
طال هنوز روی دور شانس است
اونس طال هفته گذشــته موفق نشــد به مرز ۲۰۰۰ دالر صعود کند 
و گفته می شــود قیمت طال نوســانی می ماند مگر این که به سطح 
۱۹۵۰ دالر صعــود کند و خریداران جدید را به بازار جلب کند. بازار 
طال روز جمعه که دالر و بازده اوراق خزانه آمریکا صعود کردند، قربانی 
سودگیری شد. در معامالت روز جمعه بازار آمریکا، بهای هر اونس طال 
۱۶ دالر و ۸۰ سنت معادل ۰.۹ درصد کاهش یافت و در ۱۸۷۹ دالر 
و ۶۰ سنت بسته شد و برای کل هفته حدود ۰.۷ درصد کاهش نشان 
داد. بارت میلک، مدیر اســتراتژی جهانی شرکت تی دی سکیوریتیز 
به کیتکونیوز گفت: ارزش دالر آمریــکا باال رفت و بازده اوراق خزانه 
آمریکا اندکی افزایش یافت. طال شاهد اصالح فوری قیمت بود و این 
امر باعث شــد بعضی در بازار به سودگیری اقدام کنند.عقب نشینی 
طال در آخرین روز معامالت هفته گذشــته بسیاری از کارشناسان را 
غافلگیر کرد به خصوص پس از این که آمار اقتصادی آمریکا نشــان 
داد نرخ تورم ساالنه به باالترین حد از سال ۲۰۰۸ صعود کرده است. 
اما تحلیلگران نرخ تورم ســاالنه پنج درصد در ماه مه را تا حد زیادی 
موقتــی می دانند.میلک در این باره توضیح داد: بانک مرکزی آمریکا 
تحت تاثیر تورم قرار نمی گیرد. عمده رشد تورم به دالیل ابتدایی بوده 
است. ماههای آوریل و مه سال ۲۰۲۰ بدترین ماههای کووید ۱۹ برای 
تورم بود. بنابراین اکنون نرخ تورم ساالنه با یک دوره ضعیف مقایسه 
می شود.به گفته میلک، یک اتفاق مهمی که تابستان امسال باید رصد 
شــود این اســت که آیا تورم باال خواهد ماند یا به سقف دو درصدی 
بانک مرکزی آمریکا عقب نشینی خواهد کرد. این ریسک وجود دارد 
که سیاست پولی انبساطی بلندمدت آمار تورم باالتر را به مدت طوالنی 
تری در شاخص قیمت مصرفی عمومی خواهد گنجاند. نرخ تورم پنج 
درصد نخواهد بود اما برای مدتی باالتر از سقف هدف گذایر شده می 
ماند. تمرکز بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر به جای کنترل جدی 
تورم، روی اشــتغال کامل اســت. فضای خوبی برای طال وجود دارد 
زیرا تورم باالتر و نرخهای بهره پایینتر به معنای نرخهای واقعی کامال 
منفی است که به نفع طال خواهد بود. مشکالت طال برای پیشروی در 
باالی مرز ۱۹۰۰ دالر بیشتر گرفته شدن سرعت حرکت قیمت است 

و حرکت نزولی را نشان نمی دهد.
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 ماجرای مجوز فروشی و التهاب 
در محیط کسب و کار

با وجود تاخیر دوساله در اجرای حکم دیوان عدالت , باالخره پروانه بهره 
برداری داروخانه ها از بند انحصار آزاد شد. این درحالی است که چالش 
فروش مجوز به زیان محیط کسب و کار اقتصاد ایران تبدیل شده است.  
بر اســاس تصمیمات هیات مقررات زدایی در ســی و سومین نشست 
خود،  وزارت بهداشت ملزم به اصالح رویه مجوزدهی تاسیس داروخانه 
شده است، سرانجام وزارت بهداشت  به اجراء  و  انتشار آئین نامه جدید  
با دو سال تاخیر در اجرای حکم دیوان عدالت اداری  در ۸ خرداد سال 
جاری به کاهش انحصار در تاســیس داروخانه  ملزم شد,  خبری که با 
استقبال فارغ التحصیالن و حمایت  کارشناسان سالمت و  داروسازی 
مواجه شده است.اما اخیرا پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب 
وکارهایی مواجه شــده ایم که علی رغــم وجود متقاضی )به هر دلیل 
اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص( یا مجوز داده 
نمی شود )به هر دلیل اعم از اشباع بازار( یا فرایند دریافت آن دشوار و 
زمانبر اســت. البته شایان ذکر است صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع 
بازار به موجب ماده )۷( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل 
وچهارم )44( قانون اساسی ممنوع است، اما این حکم قانونی در عمل، 
نقض می شــود. برخی از مجوزهایی که با رانت یا یارانه همراه اســت 
شامل مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه ای، مجوز روزنامه 
به دلیل داشــتن سهمیه کاغذ یارانه ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز 
ارزان یا مجوز مؤسســه فرهنگی و هنری به دلیــل معافیت مالیاتی، 
هســتند. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، باعث 
ایجاد انحصار برای فعاالن فعلی بازار می شود. چنین انحصارهایی هم 
باعث منافع رانتی برای انحصارگران می شود و هم بازارها را از کارایی و 
منافع رقابت برای کشور دور می کند.در همین خصوص گزارش چندی 
قبل مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که وجود بازار و آگهی 
برای خرید و فروش مجوزهای برخی کســب وکارها، نشــان می دهد 
در کســب وکارهایی که چنین ناهنجارهایی وجود دارد، انحصار شکل 
گرفته و مجوز به ســهولت و سرعت برای متقاضیان صادر نمی شود و 
درهای ورود به روی داوطلبان تا حدود زیادی بســته است و درنتیجه، 
داوطلبان دریافت مجوز، در زمانی کوتاه و شرایطی سهل که ماده )۷( 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی 
حکم کرده اســت، نمی توانند مجوز مورد نیاز خود را از مجاری رسمی 
دریافت کنند. راه حل این مشکل و ناهنجاری، نظارت و پیگیری اجرای 
کامل و مؤثر حکــم ماده )۷( قانون اصل چهل وچهــارم )44( قانون 
اساسی اســت؛ به گونه ای که اوالً همه مراجع صدور مجوز، اطالعات 
مربوط به صدور مجوزهای خود را به نحوی که در قانون تصریح شــده 
)شامل نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی( 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم نمایند و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی هم آن اطالعات را در پایگاه اطالع رســانی مجوزها )درگاه ملی 
مجوزهای کسب وکارهای کشور( برای کسب وکارها شفاف کند. ثانیاً 
هیئت مقررات زدایی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عمل 
به تکلیف قانونی خود، شرایط اضافی و زائد هر مجوز را حذف نموده و 
دریافت مجوزها را تسهیل نماید. یکی از لوازم تسهیل صدور مجوزها، 
افزایش نظارتها بعد از اعطای مجوز فعالیت و در هنگام فعالیت اســت، 
در این صورت نهاد صادرکننده مجوز می تواند در صورتی که شــرایط 
دریافت مجوز از بین رفته اســت مجوز را ابطال نماید. یکی از محاسن 
این رویکرد آن است که متقاضی که شرایط حداقلی الزم برای دریافت 
مجوز را نداشته است، اگر اقدام به خریداری مجوز نماید نیز فعالیت وی 

کشف و از ادامه آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

آرش راهی

یادداشت 

دولت آینده نه  تنها باید مانع افزایش واردات بی رویه شود، بلکه به طور همزمان از 
ورود و عرضه کاال های قاچاق جلوگیری کند؛ چرا که در غیر این صورت، جلوگیری 
از واردات کاال های لوکس بی فایده اســت و این کاال ها از طریق قاچاق وارد کشور 
می شوند.کاندیدا های ریاست جمهوری در برنامه های تبلیغاتی خود، به خصوص در 
مناظره اقتصادی به موضوعات گوناگونی اشاره کردند. بنابر نظر اکثر کارشناسان 
اقتصادی یکی از مسائل مهم اقتصاد تحریمی کشور ما، موضوع »واردات بی رویه« 
است که تاکنون هیچ کدام از نامزدان ریاست جمهوری توجه شایانی به این مسئله 
نداشته اند.البته نامزد های ریاست  جمهوری به طور خالصه به مسائلی مانند، »مافیای 
واردات«، »رانت های وارداتی«، »تخصیــص ارز ارزان برای واردات«، »انحصار در 
واردات«، »نظام تعرفه گذاری« و »آسیب واردات بی رویه برای تولید« اشاره کردند؛ 
اما تاکنون هیچ کدام از این ۷ نفر برنامه مدون و مشخصی برای مقابله با واردات 
بی  رویه و غیرضروری ارائه نداده اند.با وجود اینکه از خرداد سال ۱3۹۷، واردات ۲ 
هزار و ۲3۰ ردیف کاالیی ممنوع شده است، اما متأسفانه روند رو به رشد واردات 
برخی از کاال  های مصرفی و همچنین آن دســته از کاال های واسطه ای که مشابه 
آن در داخل تولید می شــود؛ شرایط مدیریت اقتصاد کشور را در دوران تحریم ها 
دشوار و پیچیده کرده است، بنابراین تأمین کاال  های اساسی و همچنین برطرف 
کردن نیاز  واحد  های تولیدی بدون توجه به لزوم تعدیل واردات بی رویه کاال های 
لوکس و غیرضروری ناممکن به نظر می رسد.به طور کلی واردات کاال های خارجی 
را نمی توان به عنوان یک امر منفی در اقتصاد درنظر گرفت. کارشناسان اقتصادی 
معتقدند که با جهت گیری مناسب و آینده نگری در امر واردات کاال، می توان آن را 
در جهت افزایش تولید داخلی و رفاه شهروندان مدیریت کرد.با بررسی آمار واردات 
برخی از کشور های توسعه یافته متوجه حجم زیاد واردات کاال های خارجی توسط 
آن ها می شویم. البته باید به این مسئله توجه کرد که این واردات معموالً متناسب 
با شرایط اقتصادی این کشور ها صورت می گیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که 
اگر واردات ریشه منطقی و هدفمند داشته باشد، می توان آن را یکی از مهمترین 
ابعاد شکوفایی اقتصادی یک کشور دانست.متأسفانه آنچه در سا ل های گذشته در 
کشور ما اتفاق افتاده، کامالً به عکس کشور های توسعه یافته بوده است، به عنوان 
نمونه کره جنوبی در ســال ۲۰۲۰، معادل 4۶۷ میلیارد دالر واردات داشــته، اما 
صادراتش ۵۱۲ میلیارد دالر بوده و تراز تجاری مثبت داشته است اما بر اساس آمار  
رسمی بانک مرکزی، ارزش واردات ایران در سال ۱3۹۸، به رقم ۵۲ میلیارد دالر 
رسیده است، این در حالی است که میزان صادرات غیرنفتی  ما در همان سال تنها 
3۰ میلیارد دالر بوده است.ممکن است این پرسش مطرح شود که »کشورهایی 
نظیر آمریکا و یا ترکیه که تراز تجاری منفی دارند چگونه اقتصاد خود را مدیریت 
می کنند؟«، باید گفت که این کشــور ها معموالً راه های دیگری برای ساماندهی 
تــراز خود ایجاد کرده اند، مثالً آمریکا ۸۷۵ میلیارد دالر و ترکیه ۶4 میلیارد دالر 
از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صنعت گردشگری درآمد 
کسب کرده اند.به طور کلی در طول دهه گذشته میزان واردات کاال به کشورمان 
همواره بیش از صادرات غیرنفتی بوده است، به عبارت دیگر شکاف بین واردات و 
صادرات در دهه ۹۰ نه تنها نسبت به دهه  های گذشته کاهش نیافته بلکه یک روند 
افزایشی را دنبال کرده است )به جز سال هایی که اقتصاد ایران تحت تحریم های 
شــدید واقع شده است(؛ به عنوان مثال این شکاف در سال ۱3۹۰ به بیش از 4۵ 
میلیارد دالر رسیده است.معموالً میان مصرف کاال های خارجی و واردات کاال از 
یک سو و توسعه تولید داخلی و اشتغال از سوی دیگر ارتباط معنا داری وجود دارد. 
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش بدون برنامه ریزی و غیرکارشناسانه 
واردات کاال و خدمات و مصرف کاال های لوکس و غیرضروری باعث می شــود که 
تولیدکنندگان به مرور از عرصه اقتصاد خارج شوند و به تبع آن فرصت های شغلی 
در کشور نیز کاهش یابند.یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در زمینه واردات کاال، 
این مسئله است که؛ ترکیب سبد کاالهای وارداتی به کشور و جهت گیری آن ها 
چگونه بوده است؟ معموالً سهم کاال های مصرفی، مواد اولیه و واسطه ای و کاال های 

سرمایه ای از یکدیگر تفکیک می شوند.کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر سهم 
کاال های مصرفی در سبد وارداتی بیشتر شود، می تواند در بلندمدت، اثر منفی بر 
توســعه اقتصادی و تولید داشته باشد هرچند در کوتاه مدت موجب افزایش رفاه 
بخشــی از مردم می شود، از طرف دیگر، اگر سهم کاالهای سرمایه ای، مواد اولیه 
تولید، به ویژه مواد اولیه تولیدات صادراتی و کاال هایی که مجدداً صادر می شــوند 
بیشتر باشد، نه تنها اثرات منفی روی اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، بلکه به انباشت 
سرمایه، افزایش تولید و نهایتاً ارتقای رفاه ملی نیز خواهد انجامید.به عنوان مثال 
براســاس گزارش آماری که دفتر آمار و پردازش اطالعات گمرک در سال ۱3۹۹ 
منتشــر کرده است، میان کاالهای مصرفی،  موبایل بیشترین ارزش واردات را به 
خود اختصاص داده است. در کاالهای واسطه ای، بیشترین ارزش واردات مربوط به 
ذرت دامی بوده است و در کاالهای سرمایه ای نیز دستگاه های گیرنده و فرستنده 
مخابراتی، بیشترین ارزش واردات را ثبت کرده اند.بنابر آمار گمرک، میزان واردات 
کشور بر اساس اطالعات مقدماتی سال ۱3۹۹، با کاهش ۱۲درصدی در مقایسه با 
مدت مشابه سال ۱3۹۸، به 3۸ میلیارد و ۸۹3 میلیون دالر در ارزش رسیده است. 
همچنین بیشترین هزینه ارزی برای واردات در سال گذشته متعلق به کاالهای 
واســطه ای که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرد، بوده است.باید به این 
مســئله اشاره کرد که با شروع مجدد تحریم  های ظالمانه آمریکا در سال ۱3۹۷، 
درآمد های ارزی کشور با کاهش چشمگیری رو به رو شد و به همین دلیل به منظور 
مدیریت بازار ارز، محدودیت هایی در حوزه واردات و صادرات کاال وضع شــد، که 
البته به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرست در حوزه ارزی در طول سال های ۹۷ و ۹۸، 
بســیاری از کاال های غیرضروری و لوکس با ارز 4۲۰۰تومانی وارد کشور شد.بر 
اســاس گزارش بانک جهانی، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان 
تعرفه  واردات کاالی خارجی را در جهان دارد، به همین دلیل در طول  سال های 
گذشته، وجود نرخ  تعرفه باال باعث شده است قاچاق غیرقانونی کاال نسبت به 
واردات قانونی به صرفه تر باشد.اقتصاددانان تقریباً اتفاق نظر دارند که تعرفه ها تأثیر 
منفی بر رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کشور ها دارند، در حالی که تجارت آزاد 
و کاهش موانع تجاری تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. البته همان طور که 
گفته شد، جلوگیری از واردت کاال های لوکس و غیراساسی برای کشور های تحت 
تحریم اقتصادی مانند ایران ضروری است، بنابراین کارشناسان اقتصادی توصیه 
می کنند که این دسته از کشور ها می بایست کنترل و نظارت دقیقی بر گمرکات 
رســمی و مبادی ورودی کاال داشته باشند و به طور همزمان نه تنها بر فرآیند 
واردات کاال های خارجی نظارت کنند بلکه مانع افزایش قاچاق کاال شوند.یکی 
از بهترین  روش های جلوگیری از واردات کاال های غیرضروری و همچنین مقابله 
با قاچاق کاال استفاده از سامانه های نظارتی برای مدیریت تجارت خارجی کشور 
اســت، چرا که انجام نظارت های فیزیکی و بازرسی تمام محموله های وارداتی 
کاری زمانبر و بسیار پرهزینه  اســت. در وضعیت کنونی کشور، ضروری است 
نامزدهای ریاست جمهوری تصویر روشنی از برنامه های خود برای مدیریت اقتصاد 
و فضای تجاری کشــور ارائه دهند. متأسفانه در طول سال های گذشته اقتصاد 
ایران عالوه بر تحمل فشار های تحریمی از ناحیه تصمیمات غیر کارشناسی آسیب 
فراوانی دیده  اســت،به عنوان مثال عدم توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و 
لزوم مدیریت واردات کاال در ســال گذشــته، باعث شده است نزدیک به ۶۷۰ 
میلیون دالر برای خرید گوشــی های لوکس باالی ۶۰۰ دالر هزینه شود، این 
درحالی است که این منابع ارزی می  توانست مواد اولیه صنایع کشور را تأمین 
کند و تولید را رونق دهد.دولت ســیزدهم می بایست با بررسی دقیق نیاز های 
اساسی کشور و مردم، در فرآیند تخصیص ارز و همچنین آیین نامه ها و مصوبات 
تجاری کشور بازنگری کند. تصمیماتی مانند گشایش واردات برای مناطق آزاد 
و واردات خودرو  ها و گوشی های لوکس که تنها در جهت منافع تعداد معدودی 
از افراد است، از جمله مسائلی است که رئیس جمهور منتخب می بایست برای 

تغییر آن ها اقدام کند.

 ضرورت نظارت سامانه محور بر تجارت خارجی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قدرت خرید مردم باید افزایش یابد نه میزان یارانه نقدی
معاون وزیر راه و شهرسازی:

تمام متقاضیان مسکن ملی شامل 
افزایش سقف وام می شوند

بانک ها چگونه ناتراز می شوند؛ راه چاره چیست؟

معاون مســکن و امور ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وام کمک ودیعه و اجازه اظهار داشت: به زودی 
جزئیات این وام و افزایش ســقف آن اعالم می شــود و افرادی که سال گذشــته وام اجازه دریافت کردند امسال 
هم می توانند متقاضی دریافت این وام باشــند.محمود محمودزاده، معاون امور مســکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی با اشاره به افزایش سقف وام مسکن ملی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۵3۰ هزار واحد مسکن 
ملی در سراســر کشور در مراحل مختلف از ساخت هستند و با مصوبه دولت وام ۱۰۰ میلیونی برای متقاضیان 
مســکن ملی تا ســقف ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.وی در پاسخ به این سوال که آیا این وام مشمول تمام 

متقاضیان در تمام مراحل قرارداد می شود...

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛

افزایش قیمت بنزین تا پایان سال موضوعیت ندارد

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

واکسیناسیون ۷۰ درصد جمعیت کشور 
تا آخر پاییز ۱۴۰۰

رئیس سازمان غذا و دارو در ارتباط با برنامه واکسیناسیون جمعیت هدف کشور و تامین واکسن های 
مورد نیاز برای مقابله با کووید ۱۹، گفت:بر اساس موجودی واکسن، طرح ملی واکسیناسیون را انجام 
می دهیم.محمدرضا شانه ســاز، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تا آخر 
پاییز حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور را واکسینه خواهیم کرد، گفت: البته با توجه به جهش های 
ویروس کرونا نمی توانیم به آسانی بگوییم ماسک ها را برداریم یا فاصله گذاری ها را کاهش دهیم.وی 
با عنوان این مطلب که تأمین واکسن برای همه کشورها چالش است، افزود: تالش می کنیم با توجه 
به اینکه تولید واکسن های داخلی ما به مرحله نهایی رسیده است تعللی در واکسیناسیون مردم ایجاد 
نشود.شانه ساز با تاکید بر اینکه تا پایان خرداد واکسیناسیون با واکسن ایرانی را آغاز خواهیم کرد، 
تصریح کرد: با زیرساخت هایی که در کشور ایجاد شده است ظرفیت تولید ۱۹۷ میلیون دوز واکسن 
در سال را خواهیم داشت که نه تنها جمعیت کشور را واکسینه می کنیم، بلکه صادرات نیز خواهیم 
داشــت.وی گفت: ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار دوز واکســن وارد و حدود ۵ میلیون دوز تزریق کرده ایم.

شــانه ســاز افزود: برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا نیز واردات واکسن انجام می شود و تقریباً همه 
پلتفرم های دنیا را در کشور داریم. البته می توانیم به جز واکسن اسپوتنیک از واکسن های تولید داخل 
به عنوان دوز دوم واکسیناسیون دیگر واکسن ها استفاده کنیم.وی اضافه کرد: ممکن است فشارهای 
زیادی برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن های داخلی وجود داشته باشد، اما به هیچ عنوان این 
فشــارها را نمی پذیریم و بر اساس روش های علمی کار را انجام می دهیم.شانه ساز گفت: به نظر من 
دو واکســن داخلی رازی و برکت قابلیت تزریق عمومی دارند، اما وزارت بهداشت بر اساس تعهدی 
که به مردم دارد تا کارهای علمی این دو واکســن به نتیجه نرسد مجوز تزریق عمومی را نمی دهد.

وی گفت: بر اساس موجودی واکسن، طرح ملی واکسیناسیون را انجام می دهیم و امیدوارم با ورود 
واکســن های ایرانی این طرح را با سرعت بیشتری به نتیجه برسانیم.شانه ساز افزود: بیشتر کشورها 
در فاز سوم آزمایش واکسن کرونا واکسیناسیون عمومی را آغاز کردند مانند کشورهای حاشیه خلیج 
فارس که مردم خود را در اختیار دیگر کشورها برای آزمایش واکسن های آنها قرار دادند و حتی رژیم 
صهیونیستی نیز این کار را انجام داد، اما ما اجازه ندادیم دیگر کشورها روی سالمتی مردم کشور ما 
مرحله سوم واکسن خود را آزمایش کنند.وی گفت: شرکت های تولیدکننده واکسن داخلی به دلیل 
تحریم های ظالمانه با مشکالت بسیار زیادی برای وارد کردن محیط کشت و مواد اولیه روبرو هستند، 
اما اکنون مواد اولیه ســاخت 3۰ میلیون دوز واکسن در کشــور وجود دارد.شانه ساز افزود: با ایجاد 
زیرساخت های تولید واکسن داخلی امیدواریم جمعیت دانشجویی کشور تا پاییز واکسینه شوند، اما 
به دلیل تحریم های ظالمانه، در این باره با احتیاط صحبت می کنیم.وی گفت: تا پایان پاییز برآورد ما 
تهیه ۱۲۰ میلیون دوز واکسن برای دستیابی به مرحله ایمنی است تا زمستان آرامی را داشته باشیم 
و اگر خوش بینانه صحبت کنیم تا پایان پاییز حتی می توانیم کل جمعیت کشور را واکسینه کنیم.

