیز، جنگ 
اوکراین، عدم بازگشــت به توافق هسته ای ایران و... تنها بخشی از شکست های 
دولت او در 19 ماه حضور در کاخ ســفید بوده است.مجموع این عوامل موجب 
شده است زمزمه های اینکه آیا او باید در قدرت بماند یا به بهانه ای کاخ سفید را 
ترک کند شــنیده شوند. مجله تایم چندی پیش نوشته بود اعضای ارشد حزب 
دموکــرات در محافل خصوصی اذعان می کنند که عموم مردم اعتمادشــان به 
رهبری بایدن را از دست داده اند. یک مقام ارشد دولت بایدن به شرط عدم افشای 
نام به تایم گفت: »چیزی که مردم نتوانسته اند ببینند، داشتن یک برنامه جامع 
بوده است.«با این حال مشکل مهم تری که ذهن دموکرات ها را مشغول کرده این 
است که جایگزین بایدن در صورت کناره گیری از قدرت، وضعیتی حتی بدتر از او 
دارد.در صورتی که بایدن از قدرت کنار برود، مطابق قوانین آمریکا قدرت بایستی 
به معاون او »کامال هریس« انتقال پیدا کند. متمم 25م قانون اساسی آمریکا به 
معــاون رئیس جمهور اجازه می دهد که در صورت ناتوانی رئیس جمهور از انجام 
وظایفش ـ مثاًل ناتوانی به خاطر مشکالت جسمی یا روحی ـ جای وی را بگیرد.

در صورتی که قرار بر کلید زدن چنین روندی باشد، کامال هریس و اکثر اعضای 
کابینه باید با امضای نامه ای خطاب به رئیســان مجلس نمایندگان و سنا اعالم 
کنند که بایدن شایســتگی حکومت یا توان رسیدگی به مسئولیت ها و وظایف 
مربوط به جایگاهش را ندارد.بعد از آن کامال هرییس به شکل خودکار زمام امور 
را در دســت خواهد گرفت، البته بایدن فرصت خواهد داشت به صورت کتبی به 
چنین درخواستی واکنش نشان دهد. در صورت اعتراض رئیس جمهور، تصمیم 
نهایی به عهده کنگره خواهد بود.کنگره تنها در صورتی می تواند رئیس جمهور را 
عزل کند که دوسوم اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان با عزل او موافقت 
کنند. معاون رئیس جمهور تا زمان مشــخص شدن نتیجه رأی گیری در کنگره 
وظایــف رئیس جمهور را به عهده خواهد گرفت.با این حال، یک مشــکل بزرگ 
کــه در زمان حاضر دموکرات ها بــا آن مواجهند عدم محبوبیت کامال هریس و 
ناکارآمدی مفرط اوست. به باور کارشناسان کامال هریس در ابتدا پیشنهاد معاون 
رئیس جمهوری را با این تصور قبول کرد که روزی نامزد نهایی ریاست جمهوری 
از ســوی حزب دموکرات شــود، اما این تصور تنها اندکی بعد نقش بر آب شد. 
وقتــی بایدن او را به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی کرد، بســیاری از کامال 
هریس به عنوان نســل آینده رهبران حزب دموکــرات یاد می کردند.در آخرین 
نظرســنجی که از محبوبیت کامال هریس انجام شده است )پنج روز پیش( تنها 
39 درصــد از رأی دهندگان بالقوه گفته اند که از عملکرد او رضایت دارند و 53 
درصد گفته اند که نظرشان نسبت به معاون رئیس جمهور کاماًل منفی است. در 
برخی از نظرسنجی ها محبوبیت کامال هریس حتی از 30 درصد هم نازل تر بوده 
اســت.نظرات منفی نسبت به معاون رئیس جمهور به ویژه از زمانی شدت گرفت 
که او در مصاحبه  ای با شــبکه خبری ان بی ســی از پاسخ دادن به سؤالی درباره 
اینکه چرا تا کنون از مرز آمریکا و مکزیک بازدید به عمل نیاورده است طفره رفت. 
مجری ان بی ســی در آن مصاحبه پرسید: »آیا شما برای بازدید از مناطق مرزی 
هیچ برنامه ای ندارید؟«هریس پاسخ داد: »قرار است به مرز سری بزنیم.« و پس 
از آن به صوت عجیب و مکرر این جمله را تکرار کرد گویی که سیم هایش اتصالی 
کرده اســت: »ما در مرز بوده ایم؛ لذا این مسئله مرزی، ما در مرز بوده ایم. ما در 
مرز بوده ایم.«مجری به درســتی خاطرنشان کرد: »شما در مناطق مرزی حضور 
نداشته اید.«، هریس ناگهان گفت: »و من در اروپا هم نبوده ام؛ منظورم این است 
که متوجه نکته مدنظر شما نمی شوم.« و پس از آن خنده ای هیستریک سر داد.

بنا به این دالیل، به نظر می رســد که میان دموکرات ها فعاًل این برداشت وجود 
دارد که اگر »گزینه وحشــتناک« جو بایدن را کنــار بگذارند باید با »گزینه ای 
وحشــتناک تر« به نام »کامال هریس« در کاخ سفید کنار بیایند. اگر این فرض 
درست باشد، ادامه یا پایان بایدن در قدرت به این بستگی خواهد داشت که آیا 
عملکــرد او در ماه های آینده چنان ضعیف خواهد بود که جای هریس به عنوان 

گزینه وحشتناک تر را اشغال کند یا خیر.

