
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    5000 تومان   شماره 4931یکشنبه 29 خرداد 1401  19 ذی القعده 1443  19 ژوئن 2022  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ورامین- رئیس جمهور با بیان این که به دولتمردان تاکید کردم، دچار حاشیه ها نشوند،از هدف گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور خبر داد و گفت: 
سال گذشته رشد اقتصادی را به حدود پنج درصد رساندیم.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر شنبه در جمع مردم ورامین 
گفت: انسان با چشم سر اشیا و اشخاص را تشخیص می دهد، اما اگر چشم دل نداشته باشد، دوست و دشمن را نمی شناسد، مردم ورامین و این خطه حقیقتاً نشان 
دادند، در دفاع از انقالب اسالمی از ابتدای پیروزی انقالب در صحنه بودند.وی گفت: مردم ورامین در هشت سال دفاع مقدس، در دفاع از حریم و حرم، در دفاع از 

ارزش های اسالمی خوش درخشیدند و نشان این بصیرت شهدای عالیقدر این دیار است، نشان صدق این مردم ....
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت؛
اطالعاتی از ۲.۵ میلیون جمعیت فاقد 

بیمه نداریم
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، با اشاره به بیمه رایگان ۳ دهک 
پایین جامعه، از وضعیت ۲.۵ میلیون جمعیت فاقد بیمه در کشور اظهار 
بی اطالعی کرد.به گــزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی ناصحی، با 
حضور در ویژه برنامه »ایران شــهر« شــبکه افق، گفت: اقدام اخیری 
که برای بیمه شــدن ۳ دهک پایین جامعــه به صورت رایگان صورت 
گرفت باعث شد که نزدیک به ۶ میلیون نفر به افراد تحت پوشش بیمه 
سالمت اضافه شوند و در نتیجه جمع بیمه شدگان ما به ۴۵ میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر رســید.وی افزود: از سال قبل این کار را در طرح تحولی 
خود در مناطق حاشیه نشین و آسیب پذیر شهرها به ویژه تهران دنبال 
می کردیم و با همکاری نهادهای مردمی به ویژه مساجد و بسیج، هالل 
احمر، شهرداری ها و…، ۴۰۰ هزار نفر را به صورت فعال تحت پوشش 
بیمه ای خود قرار دادیم. پس از این امر، مجلس شــورای اســالمی و 
به ویژه کمیســیون تلفیق اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برای 
ایــن این طرح در نظر گرفت تا ۳ دهک پایین جامعه تحت پوشــش 
بیمه ای قرار گیرند.ناصحی خاطرنشــان کرد: بر همین اساس، با آغاز 
سال ۱۴۰۱ و با معرفی ۳ دهک پایین از سوی وزارت رفاه، کار خودمان 
را آغاز کردیم و نزدیک به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر یکجا بیمه شدند. 
الزم اســت اشــاره کنم که بخش مهمی از بودجه ۶ هزار میلیاردی از 
محل یارانه ها و صرفه جویی هایی است که در نظام بودجه ای کشور رخ 
می دهد.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در پاسخ به سوال مجری برنامه 
مبنی بر اینکه چه تعداد از ایرانیان تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، 
گفت: آمار دقیق نداریم، اما قبل از طرح همه گیری بیمه گفته می شد 
که حدود ۱۰.۳ درصد از جمعیت کشــور یعنی حدود ۸.۵ میلیون نفر 
تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند که نزدیک به ۶ میلیون نفر آنان 
بیمه شدند؛ ۲.۵ میلیون نفر باقی ماندند که از آنان اطالعاتی در دست 
نداریم.ناصحی درباره همپوشانی بیمه سالمت و تأمین اجتماعی گفت: 
بین بیمه سالمت و تأمین اجتماعی رفع هم پوشانی شده است؛ یعنی 
هر کس که مراجعه می کند ســامانه بالفاصله کنترل می کند که اگر 
تحت پوشــش بیمه تأمین اجتماعی است، نمی تواند از بیمه سالمت 
استفاده کند. البته باید این سوال را پرسید که آیا کسانی که از تمکن 
مالی برخوردار هســتند، در قالب بیمه همگانی سالمت می توانند قرار 
گیرند و رایگان بیمه شوند. در پاسخ باید گفت که ۳ دهک پایین جامعه 
به صورت رایگان بیمه شــدند. افراد دهک چهــارم، ۱۰ درصد هزینه 
ســاالنه، دهک های ۵ و ۶، ۲۵ درصــد و دهک های ۷ و ۸، ۵۰ درصد 
از ایــن هزینه را پرداخت می کنند. دهک های ۹ و ۱۰ نیز ۱۰۰ درصد 
هزینه ســاالنه بیمه که یک میلیون و ۱۰۴ هزار تومان اســت را باید 
پرداخت کنند.وی با تاکید بر اینکه بیمه ۳ دهک پایین جامعه رایگان 
است، گفت: ویژگی مهم دیگری که وجود دارد این است که ۹۵ درصد 
هزینه های بستری بیمه شدگان و ۸۰ درصد هزینه سرپایی را در بخش 
دولتی پوشــش می دهیم. این اقدام، هزینه های بستری و سرپایی آنان 
را به طرز قابل توجهی کاهش می دهد. البته عمل های زیبایی شــامل 
چنین تخفیفی نمی شوند اما سایر موارد، حتی جراحی های سنگین را 
پوشــش می دهد. خبر خوب دیگر این است که هزینه بستری را برای 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صفر کرده ایم و همچنین 
۷۰ درصد هزینه دارو پرداخت می شود.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
ایران، با اشــاره به پرخرج بودن طرح تحول نظام سالمت، گفت: طرح 
تحول ســالمت با محوریت درمان مردم بود و در آن مقوله پیشگیری 
کمتر مورد توجه قرار داشت. برای مثال، نظام ارجاع به پزشک خانواده 
در آن طرح دیده نشده بود و به همین دلیل با افزایش هزینه های درمان 
این طرح جوابگو نبود. دقت داشــته باشید که در هیچ کشوری، همه 
هزینه های درمان پرداخت نمی شود، مگر آنکه نظام ارجاع در بطن آن 
تعریف شود. وقتی نظام ارجاع تعریف شود از نیازهای القایی و مراجعات 
غیر ضرور کاسته می شود. با این حال، نگرش طرح تحول درمانی بود و 
عمل های جراحی غیر ضرور زیادی در قالب این طرح داشتیم. این طرح 
در درازمدت موفق نبود و حتماً الزم اســت اصالح شده و نگرش های 
پیشــگیرانه در بطن آن دیده شود. بنابراین با توجه به اینکه بیمه ها و 
بیمارســتان ها نمی توانند هزینه ها را پرداخت کنند، بخش عمده ای از 

طرح تحول نظام سالمت متوقف شده است.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه جایگزیــن طرح تحول نظام 
سالمت چیست، گفت: جایگزین مناسب، نظام ارجاع و پزشکی خانواده 
اســت. این نظام قبل از طرح تحول، یعنی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در 
دو استان فارس و مازندران به صورت آزمایشی اجرا شد اما توسعه پیدا 
نکرد. اکنون معاونت بهداشــتی وزارت بهداشت به صورت جدی نظام 
ارجاع و پزشکی خانواده را در دست بررسی دارد و فکر می کنم از چند 