شــانه ساز افزود: از ابتدا امید ما به تولید واکسن داخلی بوده است، اما از واردات نیز غافل نشدیم و 
واردات ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن در قالب ساز و کار کوواکس ایجاد و ارز آن را تأمین و ارسال کردیم.
وی گفت: به واســطه کرونا زیرساخت های تولید واکسن در کشور ایجاد شده است که از جمله آنها 
تولید واکسن آنفلوانزا برای نخستین بار در کشور است و می توانیم پیش از پاییز حداقل 3 تا 4 میلیون 
دوز واکسن آنفلوانزای تولید داخل به بازار ارائه کنیم.شانه ساز افزود: برای برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری نیز شــیوه نامه های بهداشتی تهیه و ابالغ شده است و در همه مراحل برگزاری انتخابات، 

وزارت بهداشت حضور دارد و بر روند انتخابات تا آخرین ساعت نظارت می کند.

سخنگوی گمرک ایران خبر داد؛

تجارت ۷ میلیارد دالری غیرنفتی در اردیبهشت ماه
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۱۸۷ فوتی و ۸۱۹۵ ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت در طول ۲4 ساعت گذشته در کشور ۸هزار و ۱۹۵ بیمار جدید 
کووید۱۹ شناســایی شدند و متاسفانه ۱۸۷ تن نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.، بنابر 
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، تا کنون 4 میلیون و 3۲۷ هزار و ۵33 نفر ُدز 
اول واکسن کرونا و ۸۲۷ هزار و ۱۰۶ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشور به ۵ میلیون و ۱۵4 هزار و ۶3۹ ُدز رسید.تا دیروز ۲3 خرداد ۱4۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۸ هزار و ۱۹۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۹۱ نفر از آنها 
بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۲۸ هزار و۷۱۷ نفر رسید.متاسفانه در 
طول ۲4 ســاعت گذشته، ۱۸۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۸۲ هزار و ۹۸ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۷۹۲ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و 44۵ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنــون ۲۱ میلیون و ۵۶3 هزار و ۱۱۹ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
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آیت اهلل رئیسی:گزیده خبر

بهبیعدالتیهاپایانمیدهیم
کاندیدای ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری وضعیت کنونی 
گیالن را محصــول تبعیض و بی عدالتی خوانــد و گفت: برای 
فعــال کردن اقتصاد دریا و جنگل برنامه داریم.، ســید ابراهیم 
رئیســی در برنامه تلویزیونی شبکه استانی گیالن اظهار داشت: 
استان گیالن دارای مواهب طبیعی بسیاری است اما در ذیل این 
سرســبزی و خرمی استان، فقری پنهان شده که بسیار رنج آور 
اســت.کاندیدای ریاست جمهوری با بیان اینکه وضعیت کنونی 
استان گیالن محصول یک بی عدالتی و تبعیض است عنوان کرد: 
مردمان این استان باکفایت و پرتالش مردانه در دفاع از انقالب 
و وطن از سردار جنگل گرفته تا دوران دفاع مقدس ایستادگی 
کردند.آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: 8 هزار شهید استان گیالن 
جلوه ای از صداقت، سلحشوری و ایستادگی مردم گیالن است و 
اســتانی که این نشان صدق را دارد حقش این میزان از دغدغه 
و رنج نیســت و می تواند جایگاه باالتری داشته باشد.وی با ابراز 
اینکه بیش از وضعیت اقتصادی این وضع مدیریتی اســت که 
مردم گیالن را رنجور کرده اســت افــزود: ضعف مدیریتی در 
بخش های مختلف کشور مشهود است؛ فعال کردن اقتصاد دریا 
و جنگل و فعال کردن اقتصــاد گیالن در حوزه های مختلف با 
توجه به زمینه های خوبی که این استان دارد امکان پذیر است.

کاندیدای ریاســت جمهوری با اشاره به اینکه متأسفانه برخی از 
کارخانه های استان گیالن با زدوبند واگذار شده است گفت: بنده 
در ســفر استانی خود به گیالن از کارخانه رشت الکترونیک که 
با خاک یکسان شده بود بازدید کردم؛ این کارخانه می توانست 
برای گیالن نگین انگشــتری باشــد.آیت اهلل رئیسی با یادآوری 
اینکه کارخانه پوشــش 25 هکتار از بهترین اراضی رشت را به 
خود اختصاص داده بود اضافه کرد: پس از برفی که ســال های 
گذشــته در گیالن بارید ســقف این کارخانه و کارگاه های آن 
به عمد ویران شــد و کارخانه ای که می توانست برای هزاران نفر 

اشــتغال ایجاد کند به وضع بسیار تأسفباری تبدیل شد.وی با 
تأکید بر اینکه نظام بانکی نظام در اختیار کشور بوده و تملک و 
تعطیلی واحدهای تولیدی به وسیله بانک ها کار درستی نیست 
اظهار داشت: نظام بانکی باید با روش توسعه و رونق تولید پیش 
رود و نباید دنبال منافع خود باشد و کشور را رها کند.کاندیدای 
ریاســت جمهوری با اعــالم اینکه »گزارش هایــی از تصرفات، 
جنگل خواری و زمین خواری در استان گیالن به دست ما رسید 

که همه آن ها نیازمند بررســی های دقیق است« افزود: جایگاه 
بنده در  قضائیه بســیار مهم اســت اما جایگاه برخورد با معلول 
اســت و برخورد با علت در حوزه دولت است.آیت اهلل رئیسی با 
بیان اینکه میزان بیکاری در اســتان گیالن با ظرفیت های این 
اســتان همخوانی ندارد عنوان کرد: این وضعیت نیازمند تغییر 
است و این تغییر نیازمند یک برنامه مدون و یک اقدام جهادی 
اســت؛ گیالن در تولید مرغ، تخم مرغ، دام ســبک و کشاورزی 

رتبه های باالیی دارد اما وضعیت کنونی آن قابل هضم نیســت.
وی با اشاره به اینکه اســتان گیالن دارای ظرفیت های معدنی 
بسیار باالیی اســت اما در عین حال در این حوزه با مشکالتی 
مواجه است خاطرنشان کرد:  مشکالت مربوط به معادن مختص 
گیالن نیســت و باید برای بحث معادن اصالحاتی انجام گیرد.

کاندیدای ریاســت جمهوری ادامه داد: گیــالن با ظرفیت های 
خدادادی بسیار و از همه مهم تر نیروی انسانی و جوانان کارآمد و 
خالق می تواند کارهای بسیار بزرگی را انجام دهد و تنها نیازمند 
مدیریت صحیحی است که این ها را به هم متصل کند و وضعیت 
استان را از شرایط کنونی بیرون آورد.آیت اهلل رئیسی ابراز داشت: 
مشــارکت مردم در انتخابات و حضور مردم در ســال های پس 
از انتخابات و پشــتیبانی از دولت آتی بسیار حائز امنیت است؛ 
ما برای توسعه یافتگی و توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
ســایر حوزه ها برنامه داریم.وی تصریح کرد: ما با دیدن وضعیت 
استان اقداماتی را در دادگستری آغاز کردیم و همکاران ما پیگیر 
قضایا هســتند تا ان شاءاهلل با راه اندازی چندین کارخانه شرایط 
ســاماندهی شود اما این کافی نیســت و یک سیاست گذاری و 
اجرای محکم می خواهد که وضعیت کشــور و استان گیالن را 
تغییر دهد.کاندیدای ریاســت جمهوری با بیــان اینکه حقوق 
معلمان متناسب با تورم ها نیست و همچنین در جامعه کارگری 
هیچ رشدی وجود ندارد افزود: این دیدار از کارخانجات بازرسی 
و گزارش نیست و بنده یک مدیر میدانی هستم که از کارگران 
حقوق آن ها را جویا می شــوم و تناســب آن با وضعیت تورمی 
را بررســی می کنم.آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه شرایط باید 
به نفع عدالت، پیشرفت و مردم کشور تغییر کند گفت: به دلیل 
شــرایط کرونایی امکان حضور بنده در تمامی شهرهای گیالن 
میسر نبود که امیدوارم مردم عذرم را بپذیرند تا دیدارها در زمان 

مناسب و پس از کرونا تازه شود.

سرلشکر موسوی:
 مشکالت کشور فقط با مشارکت حداکثری

 در انتخابات حل خواهد شد
فرمانــده کل ارتش با بیــان اینکه انتخابات، فرصتی برای مشــارکت مردم در 
سرنوشت کشــور و حل مشکالت مردم است، گفت: مشکالت فقط با مشارکت 
حداکثری و انتخاب آگاهانه حل خواهد شــد. امیر سرلشــکر سیدعبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش در همایش فرماندهان و مســئوالن ارشــد ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ با بیان اینکه انتخابات فرصت 
مناســبی برای حل مشکالت کشور و مردم اســت گفت: فرماندهان بستر الزم 
برای حضور همگانی، پرشــور، آگاهانه و هوشــمندانه ی تمامی واجدین شرایط 
خانواده بزرگ ارتش در انتخابات را فراهم کنند.وی افزود: انتخابات حق طبیعی 
مردم است و مردم در قبال این حق مسئولیت دارند و باید از حق طبیعی خود 
اســتفاده و به مســئولیت خود عمل کنند.فرمانده کل ارتش خاطر نشان کرد: 
میزان مشــارکت در انتخابات، نشان دهنده سطح آگاهی و بصیرت مردم است 
و با میزان احساس مسئولیت ملت نسبت به سرنوشت خودشان رابطه مستقیم 
دارد.سرلشــکر موسوی با بیان اینکه انتخابات موجب یأس هرچه بیشتر دشمن 
می شود و پیام روشن و مهمی برای دشمنان دارد تصریح کرد: از مدت ها پیش 
دشــمنان با توطئه های رســانه ای تالش کردند مردم را نسبت به آینده ناامید 
کننــد و القا کنند که حضور یا عدم حضور مــردم در انتخابات هیچ تأثیری در 
سرنوشت شان ندارد، مطمئناً مردم بصیر و انقالبی ایران اسالمی با حضور پرشور 
در انتخابات، تو دهنی محکمی به دشــمنان خواهند زد و ثابت خواهند کرد که 
حافظ آرمان شهدایی که خونشان را هدیه کردند، جانبازانی که سالمتی خود را 
نثار آن کردند و ایثارگرانی که از هیچ کوششی دریغ نکردند هستند.وی انتخابات 
پرشور را موجب امنیت، اقتدار، اعتال و سربلندی جمهوری اسالمی ایران دانست 
و گفت: انتخابات پرشــور همانند سپری مستحکم، کشور را در برابر توطئه های 
دشمن مصون ساخته و فرصتی برای تقویت قدرت نرم نظام و اعتالی موقعیت 
کشــور در منطقه است.فرمانده کل ارتش همچنین با تأکید بر اینکه انتخابات، 
فرصتی برای مشــارکت مردم در سرنوشت کشــور و حل مشکالت مردم است 
افزود: مشکالت فقط با مشارکت حداکثری و انتخاب آگاهانه حل خواهد شد.امیر 
موسوی همچنین افزایش مقبولیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، کاهش 
تهدیدهــای خارجی، اثر مثبت در کاهش و رفــع تحریم ها و افزایش اراده برای 
مبادالت اقتصادی و ســرمایه گذاری خارجی را از جملــه پیامدهای انتخابات 
در بُعد خارجی دانســت.فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از ســخنان خود، 
به تشــریح انتظارات از فرماندهان، کارکنــان و خانواده های ارتش در انتخابات 
پرداخت و گفت: فرماندهان بســتر الزم را برای حضور همگانی، پرشور، آگاهانه 
و هوشمندانه ی تمامی واجدین شرایط خانواده بزرگ ارتش در انتخابات فراهم 
کنند.وی با بیان اینکه الزم است، فرماندهان با برجسته سازی دستاوردهای خرد 
و کالن انقالب اســالمی در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی امید 
آفرینی کنند خاطر نشان کرد: همه ما بایستی با شناخت شرایط و اوضاع داخلی، 
منطقه ای و بین المللی نیازها و مسائل اساسی کشور، معیارها وشاخص های فرد 

اصلح و دولت در تراز انقالب را دقیق و عمیق بشناسیم و بشناسانیم.

رئیس جمهور گفت: دولت تدبیر و امید هم در بیان افتخارات و 
دستاوردها و نتایج فعالیت ها و پاسخگویی و هم در عذرخواهی 
از نواقص اش لکنت زبان ندارد و با شجاعت پاسخگوی عملکرد 

خود خواهد بود.حجت االســالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در آغاز جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به 
مطالب غیر واقعی و کذب مطرح شده در مباحث و مناظرات 
انتخاباتی، تصریح کرد: انکار دســتاوردهای آشــکار دولت در 
نبرد با تحریم اقتصادی و کرونا، راهبرد مخالفان ایران اســت 
و این نه تنها ظلم به کلیت نظام و کشــور بلکه ظلم به مردم 
و رای قاطع اکثریت جامعه است.وی افزود: در زمانی که همه 
را به مشــارکت در انتخابات دعــوت می کنیم، نیاید به رای و 

دستاورد رای مردم توهین کرد. این وظیفه ملی همه مسئوالن 
است که با بیان دستاوردهای بزرگ در دوران فشار حداکثری 
دشمنان و تحمیل جنگ اقتصادی، از کارنامه مقاومت افتخار 
آمیــز خود دفاع کنند.رئیس جمهور  تاکید کرد: دولت تدبیر 
و امید هم در بیان افتخارات و دستاوردها و نتایج فعالیت ها و 
پاسخگویی و هم در عذرخواهی از نواقص اش لکنت زبان ندارد 
و با شجاعت پاســخگوی عملکرد خود خواهد بود.روحانی با 
بیان این نکته که همه مسئوالن در دولت در سطوح مختلف 

موظف به پاســخگویی درخصوص ابهامات و اتهاماتی هستند 
که به عملکرد دولت ایراد شــده اســت، گفت: دولت با تکیه 
بر روشــنگری و شفافیت به عنوان یک اصل پذیرفته شده در 
حکمرانی موفق بی پرده و صریح، شــفاف و صادقانه با مردم 
سخن گفته و خواهد گفت و نباید اجازه دهیم نسبت های ناروا 
و کذب بی پاســخ بماند.در این جلسه، وزیر جهاد کشاورزی 
گزارشــی از وضعیت تولید و عرضه گوشــت و مرغ در 6 ماه 

نخست سال ۱۴۰۰ ارائه کرد.

روحانی:

 دولت درمورد عملکرد خود با 
شجاعت پاسخگو خواهد بود
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گزیده خبر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قدرت خرید مردم باید افزایش یابد نه میزان یارانه نقدی
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: نامزدهای ریاســت جمهوری باید به مردم قول دهند، قدرت خرید مردم افزایش می یابد.به 
گزارش صدا و ســیما، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مردم انتظار دریافت یارانه ندارند، گفت: نامزدهای ریاست جمهوری باید به 
مردم قول دهند، قدرت خرید مردم افزایش می یابد.وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه، یک بخشی از تقویت قدرت خرید مردم است، 
افزود: اگر قرار باشد دولت به عنوان مثال ماهی ۱۰۰۰ واحد به مردم یارانه بدهد، اما با پیش گرفتن سیاست های اشتباه در حوزه های 
مالی و ارزی، باعث تحمیل ماهانه تورم ۱۲۰۰ واحدی به خانواده ها شود، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی نشده بلکه منجر به 
کاهش قدرت خرید هموطنان نیز شــده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مردم به قدرت خرید نگاه می کنند، 
افزود: صحبت از یک عدد ریالی مطلق به عنوان یارانه، یک خطای کارشناسی است و نمی تواند مبنای علمی داشته باشد، اما در صورتی 
که عوامل دیگر اقتصاد، مانند تورم کنترل شــود پرداخت یارانه می تواند به مردم کمک کند.وی ادامه داد: من معتقدم در حال حاضر 
افزایش ارزش پول ملی و برگرداندن قدرت خرید مردم باید اولویت اصلی نامزدهای ریاست جمهوری باشد، زیرا در افزایش قدرت خرید 
همه چیز، از جمله یارانه ها نهفته اســت.وی پرداخت یارانه بدون کنترل ســایر شاخص های اقتصادی را که در دولت فعلی و دولت های 
قبلی رخ داد اشتباهی راهبردی خواند و گفت: در گذشته از یک طرف یارانه پرداخت شد، ولی از طرف دیگر ۲ برابر یارانه با تورم از جیب 
مردم خالی شد و مردم االن می گویند قدرت خرید قبلی به مراتب برایشان بهتر از دریافت یارانه ها بود.پورابراهیمی با اعالم اینکه پرداخت 
یارانه در اوایل دولت احمدی نژاد مطرح شد، افزود: یارانه ۴۵ هزار تومانی، آن زمان با متوسط قیمت هزار تومان برای دالر، چیزی حدود 
۴۵ دالر ارزش داشــت، اما اکنون اینگونه نیســت.وی در پایان با اشاره به اینکه تقویت متغیر اقتصادی فقط با پرداخت رشد نمی کند، 
گفت: اگر نتوانیم با برنامه ریزی دقیق برای کسری بودجه و پرداخت یارانه، منابع پایدار تعیین کنیم، پرداخت های جدید یارانه نه تنها 

منجر به افزایش رفاه مردم نخواهد شد بلکه با افزایش آثار بیشتر تورمی و کاهش قدرت خرید مردم، منجر به زیان مردم خواهد شد.

 پرداخت ۹۲۱ میلیون یارانه
 ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی

دولت در ســال گذشــته برای بیش از ۹۲۱ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی پرداخت کرده است.بیش از ۱۰ سال است که قانون هدفمندی یارانه ها 
به مرحله اجرا در آمده و در این سال ها همواره مبلغی تحت عنوان یارانه نقدی 
در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود در  ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
ثابت بوده اســت.با این که مبلغ پرداخت یارانه نقدی در گذر زمان و با توجه به 
شــرایط تورمی و اقتصادی ناچیز به نظر می رسد، اما ساالنه و در مجموع مبلغ 
زیادی را به خود اختصاص داده است ؛ به طوری که طی این سال ها حدود ۴۰۰ 

هزار میلیارد تومان بابت همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هزینه شده است.

24 میلیون خانوار در لیست
تازه ترین آمار دریافتی از سازمان هدفمندی یارانه ها در رابطه با جریان پرداخت 
یارانه نقدی تا پایان سال گذشته نشان می دهد که ماهانه حدود  ۲۴ میلیون و 
۸۲۷ هزار و ۱۲۷ خانوار  دریافت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی داشته اند.

۷۷.1 میلیون نفر یارانه می گیرند
این در حالی است که  ۷۷ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۵۰۷ نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومانی دریافت می کنند که در مجموع در ۱۲ ماه سال گذشته دولت برای 
۹۲۱ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۲۵۰ نفر پرداخت یارانه نقدی انجام داده است. تعداد 
یارانه بگیران در ماه های مختلف نوسان داشته و افزایش نیز یافته است؛به طوری 
که در فروردین ماه حدود ۷۶.۴ میلیون، اردیبهشت  ۷۶.۵ میلیون، خرداد۷۶.۵ 
میلیون، تیر ۷۶.۶ میلیون،مرداد ۷۶.۶ میلیون، شهریور ۷۶.۷ میلیون، مهر ۷۶.۸، 
آبان ۷۶.۷ میلیون،آذر ۷۶.۹ میلیون،دی  ۷۷ میلیون،بهمن۷۷  میلیون واســفند 
۷۷.۱ میلیون نفر دریافتی یارانه داشتند که در مجموع به بیش از ۹۲۱ میلیون 

نفر می رسد.

پرداخت 35 هزار میلیاردی در سال ۹۹
در رابطه با پرداخت هزینه یارانه نقدی  ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز  در مجموع 
در سال گذشته ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است، آنچه 
به عنوان پرداختی یارانه نقدی در بودجه نیز ثبت شده ۴۲ هزار میلیارد تومان در 
سال است اما باتوجه به پرداختی که در سال گذشته بابت وام یک میلیون تومانی 
انجام شد و اقساط آن ماهانه از حساب یارانه بگیر کسر می شود که موجب شده 
مبلغ پرداختی کمتر از روال گذشته ثبت شود. این در حالی است که در سه ماه 
ابتدایی سال قبل حدود ۳.۴ هزار میلیارد تومان در هر ماه پرداخت صورت گرفته 
ولی در ماه های بعد به ۲.۷ هزار میلیارد کاهش داشته است. پرداخت یارانه های 
نقدی در ســال گذشته با منابع ۴۲ هزار میلیارد تومانی در بودجه و در حساب 
هدفمندی یارانه ها بوده است که حدود یک پنجم از مجموع کل منابع و مصارف 

۲۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها است.

افراد جدید می آیند اما کسی کم نمی شود
اما در جریان بودجه سال جاری، دولت به روال چند بار قبل در بودجه مکلف به 
ثبت نام از جاماندگان و یا حتی انصراف دهندگان از یارانه نقدی و معیشتی شده 
اســت که در همین رابطه اخیرا آئین نامه مربوطه در دولت مصوب و در دستور 

کار سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت رفاه قرار دارد.
آنطور که مدیرعامل ســازمان هدفمندی یارانه ها گفته در صورت آماده شدن 
بستر برای ثبت نام این احتمال وجود دارد که از تیر ماه افراد جدید بعد از انجام 
بررسی های الزم به جمع یارانه بگیران اضافه شوند.این افزایش تعداد در حالی 
صورت می گیرد که در قانون بودجه سال جاری تکلیفی برای حذف دهک های 
باال وجود ندارد و عمال آنچه اتفاق می افتد افزایش تعداد یارانه بگیران اســت و 
اصالحی در روند گذشته صورت نمی گیرد، هر چند که دولت در سال هایی که 
مکلف به حذف بود نیــز در نهایت اعالم کرد که هزینه و تبعات حذف بیش از 

پرداخت است و آن را عمال در سال گذشته متوقف کرد.

 رانندگان چقدر تسهیالت کرونایی
 دریافت کرده  اند؟

مدیرکل دفتر حمل و نقل مســافر ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اعالم کرد که بر اساس آمارهای اعالم شده تا کنون بیش از ۸۶درصد رانندگان 
حمل ونقل عمومی بین شهری تســهیالت کرونایی مصوب را دریافت کرده اند و 
دیگر رانندگان نیز باید آن را دریافت کنند.در شرایطی بیش از ۱۵ ماه از شیوع 
ویروس کرونا می گذرد برخی رانندگان نســبت به پرداخت نشــدن تسهیالت 
کرونایی شان انتقاد دارند و معتقدند که بانک ها مشکل اصلی برای پرداخت نشدن 
تسهیالت شان هستند.البته اخیرا محسن صادقی- مدیرکل دفتر بهره وری حمل 
و نقل وزارت راه و شهرسازی – در این باره گفته بود که تا اواسط خردادماه ۱۴۰۰ 
با پرداخت حدود ۷۲ درصد از تسهیالت حمایتی دولت به شرکت ها و رانندگان 
حمل ونقل برون شهری آسیب دیده از کرونا، میزان تسهیالت پرداختی به فعاالن 
این بخش به رقم ۳۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.وی با بیان اینکه حمل ونقل 
عمومی برون شهری نظیر رانندگان مسافربری جاده ای و شرکت ها با آسیب های 
قابل توجهی روبرو شدند، درباره سهم رانندگان از این تسهیالت پرداختی افزود: 
در مجموع حدود ۲۰۳ هزار پرونده از سوی شرکت های حمل ونقلی و رانندگان 
برای دریافت این وام تشــکیل شــده که از این رقم، حدود ۱۵۵ هزار پرونده و 
معــادل ۷۶ درصد از کل پرونده ها به مرحله پرداخت رســید و مابقی پرونده ها 
نیــز در فرایند پرداخت قرار دارند.داریوش باقــر جوان – مدیرکل دفتر حمل و 
نقل مســافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- در این باره اظهار کرد: از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون ۱۱۳ هزار نفر از رانندگان حمل ونقل عمومی 
برون شــهری شامل رانندگان اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه پالک عمومی 
در سامانه کارا ثبت نام کردند و در همان زمان همه آن ها مورد تایید قرار گرفته 
و پرونده شان برای ادارات کار اســتان های متبع رانندگان ارسال شد.وی افزود: 
بر اســاس آخرین آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ما ارســال 
کرده اســت تا کنون ۹۸ هزار نفر از رانندگان موفق به دریافت تسهیالت شــان 
شــده اند و بقیه افرادی هم که تســهیالت به آن ها پرداخت نشده، شرایط الزم 
را نداشــتند.مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ادامه داد: از نظر سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی همه رانندگان 
باید تسهیالت خود را دریافت کنند اما پیگیری و پرداخت آن بر عهده سازمان 
راهداری نیست و ما تنها معرفی کننده و تایید کننده رانندگان هستیم که این 
کار را انجام داده ایم.باقر جوان تصریح کــرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
باید پاسخگو باشد چرا که چگونگی پرداخت آن بر عهده وزارت کار است اما در 
همان ماه های نخست تصویب تسهیالت کرونایی مشکالت را در هر حوزه ای که 
به ما انتقال داده اند به استان ها و دستگاه های مختلف اعالم کرده ایم و به عنوان 
مثال در زمینه تضامین برخی بانک هــا خارج از چاچوب تضامینی از رانندگان 
می خواستند که آن را حل کردیم و اگر راننده ای در شرایط کنونی مشکلی دارد 

و به ما انتقال بدهد این مشکالت را برای حل آن منعکس خواهیم کرد.

