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متقاضیان یارانه بخوانند؛

 همه چیز در مورد یارانه
 ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی

در این گزارش به ۱۶ســوال مهم در مورد یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی 
پاســخ خواهیم داد.اقتصاد آنالین – سیده زهرا محمودی؛ دقیقا یه هفته پیش 
بود کــه رییس جمهوری، در یک گفت وگوی زنــده تلویزیونی با مردم، خبر از 
یارانه جدید داد. براین اســاس قرار شده بود دهک های اول تا سوم نفری ۴۰۰ و 
دهک های چهارم تا نهم نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه بگیرند. دهک دهم نیز تنها 
دهکی بود که یارانه دریافت نمی کرد. البته که این یارانه از همان ابتدا ســواالت 
زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرد؛ برخی یارانه نگرفته بودند و می خواستند بدانند 
چه طور یارانه بگیرند؟ برخی معتقد بودند اشــتباها نامشمول عنوان شده و باید 
مشــمول یارانه باشند. برخی می گفتند تکلیف باقی یارانه ها چه می شود و... . در 

ادامه برخی از مهم ترین نکات در مورد یارانه جدید را عنوان می کنیم.

یارانه نقدی و معیشتی چه می شود؟
همانطور که می دانید چند ســالی است که هر ماه دو یارانه به حساب سرپرست 
برخی از خانوارها واریز می شــود؛ یارانه نقدی و معیشتی. برای برخی از مردم از 
همان ابتدا این سوال مطرح بود که با پرداخت یارانه جدید تکلیف دو یارانه قبلی 
چه خواهد شــد؟ بررسی ها حاکی از آن اســت که دیگر یارانه ای با نام نقدی و 
معیشتی نداریم و تمام یارانه ها در قالب یارانه جدید پرداخت می شود. البته یارانه 
جدید نیز تنها برای دو ماه است و احتماال پس از آن به طور کل هیچ یارانه ای به 

صورت نقدی نداریم و کاالبرگ الکترونیک جایگزین آن خواهد شد.

برای اعتراض به واریز نشدن یارانه چه کنیم؟
 اگــر به هر دلیلی یارانه برای شــما واریز نشــده اســت، می توانید به ســامانه

 hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنید و اعتراض خود را ثبت کنید.

چرا برای برخی یارانه بیشتری واریز شده است؟
برخی افراد یارانه ای بیشتر دریافت کردند؛ در پاسخ باید گفت: یارانه دوماه برای 

مردم واریز شده و اگر یارانه دو برابری به حسابتان آمده، به همین دلیل است.

از کجا بفهمیم مشمول یارانه رییسی هستیم یا نه؟
برای اینکه بفهمید مشــمول یارانه جدید هستید یا نه در ابتدا باید وارد سامانه 
hemayat.mcls.gov.ir شوید. پس از ورود به سامانه در ابتدا شماره ملی سرپرست 
خانوار، سپس شماره حسابی که یارانه برای شما تاکنون واریز می شد و پس از آن 
شماره ملی یکی دیگر از اعضای خانواده را وارد کنید. پس از آن پنجره پایین برای 

شما باز می شود و شما متوجه می شوید که مشمول هستید یا خیر.

چرا برخی یارانه کمتری دریافت کردند؟
با واریز یارانه ها عده ای معتقد بودند که یارانه کمتری برایشــان واریز شده؛ علت 
آن که برخی افراد یارانه کمتری دریافت کردند آن اســت که قسط وام کرونا از 

مبلغ یارانه کم شده است.

ممکن است یارانه جدید بیشتر از دوماه پرداخت شود؟
همانطور که گفته شــد، قرار است یارانه جدید دو ماه پرداخت شود و پس از آن 
کاالبرگ الکترونیک داده شود؛ آیا ممکن است که مدت این یارانه بیش از دو ماه 
باشد؟ وزیر اقتصاد در پاســخ به این سوال گفت: اگر شرایط کوپن فراهم نشود 

پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.

دهک بندی دریافت یارانه ها چگونه مشخص می شود؟
یکی دیگر از ســواالت رایج این اســت کــه اصال دهک بندی چــه طور انجام 
می شــود؟ سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال 
گفت: دهک بندی  افراد بر اســاس میزان دارایی مثل خودروهایی که خریده اند، 
حساب بانکی و خرج و مخارج آن ها تعیین می شود؛ قرار است سازوکار چگونگی 

دهک بندی ها از سوی وزارت رفاه مشخص و به اطالع مردم برسد.

از زمان ثبت نام و اعتراض تا پاسخ دهی چقدر زمان سپری خواهد شد؟
یکی دیگر از ســواالت افرادی که یارانه نگرفتند آن است که اعتراض چه زمانی 
پاسخ داده خواهد شد؟ معاون وزیر رفاه در پاسخ به این سوال می گوید: سعی بر 
این است که پاسخ دهی یک الی دو هفته ای انجام شود. اعالم این موضوع نیازمند 

یک کار پژوهشی است.

نیازی به مراجعه حضوری افراد است؟
برخی برای دریافت یارانه بســیار نگران هستند و می خواهند بدانند آیا مراجعه 
حضوری تاثیری دارد یا نه. در پاسخ به این افراد معاون وزیر رفاه گفته است که 
اصال نیازی به مراجعه حضوری نیست مرکز تماس ۶۳۶۹ آماده پاسخگویی است.

دهک درآمدی شما چیست؟
باتوجه به اینکه رقم یارانه باتوجه به دهک بندی متفاوت است، از کجا بدانیم در 
چه دهکی قرار داریم؟ شما می توانید برای استعالم وضعیت دهک بندی خود با 
شماره تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرید. راه دیگر مراجعه به سامانه 

hemayat.mcls.gov.ir است که وضعیت دهک بندی را مشخص و اعالم می کند.

جاماندگان چقدر برای ثبت نام یارانه فرصت دارند؟
وزارت رفاه با ارســال پیامکی به سرپرست خانوارهایی که یارانه نگرفته اند اعالم 
کرد: هموطن گرامی با توجه به امکان پیش بینی شده برای پیگیری  درخواست 
مشــموالن دریافت یارانه معیشــتی چنانچه متقاضی بررسی شــرایط مالی و 
اقتصادی خود هستید، می توانید ظرف مدت ۳ ماه نسبت به ثبت مشخصات در 
سامانه ای که به زودی برای شما ارسال خواهد شد اقدام نمایید. در صورت تایید 

این درخواست یارانه دوره فعلی هم به خانوار شما تعلق خواهد گرفت.

جاماندگان یارانه این دوماه را دریافت می کنند؟
برای برخی این ســوال مطرح است که آیا اگر جامانده باشند، یارانه این دوماه را 
دریافت می کنند یا خیر. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پاســخ به این 
ســوال گفت: تا سه ماه آینده امکان ثبت نام و ویرایش اطالعات در سامانه وجود 
خواهد داشت و مبلغ یارانه برای افرادی که اطالعات آن ها تائید شود از روز اول 

پرداختی ها، محفوظ است.

کدام گروه از جاماندگان یارانه می گیرند؟
وزیــر امور اقتصادی و دارایی می گوید: رییس جمهوری دســتور داد که به تمام 
افرادی که تا ماه پیش یارانه بگیر بودند، در صورتی که متقاضی باشند، برای ماه 
اول یارانه پرداخت شود. وزارت رفاه نیز باید ظرف یک ماه به تقاضاها رسیدگی کند 

و اگر تقاضا درست باشد، مبلغ یارانه آزاد خواهد شد و قابل استفاده خواهد بود.

اگر بخواهیم یارانه خود را از خانواده جدا کنیم، چه کاری انجام دهیم؟
برای جدا کردن یارانه از خانواده دو شــرط مهم وجود دارد؛ حداقل ۳۵سال سن 
و نیز مســتقل زندگی کردن از خانواده. در صورتی که هر دو شــرط را دارید، به 
بخشــداری مراجعه کرده و با دریافت نامه، نســبت به جدا کردن یارانه خود از 

خانواده اقدام کنید

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:
اولین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض طی شد

تهران-ایرنا- رییس ســازمان برنامه وبودجه گفت: بر خالف سال گذشته که در پنج ماه ابتدای سال بیش از 
۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی اســتفاده شد؛ دولت کشور را در  اولین ماه سال ۱۴۰۱ بدون 
استقراض اداره کرد و همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.به گزارش دیروز دو شنبه ایرنا از سازمان 
برنامه و بودجه کشور »سید مسعود میرکاظمی« در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 
با اشــاره به وضعیت کشــور در زمان روی کار آمدن دولت ســیزدهم گفت: در سال ۱۴۰۰ زمانی که دولت 
تحویل گرفته شــد شاخص های کالن اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به 
صفر،  نرخ جذب سرمایه منفی ۴,۶، تورم ۵۰ درصدی؛ نرخ باالی بیکاری بخشی از وضعیت اقتصاد کشور بود.

وی ادامه داد: عالوه بر کاهش درآمدهای دولت هزینه های جاری طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شده بود، 
زمان تحویل دولت تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود؛ عالوه بر اینکه باید 
ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه می شد.رییس سازمان برنامه افزود: از مشکالت 
دیگر  معضل خشک ســالی بود که نه تنها در ایران بلکه در کشــورهای دیگر اتفاق افتاده و به همراه افزایش 
قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. ذخایر راهبردی مواد غذایی هم 
بین ۳۰ تا ۷۰ درصد پایین تر از حد مجاز بود.معاون رئیس جمهور مشکالت ناشی از کرونا را از دیگر معضالت 
پیش روی دولت سیزدهم دانست و گفت: درگذشتگان انسانی ناشی از کرونا باال رفته و اجرای واکسیناسیون 
عقب افتاده بود.وی اضافه کرد: دولت از آغاز کار با این تصویر روبه رو بود، اما درنهایت بدون استقراض و چاپ 
پول مشکالت یکی پس از دیگری حل شد؛ نه تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات 
عمرانی و اشتغال در پایان سال به بیش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. میرکاظمی بابیان اینکه برخی راه حل 
مشــکالت را به مذاکرات و برجام گره زده بودند تصریح کرد: بعضی ها می گویند دلیل مشــکالت اقتصادی 
تحریم اســت، اما این گزاره صحیح نیست، ســهم تحریم مشخص است و نباید همه مشکالت را متوجه آن 
کرد.معاون رئیس جمهور افزود: ۸ سال فعالیت اقتصادی معطل بوده که مذاکرات چه می شود؟ و نتیجه این 
رویکرد این شده که نرخ جذب سرمایه منفی شود. مذاکره در جای خودش ولی نباید ثبات اقتصادی کشور 
به مذاکره گره زده شــود و بر همین اساس بودجه ۱۴۰۱ با شرایط تحریم تدوین شد.وی افزود: در شش ماه 
دوم سال ۱۴۰۰ دولت محکم ایستاده بود تا پایه پولی باال نرود و سازمان برنامه وبودجه برعکس سنوات قبل 
مأموریت داشــت تا مانع باال رفتن پایه پولی در کشور شود.رئیس سازمان برنامه وبودجه با اشاره به اینکه در 
دولت سیزدهم تمرکز بر این است تا قدرت خرید مردم باال رود ادامه داد: تمرکز دولت بر کاهش تورم است 
تا ثبات اقتصادی شکل گرفته و به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اطمینان داده شود. میرکاظمی با اشاره 
به اهمیت ثبات اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی گفت: باید فضایی ایجاد شود تا بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری اعتماد کند و یکی از مهم ترین بی ثباتی ها و نابسامانی ها در بخش اقتصاد تورم است.وی ادامه 
داد: برای مقابله با تورم باید رشــد مصارف دولت و خلق پول توسط بانک ها کنترل شود و دولت برای هر دو 
برنامه مشخصی دارد.رئیس سازمان برنامه وبودجه بابیان اینکه در فروردین امسال پرداخت ها بدون استقراض 
انجام شده است تصریح کرد: باوجوداینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است اما پرداخت های این ماه بدون 
استقراض و از محل درآمد دولت واریز شده است.معاون رئیس جمهور به موضوع ارز ترجیحی و دالیل تغییر 
شیوه پرداخت آن اشاره کرد و گفت: قاچاق کاالهایی که ارز ترجیحی می گرفتند بسیار باال بوده به طوری که 
گاهی کشورهای همسایه  تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری از دارو، روغن و آرد شامل ارز ترجیحی ارتزاق می کردند و 
از زمانی که شیوه پرداخت عوض شده قیمت این ها در  کشورهای همسایه افزایش پیداکرده است. میرکاظمی 
بابیان اینکه اثربخشی ارز ترجیحی بسیار پایین بوده است ادامه داد: ارز ترجیحی بزرگ ترین ضربه را به تولید 
کشــور زد چون هیچ فعال اقتصادی نمی توانست با دریافت کنندگان ارز ترجیحی رقابت کند.به گفته رئیس 
سازمان برنامه بودجه ظرفیت های قانونی بودجه ۱۴۰۱ اجازه ادامه پرداخت ارز ترجیحی تا چند ماه را می داد 
و از منظر قانونی هم دولت ناگزیر به اجرای این جراحی اقتصادی بوده است.وی به مزایای حذف ارز ترجیحی 
برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: از ظرفیت حذف ارز ترجیحی می توان اشتغال پایدار ایجاد کرد و مهم تر 
اینکه دولت از کف بازار بیرون می آید. تولیدکنندگان و بخش خصوصی به تدریج در تنظیم بازار نقش اصلی 
را به عهده می گیرند.رئیس سازمان برنامه وبودجه با اشاره به افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در سال 
گذشته افزود: توزیع کمک معیشــت جدید قطعاً باعث بهبود ضریب جینی خواهد شد؛ تدابیری هم توسط 
سامان هدفمندی اندیشیده شده که کسانی که متقاضی جدید دریافت یارانه هستند بتوانند به زودی ثبت نام 
کنند.میرکاظمی بابیان اینکه به دلیل ضرورت تأمین امنیت غذایی کشــور و جهش قیمت های جهانی طرح 

حذف ارز ترجیحی زودتر از موعد اجرا شد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه مذاکرات انریکه مورا در تهران را بسیار جدی و 
معطوف به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از ســوی ایران عنوان کرد و گفت: 
برخی راه حل ها پیشنهاد شد و اگر آمریکا پاسخ دهد می توانیم به وین برگردیم.

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست 
هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به 

سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

 ابتکارات خاص ایران در سفر مورا
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سفر انریکه مورا معاون مسؤول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات ویــن به تهران و تحرکات 
آشــکار رژیم صهیونیســتی و این که در چه مرحله ای از توافق هستیم؟ گفت: 
هر موقعی که ابتکاری انجام و تحرکی در حوزه دیپلماسی انجام می شود، رژیم 
جعلی اشغالگر قدس تحرکات خودش را بر ضد دیپلماسی انجام می دهد و چیز 
جدیدی نیست. خطیب زاده درباره سفر مورا اظهار داشت: در ادامه تماس ها بین 
ایران و هماهنگ کننده مذاکرات وین انجام می شد، امیرعبداللهیان و بورل در 
گفت وگوی تلفنی توافق کردند این گفت وگوها و پیام هایی که رد و بدل می شود 
این بار به صورت حضوری و رو در رو انجام شــود و آقای مورا به ایران بیاید که 
آقای مورا به تهران آمد و مذاکرات بســیار جدی و معطوف به نتیجه و همراه 
با ابتکارات خاص از ســوی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد. ایشان چند دور 
گفت وگوهای طوالنی با آقای باقری داشت.وی یادآور شد: برخی راه حل هایی که 
پیشنهاد شد، قرار شد طرف آمریکایی اگر پاسخ دهد ما می توانیم در موقعیتی 
قرار بگیریم که همه طرف ها به وین برگردند. اگر امروز آمریکا تصمیم سیاسی 
خود را اعالم کند که ما هنوز دریافت نکردیم می توانیم گام مهمی در پیشرفت 

مذاکرات برداریم.

 اظهارات اولیانوف سفیر روسیه در سازمان ملل
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی درباره اظهارات میخائیل اولیانوف سفیر روسیه 
در سازمان ملل خاطرنشان کرد: نقش روسیه در مذاکرات وین نقش سازنده و 
مثبتی بود. من درباره توئیت های پراکنده افراد صحبت نمی کنم. صدایی که ما 
می شــنویم صدایی است که در مالقات الوروف و امیرعبداللهیان همه شنیدند 
و هم الوروف پیشــت تریبون اعالم کرد که اگر امروز توافق شــود روسیه هیچ 
مشــکلی ندارد و تالش می کند و موضع رســمی دولت روسیه را گفت و هم 
امیرعبداللهیان موضع ایــران را بیان کرد که موضع ایران حفاظت و صیانت از 
منافع مردم در این راستاست.وی ادامه داد: درباره روسیه طبیعی است جنگی 
که در اوکراین رخ داده و اختالفات عمیق بین روسیه و غرب و اروپا شاید نقش 
روســیه را در حوزه میانجیگری در برخی موضوعات از جمله برجام و مذاکرات 
کم رنگ تر کند. ولی این یک واقعیت اســت و تعبیر پیش بینی از رفتار روسیه 

شاید یک مقدار زود باشد.

 نقض آشکار حقوق و مصونیت های اسداهلل اسدی
به گزارش فارس، خطیب زاده درباره انتشار دست نوشته هایی از اسداهلل اسدی 
دیپلمات بازداشت شــده ایران در بلژیک و اقدامات وزارت خارجه برای آزادی 
این دیپلمات ایرانی هم اظهار داشت: متاسفانه یک دیپلمات جمهوری اسالمی 
ایران با نقض بدیهی ترین مصونیت ها و برخالف کنوانسیون ۱۹۶۱ وین برخالف 
مقررات و معاهدات بین المللی با نقض آشکار مصونیت ها و حقوق این دیپلمات، 
توســط دولت آلمان و دولت بلژیک دستگیر شده است. کل فرآیند غیرقانونی 
بوده و ایشان در شرایط نامناســبی نگهداری شده و منتقل و حقوقش نادیده 
گرفته شده است. طبیعی است نادیده گرفته شدن بدیهیات حقوق بشری درباره 
هر کســی اعمال شود، زشت اســت.وی یادآور شد: البته این که مصونیت های 
دیپلماتیک رعایت نشــده و بدعتی در حقوق دیپلماتیک و مصونیت ها توسط 

کشــورهای عضو اتحادیه اروپا رخ داده است، جای تاسف دارد. البته جمهوری 
اســالمی ایران هم از مجاری دوجانبه و هم مجاری خاص خود این موضوع را 
پیگیری کرده اســت و ترجیح بوده از همین طریق موضوع حل شــود و البته 
ارجاع به مراجع ذیربط بین المللی و حقوق بشری در دستورکار جدید قرار گرفته 
است چون متاسفانه نقض آشکار حقوق و مصونیت های اسدی صورت می گیرد.

 آنچه ایران خواسته تنها حقوق خودش است
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات وین 
به تهران و این که آیا دســت خالی آمد و دســت پر رفت یــا آنها هم ابتکار و 
پیشنهادی داشتند؟ اظهار داشت: مورا در سفر به تهران با دستورکار مشخصی 
آمد. البته مذاکرات در ایران همراه با ابتکارات ویژه خاص ایران بود. ایران از آغاز 
مذاکــرات جدید چندین بار این خالقیت ها را به کار برد که کم کاری ها و عدم 
تصمیمات سیاسی طرف مقابل را مرتفع کند. متاسفانه تا امروز منتظر تصمیم 
سیاســی در واشنگتن است.وی ادامه داد: بعضا صحبت هایی از سوی واشنگتن 
شنیده می شــود که این بازی نخ نمای مقصرنمایی و این دفترچه تکراری که 
بــه عنوان بازی مقصرنمایی جمالت تکراری را مدام تکرار می کنند و الحمداهلل 
خسته هم نمی شوند. همه واقعیت موضوع را می دانند، آنچه ایران خواسته تنها 
حقوق خودش اســت و چیزی بیشتر از حقوقش نخواسته و بیشتر از آن چه در 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تعهد داده شــده نخواسته است. اصطالحاتی که بعضا 
می شنوید فرابرجامی، از روز اول مذاکرات هر جایی که نخواستند توافق کنند 

یک برچسب فرابرجامی به آن زدند که به تعهداتشان عمل نکنند.

سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به تهران
وی درباره سفر خانم دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل  برای بررسی آثار منفی 
اقدامات قهری یک جانبه نیز گفت: خانم دوهان ایران اســت و تا پس فردا که 
در ایران مالقات هایش را انجام می دهد. از ۲۰۱۴ که گزارشــگر ویژه با حمایت 
قاطع ایران برای ایجاد چنین گزارشگری همراه بود تالش کردیم همواره کمک 
کنیم که گزارش های حقیقی از نتایج تاسف بار اقدامات قهرآمیز بر علیه کشورها 
دربیاید. ایشان بر اســاس درخواست خودش و برنامه خودش مالقات هایش را 
انجام می دهد و فکر می کنم روز چهارشــنبه جمع بندی ســفر خودش را به 

رسانه ها اعالم خواهد کرد.