ماه آینده جزئیات آن اعالم خواهد شد.
ناصحی درباره بدهی وزارت بهداشت به بیمه ها در طرح بیمه سالمت 
گفــت: باید اطالع بدهم که برای اولین بار طی ۳ دهه تأســیس بیمه 
سالمت، تمام مطالبات مؤسسات، چه خصوصی و دولتی، کلینیک ها، 
بیمارستان ها و مراکز درمانی را پرداخت کردیم و هم اکنون بدهی بیمه 
سالمت در همه مؤسسات صفر است. حتی تعرفه مربوط به سال ۱۴۰۱ 
در بخــش الکترونیک را به بخشــی از داروخانه ها و مطب ها پرداخت 
کردیم. در ســال ۱۴۰۰، کل هزینه مربوط به بخش درمان نزدیک به 
۲۵ هزار میلیارد تومان بود کــه به مراکز دولتی و خصوصی پرداخت 
کردیم.وی ضمن تأیید باال رفتن هزینه های درمان ســرپایی گفت: بله 
این هزینه باال را تأیید می کنم؛ به ویژه بیمه هایی که در بخش سرپایی 
کارایی ندارند. برای مثال، در بیمه سالمت، ۸۰ درصد صندوق های بیمه 
در بخش دولتی کارایی دارنــد و در بخش خصوصی پرداختی زیادی 
ندارند.ناصحی درباره طرح بیمه درمانی فراگیر نیز توضیح داد و گفت: 
برخی از بیماری ها صعب العالج و مزمن هســتند. برای مثال بیماری 
دیابت، هزینه های ســنگینی را دارد و به صــورت مزمن، عارضه های 
کلیوی، چشمی، عروقی و…، را به همراه دارد. همچنین بیماری اوتیسم 
که نیاز به توانبخشی دارند دور از چشم نظام سالمت کشور نیست و در 
هفته های آینده جزئیاتی از این طرح اعالم خواهد شد. باید اشاره کنم 

که پرداخت حق بیمه در این طرح، طبق دهک بندی است.

وزیر بهداشــت با بیان اینکه سیاست دولت این 
است که ارز ترجیحی همچنان برای دارو اعمال 
شود، گفت: اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف 
شود باید مابه تفاوت در اختیار بیمه  ها قرار بگیرد.

به گزارش تسنیم؛ بهرام عین  اللهی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی دیروز با حضور در برنامه 
صبح بخیر ایران، با اشاره به موفقیت های وزارت 
بهداشت و کادر بهداشــت و درمان در مقابله با 
ویــروس کرونا، اظهار داشــت: کرونــا هنوز به 
پایان نرســیده و با توجه به وضعیت و تغییراتی 
که ویروس پیدا کــرده، آماده باش خود را حفظ 
کرده ایم.وی با بیان اینکه اخیرا در پرتغال ویروس 
کرونا به شکل دلتا تغییر شکل داده است، ادامه 
داد: باید آماده باش خود را حفظ و مراقبت کنیم. 
در محیط های بسته این مراقبت شکل جدی تری 
به خود می گیــرد و اکنون در همــه جای دنیا 
ماســک زدن در هواپیماها اجباری است چرا که 
در محیط های بسته خطر انتشار ویروس بیشتر 
اســت.وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
تاکید کرد: با تغییر فصل یعنی در فصل های پاییز 
و زمستان باید مراقبت های کرونایی بیشتر شود 
قبل از کرونا هر ســاله در ماه های شهریور و مهر 
افرادی را که دارای بیماری های زمینه  ای بودند، 
به تزریق واکســن آنفوالنزا تشویق می کردیم و 
اکنون معتقدیم این مســأله درباره ویروس کرونا 
نیز صادق اســت.عین اللهی تاکیــد کرد: افرادی 
کــه بیماری های زمینه  ای دارنــد حتما همراه با 
تغییــرات فصل باید واکســن دریافت کنند.وی 
اضافه کرد: به آن دســته از افرادی هم که هنوز 
دوز سوم واکسن کرونا را دریافت نکرده اند، توصیه 
می کنیم حتما نسبت به دریافت دوز سوم اقدام 
کرده و افرادی که سن باالی ۶۵ سال و یا دارای 
بیماری های زمینه  ای هستند دز چهارم واکسن را 

دریافت کنند.

متوسط تزریق واکسن کرونا در کشور ما 76 
درصد است

وزیر بهداشــت در پاسخ به پرسش مجری مبنی 
بر اینکه گفته می شود ۱۴ میلیون نفر هنوز هیچ 
دزی از واکســن کرونا را دریافت نکرده اند، گفت: 
۹۵ درصد دوز اول واکســن کرونــا، ۸۵ درصد 
دوز دوم و ۵۵ درصد از مردم دوز ســوم واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند. بنابراین متوسط تزریق 
واکسن کرونا در کشــور ما ۷۶ درصد است.وی 
گفت: همین امر توانسته با تزریق واکسن های با 

کیفیت، در کشور ایمنی ایجاد کند.
عین اللهی در پاســخ به این سوال که آیا می توان 
گفت این ویروس باز به بهانه ای جهش کند و این 
آتش زیر خاکستر باشد، افزود: بله احتمال دارد. 
به همین دلیل اســت که هنوز پایان کرونا اعالم 

نشده است.وزیر بهداشــت افزود: بنابراین وقتی 
فرهنگ پیشــگیری و مقابله با کرونا در کشوری 
سســت شود و یا از بین برود، برقراری مجدد آن 
بســیار دشوار خواهد بود که این اتفاق در آمریکا 
افتاد و پاییــن بودن کیفیت واکســن  ها و عدم 
حمایت مردم در این کشور سبب شد تا مرگ و 
میر روزانه ناشی از ویروس کرونا در حال حاضر از 
۳۰۰ نفر هم باالتر برود. .عین اللهی با بیان این که 
ما در حوزه بهداشت، آمادگی خود را در خصوص 
ویروس کرونا و هرگونه جهشــی حفظ کرده ایم، 
افزود: پیش بینی ما این است که در ایام تابستان 
مشکلی نخواهیم داشــت و البته این در صورتی 
خواهد بــود که مردم دوباره به واکسیناســیون 
اقبال نشان دهند.وی با ذکر این نکته که ایمنی 
ایجاد شــده با واکسن، مادام العمر نبوده و موقت 
اســت، تصریح کرد: یکی از دالیل موفقیت ما در 
کنترل و پیشــگیری ویروس کرونــا این بود که 
حجم زیادی از واکسیناســیون در مدت کوتاهی 
بــا همکاری مردم صورت گرفــت، چرا که مردم 
در این مسئله بســیار همراهی و همدلی کردند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر قرار بود ما با کادر 
موجود خود واکسیناسیون را پیش ببریم بیش از 
یکســال به طول می انجامید، افزود: کار جهادی 
صورت گرفت و حضور مردم در صحنه باعث شد 
که میزان تزریق واکســن روزانه از یک میلیون و 
۶۰۰ هــزار نفر و در هفته از هشــت میلیون نفر 
باالتر رفت و این یک رکورد بی ســابقه بود؛ چرا 
که مردمی بودن جمهوری اســالمی ایران سبب 
ایجاد قدرت شده است.عین اللهی ضمن تشکر از 
سازمان صدا و ســیما در همراهی و همکاری با 
کادر درمان در مبارزه با کرونا، خاطرنشــان کرد: 
صدا و ســیما در کرونا خیلی کمک کرد و نشان 
دادن آموزش های پیشگیری خیلی موثر بود و من 
از آقای جبلی )رییس سازمان صدا و سیما( تشکر 

می کنم.

ساخت فیلم و مستند برای حماسه مقابله 
با کرونا

وی با بیان اینکه مبارزه با کرونا در تاریخ خواهد 
ماند و یک حماسه تاریخی بود، گفت: در حماسه 
تاریخی مبارزه بــا کرونا اتفاقات زیبایی از جمله 
کمک هــای مومنانه، رهنمودهــای رهبر معظم 
انقــالب و اقدامات تیم پزشــکی، رخ داد و این 
حماسه ها باید ثبت شــود و ما باید قدر مردمی 

کــه در دنیا بــی نظیر هســتند، را بدانیم و این 
حماســه بهتر است با ساخت فیلم ها و مستندها 
برای آیندگان ساخته و اکران شود.وزیر بهداشت 
با بیان اینکه ما ۳۰۰ شــهید کادر درمان از فوق 
تخصص، پرستار و بهورز در مبارزه با کرونا، تقدیم 
ملت ایران کردیم، افزود: ما باید این حماسه ها را 

برای مردم به تصویر بکشیم.