اختصاص ۱۲هزار میلیارد برای بیمه بیکاری
معاون بیمه ای  سازمان تأمین اجتماعی از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری در ســال جــاری خبر داد و گفت: در حال حاضر 
۲۱۵ هزار نفر بیمه بیکاری می گیرند.مهرداد قریب، اظهار داشــت: قانون بیمه 
بیکاری تغییری نکرده و فقط در مورد افرادی که متأثر از کرونا، شــغل خود را 
از دست داده بودند در اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ کمی تغییر کرد و 
این افراد به صورت جداگانه مستمری بیکاری دریافت کردند که این موضوع نیز 
مصوبه اقتصادی ســتاد ملی کرونا بود و فقط برای آن سه ماه تصمیم جداگانه 
گرفته شــد.معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی افزود: ۹۵ درصد افرادی که 
بیکار شدند و در سامانه ثبت نام انجام دادند، پس از پاالیش انجام شده، مستمری 
ســه ماهه بیمه بیکاری را دریافت کردند.وی ادامه داد: از آن تاریخ به بعد، بیمه 
بیکاری همچنان شــامل حال همه افرادی که شــغل خود را از دست می دهند 
شد و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بر اساس سابقه کار و پرداخت حق 
بیمه و همچنین متأهل و مجرد بودنشــان، مستمری بیکاری دریافت می کنند.

قریب با اشاره به اینکه ثبت نام برای دریافت بیمه بیکاری به صورت غیرحضوری 
انجام می شــود، گفت: نیازی به مراجعه به وزارت کار و شــعب تأمین اجتماعی 
وجود ندارد و درخواســت هایی که از طریق سامانه انجام می شود، مورد بررسی 
قرار گرفته و تائید می شــود.وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۲۱۵ هزار نفر 
مقرری بگیر بیمه بیکاری هســتند، اظهار داشت: افراد بر اساس سوابقشان بیمه 
بیکاری دریافت می کنند و در نهایت طی ۴۵ روز و در صورت کامل بودن مدارک 
بیمه ای شــان، مقرری به آنها تعلق می گیرد.وی گفت: اعتباری که امسال برای 

پرداخت مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته شده ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

خروج دو سوم تقاضا از بازار مسکن
بیش از دو ســوم تقاضای معمول از بازار مسکن خارج شده و در انتظار آینده به 
سر می برد؛ گروه سفته بازان به عنوان دسته غالب در بازار امالک که ۷۷ درصد 
معامالت را به خود اختصاص می دهند دســت کم تا بعد از انتخابات ریاســت 
جمهوری دســت نگه داشته اند. در حال حاضر بازار مســکن از دو جهت شارژ 
ساخت و ســاز و جراحی وضعیت سوداگرانه در حالت انتظار و ابهام قرار گرفته 
است. وعده های کاندیداهای ریاست جمهوری برای رساندن سطح تولید مسکن 
از ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار واحد فعلی به یک میلیــون واحد در کنار احتمال اعمال 
پایه های مالیاتی جدید بر واحدهای خالی و معامالت سوداگرانه باعث شده تا ۷۷ 
درصد کنشــگران که معامالت سفته بازانه را شکل می دهند به حالت استندبای 
دربیایند.اما خبری که روز گذشته اعالم شد نشان داد دست کم یکی از تالشهای 
قانونگذار و سیاستگذار برای تبدیل بازار مسکن از سرمایه گذاری به حالت مصرفی 
تا کنون ناکام بوده و احتمال بازگشــت سفته بازان در آینده نزدیک وجود دارد. 
وزارت راه و شهرسازی ثبت اطالعات سکونتی خانوارها در سامانه امالک و اسکان 
را که می بایست ۱۹ خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد. به 
نظر می رسد روش خوداظهاری درخصوص وضعیت امالک اعم از خالی یا دارای 
سکنه بودن تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مستاجران از ثبت 
اطالعات امالک خودداری می کنند.از آذرماه ۱۳۹۹ که قانون مالیات بر خانه های 
خالی مصوب مجلس، مهر تایید شورای نگهبان را گرفته تا کنون اقدامی عملیاتی 
برای اجرای این برنامه انجام نشده است. البته تالش برای شناسایی امالک خالی 
از سکنه از مردادماه ۱۳۹۹ همزمان با راه اندازی سامانه امالک و اسکان آغاز شد. 
با اینکه وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده تا کنون ۱.۳ میلیون واحد مسکونی 
خالی را به ســازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، روز گذشته معاون حقوقی 
این ســازمان اعالم کرد که تا کنون یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی 
معرفی نشــده است.محمود علیزاده گفته است: احتماال محتوای سامانه اسکان 
تا کنون بدین شــکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطالعاتی را به ما بدهد. به 
موجب قانون ما صرفاً می توانیم به واحدهایی که از طریق سامانه امالک و اسکان، 
بر خالی بودن صحه گذاشــته شود را مالک قرار دهیم. نمی توانیم خودمان غیر 
از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.با این اوصاف باید در انتظار اجرای 
دومیــن مصوبه مجلس با عنوان مالیات بر عایدی ســرمایه بمانیم. طرحی که 
کلیات آن به تصویب رســیده و احتماال در دولــت آینده به مرحله اجرا خواهد 
رســید. درخصوص این مالیات نیز کارشناسان نقدهای اساسی وارد کرده اند که 
مهمترین آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط می شــود و انتظار دارند قانونگذار 
در نســخه نهایی به رفع این نقیصه توجه کند.در شــرایط فعلی بازار مسکن به 
دالیل متعدد همچون انتظار برای دیدن عملکرد اقتصادی دولت آینده، مذاکرات 
برجام، نرخ ارز، اعمال پایه های مالیاتی و برنامه های دولت آینده برای ســاخت و 
ساز در حالت ابهام به سر می برد. بحز گروه اندکی از متقاضیان مصرفی، تحرکی 
در بازار دیده نمی شود و این بخش در رکود قرار دارد. به همین دلیل قیمتهای 
پیشنهادی مسکن در شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد 
کاهش یافته است.مشــاوران امالک سطح تهران ضمن اشاره به رکود کم سابقه 
معامالت مســکن در ماههای اردیبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضیان 
واقعی برای تبدیل به احســن واحدهای خود خبر می دهند. به نظر می رسد این 
دســته از افراد زمان فعلی را فرصتی برای ورود به بازار مسکن می دانند.با وجود 
آنکه حجم خرید به شــدت کاهش یافته، فشار فروش افزایش پیدا کرده است. 
بررســی های میدانی از شهر تهران نشان می دهد تمایل برای فروش مسکن در 
هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به دو هفته قبل از آن ۱.۵ 
برابر شده است. قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن نیز در بازه زمانی مذکور 

افت ۱۰ درصدی را نشان می دهد.

معــاون مســکن و امور ســاختمان 
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به وام 
کمــک ودیعه و اجازه اظهار داشــت: 
به زودی جزئیات ایــن وام و افزایش 
ســقف آن اعالم می شود و افرادی که 
سال گذشته وام اجازه دریافت کردند 
امسال هم می توانند متقاضی دریافت 
محمودزاده،  باشــند.محمود  وام  این 
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی با اشــاره به افزایش 
سقف وام مســکن ملی اظهار داشت: 
در حــال حاضر بیــش از ۵۳۰ هزار 
واحد مســکن ملی در سراسر کشور 
در مراحل مختلف از ســاخت هستند 
و با مصوبه دولــت وام ۱۰۰ میلیونی 
برای متقاضیان مســکن ملی تا سقف 
۱۵۰ میلیــون تومــان افزایش یافت.

وی در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
این وام مشــمول تمام متقاضیان در 
تمام مراحل قرارداد می شــود، گفت: 
افزایش سقف وام مسکن ملی مشمول 
تمام متقاضیان می شود و چه آنهایی 

که قبال قرارداد منعقــد کردند و چه 
آنهایی که هنوز قرارداد منعقد نکردند 
می تواننــد وام ۱۵۰ میلیــون تومانی 
دریافت کنند و این افزایش سقف وام 
تمام پروژه را شــامل می شود.معاون 
وزیر راه و شهرسازی درباره نیاز تولید 
ساالنه مسکن گفت: ساالنه ۳۵۰ هزار 
واحد مسکونی توسط بخش خصوصی 
ساخته می شود، همچنین حدود ۲۰۰ 
هزار واحد مسکن روستایی به احداث 
می رسد. بنابراین ساالنه چیزی حدود 
۵۰۰ تــا ۵۵۰ هزار واحد در کشــور 
تولید می شود.وی ادامه داد: دولت باید 
برای ســاخت ۵۰۰ هزار واحد دیگر از 
نیاز ســاالنه برنامه داشته باشد. همان 
طور که گفتم در طرح مســکن ملی 

امروز شاهد فعال شدن ساخت و ساز 
۵۳۰ هزار واحد مســکن در سراســر 
کشــور هســتیم که تعدادی از این 
واحدها در فاز اول تحویل شده است.
محمودزاده تاکیــد کرد: موضوع مهم 
بحث فاصله قیمت مســکن و درآمد 
خانوار اســت و باید مسکن متناسب 
بــا درآمد خانوار به ویــژه توان خرید 
دهک های کم درآمد تولید کرد.معاون 
مسکن و امور ساختمان با اشاره به وام 
کمک ودیعه و اجازه اظهار داشت: به 
زودی جزئیات این وام و افزایش سقف 
آن اعالم می شــود و افرادی که سال 
گذشته وام اجازه دریافت کردند امسال 
هم می توانند متقاضی دریافت این وام 
باشند.محمودزاده درباره سخت گیری 

برخی از بانک ها در ارائه مســتندات و 
ضامن اظهار داشــت: سال گذشته در 
این بــاره با بانک مرکــزی تفاهماتی 
داشتیم و قرار بر این بود که با حداقل 
بوروکراســی اداری و با ســهل گیری 
مقررات بانکی روند دریافت وام انجام 
شود و مســتاجراین که کد رهگیری 
نداشتند با همکاری اصناف و پرداخت 
مبلــغ جزیی، کد رهگیــری دریافت 
کردند.وی تاکید کرد: برخی از مقررات 
مانند ضامن، یک مقرری یکســان و 
یکپارچه برای تمام بانک ها نیســت و 
هر بانکی در این باره مقررات سلیقه ای 
دارد اما تاکید ما این اســت که نهایت 
همکاری با مســتاجران برای دریافت 
ایــن وام شــود.محمودزاده همچنین 
درباره میزان پرداخت تســهیالت به 
بخش مســکن در سال گذشته گفت: 
طبق گزارشات رســمی در ۱۱ ماهه 
سال گذشته بیش از ۹۰ هزار میلیارد 
تومان به بخش مســکن و ساختمان 

تسهیالت پرداخت شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
تمام متقاضیان مسکن ملی شامل 

افزایش سقف وام می شوند

رییس کنفدارســیون صادرات ایران با اشــاره به اینکه 
صــادرات ما بــه اتحادیه اروپا کاهــش یافته می گوید 
نمی توان آمارها و عملکرد صادراتی کشور در سال های 
گذشته را بدون توجه به واقعیت هایی مانند تحریم های 
آمریکا ارزیابی کرد.محمد الهوتی، اظهار کرد: همانطور 
که در بخشی از مناظره های انتخاباتی مطرح شد، میزان 
تجارت ما در ســال های گذشته کاهش یافته و در این 
میان صادرات ما به اتحادیه اروپا نیز به شدت پایین آمده 
اســت. اما برای تحلیل این آمار و پاسخ دادن به چرایی 
این موضوع باید تمام جنبه هــای کار مورد توجه قرار 
داد و نادیده گرفتن واقعیت ها نمی تواند برای ما راهگشا 
باشــد.وی با اشــاره به عملکرد تجاری ایران و اتحادیه 
اروپا پیش از تحریم هــای اخیر، توضیح داد: نگاهی به 
آمارها نشــان می دهد که کشــورهایی مانند آلمان و 
ایتالیا جزو پنج کشــور یا ۱۰ کشــور اصلی واردکننده 
کاال از ایــران و حتی صادرکننده به ایــران بوده اند اما 
تحت تاثیر تحریم ها، اعداد کاهش یافته اســت. صرف 
نظر از اتحادیه اروپا که به هر حال متحد آمریکا به شمار 
می رود، تجارت ما حتی با کشورهایی مانند چین و هند 
نیز کاهش یافته که این نشان دهنده محدودیت هایی 

است که تاجران ایرانی در سال های گذشته با آن مواجه 
بوده اند.رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه 
کاالهایی که ایران به کشورهای همسایه مانند عراق و 
افغانســتان صادر می کند از نظر ماهیتی با صادرات به 
اتحادیه اروپا متفاوت است، تشریح کرد: ما امکان آن که 
به برخی کشــورهای همسایه کاالی مصرفی یا کاالیی 
با ارزش افزوده بیشــتر صادر کنیم را خواهیم داشت و 
در ســال های گذشته نیز این روند را دیده ایم اما امکان 
صادرات گســترده محصوالت مصرفی یا تولید شده با 
ارزش افزوده بیشــتر به اروپا را نداریم، البته این امر به 
هیچ وجه مطلق نیست اما واقعیت های اقتصادی امروز 
ارائه تصویری دیگر را دشوار می کند.الهوتی ادامه داد: 
هرچند ما به اتحادیه اروپا محصوالت غذایی و خشکبار 
که مصرف نهایی می شوند صادر می کنیم اما محصوالت 
تولیدی ما در بازار اروپا شــانس رقابت کمتری دارند. 
از این رو محصوالت پتروشــیمی یا برخی مواد اولیه یا 
واســطه ای تولید که در ایران تولید می شوند می توانند 
بیشترین سهم را از بازار اروپا داشته باشند. در این میان 
قطعات خودرو یا برخی دیگر از صنایع این چنینی نیز 
در صورت دریافت حمایت های الزم شــانس حضور در 

ایــن بازارها را دارند.وی بــا تاکید بر اینکه کاهش آمار 
تجارت یا محدود شدن بازارهای صادراتی به معنی کم 
کاری در این حوزه نیست، خاطرنشان کرد: ما از سویی 
در سال های اخیر با تحریم های اقتصادی گسترده مواجه 
بوده ایم و از سوی دیگر برای آنکه جای پای خود را در 
بازارهای صادراتی محکم کنیم باید مسائل مهمی مانند 
افزایش ارزش افزوده، باال بردن سطح بهره وری، بهبود 
زیرســاخت ها مانند حمل و نقل و کاهش موانع تولید 
و صادرات را در دســتور کار خــود قرار دهیم و نمایان 
شدن ظرفیت واقعی حضور کاالهای ایرانی در بازارهای 
متنوع ماننــد اتحادیه اروپا بعد از کنار رفتن این موانع 
خود را نشان می دهد.به گزارش ایسنا، آمارهایی که از 
تجارت ایران در ســال های گذشته منتشر شده نشان 
می دهــد که جز چین، بخش مهمی از تجارت ایران به 
چند کشور همسایه و منطقه ممنوع شده و در این میان 
میزان تجارت مشترک با اتحادیه اروپا به شکلی جدی 
کاهش یافته اســت.در آمارهایی که از تجارت دو ماهه 
ایران در سال ۱۴۰۰ منتشر شد، تنها آلمان و سوییس 
به عنوان صادرکنندگان کاال به ایران در فهرســت ۱۰ 

شریک اصلی تجاری قرار داشتند.

رییس کنفدراسیون صادرات پاسخ داد

کدام کاالهای ایرانی در اروپا مشتری دارند؟

وام اجاره ۷۰ میلیون تومان شد
وزیر راه و شهرســازی از افزایش سقف وام ودیعه مســکن در تهران از ۵۰ 
به ۷۰ میلیون تومان خبر داد؛ در دیگر کالنشــهرها و ســایر شهرها نیز به 
ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.ســتاد ملی کرونا مبلغ وام ودیعه 
مسکن برای ســال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند. طبق اعالم محمد اسالمی ـ 
وزیر راه و شهرســازی ـ تســهیالت کمک ودیعه اجاره در سال جاری ۷۰ 
میلیون تومان برای شــهر تهران، ۴۰ میلیون تومان برای دیگر کالنشهرها و 
۲۵ میلیون تومان برای ســایر شهرها در نظر گرفته شده است.متقاضیان تا 
پایان شهریورماه فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه 
کنند. این وام برای کســانی است که تا کنون موفق به دریافت آن نشده اند. 
بنابراین آنطور که اســالمی گفته به کسانی که سال گذشته وام را دریافت 
کردند تعلق نخواهد گرفت.با اینکه اسالمی درباره نرخ سود تسهیالت برای 
ســال جاری صحبت نکرد، احتماال با نرخ ســال گذشته یعنی ۱۳ درصد و 
روش بازپراخت همانند قبل خواهد بود.بنابراین گزارش، تســهیالت مرابحه 
خریــد کاال و خدمــات یا همان وام کمک ودیعه اجاره در ســال ۱۳۹۹ در 
تهران، کالنشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان بود 
که از اوایل مردادماه ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و مهلت 
پرداخت آن تا پایان اسفندماه به اتمام رسید.  سود این تسهیالت ۱۳ درصد 
بود. نحوه بازپرداخت آن بدین صــورت بود که در روش اول، گیرندگان وام 
)مستأجران( می توانند تسهیالت را یک ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را 

ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند.

جزئیات طرح یارانه دستمزد فارغ التحصیالن
مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کارحدود ۳۴هزار و ۳۰۸ نفر در طرح یارانه دستمزد 
فــارغ التحصیالن ثبت نــام کرده اند و حدود ۲۷هزار و ۷۰۲ نفر تعداد جذب شــدگان 
جوینده کار اســت که قرارداد منعقد کرده و حدود ۶هزار و ۵۵کارفرما در این طرح نیز 
ثبت نام کرده اند. طرح یارانه دســتمزد یکی از برنامه ها و سیاست های دولت در حوزه 
اشــتغال در شرایط بحران اقتصادی است . در راستای حمایت از مناطق غیر برخوردار از 
اشــتغال شیوه نامه پرداخت یارانه دستمزد با اولویت مناطق کم برخوردار و مناطق غیر 
برخوردار از اشتغال ابالغ شد.یارانه دستمزد، وجهی است که توسط دولت به موجب این 
شیوه نامه به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی زیر ۳۵ سال به 
کارفرما پرداخت و منابع این طرح از محل منابع پیش بینی شده اشتغال در قانون بودجه 
ســنواتی، کمکهای مردمی و منابع ناشــی از اجرای هدفمندی یارانه ها تامین می شود.

به عبارت بهتر, طرح یارانه دســتمزد یکی از برنامه ها و سیاســت های دولت در حوزه 
اشتغال در شرایط بحران اقتصادی است،این طرح اکنون در کشور در حال اجراست و به 
کارآفرینانی که دانش آموختگان دانشگاهی را جذب کنند ۳۰ درصد یارانه دستمزد می 
دهد.با توجه به تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰، مبلغ یارانه دستمزد 
برای نیروهای کار جذب شده در سال جاری نیز افزایش یافته است. کارفرمایان ۳۰درصد 
یارانه دســتمزد دریافت و مابقی را خودشان می گذارند و نیروهای جذب شده در یارانه 
دستمزد حداقل حقوق را دریافت می کنند.مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کارحدود 
۳۴هزار و ۳۰۸ نفر در این طرح ثبت نام کرده اند و حدود ۲۷هزار و ۷۰۲ نفر تعداد جذب 
شــدگان جوینده کار اســت که قرارداد منعقد کرده و حدود ۶هزار و ۵۵کارفرما در این 

طرح نیز ثبت نام کرده اند.
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عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛گزیده خبر

افزایش قیمت بنزین تا پایان سال موضوعیت ندارد
هادی بیگی نژاد با اشــاره به اینکه مجلس هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 
و ســایر حامل های انرژی ندارد گفت: حتی در زمان بررسی بودجه۱۴۰۰ نیز هیچ 
تبصــره ای در خصوص افزایش قیمت بنزین مطرح نشــد، بنابراین هرگونه افزایش 
قیمتی تا پایان سال، فاقد موضوعیت است. بعد از مطرح شدن افزایش قیمت بنزین 
توسط یکی از نامزدهای ردصالحیت شده در این خصوص که قیمت بنزین در واقع 
۲۰هزار تومان است و باید در نحوه پرداخت یارانه آن، بازنگری شود، برخی زمزمه ها 
در خصوص افزایش قیمت بنزین در فضای عمومی جامعه شــنیده شــد. موضوعی 
که باعث شــد تا شایعه گرانی بنزین بر سر زبان  ها بیفتد و دست به دست در فضای 
مجازی بچرخد. با گسترش ابعاد موضوع، فیلمی در فضای مجازی پخش شد که در 
آن ادعا شــده بود نمایندگان تصمیم گرفته اند، افزایش قیمت بنزین را از مردادماه 
کلید بزنند تا با باطل شدن کارت سوخت، هرماه ۱۵ لیتر بنزین به کارت ملی افراد 
باالی ۱۸سال واریز شود. بالفاصله پس از طرح این شایعات هم مسئوالن اجرایی و 
هم نمایندگان مجلس اعالم کردند که هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در 
دستور کار قرار ندارد.در همین خصوص، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس 
با اشاره به برخی شایعات در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی، گفت: با توجه 
به اثراتی که افزایش قیمت بنزین در شاخص های کالن اقتصادی، اجتماعی، امنیتی 
و اساسا سفره های مردم دارد، هرگونه تصمیم گیری در این زمینه، باید با مورد توجه 

قرار دادن جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. تا به امروز هیچ طرح، مصوبه 
و حتی بحث و تبادل نظری پیرامون افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی 
نه در کمیســیون انرژی و نه در هیچکدام از کمیسیون های مشترک مجلس مطرح 
نشده است.بیگی نژاد درباره موضع کلی مجلس نسبت به قیمت بنزین، یادآور شد: 
مجلس یازدهم از ابتدا اعالم کرده، نســبت به مسائل معیشتی مردم حساس است. 
نمایندگان مخالف هرگونه تصمیمی هســتند که باعث تکانه های تورمی افزونتر در 
زندگی مردم می شــود. در زمان بررسی بودجه ســال۱۴۰۰ نیز هیچ تبصره ای در 
خصوص افزایش قیمت بنزین مطرح نشد، بنابراین هرگونه تغییر در افزایش قیمت 
بنزین در سال۱۴۰۰موضوعیت نخواهد داشت.نماینده مردم مالیر در مجلس با اشاره 
به مشکالتی که از تصمیم سازی های عجوالنه در کشور ایجاد شده، گفت: در گذشته 
نیز قیمت بنزین، بدون توجه به تبعات اجتماعی، معیشــتی و امنیتی افزایش پیدا 
کرد و کشور آسیب های فراوانی را از این تصمیم متحمل شد. این تجربه نباید دیگر 
تکرار شود. در آینده هم هرگونه تصمیم در خصوص قیمت بنزین باید با بررسی های 
گســترده ابعاد مختلف و به صورت تدریجی عملیاتی شــود. اما همانطور که اشاره 
کردم، حتی به صورت شفاهی هم بحثی در این زمینه در مجلس مطرح نشده است.