 حکم احمدرضا جاللی  قطعی است
ســخنگوی وزارت خارجه درباره حکم »احمدرضا جاللی« و توصیه نامه های 
مسافرتی برخی کشورهای اروپایی برای عدم سفر به ایران و بازداشت شهروندان 
اروپایی و این که ایران به دنبال مبادله آنها با حمید نوری و اســداهلل اسدی نیز 
اظهار داشــت: آقای جاللی سه سال قبل دستگیر شده و حکم امنیتی دارد و 
جاسوســی کرده و همکاری نزدیک با موسا دارد و از طریق یکی از کشورهای 
اروپایی بر ضد امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران کار کرده و باعث خسارات 
جانی علیه دانشــمندان ما شده است. موضوع ایشان کامال روشن است این که 
برخی گروکشی ها انجام می شود نه قابل قبول است و نه پذیرفتنی.خطیب زاده 
گفت: حکم جاللی قطعی است و قوه قضاییه اعالم کرده است. درخواست داده اند 
اجرای حکم در زمان دیگری انجام شود که در حال بررسی است. قوه قضاییه این 
کار را پیگیری می کند.وی درباره هشدارهای سفر به ایران از سوی چند کشور 
اروپایی  نیز گفت: بهتر است به جای اینکه بگوییم برخی بهتر است بگوییم کدام 
کشورها، انگلیس و سوئد. این یک سیاست شناخته شده است که انگلیسی ها 
و اخیرا سوئد به آن پیوسته است، به جای اینکه مواضع خود را پشت تریبون ها 
اعالم کنند مواضع خود را در قالب هشدارهای سفر بیان می کنند. منظورشان 
از این هشدارها این است که وضعیت ایران را فوق العاده و نشان دهند وضعیت 

ایران آرام نیست.
ادامه در صفحه دوم

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

آغاز تفکیک حساب های تجاری و شخصی از خردادماه
سوییس، اصلی ترین شریک 

اروپایی ایران

عربستان: 

از ایران برای مذاکره درباره میدان گازی 
مشترک دعوت کرده ایم

معاون وزیر خارجه روسیه؛

متن احیای برجام تقریبا آماده است
روایت مرکز آمار از دریافتی تولیدکنندگان؛

تولیدکنندگان ۴۰ درصد کاالهای خود را گران کردند
خطیب زاده:

 در سفر مورا ابتکارات خاصی از سوی ایران مطرح شد
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رییس اتاق مشترک ایران و سوییس از چرایی تبدیل شدن این کشور به اصلی ترین شریک تجاری اروپایی 
ایران می گوید.به گزارش ایسنا، شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره حجم مبادالت 
تجاری ایران و سوئیس در سال ۱۴۰۱ گفته است: سطح مبادالت و تجارت ایران با سوئیس تفاوت چندانی 
با گذشــته نکرده است؛ اما آنچه مهم است اینکه ســوئیس تبدیل به شریک اول تجاری اروپایی ایران شده 

است. به خصوص در حوزه....



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 27 اردیبهشت 1401  15 شوال 1443  17 می 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4906  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

با صدور پیامی
رهبر معظم انقالب درگذشت حجت االسالم 

فاطمی نیا را تسلیت گفتند

تهران-ایرنــا- رهبــر معظم انقــاب با صدور پیامی درگذشــت عالــِم واعظ 
حجت االسام آقای حاج سّیدعبداهلل فاطمی نیا را تسلیت گفتند.به گزارش حوزه 
امــام و رهبری خبرگزاری ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب با 
صدور پیامی درگذشت عالِم واعظ حجت االسام آقای حاج سّیدعبداهلل فاطمی نیا 

را تسلیت گفتند.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت عالِم واعِظ درس آموز، جناب حجت االسام آقای حاج سّید عبداهلل 
فاطمی نیا رضوان اهلل علیه را به خاندان گرامی و همه ی صاحبان عزا و ارادتمندان 
و مســتفیدان ایشان تســلیت عرض می کنم.اطاعات گسترده و بیان جذاب و 
لحن شــیرین این عالم محترم، منبعی پرفیض برای جمــع زیادی از جوانان و 
راهجویان بود و فقدان آن مایه ی تأســف و اندوه است. از خداوند متعال مسألت 
می کنم که رحمت و غفران خود را شــامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به 

ایشان عنایت کند.
سّیدعلی خامنه ای
26 اردیبهشت 1401

آیت اهلل فاطمی نیا به ملکوت اعلی پیوست
تهران- ایرنا- حضرت آیت اهلل سیدعبداهلل فاطمی نیا استاد اخاق، مورخ اسامی و 

از اساتید حوزه و دانشگاه بامداد دوشنبه به ملکوت اعلی پیوست.
بــه گزارش ایرنــا، آیت اهلل فاطمی نیا کــه برای دوره درمان بیمــاری خود در 
بیمارستان نیکان تهران بســتری بود، ساعتی پیش در این بیمارستان جان به 
جان آفرین تســلیم کرد.آیت اهلل  فاطمی نیا در ســال ۱۳۲۵ در تبریز چشم به 
جهان گشود. از کودکی تحت تربیت دینی و علمی پدر خود )میر اسماعیل( که 
از جمله علمای اهل عرفان بود، قرار گرفت. سپس نزدیک به ۳۰ سال نزد میرزا 
حســن مصطفوی )از شاگردان ســید علی قاضی( تحصیل کرد.ایشان همزمان 
تحصیات حوزوی خویش را هم دنبال کرد و پس از مصطفوی از محضر علمایی 
چون عامه طباطبایی، سید محمدحسن الهی طباطبایی )برادر کوچکتر عامه 
طباطبایی(، محمدتقی آملی، ســید رضا بهاءالدینی، محمد تقی بهجت، عامه 

جعفری و… در علوم اسامی و عرفان استفاده کرد. 
از ایشــان آثار ارزشمندی در زمینه آگاهی اسامی و شرح مفاهیم شیعی به جا 
مانده که از آن جمله می توان به نکته ها از گفته ها، فرهنگ انتظار: در مورد غیبت 
امام زمان و مباحث اســامی دیگر، فرجام عشــق: شرحی بر غزل حضرت امام 
خمینی )ره(، به زبان فارسی و اردو، یک نکته از هزاران در دو جلد شامل فرهنگ 
انتظار و فرجام عشــق، ارمغان غدیر: چهل حدیث از منابع شیعه و سنی، دربارهٔ 
رویداد غدیر خم، شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره  ، نغمه عاشقی می توان نام 
برد. همچنین از ایشان مقاالت متعددی در نشریات مختلف به چاپ رسیده است.

مخبر:
از گران فروشان نان نخواهیم گذشت

معاون اول رئیس جمهور گفت: از سوءاستفاده کنندگان و گران فروشان به ویژه 
در موضوع نان به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و به گونه ای با این گروه محدود 
برخورد می شــود که حتماً از اقدامات خود پشیمان شوند.به گزارش خبرگزاری 
مهر،محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز )دوشــنبه( در دو بازدید 
جداگانــه با حضور در مرکز پاســخگویی یکپارچه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و نیز اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، از نزدیک در جریان نحوه 
ثبت و رســیدگی به شکایات مردمی از واحدهای صنفی متخلف پس از اجرای 
طرح »مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها« قرار گرفت.مخبر در بازدید از 
مرکز پاســخگویی یکپارچه ۱۲۴وزارت صمت که با همراهی سید رضا فاطمی 
امین انجام شد، با توضیحات مسئوالن مربوطه از روند ثبت و پیگیری شکایات 
مردمی از واحدهای صنفی متخلف و همچنین سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی 
)سیمبا( مطلع شد.معاون اول رئیس جمهور سپس با حضور در اداره کل تعزیرات 
حکومتی اســتان تهران و با همراهی امین حســین رحیمی وزیر دادگستری از 
شعب مختلف در این سازمان بازدید کرد و در گفت و گو با قضات و رؤسای شعب 
این سازمان در جریان نحوه رسیدگی به پرونده های متخلفان صنفی قرار گرفت.

وی پس از این بازدیدها در جلسه ای با رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی 
با قدردانی از زحمات و تاش های صورت گرفته تمامی دســتگاه ها در روزهای 
گذشته و بویژه پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها گفت: 
اجرای این طرح یک تغییر ریل اقتصادی و تحول بزرگ در اقتصاد کشــور بود 
که ممکن است این اقدام بزرگ، اساسی و بنیادی باعث ایجاد زحماتی هم برای 
برخی مردم شــده باشد.مخبر با تاکید بر اینکه این دوره انتقال و گذار اقتصادی 
با همکاری، همراهی و همدلی دولت و مردم در حال انجام اســت، خاطر نشان 
کرد: این طرح بزرگ اقتصادی یک الزام قانونی بود که باید بر اساس بودجه سال 
۱۴۰۰ در سال گذشته انجام می شد که با مجوز مقام معظم رهبری اجرای آن تا 
پایان سال قبل به تأخیر افتاد و بنا بود تا در سال جاری ارز ترجیحی از بودجه 
دولت حذف شــود و در ازای آن یارانه به مردم اختصاص یابد.وی افزود: در این 
طرح، ارز ترجیحی به ریالی تبدیل می شــود و از اول زنجیره و پرداخت به وارد 
کنندگان به انتهای زنجیره که مردم و مصرف کنندگان هستند، انتقال می یابد.

معــاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح از رانت و تخلفات 
جلوگیری می شود، به برخی مشکات پیش آمده در روزهای گذشته و افزایش 
قیمت ها و چگونگی توزیع کاالهای اساســی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: 
تخلف امری ناپسند است که باید با متخلفان با شدت برخورد کرد و گاهی یک 
تخلف جرمی مضاعف محســوب می شــود چرا که در جریان یک تحول بزرگ 
اقتصادی در کشــور که به طور طبیعی اختاف قیمت در کاالها و نگرانی هایی 

برای مردم بوجود می آید، عده ای از شرایط موجود سو استفاده می کنند.

صالحی: 
۱۳۰ مدیر ناکارآمد برکنار شدند

رئیــس مرکــز ارتباطات مردمی ریاســت 
جمهوری گفت:تاکنــون بیش از ۹۴۴هزار 
درخواســت مردم را ثبت کــرده ایم و ۸۲ 
درصدآن را پیگیری کــرده ایم.به گزارش 
ایسنا حجت االیســام و المسلمین احمد 
صالحی در نشستی خبری با تاکید بر این که رئیس جمهور دراطاع 
رســانی دقیق به مردم اصرار دارند، اظهار کــرد: مرکز  ارتباطاتات 
مردمی ریاســت جمهوری دارای شــاکله قوی از بعد نظارت ارزیابی 
و پیگیری است و فعالیت این مرکز مختص سفرهای استانی نیست، 
بلکه این مرکز وظیفه ارزیابی از عملکرد مدیران بر اساس شاخص های 
کارآمدی و مردم داری را دارد.وی ادامه داد: بر اســاس ارزیابی های 
اداره کل بازرسی این مرکز ، ۴۰۱ مدیر ارزیابی شده اند و کمیته ای 
هم ۱۳۰ مدیر ناکارآمد را شناســایی کرد و آنها بر اساس فرایندهای 
قانونی برکنار شــدند، درواقع شــاخص های ارزیابی از مدیران باید 
توســط مرکز ارتباطات مردمی اعام شــود که ما این شاخص ها را 
به دســتگاه های دولتی اعام کردیم و براساس آن ارزیابی از معاونان 
استانداران ، فرمانداران، معاونان وزیرو مدیران کل انجام شد.صالحی 
با اشــاره به ایجاد تجمعات زیاد مردم در ســفرهای استانی گفت: از 
سفر ششم استانی تاش کردیم که از یک ماه قبل از سفر موضوعات 
مدنظر مردم شناسایی شود و سپس آنها را به وزارتخانه های مختلف 
ارسال کردیم و اکنون دیگر آن تجمعات قبلی را مقابل استانداری ها 
نداریم.درحین سفر هم نمایندگان تام االختیار ۳۰ تا ۳۴ وزارتخانه  و 
نهاد دولتی در استانها مستقر می شوند و به مراجعات مردم رسیدگی 
می کنند، در هر ســفر بین ۶تا ۸ هزار مراجعــه مردمی به صورت 
چهره به چهره انجام می شــود و این درخواست ها در سامانه سامد 
ثبت و پیگیری می شــود.وی در این نشست که در ایرنا برگزار شد،  
اضافه کرد: تاکنون به ۷۷ هزار۷۵۶ هزار درخواست مردمی پیگیری 
کرده و آن را به ســرانجام رسانده ایم ما در روز بین ۴تا۵ هزار تماس 
مردمی هم داریم و تاکنون ۹۴۴ هزار و ۴۲۵درخواست های مردمی 
به ما رســیده اســت.ما همچنین روزانه یک خبرنامه که مشتمل بر 
۵۰ خبر و گزارش اســت را تهیه و به شخص رئیس جمهور تحویل 
می دهیم.رئیــس مرکز ارتباطات مردمی ریاســت جمهوری با بیان 
اینکه حجم درخواست های مردم ۱۶ برابر دوره های قبل شده است، 
گفت: رویکرد  ما در قبال این مراجعات اقدام و اقناع است؛ یعنی اگر 
درخواستی غیر قانونی باشد سعی می کنیم مردم را اقناع  کنیم. ما  
به جای این که مردم در پشت اتاق مدیران منتظر بمانند، مدیران را 
در بین مردم برده در هر سفر  استانی ۳۰ تا ۴۰ جلسه حل مشکات 
مردم از جمله مشکل تولید برگزار می شود و مرکز ارتباطات مردمی 

نهادهای مختلف را دور هم جمع می کند، تامشکات را حل کند.
وی درباره برگزاری تجمعات مردمی در پاستور نیز تصریح کرد: االن 
این تجمعات  نســبت به اوایل کار خیلی کمتر شده است و معموال 
در مورد موضوعاتی است که به دولت بر نمی گردد، اما ما با برقراری 
ارتباط با مجلس و قوه قضاییه موضوعات را به آنها منتقل می کنیم و 
آنها هم همکاری می کنند، درباره موضوعاتی که به خود دولت مربوط 
می شود، بافاصله رسیدگی شده و حتی همان روز نتیجه را اعام می 
کنیم، البته مسائلی هم هست که زمان بر است اما پیگیری می شود ما 

همه موضوعاتی که توسط مردم مطرح می شود.

خطیب زاده:

 در سفر مورا ابتکارات خاصی از سوی ایران مطرح شد
 توقف مورا در فرودگاه فرانکفورت

سخنگوی وزارت خارجه درباره توقف مورا در فرودگاه فرانکفورت 
بعد از بازگشتش از تهران و ارتباط آن با سنگ اندازی صهیونیست ها 
در مذاکرات اظهار داشت: برخی از گزارش های پراکنده را دیدیم. 
بدنامی رژیم صهیونیستی بر همه آشکار است که در همه فرآیندها 
مداخله می کند. اما درباره بازداشــت مورا از نزدیکان ایشان سؤال 
کردیم و موضوع ظرف چند دقیقه مرتفع شــد و بهتر است خود 

ایشان و اتحادیه اروپا در این زمینه توضیح دهند.

واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ترکیه
وی دربــاره اظهــارات ســخنگوی وزارت خارجه ترکیــه درباره 
سدســازی و ریزگردها و این که ادعاهای ایــران درباره ریزگردها 
به خاطر سدســازی ها مبنای علمی ندارد، بیان کرد: ما علم را به 
دانشمندان بسپریم و کمک کنیم به همدیگر که مشکات زیست 
محیطی و مشــترکت را حل کنیم. استقبال ترکیه را به فال نیک 
می گیرم. باید تاش کنیم قدم اجرایی برای منطقه درست کرده 

و مشترکا مشکل آب، محیط زیستی و ریزگردها را مرتفع کنیم.

 انتخابات پارلمانی لبنان
خطیب زاده درباره انتخابات پارلمانی لبنان و برخی ادعاها درباره 
دخالت ایران و تاش های دیگر کشــورها بــرای مداخله در امور 
داخلی لبنان نیز اظهار داشت: عملکرد هر طرفی نشان می دهد که 
دوست زمان سختی کشورها کدام طرف ها هستند و کدام طرف ها 
و کنشگران تنها به فکر اهداف سیاسی خود هستند و همه چیز را 
مشروط کرده و تاش می کنند اهداف سیاسی خود را با تحریم و 
گرسنه نگهداشتن ملت ها و محاصره ملت ها و محروم کردن آنها از 

حق طبیعی حیاتشان جلو ببرند.

 سفر آیت اهلل رئیسی به یک کشور حوزه خلیج فارس 
خطیب زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره سفر  آیت اهلل 
رئیسی به منطقه و سفر امیر قطر به تهران نیز بیان کرد: آقای دکتر 
رئیسی عازم ســفر به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس است 
و موقعی نهایی شــود حتما دفتر رئیس جمهور گزارش می دهد. 
برنامه های منطقه ای آقای دکتر رئیســی با قوت در حال پیگیری 
اســت. هم سفر امیر قطر و هم سفر قبلی ایشان در اسفند ماه به 
دوحه و هم سفر به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس حاکی از 
اهمیتی است که برای روابط با همسایگان قائلیم، آنچه در سیاست 
خارجی به صورت گزاره به اطاع رسید امروز در عمل اجرا می شود

 سفر امیرعبداللهیان به امارات
وی در پاســخ به اینکه آیا مقامی از ایران برای شرکت در مراسم 
درگذشــت رئیس امارات و عرض تســلیت به این کشــور سفر 
می کند؟ گفت: من به ملت و دولت دوست امارات تسلیت می گویم 
و امیدوارم رئیس جدید کشــور امارات عربی متحده، آقای محمد 
بن زاید برای کشــور امارات شکوفایی و آینده ای بهتر و همچنین 
حضور و انتخاب ایشان برای منطقه پیام آور ثبات و صلح و دوستی 
باشد. سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه در دستورکار است و برای 

امروز تنظیم شده است.

 حرکت رو به جلو بوده
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر مورا به تهران و اظهارات 
بورل مبنی بر خروج از بن بســت نیز اظهار داشت: ماقات ها در 
تهران مســیر درســتی را پیش آورده و حرکت رو به جلو بوده و 
ابتکاراتی که اعام شــده از ســوی ایران قابل اجرا است و از نظر 
اتحادیه اروپا به نظر می رســد قابل اجراست و تنها منتظر پاسخ 
واشنگتن هستیم که مطمئن شویم باالخره تصمیم سیاسی خود 
را گرفتند. وضعیت نسبت به قبل از حضور مورا در تهران در نقطه 

بسیار بهتری است.

آلزایمر سیاسی مقامات آمریکایی
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات نماینده آمریکا در امور یمن 
و این که عربستان به دنبال حل موضوع یمن است؛ ولی ایران مانع 
تراشی می کند نیز گفت: بعضی مواقع احساس می کنیم مقامات 
آمریــکا جغرافیا را خوب نمی شناســند و تاریــخ را هم فراموش 
می کنند و بعضی مواقع دچار آلزایمر سیاسی هستند و نقش چند 

روز قبل خودشان را هم فراموش می  کنند.

 مذاکره اساسا متوقف نشده که وین برود و ادامه یابد
خبرنگاری از خطیب زاده پرســید اگر ویــن برگردیم برای توافق 
می رویم و یا مذاکره مجدد که وی پاسخ داد: مذاکره اساسا متوقف 
نشده که وین برود و ادامه یابد. پیام ها به صورت مستمر، هر چند 
پیام های ناخوشایندی دریافت شــده باشد، رد و بدل شده است. 
سفر مورا به تهران برای این بود که حضورا این رفت و برگشت ها 
را تسریع کند و قبا هم سفری به واشنگتن داشت.وی یادآور شد: 
معدود موضوعات، ولی بسیار با اهمیتی که باقیمانده، اگر حل شود 
می رویم که توافق را اعام کنیم و شاید برخی مسائل و ادیتی مانده 

باشد که آنجا انجام شود.

 سفرها به افغانستان
وی درباره اخبار شنیده شده مبنی بر سفر هیأت هایی از ایران به 
افغانستان از سوی کاظمی قمی نیز خاطرنشان کرد: آقای کاظمی 
قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانســتان اســت و در 
جلســات وزارت خارجه حضور دارد و در افغانستان با هماهنگی 
کامل کارها جلو می رود و انجام می شــود و اگر سفری قابل اعتنا 
باشد، اطاع رسانی می شود. اطاع رسانی روزمره در همه حوزه ها 
کار وزارت خارجــه نیســت برخی را وزارتخانه هــای دیگر انجام 
می دهند و برخی هیأت ها به صورت روتین می روند و برمی گردند. 

 رکورد زدن بازرسی های آژانس در ایران
وی دربــاره گزارش بلومبرگ مبنی بر رکورد زدن بازرســی های 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی در ایران نیز گفت: ما عضو پادمان 
و ان.پی.تی هســتیم و در چارچوب مقــررات و مراودات معمول 
بین ایــران و آژانس در چارچوب تفوق فنــی رفتار آژانس یعنی 
حفظ بی طرفی و عدم سیاســی کاری، همواره روابط نزدیکی با 
آژانس داشــته ایم و در زمانی که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
متوقف شد، در چارچوب پادمان مراودات خود را پیگیری کردیم. 
گزارش های آژانس باید منبع باشد نه مطالبی که برخی رسانه ها 

منتشر می کنند. 

 درخواست های فرابرجامی آمریکا
ســخنگوی وزارت خارجه درباره درخواســت های فرابرجامی نیز 
بیان کرد:   آمریــکا از ابتدای مذاکرات هر آنچه را مایل نبود انجام 
ندهد برچســب فرابرجامی به آن زد و این آمریکا بود که با تصور 
این که مشکاتی که در حوزه دوجانبه ایجاد کرده می تواند از طریق 
مذاکرات وین حل کند، گاها باعث تطویل مذاکرات شــد. االن در 
نقطه ای هستیم که آمریکا باید براساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
امکان انتفاع کامل اقتصادی ایران و عادی شــدن تجارت خارجی 
ایران و دیگر تعهدات را بپذیرد. نمی تواند بخشی از فشار حداکثری 
را حفظ و پیچ و مهره ها برای مشوه کردن چهره ایران حفظ کند 
و فضایی را آماده کند که امکان مراودات اقتصادی فراهم نشود و 
در عین حال فکر کند می تواند به توافقی برای بازگشت به برجام 
با ایران و ۱+۴ برسد. اینها مانعه الجمع هستند و نمی توانند با هم 

اتفاق بیفتند.

 موارد به جمهوری آذربایجان گفته و تذکر داده شده
وی در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری کنگره آذربایجانی های دنیا 
در شوشــا جمهوری آذربایجان با حضور الهــام علی اف و برخی 

اظهارات مطرح شده بیان کرد: جمهوری اسامی ایران و جمهوری 
آذربایجان طی چند ماه گذشته تاش کردند از این سوءتفاهم هایی 
که بعضا در حوزه فضای رســانه ای و یا با نقل قول هایی که انجام 
می شــود، عبور کنند. ایران تمام موارد خــود را از طریق مجاری 
خودش هم به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و هم از طریق 
وزارت خارجه جمهوری آذربایجــان در محل بیان کرده و نکات 

گفته و تذاکرات داده شده است.