پرداخت هزینه دارو توسط بیمه ها
عین اللهی درباره قیمت دارو، توضیح داد: درباره 
دارو معتقــدم باید به ســمتی حرکت کنیم که 
پرداخت اغلب هزینه دارو توســط مردم صورت 
نگیرد و بــا همین نگاه بحث بیمه هــا را دنبال 
می کنیم.وی با بیان این کــه در هیچ جای دنیا 
این طور نیســت که مردم به داروخانه ها بروند و 
دارو تهیه کنند؛ افزود: تجویز دارو باید توســط 
پزشک صورت بگیرد و سیستمی باشدکه عمده 
هزینه دارو را بپردازد و این سیستم همان بیمه ها 
هستند.وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه دنبال این 
هستیم که بیمه ها را تقویت کنیم، گفت: اکنون 
ســه دهک پایین جامعه یعنی حدود ۵ میلیون 
و ۶۰۰ هــزار نفــر را بیمه  کرده ایــم و با بودجه 
۶ هزار میلیــارد تومانی که مجلــس در اختیار 
وزارت بهداشــت قرار داده، این سه دهک نیازی 
بــه پرداخت حق بیمه ندارنــد و با درج کد ملی 
خود می توانند از خدمات بیمه ســالمت استفاده 
کنند.عین اللهی با بیان اینکه به دنبال این هستیم 
که تســهیالتی در نظر بگیریم تا همه افراد بیمه 
شــوند، گفــت: همچنین تصمیــم داریم تعداد 
داروهای تحت پوشش بیمه را نیز افزایش دهیم 
اما مکمل ها، تقویت کننده ها و برند های خارجی 
نمی توانند تحت پوشــش بیمه قرار بگیرند.وی 
توضیح داد: در مــورد داروهای خارجی تا وقتی 
که تولیــد با کیفیت داخلی مــورد تایید وزارت 
بهداشــت وجود دارد، طبیعی است که برندهای 

خارجــی مورد پوشــش قــرار نمی گیرند؛ مگر 
برندهای داروهایی که تولید داخل نداشته باشند. 
با این تمهیدات مــا پرداختی بیماران را کاهش 
می دهیم.وزیر بهداشــت با بیان اینکه سیاســت 
دولت این اســت که ارز ترجیحی همچنان برای 
دارو اعمال شود، گفت: اگر قرار باشد ارز ترجیحی 
دارو حذف شود باید مابه تفاوت در اختیار بیمه  ها 
قــرار بگیرد.عین اللهی با بیان اینکه امروز صنایع 
داروی مــا علی رغم تحریم ها موفق شــده تا ۹۷ 
درصــد از داروها را پوشــش بدهد، افــزود: در 
بازدیدی که از سوریه و صنایع دارویی این کشور 
داشتم متوجه شدم که فقط ۱۵ درصد از داروها 
توسط صنایع دارویی این کشور تهیه می شود و 
یا در عراق نیز عمدتا داروها وارداتی اســت.وی 
افزود: ما باید بتوانیم صنایع دارویی خود را آنقدر 
تقویت کنیم که خودکفایی در شرایط تحریم های 
ظالمانه دشمنان ادامه یابد.وزیر بهداشت در پاسخ 
به این پرســش که کمبود داروهــای مربوط به 
بیماری های خاص چگونه تامین می شود، اظهار 
داشت: خوشبختانه امسال مجلس اعتبار جدایی 
نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان برای تامین دارو 
بیماری های خــاص در نظر گرفته و ما به دنبال 
این هســتیم که داروی بیماری های خاص را با 
احترام درب منزل این بیمــاران تحویل بدهیم 
.عین اللهی درباره مافیــای دارو نیز با بیان اینکه 
عمده فعالیت مافیــای دارو مربوط به برندهای 
خارجی اســت، افزود: باید داروهایی را که مورد 
تایید وزارت بهداشــت اســت قبول کنیم ؛ چرا 
که برخی افراد حتی علی رغم تولید یک دارو در 
داخل، بازهم اصرار دارند برندهای خارجی را تهیه 
کنند.وزیر بهداشت تاکید کرد: دانشمندان ما در 
 )Hi-tech( بحث بیو تکنولوژی و داروهای هایتگ
دستاوردهای بزرگی داشته اند و افتخار آفریده اند.

عین اللهی با بیان این  که فرهنگ مصرف دارو در 
کشور ما تجویز و مصرف باالست، گفت: استاندارد 
جهانی اینگونه اســت که دارو در هر نسخه یک 
و نیم قلم باشــد اما میــزان تجویز دارو ما در هر 
نسخه حداقل سه قلم است.وزیر بهداشت با بیان 
اینکه تمرکز در وزارت بهداشت پیشگیری است 
نه درمان، گفت: هزینه یک بیمار کرونایی حدود 
۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان بود ولی با یک واکسن 

هشت الی ۱۰ دالری بیمار نجات می یافت.

ایجــاد 6 هزار خانه بهداشــت در مناطق 

محروم
عین اللهی با تاکید بر این جمله که قطعا پیشگیری 
بهتر از درمان است، گفت: به همین منظور برنامه 
ما این اســت که شبکه های بهداشتی را در سطح 
کشــور گســترش دهیم و ایجاد ۶ هــزار خانه 
بهداشت در مناطق محروم در دستور کار ما قرار 
دارد. ما باید به ازای هر روستا یک خانه بهداشت 
داشــته باشــیم.وی ادامه داد: یکــی از اقدامات 
موثری که بعد از انقالب اســالمی صورت گرفت 
تاسیس خانه های بهداشــت بود و همین شبکه 
بهداشــت درشیوع کرونا بسیار موثر عمل کردند.
وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد 
جذب پزشــکان در مناطق محــروم، گفت: برای 
اینکه بتوانیم ســالمت مردم را در مناطق محروم 
تقویت کنیم بسته های ســالمت را پیش بینی و 
درصدد اجرای آن هستیم و تصمیم داریم مراکز 
درمانی و بیمارستان ها را در مناطق محروم توسعه 
دهیم.عین اللهی با بیان اینکه نیروی انسانی یکی 
از مشکالت ما در این مناطق است، تصریح کرد: 
به دنبال این هســتیم دریافتی نیروهایی که در 
مناطق محروم خدمت می کنند نسبت به مناطق 
برخوردار باالتر باشــد که البته این راه حل کوتاه 
مدت است.وی مهمترین راه حل در مسئله نیروی 
انســانی مناطق محروم را بومی گزینی دانســت 
و گفت: ما امســال تاکید داشــته ایم که سهمیه 
رشته های تخصصی مناطق محروم را افزایش داده 
تا عالقه مندان را از مناطق محروم جذب کنیم و 
ســپس به عنوان متخصص برای خدمت به این 

مناطق برگردند تا نیاز مردم را حل کنند.

افزایش ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی
وزیر بهداشــت درباره افزایش ظرفیت پزشکی و 
دندان پزشکی نیز گفت: افزایش ظرفیت نیروهای 
پزشــکی در شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح 
و پس از بررســی های آمار و اطالعات مختلف، با 
تصویب این شــورا ۲۰ درصد به ظرفیت پزشکی 
افزوده شــد.عین اللهی با تاکید بر اینکه مصوبات 
شورای انقالب فرهنگی الزم االجرا است، افزود: در 
مورد افزایش ظرفیت دندان پزشکی شورای عالی 
انقالب فرهنگی مصوبه ای نداشته و درخواست ما 
این بوده که این مســئله در صحن شورا مطرح 
شــود. در حال حاضر این موضوع در کمیته های 
تخصصی مسئله دنبال می شــود.وزیر بهداشت 
افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را با توجه 
به زیر ساخت ها امکان پذیر دانست و افزود: یکی 
از افتخارات جمهوری اسالمی در زمینه پزشکی و 
بهداشتی ارائه خدمات پزشکی با کیفیت باال است 
که معادل کشورهای پیشرفته است بنابراین در 
دندان پزشکی با توجه به زیرساخت هایمان قادر 

خواهیم بود دانشجو تربیت کنیم.