حذف یارانه های پنهان

بیگی نژاد در خصوص اظهارات برخی نامزدهای ریاست جمهوری در خصوص حذف 
یارانه هــای پنهان و پرداخت آن در قالب یارانه های نقــدی به مردم گفت: موضوع 
یارانه های پنهــان در اقتصاد ایران یک مقوله جدی و تخصصی اســت. اما به هیچ 
عنوان در کوتاه مدت نمی توان این یارانه ها که بخش اعظم آن هم یارانه انرژی است 
را حذف کرد. ناگفته پیداست، هر تصمیمی در حوزه اقتصاد، دامنه وسیعی از تبعات 
در حوزه های گوناگون ایجاد خواهد کرد.عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس 
یادآور شد: این طور نیست که یارانه های بخش انرژی را بتوان به راحتی حذف کرد. 
هر تصمیمی در این خصوص بدون توجه به ابعاد دیگر اقتصادی، باعث بروز تکانه های 
شــدید تورمی و معیشتی در زندگی اقشار محروم جامعه خواهد شد. بنابراین تصور 
نمی کنم، فرد یا جریانانی بتواند ادعا کند که من یارانه های پنهان جامعه را در کوتاه 
مــدت حذف خواهم کرد.بیگی نژاد در پایان خاطرنشــان کرد: در برخی نمونه های 
خاص، مجلس تالش کرده تا این اصالح در الگوی مصرف را انجام دهد. مجلس در 
تبصره های بودجه ۱۴۰۰ در برخی صنایع خاص مثل صنایع فوالد یا سیمان، تالش 
کرد تا یارانه های بخش انرژی واحدهای اقتصادی این صنایع را تعدیل کند. این روند 
اما به صورت جزئــی و تدریجی و درباره برخی صنایع خاص صورت گرفت. اما این 
ادعــا که می توان در کوتاه مدت و میان مدت، یارانه های بخش انرژی را حذف کرد، 

به نظرم بیشتر به یک وعده شباهت دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
کیفی سازی خدمات مستلزم ارتباط 

دوسویه با مشترکین گاز طبیعی
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل در حاشیه 
جلسه ارایه دســتاوردهای طرح نظرسنجی، ارتقاء 
ســطح کیفی ارایه خدمــات را در گرو شــناخت 
نیازمنــدی های جامعه هدف دانســت و در همین 
راســتا از گسترش تعامل و ارتباط دو سویه  با گروه 
های هدف خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل ؛ 
ســردار اسماعیلی مدیرعامل این شرکت در این خصوص از تقویت راه های 
ارتباطی و دوســویه شدن تعامل با مشــترکان گاز خبر داد و افزود: یکی از 
اهداف شــرکت گاز اســتان در ارایه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی ، 
تغییر کردن تعریف مشترک و برقراری ارتباط دو سویه با مشترکین است.
وی درمورد محیط ارایه خدمات و اطالع رســانی به مشترکین گاز طبیعی 
نیز توضیح داد: بنا بر نتایج نظر ســنجی ها در حال حاضر در رابطه با نحوه 
اطالع رسانی ؛ فضای مجازی و استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی در 
ایجاد ارتباط دوسویه با مشــترکین با بیش از 3۰ درصد در رتبه نخست و 
پس از آن صدا و ســیما با ۲۲ درصد در رتبه دوم قرار دارد و سایر روشهای 
ارتباطی اعم از نشــریات، وبسایت، تابلوهای تبلیغاتی ، پیامک و ... در رتبه 

های بعدی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:
کالنشهر تبریز ۸۶ درصد پوشش شبکه 

فاضالب دارد
آذربایجان شرقی - شیعه نواز: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شرقی با بیان اینکه مدول دوم 
تصفیه خانه تبریز، بــزرگ ترین طرح تصفیه خانه 
ای در دســت احداث کشــور در زمان حاضر است، 
گفت: تبریز تنها کالنشهر کشور است که حدود ۸۶ 
درصد پوشش شبکه فاضالب دارد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا 
ایمانلو با اعالم این مطلب، اظهــار کرد: فاز اول تصفیه خانه فاضالب تبریز 
ســال ۱3۸۱ به بهره برداری رســیده و  ۶۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار 
دارد؛ با اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب و تقویت فاز اول در مجموع 
۲ میلیون نفر از فواید فاضالب شــهری برخوردار می شوند که بخش مایع 
این تصفیه خانه دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد و وارد مدار شبکه 
می شــود. وی افزود: ســاالنه ۱۲۵ میلیون مترمکعب پساب حاصل از این 
تصفیه خانه پس از گندزدایی به ســمت دریاچه ارومیه هدایت می شود که 
در احیای رنگین آبی منطقه غرب کشــور و حفاظت از محیط زیست نقش 

مهمی را ایفا خواهد کرد.  

گام جدید ترکیه در مسیر تبدیل شدن به قطب انرژی
ترکیه به مدت چند دهه رویای تبدیل شدن به یک قطب انرژی را در سر داشت و با توسعه پروژه های انرژی فراساحلی شرق مدیترانه، 
به نظر می رسد این رویا به زودی به واقعیت بدل می شود. با کشف ذخایر گازی فراساحلی جدید در این منطقه، آنکارا رویکرد جدی 
تر را برای تبدیل شدن به یک بازیگر انرژی واقعی دنبال می کند. در اقدامی برای جلب توجهات بیشتر به ذخایر گازی احتمالی ترکیه، 
سازمان رگوالتوری انرژی ترکیه )EPDK( اعالم کرد حجم گاز فراساحلی دریای سیاه در بازار گاز فیوچرز در استانبول اول اکتبر برای 
معامله گشــوده خواهد شد.ترکیه برای پشــتیبانی از این اقدام باید بازار گاز فیوچرزی ایجاد کند که به گفته مصطفی ییلماز، رییس 
ســازمان EPDK به بورس انرژی EXIST مرتبط خواهد بود.ترکیه اعالم کرد که هدف از راه اندازی این بازار فیوچرز، ریســک زدایی 
معامالت با فراهم کردن ثبات بیشتر داد و ستد نسبت به بازار گاز اسپات است. ییلماز گفت: ۵۴۰ میلیارد متر مکعب گاز که بیش از 
۱۰۰ میلیارد دالر ارزش بازار خواهد داشت، تحت نام »قرارداد گاز دریای سیاه« در بازار گاز فیوچرز ترکیه برای معامله گشوده خواهد 
شد. این اقدام پس از رونمایی هفته گذش اکتشاف گازی جدید از سوی رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه انجام می گیرد.این 
اکتشاف به میزان ۱3۵ میلیارد متر مکعب در چاه آماسرا-۱ واقع در میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه است. ترکیه در سال ۲۰۲۰ 
اکتشاف ذخایر گازی به میزان ۴۰۵ میلیارد متر مکعب در چاه فراساحلی تونا-۱ در میدان ساکاریا را اعالم کرد. اگر این آمار درست 
باشند و کیفیت ذخایر گازی برای بازار جذاب باشد، دوران وابستگی انرژی ترکیه ممکن است به سر آمده باشد. اعالم این میزان ذخایر 
کشف شده به منزله آن است که وابستگی ترکیه به واردات گاز به زودی کاهش پیدا خواهد کرد.بیانیه های مقامات ترکیه نشان می 
دهد که تولید ساالنه سه تا پنج میلیارد متر مکعب نخست تا سال ۲۰۲3 به مرحله بهره برداری می رسد و می تواند به حدود ۱۵ تا 
۲۰ میلیارد متر مکعب در سال افزایش پیدا کند. این امر واردات گاز ترکیه را به میزان حدود 3۰ درصد کاهش خواهد داد. استراتژی 
قطب انرژی ترکیه با منابع تامین متنوع گاز از دریای ســیاه به همراه خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی و خط لوله ترک اســتریم 

پشتیبانی خواهد شد.

پیش بینی عراق از قیمت نفت در شش ماه آینده
قیمت نفت بین ۶۸ تا ۷۵ دالر خواهد بود

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ 
بین ۶۸ تا ۷۵ دالر خواهد بود.  احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در نمایشگاه کتاب بین المللی به خبرنگاران گفت: 
ایــن محدوده قیمت به دلیل پایبندی اوپک پالس به محدودیت عرضه پیش بینی می شــود.اوپک در جدیدترین 
گزارش ماهانه خود که هفته پیش منتشــر شــد، پیش بینی کرد همزمان با آماده شــدن این گروه برای تسهیل 
محدودیت عرضه، رشد تقاضای جهانی برای نفت در نیمه دوم سال میالدی جاری شتاب خواهد گرفت. اوپک پیش 
بینی کرد با خروج جهان از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، مصرف نفت در نیمه دوم سال میالدی جاری حدود 
پنج میلیون بشــکه معادل پنج درصد رشــد می کند.اوپک و متحدانش ۴۰ درصدی از محدودیت عرضه ای که از 
زمان شیوع ویروس کرونا به اجرا گذاشته بودند را احیا کرده اند و در نشست اول ژوییه احیای بیشتر تولید را بررسی 
خواهند کرد.قیمت نفت روز جمعه به باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرد و نفت برنت ۱۷ سنت افزایش یافت 
ودر ۷۲ دالر و ۶۹ سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۲ 
سنت افزایش، در ۷۰ دالر و ۹۱ سنت در هر بشکه بسته شد.بانک سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره 
به افزایش نرخ واکسیناسیون و تقویت فعالیت اقتصادی جهانی، پیش بینی کرده که روند صعودی جاری بازار نفت 
ادامه پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابستان امسال به ۸۰ دالر در هر بشکه صعود می کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
عراق در ماه مه اعالم کرد در حال بررسی خرید سهم شرکت اکسون موبیل در میدان نفتی قرنه غربی ۱ است که 
یکی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان است. وزیر نفت عراق در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اکسون، گفت: این 

شرکت هنوز از میدان قرنه غربی ۱ خارج نشده و عراق سرگرم بررسی گزینه موجود است.

تاکید مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان؛
گذر بی دغدغه از تابستان داغ با 1۵ لیتر صرفه 

جویی آب در شبانه روز
مدیــر دفتر بهــره بــرداری و کاهش آب بــدون درآمد 
آبفای اســتان اصفهان خواســتار صرفه جویی ۱۵ لیتری 
مصرف آب در شــبانه روز توســط شــهروندان اصفهانی 
شد.سیدمحمدحســین صالح با اشــاره به این که در حال 
حاضر ســرانه مصرف آب مشترکین شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان ۱۵۷ لیتر در شبانه روز است گفت: اگر هر 

شهروند فقط ۱۵ لیتر صرفه جویی کرده و مصرف خود را به ۱۴۲ لیتر برساند می توان 
تابستان گرم امسال را بدون دغدغه و با آرامش پشت سر گذاشت.وی با بیان این که گرم 
شدن زودهنگام هوا موجب افزایش مصرف و افت شدید فشار آب شبکه در روزهای اخیر 
شــده است گفت: هرچند تصفیه خانه آب باباشیخعلی با ظرفیت ۱۱۵۰۰ لیتر در ثانیه 
در حال فعالیت اســت اما به دلیل این که چاه های فلمن در حاشیه زاینده رود به کلی 
خشک شده و میزان آبدهی چاه های متفرقه نیز ۵۰ درصد کاهش یافته است، در حال 
حاضر به میزان 3۰۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب داریم که اثر خود را به صورت افت شدید 
فشار آب شبکه نشان داده است.مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای 
استان اصفهان از افزایش ۲۰۰ تا 3۰۰ لیتر در ثانیه ای مصرف آب به ازای هر درجه گرم 
تر شدن هوا در ۵۷ شهر و 3۸۰ روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ خبر 
داد و گفت: در صورتی که سامانه دوم آبرسانی به اصفهان وارد مدار نشود، کمبود آب در 

هفته های آینده به ۴3۰۰ لیتر در ثانیه خواهد رسید.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره 1400/500 آقای عطاله کریمی فرزند فیض اله به شماره 
ملی 3۸5۸7۸1193 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی هه مرو کول به مساحت 77۸05 متر مربع به شماره پالک 12۸74 فرعی از 5۸ اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای فیض اله و فتح اله کریمی. 2- برابر رای شماره 1400/501 آقای عطاله کریمی فرزند فیض اله به شماره ملی 3۸5۸7۸1193 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی وشترمان به مساحت 31694/72 متر مربع به شماره پالک 12۸75 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد سعید و محمد صالح دهقان. 3-برابر رای شماره1400/496 آقای حسن نوشادی فرزند فارس به شماره ملی 3۸5۸7۸500۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیم به مشــوریت محلی ده یه کوون به مســاحت 6163۸ متر مربع به شماره پالک 12۸72 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای حسن 
نوشادی 4-برابر رای شماره 1400/50۸ آقای عالءالدین احمدی فرزند علی به شماره ملی 3۸5۸794937 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت محلی یه ک شه 
وه به مساحت 23952/23 متر مربع به شماره پالک 12۸79 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای علی احمدی. 5-برابر رای شماره1400/531 
آقای ساالر اسدی فرزند عبدالحمید به شماره ملی 3۸50016323 نسبت به سه دانگ مشاع یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت محلی کوچکه ره ش به مساحت 21475 متر مربع 
به شماره پالک 12۸77 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عبداله فتحی. 6-برابر رای شماره 1400/52۸ آقای فرشید اسدی فرزند عبدالحمید 
به شماره ملی 3۸5۸۸054۸3 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت محلی کوچکه رش به مساحت 21475 متر مربع به شماره پالک 12۸77 
فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای عبداله فتحی 7-برابر رای شــماره 1400/599 آقای پرویز برگی به شــماره ملی 3۸5943796۸ نسبت به 
ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 4۸35 متر مربع به شماره پالک 34۸ فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه آقاجری خریداری از مالک رسمی آقای کریم برگی ۸-برابر 
رای شــماره 99/1۸70 آقای هادی ویســی فرزند میرزا به شماره ملی 3۸591۸54۸9 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مشهوریت محلی چم یول کشتی به مساحت 
26916/6۸ متر مربع به شماره پالک 227 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه گلتپه سفلی خریداری از مالک رسمی آقای میرزا ویسی9-برابر رای شماره1400/620 آقای 
اشرف سهرابی فرزند نبی به شماره ملی 3۸59651374 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 62125/3 متر مربع به شماره پالک 31 فرعی از 54 اصلی واقع در 
بخش 14 دیواندره قریه قلعه ریحانه خریداری از مالک رسمی آقای عبدالکریم میرزایی 10-برابر رای شماره 1400/632 آقای باقی شکری فرزند محمد امین به کد ملی 3۸596063۸7 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 6024 متر مربع به شماره پالک 131 فرعی از 79 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه قره غیبی خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد امین شکری 11- برابر رای شماره 1400/594 آقای هیمن رجبی فرزند محمد صالح به کدملی 3۸50191516 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت 
محلی نساردواوان به مساحت 29510/45 متر مربع به شماره پالک 331 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه گالنه خریداری از مالک رسمی آقای علی رجبی 12- برابر رای 
شماره 1400/47۸ آقای فواد محمودی فرزند عباس به شماره ملی 3۸59471۸05 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت محلی تپه سورجنب مرغداری به مساحت 
341۸4/33 متر مربع به شماره پالک 397 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای کورش امینی 13-برابر رای شماره 1400/514 آقای 
فریدون رضائی فرزند ابراهیم به کدملی 3۸59۸72745 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 71/۸2 متر مربع به شماره پالک 12۸7۸ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارائی 14-برابر رای شماره 1400/502 آقای محمد رئوف الماسی فرزند علی به کدملی 3۸5۸7۸5741 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی یاره ما به مساحت 32۸02/17 متر مربع به شماره پالک 12۸76 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای علی 
الماسی 15-برابر رای شماره 1400/5۸9 آقای فاروق شاه ویسی فرزند محمد به کد ملی 37۸0272611 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/۸ متر مربع به شماره 
پالک 12۸92 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای نصراله رضایی.16-برابر رای شــماره 1400/590 خانم معصومه کهزاد فرزند محمد صالح به 
کدملی 37۸2472047 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 6291/14 متر مربع به شماره پالک 12۸91 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد رشید امینی 17-برابر رای شماره 1400/519 آقای کاوه سی و سه مردان فرزند موسی به کدملی 3۸59415107 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت92/35 متر مربع به شماره پالک12۸۸1 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای سلیمان حسن پور 1۸-برابر رای شماره1400/507 آقای 
فرزاد علی نیا فرزند یحیی به کدملی 3۸59461941 نســبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 162 متر مربع به شماره پالک 12۸۸0 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای خداکرم حاتمی 19-برابر رای شماره 1400/601 آقای صابر باباخانی فرزند محمد به کدملی 3۸59591691 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 62/59 متر مربع به شماره پالک 12۸90 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای نصراهلل رصایی 20- برابر رای شماره 1400/51۸ خانم 
ثنایت حیدری فرزند علی محمد به کدملی 3۸59593560 نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102/76 متر مربع به شماره پالک 12۸73 فرعی از 5۸ 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی 21- برابر رای  شماره 1400/516 خانم الهام محمدی فرزند هاشم به کدملی 3۸50043916 نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102/76 متر مربع به شماره پالک 12۸73 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار مرادی 
22- برابر رای شماره 1400/597 آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کدملی 3۸59404997 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت بان تنگه رش به مساحت 
46015/9۸ متر مربع به شماره پالک 225 فرعی از 62 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کانی سفید کلکان خریداری از مالک رسمی آقای خلیل حسن زاده کردکند 23-برابر رای 
شماره 1400/504 آقای عطاهلل سلیمانی فرزند عبدالرحمن به کدملی 3۸59022946 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 20194۸ متر مربع به شماره پالک 
396 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای جمشید امینی 24-برابر رای شماره 1400/490 آقای فواد محمودی فرزند عباس به کد 
ملی 3۸59471۸05 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مشهوریت محلی تپه سور جنب باغ داریوش به مساحت 3۸351/7 متر مربع به سماره پالک 399 فرعی از 66 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای کورش امینی 25-برابر رای شماره1400/497 آقای عطاله کریمی فرزند فیض اله به کدملی 3۸5۸7۸1193 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت بان سید شکره به مساحت 4573۸/۸5 متر مربع به شماره پالک 26 فرعی از 57 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه 
سید شکره خریداری از مالک رسمی آقای محمود فرجی و احمد کاکایی 26-برابر رای شماره1400/509 آقای صابر آقای مرادی فرزند علی صفدر به کدملی 3۸5907۸1۸6 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت په چه میره به مساحت 72942 متر مربع به شماره پالک 305 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه بابارار خریداری از 
مالک رسمی آقای علی صفدر آقا مرادی 27- برابر رای شماره 1400/503 آقای اسداهلل یاراحمدی فرزند ابوالمحمد به کد ملی 3۸59969706 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی به مساحت 30150 متر مربع به شماره پالک 323 فرعی از 47 اصلی واقع در بخش 13 دیواندره قریه زاغه علیا خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد یاراحمدی. بدیهی ست در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول دو شنبه 1400/03/24 و تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1400/04/08
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گزیده خبر سخنگوی گمرک ایران خبر داد؛

تجارت ۷ میلیارد دالری غیرنفتی در اردیبهشت ماه
ســخنگوی گمرک اظهار داشــت: تجارت خارجی غیر نفتی 
کشــور در اردیبهشــت ماه به 11میلیون و 900هزار تن و به 
ارزش هفــت میلیارد و 83میلیون دالر رسید.ســید روح اله 
لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت : تجارت خارجی غیر 
نفتی دو ماهه کشــور به   22.2میلیون تــن کاال و به ارزش 
12.8میلیــارد دالر رســید که  11.9میلیون تــن، به ارزش 
هفــت میلیارد  و 83 میلیون دالر آن مربوط به اردیبهشــت 
ماه اســت.لطیفی افزود: از این میزان تجارت خارجی در  ماه 
اردیبهشت، هشت میلیون و 579هزار تن به ارزش سه میلیارد 
و 352میلیون دالر مربوط به صادرات کاالهای ایرانی است و 
مابقی  آن به وزن ســه میلیون و 321هزار تن، به ارزش سه 
میلیارد و 731میلیون دالر مربوط به واردات کاال به کشــور 
است.  لطیفی توضیح داد: با وجود رشد 48درصدی صادرات 
از لحاظ ارزش در مجموع دو ماه ابتدایی ســال نسبت به این 
مدت در ســال قبل، در اردیبهشت ماه نســبت به فروردین 
ماه با 277هزارتن کاالی  بیشــتر و 384میلیون دالر فروش 
بیشــتر، رشــد 3.3درصدی در وزن و 13درصدی در ارزش 
را شــاهد بودیم و در واردات نیز یک میلیون و 280هزار تن 
کاال با ارزشــی بیشتر از 937 میلیون دالر نسبت به فروردین 
ماه، واردات قطعی بیشــتری داشــتیم که این میزان، رشــد 
62.5درصدی در وزن و 33.5درصدی در ارزش واردات نسبت 

به فروردین ماه به شــمار می آید.لطیفی در خصوص  تجارت 
کشور در اردیبهشــت ماه افزود:در 31 روز اردیبهشت امسال 
در رویه صادرات، نســبت به سال 99، 720 میلیون دالر کاال 

بیشــتر صادر شد که معادل رشدی 27.5 درصدی است و در 
همین مدت نســبت به اردیبهشت سال قبل در رویه واردات، 
595میلیون دالر کاال بیشــتر وارد شده که 19 درصد بیشتر 

بوده است. البته در وزن در هر دو رویه کاهش 531هزار تنی 
و 612هزار تنی را شاهد بودیم که منفی 6درصد وزن صادرات 
و منفی 15.5درصــد وزن واردات است.ســخنگوی گمرک 
در خصوص مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی در اردیبهشــت 
ماه 1400 گفت : در دومین ماه ســال ،چین با دو میلیون و 
399هزار تن به ارزش یک میلیارد و 89میلیون دالر، عراق با 
یک میلیون و 586هزار تن به ارزش 525میلیون دالر، اماران 
با یک میلیــون و 205هزار تن بــه ارزش 432میلیون دالر، 
ترکیه با 193هزار تن به ارزش 211میلیون دالر و افغانستان 
بــا 459هزار تن به ارزش 190میلیــون دالر، پنج مقصد اول 
کاالهای صادراتی کشــور در اردیبهشت ماه بودند.وی افزود: 
امارات با 953هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و 55میلیون 
دالر، چین با 240هزار تن به ارزش 832میلیون دالر، ترکیه با 
409هزار تن به ارزش 395میلیون دالر، سوئیس با 300هزار 
تن به ارزش 227میلیــون دالر و آلمان با 118.5هزار تن به 
ارزش 171میلیون تن، پنج شــریک کشــورمان برای تامین 
کاالهــای مورد نیاز کشــور بودند.لطیفی  در خصوص میزان 
کاالهــای عبوری از کشــور توضیح داد: ترانزیت کشــور در 
اردیبهشــت ماه مانند فروردین روند خوبی دارد و 933هزار 
تن کیلومتر، میزان کاالهای عبوری از کشــورمان در این ماه 

بوده است.

مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد: 
 برنامه انجام ۸۰ هزار متر حفاری اکتشافی

 در سال ۱۴۰۰
امیرعلی طاهرزاده انجام 80 هزار متر حفاری اکتشافی 
توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را از جمله 
برنامه های این شرکت در ســال 1400 عنوان کرد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، امیرعلی طاهرزاده با اشــاره به اهمیت عملیات 

اکتشافی در ایمپاسکو گفت: با توجه به پیشران بودن بخش اکتشاف در توسعه 
معدن و صنایع معدنی کشور و ایجاد توسعه پایدار، 80 هزار متر حفاری در بخش 
های سنگ آهن، زغال سنگ و پلی متال، 15 هزار کیلومترمربع تهیه نقشه های 
زمین شناســی از جمله اهم برنامه های اکتشــافی این شرکت در سال 1400 
است.طاهرزاده در ادامه دریافت 4 فقره گواهی کشف را از دیگر برنامه های سال 
1400 شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عنوان کرد.وی با اشاره به برنامه 
67 هزار مترحفاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال گذشته گفت: 
خوشبختانه در پایان سال 99 شاهد تحقق 117 درصدی حفاری اکتشافی )77 
هزار متر( بودیم.مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بیشترین میزان 
حفاری اکتشافی توسط این شرکت در سال گذشته را مربوط به استان سیستان 

و بلوچستان عنوان کرد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:
شـرکت فـوالد مـبارکه حـتی با کاهـش سهمیـه 

بـرق در تولید و تأمین نیاز بازار فعال است
مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکه شــرکت توانیر با اعمال برنامه 
مدیریت بار، حدود 40 درصد نیاز برق فوالد مبارکه 
را محدود می کند، گفت: تولید محصول و تأمین نیاز 
بازار حتی با کاهش ســهمیه بــرق در فوالد مبارکه 

انجام می شــود.جواد نیلی احمدآبــادی در خصوص تأثیــر و اجرای طرح 
مدیریــت بار در مجموعه بزرگ فوالد مبارکه، اظهار کــرد: در واقع از اواخر 
اردیبهشت ماه فوالد مبارکه مشمول محدودیت های مدیریت بار شده است.

وی افزود: سال های گذشــته برنامه مدیریت بار از نیمه خردادماه و بعضا از 
ابتدای تیرماه آغاز می شد، اما امســال این محدودیت ها بسیار زودتر اعمال 
گردید و ســهمیه برق فوالد مبارکه کاهش یافت.وی با بیان اینکه در زمینه 
برق همانند سال های گذشته، برنامه مدیریت بار به فوالد مبارکه اعالم شد، 
توضیح داد: به طور معمول برخی توقفات و تعمیرات اساسی خط تولید را برای 
فصل گرم تابستان پیش بینی کرده ایم، اما امسال با توجه به شدت قطعی ها، 
جدا از توقفات برنامه ریزی شــده، برخی توقفات اضطراری برق هم خواهیم 

داشت که موجب کاهش تولید می شود.

معاون وزیر صمت خبر داد:
سهم ۷۱ درصدی کاالهای واسطه ای از واردات دو ماهه سال جاری

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بررسی سهم واردات اقالم مختلف طی دو ماهه سال1400 به تفکیک کاالهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای نشان می دهد در این مدت سهم 
کاالهای واسطه ای،70.9درصد، کاالهای مصرفی، 15.2درصد و کاالهای سرمایه ای 13.8 درصد بوده است.به گزارش سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم اظهار کرد: بررسی سهم واردات 
اقالم مختلف طی دو ماهه ســال1400 به تفکیک کاالهای مصرفی، واســطه ای، سرمایه ای نشان می دهد در این مدت سهم کاالهای واسطه ای،70.9درصد، کاالهای مصرفی، 15.2درصد 
و کاالهای ســرمایه ای 13.8 درصد بوده اســت.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت:  بررسی سهم واردات اقالم مختلف طی دو ماهه سال1400 به تفکیک کاالهای 
مصرفی، واســطه ای، ســرمایه ای نشان می دهد در این مدت سهم کاالهای واسطه ای،70.9درصد، کاالهای مصرفی، 15.2درصد و کاالهای سرمایه ای 13.8 درصد بوده است. حمید زادبوم 
اظهار داشت: بررسی آمار تجارت خارجی نشان می دهد واردات کشور طی دو ماهه سال جاری به 5362 هزار تن و به ارزش 6525 میلیون دالر رسیده است که نسبت به سال قبل 16.5 
درصد از نظر وزن کاهش و 29.5 درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.وی افزود: واردات کاال در اردیبهشت ماه به 3320 هزار تن و 3731 میلیون دالر رسیده است که نسبت به ماه قبل 
62 درصد از لحاظ وزن و 33 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد:  پنج مبدا بزرگ وارداتی کشور شامل امارات متحده 
عربی با ارزش 1843 میلیون دالر و سهم 28.2 درصد از کل واردات، چین 1488 میلیون دالر و سهم 22.8 درصد ، ترکیه 642 میلیون دالر و سهم 9.8 درصد، آلمان 285 میلیون دالر 
و سهم 4.4 درصد و سوئیس 283 میلیون دالر و سهم 4.3 درصد بوده است که سهم این پنج کشور از کل واردات، 70 درصد است.متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی، 1217 دالر که 

نسبت به سال قبل 55 درصد افزایش داشته است.

کارشناس اقتصادی توضیح داد؛
علت بلوکه شدن ارزهای 
صادراتی ایران در عراق

کارشناس دیپلماســی اقتصادی گفت: علت اصلی بلوکه 
شدن ارزهای صادراتی ایران در عراق، اصرار دولت روحانی 
بر خرید کاالی اساســی صرفا از کانال های آمریکاســت.

مجید شاکری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
با بیان اینکه صحبت هــای عبدالناصر همتی، رئیس کل 
ســابق بانک مرکزی درباره بلوکه شدن پول صادرات برق 
و گاز به عراق به دلیل تحریم های ثانویه، دقیق نیســت، 
نوشت: علت اصلی بلوکه شدن ارزهای صادراتی ایران در 
عراق، اصرار دولت روحانی بر خرید کاالی اساسی صرفاً از 

کانال های آمریکاست.

سهم ۳۶۰ میلیون دالری ایران از بازار قطر
معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت:  متاسفانه ما حتی در بین 20 شریک 
اول تجاری قطر نیز نیســتیم و عمدتا کشورهای اروپایی و از بین کشورهای همسایه ما ترکیه 
در این کشــور کار می کند.حســام حالج در مورد روند تجاری ایــران و قطر اظهار کرد: روابط 
ما از نظر سیاســی نسبتا با قطر خوب است، بســیاری از کشورها هستند که ما روابط سیاسی 
خوبی با آنها داریم اما متاسفانه نتوانستیم استفاده  بهینه بکنیم. دلیل موضوع این است که بین 
مذاکره کنندگان سیاسی کسانی که به مســائل اقتصادی کامال اشراف داشته باشند نیستند و 
همراهی نمی کنند، متاسفانه نظرات بخش خصوصی هم گرفته نمی شود.وی افزود: بنابراین به 
وضعیتی می رســیم که با کشوری مانند قطر که در سال های اخیر به عنوان میانجی در منطقه 
مطرح می شود و به دنبال این است که روابط خود را با کشورها دوستانه نگه دارد، نتوانیم روابط 
اقتصادی خوبی داشــته باشیم.حالج با اشاره به سهم ایران از بازار قطر گفت: از مجموع حدودا 
26 میلیارد و 700 میلیون دالر واردات قطر متاســفانه ســهم به خصوصی نداریم و سهم ما از 
آن بین 350 تا 360 میلیون دالر اســت. متاسفانه ما حتی در بین 20 شریک اول تجاری قطر 
نیز نیستیم و عمدتا کشورهای اروپایی و از بین کشورهای همسایه ما ترکیه در این کشور کار 
می کند. بنابراین نیاز اســت که یک کار تحقیقاتی مفصل در این مورد انجام شود.وی در ادامه 
اضافه کرد:  ما به دنبال این هســتیم که یک دستور کار چشم انداز 10 ساله برای با قطر تعریف 
کنیــم تا بتوانیم پروژه های کوتاه مدتی در حوزه هــای مختلف مانند صنایع غذایی، محصوالت 
نفتی و کاالهایی که در انها مزیت داریم بازاری را در قطر ایجاد کنیم.معاون امور بین الملل اتاق 
بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی پیرامون واردات ایران از قطر گفت: متاسفانه ما واردات چندانی 
از قطر نداریم. کل حجم وارداتی ما از قطر حدود 30 میلیون دالر اســت که بیشــتر مربوط به 
وسایل برقی، صوتی و تصویری و الستیک است. تراز تجاری دو کشور نیز 310 میلیون دالر به 
نفع ایران است. باید سعی کنیم از کشور قطر به عنوان کشوری که از طریق آن تحریم ها را دور 
بزنیم و کشور واسط استفاده کنیم تا دست کم رغبتی در طرف مقابل برای گسترش روابط به 
وجود بیاید.وی همچنین با اشاره به سهم ترکیه از بازار قطر بیان کرد: ترک ها در بازار قطر بسیار 
خوب کار می کنند، آنها عموما بازار را با هدف بلندمدت تعریف می کنند. قطری ها هم در بسیاری 
از پروژه ها نیازمند این بودند که کشــورهای خارجی ورود پیدا کنند و در بین شــرکای تجاری 
قطر، ترکیه در کنار چین و اروپا از شرکای اول قطر است. بطوریکه از مجموع 26 میلیارد و 700 
میلیون دالر واردات قطر، ترکیه جزو 6 یا 7 کشوری است که سهم بیشتری دارد. در بسیاری از 
اقالمی که قطر وارد می کند ترک ها حضور مستمر دارند و جای پای خود را محکم کرده اند. نه 
تنها در قطر بلکه در باقی کشورهای حوزه خلیج فارس ترکیه با برنامه جلو رفته است.حالج در 
پایان خاطرنشــان ساخت:  چند رویداد در قطر پیش رو داریم؛ از جمله جام جهانی و بازی های 
آسیایی. البته برنامه ای را در اتاق تهران در نظر داریم و فقط محدود به این دو رویداد نیست و 
بلندمــدت داریم. فعالین اقتصادی در حوزه های مختلف در تبیین این موضوع کمک می کنند، 
بســیاری از آنها به عنوان توریست وارد این کشورها می شوند و فرصت خوبی است که فعالین 

اقتصادی این بازار را دنبال کنند.

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:
نمایشگاه اختصاصی ایران در ارمنستان افتتاح شد

نمایشگاه اختصاصی ایران در ایروان به طور رسمی و با حضور سفیر ایران در ارمنستان، مدیرعامل 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران و معاون وزیر اقتصاد ارمنستان افتتاح شد.به 
گزارش  سازمان توسعه تجارت ایران، عباس ظهوری در افتتاحیه نمایشگاه اختصاصی ایران در 
ایروان، ضمن اشــاره به رابطه عمیق فرهنگی بین دو کشور گفت: با عضویت ایران در اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا فرصت های تجاری زیادی جهت توسعه بازار محصوالت ایرانی در بازار اوراسیا 
فراهم شده است و ارمنستان نیز به سبب وجود مرز مشترک به عنوان دروازه اوراسیا مطرح است.

وی افزود: در سال های اخیر و به رغم شیوع ویروس کرونا تجارت دو جانبه بین ایران و ارمنستان 
از رشد خوبی برخوردار بوده است. در این نمایشگاه 108 شرکت ایرانی در حوزه های کشاورزی و 
صنایع غذایی، صنعت ساختمان، نفت و انرژی، قطعات خودرو، خدمات فنی و مهندسی، دارو و 
تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی و در فضایی بالغ بر 1500 متر مربع آخرین دستاوردهای خود 

را به مدت چهار روز به نمایش می گذارند.

در حالی که ایران گرفتار تحریم های ضدانســانی دولت 
آمریکا اســت و از حیــث اقتصادی، یکــی از امیدهای 
کشور این اســت که »اقتصاِد معدن و صنایع معدنی« 
جای اقتصــاد آســیب پذیِر مبتنی بر نفــت را بگیرد، 
بزرگ ترین پروژه صنعت ســرب و روی کشور با ارزش 
حداقــل 20 میلیــارد دالر، معطِل دالل بــازی، رانت و 
سوداگری اســتبه گزارش خبرگزاری موج، در حالی که 
ایران گرفتار تحریم های ضدانســانی دولت آمریکا است 
و از حیث اقتصادی، یکی از امیدهای کشــور این است 
کــه »اقتصاِد معــدن و صنایع معدنی« جــای اقتصاد 
آســیب پذیِر مبتنی بر نفت را بگیرد، بزرگ ترین پروژه 
صنعت سرب و روی کشــور، یعنی معدن مهدی آباد با 
ذخایــر معدنی با ارزش حداقل 20 میلیارد دالر، معطِل 
دالل بازی، رانت و ســوداگری اســت. در فاجعه حبس 
ثروت های معدنی در مهدی آباد، ردپاهایی از اشتباهات 
ایمیدرو گرفته تا ایجاد انحصار توسط شرکت راه سازی 
و معدنی مبین دیده می شــود.در سال 95، تمام مراحل 
اکتشاف، استخراج، تولید و فرآوری معدن سرب و روی 
مهدی آباد به مدت 24 سال به کنسرسیومی متشکل از 
شش شرکت راه سازی و معدنی مبین، مهندسین مشاور 
کاهنربا، توسعه و فرآوری مس مسکنی، 65 شرکت عضو 
انجمــن صنایع و معادن ســرب و روی ایران، معدنی و 
سدسازی آریا جنوب ایرانیان و معادن سرمک واگذار شد. 
امید زیادی وجود داشــت که با این واگذاری، پس از 66 
سال که از اولین فعالیت های اکتشافی در معدن مهدی 
آباد می گذشــت، ثروت زیرزمینِی این معدن در راستای 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در کشور به کار گرفته شود 
و ایران به یکی از بزرگ ترین بازیگران تجارت بین المللی 

سرب و روی تبدیل شود.

عدم اجرای ماده 9 قرارداد واگذاری
مطابق مــاده 9 قرارداد واگذاری، اعضای کنسرســیوم 
بهره برداری از معدن مهدی آبــاد باید ظرف حداکثر 6 
ماه از تاریخ عقد قرارداد، جهت اجرای پروژه، شــرکتی 
موسوم به شرکت پروژه با حضور کلیه اعضای کنسرسیوم 
تأســیس می کردند.در حالی که ایمیدرو نظارت دقیقی 
نداشت، شرکت راه سازی و معدنی مبین و بهرام شکوری 
از این ماده قرارداد سوءاســتفاده کردند و شرکت پروژه 
را به نحوی به ثبت رســاندند که حقوق ســایر اعضای 
کنسرسیوم پایمال شــد و همزمان با کنار زدن آن ها از 
پروسه تصمیم گیری ها، قدرالسهم شان نیز از 30 درصد 
به 7 درصد کاهش یافت. تأســیس شرکت پروژه نباید 
منجر به کاهش مسئولیت و حقوق اعضای کنسرسیوم 
می شــد و از الزامات صریح قرارداد، حضور کلیه اعضای 
کنسرســیوم تا پایان مدت 24 ساله قرارداد در شرکت 
پروژه با آرای مســاوی در تصمیمات هیأت مدیره بود.

عدم نظارت صحیح ایمیدرو در زمان تشــکیل شرکت 
پروژه موجب شــد تا شرکت پیشگامان صنعت سرب و 
روی مهدی آباد )سهامی خاص( به عنوان شرکت پروژه 
در قالب یک شــرکت ســهامی خاص و نه یک شرکت 
تضامنی تأسیس شــود. با تأسیس این شرکت سهامی 
خاص، عماًل قوانین مدنی کنسرسیوم کنار رفت و قوانین 

تجارت و مســائل داخلی شرکتهای سهامی خاص جای 
آن را گرفت. بدین ترتیب شرایط برای سوءاستفاده های 
آتی و افزایش سرمایه های غیرمتعارف ناشی از مطالبات 
از پیش مهندسی شده توسط سهامداران اکثریت شرکت 
پروژه یعنی راه ســازی و معدنی مبین مهیا شد.با ُحقه 
انحصار و افزایش ســرمایه های صــوری و فریب کارانه، 
اعضای تخصصی کنسرســیوم و شــرکت های حرفه ای 
موجود در آن از روند اجرای پروژه عماًل کنار گذاشــته 
شدند و چیزی که گمان رفت یک کنسرسیوم تخصصی 
با اهداف ملی است به تجارت خانه ای با ماهیت خانوادگی 

و داللی تبدیل شد.

انحرف پروژه معدن مهدی آباد
وقتــی با ایجاد انحصار، شــرکت های فنی-مهندســی 
کنسرســیوم از تصمیم گیری ها کنار گذاشته شدند، با 
نظر شخصی و غیرکارشناسی، تصمیم بر اجرای عملیات 
پیش باطله بردارِی غیرمنطقی جهت دست یابی به میزان 
ذخیره ناچیز ماده معدنی ســولفوره گرفته شد. تصمیم 
برداشت 180 میلیون تن پیش باطله برای رسیدن به 2 
میلیون تن ماده معدنی سولفوره، طنز تلخ یک ابرپروژه 
ملّی بود که در عدم نظارت ایمیدرو به انحراف رفته بود.

پیشنهاد فنی فرآوری سنگ معدن اکسیده مهدی آباد 
که می توانست هم بخشی از تعهدات کنسرسیوم را ایفاء 
کند و هم خوراک کارخانجات روی کشور که با مشکل 
مواد اولیه روبرو هســتند را تأمین کند، به کلی توســط 
شرکت راه سازی و معدنی مبین که حاال با ایجاد انحصار 
یکه تــازی می کردند، نادیده گرفته شــد و معدن کاری 

به کلی جای خود را به خاک بردارِی بی هدف و بی نتیجه 
داد.عملیــات خاک برداری لجام گســیخته بــه میزان 
اعالم شده 70 میلیون تن تا سال 98 ادامه یافت و از آن 
زمان تاکنون متوقف شد. هدف اولیه پروژه معدن مهدی 
آباد که احداث و بهره بــرداری از فاز یک کارخانه 200 
هزار تنی کنسانتره روی تا پایان سال 97 بود، با انحصار 
و کنار گذاشــتن بازوهای فنی و مهندسی کنسرسیوم، 
عدم تالش برای فرآوری سنگ معدن اکسیده و ناتوانی 
شکل دهندگان انحصار در معدن کاری زیرزمینی حاصل 
نشد. هدف اصلی تولید سالیانه 800 هزار تن کنسانتره 
روی و 80 هزار تن کنســانتره ســرب نیز با این رویه با 

شکست مواجه شد.

طنازی برای گلنکور و نادیده گرفتن ظرفیت های 
داخلی

بهرام شــکوری از همان ابتدا اصرار داشــت که شرکت 
گلنکور شــریک او در پروژه معدن مهدی آباد اســت و 
گلنکور تنها با شرکت راه سازی و معدنی مبین توافق نامه 
امضاء کرده است. در واقع، دخیل بستن به گلنکور، روِی 
دیگِر ســکه کنار گذاشتن شرکت های توانمند داخلی و 
شکل دهی به انحصار توسط شرکت مبین بود.مدیرعامل 
مبین در ســال جاری نیز در سفری به استرالیا، مشغول 
مذاکره با شــرکت گلنکور برای سرمایه گذاری در معدن 
مهدی آباد بوده و این در حالی اســت که سیاست نگاه 
به بیگانه، تبعات ویرانگر خود را در این معدن از ســال 
96 تاکنون نشان داده است! اصرار وی به حضور گلنکور 
در این پروژه در حالی که تمام شرکت های غربی کشور 

را در دوره تحریم ها به ســرعت ترک کردند و همچنان 
در ایــران حضــور ندارند و از ســوی دیگر در کشــور 
شــرکت های توانمند و دانش بنیاِن داخلی حضور دارند 
که آماده مشــارکت و کار در این پروژه هســتند، بسیار 
عجیب و تأمل برانگیز اســت.گلنکور ســابقه ای طوالنی 
در ارتباط با اســرائیل دارد و این امر بر پیچیدگی های 
موضوع افزوده است. این شرکت توسط مارک ریچ، یک 
یهودی اسرائیلی آلمانی االصل تأسیس شده که سابقه ای 
طوالنی در ارتباط با ســران رژیم صهیونیستی و حتی 
سازمان جاسوسی موساد دارد.مارک ریچ در سال 1983 
در آمریکا به اتهام اختالس و فرار مالیاتی محکوم شــد 
و ســپس در دولت بیل کلینتون، سران اسرائیل شخصاً 
تقاضــای عفو وی را مطرح کردند و کلینتون در ســال 
2001 با این درخواســت موافقت کــرد. مارک ریچ که 
شــهرت زیادی برای کمک مالی به اسرائیل داشت، در 
زندگی نامه خود اعتراف کرد که بارها به مأموران موساد 
در عملیات هــای مختلف کمک کــرده  و این ادعای او 
توســط مقامات موساد نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
حتی بعد از مرگ مارک ریچ در سال 2013 نیز گلنکور 
ارتباط وسیعی با اسرائیل دارد و اخیراً ارتباط این شرکت 
با دن گرتلر میلیاردر فاسد و بدنام اسرائیلی سر و صدای 

زیادی در رسانه ها به پا کرد.