کیسینجر حرفش را پس گرفت!
وزیر خارجه سابق آمریکا به اوکراین و غرب توصیه 
کرده تا هیچ بخشی از سرزمین هایی اوکراینی را که 
از ابتدای جنگ به دســت روســیه افتاده است، در 
هیچکدام از مذاکرات صلح آتی برای پایان دادن به 
این درگیری واگذار نکنند.به گزارش ایسنا، »هنری 
کیســینجر« وزیر امور خارجه سابق آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
»زد د اف« آلمــان گفت که گزینه تســلیم اراضی اوکراینی نباید روی میز 
مذاکره باشــد.او از غرب خواســت تا درباره آنچه قابل مذاکره است و آنچه 
تحت هیچ شرایطی قابل بحث و گفت وگو نیست، شفاف باشد. کیسینجر با 
اشاره به جنگی که در پنجمین ماه خود به سر می برد، گفت تمام این ها باید 
با همراهی مردم اوکراین انجام شــود.هنری کیسینجر در 1923 در آلمان 
متولد شد اما خانواده یهودی-آلمانی او مجبور به فرار از حاکمیت نازی ها در 
آلمان در 193۸ شــد. او از اواخر دهه 19۶0 تا اواخر دهه 19۷0 به عنوان 
مشــاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه،  به شــکل دهنده کلیدی سیاست 
خارجی ایاالت متحده تبدیل شد. او در 19۷3 جایزه صلح نوبل را بابت توافق 
آتش بس و خروج از جایی که زمانی »ویتنام شمالی« خوانده می شد، از آن 
خود کرد.این صحبت های تازه کیســینجر در شرایطی مطرح می شود که او 
پیشــتر در اجالس داووس با بیان اینکه غرب باید از تالش برای وارد آوردن 
شکســت ویرانگر به روسیه دست بکشــد، به اوکراین پیشنهاد داد تا امتیاز 
ارضی بدهد تا توافق صلح برقرار شود. کیسینجر بابت این اظهاراتش درباره 

جنگ اوکراین در فهرست سیاه کی یف قرار گرفت.

رئیس جمهور آلمان: 
 جنگ اوکراین، 

»جنگ علیه وحدت اروپا« است
رئیس جمهور آلمان، ضمن متهم کردن روســیه به 
»راه انداختن جنگ علیه اتحاد اروپا«، از کشورهای 
اروپایی خواست تا متحد شوند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری فرانســه، فرانک والتر اشتاین مایر، 
رئیس جمهــور آلمان در ســخنرانی خود در غرب 
این کشــور گفت: »جنگی که والدیمیر پوتین )رئیس جمهور روسیه( علیه 
اوکراین به راه انداخته اســت، جنگ علیه وحدت اروپا است.«وی افزود: »ما 
نباید دچار تفرقه شــویم، نباید اجازه دهیم کار بزرگی که به شیوه ای بسیار 
امیدوارکننده برای اروپای متحد آغاز کرده ایم، نابود شود.«اشتاین مایر ادامه 
داد: »ایــن جنگ تنها مربوط به خاک اوکراین نیســت، بلکه بر ارزش های 
مشــترک و نظم مســالمت آمیز اروپا تأثیر می گذارد«.وی عنوان داشت که 
»دفاع از این ارزش ها و تضمین وجود آن ها به معنای آمادگی برای پذیرش 
مســائل منفی حساس اســت«، اما او توضیح بیشتری در مورد ماهیت این 
مســائل منفی ها نداد.رئیس جمهور آلمان ادامه داد، جواب این ســوال که 
آیا اروپا برای این امر آماده اســت یا خیر در هفته ها و ماه های آینده معلوم 
خواهد شد.اشتاین مایر مدعی شد: »روسیه به بازنگری در مرزها راضی نشده 
و به اشــغال خاک یک کشور مستقل و همسایه هم اکتفا نمی کند و کارش 
به زیر سؤال بردن ماهیت دولت اوکراین رسیده است«.جنگ اوکراین از 2۴ 
فوریه آغاز شده و به رغم تحریم های آمریکاو  متحدان غربی آن علیه روسیه 
با هدف به شکست کشاندن و منزوی کردن این کشور در عرصه بین الملل، 

همچنان ادامه دارد.

لغو سفر هیات دیپلمات اسرائیلی به مسکو

اسرائیلبستهاقداماتتالفیجویانهعلیهروسیهرابررسیمیکند
بــه دنبال تیرگی روابط میان روســیه و رژیم صهیونیســتی و 
تصمیم وزارت دادگســتری روســیه درباره »آژانــس یهود«، 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی خواستار تهیه »بسته اقدامات 
متقابل« علیه مسکو شد.به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه 
روســیا الیوم، به دنبال ارائه دادخواست انحالل »آژانس یهود« 
توسط وزارت دادگستری روسیه، یائیر الپید، نخست وزیر دولت 
رژیم صهیونیستی به وزارت خارجه این رژیم دستور داد که یک 
»بسته اقدامات« علیه مسکو تهیه کند تا در صورت بسته شدن 
دفتر آژانس یهود در مســکو علیه روسیه اتخاذ شود.شبکه 13 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی در این باره گزارش داد که الپید 
این دســتور را در جریان نشست به سه تن از کارمندان وزارت 
خارجه دولت رژیم صهیونیســتی داده اســت.در همین حال، 
روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت نوشــت که زئیو الکین، 
وزیر مسکن دولت رژیم صهیونیستی در نشست یکشنبه الپید 
و اعضــای کابینه درباره موضوع آژانس یهود پیشــنهاد داد که 
درصورت بســتن دفتر این آژانس در مسکو، صهیونیست ها به 
مرکز فرهنگی روســیه در تل آویو آسیب وارد کرده و اقداماتی 
را علیــه آن اتخاذ کنند.این روزنامه به نقل از مقامات حاضر در 
این نشست نوشــت: در این جلسه صحبت از اقدامات متقابلی 
بود که اســرائیل می تواند در صورت اجرای تهدید روسیه مبنی 
بر بستن دفاتر آژانس مهاجرت یهودیان )سخنوت( اتخاذ کند.
این منابع گفتند: آویگدور لیبرمــن، وزیر دارایی و زئیو الکین، 
وزیر ســاخت و ساز و مسکن اسرائیل موضع سختی علیه اتخاذ 