وزیر بهداشت خبر داد:

ارز ترجیحی دارو حذف می شود؟

اجاره هر متر مسکن در تهران 126 هزار تومان

وزیر می تواند ترمز اجاره بها را بکشد؟
رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد

شرط اخذ مالیات از تراکنش بانکی

بورس 16 هزار واحد سقوط کرد

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی در بخشــنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعالم کــرد: در مواردی که در 
رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک و شواهد مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن به دست نیاید، ادارات 
امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نســبت، ســود فعالیت و مطالبه مالیات از این 
بابت نیستند.به گزارش ایسنا، در بخشنامه داود منظور آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ در تاریخ 
۳۱/۱/۱۳۹۹ و اصالحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررســی و رســیدگی به اطالعات پولی و مالی واصله از 
جمله تراکنش های بانکی و با توجه به آرای متعدد مصادره از ســوی شــعب دیوان عدالت اداری و همچنین 
شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های حل اخالف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شده 

در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی....

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی:

 مسدودسازی حساب های با تراکنش
 باالی ۵۰۰ میلیون تومان صحت ندارد

اروپا در یک قدمی سهمیه بندی گاز

در سفر رئیس سازمان توسعه تجارت به روسیه چه گذشت؟

 انعقاد تفاهمنامه ها و تاکید بر عضویت ایران 
در اتحادیه اوراسیا
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گزیده خبر
عمویی:

 تعهدات فراپادمانی ایران پس از قطعنامه 
آژانس کامالً متوقف شده است

عضــو کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به قطعنامه ضدایرانی 
آژانــس گفــت: در صــورت تداوم 
مدیرکل  سیاســت زده  گزارش های 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی علیه 
برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان، 
واکنش  ایران نیز به همان نســبت 
شدید تر خواهد شــد.ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم، در این باره که برخی کارشناسان حوزه سیاست خارجی معتقدند که 
واکنش ایران نســبت به قطعنامه اخیر آژانس علیه برنامه هسته ای کشورمان 
از توازن الزم برخوردار نبوده اســت و این اقدام ضدایرانی باید با عکس العمل 
جدی تری از جانب ایران  روبه رو می شد، گفت:  قطعنامه ای که اخیراً از سوی 
آژانس صادر شد از نظر محتوایی قطعنامه پیچیده و سختگیرانه ای نبود، هرچند 
اصــل صدور این قطعنامه با توجه به همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی به هیچ عنــوان قابل قبول نبود.وی افــزود: در همین چارچوب 
پاســخ جمهوری اسالمی ایران این بود که همکاری های فراتر از پادمان را که 
تا اآلن وجود داشته اســت متوقف کند، البته بخش زیادی از این همکاری ها 
در چارچوب اجرای قانون هســته ای مجلس پیش از این متوقف شده بود ولی 
پس از قطعنامه ضد ایرانی آژانس بخش دیگر این اقدامات نیز که شامل از مدار 
خارج کردن 27 دوربین  فراپادمانی آژانس بود، در روزهای گذشــته به مرحله 
اجرا رسید.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خاطرنشان 
کــرد: البته پیش از این نیز علی رغم فعالیت دوربین های فراپادمانی، فیلم این 
دوربین ها بر اساس قانون اقدام راهبردی در اختیار آژانس قرار نمی گرفت ولی 
پس از قطعنامه اخیر آژانس این دوربین ها به کلی از مدار خارج شــدند. البته 
دوربین های پادمانی آژانس که پیش از برجام نیز در تأسیسات هسته ای ایران 
مســتقر بود، به کار خود ادامه می دهد، اگرچه که این سؤال جدی میان افکار 
عمومی و محافل نخبگانی کشــور وجــود دارد؛ فایده همکاری  ایران با آژانس 
انرژی اتمی چه بوده است؟عمویی با بیان اینکه »در سالهای گذشته در عمل 
شــاهد هستیم که ما هرچه همکاری بیشتری با آژانس می کنیم طرف مقابل 
سؤاالت جدیدی را مطرح می کند«، گفت: در زمان حاضر مجلس از اقدام دولت 
در جهت کاهش همکاری های فراپادمانی و کنار آن افزایش ظرفیت غنی سازی 
با استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید حمایت می کند. وی همچنین درباره 
احتمــال کاهش همکاری های ایران با آژانــس بین المللی انرژی اتمی، عنوان 
کرد: در صورت تداوم گزارش های سیاست زده مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان، واکنش های ایران نیز به همان 

نسبت شدید تر خواهد شد.

رئیسی:

دولتگرفتارحاشیههانمیشود
ورامین- رئیس جمهور با بیان این که به دولتمردان تاکید کردم، 
دچار حاشــیه ها نشــوند،از هدف گذاری رشد اقتصادی هشت 
درصدی در کشور خبر داد و گفت: سال گذشته رشد اقتصادی 
را به حدود پنج درصد رساندیم.به گزارش خبرنگار مهر، حجت 
االســالم سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر شنبه در جمع مردم 
ورامین گفت: انســان با چشم سر اشــیا و اشخاص را تشخیص 
می دهد، اما اگر چشــم دل نداشته باشــد، دوست و دشمن را 
نمی شناســد، مردم ورامین و این خطه حقیقتاً نشان دادند، در 
دفاع از انقالب اسالمی از ابتدای پیروزی انقالب در صحنه بودند.
وی گفت: مردم ورامین در هشــت سال دفاع مقدس، در دفاع از 
حریم و حرم، در دفاع از ارزش های اســالمی خوش درخشیدند 
و نشان این بصیرت شهدای عالیقدر این دیار است، نشان صدق 
این مردم مادر چهار شــهید، پدر سه شــهید و مادر و برادر دو 
شهید و خانواده های بسیار شهدا هستند، این شهر و دیار مزین 

به نام شهیدان است.

ترجیح دادم در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در بین 
مردم باشم

رئیس جمهور با بیان این که مردم ورامین تنها به قیام ۱۵ خرداد 
۴2 و حضور در عرصه های مبارزه در سال ۵7 و هشت سال دفاع 
مقدس بســنده نکردند، گفت: در جریان فتنه ۸۸ مردم ورامین 
به صحنه آمدند و به ســوی تهران حرکــت کردند و گفتند، ما 
همان مردان و زنان ســال ۴2 و ۵7 هستیم، حضور مردم در ۹ 
دی و اراده خداوند متعال بــه فتنه ۸۸ خاتمه داد.رئیس دولت 
گفت: من ترجیح دادم، در ســالگرد انتخابات ریاست جمهوری 
به جای رفتن در اجالس ســران و برگزاری یک جلسه شکلی به 
پروژه های نیمه تمام ورامین و قرچک ســر بزنم و به جمع مردم 
ورامین بیایم، این برای من بسیار دلنشین تر بود.وی برخورداری 
از یــک مرکز درمانی مجهز برای این منطقه را جزو ضرورت ها و 
نیاز مردم دانست و گفت: از ساخت مجموعه مسکونی در قرچک 
۱۰ سال می گذرد، که به دلیل کمترین اقدامات حقوقی و قانونی 
هنوز به بهره برداری نرسیده است، از دیگر پروژه های نیمه تمام 
را با حضور مسئولین منطقه بازدید شد، تصمیم خواهیم گرفت و 

این مشکالت را از پیش پا برخواهیم داشت.