 رفت و آمد پیام ها هیچ وقت در هیچ نقطه ای متوقف نبوده
ســخنگوی وزارت خارجه درباره اظهــارات جوزپ بورل مبنی بر 
این که بعد از بازگشــت مورا از تهران، مذاکرات از بن بست خارج 
شده است و اظهارات یکی از نمایندگان در خصوص این که باقری 
بزودی عازم وین خواهد بود نیز اظهار داشت: من چنین خبری را 
نشنیدم و پیشنهاد می کنم از آن نماینده مجلس بپرسید. درباره 
اظهارنظر بورل باید بگویم بیشتر جنبه ایجابی اظهاراتش مدنظر 
قرار بگیرد. این که در یک یا دو نقطه، نقطه اختافی داشته باشیم، 
در مذاکرات امر غیرطبیعی نیســت ولی مکث بیش از حد را هر 
کسی می تواند یک جور تعریف کند.وی گفت: رفت و آمد پیام ها 
هیچ وقت در هیچ نقطه ای متوقف نبوده اســت. آن چه امروز در 
دسترس است چند قدم جلوتر از قبل از سفر مورا به تهران است.

 برنامه 25 همکاری ایران و چین
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگری درباره برنامه 
ایران برای خرید هواپیما از چین و وضعیت برنامه برنامه ۲۵ ساله 
ایران و چین، به دیدار دیروز گروه دوســتی پارلمانی ایران و چین 
با امیرعبداللهیان اشاره کرد و گفت: درباره پروژه هایی که باید اجرا 
شود تفاهماتی شد. درباره برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین 
قرار شده هر وزارتخانه و بخشی که پروژه آن به جایی رسیده که 
بتواند اعام و یا مصلحت باشد اعام کند، خودش اعام کند. درباره 
همــکاری با چین در حوزه هوا و فضا و هواپیما نیز گفت وگوهایی 

بوده است، ولی نمی توانم بگویم به تفاهمی رسیده است.
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گزیده خبر

جزئیات توافق ترانزیتی ایران و ارمنستان
 پیشنهاد برای افزایش وام مسکن

وزیر راه و شهرســازی جزئیات مذاکرات دوجانبه با وزیر مدیریت منطقه ای و 
زیرساخت ارمنستان را شرح داد و گفت: فردا جلسه شورای عالی مسکن برگزار 
می شــود و پیشنهاد افزایش تسهیالت ودیعه و خرید مسکن را تا سقف ۱۰۰ 
و ۷۰۰ میلیون تومان برای تهران داده ایم.به گزارش ایســنا؛ رستم قاسمی در 
حاشیه نشست با گنل سانسویان وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت جمهوری 
ارمنستان، در پاسخ به ایسنا درباره جزئیات توافق دو جانبه با این کشور گفت: 
گرچه تزانزیت جاده ای با ارمنستان خیلی زیاد نیست اما امیدواریم با توافقات 
صورت گرفتــه بتوانیم حجم تزانزیت دو کشــور را افزایش دهیم. چرا که اگر 
ایران وارمنستان در منطقه همکاری خوبی با یکدیگر بکند می تواند گام های 
بزرگی در راستای توسعه تزانزیت در کریدورهای شرق و غرب و شمال و جنوب 

داشته باشد.
وی افــزود: از نظر حمل و نقل جــاده ای محدودیتهای بــرای افزایش تعداد  
کامیونهای ایرانی وجود دارد که امیدواریم این مشــکالت حل شود و مذاکرات 

خوبی درباره تعرفه ها داشته ایم.

پیشنهاد وزیر برای افزایش وام ودیعه و خرید مسکن
قاســمی درباره آخرین وضعیت وام ودیعه و خرید مســکن گفت: فردا جلسه 
شــورای عالی مسکن برگزار می شود و پیشــنهاد دادیم تا وام ودیعه و خرید 
مسکن افزایش پیدا کند.وی ادامه داد: مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای وام ودیعه 
مسکن و مبلغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای خرید مسکن در استان تهران 
پیشــنهاد دادیم که بانکها موظف اند این تسهیالت را پرداخت کنند.وزیر راه و 
شهرسازی اضافه کرد: با شورای پول و اعتبار برای سود ۱۸ درصدی تسهیالت 
ودیعه مخالفیم چرا که معتقدیم باید ســود وام ودیعه کمتر باشد. همچنین در 
وزارت راه و شهرسازی اعتقاد داریم که اجاره مسکن نباید بیشتر از ۲۵ درصد 
افزایش یابد و برای کنترل آن، طرحی داده ایم که بر اســاس آن همه مشاوران 
امالک و آژانس های مکسن باید به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شوند 
و مجــوز مخصوص بگیرند. از طریق و بــا توجه به اینکه تمام قراردادها در این 
سامانه ثبت و بررسی می شود بازار اجاره و قراردادها را می بینیم و نباید اجاره از 
درصدی که مشخص می شود بیشتر افزایش پیدا کند.به گفته قاسمی، در این 
صورت و اگر همه مشــاوران امالک زیرمجموعه سامانه مورد نظر قرار بگیرند، 
قراردادهــای صوری هم کاهش می یابد و حتی به دنبال این هســتیم تا تعداد 
قراردادهای صوری را به صفر برسانیم.وی همچنین درباره برنامه ساخت مسکن 
اینگونه توضیح داد: برنامه این اســت که چهار میلیون مسکن ساخته شود که 
احداث ۸۰۰ هزار واحد آن بر عهده بنیاد مسکن و در روستاها بوده هم اکنون 
عملیات ســاخت ۱۷۰ هزار واحد مسکونی روستایی آغاز شده است. در برنامه 
مورد نظر، ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را نیز در بافت فرسوده در دستور کار قرار 
دادیم که قرارداد ساخت ۱۵۰ هزار واحد آن منعقد شده اراضی مورد نیاز برای 
ســاخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تا ۴۰۰ یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 
نهضت ملی مسکن تامین شده است  و امیدواریم تا پایان شهریور امسال مرحله 
اول اجرای نهضت ملی مبنی بر آغاز ساخت ۲ میلیون واحد انجام شود.وزیر راه 
و شهرسازی درباره اینکه چرا از  ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای 
تامین مالی پروژه نهضت ملی مســکن در سال گذشته تنها یک درصد توسط 
بانک ها پرداخت شد، گفت: در سال گذشته مشکل این بود که باید با همکاری 
شورای پول و اعتبار، اعداد و سهم هر بانک برای پرداخت تسهیالت ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومانی مشخص می شد و در شش ماه اول، مهمترین برنامه دولت تهیه 
زمین و نقشــه و جانمایی ها بود اما در حال حاضر این مسائل و مشکالت حل 
شده است.قاسمی اعالم کرد: در حال حاضر هنوز ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر 
باقی مانده و به دنبال آن هســتیم تا این تعهد وزارت راه و شهرســازی را نیز 
محقق کنیم. از سوی دیگر نیز مشکالت مسکن سازی در شهرهای جدید مانند 
پردیس و هشتگرد را حل خواهیم کرد.وی همچنین درباره تفاهم های صورت 
گرفته در زمینه کریدور شمال جنوب و کریدور شرق- بین ایران و هند گفت: 
احداث بندر چابهار به عنوان مسیر اتصال به هند تقریبا به پایان رسیده و برای 
تجهیز این بندر با هندی هــا توافقاتی انجام دادیم که البته اختالفاتی در این 
زمینه وجود دارد و امیدواریم هرچه زودتر این مســائل نیز حل شود اما درباره 
کریدور شرق با مسئله پس کرانه ها روبه رو هستیم. که اخیرا با حمایت دولت 
تسهیالتی از صندوق توسعه ملی دریافت کردیم که البته به صورت کامل نیاز 
مالی مورد نیاز برطرف نمی شود اما رشد بسیار زیادی در پیشرفت پروژه اتفاق 
خواهــد افتاد و امیدواریم در این فرصت بتوانیم باقیمانده منابع مالی مورد نیاز 
این پروژه را تامین کنیم.قاسمی همچنین درباره صدور خدمات فنی و مهندسی 
به ارمنستان گفت: ایران توانایی بسیار زیادی در حوزه ساخت و ساز و خدمات 
فنی و مهندسی دارد که این پتانسیل به ویژه در حوزه احداث جاده نمود علمی 
دارد و وزیر ارمنستان در این راستا قرار است از آزادراه تهران شمال بازدید کند. 
و امیدواریم بتوانیم در زمینه صدور خدمات فنی و مهندســی به دستاوردهای 

مناسبی برسیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر تشریح کرد؛
جزئیات برنامه های دولت برای حمایت از 

واحدهای تولیدی
معاون وزیر جهاد کشاورزی برنامه های این وزارتخانه 
را بــرای حمایــت از واحدهــای تولیــدی بزرگ، 
متوســط و کوچک تشــریح کرد و گفت:محاسبه 
قیمت ۴ کاالی اساســی، براســاس نرخ آزاد نهاده 
های دامی بوده اســت.محمد قربانی، معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی در 
گفتگو با خبرنگار مهــر درباره نحوه حمایت دولت 
از واحدهای تولیدی و تأمین نقدینگی این واحدها 
بعد از آزادسازی قیمت ها گفت: دولت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت 
از واحدهای تولیدی دو شــیوه را در دســتور کار قرار دادند که شــیوه اول حمایت و 
تأمین نقدینگی این واحدهاســت و شــیوه دوم حمایت در زمینه خرید و جمع آوری 
مازاد احتمالی محصوالت تولیدی از جمله شــیر، مرغ و تخم مرغ اســت.معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی با اشاره به اینکه در شــیوه اول دو خط اعتباری تعریف شده است، 
اظهار داشــت: خط اعتباری اول یک خط اعتباری بزرگ است که برای وارد کنندگان 
نهاده های دامی، صنایع لبنی و کارخانجات تصفیه روغن تعریف شده است.وی درباره 
سقف اعتبارات قابل دریافت در این خط اعتباری، افزود: به میزانی که این واحدها نیاز 
داشته باشند برای آنها تأمین اعتبار انجام می شود. ضمن اینکه فهرست آنها به هشت 

بانک تأمین کننده این اعتبارات ارسال شده است.

قربانی گفت: این اعتبارات با نرخ 18 درصد محاسبه می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خط اعتباری دوم نیز توضیح داد: این خط اعتباری 
برای واحدهای تولیدی خرد و متوســط در نظر گرفته شده و واحدهای تولیدی اعم از 
صنعتی، روســتایی، عشــایر و واحدهای تولیدی طیور را تحت پوشش قرار می دهد و 
مکانیزم آن به این شکل است که واحدهای کوچک اعم از واحدهای خرد عشایری ها و 

روستایی ها تسهیالت را به صورت یارانه و با نرخ کمتر از ۱۸ درصد دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه ســقف این تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومان است، ادامه داد: واحدهای 
تولیدی بزرگ تر این تسهیالت را با نرخ ۱۸ درصد دریافت می کنند.قربانی با تأکید بر 
اینکه تداوم و پایداری تولید برای وزارت جهاد کشاورزی بسیار مهم است، تصریح کرد: 
در این راستا سیاستی اتخاذ شده که اگر مازاد احتمالی در محصوالت تولید شده ایجاد 
شود، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی این محصوالت مازاد 
را جمع آوری خواهد کرد.وی ادامه داد: شــرکت پشــتیبانی امور دام، مرغ و تخم مرغ 
مازاد را جمع آوری می کند و از این محصوالت هم به عنوان ذخایر اســتراتژیک و هم 
برای صادرات استفاده خواهد کرد. همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی شیر مازاد 

تولید کنندگان را خریداری و تبدیل به شیرخشک و ذخیره سازی می کند.

قیمت 4 کاالی اساسی مجدداً تغییر نمی کند / محاسبه قیمت براساس نرخ 
آزاد نهاده های دامی بود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه گفته می شود 
قیمت های تصویب شده برای چهار قلم کاالی اساسی بدون در نظر گرفتن نرخ جدید 
نهاده های دامی است، چرا که قیمت نهاده ها بعد از اعالم نرخ های مذکور تعیین و ابالغ 
شده است، خاطرنشان کرد: چنین مسئله ای به هیچ عنوان صحت ندارد.قربانی توضیح 
داد: زمانی که قیمت چهار کاالی اساســی را در صحن تعیین کردیم با احتســاب نرخ 
نهاده های دامی به صورت آزاد بوده اســت و دلیل اینکه قیمت نهاده های دامی با وقفه 
اعالم شد این بود که به بازار شوک وارد نشود. بنابراین هیچ گونه افزایش قیمت دیگری 

در این کاالها نخواهیم داشت.

یک مسئول وزارت اقتصاد:

با تمام کارت های بانکی امکان استفاده از کاالبرگ وجود دارد
مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: 
در فرایند اجرا و اختصاص کاال برگ قرار نیست کارت جدید 
برای افراد و مشــموالن صادر شــود و هر کارت و حســاب 
بانکی این قابلیــت را دارند که کاال برگ به آن واریز شــود.

قربان اسکندری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
جزییات اجرا و ســاز و کار کاال بــرگ گفت: در فرایند اجرا و 
اختصاص کاال برگ قرار نیســت کارت جدید بــرای افراد و 
مشــموالن صادر شود و هر کارت و حساب بانکی این قابلیت 
را دارند که کاال برگ به آن واریز شود. تمام کارت های بانکی 
و هویت افراد در سیســتم تعریف شــده  و تعدد حساب ها و 
کارت های بانکی مهم نیســت بلکه معیار کد ملی افراد است.

مدیــر کل دفتر امور بانکی و بیمــه وزارت اقتصاد همچنین 
درباره اقدام برخی از بانک ها نسبت به اخذ سپرده و یا مسدود 
بخشی از حساب بانکی برای پرداخت تسهیالت بانکی اظهار 
داشــت: طبق بخشنامه بانک مرکزی اساســا درخواست هر 
مقدار ســپرده گذاری و مسدودسازی سپرده و حساب بانکی 
از سوی بانک ها برای پرداخت تسهیالت، غیرقانونی است. اما 
چرا برخی از بانک ها چنین شــرطی برای پرداخت تسهیالت 
به مشتریان و افراد تعیین کردند؟ پاسخ این است که منابع و 
مصارف برخی از بانک ها  متناسب با هم نیستند. بانک ها برای 
پرداخت تسهیالت، باید منابع داشته باشند درغیر این صورت 
این بخشنامه ها به طور کامل اجرا نمی شوند؟ پاسخ این است ادامه داد: ســوال دیگری که مطرح می شود این است که چرا پرداخت تسهیالت منجر به خلق نقدینگی می شود.اسکندری 

که چون ابزاری که از طریق آن، بخشنامه ها پیاده شوند، وجود 
ندارند. برای نمونه در شــرایطی که نرخ ســود تسهیالت ۱۸ 
درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد است، بنابراین اکثرا افراد متقاضی 
تســهیالت می شوند. این در حالی است که می دانیم  پول در 
اقتصاد کم است و تا زمانی که چنین شکافی بین تورم و نرخ 
سود سپرده و تسهیالت وجود دارد، نمی توان سیاست پولی و 
اعتباری را به طور کامل اجرا کرد.   وی افزود: در این شرایط 
یا باید نرخ تورم کاهش یابد یا اینکه نرخ ســود تســهیالت و 
ســپرده ها را افزایش غیردستوری داد یا ترکیبی از هر دو. اگر 
نرخ ســود افزایش پیدا کند دیگر اخذ وام هایی با نرخ ســود 
۳۰ یا ۴۰ درصد نمی صرفــد و در این صورت در کل اقتصاد 
تفاضای پول کاهش و تعادل ایجاد می شود.اســکندری گفت:  
یکی از بزرگترین  معضالت نظام بانکی، شکاف بسیار زیاد ) ۲۲ 
درصدی( بین نرخ سود تسهیالت و نرخ تورم است که همین 
امر، عامل اصلی، عدم توزیع بهینــه منابع بانکی، انحراف در 
مصرف تسهیالت، عدم تمایل به بازپرداخت تسهیالت، فساد و 
... است. معتقدم تا زمانی که نرخ سود سپرده با نرخ تورم و نرخ 
سود تسهیالت با نرخ تورم با هم فاصله زیادی داشته باشند، 
سیاست های اعتباری به طور کامل اجرا نخواهد شد و در این 
میان پرسش اساسی این است که چه دهکی با چه درآمدی، 
چند درصد از سپرده های نظام بانکی را تشکیل داده اند و چند 

درصد از چه دهک هایی دسترسی به تسهیالت بانکی دارند.

سخنگوی دولت هدف گذاری اصلی 
در اصالح اقتصادی را توسعه عدالت 
در پرداخت یارانه های دولتی عنوان 
کــرد و گفت: دهــک دهم جامعه 
قریب بــه ۲۸ برابر دهک ضعیف تر 
جامعه از یارانه ها بهره می بردند.به 
گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی 
ســخنگوی دولــت در گفت وگوی 
تلفنی با  برنامه بدون خط خوردگی 
رادیــو گفت وگــو  با بیــان این که 
»مطابق قانون، دولــت مکلف بود 
دهک های پــر درآمد را از دریافت 
یارانه به تدریج حذف کند«، گفت: 
همزمان با عادالنه ســازی پرداخت 
یارانه ها، دهک اول پردرآمد کشور 
یعنــی جمعیــت ۱۰ درصدی که 
پردرآمدترین افراد کشــور هستند، 
از دریافت یارانه حذف شــدند زیرا 
یارانه بر حســب طبقات متوسط و 
پایین تر جامعه تعلــق می گیرد.

وی با اشــاره به اعتــراض برخی از 
شهروندان نسبت به حذف خود از 
یارانه بگیران و درخواســت آن ها 
برای بازنگری اظهــار کرد: ممکن 
اســت برخی اشــتباهاتی در بانک 
های اطالعاتــی وزارت رفاه وجود 
داشته باشــد و یا حساب شخصی 
یک فرد توســط فرد دیگری اداره 
شود که به همین دلیل باید شفاف 
سازی در این مورد صورت بگیرد و 
طبیعتا اصالح صورت خواهد گرفت.

برای  جمهــور  رییس  تاکید   
اعتراضات مردمی   به  رسیدگی 

نسبت به یارانه ها
ســخنگوی دولت از دستور رییس 
جمهور برای رسیدگی به اعتراضات 
مردمــی که یارانه بــه آن ها تعلق 
نگرفته اســت خبر داد و بیان کرد: 
رییس جمهــور تاکید کردند ظرف 
نهایتا یک ماه باید رسیدگی صورت 
بگیرد و پــس از دریافت اطالعات 
تکمیلی مردم، نسبت به استحقاق 
دریافت یارانه بازبینی داشته باشند.

وی با تصریح بر این که» 9۰ درصد 
دریافت  مشــمول  کشور  جمعیت 
یارانه می شوند«، عنوان کرد: صرفا 
۱۰ درصد بنا است که حذف شده 
بماننــد. البته عــده ای از مردم به 
دلیل فعال نبودن ســامانه ثبت نام 
از ســال ۱۳9۳ برای دریافت یارانه 
ثبت نام نکرده اند، نتوانستند برای 
دریافت یارانه در این سال ها ثبت 
نام کنند و به همین جهت مشخص 
نشده که این افراد استحقاق دریافت 
یارانــه هســتند یــا خیر.بهادری 
جهرمی با اعــالم این که »یک ماه 
نخست یارانه به حساب افراد واریز 
می شــود«، در عین حــال گفت: 
البته امکان برداشت وجود ندارد تا 
بررسی صورت بگیرد و اگر مشخص 
شود اشکالی در بررسی فرد وجود 
داشته است، یارانه برای آن ها فعال 
و قابل برداشت می شود.سخنگوی 
دولت سیزدهم هدف گذاری اصلی 
در اصالح اقتصادی را توسعه عدالت 
در پرداخت یارانه های دولتی عنوان 
کرد و افزود: پیش از این، هر کسی 
که وضع مالی بهتری داشت، امکان 
دریافت بیشــتری هم از یارانه پیدا 
می کــرد. دهک دهم جامعه قریب 
به ۲۸ برابر دهک ضعیف تر جامعه 
از یارانه ها بهره می بردند.وی با ذکر 
مثالی بیان کرد: کسی که در هفته 
چهار وعده مرغ مــی خورد، چهار 
برابر افراد دیگــر از یارانه بهره می 
بــرد؛ در حالی که این مســیر باید 
معکوس باشد و کسی که توانمندی 
مالی پاییــن تری دارد طبیعتا باید 

یارانه بیشتری دریافت کند.
وی با تصریح بر این که »برای حذف 
دهک دهم باید داده های اطالعاتی 
مختلف را مبنا قــرار داد تا ارزیابی 
درباره وســع و توانمندی مالی یک 
خانواده چه میزان اســت«، اظهار 
کرد: این خانواده با همدیگر زندگی 
می کنند و به همین جهت مبنای 
ارزیابی دریافتی کل خانواده است 
تا از خانواده هایــی که توانمندی 

کمتری دارند حمایت شود.
با پرداخت یکســان یارانه ها ضعف 
در دهــک بندی ها برطرف خواهد 

شد
وی افزود: هر کســی که نسبت به 
دهــک بندی درخواســت بازبینی 
باشــد، درخواست ها ثبت  داشته 
و رســیدگی می شود. البته ممکن 
است دهک بندی ها در طول زمان 
تغییر پیدا کند و امکان بازبینی باز 

هم وجود خواهد داشت.
ســخنگوی دولت با اشاره به امکان 
وجود انــدک نقاط ضعف در دهک 
بندی ها عنــوان کرد: دهک اول تا 
ســوم مبلغ یارانه ای معادل ۴۰۰ 
هــزار تومان دریافت مــی کنند و 
دهــک های چهارم تــا نهم میزان 
۳۰۰ هزار تومان بــه عنوان یارانه 
برای هر فرد دریافت خواهند کرد. 
بنابراین تفاوتی نمــی کند که در 
دهــک چهارم یا نهم قرار داشــته 
باشید، زیرا در هر صورت مبلغ یارانه 
یکسانی دریافت می کنید. به همین 
جهت اگــر ضعفی هــم در دهک 
بندی های وجود داشــته باشد، با 

این پرداخت یکسان برطرف خواهد 
شد و تنها دهک دهم، محل بحث 
خواهد بود.وی در پاسخ به گالیه ای 
در خصوص گران فروشــی به بهانه 
حذف یارانه ها اشــاره کرد: تدابیر 
الزم در این خصوص صورت گرفته 
اســت. با اجرای حذف یارانه های 
چهار قلم، اعالم شد افزایش قیمت 
ها با تدریج صــورت بگیرد. در این 
زمان با صف هــای خریدی مواجه 
شــدیم زیرا مردم قصد داشــتند 
کاالها با قیمــت قدیم را خریداری 
کننــد. همین امر ســبب افزایش 
تقاضای مصرف شــد در حالی که 
حتی ممکن بــود آن خانواده ها به 

روغن و مرغ نیاز نداشته باشند.
مجموعه  افــزود:  جهرمی  بهادری 
های تولیدی درخواســت داشتند 
یارانــه ای کــه به روغــن یا مرغ 
اختصاص داده شده است محاسبه 
شــود و به حساب یارانه های مردم 
واریز شود و همه فروش ها به قیمت 
جدید صورت بگیرد تا مشکالت نیز 
بین خریدار و فروشــنده به وجود 

نیاید.
 