کردند و الکین پیشنهاد آسیب رساندن به مرکز فرهنگی روسیه 
در خیابان »جیوال« در تل آویو را داد.یدیعوت آحارونوت همچنین 
به نقل از یک مقام صهیونیست دیگر نوشت: اگر موضوع بستن 
دفتر آژانس یهود اجرایی شود، باید در این صورت سفیر اسرائیل 
در مســکو را فراخواند.وی در این باره گفت: ما درگیر یک نبرد 

هستیم. بستن آژانس تحت پوشش قانونی یک موضوع سیاسی 
است و ما در قبال آن سکوت نخواهیم کرد.این روزنامه همچنین 
از لغو ســفر هیئت رژیم صهیونیستی به مسکو خبر داد.قرار بود 
یکشنبه یک هیئت صهیونیست به منظور بررسی پرونده مذکور 
راهی مسکو شــود و با مقامات روسیه دیدار و گفت وگو کند اما 

طبق گــزارش یدیعوت آحارونوت، توافق بر ســر همه جزئیات 
این ســفر با طرف روســی امکان پذیر نیست.طبق گفته منابع 
دیگر، اعضای هیئت رژیم صهیونیســتی نمی توانند ویزای ورود 
به روســیه را دریافت کنند.در ادامه تیرگی روابط میان روسیه و 
رژیم صهیونیستی، وزارت دادگستری روسیه جمعه دادخواست 
انحالل »آژانس یهود« را ارائه کرد. پیشتر فعالیت این آژانس در 
روسیه تعلیق شده بود. آژانس یهود یک سازمان غیرانتفاعی است 
که مهاجرت یهودیان به اراضی اشــغالی را ترویج می کند.وزارت 
دادگستری روسیه این درخواست را کمتر از یک هفته پیش در 
15 ژوئیه ارائه کرد و قرار است در 2۸ ژوئیه )ششم مرداد( بررسی 
شود.خبرگزاری اینترفاکس روســیه نیز در این باره گزارش داد 
که نخستین جلســه مقدماتی بررسی درخواست انحالل آژانس 
یهود در 2۸ ژوئیه در دادگاه منطقه  »باســمانی« مسکو برگزار 
می شود.این رســانه اعالم کرد که این درخواست به دلیل نقض 
قوانین روسیه مطرح شده اســت.تعلیق فعالیت »آژانس یهود« 
که از اواخر دوره کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی و در روسیه 
فعالیت داشــته، نشان دهنده وخامت جدی روابط میان اسرائیل 
و روســیه بوده و ممکن است تالش های یهودیان برای خروج از 
روسیه را با مشکل مواجه سازد. در دو دهه گذشته بیش از یک 
میلیون یهودی روسیه را به مقصد اسرائیل ترک کرده اند.از آغاز 
حمله روســیه به اوکراین، روابط مســکو و تل آویو پرتنش شده 
است. آژانس یهود به پناهجویان اوکراینی کمک کرده تا در پی 

حمله روسیه، در سرزمین های اشغالی ساکن شوند.

تهران-ایرنــا- روزنامــه گاردیــن با 
یادآوری شکســت اتحادیــه اروپا در 
واکنش بــه بحران مهاجرت ســال 
2015 میالدی نوشــت: امســال راه 
هــای ورود غیرقانونــی مهاجــران 
افزایش ۸۴ درصدی داشــته و اروپا 
در شــیوه های مواجهه با این بحران 
با محدودیت هایی مواجه اســت.به 
گزارش یکشنبه ایرنا، روزنامه گاردین 
در تحلیلــی نوشــت: در هفته ای که 
روسیه تهدید کرده مناطق بیشتری 
از اوکراین را به خاک خود الحاق می 
کنــد، کمبود گاز بروز کــرده و تورم 
و کووید در سرتاســر اروپــا افزایش 
یافته اســت، یادآوری بحران دیگری 
بــه رهبران اتحادیه اروپا و انگلیس تا 
حدی بیرحمانه به نظر می رسد.گویا 
شکست داددن حمله روسیه به عنوان 
یک چالش برای اروپا کافی نبود و این 
قاره هم اکنون با »موج های« جدید 
پناهجویان غیرقانونی که به سرعت در 
حال افزایش هســتند، مواجه است.با 
توجه به تحوالت سیاسی و اجتماعی 
که پس از ورود یک میلیون پناهجو، 
عمدتا ســوری، به ســواحل اروپا در 
ســال 2015 رخ داد، انتظار می رود 
اتحادیه اروپا و انگلیس این بار آمادگی 
بیشتری داشته باشــند.ارقام منتشر 
شده توسط آژانس مرزی اتحادیه اروپا 
)فرانتکس(، نشان می دهد که »ورود 
مهاجران از ورودی های غیرقانونی« 
در نیمــه اول ســال 2022 به 11۴ 
هــزار و ۷20 مــورد افزایــش یافته 
اســت که ۸۴ درصد بیشــتر از سال 
گذشته است. بســیاری از مهاجران 
دیگر ممکن است از شناسایی شدن 
فرار کرده باشــند. تعداد تالش برای 
ورود از طریق بالــکان غربی نزدیک 
به 200 درصد افزایش یافته و انتظار 
می رود امسال حدود ۶0 هزار  نفر با 
قایق از کانال مانش عبور کنند که دو 
برابر مجموع سال 2021 است.جالب 
ایــن که این ارقام شــامل میلیون ها 
اوکراینی نمی شود که از فوریه تاکنون 

از اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی 
کرده اند. اکثر پناهندگان و مهاجران 
اقتصــادی غیراوکراینی که به عنوان  
مهاجران غیرقانونی طبقه بندی می 
شــوند از سوریه، افغانســتان، عراق، 
ترکیه، بالروس، بنــگالدش، مصر و 
کشــورهای جنوب صحــرای آفریقا 
آمــده اند.ایــن موضوع بــرای درک 
چرایی افزایش جدید مهاجران مهم 
اســت. خروج غرب از افغانستان در 
ســال گذشــته به وضوح در افزایش 
تعداد پناهندگان بازتاب یافته است. 
ادامــه درگیری در ســوریه از جمله 
شــهر ادلب؛ تهدید حمالت نظامی 
فرامرزی بیشــتر ترکیــه به مناطق 
کردنشــین؛ و درگیری های مختلف 
خاورمیانه و آفریقــا، به عالوه میراث 
جنگ عراق، همچنان به بی ثباتی و 
بحران مهاجرت دامن می زند.تاثیرات 
تجمیعی انســانی ناشــی از شرایط 
اضطــراری آب و هوایــی نیز تصویر 
کلی مهاجرت را شــکل می دهد. اما 
در حال حاضر، اختالل در عرضه مواد 
غذایی به دلیل  محاصره دریای سیاه 
از سوی روسیه و کمبود، تورم قیمت 
و بی ثباتی ناشی از آن، عامل جدید 
بزرگ دیگری در دامن زدن به بحران 
مهاجرت است. برای پوتین، مهاجرت، 
مانند انرژی و غذا، یک سالح جنگی 
اســت که قلب اروپا را هدف قرار می 
دهد.توافق شکننده ای که روز جمعه 
در اســتانبول رونمایی شد و با هدف 
ایجاد مســیرهای  امن دریایی برای 

غالت از بندر اودســا و دو بندر دیگر 
اوکراین مطرح شــد، ممکن است در 
نهایت فشــار بر کشــورهای در حال 
توسعه وابســته به واردات را کاهش 
دهــد. با این حال، حتــی اگر توافق 
پابرجا باشد، از سرگیری تجارت زمان 
می برد و تا زمانی که درگیری ادامه 
دارد، صادرات نمی تواند به سطح قبل 
از جنگ برســد.صرف نظــر از اینکه 
محاصره برداشته شــود یا نه، پیش 
بینی می شــود که مهاجرت بی رویه 
به اروپا تا ســال 2023 همچنان در 
حال افزایش باشد. آژانس پناهندگان 
ســازمان ملل، گفته مجموع آوارگان 
جهانــی  به بیش از 100 میلیون نفر 
رســیده اســت و در صورت طوالنی 
شــدن جنگ اوکراین، ایــن رکورد 
شکســته خواهد شــد. الیزابت براو، 
تحلیلگــر پیش بینی کرده »موج اول 
قربانیان غیرمستقیم جنگ به سمت 
اروپا حرکت می کند و تقریباً به طور 
قطع امــواج بیشــتری و بزرگ تری 
به دنبــال خواهــد داشــت«.»ایلوا 
 )Ylva Johansson یوهانســون« )
کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی، 
در اوایــل این ماه گفت کــه اروپا با 
»چالش بزرگی« روبرو شــده است.
وی گفت: بحران هــای مرتبط با غذا 
و انرژی »می تواند منجر به بی ثباتی 
کشــورها، قوی تر شــدن گروه های 
تروریســتی و قوی تر شدن گروه های 
جنایتکار ســازمان یافته شود«. این 
بدان معناســت که مردم... از ماندن 

در کشورشان احســاس امنیت نمی 
کنند.آیا اتحادیه اروپا و انگلیس آماده 
چالش جدیدی هستند؟ پاسخ منفی 
است. آخرین تکرار پیمان مهاجرتی 
2020 اتحادیه اروپا - یک ســازوکار 
همبستگی داوطلبانه - محدود، مبهم 
و فاقــد اتفاق آرا اســت.همانطور که 
از بحــران  ســال 2015 تاکنون نیز 
چنین بوده است، اتریش، مجارستان، 
لهستان و سایر کشورها اساسا هنوز از 
انجام اقدامات بیشــتر برای کمک به 
کشــورهای که به اصطالح در  »خط 
مقــدم« بحران مهاجرت هســتند- 
مانند یونان، ایتالیــا، مالت، قبرس و 
اســپانیا- برای رسیدگی به وضعیت 
تقاضاهــا، پرداخت هزینه و اســکان 

پناهجویان خودداری می کنند.