در دولت بســترهای رانت خواری و فســاد در کشور را 
اصالح می کنیم

وی با اشــاره به کسری بودجه دولت در ابتدای بر سر کار آمدن 
گفت: همه به من و وزرا می گفتند، شما چطور می خواهید، ۴۸۰ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه را حل کنید، در شرایطی کار را 
آغاز کردیم، که همان ماه اول بحث این بود، که حقوق و دستمزد 
از کجا پرداخت شود، اما باید خدا را شکر کرد، که سال ۱۴۰۰ را 
با موفقیت و بدون اســتقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پشت 
سر گذاشــتیم.رئیس دولت به رونق کسب و کارها و دانشگاه و 
مدارس بعد از رهایی از کرونــا خبر داد و افزود: این موفقیت ها 
جــز لطف خدا و کمک مردم نبود، پدران و مادران شــما مردم 
ورامین جلودارهای نهضت هستند، رأی مردم اجرای عدالت بود، 
مردم از ما عدالت، مبارزه با فقر، فســاد و تبعیض بود، ما دولت 
صــادق الوعدی خواهیم بود، آن چه به مــردم گفتیم، به مردم 
گزارش خواهیم داد، اگر گفتیم طی چهار ســال چهار میلیون 
مســکن باید ساخته شــود، وعده ما و نیاز کشور و حکم قانون 
اســت، به آن پایبندیم، این کار در حال اجرای با سرعت است.
وی با بیان این که اگر چهار میلیون مســکن ساخته شود، مانند 
سال های قبل عقب ماندگی خواهیم داشت، گفت: بیمه سالمت 
پنج میلیون خانواده نیازمند را بدون پرداخت وجهی بیمه کرده 
اســت، این کار قطعاً تداوم خواهد داشــت، در خصوص عدالت 
آموزشــی در تمام حوزه ها اجرا خواهد شد، اصالح ساختارهای 
فسادزا برنامه دولت اســت، در دستگاه قضائی با مفسد برخورد 

می کردیم، اینجا بســترهای فسادزا را حل کنیم، به مردم وعده 
دادیم، که ســاختارهای فساد و مولد نابرابری را اصالح کنیم، در 
دولت باید ساختارها را اصالح و بسترهای رانت خواری و فساد را 

در کشور اصالح کنیم.

رشد اقتصادی 8 درصدی برای کشور هدف گذاری شده 
است

رئیســی با بیان این که هر ساختاری که مولد نابرابری در کشور 
باشد، باید اصالح شود، گفت: برخی بر بنده برای سفر به استان ها 
و شهرســتان ها خرده می گیرند، این افراد تجربه با مردم بودن 
را ندارنــد، من لذت بودن با مردم را کاماًل می چشــم و معتقدم 
همه مدیران اعم از استانداران، وزرا، فرمانداران، بخشداران و همه 
کســانی که به نام دولت کار می کنند، باید با مردم، از مردم و در 
میان مردم باشند و بدانند، مشکالت با حضور مردم و مشارکت 
مردم حل می شــود.وی با بیان این که امام )ره(، رهبری و شهدا 
و ســرداران به ما آموختند، که مشکالت با مشارکت مردم حل 
می شــود، افزود: جبهه را همین مردم و بسیجیان اداره کردند، 
ارتش و سپاه در عرصه بودند، اما مردم کنار اینها بودند، مشکالت 
اقتصادی را با حضور مردم حل می کنیم و دلیل این که برخی به 
بنده و همکارانم برای حضور در بین مردم خرده می گیرند، این 
است، که تجربه با مردم بودن را ندارند، من ترجیح دادم، برخالف 

برخی که در سالگرد انتخابات جلسه های شکلی گرفتند، به میان 
مــردم بیایم و ببینم، چه کارهایی برای مردم انجام شــده و چه 
کارهایی مانده اســت.رئیس قوه مجریه با اشاره به سیاست های 
اقتصادی گفت: مردم، بازار و فعاالن اقتصادی باید رشد اقتصادی 
کشور را شاهد باشند، برای کشور رشد اقتصادی هشت درصد را 
هدف گذاری کردیم، سال ۱۴۰۰ را در حالی گذراندیم، که رشد 
اقتصادی کشور طبق اعالم بانک مرکزی بیش از چهار درصد و 
قریب پنج درصد شد، در حالی کار را آغاز کردم، که در سال های 
گذشته رشد اقتصادی یک چهارم یک درصد بود، اما امروز آماری 
که داریم، حاکی از عبور رشــد اقتصادی عبور کرده است، ما در 
آغاز راهیم، کار با حضور مردم آغاز شــده است و می بایست، به 
رشــد اقتصادی در شأن ملت بزرگ ایران و رفع همه تحریم ها و 
دست یابی به قدرت بازدارندگی در دنیا و نیز پاسداری از انقالب 

و جمهوری اسالمی دست یابیم.

به دولتمردان تاکید کردم گرفتار حاشیه ها نشوند
وی پیشــوا را شهر ســرداران و مردم این منطقه را حماسه ساز 
خواند و گفت: خدا آیت اهلل محمودی امام جمعه محترم ورامین 
را حفظ کند، شــما مردم انقالبی و حماسه ســازید، بدانید، ما 
علیرغم همه تهدیدها و تحریم ها و دشــمنی ها آینده کشــور را 
بسیار روشن می بینیم و دشــمن که تاکنون راه به جایی نبرده 
بعــد از این نیز نمی تواند، ملت مــا را متوقف کرده و یا به عقب 
بازگرداند و ما یک راه پیش رو داریم و آن هم راه اجرای عدالت و 
پیشرفت در کشور است، نه به عقب باز می گردیم و نه در جا می 
زنیم، فقط برای پیشرفت در کشور تالش می کنیم.رئیس جمهور 
گفت: بســیار سعی در حاشیه سازی در این چند ماه کردند، اما 
به دولتمردان اعالم کردم، دچار حاشــیه ها نشوید، این حاشیه 
ســازی ها در برخی سال ها به مردم و کشور ضرر رساند، من به 
همه افراد صاحب تریبون و قلم و همه کسانی که صاحب جایگاه 
اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای هستند، عرض می کنم، بیایید کنار 
هم، دست در دست هم برای رسیدن به هدف تالش کنیم، این 
مکتب شهید سلیمانی اســت، که ما می توانیم را به جامعه القا 
کرده اســت.وی افزود: هیچ مشکل حل نشدنی در کشور نداریم 
و عمیقاً باور داریم، مشــکالت به دســت مردم و خدمت رسانی 
مردم حل می شود، گرفتار حاشــیه ها نشوید، به متن بپردازید، 
متن خدمت مردم برای خدا اســت و تنها این راه رفع مشکالت 

کشور را در پی دارد.
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مدیر روابط عمومی بانک مرکزی:
مسدودسازی حساب های با تراکنش باالی ۵۰۰ میلیون تومان صحت ندارد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کردشایعات مطرح شده درباره مسدودسازی حساب های با تراکنش باالی ۵۰۰ میلیون تومان به هیچ وجه صحت ندارد.به گزارش خبرگزاری 
مهر مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد شــایعات مطرح شــده درباره مسدودسازی حســاب های با تراکنش باالی ۵۰۰ میلیون تومان به هیچ وجه صحت ندارد و چنین 
برنامه ای در دستور کار بانک مرکزی نیست.گفته شده است حساب هایی که با دستور مقام قضائی مسدود شده اند همگی مربوط به افرادی است که بطور غیرقانونی در  معامالت 

فردایی ارز و طال فعالیت داشته اند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی؛
 امسال ۱۴ میلیارد دالر ارزآوری خواهیم داشت