به زودی ثبت نام جدید یارانه ها 
آغاز می شود

وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت 
نام جدید یارانه ها نیز گفت: از سال 
متاسفانه  نام جدیدی  ثبت   ۱۳9۳
صورت نگرفته اســت و این عقب 
ماندگی در این سال ها باید جبران 
شــود. به زودی از طریق پیامک و 
لینک سامانه مربوطه، اطالع رسانی 
صورت خواهد گرفــت. مردم بابت 
این موضوع نگرانی نداشــته باشند 
زیرا دولت می داند چه کسانی یارانه 
دریافت کرده اند و چه کسانی یارانه 
دریافت نکرده انــد. در این مرحله 
مردم فعال اعتراض خود را ثبت می 
کنند و در مرحلــه بعد به مواردی 
اعتراضی به صورت جزئی رسیدگی 

می شود.

سخنگوی دولت خبر داد؛

چه زمانی برای یارانه جدید ثبت نام کنیم؟

به دنبال ارســال پیامکی به برخی متقاضیان مســکن مهر 
مبنی بر اجباری بودن خرید عرصه مســکن مهر، شــرکت 
عمران شهرهای جدید اعالم کرد که طبق قانون ساماندهی 
حمایت از تولید و عرضه مســکن و هم چنین قانون بودجه 
ســال های 9۷ تا ۱۴۰۱ متقاضیان الزامــی به خرید عرصه 
مســکن مهر ندارند.به گزارش ایسنا، اخیرا پیامکی با عنوان 
»متقاضی محترم خرید عرصه شما اجباری می باشد حضورا 
به واحد عرصه مراجعه نمایید«. به برخی متقاضیان مسکن 
مهر شــهر جدید پرند ارسال شــده است. با توجه به این که 
قیمــت فروش عرصه در حال حاضر بــه ۴۰ تا ۵۰ میلیون 
تومان رسیده، نگرانی هایی  از این بابت ایجاد شد. اما ظاهرا 
در ارســال پیامک، سلیقه ای عمل شــده و الزامی به خرید 

عرصه واحدهای مسکن مهر وجود ندارد.در این زمینه روابط 
عمومی شرکت عمران شــهرهای جدید جوابیه ای را بدین 
شرح منتشر کرده است:»براساس قانون ساماندهی حمایت 
از تولید و عرضه مســکن مصوب ســال ۱۳۸۷ و آیین نامه 
اجرایــی آن، عرصه پروژه های مســکن مهر در قالب انعقاد 
قرارداد اجاره 99 ســاله زمین به سازندگان یا تعاونی های 
مســکن تحویل شده است و متقاضیان ملزم می باشند پس 
از تکمیل پروژه و تحویل واحد نســبت بــه پرداخت بهای 
اجــاره عرصه به صورت ســاالنه و در چارچــوب ضوابط و 
مقررات اقدام نمایند. از آنجا که عموم پروژه های مســکن 
مهــر دارای متقاضی بوده اند لــذا در خصوص این گروه از 
پــروژه ها وفق مفاد بند ب تبصره ۸ قانون بودجه ســالهای 

۱۳9۷ لغایــت ۱۴۰۰ و بند الف تبصــره ۱۱ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱، اساساً الزامی به فروش عرصه به متقاضی وجود 
نداشــته و صرفا در صورت تقاضای متقاضی مبنی بر خرید 
عرصه، دستگاههای اجرایی مکلف به فروش قدرالسهم واحد 
متقاضی از کل عرصه براســاس قیمت کارشناسی روز می 
باشــند. لکن در خصوص پروژه های مســکن مهری که به 
دلیل نداشتن متقاضی واجد شرایط، امکان تکمیل واحدها 
میســر نبود و پروژه ها به ســبب ناتوانی سازنده در تامین 
منابع مالی در وضعیت راکد، بالتکلیف مانده بودند، براساس 
تصویب نامه های هیات محترم وزیران طی ســال ۱۳9۴ و 
۱۳9۵ مقرر گردید، این واحدها با تعدیل شرایط ثبت نام به 
سازندگان، تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردد 
و از محل منابع حاصل از فروش این واحدها )ارزش زمین( 
برای تکمیل پروژه های خدمــات روبنایی با رعایت قوانین 
هزینه گردد بنابراین همچنان که اشــاره گردید درخصوص 

واحدهای گروه اول اساســاً الزامی به فروش عرصه نبوده و 
در صــورت تقاضای متقاضی، قدرالســهم واحد متقاضی از 
عرصه براساس نظر کارشناس دادگستری تعیین و واگذاری 
بــا دریافت بهای عرصــه به نقد و یا نقد و اقســاطی انجام 
می شــود و فروش عرصه صرفاً در خصوص واحدهای گروه 
دوم کــه در چارچوب مصوبات هیات وزیران به اشــخاص 
حقیقــی یا حقوقی با هدف تعییــن تکلیف واحدهای بدون 
متقاضی واگذار شده است انجام می شود«.بنابراین گزارش، 
چند ســالی اســت که فروش عرصه به یکی از منابع تامین 
بودجه دولت برای اجرای پروژه های مســکونی تبدیل شده 
است. بر این اساس ســالیانه مبلغی به عنوان قیمت عرصه 
اعالم و هر ســال به روزرسانی می شود. شــرکت عمران در 
شــهرهای مختلف اعالم می کند که این قیمت بر اســاس 
نظر کارشناسی اعالم می شــود. معموال این واگذاری ها نیز 

به صورت نقدی و اقساطی است.

خرید عرصه مسکن مهر اجباری نیست
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 مجارستان، تنها مانع تحریم نفت روسیه 
در اروپا

وزرای خارجه اتحادیه اروپا اروز )دوشنبه( تالش کردند تا مجارستان را به پس 
گرفتن وتوی الیحه تحریم نفت روسیه وادار کنند و لیتوانی گفت که بوداپست 
این اتحادیه را »به گروگان گرفته است«.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، تحریم نفت روسیه توسط کمیسیون اروپا که در اوایل ماه میالدی جاری 
ارائه شد، به دنبال وضع ســنگین ترین تحریم  پس از حمله روسیه به اوکراین 
بوده و کشــورهایی را که بیش از همه به نفت روســیه وابسته هستند، از این 
قاعده مستثنی می کند.اما مجارستان که نزدیک ترین شریک مسکو در اتحادیه 
اروپاســت، برای کاهش هزینه های تحریم نفت خام روســیه درخواست صدها 
میلیون یورو از این اتحادیه کرده است. اتحادیه اروپا برای تصویب این تحریم ها 
به رای مثبت تمامی ۲۷ کشور این اتحادیه نیاز دارد.وزیر امور خارجه لیتوانی در 
این باره گفت: باید بپذیریم که یک عضو، تمامی این اتحادیه را پاگیر خود کرده 
اســت.وزرای زیادی در گفت وگو با گزارشگران از مجارستان نام نبردند، اما وزیر 
امور خارجه رومانی گفت که این اتحادیه باید بوداپست را با خود هم نظر کند.این 
در حالیست که وزیر امور خارجه مجارستان هفته گذشته در فیسبوک نوشت 
که راه حلی به چشم نمی خورد.او بیان کرد که دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر 
مجارســتان به »صدها میلیون دالر« برای پاالیشــگاه های این کشور، افزایش 

ظرفیت یک خط لوله انتقال گاز کرواسی و التیام اقتصاد مجارستان نیاز دارد.
با این حال، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا، از اتریش گرفته تا اســتونی بیان 
کردند که تحریم  نفت روسیه دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. از تحریم 
نفت روســیه که در حال حاضر آمریکا و انگلیس آن را به اجرا گذاشــته اند، به 
عنوان »بهترین« راه برای کاهش بودجه روســیه در جنــگ اوکراین نام برده 

می شود.

گزیده خبر

سرپرست منطقه دو عملیات انتقال گاز:
تحقق شعارسال 1401 با بهره گیری از 

سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان
پیاده ســازی فرمان مقام معظم رهبری وظیفه اصلی و 
راهبردی منطقه دو عملیات انتقال گاز اســت و تالش 
داریم تا با بهره مندی از نخبگان، دانشگاهیان و کارکنان 
منطقه، با عزمی راســخ و پرتوان، فرآیند شــعار سال؛ 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرینی با شتاب و جدیت 
به انجام برســد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مجید مصدقی، 
سرپرســت منطقه دو عملیات انتقال گاز در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با بیان این مطلب، اظهار داشت: این 
منطقــه به صورت جدی و با بهره گیری از تمام ظرفیت ها، فرآیند بومی ســازی 
قطعات و تجهیزات را در دســتور کار خود قرار داده و با تدوین برنامه ای جامع 
و تکیه بر توان و دانش شــرکت های دانش بنیان و تالش تمامی همکاران، سعی 

خواهیم کرد.

مدیرعامل نفت سپاهان :
 “نفت سپاهان« بازار اروپا را به دست

 می آورد
مدیرعامل نفت ســپاهان بــا اعالم ســاخت مخازن 
ذخیره ســازی ۴۰ هزارتنی در بندرعبــاس، گفت: با 
کشــورهای اروپایی برای صادرات قرارداد بســته شده 
است. برند نفت سپاهان در بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللــی نفت به عنوان برترین غرفــه این دوره در 
نمایشگاه شناخته شــد و همچنین در ســال های متمادی عنوان صادرکننده 
نمونه کشور را از آن خود کرده است.»محمد امیر نیکو همت« در حاشیه بیست 
و ششمین نمایشــگاه بین المللی نفت با بیان اینکه نفت سپاهان قابلیت تولید 
۷۲۰ هزار تن انواع روغن های بنزین، موتوری و صنعتی را دارد، اظهار داشــت: 
با اقداماتی که انجام شــده تولید این شــرکت از نظر کمیت و کیفیت افزایش 
داشــته است.وی ادامه داد: ســپاهان در تولید روغن های صنعتی از دانش فنی 
خوبی برخوردار اســت،در تصمیم سازی ها، مدیریت و هیات مدیره ۳ پروژه ویژه 
تعریف کرده اند که محیط زیست دوست است.مدیرعامل نفت سپاهان به تولید 
روغن موتورهای ویژه در این شــرکت اشــاره کرد و گفت: در تولید این روغن 
موتورها، از شــرکت های »بنز« و »بــی ام و« تاییدیه دریافت کرده ایم.وی ادامه 
داد: اکنون ۷۰ درصد از تولیدات ســپاهان صادر می شود و با کشورهای اروپایی 
قرارداد صادراتی داریم.نیکو همت گفت: برای تولید روغن موتورهای جدید نیاز 
است سیستم خاموش شود و این در زمان تعمیرات اساسی انجام خواهد شد و 
امیدواریم تا پایان ســال این راه اندازی را داشته باشیم. مدیرعامل نفت سپاهان 
افزود: در تالشــیم تا صادرات را افزایش دهیم و ساخت مخازن ۴۰ هزار تنی در 
بندرعباس از همین رو انجام شــده است.به گفته نیکو همت، طراحی و ساخت 
مخازن و تولید انواع روغن در بندرعباس در حال انجام اســت.وی به ســاخت 
کارخانه بلندینگ روغن های ویژه در چابهار اشاره کرد و گفت: نگاه ما تولید برای 
کشــور و صادرات مازاد بر نیاز کشور است و برای افزایش ارزآوری برنامه داریم.

مدیرعامل نفت ســپاهان از مشارکت با شــرکت های اروپایی برای تولید روغن 
موتورهای ویژه خبر داد.

 با هدف بررسی مسائل و مشکالت
 طرح های آبی استان

معاون مهندســی حوضه آبریز ســفیدرود، معاون مطالعات پایه و تخصیص 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران، از برخی ســدهای اســتان بازدید بعمل 
آوردند،دکتر مومنی، معاون مهندســی و تجهیز منابــع مالی حوضه آبریز 
سفیدرود بزرگ به همراه دکتر ُکرد، معاون مطالعات پایه و تخصیص شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، به همراه معاون طرح و توســعه، معاون برنامه ریزی 
و بهبود مدیریت و جمعی از مدیران و مجریان طرح های شرکت آب منطقه 
ای کردســتان، در سفری دو روزه به استان از سد و شبکه آبیاری و زهکشی 
سیازاخ، پایاب ســدهای زیویه و سنگ سیاه، بازدید کردند.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، ضمن برگزاری جلسات متعدد، در 
حین بازدید میزان پیشــرفت فیزیکی، اهداف، مشــکالت و موانع اجرایی و 
اعتباری از ســوی مهندس اسعد رسولپور »معاون طرح و توسعه شرکت« و 
مجریان این طرح ها تشریح گردید.مهندس محمد معززاده مردوخی »معاون 
برنامه  ریزی و بهبود مدیریت شرکت« نیز به مشکل تخصیص آب درحاشیه 
مخازن ســدهای حوضه و همچنین بازنگری در منابع و مصارف آب، جهت 
اجرایی نمودن ساحل چپ شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد سیازاخ، اشاره 
نمود.در ادامه این بازدید معاون مهندســی و تجهیز منابع مالی حوضه آبریز 
ســفید رود، از تالش های مجموعه شرکت آب منطقه ای کردستان در جهت 
پیشرفت مناســب این طرح ها تشــکر و در خصوص پیگیری تأمین اعتبار 
مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری به موقع این طرح ها، قول مســاعد داد.

همچنین معاون مطالعات پایه و تخصیص آب شرکت مدیریت منابع آب ایران 
نیز به کاهش میزان بارندگی در ســال های اخیر و به تبع آن کاهش میزان 
آورد سطحی و همچنین مشــکالت تخصیص آب در حاشیه مخازن سدها 
اشاره کرد و در خصوص بازنگری منابع و مصارف حوضه آبریز سفیدرود واقع 
در استان کردستان و صدور تخصیص آب جهت بهره مندی اراضی کشاورزی 

حاشیه مخازن سدها، تالش مضاعف را در اولویت قرار داد.

عربستان: 

از ایران برای مذاکره درباره میدان گازی مشترک دعوت کرده ایم
تهران- ایرنا- وزیر انرژی عربستان روز دوشنبه اعالم کرد که ریاض از تهران به صورت رسمی برای گفت وگو در مورد میدان گازی 
مشترک )آرش( دعوت به عمل آورده است.به گزارش ایرنا از شبکه خبری العربیه، عبدالعزیز بن سلمان روز دوشنبه ضمن تاکید 
بر این مطلب ادامه داد که منافع مشترک در منابع موجود در میادین گازی آنجا وجود دارد.در حالی که میدان گازی آرش میان 
ایران، کویت و عربستان مشترک است، کابینه سعودی اواخر فروردین ماه بر حق ریاض و کویت در بهره برداری از منابع طبیعی 
زیرزمینی در خلیج فارس و ادامه کار برای توسعه و بهره برداری از این میدان طبق توافق دوکشور تاکید کرد.پیش از این عربستان 
و کویت، دیگر کشورهای سهیم در این میدان گازی توافقی را برای توسعه این میدان گازی امضا کردند که به موجب آن شرکت 
نفت کویت و شرکت آرامکو اقدامات الزم برای توسعه این میدان گازی و استخراج آن را انجام می دهند.  میدان نفتی و گازی آرش 
یکی از میادین توسعه نیافته استراتژیک ایران است که مشترک با ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان است. امتداد ساختمان 
میدان آرش در آب های ایران و ناحیه بی طرف بین کویت و عربستان، به میدان الدوره کویت می رسد که از سال ١٩۷۵ در حال 

بهره برداری است.ذخیره گاز این میدان که در أواخر دهۀ ١٩۶۰ کشف شد، حدود ۲۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده است.

مدیــرکل دفتر رودخانه هــای مرزی و 
منابع آب مشــترک شــرکت مدیریت 
منابع آب ایران با تشریح رویکرد اصولی 
جمهوری اســالمی ایــران در خصوص 
بهره بــرداری از رودخانه های مرزی، به 
برخی اظهارات طرح شده درباره آب های 
مرزی ایران و عراق واکنش نشــان داد.

به گزارش ایســنا، جبار وطن فدا گفت: 
سیاســت های بهره برداری از منابع آب 
در ســمت ایران به دالیل بشردوستانه 
و حســن همجواری و دوستی با مردم 
مســلمان عراق همواره به گونه ای بوده 
که متناسب با شــرایط اقلیمی و منابع 
آب، جریان حداکثری به سوی عراق رها 
شده است.وی گفت: در خصوص آب های 
مرزی ایران و عراق، ما یک موافقت نامه 
رسمی دوجانبه داریم که حدود ۵۰ سال 
قدمت دارد. موافقت نامه استفاده از آب 
رودخانه های مرزی که در خرداد ١۳۵۴ 
منعقد شــده، در واقع بخشی از معاهده 
مرزی و حسن همجواری بین دو کشور، 
معروف به معاهده ١٩۷۵ الجزایر اســت 
که هم سابقه طوالنی دارد و هم از لحاظ 
محتوایی و مکانیزم های پیش بینی شده 
در آن و از جملــه مکانیزم حل اختالف، 
یکی از توافق های مترقی به شمار می رود. 
ضمن اینکه ایــن موافقت نامه دوجانبه، 
در ســازمان ملل متحد هم ثبت شده و 
اعتبار بین المللی دارد.وطن فدا در ادامه 
تصریح کــرد: در قالب این موافقت نامه، 
در ســال های گذشــته، چه قبل و چه 
بعد از انقالب اســالمی ایــران، چندین 
نشســت با طرف عراق برگزار کرده ایم. 
از جمله کمیسیون دائمی فنی مختلط 
رودخانه های مرزی، که متشکل از تعداد 
مســاوی از کارشناســان فنی دو طرف 
است، دو نشســت در سال ١۳۵۶برگزار 
نمودهو مصوباتی هم داشــته است.وی 
افــزود: بعد از انقالب اســالمی و جنگ 
تحمیلی هم فعالیت کمیسیون مجدداً 
از ســال ١۳۸۶ از ســر گرفته شد و ۴ 
نشست تا سال ١۳٩۲ برگزار شده است. 
از جمله توافق هایی که در این کمیسیون 
مشــترک صورت گرفتــه، تعیین یک 
دســتور کار برای پایــش و اندازه گیری 
میدانی از رودخانه های مرزی فی مابین 
مطابق با ترتیبات مقرر در موافقت نامه، 
تبــادل داده و اطالعات در رودخانه های 
مرزی دو کشور بوده است.مدیرکل دفتر 
رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک 
شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین 
یادآور شد: وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در آبان ماه و دی ماه سال 
١۴۰۰ هم طی دو یادداشــت رسمی به 
طرف عراقی، اعالم آمادگی کرده اســت 

که در اجرای ایــن موافقت نامه میزبان 
هیات محترم عراقی در تهران باشد که 
تا کنون پاسخ رسمی از سوی آن کشور 
در این خصوص دریافت نکرده ایم. البته 
ما همچنان پیگیر نشست های دوجانبه 
هستیم و معتقدیم برگزاری نشست های 
رسمی و دوجانبه و بررسی موضوع های 
مورد نظر طرفین نتایج مفید و بهتری در 
مقایسه  با ارتباط غیر مستقیم رسانه ای 

بین مقام های دو کشور در بر دارد.

ایران حقوق عراق را در رودخانه های 
مرزی نقض نکرده است

ایــن مقام مســئول همچنیــن با بیان 
اینکه اصــوالً هیچ گونــه نقض حقوق 
عراق نســبت به رودخانه هــای مرزی، 
از ســوی ایران رخ نداده است، تصریح 
کرد: ایران در رودخانه های مرزی، برای 
عراق قائل به حقابه اســت و تعیین این 
حقابه هــا در مواردی کــه هنوز تعیین 
نشــده، از جمله موضوع هایی است که 
باید در نشســت های دوجانبه و با توجه 
به چارچوبی که در موافقت نامه استفاده 
از آب رودخانه های مرزی آمده اســت، 
پیگیری و تصمیم گیری شــود. امیدوار 
هســتم برادران عراقی ما هم در پاسخ 
به یادداشــت های رسمی ایران، سریع تر 
نســبت به برگزاری این نشست ها اعالم 
موافقت و آمادگی نماید.وطن فدادر ادامه 
افزود: ذکر این نکته ضروری اســت که 
سیاســت های بهره برداری از منابع آب 
در ســمت ایران به دالیل بشردوستانه 
و حســن همجواری و دوستی با مردم 
مســلمان عراق، همواره به گونه ای بوده 
که متناسب با شــرایط اقلیمی و منابع 
آب، جریــان حداکثری به ســوی عراق 
رها شده است. فراموش نکنیم که کشور 
ما هم مانند عراق با پدیده خشکســالی 
شدید مواجه است و خصوصاً در دو سال 
آبی اخیر، خشکسالی شدیدی را در همه 
حوضه های آبریز داخلی و مرزی تجربه 
کرده است و حتی در صحبت های وزیر 
منابع آب عراق، هم بر این واقعیت تاکید 
شده است.وی در ادامه با تشریح وضعیت 
ریزش های جوی در منطقه مرزی غرب 
کشــور، کرد: به عنوان نمونه بر اساس 

آمار ایســتگاه های هواشناسی در استان 
کرمانشاه، متوسط بارش ساالنه در سال 
آبی ١۴۰۰-١۳٩٩ نســبت به متوسط 
درازمدت در همین ایستگاه ها، بین ۳۴ 
تــا ۵۶ درصد کاهش نشــان می دهد و 
معموالً کاهش رواناب ها بیشتر از کاهش 
بارندگی ها است. اما در همین شرایط هم 
برای نمونه بیش از ۵۰ درصد از جریان 
ورودی به ســد ازگلــه و بند هیروی در 
استان کرمانشاه، به سمت استان دیالی 

عراق رهاسازی شده است.
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع 
آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب 
ســپس اظهار کرد: در همین باره، مایلم 
به درخواســت مقامات محلی در عراق 
بــرای رهاســازی آب و در ادامــه نامه 
تشــکر محبت آمیز آن مقامات در مورد 
تداوم جریان آب رودخانه ســیروان در 
تابستان ســال ١۴۰۰ اشاره کنم که آن 
را نشانه دوستی دو ملت و حسن روابط 
دو کشور می دانم. این موارد هم مسلما 
از نظر رســانه ها و مردم شــریف عراق 
دور نمی ماند و نباید روایات رســانه ها بر 
ســخنان تفرقه انگیز و نمایشی متمرکز 
شــود.او ســپس گفت: مورد دیگر را در 
اوایل تابســتان سال گذشــته داشتیم 
که با وجد نیاز شــدیدی که در کشــور 
ما برای تولید بــرق و حفظ ذخایر آبی 
در ســدهای برق آبــی وجود داشــت، 
واقع  برق آبی  بهره برداریازنیروگاه هــای 
بر رودخانه های مرزی، و مخصوصاً ســد 
برق آبی سردشــت، را به گونه ایبرنامه ریز

یکردیمکهجریانآبخروجیبهســمتعراق، 
هیچ گاهقطعنشود.  