معدن مهدی آباد و سواالت بی پاسخ
در مذاکرات اخیر ، با هدف برجسته نشدن نام گلنکور، 
از کشورهای اسپانیا و فنالند نیز نام برده شده. دقیقاً چه 
شرکت های تخصصی از اسپانیا و فنالند، گزینه مشارکت 
در پــروژه معدن مهدی آباد هســتند؟ آیا نباید در یک 
ابرپروژه ملی به این ابهامات به صورت صریح جواب داده 

شود؟
بعد از خاک برداری هــای بی هدف و بی حاصل در پروژه 
معدن مهدی آباد، ســهام 19 درصدی شرکت معدنی و 
سدسازی آریا جنوب ایرانیان به تدریج در شرکت پروژه 
مهدی آباد به بیش از 70 درصد می رسد و سهام شرکت 
راه ســازی و معدنی مبین به 20 درصد کاهش می یابد! 
بعــد از 70 میلیون تن باطله بــرداری بی نتیجه، چرا در 
ظاهر نام شــرکت راه سازی و معدنی مبین در این پروژه 
کمرنگ می شود؟ نّیت و انگیزه پشت پرده چیست؟ در 
حالی که مدیرعامل شرکت مبین همه کاره پروژه معدن 
مهدی آباد اســت، با خروج وی از ریاست هیأت مدیره 
شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد  چه 
هدفی دنبال می شــود؟ این تغییر و تحوالت صوری در 
ترکیب هیأت مدیره شــرکت های مرتبط با کدام اهداف 
پشت پرده صورت گرفته است؟ سواالت متعدد پیرامون 
معدن مهدی آباد باید به صریح ترین شکل ممکن پاسخ 
داده شود و کســانی که مسئول عدم توسعه این معدن 
هســتند باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند. این 
پاسخگویی فوری ترین اولویت در ماجرای معدن مهدی 
آباد اســت و بعد از این پاسخگویی، به سرعت باید روند 
پیشین اصالح و این معدِن محبوس از بند رویکردهای 
نادرست و رانت و داللی آزاد شود تا شرایط برای توسعه 

آن توسط شرکت های توانمند داخلی مهیا گردد.   

20 میلیارد دالر معطل فساد و ناکارآمدی 

 پروژه ملی معدنی در هزار توی فساد
 و ناکارآمدی
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کارشناس مسائل بانکی مطرح کرد:گزیده خبر

بانک ها چگونه ناتراز می شوند؛ راه چاره چیست؟
یک کارشناس مسائل بانکی با تشریح شرایطی که به ناترازی بانک ها ختم می شود، گفت: 
تامین مالی کســری بودجه دولت ها از طریق منابع بانک ها و بانک مرکزی باید متوقف 
شود.حجت اهلل فرزانی، کارشناس بانکی درباره لزوم اصالح نظام بانکی با اشاره به اینکه 
بانک ها دچار ناترازی در مدیریت دارایی ها و بدهی های خود شدند و با مشکالتی مانند 
تنگنای مالی و نقدینگی روبرو هســتند، گفت: بنابراین اصالح نظام بانکی برای شبکه 
بانکی کشور، بخشی از ضروریات به حســاب می آید.وی در ادامه گفت: ناترازی دارایی 
- بدهی بانک ها منجر به این شــده که دچار اعســار به معنای عدم توانایی بازپرداخت 
بدهی هایی که عمدتا سپرده های سرمایه گذاران است، شوند. منابع بانک ها در حقیقت 
از محل ســپرده گذاری تشکیل می شــود، به این معنا که سپرده گذاران این منابع را در 
اختیار بانک ها قرار می دهند تا بتوانند آن را در عملیات اعطای تسهیالت برای امر تولید 
یا فعالیت های اقتصادی به متقاضیان جهت کسب درآمد ارائه دهند و سپرده گذاران هم 
از آن منتفع خواهند شــد.این کارشــناس بانکی در این خصوص مطرح کرد: زمانی که 
بانک ها در مدیریت دارایی و بدهی دچار ناترازی می شــوند به این معنا اســت که رشد 
دارایی های آن ها کمتر از نرخ سود سپرده ها است که در نظام پرداختی اصطالحا از آن 
تحت عنوان نرخ رشــد بدهی ها نام می برند. وقتی درآمدها کمتر از نرخ رشــد بدهی ها 
باشد، بانک ها در حقیقت رفته رفته دچار مشکل ناتوانی یا تنگنای مالی در بازپرداخت 
ســپرده های سرمایه گذار می شود که در نهایت هم چنانچه به شکل حادی درآید، قطعا 
سپرده گذاران برای بازپس گیری سپرده خود به بانک هجوم می برند و از آنجا که معموال 

بانک ها تســهیالت را به صورت بلندمدت پرداخت می کند و سپرده ها هم عندالمطالبه 
است، مشکل در این زمان پیش می آید که ریسک سپرده گذاری می تواند به کل شبکه 
بانکی ســرایت کند.فرزانی در ادامه اظهار داشت: سپرده گذاران چنانچه به طور ناگهانی 
ســپرده خود را مطالبه کنند، بانک های مورد اشــاره وجه نقد یا منابع در اختیار ندارد 
که این کار را عملی ســازند زیرا که حسب وظیفه خود باید این منابع را در امر اعطای 
تســهیالت مطرح می کرد و تفاوت سررسیدی این سپرده ها که در مطالبه وجود دارد و 
تســهیالت که معموال بلند مدت و حداکثر ۵ ساله در نظر گرفته می شود، وجود ندارد، 
برهمین اســاس  ترس در بین سپرده گذاران دو چندان می شود و منجر به این خواهد 
شد که مسائل اجتماعی و اقتصادی پی در پی برای کشور پیش آید و هر یک از بانک ها 
یکی پس از دیگری مورد هجوم سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود  قرار گیرد.  
وی در رابطــه با عوامل ناترازی بانک ها چنین تاکید کرد: چند عامل بر ناترازی بانک ها 
موثر واقع می شــود. اول اینکه حسب قوانین بودجه ای که قانونگذاران کشور در سنوات 
گذشــته تحت عنوان تسهیالت تبصره ای به بانک ها شارژ کردند، منجر به این می شود 
که بانک ها تســهیالت را به صورت ارزان قیمت به یکسری فعاالن اقتصادی بدهند و از 
آنجا که این فعاالن اقتصادی یا به درســتی یا بر اســاس شرایط اقتصادی نتوانند آن را 
بازپرداخت کنند، بنابراین در نهایت ورودی وجه نقد بانک ها متوقف خواهد شد. در این 
شرایط به شناسایی درآمد بابت تسهیالت اقدام می شود که بر حسب گذر زمان درآمد 
تسهیالتی مورد شناسایی قرار می گیرد و ابتدا سهم دولت را تحت عنوان مالیات، سهم 

سود سپرده گذاران را در مجامع ســالیانه و چنانچه سهامدار دولت بوده، حق او را باید 
پرداخت کند.این کارشناس بانکی در ادامه افزود: خروجی های بانک  به صورت نقد است 
و قاعدتا در مواعد زمانی که طبق قانون تاکید شــده باید پرداخت شود، در صورتی که 
بابت درآمدهای مورد شناســایی این بانک به دلیل پول اعتباری که در باال اشاره شده، 
وجه نقد نداشته باشد، بانک دچار کم توانی در بازپرداخت یا کمبود وجه نقد می شود که 
موضوع فوق به دلیل مشکلی که توضیح داده شد، مسائلی را ایجاد می کند که منجر به 
تشــدید تنگنای مالی خواهد شد و نهایتا به همان ناترازی می رسد. این امر از نظر مقام 
ناظر و مجلس به عنوان قانون گذار  طلب می کند که برای اصالح این شرایط قوانینی را 
پشــت ســر بگذراند یا مقرراتی را پی ریزی کند تا مشکالت بانک ها بیش از این نشود.

فرزانــی در خصوص نیاز اصالح نظام بانکی به قانون جدید تصریح کرد: شــکی وجود 
ندارد که باید از طریق قانون جدید هم از ســوی قانون بانک مرکزی و هم اصالح قانون 
بانکداری به بانک ها کمک شود. از طرف دیگر نیاز است تا بار تامین مالی کسری بودجه 
دولت ها توسط بانک مرکزی کنار گذارده شود و در حقیقت دست دولت از جیب بانک ها 
و مردم بیرون آید، زیرا شــبکه بانکی بیش از این کشــش ندارد که تامین مالی مربوط 
به کســری دولت درباره هزینه های جاری را انجام دهد.وی در ادامه یادآور شــد: شبکه 
بانکی مطالباتی از دولت دارد که سنواتی شده و میانگین آن هم در حال نزدیک شدن 
به دو رقم است. به این معنا؛ میانگین مطالبات بانک ها از دولت ۹ ساله شده و این عدم 

بازپرداخت تنگناهای مالی را تشدید می کند.

تسهیالت قرض الحسنه یاری دهنده 
کسب وکارهای خرد

تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد حداکثر ۴ درصد راهکار مناسبی برای تأمین 
مالی کســب وکارهای خرد اســت. همچنین افزایش قدرت خرید شهروندان از 
طریق دریافت تسهیالت قرض الحسنه می تواند فروش تولیدکنندگان کاالهای 
داخلی را بیشــتر کند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
از آنجایی که تســهیالت قرض الحسنه سقف مشخصی دارد و صرفاً به اشخاص 
حقیقی پرداخت می شــود، ممکن است تصور شــود حمایت از تولید به صورت 
پرداخت تســهیالت قرض الحسنه ممکن نیست. علت هم این است که برداشت 
عمومی در حوزه حمایت از تولید بیشتر معطوف به تسهیالت کالنی است که به 
بنگاه های تولیدی بزرگ پرداخت می شــود. با این حال بانک مهر ایران به عنوان 
نخســتین و بزرگترین بانک تخصصی قرض الحسنه با اجرای طرح های مختلف 
موفق شده اقدامات گسترده ای را در حوزه حمایت از تولید انجام دهد.کاالکارت 
یک کارت اعتباری خرید کاالســت که از ســوی بانک مهر ایران تا سقف ۳۰۰ 
میلیون ریال و بدون نیاز به ســپرده گذاری قبلی ارائه می شود. کارمزد استفاده 
از این طرح برای مشــتریان ۲ تا ۴ درصد و دوره بازپرداخت اقساط آن ۶ تا ۱۲ 
ماه اســت. پذیرندگان این طرح، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان کاالی 
داخلی هستند.این طرح با استقبال گســترده مشتریان روبه رو شده و عالوه بر 
افزایش قدرت خرید متقاضیان خرید کاال و دریافت کنندگان خدمات به بیشتر 
شــدن فروش پذیرندگان این طرح نیز کمک کرده است. به همین علت نیز تا 
لحظه تنظیم گزارش حدود ۱۵هزار کسب وکار از صنوف مختلف همچون لوازم 
خانگی، کاالی دیجیتال، فروشگاه های اینترنتی، فروشگاه های زنجیره ای و مواد 
غذایی، مبلمان، پوشاک، کاالی ســاختمان، قطعات یدکی خودرو و همچنین 
ارائه کنندگان خدماتی همچون آموزش، درمــان، بیمه و... به جمع پذیرندگان 
این طرح پیوســته اند.انعقاد تفاهمنامه همکاری با شرکت سهامی فرش ایران با 
هدف افزایش قدرت خرید از طریق اعطای تسهیالت قرض الحسنه از نخستین 
قراردادهای منعقد شده در این زمینه به شمار می رود. بانک مهر ایران همچنین 
در چارچوب حمایت از کاالی ایرانی، طرح پرداخت تسهیالت بیمه را با همکاری 
شــرکت های بیمه ای اجرا کرده اســت. این طرح که به تأیید واحدهای نظارتی 

بانک مرکزی رسیده، با استقبال تعداد زیادی از هموطنان نیز روبرو شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مطرح کرد :
بانک پارسیان در مسیر ساختن ایرانی آباد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات می گوید : معموال تهران و سایرکالن 
شهرهای بزرگ سهم بیشتری از تسهیالت بانکی را به خود اختصاص می دهند، 
اما بانک پارســیان این سنت را شکسته و اولویت اصلی خود را روی حمایت از 
دهک های پایین درآمدی و مناطق محروم قرار داده اســت. ادامه این روند می 
تواند ما را در داشــتن ایرانی آباد یاری کند.جعفرقادری عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به انتخاب شعار سال تحت 
عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها » از سوی مقام معظم رهبری، با بیان 
اینکه رونق اشــتغالزایی و تولید در مناطق محروم اهمیت باالیی دارد، ادامه داد 
: برخی از بانک ها در این حوزه عملکرد خوبی را ازخود نشان داده اند به عنوان 
مثال بانک پارسیان طی سال های گذشته عملکرد مطلوبی درحمایت از تولید 
و اشــتغالزایی در مناطق محروم داشته است.به گفته قادری، آمارهای اعالمی از 
رشد تسهیالت پرداختی بانک ها در سال گذشته خبر می دهد و این نشان می 
دهد که برخی از بانک ها حتی بیش از توان خود حامی بخش تولید بوده اند که 
باید قدردان آنها بود.وی ادامه داد: البته مسئولین و نمایندگان مجلس باید تمام 
تالش خود را برای کاهش تسهیالت تکلیفی به کار گیرند تا موجب منفی شدن 
تراز نامه بانک ها نشــوند.نماینده مردم شیراز در گفت وگو با » نسیم اقتصاد« 
همچنین نقش بانک ها در شرایط سخت کرونایی را مورد اشاره قرار داد و گفت 
: برآوردها نشــان می دهد با شیوع کرونا در ایران ، مجموعه اصناف بخش عمده 
ای از فروش بالقوه خود را از دست داده اند. بدیهی است بار اصلی بخشی از این 
رکود به دوش بانک هاست چرا که بسیاری از واحدهای صنفی قادر به بازپرداخت 
تسهیالت دریافتی خود نبودند و نظام بانکی موظف به حمایت از کسب و کارهای 

متضرر از پاندمی کرونا هم بود.

مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه به سود ناشی از فروش چیزهایی تعلق می گیرد که 
مولد نیستند و مالکان آن چیزی به ارزش های آن اضافه نکرده باشند.مدتی 
است که در ایران مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در 
حال بررسی در مراجع قانونی و طی کردن مسیر تصویب است که در جهان 
پیشینه ای بسیار قدیمی دارد و با نام CGT )Capital Gains Tax( نیز شناخته 
می شود. این مالیات بر سود سرمایه افراد، از جمله مسکن، زمین و … اعمال 
می شود.به تازگی نیز پس از مباحث فراوان نمایندگان مجلس کلیات طرح 
مالیات بر عایدی ســرمایه را تصویب کردند؛ به نحوی که از این  پس فردی 
که طال، ارز، مســکن و خودرو خریداری کرده و ســپس اقدام به فروش آن 
کند، بر اساس مدت  زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به  

عنوان مالیات پرداخت کند.

مزیت ها
اخذ مالیات بر عایدی ســرمایه دارای مزایای متعددی است که مهم ترین 

مزیت های آن را در ادامه می خوانید:
اخذ مالیات باعث کم شدن نرخ تورم در کشور می شود.

سرازیر شدن سرمایه ها به بخش های مولد و اقتصادی یکی دیگر از مزیت 
های اخذ این نوع از مالیات ها است.

با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه دولت می تواند فرارهای مالیاتی را کم کند.
اخذ این مالیات موجب کم شدن نوسان های قیمت در بازارهای مختلف و 

همچنین قابل پیش بینی شدن آن می شود.
دولت ها می توانند به وســیله گرفتن مالیات از عایدی ســرمایه، اختالف 

طبقاتی را کاهش داده و درآمدها را عادالنه توزیع کنند.

تفاوت با مالیات بر ارزش افزوده
در این میان برخی نیز تصور می کنند مالیات بر عایدی سرمایه همان مالیات 
بر ارزش افزوده اســت، اما باید گفت هر چند تا حدودی این دو نوع مالیات 
بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما ماهیت آن ها کاماًل متفاوت است؛ مالیات 
بر عایدی ســرمایه از جمله مالیات های مستقیم است، در حالی  که مالیات 
بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمســتقیم است.مالیات بر ارزش افزوده، به 
سودی تعلق می گیرد که ناشی از کار انجام شده بر روی یک محصول است و 
دقیقاً به کاالها و خدماتی تعلق می گیرد که مولد هستند یا در چرخه تولید 
قرار دارند.مالیات بر عایدی سرمایه اما، به سود ناشی از فروش چیزهایی تعلق 
می گیرد که مولد نیستند و مالکان آن چیزی به ارزش های آن نیفزوده اند. به 
عنوان نمونه یک زمین که فرد »الف« به فرد »ب« می فروشد و »ب« نیز آن 
را به »ج« می فروشد. در این مبادله هیچ چیزی به زمین افزوده نشده است. به  
طور کلی تمامی چیزهایی که در زنجیره تولید تا عرضه قرار نداشته و بدون 
تغییر توسط افراد خرید و فروش می شوند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه 
هستند.  توجه داشته باشــید که مالیات بر عایدی سرمایه تنها در صورتی 
اعمال می شــود که مایملک خود را به فروش برســانید و از آن سود کنید. 
مادامی که مایملک خود را در اختیار دارید، مالیاتی بر آن تعلق نمی گیرد. به  
طور خالصه می توان این گونه گفت تمامی چیزهایی که خرید و فروش آن ها 
به  نوعی داللی محسوب می شود، شامل مالیات بر عایدی سرمایه می شوند 
که اصلی ترین منابع مالیات بر عایدی ســرمایه، مالیات بر عایدی مسکن و 

مالیات بر عایدی سهام است.

انجام ۹۰ درصد تراکنش ها با کارتخوان 
فروشگاهی

بیش از ۹.۶ میلیون کارتخوان فروشــگاهی،۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ 
میلیون ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشــت ماه فعال بوده و مورد استفاده 
قرار گرفت و حدود ۹۰ درصد تراکنش ها از طریق کارتخوان ها انجام شــد.؛ 
بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش 
ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۸۹.۸۹ 
درصد بیشترین ســهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۶.۴۹ 
درصــد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۶۳ درصد، در رتبه های بعدی 
قرار دارند.همچنین مقایســه سهم تعدادی هریک از ابزارهای پذیرش فعال 
سیســتمی از کل ابزارهای بازار در اردیبهشــت ماه امسال، بیان گر جایگاه 
نخست کارتخوان فروشــگاهی با تعداد بیش از ۹ میلیون و ۶۶۶ هزار ابزار 
فعال سیستمی معادل ۷۵.۸۶ درصد از سهم بازار است. هر چند این درصد 
در فروردین ماه ۷۶.۰۵ درصد بوده اســت.از سویی مجموع تعداد ابزارهای 
فعال سیســتمی در اردیبهشت ماه ســال جاری به رقم ۱۲ میلیون و ۷۴۲ 
هزار ابزار رســیده که نسبت به فروردین ماه، بیشتر شده است.بر اساس این 
گزارش، بررسی سرانه استانی کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی به 
ازای افراد باالی ۱۸ ســال، نشان از افزایش یا کاهش تعداد سرانه این ابزار 
فروشگاهی در استان های کشور در دو ماه ابتدایی سال جاری دارد.به عنوان 
نمونه، تعداد ســرانه ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی استان یزد 

در اردیبهشت ماه امسال، ۰.۱۹۴ و برای استان تهران، ۰.۱۸۲ بوده است.

است  اقتصادی معتقد  یک کارشناس 
بــا تغییر قوانین چــک و ایجاد امکان 
ثبت چک هــا، در واقع دارنــده توان 
خلق پــول خواهد داشــت و مفهوم 
»پول خصوصی« عینیت خواهد یافت 
و چک هــا می توانند به عنــوان پول 
شناخته شــوند.دکتر علی سعدوندی 
اســتاد اقتصــاد و بانکداری با اشــاره 
به اینکه پول یک ســری ویژگی ها و 
کارکردها در اقتصاد دارد، اظهار داشت: 
مثال ذخیره ارزش و ابزار مبادله در واقع 
از کارکردهای پول در جامعه است.حال 
هــر ابزار و کاالیی و هر چیزی که این 
کارکردها را داشــته باشد، می توانیم 
به عنــوان پول در نظر بگیریم. در این 
کارکردها نیامده است که انتشار دهنده 
پول آیا دولت باشد یا بخش خصوصی؟ 
در ابتــدای کار هم کــه پول به وجود 
آمده دولت نبوده، بلکه این افراد بودند 
که با یکدیگر مبادله داشــتند و از یک 
کاالیی به عنوان واســط استفاده می 
کردند. مثال یک زمانی از نمک و یا طال 
به عنوان ابزار واسط و مبادله استفاده 
کردند و به تدریج نقش های دیگر مثل 
ذخیره ارزش و ابزار ســنجش هم به 
کارکردهای اولیه پول اضافه شده است.

در این میان به مرور با توجه به اینکه 
ممکن بود اعتبار پول زیر سوال برود، 
نیاز به ورود حاکمیت احســاس شد و 
در حدود چند هزار ســال پیش دولت 
ها به ضرب ســکه اقــدام کردند، که 
سعی شد تا قدرت حاکمیت در پشت 
سر آن ســکه قرار بگیرد.وی افزود: در 
دنیای مدرن متوجه شــدند که ارزش 
پشت سکه را می توانند به ارزش پشت 
یک ورق کاغــذ منتقل کنند و بعدها 
به ارزش یک سیســتم کامپیوتری که 

یک سری اعداد در آن جا نوشته شده 
منتقل شد. ولی چون حاکمیت آن را 
تضمیمن می کنــد، کارکردهای پول 
را ایفــا می کند.به گفته ســعدوندی، 
از وقتی که کریپتوکارنســی ها آمدند 
شــرایط به گونه ای تغییر کرده است. 
هرچند باید به این نکته توجه داشــت 
که رمزارزها یا کریپتوکارنسی ها از نظر 
کارکردهای پول، هنــوز چندان قوی 
نیســتند. یعنی به عنوان ابزار فنی و 
مبادله خیلی استفاده نمی شوند. بلکه 
بیشــتر ذخیره ارزش هستند که آن 
هم با ریسک قیمتی خیلی باال همراه 
است. وی تاکید کرد: اما برداشت بنده 
این است که به تدریج این قضیه حل 
خواهد شد و پول را یک فرد می تواند 
به وجود بیاورد.حال بعــد از اینجا به 
مفهومی می رسیم که از گذشته وجود 
داشــته و آن را ما تحــت عنوان پول 
نمی شناختیم و االن می توانیم به آن 
برگردیم و آن، مفهوم چک اســت. به 
گفته این کارشناس بانکداری و اقتصاد، 
وقتی که فردی یک چک را می نویسد، 
در واقع ایجاد اعتبار می کند. در نتیجه 
این برگه چک می تواند به عنوان ابزار 
مبادله و ابزار حفظ ارزش مورد استفاده 
قرار بگیرد. منتهی به شرط اینکه فرد 
اعتبار الزم را نزد پذیرندگان داشــته 
باشــد.وی تاکید کرد: اگــر این ابزار 
تقویت شود و اطالعات الزم در اختیار 

بازار قــرار بگیرد، بــه تدریج خواهید 
دیــد که چک به یــک پول خصوصی 
تبدیل می شــود. هر زمانی که نیاز به 
اعتبار هســت، بر اساس اینکه فرد چه 
میزان اعتبار نزد جامعه دارد، این فرد 
می تواند چک صادر کند و در جامعه 
گردش داشته باشد و در نهایت در روز 
سررسید این چک پرداخت می شود و 
ایــن خلق پول با یک محو پول مواجه 
می شــود و از صحنه حذف می شود. 
به این ترتیب اتفاقا تورم هم به خوبی 
کنترل می شــود.بنابراین اینکه الزمه 
پول را فقط دولت بدانیم، چنین چیزی 
نیســت. پول می تواند توســط بخش 
خصوصی به وجود بیاید، انواع و اقسام 
پول ها را می توانیم داشته باشیم. هر 
کسی که دسته چکی در اختیار دارد، 
می تواند به عنوان خالق پول شناخته 
شود، منتهی به شرط سیستم هایی که 
نظارت عمومی و نظارت دولتی داشته 
باشند. االن به نظر می رسد که قانون 
چک ما در حرکت به آن سمت است. 
اگر امکان ثبت چک ها وجود داشــته 
باشــد و چــک حامل خیلــی راحت 
مبادله شود و فقط کافی باشد که مثال 
توسط یک اپلیکیشن یک عدد ارسال 
شود تا مشخص شود مالک جدید آن 
چک چه کسی است یا اینکه پیامکی 
ارسال شــود، از نظر من خیلی راحت 
مفهوم پول خصوصی در اقتصاد جا می 

افتد و منافع خیلی زیادی هم خواهد 
داشت.یکی از این منافع این است که 
در مبحث بانک، اگر بانکی ورشکست 
شود، معموال دولت یا یک نهاد عمومی، 
سپرده ها را تضمیمن می کند. بنابراین 
سپرده های ُخرد پرداخت می شود، اما 
از کجا؟ از جیــب همه مردم به نوعی 
پرداخت می شود. پس این روند تورم 
زا خواهد بود. اما در چک خصوصی یا 
پــول خصوصی اگر اعتبــار آن از بین 
برود، آن فرد مســئول است و اینگونه 
نیست که از کل سیســتم این اعتبار 
پرداخت شــود. بنابرایــن خیلی بهتر 
می تــوان تورم را کنترل کرد و خیلی 
کاراتر تخصیص منابع صورت می گیرد.