تبعیض اروپا در رفتار با مهاجران
منتقــدان همچنیــن می گویند که 
رفتار ســخاوتمندانه اتحادیه اروپا در 
برخورد با اوکراینی ها در مقایســه با 
غیر اوکراینی ها، یک استاندارد دوگانه 
آشکار و مشهود است.با افزایش دوباره 
آمار مهاجران به اروپا، خطر پیامدهای 
سیاســی منفی آن در سراســر اروپا 
افزایش می یابد. یک مورد آزمایشی 
ایتالیا است؛ جایی که انتظار می رود 
سیاستمداران راست افراطی، به امید 
تقلید از موفقیت حزب AfD )آلترناتیو 
برای آلمان( از این موضوع در انتخابات 
زودهنگام سپتامبر اســتفاده کنند.
دولت های اتحادیــه اروپا و انگلیس 
باید برای جلوگیــری از تکرار بحران 
انسانی ســال 2015 اقدام کنند. بر 
اساس آمار »پروژه مهاجران گمشده« 
از ســال 201۴ بیش از2۴ هزار  نفر 
تنها در دریای مدیترانه مفقود شــده 
اند. نوامبر گذشــته، 2۷ نفر فقط در 
یک روز در کانال مانش غرق شــدند.
گاردین نتیجه گرفت: سیاست های 
فعلی اتحادیه اروپا کارامد نیســت و 
تلفات انسانی ناشی از بحران مهاجرت 

مدام در حال افزایش است.

گاردین: 
موج جدید مهاجران در راه است؛ اروپا آماده نیست

تهران-ایرنا- مقام ارشد بهداشتی اتحادیه اروپا ضمن هشدار درباره »افزایش نگران کننده« شیوع کرونا گفت: کشورهای عضو این 
اتحادیه باید از هم اکنون خود را برای موج جدید همه گیری کووید-19 در پاییز و زمستان آماده کنند.به گزارش روز یکشنبه ایرنا، 
استال ِکریاکیدس )Stella Kyriakides( کمیسر بهداشت و امنیت غذایی اتحادیه اروپا همچنین هشدار داد همه گیری کرونا هنوز 
تمام نشده است و جایی برای سهل انگاری وجود ندارد.این مقام اروپایی به رادیو دولتی قبرس گفت: متاسفانه، همه گیری افزایش 
نگران کننده ای را در چندین کشور نشان داده است.وی افزود: در دو ماه گذشته، با آگاهی کامل از این که موج جدید همه گیری نمی تواند و نباید فشار بیشتری 
بر اقتصاد یا جوامع ما به ویژه در شرایط ناشی از جنگ اوکراین و افزایش تورم وارد کند، خود را برای پاییز و زمستان آماده کرده ایم.ِکریاکیدس که خود اهل قبرس 
است به این رسانه قبرسی گفت که کمیسیون اروپا از کشورهای عضو خواسته است از اکنون برای افراد باالی ۶0 سال و گروه های آسیب پذیر به  تزریق دز واکسن 
تقویتی کرونا سرعت دهند.وی گفت: ماه های اخیر باید ماه های آماده سازی باشند و نظام های سالمت و بهداشت ما باید خود را برای موج های جدید احتمالی که 
ممکن است با آنفوالنزای فصلی توام شود مهیا کنند.به گزارش ایرنا، سازمان جهانی بهداشت از محققان خواسته است به منظور مقابله موثرتر با کووید -19 و جلوگیری 
از عوارض آن، واکسن های جدید تولید کنند.این درخواست درحالی مطرح شده که هنوز  کشورهای جهان نتوانسته اند  به هدف واکسینه کردن ۷0 درصد از جمعیت 

جهان تا اواسط سال دست یابند.براساس یک مطالعه جدید کە در هفتەنامە پزشکی »لنست« در بریتانیا منتشر شدە است.

یک متخصص پزشکی که از کره شمالی گریخته، می گوید تب و دیگر بیماری های خفیف خود را با داروهای گیاهی درمان کرده، 
اما بیماری های جدی ممکن است مشکل ساز باشد، چرا که بیمارستان های محل تولد وی از کمبود آمبوالنس، تخت و حتی برق 
رنج می برند!به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، وقتی رسانه های کره شمالی اخیرا گزارش دادند که داروهای 
سنتی »نقشی کلیدی« در مبارزه این کشور با همه گیری کرونا دارد، این متخصص پزشکی - که لی گوانگ جین نام دارد - نسبت 
به کارآمدی این روش برای مقابله با این بیماری در کشورش ابراز نگرانی کرد.این متخصص که قبل از فرار از کره شمالی در سال 

201۸، طب سنتی را مطالعه کرده بود، می گوید: پیونگ یانگ استفاده زیادی از داروهای سنتی دارد، اما این قطعا راه حل نیست. کسی که قرار باشد زنده بماند، با این 
داروها زنده می ماند، اما کره شمالی نمی تواند به بیماران بدحالی که در حال مرگ هستند کمکی کند.به گفته آسوشیتدپرس، داروی کرونا هم در کره شمالی مانند 
موارد متعدد دیگر، به یک نماد سیاسی بدل شده است. به گفته متخصصان، مقامات این کشور نهایتا با استفاده از این مسئله مدعی خواهند شد که برخالف بسیاری 
از کشورها، توانسته اند با ارائه راهکارهای داخلی و بدون کمک خارجی، همه گیری را شکست دهند.طب سنتی کره به »کوریو« معروف است و متخصصان می گویند که 
کره شمالی تنها به این دلیل از کوریو استفاده می کند که داروهای مدرن برای مقابله با کرونا را به مقدار کافی در اختیار ندارد.یی جونهیوک، یک متخصص طب سنتی 
و محقق موسسه طب شرقی کره جنوبی می گوید: درمان نشانه های خفیف با کوریو فکر بدی نیست، اما ویروس کرونا همیشه نشانه های خفیف ندارد. وقتی راجع به 
بیماران بدحال و با شرایط حیاتی صحبت می کنیم، کره شمالی به واکسن، سیستم های مراقبت اضطراری و دیگر تجهیزات پزشکی نیاز دارد تا تلفات را کاهش دهد. 