ایران  رودخانه های  اندک  اثرگذاری 
بر عراق

وطن فدا همچنین بــه بزرگ نمایی های 
صورت گرفته اشاره کرد و افزود: برخالف 
بزرگ نمایی هایــی کــه بعضــاً صورت 
می گیرد، اثرگــذاری رودخانه های ایران 
بر عراق بســیار اندک و در کل حدود ۶ 
درصد حوضه آبریز دجله و فرات اســت 
و این موضوع با ذکر اعــداد و ارقام، در 
گزارش های فنی بین المللی ارائه شــده 
و قابل اثبات اســت.وی ســپس افزود: 

رودخانه های ورودی از ســمت ایران به 
عــراق، بخش کوچکــی از حوضه آبریز 
دجلــه بوده و همان طور کــه می دانیم، 
منابــع آب عراق، عالوه بر ســایر منابع 
حوضــه دجله، تحت تاثیر حوضه بزرگ 
فرات هم قرار دارد. بنابراین تعمیم دادن 
کلیه مشــکالت آبی و غیرآبی عراق به 
سهم آب دریافتی از ایران در استان های 
دیالی یا حلبچه، همان طور که گفته شد، 
باید از دیدگاه کارشناسی بررسی شده و 
پیگیری آن هم از طریق چارچوب های 
رسمی صورت گیرد. این گونه تحلیل های 
یک جانبه به شــکل فعلی، صرفاً باعث 
دامن زدن به تبلیغات رسانه ای و تخریب 
اذهان عمومی دو کشــور است.مدیرکل 
دفتــر رودخانه های مــرزی و منابع آب 
مشــترک شــرکت مدیریت منابع آب 
ایــران در ادامه تصریح کــرد: در عین 
حال فراموش نکنیم که مانند هر کشور 
دیگری، وضعیت منابع آب کشور عراق 
عالوه بر عوامــل اقلیمی و طبیعی، هم 
تحت تاثیر نوع مدیریت آب در آن کشور 
و هم مجموعه ای از عوامل انسان ساخت 
قرار دارد. اما متاســفانه درحال حاضر، 
بخشی از سیاســت های آبی منطقه در 
حوضه دجلــه و فرات طــوری تدوین 
می شود که می تواند مانع از همبستگی 
و دوســتی دو ملت ایران و عراق و ایجاد 
صلح و ثبات در منطقه شــود و یکی از 
با  این سیاســت های خصمانــه ای که 
جدیت از سوی رســانه های بین المللی 
و بعضی از اشــخاص مطرح می شــود، 
همین بزرگ نمایی سهم و نقش ایران در 

وضعیت آبی حوضه دجله است.

بــه دیوان  طرح شــکایت عراق 
وجاهت  دادگســتری،  بین المللی 

حقوقی ندارد
این مقام مسئول در ادامه به موضوعطرح 
شــکایت از ســوی عــراق بــه دیوان 
بین المللی دادگستری واکنش نشان داد 
و گفت: طرح این شــکایت، اصوالً فاقد 
وجاهــت حقوقی بوده و بر خالف روابط 
حســنه دو کشور و حســن همجواری 
است. چرا که چارچوب حقوقی رسمی 
برای مذاکرات آبی بیــن ایران و عراق، 
موافقت نامه استفاده از آب رودخانه های 
مرزی مصوب ۲۶ دســامبر ١٩۷۵ است 
که در ســازمان ملل متحــد هم ثبت 
شــده است. وطن فدا ســپس گفت: در 
این راستا جمهوری اسالمی ایران بارها 
برای مذاکــره در خصوص رودخانه های 
مــرزی در چارچوب مکانیزم پیش بینی 
شــده در این موافقت نامه اعالم آمادگی 

کرده است.

مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران:

ایران حقوق آبی عراق را نقض نکرده است

وزیر نفت اظهار کرد: امسال وزارت نفت بیش از ۴۰ پروژه جدید به ارزش ۳۰ میلیارد دالر آغاز خواهدکرد و تکیه اصلی ما برای 
تأمین تجهیزات این پروژه ها شرکت های داخلی است.به گزارش ایسنا، جواد اوجی صبح امروز در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این نمایشگاه از بزرگ ترین  و معتبرترین رویدادهای نفت و گاز جهان به شمار می آید، گفت: 
امسال بیش از ١۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی دانش بنیان در این نمایشگاه حاضر شدند.وی گفت: در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی که نسبت به نمایشگاه های سال های گذشته بسیار پرشورتر بود، قراردادها و تفاهم نامه های زیادی امضا شد.وزیر نفت با اشاره به سخنان رئیس جمهوری 
در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازدیدی که در آخرین روز از بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی داشت، اظهار کرد: 
تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان ایرانی در سال های بسیار توانمند شده اند از این رو باید گام های بلندی برای صدور خدمات خود بردارند.اوجی با تأکید بر اینکه 
دیپلماســی انرژی در دولت ســیزدهم به ویژه در بخش کشورهای واقع در آمریکای التین بسیار فعال شده  است، افزود: امسال وزارت نفت بیش از ۴۰ پروژه جدید به 

ارزش ۳۰ میلیارد دالر آغاز خواهد کرد که تکیه اصلی ما برای تأمین تجهیزات این پروژه ها شرکت های داخلی هستند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت دانش بنیان شدن و افزایش صادرات صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی اظهار داشت: در کنار توسعه 
کیفی، توسعه کمی صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی می تواند به ایجاد اشتغال دانش بنیان و ارتقا صادرات منتج شود.به گزارش گروه 

سیاسی خبرگزاری فارس، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور،  دیروز دوشنبه در بازدید از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، با بیان اینکه 
در سال های اخیر در صنعت نفت کشور اقدامات خوبی در راستای ارتقای فعالیت های فناوری پایه و علم پایه دنبال می شود، گفت: شرکت های فعال در عرصه صنعت نفت اقداماتی را 
در این راستا آغاز کرده اند که باید این روند سرعت بیشتری بگیرد.رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ضمیمه شدن دانایی به توانایی افزود: اگر دانایی ها و دانش ضمیمه توانمندی ها 
شود، می توان کار قابل ارائه در بازارهای داخل و خارج ارائه کرد.رئیسی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران از رویدادهای مهم صنعتی در کشور 
است، خاطر نشان کرد: از همه دست اندرکاران، وزیر نفت و شرکت هایی که فعاالنه در این نمایشگاه حضور یافته و محصوالت شان را عرضه کردند، قدردانی می کنم و امیدوارم در 
آینده شاهد توسعه کمی و کیفی بیشتری در این صنعت باشیم.رئیس جمهور در مورد ارزیابی خود از سطح کیفی و کمی این نمایشگاه گفت: گزارش هایی که به بنده رسیده و 

گفتگوهایی که در جریان این بازدید با مسئوالن غرفه ها داشتم، حاکی از آن است که پیشرفت خوبی به ویژه در عرصه کیفی صورت گرفته است.

وزیر نفت اعالم کرد

آغاز ۴۰ پروژه جدید به ارزش ۳۰ میلیارد دالر در 
سال ۱۴۰۱

رئیس جمهور:

 صنعت نفت ظرفیت زیادی برای توسعه مشاغل 
دانش بنیان دارد
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گزیده خبر

بازدید معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت 
از مرکز پاسخ گویی هوشمند ایران خودرو

منوچهر منطقی، معــاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت از مرکز پاســخ گویی 
هوشــمند امدادخودروایران بازدید کرد.ایکوپرس- در این بازدید، معاون صنایع 
حمل و نقل وزارت صمت، با اشــاره به شــعار سال و بیانات مقام معظم رهبری 
برای خلق و بومی ســازی دانش و همچنین توسعه تولید دانش بنیان، بر تداوم 
تالش مدیران و کارکنان امدادخودرو ایران در مسیری که مبتنی بر همین هدف 
تاکنون طی کرده اند، تاکید کرد.به گزارش ارتباطات امدادخودروایران، در جریان 

این بازدید که مدیرعامل ایساکو نیز حضور داشت.

از سوی وزیر اقتصاد انجام شد؛
اهدای لوح »عرضه کننده برتر در بورس کاال« 

به ایمیدرو
لوح »عرضه کننده برتر در بورس کاال« طی مراســمی 
از سوی سیداحســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، به وجیه ا... جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو 
اهدا شد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در نخستین 
همایش تجلیل از برترین های بورس کاال، از ایمیدرو به 

دلیل تالش های صورت گرفته در گســترش عرضه و فروش محصوالت زنجیره 
های بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کاال، تقدیر شــد.در مراسم تقدیر از 
برترین های بورس کاال، مجید عشــقی، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار و 

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند.

در مراسم امضای تفاهم نامه توسعه همکاری  گروه خودروسازی سایپا و بانک 
صنعت و معدن:

اعالم برنامه های گروه خودروسازی سایپا در 
سال ۱۴۰۱

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن تشریح اهم برنامه های گروه خودروسازی 
ســایپا در سال ۱۴۰۱، گفت: تمرکز بر تولید خودروهای شاهین و کوییک یکی 
از مهم ترین برنامه های این گروه خودروســازی طی سال جاری است.به گزارش 
ســایپانیوز، محمدعلی تیموری در مراســم امضای تفاهم نامه توسعه همکاری  
مشترک بین گروه خودروسازی سایپا و بانک صنعت و معدن که با حضور مدیران 

ارشد این گروه خودروسازی و نیز معاونان بانک مربوطه برگزار شد.

در اولین همایش تجلیل از برترین های بورس کاال:
معرفی چادر ملو بعنوان یکی از شرکت های 

برتر بورس کاال
در اولیــن همایش تجلیل از برتریــن های بورس کاال، 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو به پاس همراهی و 
همکاری در بورس کاال و تالش در جهت رشد و توسعه 
بازار کاالی کشــور در سال ۱۴۰۰، از طرف وزارت امور 
اقتصادی و دارایی بعنوان شرکت برتر بازار بورس کاالی 

ایران معرفی شد و لوح تقدیر این همایش به نماینده شرکت اهدا شد

در مراسمی با حضور بزرگان بورس ایران صورت گرفت؛
تقدیر وزیر اقتصاد از عملکرد مثبت شرکت 

گل گهر
در اولین همایش تجلیل از برترین هــای بورس کاال، که با حضور وزیر اقتصاد و 
جمعی از مســئولین و بزرگان بورس کشور برگزار شد، از مهندس ایمان عتیقی 
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بعنوان شرکت فعال برتر در حوزه 
عرضــه و فــروش در بورس کاال تقدیر شــد و تندیس این رویــداد به وی اهدا 
شد.گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال ۱۴۰۰ برای اولین بیش 

از یک میلیون تن از محصوالت خود را طریق بورس کاالی ایران فروخته است.

امنیت خاطر در فضای تولیدی کشور، با 
بهره مندی از روابط عمومی های پویا

تولید واشــتغال جــزو کلیدواژه هایی اســت که در 
ســال های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار 
گرفته و ایشان در انتخاب شعار سال همواره این مهم 
را در نظر داشــته اند. بدون تردید یکی از مهم ترین 
مشکالت فعلی حاکم برکشور، مشکالت بخش تولید 

و چالش هایی اســت که فعاالن این عرصه و تولیدکنندگان با آن دســت و 
پنجه نرم می کنند.سازمان ها و شرکت های بزرگ اقتصادی اعم از دولتی و 
خصوصی از ارکان اصلی بازارهای مالی، ظرفیت و توانمندی های زیادی برای 
کمک به صاحبان صنایع و کسب و کارها و کارآفرینان جهت تولید و اشتغال 
زایی داشته و می توانند در مسیر تحقق شعار سال جدید بسیار نقش آفرین 
باشد.آنچه از اهمیت خاصی در این راستا برخوردار است نقش و اهمیت مقوله 
روابط عمومی در توسعه فضای اقتصادی و نیز عملکرد مدیران روابط عمومی 
در تبیین سیاســت های مدیران ارشد هر سازمان برای بهره مندی از فضای 
کسب و کار است.پر واضح است که خدمات دهی مطلوب توسط سازمان های 
مختلف، در گرو توسعه خدمات الکترونیکی، تکمیل زیرساخت های توسعه ای 
و سامانه های دیجیتالی و حرکت پرشتاب در مسیر هوشمندسازی خدمات 
است که همه این موارد به نوعی نیازمند در اختیار داشتن روابط عمومی چیره 
دســت و کار بلد است که آشنا به امور بوده تا بتواند به درستی فعالیت های 
سازمان متبوع خود را متبلور و معرفی نماید.به بیان دیگر، روابط عمومی پویا 
به نوعی یک اهرم قوی برای هر ســازمان فعال و توانمند محسوب می شود 
که می تواند با بهره مندی از مزایای روابط عمومی هوشمند به توسعه فعالیت 
های آن سازمان کمک شایانی کرده و راه را برای توسعه فعالیت های بیشتر 
هموار کند.بنا بر این آنچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت بها دادن به 
واحد روابط عمومی در هر سازمان است که بتواند با آرامش خاطر در راستای 
پیشبرد اهداف ســازمانی گام های مثبت و ارزشمندی بردارد.بدیهی است 
سازمان های بزرگ و موفق از روابط عمومی های پویایی برخوردارند که با پر 
و بال دادن به آن ها می توانند از ارتباطات مســتحکم تری بهره مند شده و 

اهداف سازمانی خود را پیش ببرند.
حامد فراهانی
فعال حوزه ارتباطات

سوییس، اصلی ترین شریک اروپایی ایران
رییس اتاق مشــترک ایران و سوییس از چرایی تبدیل شدن 
این کشور به اصلی ترین شریک تجاری اروپایی ایران می گوید.

به گزارش ایسنا، شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک ایران و 
سوئیس درباره حجم مبادالت تجاری ایران و سوئیس در سال 
۱۴۰۱ گفته اســت: سطح مبادالت و تجارت ایران با سوئیس 
تفاوت چندانی با گذشته نکرده است؛ اما آنچه مهم است اینکه 
سوئیس تبدیل به شریک اول تجاری اروپایی ایران شده است. 
به خصوص در حــوزه تجارت و درزمینهٔ غــالت، بزرگ ترین 
شرکت های غالت جهان در سوئیس قرار دارند و سطح تجارت 
آن ها با ایران در سال گذشته بسیار باال بوده است.رئیس اتاق 
مشترک ایران و سوئیس در ادامه با اشاره به روابط تجاری این 
دو کشور گفت: سوئیس شریک استراتژیک ما است. این روابط 
نه تنها به خاطر دارو و تجهیزات پزشــکی، بلکه شــرکت های 
سوئیسی نقش بسیار پررنگی را چه در واردات و چه در تولید 
ایران بازی می کنند.نظام مافی درباره واردات غالت از سوئیس 
تصریح کرد: شــرکت های غالت سوئیسی و حتی شرکت های 
زنجیره غالت سوئیســی یعنی تکنولوژی، افزودنی ها، بازرسی 
نقش پررنگی در صنعت غالت ایران دارند.فعال اقتصادی درباره 
سطح مبادالت تجاری ایران با سوئیس در آینده گفت: همه چیز 
بســتگی به برجام دارد. حتی اگر برجــام برای مدت کوتاهی 
و این موضوع کمک بســیار بزرگی به زیرساخت های صنعتی از این لحاظ که همه پول های بلوکه شــده ما آزاد خواهد شد توافق شود، شکوفایی اقتصادی برای ما به همراه خواهد آورد. 

ما و نهایتاً دولت برای واردات اقالم اساسی خواهد کرد.رئیس 
اتاق مشــترک ایران و سوئیس بابیان اینکه عمده واردات ما از 
سوئیس، دارو و غالت است، ادامه داد: واردات غالت از سوئیس 
به این صورت است که ممکن است کشور مبدأ غالت استرالیا، 
برزیل و یا کشورهای دیگر باشد؛ مثاًل ذرت از برزیل وارد شود، 
ولی قرارداد و پرداخت پول آن در سوئیس انجام می شود.نظام 
مافی افزود: دفتر مرکزی بزرگ ترین شرکت های غالت جهان 
در ژنو ثبت شده است و معامالت آن ها در کشور سوئیس انجام 
می شــود.وی قباًل گفته بود که ظرفیت همکاری بین ایران و 
سوئیس بسیار باالست؛ خیلی از مشکالت اقتصادی به مسائل 
سیاسی گره خورده است. برخی نیز مشکالت سیاسی هستند 
که در مورد آن ها تصمیم گیری نشده است برای مثال می توان 
به موضوع FATF اشاره کرد.رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس 
به سایت اتاق ایران گفت: امیدواریم دولت بتواند به مشکالت 
اقتصادی با دید اقتصادی نگاه کند و شــاید این موضوع بتواند 
تحول ایجاد کند. با دید اقتصادی مســائل این چنینی بسیار 
مشخص اســت اگر FATF پذیرفته نشود کشــور نمی تواند با 
کشورهای دیگر ارتباط بانکی داشته باشد و اگر پذیرفته شود یا 
حداقل به صورت مشروط باشد، بانک ها می توانند فعالیت داشته 
باشند. امیدواریم دولت مشکالت اقتصادی را با نگاه اقتصادی 

ببیند و راه حل های اقتصادی برای آن داشته باشد.

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، میانگین قیمت 
دریافتی توســط تولیدکننــدگان محصوالت 
صنعتی بــه ازای تولید کاالهای خود در داخل 
کشــور، در فصل زمســتان ۱۴۰۰ نســبت به 
فصل زمســتان ۱٣٩٩، ۴۰,٧ درصد افزایــش دارد.به گزارش اقتصاد آنالین، در فصل 
زمستان۱۴۰۰ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل 
قبل )تورم فصلی( به  ٧,٨ درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ۱.٢ 
واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی در میان زیربخش های مختلف صنعتی، 
کم ترین تورم فصلی مربوط به زیربخش های » ساخت چوب و فراورده های چوبی« )٥.۱ 
درصد(، » ساخت وسایل نقلیه ی موتوری، تریلرو نیم تریلر » )۱.٩ درصد( و » ساخت 
محصوالت دارویی، مواد شــیمیایی مورد اســتفاده در داروسازی و محصوالت دارویی 

گیاهی« )٢.۰ درصد( و بیش ترین آن به ترتیب مربوط به زیربخش های »  ساخت ُکک 
و فراورده هــای حاصل از پاالیش نفت« ) ۱٨.۰ درصد(، »ســاخت فراورده های توتون 
و تنباکو« )۱٢.٥ درصد( و » ســاخت ســایر تجهیزات حمل ونقــل« ) ۱۱.۰ درصد( 
می باشــد.در فصل زمستان۱۴۰۰ درصد تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش 
صنعت نســبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( به ۴۰,٧ درصد رسید. 
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصوالت صنعتی به ازای 
تولید کاالهای خود در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل زمستان 
۱٣٩٩، ۴۰.٧ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز سال ۱۴۰۰، ۴.۴٦ 
درصد بوده اســت. در میان زیربخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه 
مربوط به زیربخش ــهای »ساخت وســایل نقلیه ی موتوری، تریلر و نیم تریلر« )٦.٢۰ 
درصد(، ســاخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری« )٢٦.۴ درصد( و« ساخت 

محصوالت دارویی، مواد شــیمیایی مورد اســتفاده در داروسازی و محصوالت دارویی 
گیاهی » )٢٨.٢ درصد( و بیش ترین تورم نقطه به نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش های  
»ساخت ســایر محصوالت کانی غیرفلزی« )٦۱.۴ درصد(، چاپ و تکثیر رسانه های 
ضبط شده« )٥٥.٩ درصد( » و تولید پوشاک« )٥۱.٦ درصد( می باشد.درصد تغییرات 
میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی در داخل کشور در چهار فصل 
منتهی به فصل زمســتان ۱۴۰۰ نســبت به مدت مشابه در سال قبل به ٥٦,٧ درصد 
رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل ۱٣.۰ واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم 
ساالنه مربوط به زیربخش های »ساخت فراورده های توتون و تنباکو« )٢٥.۰ درصد(، » 
ساخت محصوالت دارویی، مواد شــیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصوالت 
دارویی گیاهی » )٣۴.٨ درصد( و » ساخت وسایل نقلیه ی موتوری، تریلرو نیم تریلر« 
)٣٦.٧ درصد( و بیش ترین تورم ساالنه به ترتیب مربوط به زیربخش های » ساخت مواد 
شیمیایی و فراورده های شیمیایی« )٧٣.٩ درصد(، »ساخت چوب و فراورده های چوب 
و چوب پنبه، به جز مبلمان؛ ساخت کاالها از نی و مواد حصیربافی« ) ٦٩.٨ درصد( و 

»ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی« )٦٨.٥ درصد( می باشد.