استاد اقتصاد و بانکداری در ادامه خاطر 
نشان کرد: ما در دنیا چک الکترونیک 
داریم، ولی اینکه افراد اقدام به انتشار 
چک همچون کریپتوکارنســی که در 
حال انجام اســت و به صورت گسترده 
پلتفرمی را به وجود بیاورند که امکان 
انتشــار چک های مختلف را داشــته 
باشــد، باید گفت که هنوز این مساله 
اتفــاق نیفتاده اســت. هرچند خیلی 
راحت می تواند این مســاله تبیین و 
شــکل بگیرد.وی افزود: مفهوم رمزارز 
نشان داد که پول می تواند مستقل از 
دولت، حاکمیت و بانک ها شکل بگیرد 
و این نکته مهمی اســت، منتهی باید 
نهادی بر افشای اطالعات در این زمینه 
و یا بر ریســک سیســتمیک نظارت 
داشته باشد. همچنین بر مجموع کل 
اعتباراتــی که در اقتصــاد ایجاد می 
شود نظارت داشته باشد، ولی نباید به 
صورت جزئی وارد شــود و بگوید شما 
چک صادر نکنید، بلکه بازار تشخیص 
می دهد که آن چک را بپذیرد یا خیر.

کارشناس اقتصادی؛

 تغییر تدریجی کارکرد چک
 در مبادالت

بهینه سازی خدمات بانکی؛
کارت بانکی بریل برای نابینایان صادر می شود

رییس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور از صدور کارت بانکی 
بریل برای نابینایان خبر داد و گفت: از این پس نابینایان قادر خواهند بود اطالعاتی 
ماننــد نام، نام خانوادگی و تاریخ انقضا را روی کارت های خود با خط بریل بخوانند.

ابراهیم کاظمی مومن سرائی روز یکشنبه افزود: اقدامات بهینه سازی خدمات بانکی 
از ســال گذشته آغاز شده و سال گذشته مکاتبات زیادی با بانک مرکزی داشتیم و 
در دو موضوع مناسب ســازی فضای فیزیکی بانک ها و همچنین مناسب سازی ارائه 
خدمات به نابینایان ورود کردیم و بانک مرکزی از این مســاله خیلی استقبال کرد.

وی اضافه کرد: با مکاتبات  انجام  شده با مدیران عامل بانک ها موافقت شد تا خدمات 
برای نابینایان بهینه شــود. اکنون دستورات الزم ابالغ شده و مقرر شد تا در هشت 
بانک، باجه ای برای ارائه خدمت به معلوالن، جانبازان و نابینایان بدون نوبت اختصاص 
یابد.مومن ســرائی اظهار داشت: صدور کارت بانکی به صورت برجسته با درخواست 
فرد نابینا انجام می شود و به بانک ها اعالم شده که اگر این درخواست در همه شعب 

به صورت آنی ممکن نباشد، خود بانک ها درخواست را به بانک مرکزی بفرستند.

امکان بهره مندی نابینایان از چک بدون داشتن فرد امین
رییس دبیرخانه ســتاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور از خدمت دیگری 
بــرای نابینایان در بانک های کشــور خبر داد و گفت: مقرر شــده تــا امکان اخذ 
تعهدنامــه برای نابینایان داوطلب برای اســتفاده از چک بدون داشــتن فرد امین، 
ایجاد شود.مومن ســرائی افزود: هرچند این موضوعات به بانک ها ابالغ شــده اما باز 
هــم کوتاه نیامدیم و مکاتبه ای با همه بانک ها انجام دادیم و فرمتی در زمینه میزان 
مناسب ســازی ارسال کردیم تا به ما پاســخ دهند و براساس این فرمت ها، وضعیت 
مناسب سازی آنها را بررسی و چند بار پیگیری کردیم و اکنون نیز در حال جمع بندی 
پاسخ بیش از ۲۰ بانک هستیم که به زودی گزارش آن اعالم می شود.وی ادامه داد: 
اقداماتی در زمینه مناسب سازی محتوای اینترنت بانک ها و وب سایت های بانکی برای 
ارائه خدمات الکترونیک انجام و مقرر شده است تا امکان گویاسازی در نرم افزارهای 
موبایلی موجود در دســتورکار بانک ها قرار گیرد.حدود ۲۰۰ هزار نفر از افراد دارای 
نابینایی و کم بینایی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که ۱۳ درصد کل افراد دارای 

معلولیت تحت پوشش بهزیستی را تشکیل می دهد.

بیت کوین دوباره ریخت
بیت کوین با کاهش ۵.۷۱ درصدی به ۳۵۲۱۰ دالر رســید.به گزارش 
رویترز، بیت کوین در ســاعت ۰۶:۰۰ به وقت گرینویچ روز شــنبه با 
۵.۷۱ درصــد کاهش به ۳۵۲۱۰ دالر رســید. بیت کوین، بزرگترین 
و شــناخته شده ترین ارز رمزنگاری شــده در جهان، با ۴۵.۷ درصد 
کاهش نسبت به باالترین قیمت خود در ۱۴ آوریل سال ۲۰۲۱ یعنی 
۶۴۸۹۵.۲۲ دالر، کاهش یافته است. روز شنبه اتر، ۲.۵۴ درصد افت 

کرد و به ۲۲۹۳.۲۶ دالر رسید.

ادامه روند نزولی در بورس
شاخص کل بورس دیروز بسیار پرنوسان شد و در حالی که در ساعات 
میانی معامالت تا یک میلیون و ۱۴۰ هزار واحد کاهش یافته بود که 
در ســاعات پایانی به یک میلیون و۱۴۴ هزار واحد رسید، اما دوباره 
روندی نزولی به خود گرفت. در معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص 
کل بورس با ۳۶۶۳ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۴۱ هزار واحد 
رســید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۲۲۰ واحد کاهش یافت و 
رقم ۳۷۷ هــزار و ۲۳۳ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۳۹۱ 
هزار معامله به ارزش ۲۹ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال انجام دادند.صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین، گروه مپنا و بانک پارســیان نســبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی گلگهر و پاالیش نفت اصفهان 
نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شــاخص کل فرابورس با ۱۷ واحد کاهش 
به رقم ۱۷ هزار و ۴۳۴ واحد رســید.در این بازار ۲۴۰ هزار معامله به 
ارزش ۸۷ هزار و ۳۶ میلیارد ریال انجام شد.پلیمر آریاساسول، صنعتی 
مینو و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، بیمه تجارت 
نو با بیمه کوثر نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 

بورس گذاشتند.

آگهی تحدید حدود
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی در ارتباط با صدور رای 
صادره از طرف هیات رســیدگی حل اختالف قانــون مذکور در ارتباط 
با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شــده تحدید حدود انجام نشده است 
رســیدگی و بشــرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمد 1-  برابر رای 
شــماره1400/620 آقای اشــرف ســهرابی فرزند نبی به شــماره ملی 
3859651374 نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به 
مساحت 62125/3 متر مربع به شماره پالک 31 فرعی از 54 اصلی واقع 
در بخش 14 دیواندره قریه قلعه ریحانه خریداری از مالک رســمی آقای 
عبدالکریم میرزایی )تاریخ تحدید حدود ســاعت 10 صبح روز یکشنبه 
1400/04/13(2- برابر رای شــماره 1400/504 آقای عطاهلل سلیمانی 
فرزند عبدالرحمن به کدملی 3859022946 نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 201948 متر مربع به شماره پالک 
396 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری 
از مالک رســمی آقای جمشــید امینی  )تا یخ تحدید حدود ساعت 10 
صبح روز دوشنبه 1400/04/14( 3- برابر رای شماره 1400/478 آقای 
فواد محمودی فرزند عباس به شــماره ملی 3859471805 نســبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشوریت محلی تپه سورجنب 
مرغداری به مساحت 34184/33 متر مربع به شماره پالک 397 فرعی 
از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک 
رســمی آقای کورش امینی  4-برابر رای شماره 1400/490 آقای فواد 
محمودی فرزند عباس به کد ملی 3859471805 نســبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی آبی به مشــهوریت محلی تپه ســور جنب باغ 
داریوش به مســاحت 38351/7 متر مربع به سماره پالک 399 فرعی از 
66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک 
رســمی آقای کورش امینی  )تاریخ تحدید حدود ســاعت 10 صبح روز 
ســه شــنبه 1400/04/15(  بنا براین هرکس اعم از اشخاص حقیقی و 
حقوقی نســبت به تحدید حدود پالک های مرقوم مندرج در این آگهی 
اعتراض داشته باشند میتوانند به مدت یکماه از تاریخ تحدید حدودهای 
فوق الذکر اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند و پس از انقضای مهلت برابر مقررات نسبت به 

ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 
احمدی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره )۵۸(
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گزیده خبر

 طرح 40 تریلیون دالری  »گروه 7« 
برای مقابله با چین

رئیس جمهور آمریکا در دومین روز از نشســت سران صنعتی جهان موسوم به »گروه 7« 
طرحی 40 تریلیون دالری برای مقابله با قدرت رو به رشد چین در جهان پیشنهاد داد.، 
»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا روز گذشــته  در دومین روز از نشست سران صنعتی 
جهان موسوم به »گروه G7( »7( از کشورهای اروپایی و ژاپن درخواست کرد که از طریق 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها در کشــورهای در حال توسعه با نفوذ و قدرت روبه رشد 
امنیتی و اقتصادی چین مقابلــه کنند.روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در این خصوص 
گزارش کرد، بایدن روز شــنبه از کشــورهای اروپایی و ژاپن درخواســت کرد تا به  به 
منظور مقابله با نفوذ سیاســی و اقتصادی چین در جهان، به کشورهای در حال توسعه 
صدها میلیــارد دالر بودجه تخصیص دهد تا دیگر برای جاده های جدید، راه  آهن، بنادر 
و شبکه های ارتباطی به چین وابسته نباشــند.بر اساس این گزارش، این اولین بار است 
که ثروتمندترین کشــورهای جهان در خصوص سازماندهی یک جایگزین مستقیم برای 
»ابتــکار کمربند و جاده« چین بحث و گفت وگو کرده اند.ابتکار کمربند و جاده یک طرح 
سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶0 کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری 
»کمربند اقتصادی راه ابریشم« و »راه ابریشم دریایی« است که در مرکز سیاست خارجی 
»شــی جین پینگ« رئیس جمهور چین قرار دارد و هم اکنون در سراسر آفریقا، آمریکای 
التین و خود اروپا گســترش یافته است.نیویورک تایمز گزارش کرد، بایدن در حالی این 
طرح را پیشــنهاد داده است که کاخ سفید به هیچ تعهد مالی برای تأمین چنین بودجه 
هنگفتی برای مقابله با نفوذ رو به رشــد چین اشاره نکرده است و اختالف نظر شدیدی 
بین ایاالت متحده و همپیمانان این کشور در زمینه نحوه مقابله با قدرت رو به رشد چین 
در جهان وجود دارد.بایدن مقابله با قدرت رو به رشــد چین و روســیه را به عنوان محور 
سیاست خارجی خود قرار داده است و در مقابل نیز پکن تأکید کرده است که پاسخگویی 
بسیار ضعیف آمریکا به همه گیری و سیاست های تفرقه افکنانه آمریکا به ویژه شورش های 
۶ ژانویه طرفداران »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا در مقابل کنگره آمریکا را 
نشانه شکست دموکراسی در ایاالت متحده می دانند.خبرگزاری رویترز نیز در این راستا 
گزارش کرد، سران گروه هفت که در »کورن وال« واقع در جنوب غربی انگلیس با یکدیگر 
در حال دیدار هســتند، امیدوارند که طرح آن ها موســوم به »ساخت یک جهان بهتر« 
)B۳W(، هزینه ای بالغ بر 40 تریلیون دالر دارد و ســران گروه هفت مدعی هســتند که 
جایگزین بهتری برای طرح »کمربند و جاده« چین است و علی رغم آن که مدعی شده اند 
که این طرح تا ســال ۲0۳۵ محقق می شود اما منابع مالی آن را مشخص نکرده اند.طبق 
گزارش شبکه »بی بی سی«، »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان نیز در این خصوص تأکید 
کرده اســت که گروه هفت هنوز در موقعیتی برای آزادسازی چنین بودجه ای به منظور 
مقابله با قدرت چین نیست.سران گروه هفت در اولین روز از نشست خود در حالی مدعی 
شدند که برای پایان همه گیری کرونا، یک میلیارد دز واکسین کرونا در اختیار کشورهای 
جهان قرار دهند که البته درخواست ها برای تامین بودجه مورد نیاز به منظور رفع کمبود 
واکســن کرونا در این کشــورها را رد کردند.رهبران کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن به مدت ســه روز در کورن وال نشســت گروه هفت را برگزار 
می کنند و این اولین نشست این گروه از زمان شیوع بیماری همه گیر کرونا در جهان است.

گزار ش ها نشــان می دهد که رهبران اتحادیه اروپا هم در این نشست حضور دارند و آن 
طور که گزارش شده است، تغییرات اقلیمی، بهبود اوضاع پس از دوران همه گیری کرونا 
و از جمله ایجاد یک نظام بهداشــتی قوی تر در جهان از محورهای اصلی نشســت فعلی 

گروه هفت محسوب می شود.

منابع لبنانی: 
سعد الحریری قصد استعفا دارد

خبرگزاری »آناتولی« به نقل از دو منبع آگاه اعالم کرد، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه 
لبنان تصمیم به اســتعفا گرفته و احتماال در هفته جــاری این موضوع را اعالم می کند. 
برخی منابع اعالم کردند، »سعد الحریری« نخست وزیر مأمور تشکیل دولت جدید لبنان 
قصد دارد اســتعفا کند.خبرگزاری »آناتولی« بــه نقل از دو منبع نزدیک به الحریری که 
نخواســته اند نامشان فاش شــود، اعالم کرد، ممکن است این تصمیم طی سه روز آینده 
اعالم شــود.یکی از این منابع نزدیکان رئیس جمهور را به مانع تراشی متهم کرد و گفت، 
الحریری با توجه به ادامه ســنگ اندازی در مأموریتش از ســوی تیم سیاسی وابسته به 
رئیس جمهور »میشــل عون« قصد دارد از تشکیل دولت انصراف دهد.  سعد الحریری و 
میشل عون )رئیس جمهور( برای تشکیل کابینه و حتی تعداد وزارتخانه ها بشدت دچار 
اختالف هستند. منبع دیگر نیز تصریح کرد، الحریری قصد انصراف دارد اما پس از تشویق 
شــورای عالی اسالمی شرعی لبنان به ادامه تالش برای تشکیل دولت، اندکی دست نگه 
داشته است.وی در ادامه ضمن اعالم اینکه انصراف الحریری از تشکیل دولت بر تنش های 
اقتصادی و اجتماعی لبنان خواهد افزود، تصریح کرد، الحریری به همین دلیل چند روزی 
دســت نگه داشته اســت.الحریری دیروز با »عبداللطیف دریان« مفتی لبنان دیدار و در 
جلسه شورای عالی اسالمی شرعی لبنان شرکت کرد. سعدالحریری پس از پایان جلسه، 
گفت: به دارالفتوی آمدم و با شــرکت در جلسه شورای عالی شرعی، اتفاقاتی را که طی 
هفت ماه گذشته برمن گذشــت، برای جناب مفتی و دیگران تشریح کردم.نخست وزیر 
مکلف لبنان افزود: در این جلســه گفت وگوهای سازنده و مهمی انجام شد. کشور شاهد 
وخامت سیاسی و اقتصادی روزافزون است؛  این مشکالت هم برای من و هم برای جناب 
مفتی اهمیت دارد.او تصریح کرد: آنچه برای ما مهم اســت، منافع ملی و حل مشکالت 
کشور است. این مهمترین موضوعی بود که در جلسه بررسی شد و ان شاء اهلل تمام تالش 

خود را برای اینکار خواهیم کرد.

شاخص ترین قربانیان هکرهای باج گیر در 
هفته گذشته

سلسله حمالت سایبری علیه سازمانهای دولتی، موسسات و شرکتهای آمریکایی 
امسال انجام گرفته و کارشناسان امنیت سایبری انتظار دارند این حمالت زیان 
بار افزایش پیدا کرده و زنجیره تامین را متاثر کند. مجرمان سایبری که تصور می 
رود با روسیه مرتبط هستند در ماه مه شرکت کلونیال پایپ الین که گرداننده 
بزرگترین شبکه خط لوله سوخت آمریکاست را هدف گرفتند. گروه هکری باج 
گیری به نام دارک ساید به سیستم این شرکت نفود کرد و کلونیال پایپ الین 
ناچار شد برای جلوگیری از انتشار باج افزار، خط لوله خود را به سرعت تعطیل 
کند. این تطعیلی باعث کمبود بنزین و افزایش قیمتهای سوخت به مدت حدود 
یک هفته در ایالتهای شــرقی آمریکا شد و فرمانداران چندین ایالت را واداشت 
وضعیت اضطراری اعالم کنند. هفته گذشــته منابع آگاه خبر دادند اف بی آی 
موفق شــده است مقادیر قابل توجهی از باجی که کلونیال پایپ الین به هکرها 
پرداخت کرده بود را پس بگیرد.در پایان ماه مه شرکت جی بی اس ایاالت متحده 
آمریکا که بزرگترین شرکت صنایع گوشتی جهان است اعالم کرد قربانی حمله 
ســایبری شده است و فعالیت حدود ۱0 کارخانه خود در جهان را به دلیل این 
حمله موقتا متوقف کرد. این شــرکت چهارشنبه گذشته اعالم کرد ۱۱ میلیون 
دالر باج به هکرها پرداخت کرده است. اف بی آی گروه هکری REvil که با روسیه 
مرتبط است را عامل این حمله معرفی کرد. جی بی اس اعالم کرد پس از صحبت 
با کارشناسان بیرونی، تصمیم گرفت این باج را برای خنثی کردن مسائل پیش 
بینی نشده مربوط به این حمله پرداخت کند و مطمئن شود هیچ اطالعاتی افشا 
نمی شود. روزنامه وال اســتریت ژورنال اعالم کرد این باج به شکل بیت کوین 

پرداخت شده است.

سرقت کد سورس و ابزارهای داخلی غول بازی ویدیویی
شــرکت الکترونیک آرتس که ناشر بازیهایی نظیر بتل فیلد، سیمز اند میدن ان 
اف ال است، پنج شنبه گذشتته اعالم کرد سرگرم تحقیق درباره حادثه نفوذ به 
شــبکه اش است که در جریان آن میزان محدودی کد سورس بازی و ابزارهای 
مربوط به ســرقت رفته اند. اطالعات کاربران درز نیافته و دلیلی وجود ندارد که 
تصــور کنیم حریم خصوصی کاربران به خطر افتاده اســت.الکترونیکس آرتس 
درباره این حمله جزییات دیگری ارائه نکرد اما هکرهایی که خود را کیکاس می 
نامیدند در گروه خالفکاری ایکس اس اس مدعی شــدند اطالعات زیادی از این 
شرکت به سرقت برده اند و کیت توسعه نرم افزار برای کنسول بازی ایکس باکس 
مایکروســافت را به همراه کلیدهای شکستن قفل بازیهای فیفا ۲۱، فیفا ۲۲ و 
فراســت بایت در اختیار دارند. در کل، هکرها در تالش برای فروش حدود 7۸0 
گیگابایت اطالعات بازی هستند.این غول بازی ویدیویی در پی این حادثه، امنیت 
را تشــدید کرده و با مقامات اجرایی و ســایر کارشناسان در راستای تحقیقات 
کیفری همکاری می کند. ارزش سهام الکترونیکس آرتس روز پنج شنبه پس از 
انتشار این خبر ۲.4 درصد ریزش کرد اما تا پایان معامالت بهبود یافت و در زمان 

بسته شدن معامالت تغییر چندانی نداشت.

حمله سایبری به غول انرژی پاک آمریکایی
غول انرژی پاک اینِونِرژی نفوذ به برخی از سیستمهایش را کشف کرد که گروه 
هکری REvil مسئولیت آن را برعهده گرفت. این سازنده انرژیهای تجدیدپذیر که 
در شیکاگو مستقر است، اعالم کرد سرگرم تحقیق درباره نفوذ به سیستمهایش 
است و هیچ گونه اختاللی در فعالیتهایش که ناشی از این نفوذ باشد مشاهده نکرده 
است. اینِونِرژی اعالم کرد باجی به هکرها نپرداخته و قصد ندارد هیچ گونه باجی 
پرداخت کند.این حمله جدیدترین مورد پس از حمالت سایبری اخیر به گرداننده 
بزرگترین شبکه سوخت رسانی آمریکا و بزرگترین تولیدکننده گوشت گاو در این 
کشور است. اف بی آی در ۳0 مه حمله سایبری علیه شرکت صنایع گوشت جی 
بی اس را به گروه هکری REvil نســبت داد که محققان می گویند ارتباطاتی با 
روسیه دارد.گروه REvil در پست وبالگی مدعی شد چهار ترابایت اطالعات حساس 
از اینِونِرژی دانلود کرده که شــامل پروژه ها، قراردادها و توافقهای محرمانه بوده 
است. همچنین هکرها مدعی شدند اطالعات شخصی مایکل پولسکی، موسس و 
مدیرعامل اینِونِرژی را به سرقت برده اند.صندوق اینِونِرژی فیوچر که یک صندوق 
سرمایه گذاری مرتبط با اینِونِرژی است، در سال ۲0۱۸ اعالم کرده بود برای یک 

فراهم کننده فناوری امنیت سایبری منابع مالی فراهم کرده است.