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: هیچ نگرانی از بابت تحریم پتروشیمی وجود ندارد و این در شرایطی است که بعضی از محصوالت پتروشیمی به صورت پیش فروش است. 
یعنی این گونه نیست که محصولی روی دست ما باقی مانده باشد و ما نتوانیم صادر کنیم.احمد مهدوی؛ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار ایِبنا با اشاره به 
اینکه تحریم شرکت های پتروشیمی در گذشته هم چندین بار اتفاق افتاده بود، اظهار داشت: اکثر شرکت های پتروشیمی کشورمان در شرایط تحریم به سر می برند.وی افزود: این تحریم 
اخیر هم در حقیقت یک نمایش است و هیچ اثری در روند تولید و صادرات پتروشیمی ندارد و شرکت های داخلی، روال کاری خود را ادامه می دهند. به بیان دیگر، این شرکت هایی که نام 
برده شده چه شرکت های داخلی و چه شرکت هایی که مدعی شده اند در خارج از کشور و در چین و امارات هستند، با این تحریم ها، هیچ تاثیر منفی در فرآیند تولید و صادرات آن ها به 
وجود نخواهد آمد.مهدوی ادامه داد: شرکت های داخلی نام برده شده، چندین بار در سال های اخیر تحریم شده اند، یعنی اتفاق جدیدی نیست و صرفا یک نمایش با اهداف سیاسی است. در 
حقیقت قصد داشته اند این گونه نشان دهند که حرکت های جدیدی در زمینه تحریم انجام داده اند، ولی آنچه در واقعیت وجود دارد، نمایش حرکتی است که چندین بار تا به امروز تکرار شده 
است و نتیجه ای هم برای آن ها نداشته است.وی با اشاره به اینکه تحریم هیچ اثری در صادرات و ارزآوری صنعت پتروشیمی نخواهد داشت، افزود: هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد و این 
در شرایطی است که بعضی از محصوالت پتروشیمی به صورت پیش فروش است. یعنی این گونه نیست که محصولی روی دست ما باقی مانده باشد و ما نتوانیم صادر کنیم.دبیرکل انجمن 
صنفی کارفرمایی پتروشیمی در پایان اظهار داشت: سال گذشته ۱۲.۵ میلیارد دالر فقط به سامانه نیما عرضه داشتیم و در مجموع ۱۴.۵ صادرات داشتیم و امسال هم قطعا این رقم بیشتر 

خواهد بود. وی افزود: برآورد ما برای سال جاری در خصوص ارزآوری برای سامانه نیما، رقم حدود ۱۴ میلیارد دالر و در مجموع باالی ۱۵ میلیارد دالر است.

گزیده خبر

اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار تومان
وزیر می تواند ترمز اجاره بها را بکشد؟

در شــرایطی که اردیبهشت امسال متوسط اجاره بهای یک متر واحد مسکونی 
در شــهر تهران به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده، وزیر راه و شهرسازی از ارایه 
بســته جدید خروج از بحران بازار اجاره مسکن خبر داده است.به گزارش ایسنا، 
جدیدترین آمار از قیمت اجاره مســکن در شهر تهران حاکی از آن است که در 
اردیبهشت ۱۴۰۱ میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در شهر تهران به ۱۲۶ 
هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ 
تومان و در ســال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. ۱۱ سال قبل یعنی 
ســال ۱۳۹۰ نیز متوسط نرخ اجاره هر متر مســکن در تهران ۱۲ هزار و ۹۵۰ 
تومان بوده اســت. بر این اساس آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره بها در پایتخت 

طی ۱۱ سال اخیر حکایت دارد.
از سوی دیگر آنطور که وزارت راه و شهرسازی برگرفته از آمار بانک مرکزی اعالم 
کرده، قیمت مســکن شهر تهران از میانگین ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان در هر 
متر مربع در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده 
که رشد ۱۶۷۵ درصدی را نشان می دهد.طبق اعالم معاونت مسکن وزارت راه و 
شهرسازی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر 
تهران در اردیبهشــت ۱۴۰۱ معادل ۳۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان، سال ۱۴۰۰ 
معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان، سال ۱۳۹۹معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار 
تومان، ســال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، سال ۱۳۹۷ معادل 
۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، 
سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۴ میلیون و 
۱۴۱ هزار تومان، سال ۱۳۹۳ معادل ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان، سال ۱۳۹۲ 
معادل ۳ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان، سال ۱۳۹۱ معادل ۲ میلیون و ۹۶۴ هزار 
تومان و ســال ۱۳۹۰ معادل ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان بوده است.در دهه ۸۰ 
نیز متوســط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی حاکی است که 
قیمت خرید یک مترمربع واحد مسکونی برگرفته از سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت کشور برای سال ۱۳۸۹معادل یک میلیون و ۷۳۵ هزار تومان، سال 
۱۳۸۸ معادل یک میلیون و ۶۰۷ هزار تومان، ســال ۱۳۸۷ معادل یک میلیون 
و ۷۷۸ هزار تومان، ســال ۱۳۸۶ معادل یک میلیون و ۵۰۹ هزار تومان، ســال 
۱۳۸۵ معادل ۸۳۱ هزار تومان، سال ۱۳۸۴ معادل ۶۴۹ هزار تومان، سال ۱۳۸۳ 
معادل ۵۸۴ هزارتومان، سال ۱۳۸۲ معادل ۵۹۹ هزار تومان، سال ۱۳۸۱ معادل 
۴۸۱ هزار تومان، ســال ۱۳۸۰ معادل ۳۱۹ هزار تومان است.همچنین متوسط 
اجاره بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برای اردیبهشت امسال معادل 
۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰، سال ۱۳۹۹ معادل 
۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان، ســال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۷ 
معادل ۳۶هزار و ۴۵۰ تومان، ســال ۱۳۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۱۰، سال ۱۳۹۵ 
معادل ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان، ســال ۱۳۹۴ معادل ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال 
۱۳۹۳ معادل ۲۰ هزار و ۸۶۰ تومان، سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان، 
ســال ۱۳۹۱ معادل ۱۵ هزار و ۴۷۰ تومان، سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ 
تومان بوده اســت.آمار فوق گویای آن اســت که اردیبهشت امسال اجاره بها در 
شهر تهران ۴۹.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. گزارشهای 
میدانی هم نشان می دهد که مستاجران با رشدهای سنگین اجاره در سال جاری 
مواجه شــده اند و اغلب مالکان از نرخ مجاز ۲۵ درصدی که دولت تعیین کرده 
فراتر رفته اند. برخی اجاره نشین ها  در هفته های اخیر اعالم می کنند کرایه خانه 
آنها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.دولت به منظور 
کمک به مستاجران طی سه سال گذشته وام ودیعه مسکن پرداخت کرد که در 
سال جاری ســقف آن به ۱۰۰ میلیون تومان رسید. سیاست تعیین سقف ۲۵ 
درصد برای اجاره بها در تهران طی دو سال اخیر که با ویروس کرونا مواجه بودیم 
نیز اعمال شــد اما آمارها نشان می دهد  تاثیر چندانی در کنترل نرخها نداشته 
اســت. در سال جاری هم این سیاست دنبال شد اما حتی خود مسئوالن هم به 
ناکارآمدی و نبود ابزارهای اجرایی برای تحقق این برنامه اذعان دارند. حتی اوایل 
ســال جاری نمایندگان مجلس بر کنترل فوری بازار اجاره تاکید کردند.وزیر راه 
و شهرسازی هم به تازگی در توییتر خود از تدوین بسته جدید خروج از بحران 
بازار اجاره مسکن خبر داده و در یادداشتی کوتاه نوشته است: تیغ تیز اجاره بها 
بر روی گردن قشــر آسیب پذیر اســت و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی 
و بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه ای اســت. بســته جدیِد خــروج از این بحران را 
باهمکاری صاحب نظران به رئیس محترم جمهورتقدیم کردیم که ان شــاءاهلل با 
تایید سران قوا حرکتی اساسی بجای ُمسکن های زودگذر آغاز شود.البته رستم 
قاســمی مردادماه سال گذشته هم اولین گام در حوزه  مسکن را برداشتن تیغ 
تیز بی سر و سامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر عنوان کرد و نوشته 
بود: وضع موجود باعث شــده مسکن که باید جایگاه سکنی و آسایش باشد به 
بزرگترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است.با توجه به آنکه ظاهرا کنترل 
بــازار اجاره به دالیلی همچون اثرپذیری از نرخ تورم، افزایش قیمت مســکن و 
فراگیری و گستردگی بازار اجاره چندان آسان نیست باید ببینیم برنامه وزیر راه 

و شهرسازی برای ساماندهی این بازار چه خواهد بود.