روایت مرکز آمار از دریافتی تولیدکنندگان؛

تولیدکنندگان ۴۰ درصد کاالهای خود را گران کردند
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گزیده خبر

جهاد تبیین و بازیابی جایگاه روابط عمومی ها 
 آذرماه 1400 و با سخنرانی مقام معظم رهبری، »جهاد تبیین« مورد تأکید قرار 
گرفت؛ دستورکار مهمی که هدفش مقابله با انحراف و تحریف در گفتمان انقالب 
اسالمی است و البته بیش از هرچیز بر رسانه تمرکز دارد. در همین زمینه منصور 
شیخ االســالمی، مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا با اغتنام 
مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی)27 اردیبهشت( طی یادداشتی به 
واکاوی جهاد تبیین و نقش روابط عمومی ها به عنوان حلقه اتصال مردم و رسانه، 
در پیشبرد گفتمان جهاد تبیین پرداخته است.اهمیت »جهاد تبیین« و واکاوی 
ابعاد مختلف آن پس از تأکید چندباره رهبر معظم انقالب دیگر بر کسی پوشیده 
نیست. زمانی که ایشان می فرمایند »جهاد تبیین یک فریضهٔ قطعی و یک فریضهٔ 
فوری است« اجرای صحیح بند بند آن از واجبات به شمار می آید چراکه معنای 
جهاد در اسالم کاماًل مشخص است. بنابراین انتخاب این کلیدواژه از سوی مقام 
عظمای والیت نشان دهنده میزان اهمیت و ترسیم کننده استراتژی اجرای جهاد 
تبیین می باشــد.پیش  از این هم مقام معظم رهبری درباره لزوم اعالم درســت 
و به موقع دســتاوردهای انقالب و نظام اسالمی برای جامعه کم تأکید نفرموده 
بودند، اما آنچه این بار در بیانات ایشان شرایط ویژه روز را ترسیم می کند؛ انتخاب 
همین کلیدواژه جهاد است.ایشــان تأکید فرمودند: »جهاد تبیین، خنثی کننده 
توطئه دشمن است؛ با این جهاد، می توان حرکت های صحیح را منتشر کرد و به 
پرسش ها، پاسخ داد. همچنین با جهاد تبیین، می توان ابهام آفرینی های موجود 
در فضای اجتماعی و مجازی را به  نوعی مورد خدشــه قــرار داد و با آن مقابله 
کرد.«اما با اندکی بررســی بیشــتر می توان کلیدواژه هایی را در بیانات معظم له 
یافــت که بار جهاد تبیین را بر دوش برخی بخش ها ســنگین تر می کند.به ویژه 
آنجا که می فرمایند »امروز سیاست قطعی سانه های معاند جمهوری اسالمی و 
اسالم، این است که واقعیت ها را تحریف کنند. آنان خبرهای مربوط به جمهوری 
اســالمی را با انواع و اقســام دروغ ها، آمیخته می کنند؛ هر چه می توانند چهره 
انقالب، چهره امام و فعالیت های این 43 سال را مخدوش می سازند.«با تعمق در 
این بیانات می توان دریافت که خط حمله دشــمن ازنظر رهبر معظم انقالب در 
رسانه های آن تعریف شده و مهم ترین کارکرد آن هم انتشار اخبار غلط و وارونه 
جلوه دادن فعالیت های صورت گرفته در نظام جمهوری اســالمی است.بنابراین 
می تــوان دریافت یکی از مهم ترین بخش هایی کــه وظیفه مقابله با خط مقدم 
جبهه دشــمن را دارد، روابط عمومی ها هستند. نقطه اتصال سازمان با مردم و 
رسانه.طبیعتاً اولین مرجع تصحیح اطالع رسانی غلط یا نوآوری در اطالع رسانی 
درست، روابط عمومی ها هستند. با جزئی تر کردن مفهوم جهاد تبیین به درستی 
می توان دریافت که سنگین ترین بار آن بر دوش روابط عمومی ها و در وهله دوم 
رسانه ها خواهد بود چراکه در تعریف این مفاهیم و کارکردهایی که برای آن قائل 
شــده اند، به وضوح می توان وظایف ذاتی را روابط عمومی ها را یافت.»تبیین به 
معنای روشنگری و بیان حقیقت است، زدودن غبار بدفهمی، تحریف و کج فهمی 
از مفاهیم و معارف انقالب اســالمی و همچنین فهمیدن تحلیل های نادرست، 
غلط و مغرضانه از رویدادها و پیشــگیری از تحریف و دریافت نادرســت است؛ 
بنابراین، تبیین در جهت وشنگری است، بدون جهت گیری خاصی که بخواهیم 
مطلبی را توجیه کنیم یا امر نادرســتی را درســت جلوه دهیم.«نگاهی به این 
تعریف و تعاریف مشــابه آن به راحتی نشانگر همپوشانی دو حوزه جهاد تبیین 
و وظایف روابط عمومی هاســت.حتی اگر تبیین را در معارف اسالمی ریشه یابی 
کنیم، مشاهده می کنیم که اصوالً پیامبران برای تبیین آمده اند؛ تبیین حقایق 
عالم، تبیین وجود خود انســان، تبیین ظرفیت های انسان، تبیین راهی که باید 
برود. به همین جهت، یکی از نام های قرآن کریم بیان است: »َهَذا بََیاٌن لِلنَّاس«؛ 
قرآن تبیین کننده ای برای مردم است.رسالتی که ازقضا در تعریف روابط عمومی 
اســالمی نیز بارها بر آن تأکید شده که روابط عمومی وظیفه اش انتقال درست 
پیام یک سازمان و روشن کردن مخاطبان سازمان در برابر اتفاقاتی است که در 

آن رقم می خورد و درنهایت همراه کردن آنان با سازمان است.

در نخستین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش کشور؛
 بانک گردشگری، بانک سال ورزش 

شناخته شد
بانک گردشــگری در نخستین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت 
ورزش کشور، در حوزه بانکی به عنوان بانک سال ورزش شناخته شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک گردشگری، در مراسم تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت 
ورزش کشــور، در حوزه حامی بانکی، بانک گردشگری تندیس این جشنواره را 
دریافت کرد.این جشــنواره با هدف انتخاب و معرفــی برترین ها در حوزه های 
مختلف اقتصاد و صنعت ورزش با حضور ۸0 شرکت، موسسه و اشخاص حقیقی 
و حقوقی، در تهران برگزار شد. بانک گردشگری که به عنوان یک بانک خصوصی 
زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند، همواره حمایت از 
بخش ورزش کشور را در برنامه ریزی ها لحاظ کرده است. بانک گردشگری 100 

شعبه در سراسر کشور دارد.

تعیین سرپرست صندوق تامین خسارات 
بدنی با حکم وزیر اقتصاد

به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خســارت های بدنی مهدی قمصریان، 
با پیشــنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و حکم سید احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی و رییس مجمع صندوق تامین خســارات بدنی  به عنوان 
سرپرست این صندوق منصوب شد.ریاست صندوق تأمین خسارات بدنی که بنابر 
قانون بیمه اجباری برای جبران خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه تاسیس شده تا قبل از این برعهده مجید بهزادپور بود که 
2 ماه قبل به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی منصوب شــد. مهدی قمصریان از 
کارکنان بیمه مرکزی است و تا پیش از این عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت 

بیمه ایران معین بوده است.

چگونگی صدور چک تضمینی در سامانه صیاد 
بانک توسعه صادرات

با اجرایی شدن امکان صدور چک تضمینی در سامانه صیاد بانک توسعه صادرات 
نحوه اجرا و اصالحات مربوط به مقررات آن تشریح شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات، در تمامی شعب این بانک، چک تضمین شده، مانند چک 
بین بانکی به درخواست مشتری و صاحب حساب و توسط بانک صادر می شود 
و خــود بانک نیز پرداخت مبلغ معین را در زمان سررســید، تضمین می کند.

صادرکنندگان چک های تضمین شده، باید از انجام معامله خود اطمینان داشته 
باشــند، زیرا زمانی که این نوع چک صادر می شــود، براســاس ماده 24 قانون 
اصالحــی صدور چک، صادر کننده فقط تا یک ماه، فرصت درخواســت ابطال 
آن را دارد.چک تضمین شــده، که بانک صادر کننده، اعتبار آن را تضمین می 
کند، معموال به صورت رمزدار صادر می شــود. براســاس قانون جدید اصالحی 
چک تضمین شده 1400، صدور این قبیل چک ها در وجه حامل ممنوع است.

عسکری عضو هیات مدیره بانک؛ عضو هیات مدیره بانک؛
تقویت سبد خدمات بانک مسکن با »سپرده 

ممتاز نهضت«
عضو هیات مدیره بانک از اجرای طرح ســپرده سرمایه گذاری ممتاز 6 ماهه 
موسوم به طرح » سپرده  ممتاز نهضت » در بانک مسکن خبر داد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی بانک مسکن – هیبنا، علی عسکری عضو هیات مدیره 
بانک گفت: بانک مسکن برای تنوع بخشی هر چه بیشتر سبد خدماتی خود 
به تازگی اقدام به افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه ممتاز، 
موســوم به طرح » سپرده  ممتاز نهضت » کرده است.وی اظهار داشت: مهلت 
زمان افتتاح این حساب ســه ماه و تا تاریخ 20 مردادماه سال جاری در نظر 
گرفته شــده و نرخ سود آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی 15 درصد است.

عضو هیات مدیره بانک افزود: در این ســپرده همانندسایر سپرده های ممتاز 
بانک مســکن؛ عالوه بر ســود پرداختی و بر اساس مانده متوسط موجودی ، 
هر ماهه اوراق ممتاز خرید و ســاخت مســکن به مشتریان تعلق می گیرد و 
دارندگان »سپرده ممتاز نهضت« می توانند این اوراق را از طریق کارگزاری های 
فرابورس به فروش برســانند.این مقام مســوول اضافه کرد: حداقل موجودی 
برای افتتاح حساب طرح » سپرده  ممتاز نهضت » برای اشخاص حقیقی 50 
میلیون تومان و برای اشــخاص حقوقی 500 میلیون تومان است. در ضمن 
ضریب تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در این 
طرح 30 درصد درنظرگرفته شده است.عسکری در پایان اظهار داشت: با اشاره 
به استقبال مشتریان از طرح های سپرده ممتاز نظیر» طرح یلدا«،طرح جدید 

»سپرده ممتاز نهضت« به سبد محصوالتی بانک مسکن افزوده شده است.

بازدهی قابل توجه سرمایه گذاری های بانک 
ملت در سهام منتقل شده از دولت

ارزش سهام شــرکت های بورسی واگذارشده ازسوی دولت به بانک ملت با 
احتســاب تقسیم ســود نقدی، با بیش از 52 درصد افزایش رو به رو شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملت، طبق مصوبه هیأت دولت و توافقات صورت 
گرفته با بانک های مشــمول اصل 44 قانون اساسی در اواخر سال 1399، 
سهام برخی شرکت های بورسی تحت تملک دولت به صورت یک سوم نقد و 
الباقی در قبال تسویه قسمتی از بدهی دولت به بانک های مذکور واگذار شد 
که بر این اساس، در مجموع سهامی به ارزش 90 هزار میلیارد ریال به بانک 
ملت منتقل شد.بر اساس این گزارش، با توجه به تقسیم سود نقدی ازسوی 
برخی از این شــرکت ها و افزایش ارزش بازار ســهام آنها، از تاریخ تحصیل 
تا تاریخ 21 اردیبهشــت ماه 1401 با بیــش از 52 درصد افزایش ارزش )با 
احتســاب سود نقدی(، ارزش ســهام واگذاری به میزان بیش از 136 هزار 
میلیارد ریال رســیده است .در این میان، سهام شرکت های پاالیشگاهی به 
ارزش بیش از 109 هزار میلیارد ریال، به طور میانگین با رشد 62 درصدی 
مواجه شده است و با توجه به چشم انداز درخشان این صنعت و تقسیم سود 
)DPS( مناســب در مجامع پیش رو، نرخ بازده ســرمایه گذاری های بانک 
ملت به شــکل با اهمیتی افزایش خواهد یافت.در عین حال، درباره چشــم 
انداز سایر سهام پورتفوی بانک ملت، پیش بینی می شود که سهام شرکت 
ایران خودرو ) نماد خودرو ( با توجه به اخبار واگذاری بلوک خودروســازان 
به بخش خصوصی در دولت، رشــد ارزش ذاتی شرکت سرمایه گذاری ملی 
ایران )نماد ونیکی(  از طریق افزایش ســودآوری شرکت های زیر مجموعه، 
عقد قراردادهای جدید شرکت هپکو )نماد تپکو(، چشم انداز مناسب صنایع 
بیمه) نمادهای البرز و اتکام ( و نیروگاهی )نماد بترانس(، این سهام با رشد 

و اقبال بازار سرمایه رو به رو شود.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

آغاز تفکیک حساب های تجاری و شخصی از خردادماه
رئیــس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امــور مالیاتی ضمن 
اعالم آغاز تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی از خرداد 
ماه ســالجاری، جزئیات این اقدام را نیز تشــریح کرد.محمد 
برزگری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: روند اجرایی تفکیک 
حساب های تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز 
خواهد شد. در پی این اقدام، صاحبان حساب های تجاری باید 
به ســازمان امور مالیاتی تجاری بودن حســاب خود را اعالم 
کنند. در این زمینه، تمام حساب های بانکی در کشور شخصی 
فرض می شــود و فقط دارندگان حساب های تجاری و مرتبط 
به کسب وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند که این 
حســاب مرتبط به کســب وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی 
آن هاست.وی افزود: این اقدام در راستای فراهم سازی مقدمات 
اجرای کامل قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان 
انجام می شــود زیرا، یکی از الزامــات این قانون اعالم ماهیت 
حساب های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت 
و نظارت مالی است.رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور 
مالیاتی ادامه داد: فرآیندهای الزم برای تفکیک حســاب های 
تجاری و شــخصی انجام شــده و فقط بخشــی از الزامات و 
فرآیندهای فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام باقی مانده 

است که امیدوارم تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود.
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان امسال

برزگری با تاکید بر اینکه تالش ســازمان امور مالیاتی بر این 
اســت که این روند با ســهولت و غیرحضوری انجام شود تا 

موجب ابهاماتی برای مردم نشود، گفت: تا پایان امسال قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا خواهد شد.طبق 
این گزارش، با تصویب قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه 
مؤدیان در ســال 139۸،  سازمان امور مالیاتی از شهریور آن 
ســال معادل 15 گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 50 شغل 
می شــوند را دســته بندی کرد تا برای شــفاف  شدن درآمد، 
جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی 
مکلف به ثبت نام در ســامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان 
باشند.این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول 
باید به ترتیبی که ســازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام 
در ســامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده فروشی ها و واحدهای 
صنفی که به صورت مســتقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط 
دارند، عالوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده 
از پایانه فروشــگاهی )کارتخوان( نیز هســتند اما استفاده از 
پایانه فروشــگاهی برای مؤدیانی که به صورت مســتقیم با 
مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیســت و مؤدیان 
مزبور موظفند کلیه صورت حساب های خود را به ترتیبی که 

سازمان تعیین می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

نوسانات قیمت بیت کوین معامله گران 
روزانــه را به این فکر انداخته اســت 
که باالخــره دارایی دیجیتال به کدام 
سمت می رود. نکات فنی به پتانسیل 
صعودی بیشــتر اشــاره می کند اما 
تله هــا می توانند تا 31هــزار و 700 
دالر تنظیم شــوند.به گزارش ایســنا 
و به نقــل از کوین، قیمت بیت کوین 
عملکرد امیدوارکننده ای را برای شروع 
معامالت یکشــنبه این هفته نشــان 
می دهد.معامله گــران روزانه با نگاه به 
قیمت فعلی بیت کوین احتماال آن را 
کمی بیش از حد فــروش می دانند. 
گاوها بــه ایده صعــودی کوتاه مدت 
روی آوردنــد زیرا قیمــت بیت کوین 
اولین موج تکانشــی خود را از زمان 
پایین تریــن قیمت 26هــزار و 750  
دالری منتشــر شده در هفته گذشته 
بیت کوین  اســت.قیمت  کرده  ایجاد 
در حال حاضــر در محدوده 30 هزار 
دالر معامله می شود. یک ابزار فرافکنی 

فیبوناچی که تکانه تازه تاسیس شده 
را به عقب نشینی در  2۸هزار و ۸۸5 
دالر احاطــه کرده اســت، یک هدف 
33هزار دالری و  هدف بالقوه 36هزار 
دالری را برای گاوها پیشنهاد می کند 
که در صورت ادامه تکانه، هدف خود 
را بر اساس آن قرار دهند.البته گاوها 
باید قبــل از پریدن زودهنگام منتظر 
تایید باشــند. بسته شــدن بیش از 

31هزار و 700 دالر می تواند پتانسیل 
یک تلــه گاو نر در حال گســترش 
را باطــل کند و اعتماد بیشــتری به 
موج C در حال باز شــدن ایجاد کند.

باطل شــدن روند نزولی صعودی در 
زمان فعلی زیر 26هــزار و 750 دالر 
است. اگر خرس ها از این سطح عبور 
کنند، هدف بعدی 24هــزار و 500 
دالر خواهد بــود که منجر به کاهش 

1۸ درصــدی قیمت فعلی بیت کوین 
بازار جهانی  ارزش  می شــود.مجموع 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.29 
تریلیون دالر برآورد می شــود که این 
رقم نســبت به روز قبل 0.9۸ درصد 

بیشتر شده است.
در حــال حاضــر 44.41 درصد کل 
بازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیار 
بیت کوین بــوده که در یک روز 0.01 
درصد کاهش داشته است.حجم کل 
بازار ارزهای دیجیتال در 24 ســاعت 
گذشــته ۸0.02 میلیارد دالر اســت 
که 6.02 درصد کاهش داشــته است. 
حجــم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حــال حاضــر 9.7۸ میلیارد دالر 
اســت که 12.22 درصد از کل حجم 
24 ســاعته بازار ارزهــای دیجیتال 
اســت. حجم تمام ســکه های پایدار 
اکنون 70.75 میلیارد دالر اســت که 
۸۸.41 درصد از کل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

تله بیت کوین منتظر خریداران است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخســتین همایش برترین های 
بورس کاالی ایران ضمن تشریح روند رو به بهیود ظرفیت های 
مغفول بورس کاال بــرای اقتصاد ایران گفت:بورس کاال همواره 
می تواند برطرف کننده دغدغه های حاکمیت در حوزه شفافیت 
باشد.به گزارش ایسنا،  احسان خاندوزی _ وزیر امور اقتصادی  و 
دارایی _ در نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس کاالی 
ایران اظهار کرد: بورس کاال همواره به عنوان  یک ساز و کار تراز 
و نماد در اقتصاد کشور مورد توجه بوده است، چرا که می تواند 
برطرف کننده دغدغه های حاکمیت در حوزه شــفافیت باشد. 
مدت ها این ایده مطرح بود که اموال غیرمنقول )بورس مسکن( 
را به عنوان یک شــاخص در بورس کاال داشــته باشیم. برای 

تسهیل در اجرای این موضوع در وزارت اقتصاد سندی را ابالغ 
کردیم که کامال ســازگار با مصوبه شورای پول و اعتبار بودجه 
اســت.وی افزود: از اواســط دهه نود فضای خوبی فراهم شد تا 
کاالی کشاورزی نیز در بورس کاال سهم بیشتری داشته باشند. 
اما متاسفانه به دلیل تغییر سیاست ها این موضوع کمرنگ شد 
اما همچنان به نظر می رســد یکی از بهتریــن ابزارها در حوزه 
کشاورزی تکیه به ظرفیت بورس کاال است.خاندوزی ادامه داد: 
همچنیــن عرضه کاالهای منقول ماننــد خودرو هم موضوعی 
است که می توان از ساز وکار بورس کاال برای آنها استفاده کرد 
تا بتوان رانت هــای آن را زدود.در ادامه این همایش، همچنین 
محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی - گفت: پیش نویس اصالح قانون بازار سرمایه 
در کمیته تخصصی بازار سرمایه در مجلس شورای اسالمی به 
اتمام رسیده و ظرف یک ماه آینده با جمع بندی نهایی به صحن 
علنی ارســال می شــود.وی تاکید کرد که در حوزه مولدسازی 
دارایی های دولت در بورس کاال اتفاقات مثبت رقم خورده و این 
رویه ادامه خواهد داشت. مجید عشقی -  رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار - نیز در این همایش با بیان اینکه در بورس کاالی 
ایران معامالت سایر مصالح ساختمانی و معامالت سلف نفتی را 
در دســتورکار داریم. اظهار  کرد: در بحث های کمیته فقهی ما 
بحث مســکن را در بورس کاال داریــم که این موضوع در حال 
بررسی است. بحث تسهیالت اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای 
تامین مالی در بورس کاال که در قانون هم برای آن پیش بینی 
شــده، در شــرایط فعلی کمک بزرگی به زنجیره تامین مالی 
می کند. وی افزود: همچنین بحث مجوزهای واگذاری معادن در 
بورس کاال که در قوانین هم پیش بینی شده نیز در دستور کار 

دارد.در  قرار  کاال  بورس 
ادامه حامد سلطانی نژاد، 
مدیرعامل شرکت بورس 
کاالی ایران تصریح کرد: 
بورس کاال کارهای ویژه 
زیرســاخت در بخــش 
را  الکترونیک  و  کاغذی 
در  معامالت  انجام  برای 

دستور کار دارد. البته فرآیندهای کاغذی بورس کاالی ایران به 
حداقل رسیده و این روند ادامه خواهد داشت. در آینده ما شاهد 
بحث سبد گردانی در مشتقه خواهیم بود. سامانه های جدید در 
بورس کاال قرار است راه اندازی شود که با این رویه تامین های 
جدیدی شــکل می گیرد.وی ادامه داد: برای اینکه به جایگاه و 
اهمیت بورس کاال در معادالت اقتصادی کشــور پی ببریم، اگر 

حجم تجارت غیرنفتی ما 160 میلیون تن باشد،

در همایش برترین های بورس کاالی ایران مطرح شد

دستورکارهای جدید در بورس کاال

کارکنان بانک سپه به 
عنوان عناصر اصلی حرکت 
مجاهدانه در جهت تحقق 
ماموریتهای محوله نقش 

آفرینی کنند
دکتــر ابراهیمــی بــر ضــرورت حفاظــت از 
دســتاوردهای بــزرگ بانک ســپه و تمرکز بر 
ماموریت های خطیر آتــی این بانک تأکید کرد. 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: دکتر ابراهیمی بر 
ضرورت حفاظت از دستاوردهای بزرگ بانک سپه 
و تمرکز بر ماموریت هــای خطیر آتی این بانک 
تأکید کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک 
ســپه، دکترآیت اله ابراهیمــی مدیرعامل بانک 
ســپه دردیدار صمیمانه6 ســاعته با نمایندگان 
کارکنان و مدیران منابع انسانی  مناطق واستان 
هــا که صبح روز)شــنبه 24 اردیبهشــت ( در 
محل سالن آمفی تئاتر ساختمان شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی بانک ســپه برگزار شد، حفاظت 
از دستاوردهای بزرگ نخســتین بانک ایرانی و 
تمرکــز بر ماموریت های مهم آتــی این بانک را 
تکلیف امروز همه کارکنان دانست.دکتر ابراهیمی 
نهایی سازی طرح ملی ادغام به عنوان یک وظیفه 
پیچیده و چند بعدی را یکی از ماموریت های مهم 
بانک برشــمرد که با اقدامات مجاهدانه کارکنان 

بانک سپه با موفقیت انجام شد.