حمله هکرها به یک شرکت مشاوره امنیتی
شرکت سول اورینز که به دولت فدرال آمریکا درباره پروژه های مرتبط با امنیت 
مشاوره می دهد، جدیدترین قربانی گروه هکری REvil است. این شرکت که در 
البوکروکی نیومکزیکو مستقر است و به اداره ایمنی هسته ای ملی وزارت انرژی 
آمریکا مشــاوره می دهد، در گفت و گو با شبکه سی ان بی سی تایید کرد که 
از حادثه امنیت سایبری در ماه مه مطلع شده و در حال تحقیق بوده و مقامات 
اجرایی را مطلع کرده است.این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد اخیرا متوجه شده 
که دسترسی غیرمجاز به برخی از اسناد موجود در سیستمهایش صورت گرفته 
اســت. این اسناد در دست بررسی هستند و ســول اورینز با شرکت تحقیقات 
تکنولوژیکی دیگری برای مشخص کردن ابعاد اطالعات درز یافته همکاری می 
کند.سول اورینز از هکری نام نبرد و ماهیت باج گیری این حمله را تایید نکرد اما 
شــبکه سی ان بی سی با استناد به اظهارات منابع امنیت سایبری، گروه هکری 
Revil را عامل این حمله معرفی کرد.یک شرکت امنیت سایبری که اسناد ارسال 
شده در وب سیاه را مشاهده کرده بود به شبکه سی ان بی سی گفت: این اسناد 
شــامل فاکتورهای قراردادهای اداره ایمنی هسته ای ملی، توصیف پروژه های 
تحقیقات و توســعه تحت مدیریت پیمانکاران دفاعی و انرژی تا تاریخ ۲0۲۱ و 
صفحات دستمزد حاوی نام کامل و شماره تامین اجتماعی کارمندان سول اورینز 
اســت.طبق اسکرین شاتهایی که توسط سی ان بی ســی مشاهده شده، گروه 
Revil شــرکت سول اورینز را به افشای اطالعات و اسناد مسروقه این شرکت در 
وبالگش تهدید کرده است.این گروه در ماه مه سال ۲0۲0 فایلهای یک شرکت 
حقوقی سرگرمی را به سرقت برد که مشتریانش شامل ستاره هایی مانند لیدی 
گاگا و دریک بودند. آوریل امسال هم مدعی شد نقشه محصوالت اپل را از یکی 
از تولیدکنندگان قراردادی این شــرکت به سرقت برده و ۵0 میلیون دالر طلب 
کرد با این حال طبق گزارش مک رومرز، درخواســت باج چند روز بعد به شکل 

اسرارآمیزی از سایت Revil ناپدید شد.

اولیانوف: 
انتظار توافق در روزهای آتی را نداریم

نماینده روســیه در مذاکرات وین می گوید که انتظار نداریم تا قبل از برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری ایران، به جمع بندی نهایی دربــاره مذاکرات وین 
برســیم. میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در نهادهای بین المللی مستقر در 
وین، در تائید اظهارات سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران 
درباره این دور از مذاکرات، نوشــت: کاماًل موافقم که نمی توان در روزهای پیش 
رو، انتظار نهایی شدن مذاکرات وین را داشت. تقریباً اطمینان داریم که تا )قبل 
از( موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۱۸ ژوئن، نمی توانیم 
پیش نویس سند نهایی مذاکرات وین را تکمیل کنیم. با همه این اوصاف، توافق 

در دسترس است.

عراقچی:

تاهرزمانکهالزمباشدبهرایزنیهایوینادامهمیدهیم
سرپرســت تیم مذاکره کننده ایران در رایزنی های وین تاکید کرد، 
تا هر زمان که الزم باشد به مذاکرات درباره برجام ادامه می دهیم.

ســید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امورخارجه کشورمان در 
گفت وگو با شــبکه پرس تی وی دربــاره روند مذاکرات وین اظهار 
داشت: آنها )سایر طرف های برجام( باید به جمهوری اسالمی ایران 
اطمینان دهند که آنچه در گذشــته اتفــاق افتاد )خروج آمریکا از 
توافق( در آینده تکرار نخواهد شد.وی ادامه داد: برای رسیدن به این 
منظور، ما نیازمند بحث و رایزنی های زیاد سیاســی، فنی و قانونی 
هستیم و تا هر زمان که الزم باشد به این گفت وگوها ادامه خواهیم 
داد.همچنین میخائیل اولیانوف دیپلمات ارشد روسیه در وین درباره 
این رایزنی ها گفت: اختالف نظرها میان تهران و واشــنگتن زیاد 
نیست اما اساسی است. مسئله اصلی حل نشده و باقیمانده در این 
مرحله از مذاکرات، این اســت که توافق چگونه اجرایی شود. اینکه 
چه کســی، چه کاری را در چه زمانی انجــام دهد.اَلن جورج مِتن 
وابسته مطبوعاتی اتحادیه اروپا در سازمان های بین المللی در وین 
نیز پس از برگزاری نشست روز شنبه کمیسیون مشترک و آغاز دور 
تازه ای از رایزنی های برجامی تصریح کرد: در حال پیشــرفت در 
مذاکرات هستیم اما گفت وگوها فشرده است و هنوز برخی مسائل، 
ازجمله درباره چگونگی گام های اجرایی )برجام( باقی مانده است.وی 
افزود: اتحادیه اروپا نیز به عنوان هماهنگ کننده، گفت وگوها را با 

تمام شرکت کنندگان در برجام و به طور جداگانه با ایاالت متحده 
ادامه می دهد.رئیس تیم ایران در مذاکرات وین پس از پایان نشست 
کمیسیون مشترک برجام در وین هم تصریح کرده بود: ما به دنبال 
رسیدن به یک توافق خوب و مطلوب برای جمهوری اسالمی ایران 
هستیم و در این مسیر نه عجله می کنیم، نه وقت را تلف می کنیم. 
البته هر چه زودتر به توافق نهایی برسیم بهتر است.عراقچی ادامه 
داد: مهم این است که در این توافق آن اصولی که جمهوری اسالمی 
می خواهد رعایت شــده باشد و به آن شــاخص هایی که مد نظر 
ماســت رسیده باشــیم.وی تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران 
بدون رســیدن به خواســته های کلیدی خود قطعا توافق نخواهد 
کرد.این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین تصریح کرد: طرف های 
مقابل در نقطه ای هســتند که باید تصمیم خــود را بگیرند. ایران 
تصمیمات سخت خود را پیش از این اتخاذ کرده است. آن موقعی 
کــه در مقابل خروج ترامپ و آمریکا از برجام تصمیم گرفت که در 
برجام باقی بماند؛ تصمیم سخت ما آن موقع اتخاذ شد و االن نوبت 
طرف های مقابلمان اســت که تصمیمات سخت خود را بگیرد.وی 
همچنین یادآور شد: اگر آنها می خواهند برجام را حفظ کنند باید 
انعطاف های الزم را داشته باشند تا بتوانند تصمیمات خود را بگیرند. 
ما آمادگی داریم که مذاکرات را تا آنجایی که آنها بتوانند به تصمیم 

برسند ادامه دهیم.

اعالم آمادگی هند برای عادی سازی روابط با پاکستان
 هند در جلسه گفت و گو درباره ارائه گزارش ساالنه شورای امنیت به مجمع عمومی سازمان ملل، اعالم کرد که خواهان »روابط عادی همسایگی« با پاکستان است.

به گزارش شبکه خبری » ان دی تی وی«، هند گفت: پاکستان مسولیت دارد تا با انجام اقدامات معتبر و شفاف و مخالفت با استفاده تروریسم از خاک این کشور، فضا 
را آماده کند.  هند همچنین ضمن انتقاد از پاکستان برای مطرح کردن مساله کشمیر در سازمان ملل اعالم کرد اختالفات میان دو کشور باید به صورت دوجانبه حل 
شوند.  حدود ده روز پیش عمران خان نخست وزیر پاکستان پیشنهاد جدید این کشور برای عادی سازی روابط با همسایه و رقیب دیرینه خود هند را مطرح کرد اما 
شــرط آغاز گفت وگو را اقدام دهلی نو برای لغو تصمیم دو ســال پیش درباره وضعیت کشمیر عنوان کرد.  برخالف پاکستان، هند معتقد است که مساله کشمیر یک 
امر دوجانبه میان دهلی نو و اســالم آباد اســت. هند همچنین با مطرح کردن مساله کشمیر در مجامع بین المللی مخالف است و تاکنون با پیشنهاد میانجی گری از 
سوی بسیاری از کشورها مخالفت کرده است.  هند همچنین مدعی است که پاکستان به گروه های مخالف این کشور در کشمیر پناه داده و از آن ها حمایت می کند اما 
پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است.  پاکستان و هند پس از استقالل در سال ۱۹47 درگیر مناقشه ای به نام کشمیر هستند. این مناقشه تاکنون موجب سه 
جنگ میان دو کشور شامل جنگ ۱۹47، نبرد کارگیل و نبرد سیاچن شده است.  هند مدعی مالکیت کل جامو و کشمیر است و تا سال ۲0۱0، 4۳ درصد این منطقه 
را اداره می  کرد. هند مناطق جامو، الداخ، دره کشمیر و یخچال سیاچن را تحت کنترل دارد.  دهلی نو اواسط مردادماه ۱۳۹۸ اقدام به لغو امتیازات ویژه منطقه جامو و 
کشمیر کرد و این موضوع، موجب خشم دولتمردان در اسالم آباد شد.  کمیته امنیت ملی پاکستان نیز در واکنش به این طرح دولت هند، ضمن کاهش بی سابقه سطح 
روابط دیپلماتیک، تمامی روابط تجاری و فعالیت های اقتصادی میان دو کشور را متوقف کرده بود.  از آن زمان به بعد پاکستان و هند به عنوان رقبای سنتی در جنوب 
آسیا فاقد سفیر در پایتخت های یکدیگر هستند و سفارتخانه های دو کشور نیز با کاهش سطح دیپلمات ها کار می کنند.  گفته می شود در نتیجه دیپلماسی بی سرو صدا 
و مذاکرات پنهانی پاکستان و هند در آن سوی مرزها، دو کشور در ماه فوریه امسال ضمن توافق بر آتش بس در خط کنترل مرزی کشمیر، متعهد به اجرای آن و حل 

اختالفات مرزی از طریق مذاکره شدند.
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کمبود آب بدن یکی از دالیلی اســت که افراد می خواهند شــب ها غذا 
بخورند. گرســنگی شــبانه همچنین می تواند به علــت کمبود غذا در 
وعده های غذایی قبلی باشــد. صبحانه سبک، خوردن ساالد برای ناهار 
و چنــد فنجان قهوه به طور حتم منجر به پرخوری در عصر می شــود. 
صبحانه دلچســب بخورید، میان وعده و یک ناهار دلچسب و کافی را 
فراموش نکنید, برای همه کس، ســه وعده در روز کافی اســت و باید  
کالری دریافتی روزانه را روی این سه وعده به طور مساوی تقسیم کنید. 
بعد از ظهر )حدود ۱۷ ســاعت(، شــما باید ۸۰ درصد از رژیم روزانه را 
مصرف کنید. توصیه می شود شام را حداکثر سه تا چهار ساعت قبل از 
خواب بخورید، در نتیجه شب ها به سمت یخچال نمی روید و گرسنگی 
شبانه را احساس نمی کنید. پیش از این در خبر ها آمده بود که گرسنگی 
متناوب - وقتی بین وعده های غذایی، ۱۴ ساعت یا بیشتر وقفه طوالنی 

باشد، می تواند برای سالمتی مضر باشد. 

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا )CDC( روز پنجشنبه اعالم 
کرد جلســه اضطراری مشاوران خود را در ۱۸ ژوئن تشکیل می دهد تا 
گزارش های مربوط به التهاب قلب پس از دریافت دوز های واکسن فایز و 
مدرنا را در دریافت کنندگان بررسی کند. طبق اعالم CDC، در مجموع 
۴۷۵ مورد میوکاردیت یا پریکاردیت در بیماران ۳۰ ســال و کمتر ثبت 
شده است که از میان آن ها ۲۲۶  مورد را تایید کرده است. گفته می شود 
اکثر مبتالیان بهبود یافته اند، اما ۴۱ نفر عالئم مداوم داشــتند، ۱۵ نفر 
هنوز در بیمارستان بستری و سه نفر در بخش مراقبت های ویژه هستند. 
میوکاردیت التهاب عضله قلب است که می تواند منجر به آریتمی قلبی و 
مرگ شود. به گفته محققان در سازمان ملی اختالالت نادر، میوکاردیت 

می تواند ناشی از عفونت باشد.

گروهی از محققان موفق به توســعه یک ربات انســان نما شده اند که 
همانند یک کودک به نظر می رسد و قادر به خواندن و درک احساسات 
انسان ها است. توســعه دهندگان آبل طوری آن را طراحی کرده اند که 
این ربات ویژگی های یک پســر ۱۲ ســاله را دارند. محققان امیدوارند 
"پتانسیل ارتباط" این ربات را با ارتقای آن، افزایش دهند. آبل به دلیل 
مجهز بودن به برخی فناوری ها قادر به ارزیابی احساسات انسان با تجزیه 
و تحلیل پارامترهایی مانند فرکانس صدا، تغییرات حرارتی روی پوست) 
که در تابش فروسرخ قابل مشــاهده است( یا ضربان قلب است. هدف 
محققان این پروژه ایجاد رباتی بود که بتوانند به عنوان یک همراه برای 
افراد مبتال به اوتیســم یا آلزایمر باشد. وقتی با این نوع ماشین ها روبرو 

می شویم بیشتر در مورد همدلی صحبت می کنیم اما درست تر است .

علت گرسنگی شبانه چیست؟

التهاب عضالت قلب در 
دریافت کنندگان جوان واکسن فایزر

این ربات از احساس انسان ها 
باخبر است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

هنر »بوریا بافی« َزرقان

G90 احتمال حذف پیشرانه 8 سیلندر از جنسیس
جنسیس G9۰ یکی از معدود سدان های بزرگ و لوکس بازار با پیشرانه ۸ سیلندر تنفس طبیعی است. درحالی که شرکت های 
دیگر یا از نمونه های توربو استفاده کرده یا به پیشرانه های هیبریدی روی آورده اند، جنسیس هنوز هم پیشرانه ۸ سیلندر ۵ لیتری 
تنفس طبیعی را به همراه نســخه پایه ۶ سیلندر ۳.۳ لیتری توربو ارائه می کند. این پیشرانه پرحجم قدرت ۴۲۰ اسب بخاری و 
گشتاور ۵۱9 نیوتون متری دارد. اما شاید این آخرین پیشرانه ۸ سیلندر تنفس طبیعی گروه هیوندای باشد زیرا این خودروساز 
به دنبال بازنشسته کردن کامل نیروگاه آهنین یاد شده در سال آینده است. رسانه ها می گویند G9۰ جنسیس که قباًل در معابر 
عمومی رؤیت شــده دیگر با پیشــرانه ۸ سیلندر در دسترس نخواهد بود. سطح باالترین پیشرانه در دسترس برای این خودرو از 
نوع ۶ ســیلندر ۳.۵ لیتری توربوی جدید خواهد بود و یک نسخه الکتریکی دیگر هم با نام eG9۰ معرفی خواهد شد. البته این 
موضوع نباید باعث تعجب شــود زیرا کیا هم قباًل پیشــرانه ۸ سیلندر را از K9 حذف کرده است. این دو سدان بزرگ از پلتفرم و 
 G9۰ پیشرانه های مشترکی استفاده می کنند؛ اما انتظار نمی رود مشخصات پیشرانه ۶ سیلندر ۳.۵ لیتری توئین توربوی جدید

تفاوتی با شاسی بلند GV۸۰ داشته باشد. این پیشرانه قدرت ۳۷۵ اسب بخاری و گشتاور ۵۳۰ نیوتون متری تولید می کند.

ناعادالنه المپیک را از من گرفتند
دختر وزنه بردار ایران گفت: فدراسیون نه در مورد شانس کسب سهمیه با من صحبتی کرد و نه پیگیر مصدومیتم بود. پریسا جهانفکریان 
درباره اعزام نشدنش به مسابقات قهرمانی آسیای ازبکستان که اکنون منجر به از دست رفتن شانس کسب سهمیه المپیک برای او شده 
است، بیان کرد: در اردوی یکی مانده به آخر مینیسک زانوی من ملتهب شد و با هر زحمتی بود آن اردو را به پایان رساندم و پس از آن 
از زانویم MRI گرفتم و پزشک عنوان کرد که مینیسک زانویم دچار پارگی جزئی شده است و باید به سرعت درمان شود و نیاز است که 
۱۰ جلسه فیزیوتراپی داشته باشم تا پس از آن بتوانم به تمرینات برگردم اما اگر درمانش نکنم ممکن است پارگی کامل شود و در آن 
صورت نیاز به عمل جراحی وجود دارد. زمانی که اردو شروع شد با خانم منظمی نایب رئیس  بانوان فدراسیون تماس گرفتم و وضعیتم را 
شرح دادم و عنوان کردم که با تأخیر به اردوی تیم ملی اضافه می شوم تا درمانم را کامل کنم. او به من گفت که باید با رئیس فدراسیون 
مشورت کند سپس اطالع داد که آقای مرادی گفته اصاًل من به اردو نیایم. پس از آن دوباره با آقای خورشیدی مشاور فنی تیم بانوان 
تماس گرفتم و گفتم هر موقع که بخواهند آماده دادن تســت دوپینگ هستم که او هم اعالم کرد آقای بیرانوند دبیر فدراسیون عنوان 

کرده که  نیازی نیست تست دوپینگ بدهم و به همین صورت  از مسابقات قهرمانی آسیا کنار گذاشته شدم..

مورهچ رد خاهنٔ خود پادشاستما ربه آز و هوی سائلیم
خیمه ز دستیم و هگ رفتن است

رغق شدستیم و زمان شناست گلبن معنی نتوانی نشاند
ات هک ردین باغچه خار و گیاست کشور جان تو چو وریاهن ایست
ملک دلت چون ده بی روستاست

شعر من آینهٔ کردار تست
انید از آئینه هب جز حرف راست ستروشنی اندوز هک دلرا خوشی است معرفت آموز هک جارنا غذا

پیشنهاد

چهره روز

»تاریخ جدید« منتشر شد
کتاب »تاریخ جدید؛ جســتارهایی در شناخت مکتب 
آنال« که زیر نظر ژاک لوگوف نوشــته شده با ترجمه 
عبداهلل ناصری طاهری و ســمیه ســادات طباطبایی 
راهی بازار کتاب شده است. این کتاب در ۳۸۵ صفحه 
با شمارگان ۵۰۰ نســخه و قیمت ۴۴ هزار تومان در 
انتشارات ســمت عرضه شده اســت.در مقدمه ای که 
مترجمان بر این کتاب نوشــته اند آمده است: »دیدگاه 
و روش شناسی تاریخ نگاری اروپا، به ویژه فرانسه، در طی 
ســده بیستم چنان دگرگون شد که از دل آن رهیافت 
تــازه ای به نام تاریخ جدید زاده شــد. در این رهیافت 
نوظهور مرزهای ســنتی تاریخ در هم شکست و تاریخ 
با دیگر رشــته های دانش از جغرافیا گرفته تا اقتصاد 
در هم آمیخت. بدین ترتیب با تاریخی کالن و کل گرا روبه رو می شــویم که می کوشــد سر از الک خود 
بیرون آورد و از تاریخ سیاسی که در شرح و توصیف شکست و پیروزی نامداران خالصه می شود، دوری 
گزیند. نیز به تاریخ دیوانه ها، دزدها و راهزن ها و دیگر اقشــاری که به هیچ تلقی می شدند اهتمام شد. 
نگارش تاریخ خاندان های حکومت گر و شــخصیت ها به پایان رسید و امور اجتماعی و مقوالت ذهنی و 
خیالی جایگزین شــد.بی گمان خالقان تاریخ جدید خود را وامدار لوسین فِور و مارک بلوخ، بنیانگذاران 
مکتب آنال، می دانند؛ چراکه این دو به شــدت با رویدادمحورِی تاریخ سنتی مبارزه کردند و با تأسیس 
مجلــه آنال تاریــخ اجتماعی و اقتصادی بر این مهم تأکید ورزیدند که تاریخ نگاری باید مســئله محور 
باشــد و بس.«مترجمان در معرفی این کتاب در همین مقدمه می نویســند: »کتاب پیش  رو به خوبی 
نمایانگر تحولی است که تاریخ جدید برای تاریخ نگاری به ارمغان آورد. این کتاب ثمره تالش جمعی از 

تاریخ پژوهان، همراه با نظارت ژاک لوگوف است. 

بهاءالدین خرمشاهی
بهاءالدین خرمشاهی نویسنده، مترجم، فیلسوف، 
روزنامه نگار، طنزپرداز، فرهنگ نویس، حافظ پژوه، 
شاعر و استاد دانشگاه ایرانی است. وی تألیفاتی در 
حافظ شناسی و تفســیر اشعار او دارد. خرمشاهی 
یکی از قرآن پژوهــان و مترجمان قرآن کریم به 
زبان فارسی است. فعالیت های قرآن پژوهی وی را 
می توان به سه حوزه تقسیم کرد؛ نخست کتاب ها و 
مقاله های عمومی، دوم نگارش مقاله های انتقادی 
و نقد ترجمه های موجود قرآن و سوم ترجمهٔ قرآن 
کریم. خرمشــاهی قرآن را با نثری روان، امروزی 
و در عین حال ادبی ترجمه کرده اســت. عالوه بر 
ترجمه و تفسیر این اثر دارای پیوست هایی شامل 
گفتــار مترجم، مقاله هایی با عنوان های قرآن و قرآن پژوهــی، تحریف ناپذیری قرآن، فهم 
قرآن با قرآن، کلمه های فارســی در قرآن مجید و واژه نامه اســت. برخی]الفاظ طفره آمیز[ 
معتقدند ترجمهٔ قرآن خرمشــاهی دارای ایرادهایی اســت که اصلی ترین آن ها روش و متد 
وی اســت. همچنین از طرفی دیگر معتقدند خرمشــاهی در توجه و پایبندی به منبع ها و 
مآخذ غیرمعتبر، بدون توجه به جایگاه کتاب های تفســیری و مفسران و حتی بدون بررسی 
مختصر نگرش های آن ها، در موارد بســیاری به گزینش روایت های تفسیری مهم و بزرگی 
دست زده اســت. از نظر این عده، این اشکال روشی موجب آشفتگی و بی اعتباری محتوای 
متن های تفســیری شده اســت. در طرف مقابل عده ای این نقدها را غیرمنصفانه و ناشی از 
رویکردهــای فرقه ای منتقدان در مخالفت با ذکر بی طرفانه منابع تفســیری میان مذاهب 

اسالمی می دانند. 

فرهنگ

هیات داوران سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی انیمافست زاگرب جایزه بهترین فیلم تولید 
اول خود را به خانم محبوبه کالیی بخاطر انیمیشن »دیوار چهارم« اهدا کرد. در بیانیه هیات داوران 
جشنواره انیمافست آمده اســت که فیلم ایرانی دیوار چهارم ساخته خانم محبوبه کالیی بخاطر 
تکنیــک تجربی ارزنده اش که بیننده را به درون ذهن قهرمان داســتان برده و بر پویایی خانواده 
و اصالح سیاســت های اجتماعی تاکید دارد، به عنوان بهترین فیلم تولید اول در بخش موســوم 
به زالتکو گرگیچ انتخاب شده اســت. این فیلم ۱۰ دقیقه ای در مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی تولید شــده است. سفارت کشورمان در کرواسی این موفقیت را به خانم کالیی و جامعه 

هنری کشورمان تبریک گفت. 

جایزه هیات داوران جشنواره »انیمافست« 
زاگرب به محبوبه کالیی رسید
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