رابطه نرخ دالر و سهام
یک تحلیلگر بازار ســرمایه مبهم بودن وضعیت عرضه بلوکهای ســایپا و ایران 
خودرو، وضعیت برجام و همچنین پایین بودن نرخ دالر نیمایی را از دالیل سقوط 
بورس دانســت و گفت: بازار سهام فعال بازار بازنده بوده است و این سیاست در 
میان مدت می تواند خطرناک باشد.ولید هالالت در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه بازار سرمایه در رکود قرار دارد، اظهار کرد: بازار سرمایه مدت زمان طوالنی 
منتظر اخبار مختلف است و محرک مثبتی هم به آن تزریق نمی شود؛ در نتیجه 
حجــم معامالت کاهش پیدا می کند و زمانی که بازار از هیجان می افتد روندی 
نزولی به خود می گیرد. مخصوصا اگر بازار پیش از این اتفاقات صعود کرده باشد، 
نزول عمیق تر می شــود، دقیقا مانند اتفاقی که این روزها افتاده است.وی ادامه 
داد: برای مثال بازار  مدتهاســت که در انتظار عرضه بلوک سایپا و ایران به سر 
می برد و ابهامات و اخبار مربوط به این موضوع بیشــتر به بازار لطمه زده است. 
یعنی اگر اخبار مرتبط با این موضوع  نبود شرایط صنعت و بازار بهتر بود؛ چراکه 
یکی از مهم ترین موضوعات برای بازار این اســت که ببیند بلوک های سایپا و 
ایران خودرو عرضه می شود یا خیر و خریدار چه کسی است؟ آیا می تواند به بازار 
هیجان دهد یا خیر؟این تحلیلگر بازار ســرمایه با اشاره به نرخ ارز نیمایی گفت: 
همه کاالها نســبت به سال قبل رشد قیمت داشته اند و دالر بازده ۲۵ درصدی 
داشته اســت اما سهام همسو با این رشد، صعودی نمی شود. یکی از مهم ترین 
دالیل این موضوع نگاه دولت به دالر نیمایی و ثابت نگه داشــتن آن است. بازار 
زمانی که دالر ۴۲۰۰ تومان حذف شــد توانســت رونق خوبی بگیرد اما وقتی 
دالر نیمایی ثابت نگه داشته شده اما قیمت دالر آزاد باال می رود، این پیام داده 
می شــود که با وجود تورم و رشد نرخ ارز، قرار نیست درآمد شرکتها رشد کند. 
همچنین از برجام هم خبری نیست و در سهم های بانکی هیجانی وجود ندارد.

هــالالت با بیان اینکه همه محرک هایی که می توانند در بازار نقش بازی کنند 
فعال در حالت تعلیق قرار دارند، اظهار کرد: بازار سهام فعال بازار بازنده بوده است. 

این سیاست در میان مدت می تواند خطرناک باشد.

جزئیات قیمت کاالهای اساسی
مرغ و برنج گران شد

بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم ضروری خانوار در 
روزهای پایانی خــرداد ۱۴۰۱ حاکی از افزایش قیمت مرغ، برنج 
ایرانی و تداوم کمبود رب گوجه فرنگی اســت.به گزارش خبرنگار 
مهر، بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم ضروری خانوار 
در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۱ حاکی از افزایش قیمت مرغ، برنج 
ایرانی و تداوم کمبود رب گوجه فرنگی اســت.در این راستا یکی 
از مغازه داران به خبرنگار مهر گفت: شــرکت های تولیدی منتظر 
تعیین قیمت رب گوجه فرنگی از سوی ستاد تنظیم بازار هستند و 
به همین جهت عرضه آن را کاهش داده اند.بر اساس این گزارش 
قیمت گوشت گوساله نیز حدود ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده 
اما نمودار قیمت گوشــت گوســفندی روند صعودی را طی کرده 

است.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
محکومیت بدهکار مالیاتی ۶۰۰ 

میلیاردی به دو سال حبس تعزیری
پیگیری قضایی ســازمان  با 
فردی  مالیاتی کشــور،  امور 
که بدهــی مالیاتــی قطعی 
معوق به میزان ۶۰۰ میلیارد 
تومان داشت، مجرم مالیاتی 
شــناخته شــد و به دو سال 
حبس تعزیری محکوم شد.به 
گزارش ایسنا، حسین تاجمیر ریاحی_ مدیر کل دفتر حقوقی 
و قراردادهای ســازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: سازمان 
امور مالیاتی کشــور در ســال ۱۴۰۰ و بر اساس سیاست های 
جدید سازمان، علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت 
خود موجبات فرار مالیاتی خــود و دیگران و همچنین معوق 
ماندن وصول مالیات را فراهم کرده اند، اقدام به طرح شــکایت 
در مراجع قضایی کرده است.وی با اشاره به یکی از پرونده های 
بزرگ فرار مالیاتی که با پیگیری های حقوقی و قضایی مستمر 
نهایتا منجــر به صــدور دادنامه محکومیــت و رای مجازات 
کیفری شــد، گفت: با مکاتبه اداره کل امــور مالیاتی جنوب 
اســتان تهران، احدی از مودیان مالیاتی با فعالیت گســترده 
اقتصادی و بدهی مالیاتی قطعی معوق نزدیک به ۶۰۰ میلیارد 
تومان معرفی شــد که علیرغم استفاده از تمامی ظرفیت ها از 
جمله واحد اجرائیات، امکان وصول مالیات فراهم نشــده بود.

مدیر کل دفتــر حقوقی و قراردادهای ســازمان امور مالیاتی 
کشور افزود: پیگیری قضایی سازمان در نهایت منجر به صدور 
رای دادگاه کیفری مبنی بر دو ســال حبــس تعزیری مجرم 
مالیاتی شد.طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، تاجمیر ریاحی 
افزود: دفتر حقوقی و قراردادهای ســازمان امور مالیاتی کشور 
برای این پرونده شکوائیه ای در دادسرای عمومی انقالب ویژه 
رســیدگی به جرایم اقتصادی طرح و با بیان عناوین اتهامی از 
اقدامات مشارالیه که به انحاء مختلف و شیوه های متعدد اقدام 
به فرار مالیاتی کرده بود، موفق به دریافت دادنامه محکومیت 
به اســتناد ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم به میزان ۲ سال 
حبس تعزیری شــد.وی تصریح کرد با اشخاصی که با ارتکاب 
جرایم مالیاتی تالش می کننــد از پرداخت مالیات خودداری 

کنند برخورد خواهد شد.