آغاز به کار شعب تخصصی 
شرکت های دانش بنیان 

بانک ملی ایران برای 
نخستین بار در کشور

شعب تخصصی شرکت های دانش بنیان فخر رازی 
و باهنر بانک ملی ایران با حضور مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیره بانک و دســتیار ویژه معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری آغاز به کار کردند.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد 
رضا فرزین مدیر عامل بانک در مراســم افتتاحیه 
شــعبه دانش بنیان فخر رازی بــا بیان اینکه این 
شعبه امروز به عنوان یک شعبه مشاور محور برای 
شــرکت های دانش بنیان افتتاح شد، گفت: باید 
برای تامین مالی شــرکت های دانش بنیان یک 
الگوی خاص وجود داشــته باشد و در سال جاری 
عالوه بر تامین مالی این شــرکت هــا، در زمینه 
مشاوره آنها نیز مشارکت خواهیم داشت.وی با بیان 
اینکه این شعبه در همکاری با سایر شعب رویه ها 
را ساده و تخصصی کرده و در نهایت شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان را تسهیل می کند، افزود: 
در سال های گذشته اقدامات خوبی  در عرصه علم 
و فناوری کشور انجام شده  که شکل گیری معاونت 
فناوری نیز یکی از آنهاســت و اگر بانک ها نیز در 
بحــث تامین مالی دانش بنیان ها ورود کنند، می 
توانیم جزو کشورهای دارای رتبه خاص و صاحب 

سبک در این زمینه باشیم.

شهردار کالنشهر تبریز 
پیرامون توسعه تعامالت 

بیمه ای دیدار کرد.
به گــزارش روابط عمومی بیمــه تعاون، یونس 
مظلومی، مدیرعامل شــرکت با یعقوب هوشیار، 
شــهردار تبریز پیرامون توســعه تعامالت بیمه 
ای کارکنــان شــهرداری دیــدار کرد.مظلومی 
در این دیدار که با پنجاه و هشــتمین شــهردار 
تبریز صورت گرفته بود با تاکید بر اینکه شــفاف 
ســازی عملکــرد و افزایش اعتماد مشــتری از 
وظایف بدیهی شــرکت های بیمه ای است، بیان 
کرد: تمام کســانی که از ما خســارت می گیرند 
و یــا خدمات بیمــه ای به آنهــا ارائه می دهیم 
را پیگیــری می کنیم و رضایت مشــتری را می 
ســنجیم و با ســنجش رضایت مشتریان و زیان 
دیدگان و تجزیــه و تحلیل آن تصمیماتی برای 
افزایــش رضایت اتخاذ می کنیم.مدیرعامل بیمه 
تعاون همچنین تصریح کــرد: یکصد نمایندگی 
بیمه تعاون در آذربایجان شــرقی فعال هستند 
که 30 مورد از این نمایندگی ها مختص خدمات 
بیمه عمــر بوده و باقی خدمات مختلط بیمه ای 
را به مشتریان ارائه می کنند و در این بین بیمه 
درمانی واحدهای کسب و کار کوچک و متوسط 
مختص بیمه تعاون بوده و این دسته از کسب و 
کارها با هر تعداد نیرو می توانند از خدمات بیمه 

ای درمان بهره مند شوند.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 27 اردیبهشت 1401  15 شوال 1443  17 می 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4906  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

دستور رهبر کره شمالی به ارتش جهت 
توزیع داروهای کووید-۱۹

هم زمان با شــیوع ویــروس کرونا در کره شــمالی، 
رســانه های دولتی این کشــور اعالم کردند که کیم 
جونــگ اون بــه ارتش کره شــمالی دســتور داده تا 
مســئولیت توزیع داروهای کووید-۱۹ در پیونگ یانگ 
را برعهده بگیرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 

رویترز، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی روز شنبه ضمن تاکید بر اینکه شیوع 
کووید-۱۹ کره شمالی را در »آشــفتگی بزرگی« قرار داده است، خواستار یک 
»جنگ تمام عیار« برای غلبه بر این پاندمی شــد.به گفته کارشناسان، با توجه 
به محدود بودن توانایی های کره شمالی در انجام آزمایش های کووید ۱۹، اقالم 
دارویی و نبود برنامه واکسیناسیون احتماال تعداد کشته شدگان اعالم شده تنها 
بخش کوچکی از تعداد کل مبتالیان اســت که می تواند منجر به هزاران کشته 
در این کشــور شــود.رهبر این کشــور قبل از بازدید از داروخانه های شهر، روز 
یکشنبه در جلسه ای در این راستا اعالم کرد که اقالم دارویی در زمان و شرایط 
مناسب به دست مردم نمی رســد. در نتیجه او )کیم جونگ اون( فورا به ارتش 
کره شــمالی دســتور داد تا »نیروهای قدرتمند« خود را جهت توزیع داروهای 
کووید-۱۹ در پیونگ یانگ مستقر کند.وی افزود: اگرچه مقامات دستورات الزم 
را جهت توزیع داروها صادر کرده اند اما داروخانه ها به اندازه کافی مجهز نیستند 
تا فعالیت خودشــان را به راحتی انجام دهند.وی از رویه »بی مسئولیتی« برخی 
از ســازمان های اجرایی و بخش بهداشت عمومی انتقاد کرد و از اینکه برخی از 
شهروندان به دلیل عدم آگاهی نسبت به سویه امیکرون داروهایی را مصرف کرده 
که موجب مرگ آن ها شــده، ابراز تاسف کرد.خبرگزاری یونهاپ به نقل از یک 
مقام سئول گزارش داد که کره جنوبی طی هفته آینده قصد برگزاری جلساتی 
را با کره شمالی دارد تا درخصوص کنترل شیوع کووید-۱۹ و ارائه کمک به این 

کشور همسایه گفت وگو کند.

در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو؛
بلینکن و تروئیکای اروپا درباره برجام گفتگو 

کردند
وزیر امور خارجه ایاالت متحده در حاشیه نشست وزرای 
خارجه ناتو با همتایان خود از آلمان، فرانسه و انگلیس 
درباره توافق هســته ای ایــران و جدیدترین تحوالت 
اوکراین رایزنی کرد.به گزارش فارس، »آنتونی بلینکن« 
وزیــر امور خارجــه ایاالت متحده آمریکا در حاشــیه 

نشســت وزرای خارجه ناتو، روز گذشته )یکشنبه( با همتایان خود از تروئیکای 
اروپا )آلمان، فرانســه و انگلیس( در برلین درباره اوضاع اوکراین و مذاکرات وین 
درباره لغو تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسالمی رایزنی کرد.بنا بر گزارش 
وبگاه »بیزنس اســتاندارد«، بلینکن تصریح کرد که در دیدار با »آنالنا بائربوک« 
وزیر امور خارجه آلمان، »الیزابت تراس« وزیر امور خارجه انگلیس و »فیلیپه اره 
را« مدیرکل امور سیاســی و امنیتی فرانسه در خصوص طرح هایی برای تداوم 
حمایت از اوکراین و مســئول شناختن »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
برای حمله به اوکراین بحث و گفت وگو کرده است.وزارت خارجه ایاالت متحده 
بــا صدور بیانیه ای در خصوص این دیدار چهــار جانبه اعالم کرد: »آن ها درباره 
پاسخ مستمر متحدان و شرکا به جنگ تجاوزکارانه و وحشیانه روسیه به اوکراین 
بحث کردند. رهبران این کشــورها همچنین دربــاره مذاکرات جاری با ایران و 
تالش ها برای رســیدن به توافق درباره  بازگشت متقابل به اجرای کامل برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( گفت وگو کردند.بلینکن نیز روز گذشته )یکشنبه( 
در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، درباره این دیدار نوشت: »امروز 
بــا همتایان خود از آلمان، انگلیس و فرانســه، دربــاره طرح ها خود برای تداوم 
حمایت از اوکراین در عین حال که پوتین )رئیس جمهور روسیه والدیمیر پوتین( 
و حامیان وی را مســئول می شناسیم، بحث کردیم. ما همچنین درباره تالش ها 
برای دستیابی به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام با ایران بحث کردیم«.

پیش تر، بلینکن همچنین با »دیمیترو کولبا« وزیر امور خارجه اوکراین نیز دیدار 
و درباره کمک های امنیتی و اقتصــادی به کی یف گفت وگو کرده بود و در این 
خصوص در صفحه توییتر خود نوشــت: »قبل از نشســت وزرای خارجه ناتو با 
دیمیترو کولبا مالقات کردم تا درباره کمک  امنیتی و اقتصادی که اوکراین برای 
دفاع از خود در مقابل جنگ بی دلیل روسیه نیاز دارد، گفت وگو کنیم. حمایت ما 
از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین همچنان ثابت قدم و پایدار است«.از طرف 
دیگر، »ند پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده در بیانیه ای گفت 
که کولبا و بلینکن در خصوص نشســت این هفته گروه هفت و نشست وزرای 
خارجه ناتو بحث و گفت وگو کردند و وزیر خارجه آمریکا بر حمایت مســتحکم 
متحدان و شــرکا از اوکراین در جریان این نشســت ها تأکید کرد.پرایس گفت، 
بلینکــن جزئیاتی را در مورد آخرین بخش کمــک امنیتی ایاالت متحده برای 
تقویت دفاعی اوکراین بیان کرد. وی گفت که  وزیر امور خارجه آمریکا و کولبا 
همچنین در مورد تأثیر جنگ اوکراین، از جمله بر امنیت غذایی جهانی صحبت 
کردند و متعهد شــدند که به دنبال راه حلی برای صــادرات غالت اوکراین به 
بازارهای بین المللی باشند.ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزیر خارجه بر 
تعهد پایدار ایاالت متحــده به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در مواجهه با 
جنگ بی دلیل روسیه تأکید کرد.بیزنس استاندارد گزارش کرد که وزرای خارجه 
ناتو روز یکشــنبه در برلین دیدار کردند تا در مورد درخواست عضویت احتمالی 
فنالند و ســوئد و همچنین برای تأیید مجدد حمایت ناتو از اوکراین در مقابل 
روسیه گفت وگو کنند.بر اساس این گزارش، »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو 
در گفت وگو با رسانه ها از طریق لینک ویدئویی در کنار آنالنا بائربوک وزیر امور 
خارجه آلمان گفت که ســوئد و فنالند نزدیک ترین شرکای ناتو هستند و اگر 
آن ها تصمیم بگیرند برای عضویت در ناتو درخواســت کنند، »تاریخی« خواهد 

بود.استولتنبرگ با تاکید بر اینکه همه کشورهای مستقل حق دارند.

رضایت از بایدن باز هم کاهش یافت
نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می دهد که میزان رضایت عمومی از رئیس جمهوری آمریکا به ۳۹ درصد کاهش یافته و این پایین ترین رقم از زمان روی کار آمدن او به شمار می رود.به گزارش 
ایسنا، از سپتامبر ۲۰۲۱، میزان رضایت شغلی از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا بین ۴۰ تا ۴۳ درصد بوده است. رکود چند ماهه نشان دهنده کاهش قابل توجهی در تأییدیه ای است که 
او در شش ماه اول ریاست جمهوری خود دریافت کرد.نتایج نظرسنجی ان بی سی  نیوز نشان می دهد، ۵۶ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که از سیاست های این دولت به طور کلی رضایت 
ندارند. اکثر شرکت کنندگان )۷۵ درصد( گفتند که این کشور دارد در مسیر اشتباهی حرکت می کند.واکنش بایدن به پاندمی کرونا مورد حمایت ۵۹ درصدی آمریکایی ها قرار گرفت، اما 
عملکرد اقتصادی او تنها با ۳۳ درصد محبوبیت مواجه شد و مدیریت او در بحث تورم و هزینه های زندگی از طرف ۲۳ درصد از پاسخ دهندگان تایید شد. همچنین ۴۱ درصد از پاسخ دهندگان 
گفتند که از اقدامات انجام شده در مورد وضعیت اوکراین راضی هستند.براساس نظرسنجی قبلی که توسط دانشگاه مونموث انجام شد، درصدهای کنونی بایدن در نظرسنجی ها با سلف او 

دونالد ترامپ در همین مقطع ریاست جمهوری یکسان است. در ماه مارس، ترامپ ادعا کرد که میزان محبوبیت بایدن بیش از حد اعالم شده است، 

پایان مهلت ۴۰ روزه صدر و تداوم بن 
بست سیاسی در عراق

فرصــت ۴۰ روزه  رهبــر جریــان صدر به 
چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق، برای 
تشکیل دولت درحالی پایان یافته است که 
به نظر می رسد هنوز راه حلی برای بن بست 
سیاسی حاصل نشده. احزاب سیاسی هنوز 
نتوانسته اند اختالفات میان خود را حل کنند و اگرچه پیشنهادهایی 
برای تشــکیل دولت ارائه شــده، هنوز اما توافقی در این زمینه به 
دست نیامده است.به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست، پارلمان 
عراق اساســا میان دو بلوک رقیب تقسیم شده است: در یک طرف 
ائتالف نجات میهن قرار دارد و در طرف دیگر، چارچوب هماهنگی. 
ائتالف نجات میهن جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتالف 
حاکمیت سنی را شامل می شــود و چارچوب هماهنگی هم شامل 
ائتالف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتالف فتح اســت که 
با برخی از جناح های وابســته به حشــد شعبی و چند حزب شیعه 
دیگر ارتباط دارد. به عالوه، شمار اندکی از نمایندگان سنی پارلمان 
و برخی از اعضای اتحادیه میهنی کردســتان عراق هم به چارچوب 
هماهنگی پیوسته اند.هیچ یک از طرفین تاکنون موفق به کسب دو 
سوم آرای پارلمان ۳۲۹ عضوی که برای انتخاب رئیس جمهور الزم 
اســت، نشده اند.مقتدی صدر پس از سه تالش ناموفق برای انتخاب 
رئیس جمهوری، ۴۰ روز به چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت 
مهلت داد که این فرصت تا نهم شوال تعیین شده بود. با توجه به این 
مساله و همچنین ملحق شدن جریان صدر به »اپوزیسیون ملی« به 
مدت ۳۰ روز، انتظار می رود هر دو طرف بار دیگر برای حرکت دادن 
مهره های خود در صفحه شطرنج سیاسی عراق آماده شوند.چارچوب 
هماهنگی در ســوم ماه مه پیشــنهاد داد که ائتالف نجات میهن بر 
اســاس نظام توافقی فرقه ای که پس از حمله ۲۰۰۳ آمریکا به عراق 
در این کشــور حاکم بوده، پای میز مذاکره بیاید. طبق نظام موسوم 
به »محصصه« که در عراق حاکم بوده است، رئیس جمهوری باید از 
میان ُکردها و با توافق همه گروه های ُکرد و نخست وزیر باید با توافق 
همه گروه های شــیعه انتخاب شــود.چارچوب هماهنگی همچنین 
تغییر قانون انتخابات را که همین سال گذشته تغییر کرده، خواستار 
شده است. چارچوب هماهنگی معتقد است که ائتالف نجات میهن 
از قانون جدید انتخابات به نفع خود سوء استفاده کرده و کرسی های 
بیشــتری در پارلمان به دســت آورده است. وضعیت موجود به این 
معناست که اگر دو بلوک رقیب نتوانند برای تشکیل دولت راهکاری 
بیابند، قانون انتخابات در هر انتخابات آتی، چه در زمان اصلی آن در 

سال ۲۰۲۵ برگزار شود و چه انتخاباتی زودهنگام باشد.

/تحلیل/

تاثیر جنگ اوکراین بر سیاست های آمریکا و چین در آسیا-اقیانوسیه
»چین هر روز بیش از پیــش جنگ اوکراین - و حمایت آمریکا 
و متحدانــش در ناتو از کی یف - را منعکس کننده تنش های آتی 
میان ناتو و پکن در منطقه هند اقیانوســیه می داند.«به گزارش 
ایسنا، پایگاه خبری اُیل پرایس در تحلیلی نوشته است: »از زمانی 
که تانک های روســی در ۲۴ فوریه )۵ اسفند( وارد خاک اوکراین 
شدند، پکن در لبه مرز گام برداشته است؛ مرز میان عدم حمایت 
آشکار از حمله روسیه، و در عین حال، متهم کردن آمریکا و دیگر 
کشورهای ناتو به جنگ افروزی با گسترش ناتو در شرق و نادیده 
گرفتــن اعتراض های کرملین.اکنون با تداوم جنگ و خســارات 
شــدید به ارتش روسیه، چین لفاظی های خود در هشدار نسبت 
به رد پای حضور ناتو و آمریکا در آسیا را افزایش داده است.وانگ 
ونبین، ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در اواخر ماه آوریل 
گفت: ناتو، یک سازمان نظامی در آتالنتیک شمالی، در سال های 
اخیر به منطقه »آســیا- اقیانوس آرام« آمــده تا قلدری و ایجاد 
مناقشــه کند. نیروهای ناتو در اروپا آشوب و بلوا و کشمکش به 
بار آورده اند، آیا حاال می خواهند در آســیا-اقیانوس آرام و حتی 
سرتاســر جهان نیز چنین کاری کنند؟این سخنان وانگ نسبت 
به نظرات لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس مطرح شــد که در 
پی حمله روسیه به اوکراین، خواستار تقویت ناتو شده و به چین 
هشدار داده بود که »مطابق قوانین بازی کند«.توجه مضاعف چین 
در حالی به ناتو معطوف می شود که واشنگتن و پکن، حمله مسکو 
را منعکــس کننده تنش های آتی میان خود در آســیا می دانند. 
ناتو ســال گذشته میالدی گفت که قصد دارد تمرکز بیشتری بر 
چین داشــته باشد و انتظار می رود پکن نقش بزرگی در پیشبرد 
اســتراتژی این اتحاد نظامی داشته باشد.به طریق مشابه، آمریکا 
نیز هر روز بیش از پیش متقاعد می شود که این مناقشه در دراز 
مدت یک مزیت غیرمنتظره برایش دارد. پایگاه خبری بلومبرگ 
در دهم ماه مه گزارش داد که مقامات آمریکا معتقدند هزینه های 
دفاعی افزایش یافته اروپا و روســیه ای که تضعیف شده، به آن ها 

اجازه می دهد تا توجه امنیتی خود را به چین معطوف کنند.
این اهداف بخشــی از بی اعتمادی مشترک به ناتو و آمریکاست 
که چین و روســیه را در سال های اخیر به یکدیگر نزدیک کرده 
و دلیلی است بر این ادعای بسیاری از تحلیل گران که می گویند، 
چین، روســیه را در نبرد با اوکراین تنها نگذاشته است.به همین 

ترتیب، کارشناسان و مقامات غربی هشدار می دهند که پکن در 
حال بررســی دقیق واکنش ها به حمله روسیه بوده و درخصوص 
تنــش احتمالی با تایوان درس می گیــرد. چین در تایوان ادعای 
مالکیت داشته و تهدید کرده است که اگر این جزیره خودمختار 
به سرزمین اصلی چین ملحق نشــود، پکن به آن حمله خواهد 
کرد.ســرهنگ »ژو بو« یک افســر بازنشسته ارتش آزادی بخش 
خلق چین  در اکونومیست نوشــت: اگر چین در محکوم کردن 
روســیه به غرب بپیوندد، مورد استقبال شدید واشنگتن و اکثر 
کشــورهای اروپایی قرار خواهد گرفت. اما در عین حال، شراکت 
روســیه را نیز از دست خواهد داد و چندان طول نخواهد کشید 
که آمریکا دوباره موضعی تقابلی علیه چین بگیرد. سیاست دولت 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا علیه کشور من »رقابتی شدید« 

است که فاصله زیادی با جنگ ندارد.

آینه جنگ اوکراین
اشتراکات استراتژی آمریکا در منطقه هند-اقیانوسیه و گسترش 
ناتو در اروپا مسئله جدیدی نیست؛ پکن و مسکو این نکته را در 

بیانیه مشــترک ۵۰۰۰ کلمه ای خود در ماه فوریه اعالم کردند، 
زمانی که رهبران چین و روســیه از شراکت »بدون محدودیت« 
خود خبر دادند.آن ها در این ســند مخالفت خود را با »توســعه 
بیشتر ناتو« اعالم کرده و متعهد شدند که »درباره تاثیرات منفی 
استراتژی هند-اقیانوسیه آمریکا هوشیار باشند«.به رغم اعتراض 
چینی ها، کارشناســان می گویند که میان نقش ناتو و استراتژی 
آمریکا در هند-اقیانوســیه تفاوت هایی بنیادیــن وجود دارد که 
همچنین شــامل طیف گســترده ای از سیاســت های اقتصادی 
و سیاســی فراتر از این بلوک و آمریکا اســت که با مرز طوالنی 
اقیانوس آرام خود درگیر اســت.با این حــال، جنگ اوکراین بر 
منطقه تاثیر خواهد گذاشــت؛ لی یوچنگ، معــاون وزارت امور 
خارجــه چین در ماه مارس گفت که ایــن بحران آیینه ای برای 
دیدن وضعیــت امنیت در منطقه آسیا-اقیانوســیه خواهد بود.