هشدار به کشورهای اروپایی

پافشاری کره شمالی بر طب سنتی در نبرد با کرونا موج جدید کرونا در پاییز و زمستان
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محققان کشــف کرده اند که موجودات زنده اغلــب بیان باالیی از 
ژن های دخیــل در ترمیم دی ان ای، انتقال آران ای و ســازماندهی 
اسکلت ســلولی و بیان کمی از ژن های دخیل در التهاب و مصرف 
انرژی را نشان می دهند که تنظیم آنها می تواند موجب افزایش طول 
عمر شود.به گزارش ایسنا و به نقل از سایتک دیلی، محققان دانشگاه 
»روچســتر« که به کاربرد حوزه ژنتیک در افزایش طول عمر عالقه 
دارنــد، اهداف جدیدی را برای مبارزه با پیری و اختالالت مرتبط با 
افزایش ســن پیشنهاد کرده اند.پستاندارانی که با سرعت های بسیار 
متفاوتی پیر می شــوند، از طریق انتخاب طبیعی غربال شده اند. به 
عنوان مثال، »موش های حفار برهنه« ممکن است تا ۴۱ سال عمر 
کنند که بیش از ۱۰ برابر بیشتر از موش های عادی و سایر جوندگان 
با اندازه مشــابه آنها اســت.اما چه چیزی موجب طول عمر بیشتر 
می شود؟ بر اساس مطالعه اخیر زیست شناسان دانشگاه »روچستر«، 
یکی از اجزای حیاتی این پازل، در مکانیسم هایی یافت می شود که 
بیان ژن را کنترل می کنند.»وِرا گوربونوا« پروفسور زیست شناسی 
و پزشــکی، »آندری سلوانوف« نویسنده ارشد این مطالعه و »جین 
لونگ لو« محقق فوق دکتری در آزمایشــگاه »گوربونوا« به همراه 
 Cell Metabolism سایر محققان در این مطالعه که به تازگی در مجله
منتشر شده است، به بررسی ژن های مرتبط با طول عمر پرداختند.

یافته های آن ها نشــان داد که دو مکانیسم تنظیمی حاکم بر بیان 
 circadian and(»ژن، معروف به »شبکه های شــبانه روزی و پرتوانی

pluripotency networks( برای طول عمر بسیار مهم هستند.

محققان دانشگاه رور)ruhr( بوخوم آلمان در مطالعه اخیرشان از توسعه 
حسگری که می تواند تا ۱۷ سال زودتر بیماری آلزایمر را تشخیص دهد، 
خبر داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی او، بیماری آلزایمر یک دوره 
بدون عالمت ۱۵ تا ۲۰ ساله قبل از ظهور اولین عالئم بالینی دارد. اخیرا 
محققان دانشگاه رور بوخوم آلمان با استفاده از یک حسگر ایمنی مادون 
قرمز)immuno-infrared sensor( توسعه یافته در بوخوم، آلمان توانسته اند 
تا ۱۷ ســال قبل از ظهور اولین عالئم بالینی، عالئم بیماری آلزایمر را 
در خون شناسایی کنند. حســگر مذکور اشتباه تاشدن نشانگرزیستی 
پروتئین آمیلوئید بتا را تشخیص می دهد. محققان دانشگاه رور بوخوم 
آلمان در بیانیه ای اعالم کردند که با پیشرفت بیماری، این روند تاشدن 
نادرست باعث ایجاد رســوبات خاصی در مغز می شود که این رسوبات 
 Klaus(»نیز با عنوان پالک شــناخته می شوند.پروفسور »کالس گرورت
Gerwert( مدیر مرکز تشــخیص پروتئین این دانشــگاه گفت: هدف ما 
تعیین خطر ابتالی افراد در آینده به آلزایمر با یک آزمایش خون ساده 
و شــروع به موقع درمان حتی قبل از تشکیل پالک های سمی در مغز 
است.محققان این مطالعه برای بررســی بهتر این موضوع با گروهی از 
محققان مرکز تحقیقات سرطان آلمان در هایدلبرگ)DKFZ( به رهبری 
پروفســور »هرمان برنر«)Hermann Brenner( همکاری کردند.محققان 
پالسمای خون شرکت کنندگان یک مطالعه که در زارلند آلمان انجام 
شد را برای بررسی نشانگرهای زیستی احتمالی بیماری آلزایمر تجزیه 
و تحلیل کردند. نمونه های خون بین ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ گرفته 
شــده و سپس منجمد شده بود. در آن زمان، افراد بین ۵۰ تا ۷۵ سال 

سن داشتند و هنوز  بیماری آلزایمر در آنها تشخیص داده نشده بود.

ژن های مثبت و منفی دخیل در 
طول عمر کشف شدند

تشخیص آلزایمر تا 17 سال 
زودتر از ابتال

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان/ رویترز

مینی کوپر SE مناسب افراد ناتوان حرکتی معرفی شد
چند ماهی از معرفی اولین خودروی الکتریکی مینی یعنی کوپر SE می گذرد. این خودرو بخشی از پازل الکتریکی سازی مینی در دنیای کنونی 
خواهد بود. اگرچه نسخه کانورتیبل این خودرو همین هفته پیش معرفی شد اما یک مدل دیگر از کوپر SE نیز به صورت ویژه در دسترس 
افراد معلول خواهد بود. با کمک های مینی حتی افرادی که نمی توانند حرکت کنند نیز می توانند با این خودرو رانندگی کنند.استفانی ورست 
مدیر مینی می گوید:تنوع برای من یعنی به همه اجازه بدهیم تا تجربه ســواری لذت بخش مینی را درک کنند؛ و این موضوع درباره مینی 
الکتریکی نیز صدق می کند. هدف ما در این شرکت دسترسی مساوی همه افراد به چنین خالقیت های مهمی خواهد بود.تینا اشمیت کیندل 
آموزش دهنده رانندگی که خودش هم از ویلچر استفاده می کند در زمینه تولید مینی کوپر SE مخصوص افراد ناتوان کمک های ارزشمندی 
ارائه کرده است. برای پدال گاز یک سیستم رینگ بی سیم روی فرمان نصب شده و بنابراین راننده می تواند با فشار دست از آن استفاده کند. 
این سیستم ویژگی های پدال گاز متعادل تری دارد و در زمان پارک کردن خودرو و تردد در ترافیک باعث حرکت نرم تر خودرو می شود. برای 
ترمز نیز یک اهرم دستی در سمت راست فرمان وجود دارد. این اهرم همیشه در دسترس بوده و بدون هرگونه نیاز به باز کردن داشبورد با ترمز 
هماهنگ می شود. روی پدال ها نیز پوششی نصب می شود تا از عدم استفاده غیرمنتظره و ناگهانی پدال های گاز و ترمز اطمینان حاصل شود.

واکنش فدراسیون جهانی به مدال طالی لیگ ملت های والیبال؛

 فرانسه تاریخ سازی کرد
قهرمان المپیک توکیو توانست عنوان قهرمانی لیگ ملت های ۲۰۲۲ والیبال را به نام خود کند.به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال فرانسه 
توانست با پیروزی مقابل والیبال آمریکا قهرمانی لیگ ملت های والیبال را به نام خود کند.فدراسیون جهانی والیبال در خصوص قهرمانی 
فرانسه نوشت: فرانسه فینال تماشایی را برد تا طالی تاریخی لیگ ملت های والیبال را به نام خود کند. قهرمانان فعلی المپیک اکنون قهرمان 
لیگ ملت های والیبال هم هست. فرانسه در فینال لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۲ قهرمان شد تا با اولین قهرمانی خود در این رقابت ها، به 
تاریخ سازی دست یابد. این بازی در پنج ست تماشایی کار خود را دنبال کرد. فرانسه با نتیجه ۲-۳ )۱۶-۲۵، ۱۹-۲۵، ۲۵-۱۵، ۲۵-۲۱، 
۱۵-۱۰( بر آمریکا پیروز شد تا آمریکا دومین نقره خود و سومین سکوی لیگ ملت های والیبال را کسب کند.همچنین فدراسیون جهانی 
والیبال در خصوص سومی لهستان نوشت: همچنین مدال برنز به لهستان رسید. قهرمانان جهان با نتیجه ۰-۳ )۱۶-۲۵، ۲۳-۲۵، ۲۰-۲۵( 
ایتالیا را شکست داد و به سومی این رقابت ها بسنده کرد.به گزارش ایسنا، در پایان این مسابقات، رده بندی نهایی تیم ها مشخص شد که 
فرانسه، آمریکا، لهستان، ایتالیا، ژاپن و برزیل به ترتیب اول تا ششم شدند. تیم ایران نیز در جایگاه هفتم قرار گرفت. همچنین تیم های 

هلند، آرژانتین، اسلوونی، صربستان، آلمان، چین، بلغارستان، کانادا و استرالیا هم به ترتیب هشتم تا پانزدهم شدند.