دولت آمریکا تمرکز بر آســیا را اقدامی ضروری می داند که باید 
زودتر از این ها انجام می شد.واشــنگتن به شکلی فزاینده درباره 
سوءاستفاده چین از اقتصاد و ارتش خود در منطقه هشدار داده و 
به اقدامات پکن برای اعمال کنترل بیشتر بر هنگ کنگ، افزایش 

حضور نظامی در دریای چین جنوبی و ســرکوب حقوق بشر در 
منطقه ســین کیانگ اشاره کرده است که به کار اجباری بیش از 
یک میلیون اقلیت مذهبی اویغور، قزاق و ... منجر شــده اســت.

مقامات آمریکا و چین اشتراکاتی میان جنگ اوکراین و تنش های 
فزاینده در آســیا می بینند، اما هر یک برداشــت متفاوتی از آن 
دارند.مقامات آمریکا همچنان افزایــش هزینه دفاعی در اروپا و 
عضویت احتمالی فنالند و ســوئد در ناتو را توســعه های امنیتی 
مثبتی می بیننند که می تواند به آمریکا اجازه دهد تا سیاســت 
به تعویق افتاده »چرخش به ســوی آسیا« را در پیش گیرد. این 
سیاست نخســتین بار توسط باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق 
این کشــور طرح ریزی شد و این اقدامی است که ضروری به نظر 
می رســد، چرا که حلقه های سیاسی آمریکا هر روز بیشتر از قبل 
چین - و نه روســیه - را رقیب اصلی نظامی خود می دانند.با این 
حال، متخصصان و مقامات چینی از وقایع اوکراین برداشت های 
متفاوتی دارند.پکن - و خصوصا شی جینپینگ، رئیس جمهوری 
چیــن - از دیرباز حامــی »خودمختاری اســتراتژیک« بوده اند؛ 
مفهومی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از آن حمایت 
کرد و در آن، اروپا نقش مستقل تری در حوزه دفاعی خود داشته 
و اتــکای کمتری به آمریکا دارد.شــی جینپینگ در تماســی با 
امانوئــل ماکرون و اوالف شــولتس )صدراعظم آلمان( در ماه مه 
از این دو رهبر و دیگر رهبران اروپایی خواســت تا امنیتشــان را 
در دســتان خود گیرند.گرچه اثرات دراز مدت جنگ اوکراین - 
مانند سرنوشــت خودمختاری استراتژیک اروپا - هنوز مشخص 
نیســت، اما ظاهرا پکن به شــکلی فزاینده باور دارد که می تواند 
چرخش آمریکا به سوی چین را بیش از پیش به تعویق انداخته 
و یک شــکاف پایدار و طوالنی مدت میان متحدان اروپایی و ناتو 
ایجاد کند.سرهنگ »ژو بو« در اکونومیست نوشت: جو بایدن امید 
داشت که سیاســتش در قبال روسیه را در یک وضعیت »پایدار 
و قابل پیش بینی« قرار دهد تا بتواند بر استراتژی هند-اقیانوسیه 
آمریکا تمرکز کند. اما جنگ اوکراین بی شــک تمرکز آمریکا را 
به جای دیگری معطــوف کرده و ذخایر و منابع زیادی را تخلیه 
خواهد کرد. اما سوال اینجاست که بایدن تا کجا اجازه می دهد که 

اوکراین یک عامل حواس پرتی باقی بماند.«

معاون وزیر خارجه روســیه تاکید کرد که متن احیای توافق هسته ای تقریبا آماده شده 
است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از  ایسنا، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه 
در اظهاراتی گفت که متن احیای توافق هســته ای تقریبا آمده اســت و تنها تصمیمات 
سیاســی باقی مانده اســت.به گزارش الجزیره، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران نیز در نشست خبری امروز خود گفت: در مورد برخی از راه حل های پیشنهادی مطرح شده ، اگر آمریکا به این 
پیشنهادها پاسخ دهد ما در موقعیتی قرار می گیریم که همه طرف ها برای انجام توافق به وین برگردند. تا امروز منتظر تصمیم 
سیاسی واشنگتن هستیم.وی در پاسخ به سوالی تاکید کرد: نقش روسیه در مذاکرات وین ، نقشی سازنده بوده است.سخنگوی 
وزارت امور خارجه  با اشــاره به ســفر اخیر مورا به تهران گفت : مالقات در تهران مســیر درستی پیش آورده است و حرکت 
روبه جلو بوده است ، ابتکارت مطرح شده از نظر ما قابل اجرا است و به نظر می رسد از نظر اتحادیه اروپا هم قابل اجرا است.

وزیر خارجه استونی پیوستن سوئد و فنالند به ناتو را موجب تقویت قوای کشورهای حوزه دریای بالتیک عنوان کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »اوا ماریا 
لیمتس« وزیر خارجه استونی در خصوص درخواست فنالند و سوئد برای پیوستن به ناتو اعالم کرد که مسئله موجب تقویت منطقه دریای بالتیک خواهد شد.وی در این 
باره گفت: وقتی می بینیم که در همسایگی ما سایر کشورهای دموکراتیک به ناتو پیوسته اند، این بدان معناست که می توانیم تمرین های مشترک گسترده تر و همکاری 
دفاعی بیشــتری داشــته باشیم.لیمتس ضمن سازنده خواندن نشست وزرای خارجه ناتو در برلین، ابراز امیدواری کرد سوئد و فنالند با ترکیه بر سر اختالفات موجود در 

مورد پیوستن استکهلم و هلسینکی به ائتالف ناتو به نتیجه برسند.طبق گفته وزیر خارجه استونی، اختالفاتی در این زمینه وجود دارد اما در عین حال تمایل کشورها برای غلبه بر این اختالفات نیز مشهود 
است.روز گذشته، نخست وزیر سوئد از درخواست استکهلم برای پیوستن به ناتو خبر داد و این مسئله را بهترین تصمیم برای امنیت سوئد و مردم این کشور عنوان کرد.در خواست استکهلم برای پیوستن 
به ناتو در پی اقدام مشابه فنالند صورت گرفت.با تشدید درگیری ها در اوکراین، فنالند و سوئد که تاکنون موضعی بی طرفانه نسبت به پیوستن به ناتو اتخاذ کرده بودند، عضویت در این ائتالف را خواستار 
شدند. در خواست عضویت این کشورها با استقبال دبیرکل ناتو مواجه شد. با این وجود، ترکیه اعالم کرد که با مسئله عضویت دو کشور مذکور در ناتو موافق نیست چرا که فنالند و سوئد پناهگاهی برای 

گروه های مخالف دولت آنکارا هستند.

معاون وزیر خارجه روسیه؛

متن احیای برجام تقریبا آماده است
استونی:

عضویت سوئد و فنالند در ناتو امنیت حوزه بالتیک را افزایش می دهد
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محققان دانشکده پزشکی دانشگاه »ویک فارست« آمریکا در مطالعه 
اخیرشان اظهار کردند، شبکه های مغزی می توانند در موفقیت افراد 
در کاهش وزن نقش داشــته باشند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس 
تی دی، محققان آمریکایی در یافته های جدیدشان کشف کردند که 
دو شــبکه مغزی خاص می توانند تاثیر زیادی بر میزان موفقیت یک 
 Jonathan(»فرد در کاهش وزن داشته باشــند.دکتر »جاناتان بوردت
Burdette( اســتاد رادیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه ویک فارست 
و محقق اصلی این مطالعه گفت: این کشــف ممکن است در نهایت 
به توســعه درمان های مبتنی بر رفتار که مدارهای خاصی از مغز را 
برای کمک به کاهش وزن مورد هــدف قرار می دهند، کمک کنند.

هــدف محققان از انجــام این مطالعه تعیین این بــود که آیا میزان 
کاهش وزن پس از شــش ماه مداخله مبتنی بر رفتار با اتصال در دو 
شــبکه عملکردی)FNs( به نام های FN۱ و FN۲، در گروهی از افراد 
مسن مبتال به چاقی مرتبط است یا خیر. شبکه های عملکردی مغز، 
مناطقی از مغز هستند که به طور هماهنگ با هم کار می کنند.FN۱ و 
FN۲ برای اولین بار توسط بوردت و تیمش در سال ۲۰۱۸ شناسایی 
شدند در آن زمان محققان دریافتند که این دو شبکه در کاهش وزن 
موفق نقش مهمی دارند.در این مطالعه ۷۱ شرکت کننده که در یک 
کارآزمایی بالینی تصادفی کاهش وزن، ثبت نام کرده بودند، در ابتدای 
کارآزمایی با اف ام آرآی یا تصویرســازی تشدید مغناطیسی کارکردی 
اسکن شدند تا مشخص شود آیا FN۱ و FN۲ می توانند همانند عاملی 
پیش بینی کننده در کاهش وزن عمل کنند یا خیر و اگر چنین است 
چگونه این اتفاق رخ می دهد.شــرکت کنندگان در حالت استراحت و 

سپس پس از دریافت وعده های غذایی، اسکن شدند. 

یک دســتگاه برداشت انرژی جدید مبتنی بر جلبک قادر است به اندازه 
یک باتری قلمی انرژی تولید کند و به تنهایی به مدت یک سال نیروی 

مورد نیاز یک دستگاه الکترونیکی کوچک را تامین کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، با افزایش تعداد دســتگاه های 
الکترونیکی، ما باید در توســعه و اســتفاده از منابع انرژی خالق باشیم. 
اکنون محققان دانشــگاه »کمبریج« نشــان داده اند کــه چگونه یک 
برداشت کننده انرژی جلبکی می تواند از طریق فوتوسنتز زیر نور خورشید 
بــرای تامین انرژی یک ریزپردازنده برای بیش از یک ســال بدون هیچ 
کمــک دیگری اســتفاده کند.جلبک ها در فناوری های ســبز آینده به 
روش های مختلف به شدت پررنگ ظاهر می شوند و در تولید هیدروژن، 
تصفیه فاضالب، حذف کربن دی اکسید از جو، تشکیل پایه سوخت های 
زیستی و تولید الکتریسیته از طریق فتوسنتز، نویدبخش هستند.آخرین 
مورد یعنی تولید الکتریســیته از طریق فتوسنتز، نکته ای است که تیم 
محققان دانشگاه »کمبریج« روی آن تمرکز کرده است. جلبک یک سلول 
خورشیدی طبیعی کارآمد است که نور خورشید را به انرژی شیمیایی و 
آب، و کربن دی اکسید را به مولکول های آلی تبدیل می کند. الکترون ها 
در این فرآیند تولید می شــوند و می توان آنها را جمع آوری کرد و برای 
تامین انرژی دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده قرار داد.این دستگاه 
برداشت کننده انرژی جلبکی جدید، حاوی گونه ای از جلبک های سبز-

آبی در ظرف کوچکی با مقداری آب است که کل توان تولید انرژی آن به 
اندازه یک باتری قلمی یا باتری AA است. الکترون ها توسط یک الکترود 
آلومینیومی جمع آوری می شــوند و برای تامین انرژی یک ریزپردازنده 
کم مصرف که معموالً در دستگاه های اینترنت اشیا)IoT( استفاده می شود.

با کنترل مغز، خودتان را الغر کنید

 تامین انرژی با جلبک
 به مدت 1 سال!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خواب ظهرگاهی کارگران هندی/ آسوشیتدپرس

GTT، ترکیبی عجیب از فورد GT و موستانگ!
فورد GT را دوست دارید اما بودجه کافی برای ارتقای موستانگ خود به این خودرو را ندارید؟ شاید GTT بتواند نظر شما را جلب 
کند زیرا این خودروی عجیب تالش داشته ترکیبی از فورد GT و موستانگ باشد. نام GTT مخفف عبارت گرند توریسمو تریبوت 
اســت. خودروی موردبحث توســط یکی از تیونرهای آمریکایی به نام Zero to 6۰ دیزاین طراحی شده است و از عناصر طراحی 
فورد GT همچون اسپلیتر جلو، خطوط بدنه متفاوت، ورودی های هوای روی کاپوت و… سود می برد. البته همان طور که مشاهده 
می کنید این تغییرات روی بدنه فورد موستانگ اعمال شده اند. بخش عقب خودرو نیز از تغییراتی سود می برد تا شامل GT باشد. 
این تغییرات شــامل بخش هایی همچون چراغ ها هستند.البته پیشرانه برخالف فورد GT هنوز در بخش جلو می غرد و از نوع ۸ 
سیلندر است. این نیروگاه ۸ سیلندر ۵ لیتری کایوت ارتقا یافته است و از کیت سوپرشارژر مرحله ۲ پروچارجر سود می برد. حاصل 
این تغییرات کسب قدرت ۷۵۰ اسب بخاری و انتقال از طریق گیربکس 6 سرعته دستی گترگ MT-۸۲ به چرخ ها بوده است. 
زیر خودرو نیز رینگ های ۲۲ اینچی HRE P۲۰4 و الســتیک های کانتیننتال دیده می شــوند.این کیت بدنه نه تنها مورد غضب 

طرفداران دوآتشه GT و موستانگ بلکه خود فورد نیز قرار گرفته است. این برند قباًل اظهار داشته بود.

گواردیوال: 

همه چیز برای قهرمانی در دست خودمان است
پپ گواردیوال می گوید تیمش ابتکار عمل را در اختیار دارد و سرنوشت قهرمانی در دستان این تیم است.به گزارش ایسنا، در ادامه 
دیدارهای لیگ برتر انگلیس ۵ بازی برگزار شد که در مهم ترین آن ها منچسترسیتی صدرنشین در خانه وستهام به تساوی دو بر دو 
رسید. یاروو بوون در دقایق ۲4 و 4۵ برای وستهام گلزنی کرد و حتی شانس زدن گل سوم و هت تریک برابر سیتی را نیز داشت.

جک گریلیش در دقیقه 4۹ و والدیمیر کوفال مدافع حریف در دقیقه 6۹ نیز برای سیتی گلزنی کردند. هم چنین ریاض محرز 
یک پنالتی را در دقایق پایانی از دست داد تا آه از نهاد گواردیوال بلند شود.پپ گواردیوال بعد از این دیدار در نشست خبری خود 
گفت: امتیاز  بزرگی که ما داریم این است که در خانه بازی می کنیم و سرنوشت در دستان ماست. الزم نیست جز خودمان به چیز 
دیگری نگاه کنیم. فقط باید تمام تالش خودمان را بکنیم تا قهرمان شویم. به بازیکنان گفتم ناراحت نباشید زیرا ما عملکرد واقعا 
خوبی ارائه دادیم.  هر دو تیم بسیار خوب بودند و می توان گفت نتیجه عادالنه بود. حاال تنها یک دیدار دیگر داریم و باید بتوانیم 
در هفته پایانی عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم. وقتی دو بر صفر از حریف عقب افتادیم توانستیم به خوبی به بازی برگردیم. 

رد داریهٔ دگر نیفتیزین داریه ات بدر نیفتی سودی کن ازین سفر، هک رهگز
رد بهتر ازین سفر نیفتی هش دار! هک از نظر نیفتیصاحب نظر ار نمیشوی سهل

چون جمع کنی هنر، نیفتیاز بی هنریست او فتادن
ات روز بال مگر نیفتیرو دامن مقبلی هب دست آر ات رد کف رددسر نیفتیزین سر تو بساز چارهٔ خویش

پیشنهاد

چهره روز

کتاب اسیر
جلد پنجم رمان در جســتجوی زمان از دســت رفته، 
اثر بزرگ مارســل پروست، کتاب اسیر است. کتابی که 
زیبایی آن شــما را شگفت زده خواهد کرد. این کتاب با 
نقاشی »کافه تراس در شب« اثر ونسان ون گوگ شاید 
دلچسب ترین و بهترین جلد از رمان پروست باشد. اسیر 
در سال ۱۹۲۳ منتشر شد و نخستین کتاب از مجلدات 
باقی مانده رمان اســت که پس از مرگ نویسنده آن به 
چاپ رســید.پرداختن به رمان در جســتجوی زمان از 
دســت رفته و معرفی آن در یک مطلب عالوه بر اینکه 
کار ساده ای نیست حق مطلب را نیز ادا نمی کند. چه بسا 
درباره این رمان کتاب های بسیار زیادی هم نوشته شده 
ولی همچنان نکاتی وجود دارد که می توان درباره آن به 
بحث و گفتگو پرداخت و درباره آن تحقیق کرد. بدون شــک خواننده هم همراه با راوی در کتاب های 
قبلی بسیار ســرخورده شده است. پی بردن به زوایای زندگی کســل کننده اشراف، انحراف اخالقی و 
مشــکالت متعدد آنان و همچنین همراه شدن این موارد با توصیفات بسیار طوالنی نویسنده، صبر هر 
خواننده ای را لبریز می کند. به درســتی این مســیر سخت به سفر دانته در دوزخ تشبیه شده است. اما 
اکنون دیر خواننده می تواند نتیجه صبر خود را ببیند و از کتاب اسیر نهایت لذت را ببرد.از ابتدای رمان 
تا به حال عشــق به صورت های مختلف در رمان ظاهر می شد. در همان ابتدا عشق سوان را خواندیم و 
سپس ماجراهای عاشقی راوی با دختر سوان را شاهد بودیم. در ادامه با دوشیزگان شکوفا و گل سرسبد 
آن یعنی آلبرتین آشنا شدیم. اما رابطه راوی با آلبرتین مقداری پیچیده بود و زیاد هم به آن پرداخته 
نمی شد. راوی درگیری های دیگری داشت اما در پایان جلد سدوم و عموره، عشق میان راوی و آلبرتین 
در حال شــکوفایی بود. مدت زمانی طوالنی، آلبرتین هوش و حواس راوی را ربوده بود اما تالش برای 
نزدیک شدن به آلبرتین با شکست روبه رو می شد تا اینکه سرانجام این دو بسیار به هم نزدیک شدند.

نتیجه این نزدیکی در ابتدای کتاب اسیر خودش را نشان می دهد و خواننده در اولین جمالت این جلد 
می بیند که آلبرتین همراه با راوی زندگی می کند.

هنری فوندا
 Henry Jaynes :هنــری جینز فونــدا )به انگلیســی
Fonda( )زادهٔ ۱6 مهٔ ۱۹۰۵ - درگذشــتهٔ ۱۲ اوت 
۱۹۸۲( هنرپیشــهٔ سرشناس ســینما، تلویزیون و 
تئاتر آمریکایی بود. او بیشــتر به خاطر نقش هایش 
به عنوان افراد صریح و آرمان گرا مشهور بود.مؤسسهٔ 
فیلم آمریکا در ســال ۱۹۹۹ نام او را در ردهٔ ششم 
برترین هنرپیشــه های مرد تمــام دوران قرار داد. 
هنــری جینــز فونــدا در ۱6 مــهٔ ۱۹۰۵ در گرند 
آیلند، نبراســکا به دنیا آمد.او پدرساالر خانواده ای 
از هنرپیشــگان معروف است: پســرش پیتر فوندا، 
دختــرش جین فوندا و نوه هایــش بریجیت فوندا و 
تروی گاریتی.فوندا در طی حضور 4۷ســاله اش در 
عرصهٔ سینما در کالسیک هایی همچون خوشه های خشم، ۱۲ مرد خشمگین، کلمنتاین عزیزم 
و روزی روزگاری در غرب نقش آفرینی کرده اســت.در سال ۱۹6۸ سرجو لئونه با ایجاد انقالبی 
در ســبک بازی فوندا کلیشه همیشــگی او که بازی در نقش »آدم خوب ها« بود را شکست و 
نقش یک قاتل شیطان صفت را در فیلم روزی روزگاری در غرب به او داد که به عنوان یکی از 
به یاد ماندنی ترین شخصیت های منفی سینما شناخته می شود.فوندا در سال ۱۹۸۲ و در سن 
۷6 سالگی به خاطر بازی در فیلم »روی گلدن پاند« جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت 
کرد که از این حیث به عنوان کهن سال ترین برنده جایزه اسکار شناخته می شود. قبل از آن و 
در سال ۱۹۸۰ نیز یک جایزه اسکار افتخاری دریافت کرده بود.وی در ۱۲ اوت ۱۹۸۲ در لس 

آنجلس، کالیفرنیا بر اثر ناراحتی قلبی در سن ۷۷ سالگی درگذشت.

سینما 

فیلم سینمایی »دکتر اســترنج ۲« در دومین هفته 
نمایش در ســینماهای آمریکا و جهان، همچنان در 
صدر جدول فروش ســینماها قرار گرفت.به گزارش 
ایسنا به نقل از ورایتی، فیلم سینمایی »دکتر استرنج: 
در چندجهانــی دیوانگــی« از آثار اســتودیو مارول 
کمپانی دیزنی در دومین هفته اکران خود در آمریکا 
6۱ میلیون دالر از محل بیش از 4۵۰۰ سالن سینما 
کســب کرد تا مجموع فروش داخلی خود را به ۲۹۱ 
میلیون دالر برساند. این فیلم هفته گذشته با فروش 
آغازین ۱۸۷ میلیون دالری، یازدهمین فروش آغازین 

تاریخ سینمای آمریکا را به نام خود ثبت کرده بود. 
»دکتر استرنج: در چندجهانی دیوانگی« در 4۹ بازار 
بین المللی نیز ۸۳.۵ میلیون دالر فروخت تا جمع فروش جهانی )گیشه آمریکا + گیشه بین المللی( 
را به عدد 6۸۸ میلیون دالر برساند، این در حالی است که قسمت اول این فیلم در سال ۲۰۱6 در 
نهایت به فروش ۲۳۲ میلیون دالر در آمریکا و فروش جهانی 6۷۷ میلیون دالری دست یافته بود.

 این فیلم دنباله »دکتر استرنج« )۲۰۱6( است و بیست و هشتمین فیلم در دنیای سینمایی مارول 
محسوب می شود که فیلم نامه آن را »مایکل والدرون« نوشته است. »بندیکت کامبربچ« نقش اصلی 
»استیون استرنج« را ایفا کرده و »الیزابت اولسن«، »چیویتل اجیوفور«، »بندیکت وانگ« و »ریچل 

مک آدامز« از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

»دکتر استرنج« صدر گیشه جهانی 
سینما را نگه داشت


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