 ره زمان آشفته دل انمم کند
با دل آشفته رد دامم کند

کار چون شود راز دل من آش
بعد ازان پوشیده پیغامم کند

رگ هب زبم عشق بنشاند رما
اپسبان خویش رب بامم کند

ات نبیند دیدٔه من روی غیر
بادٔه توحید رد کامم کند

ات نبینم نیز روی او هب خواب
سالها بی خواب و آرامم کند

از ربای وصف روی خویشتن
شهرٔه آافق و ایامم کند

پیشنهاد

چهره روز

یک مشت تمشک
یک مشت تمشک از جمله آخرین رمان هایی است که 
اینیاتسیو سیلونه – نویسنده ایتالیایی – در زندگی خود 
نوشته است. این رمان مشابه تمام کتاب های ترجمه 
شده از این نویســنده به نقد ایدئولوژی می پردازد و 
تالش دارد که توجه خواننده را به روابط انسانی جلب 
کند.پرداختن زیاد این نویســنده ایتالیایی و مبارزه 
دائمی او با فاشیسم، کمونیسم و به طور کلی هر نوع 
ایدئولوژی به زندگی خودش برمی گردد. اینیاتســیو 
ســیلونه دوران کودکی ســختی داشــت و در فقر و 
تنگدستی بزرگ شد. در زلزله سال ۱۹۱۵ پدر و مادر 
و برادر خود را از دســت داد و می بینیم که در بیشتر 
رمان هایش از جمله رمان حاضر از تاثیر زلزله و بالیای 
طبیعی بر شخصیت های کتاب صحبت می کند. سیلونه پس از اتمام تحصیالت سوسیالیست شد 
و در ســال ۱۹۲۱ یکی از بنیان گذاران حزب کمونیســت ایتالیا بود. در فاصله سال های ۱۹۲۱ تا 
۱۹۳۱ یکی از سازمان دهندگان فعالیت های مخفی ضدفاشیستی به شمار می رفت. مدتی در مسکو 
بود و پس از آنکه در ســال ۱۹۳۰ از حزب کمونیســت ایتالیا اخراج شد در سوئیس اقامت گزید. 
ســیلونه در سوئیس به فعالیت های ضدفاشیستی و مبارزات غیرعلنی خود با داستگاه دیکتاتوری 
موســولینی ادامه داد.اما سیلونه در ســال ۱۹۴۵ پس از سقوط حکومت فاشیستی موسولینی به 
ایتالیا بازگشت و از طرف حزب سوسیال دموکرات به نمایندگی مجلس شورای ملی ایتالیا برگزیده 
شد. بیشتر کتاب های این نویسنده معاصر ایتالیایی پیرامون مبارزات ضدفاشیستی آزادی خواهان 
و سوسیالیســت های فعال ایتالیا است که از جمله معروف ترین کتاب های او می توان به موارد زیر 
اشــاره کرد: در ابتدای کتاب با شــخصیت »مهندس روکو دوناتیس« آشنا می شویم که به شکل 
عجیبی سرخورده است. انگار دیگر هیچ چیزی در دنیا برای او اهمیت ندارد یا بهتر است بگوییم 
روکو از زندگی بریده اســت. حتی حالت چهره او عادی نیست: »چهره اش سرد و درهم رفته بود. 
دیدگان وحشتزده اش گویی از شیشه ساخته شده بود. چهره اش، مانده مرده بیرنگ بود.« کتاب را 
که بیشتر می خوانیم متوجه می شویم او از وضعیتی که حزب کمونیست ایجاد کرده ناراضی است 
و حتی نشان شــجاعت و افتخار را از طرف آن ها قبول نمی کند.از نظر روکو حزب زمانی اهمیت 
داشت که »ّسری بود. آن موقع اعضایش را یک عده محکومین تشکل می دادند اما حاال ما هم به 
نوبه خود داریم عده ای را محکوم می کنیم.« و این عده ای که از طرف حزب محکوم می شوند تنها 
برای عدالت مبارزه کرده اند. بنابراین روکو از حزب استعفاء می دهد اما دوستانش همچنان در حزب 
می مانند.حزب امروز دیگر آن حزب سابق نیست. حزب از عده ای مرد جوان، شجاع و آزادی خواه 
تشکیل شده بود ولی اکنون تبدیل به یک سازمان نظامی شده. حتی در جوانبی هم که تا آن حد 

نفرت انگیز نیست، به هر حال حالت یک اداره را دارد. ...

فریدون جیرانی
فریدون جیرانی )زاده ۱۳۳۰ در بردسکن کارگردان، 
فیلم نامه نویس، تهیه کننده و مجری و کارشناس فیلم 
ایرانی است. فیلم های وی در گیشه به فروش باالیی 
دست یافته و اکثرشان جنجالی بوده اند. او با فعالیت 
خود در تئاتــر با بازی در نمایش عصمت در ســال 
۱۳۵۱ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۵۲ در سینمای 
آزاد مشــهد عضو شــد. جیرانی حضور در سینمای 
حرفه ای را در ســال ۱۳۶۰ با نوشتن فیلم نامه فیلم 
آفتاب نشین ها تجربه کرد. همچنین او در مطبوعات 
نیــز فعالیــت دارد. وی فعالیت در مطبوعــات را با 

سردبیری در مجله سینما در سال ۱۳۷۰ آغاز کرد.
از فیلم هایــی کــه او کارگردانی آن هــا را به عهده 
داشته است می توان به قرمز، شام آخر، صورتی، ساالد فصل، پارک وی، سه گانه ستاره ها، قصه پریا، 
من مادر هستم، خفه گی و آشفته گی اشاره کرد. وی مجری سابق برنامه تلویزیونی هفت و برنامه 

»سی و پنج« است. از دیگر آثار وی می توان نهنگ آبی‹ را نام برد.

سینما

»باب رافلســون« کارگــردان آمریکایی فیلم هایی چون 
»پنج قطعه آســان« در سن ۸۹ ســالگی درگذشت.به 
گزراش ایسنا به نقل از رویترز، »میکی دولنز« خواننده 
گروه موســیقی »مانکیز« در شبکه اجتماعی توییتر از 
درگذشــت »باب رافلســون« یکی از خالقان این گروه 
موسیقی و کارگردان فیلم »پنج قطعه آسان« در سن ۸۹ 
سالگی خبر داده است.»رافلسون« که به خاطر کارهایش 
در دوران هالیوود جدید شناخته شده بود، اغلب با »جک 
نیکلســون« همکاری می کرد که از آن جمله می توان 
به فیلم معروف »پنج قطعه آســان« اشــاره کرد که دو 
نامزدی اسکار برای بهترین فیلم و فیلمنامه سال ۱۹۷۱ 
را برای »رافلســون« به ارمغان آورد.»رافلسون« یکی از 
بنیانگذاران گروه موســیقی »مانکیز« بود و ســریال تلویزیونی با همین نام در سال ۱۹۶۷ ساخت که 
با کســب جایزه برای بهترین ســریال های کمدی برای او و »برت اشنایدر« همراه بود.این دو در ادامه 
کمپانی فیلمســازی »رِی بِرت« را راه اندازی کردند که بعده با اضافه شــدن »استفن بالونر« در سال 
۱۹۶۹، به BBS تغییر نام داد.»رافلســون« نخستین بار در سال ۱۹۶۸ با »سر« فیلمی به تهیه کنندگی 
»جک نیکلســون« و با بازی اعضای گروه موســیقی »مانکیز« به کارگردانی فیلم روی آورد.»پستچی 
همیشــه دو بار زنگ می زند« )۱۹۸۱(، »بیوه ســیاه« )فیلم ۱۹۸۷( و »و عمل بد« )۲۰۰۲( از دیگر 

ساخته های این سینماگر آمریکایی هستند.

کارگردان نامزد اسکار درگذشت
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