محرمانه  ذخیره ارزی در زمان شش رئیس

راز ۱۳۹ میلیارد دالری فاش شد!
بعد از حدود شش ســال سکوت درباره دارایی های صندوق 
توســعه ملی، ســرانجام اعالم رقم ۱۳۹ میلیــارد دالری، 
محرمانگی که بهانه عدم انتشــار گزارشی در این باره بود را 
از بیــن برد؛ مراجع بین المللــی، از این اتفاق به عنوان پرده 
برداشتن از راز صندوق توسعه ملی ایران یاد کردند.به گزارش 
ایسنا، به تازگی گزارشی از سوی موسسه جهانی صندوق های 
ثروت ملی )Global swf( که در نیویورک قرار دارد، منتشــر 
شد و نشان داد که صندوق توسعه ملی ایران با ۱۳۹ میلیارد 
دالر دارایی از رتبه ۳۵ به ۱۷ در بین صندوق های ثروت ملی 
بزرگ جهان رسیده اســت. این اعالم البته با ابراز تعجب از 
این که بعد از ســال ها، صندوق توسعه ملی ایران از ترازنامه 
خود رونمایی کرده، همراه بود و این موسسه در گزارش خود 
عنوان کرد که صندوق از یک راز پرده برداشــته اســت.اگر 
مروری بر وضعیت گزارش های صندوق توسعه ملی در زمان 
حضور شــش رئیس هیات عامل آن از زمان شروع فعالیت 
تاکنون داشته باشیم، اینکه سال ها آمار دارایی آن اعالم نشده 
و اکنون راز آن فاش شده را به وضوح تائید می کند.تشکیل 
صندوق توسعه ملی، طبق بند)ح(ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم 
توسعه، در ســال ۱۳۸۹ در مجلس تصویب و  در بهمن ماه 
همان ســال به رئیس جمهور دولت دهم ابالغ شــد. بر این 
اســاس، سال ۱۳۹۰ آغاز رســمی  واریز حداقل ۲۰ درصد 
از منابــع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی به 
صندوق، طبق قانون بودجه بود و مقرر شد ساالنه سه درصد 
به آن اضافه شــود، از ســال ۱۳۹۶ و با اجرای برنامه ششم 
توســعه هم تکلیف شــد ۳۰ درصد درآمد نفتی به صندوق 

واریز و ساالنه دو درصد افزایش پیدا کند.

فرزین با ۵۵ میلیارد دالر تحویل داد
نخســتین رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی، رحیم 
قربانی بود که از تیرماه ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱ مســئولیت 
صنــدوق را برعهــده داشــت، بعــد از او محمدرضا فرزین 
)مدیرعامل فعلی بانک ملی(، به این سمت منصوب شد که 
البته مــدت حضور  چندان طوالنی نبود، با تغییر دولت، در 

مهرماه ۱۳۹۲ و با حکم حسن روحانی-رئیس دولت یازدهم- 
صفدر حسینی جایگزین فرزین شد.

در آن زمان، گزارش ها نشــان داده بود که فرزین، صندوق 
توســعه ملی را با حدود ۵۳ میلیارد دالر تحویل داده است، 
به هر حال در این دوره، درآمد ساالنه نفتی ایران قابل توجه 
بود و از این جهت ســهم صندوق توسعه ملی نیز چشمگیر. 
البته چندی پیش، فرزین در همایش صندوق توسعه ملی، 
این عدد را به نوعی تائید کرد و گفت که صندوق توسعه ملی 
زمان خروج وی، حدود ۵۵ میلیارد دالر دارایی داشته است.

آخرین آمار اعالمی صفدر حسینی؛ 80 میلیارد دالر
 وقتی که صفدر حسینی به صندوق آمد، نه به صورت مفصل 
ولی گاهی گزارشی درباره دارایی و موجودی صندوق توسعه 

ملی اعالم می شــد، وی نیمه  تیرماه ۱۳۹۵،  ســر ماجرای 
فیش های حقوقی، صندوق توســعه ملــی را ترک کرد ولی 
آخرین گزارشی که اعالم کرده بود به اردیبهشت همان سال 
بر می گشت که بر دارایی حدود ۸۰ میلیارد دالری صندوق 

توسعه ملی تاکید داشت.

 آمار محرمانه شد...
ظاهرا رفتن صفدر حســینی از صندوق توســعه ملی پایان 
همان اعالم عمومی محــدود درباره دارایی صندوق نیز بود؛ 
به طوری که بعــد از وی، احمد دوست حســینی در مرداد 
۱۳۹۵ به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب 
شد که در زمان او، آماری درباره دارایی و موجودی صندوق 
منتشر نشد. دوست حسینی مدت چندانی در صندوق نماند 

و در دی ماه ۱۳۹۶، مرتضی شــهیدزاده با حکم روحانی، به 
عنوان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد. در 
زمان این  دو رئیس، هر بار درخواست رسانه ای برای توضیح 
درباره دارایی صندوق توســعه ملی با پاسخ منفی مواجه و 

گفته شد که این آمار محرمانه است.

مهر محرمانه بعد از ۶ سال باطل شد
اما از مهرماه ســال گذشته، مهدی غضنفری با حکم رئیس 
جمهوری، ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی را بر عهده 
گرفت. در واقع اولین بار بعد از حدود شــش ســال، وی در 
اردیبهشت امسال و در همایش »صندوق ثروت ملی و عدالت 
بین نســلی« از دارایی صندوق توسعه ملی رونمایی و  ۱۳۶ 

میلیارد دالر اعالم کرد و به محرمانگی این آمار پایان داد.

110 میلیارد دالر وام، نقد؛ 29 میلیارد دالر
این در حالی اســت که گزارش ماه جاری موسســه جهانی 
صندوق های ثروت ملی که براساس گزارش اعالمی صندوق 
توســعه ملی ایران منتشــر شــد، حاکی از آن بود که این 
دارایــی به ۱۳۹ میلیارد دالر افزایش پیدا کرده که شــامل 
۱۱۰ میلیارد دالر به صــورت وام و ۲۹ میلیارد دالر دارایی 

نقدی است.

اگر دولت برداشت نمی کرد...
در ســال های اخیر بــه دفعات، و طبق اعالم، دولت ســهم 
صندوق توســعه ملی از درآمد ساالنه نفت را کامل پرداخت 
نکــرده و به دلیل کاهش درآمد نفتی و کســری بودجه، با 
دریافت مجوز و تصویب در بودجه ساالنه، حداقل ۲۰ درصد 
واریــز و مازاد را در اختیار گرفته و یــا به دالیل مختلف از 
منابع صندوق برداشت کرده است.بر این اساس طبق گفته 
تحلیلگران، اگر طی چند سال گذشته، سهم صندوق توسعه 
ملی از درآمد نفت، به استناد قانون واریز شده و منابعی خارج 
از اساسنامه آن برداشت نشده بود، به طور حتم اکنون دارایی 

آن بیش از این ۱۳۹  میلیارد دالر بود.
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گزیده خبر

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان:
 توسعه خطوط انتقال و فوق توزیع از

 برنامه های امسال است
آذربایجان شرقی – وحید خوش زرع: مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای آذربایجان با اشــاره به اهداف و برنامه 
های آینده این شــرکت گفت: با تدابیری که در دولت 
فعلی اتخاذ شده، توســعه خطوط انتقال و فوق توزیع 
از ضرورت های منطقه آذربایجان شــمرده می شــود.
اســماعیل زاده با اعالم این خبر اظهار کرد: توســعه تولیدات پراکنده به ویژه 
نیروگاه های خورشیدی و مقیاس کوچک با سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
و حمایت های بخش دولتی طی دو ســال آینــده از دیگر برنامه های مهم این 
شرکت می باشد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان در حاشیه بازدید از 
شرکت پارس ساختار با اشاره به توانمندی های این شرکت به عنوان تنها شرکت 
EPC  کار و رتبه یک وزارت نیرو در شمالغرب کشور گفت: بایستی از بنیانگذار و 
مدیران این شرکت دانش بنیان و موفق بابت اختراع و تولید دکل های تک پایه 
بتنی قدردانی کرد.وی با بیان اینکه دکل های بتنی تک پایه خودایستا مزایای 
منحصر بفرد و متمایزی را دارا هستند، افزود: استفاده از این دکل ها در پای برج 
فضای کمتر و حریم خط انتقال کمتری از زمین را اشغال می کنند و خوشبختانه 

از بابت عدم وجود سرقت قطعات و تصادفات نیز امنیت خاطر باالیی دارند.
 

پاسخگویی سرپرست شركت توزیع برق 
استان گلستان به مخاطبان

پاســخگویی سرپرست شرکت توزیع برق استان گلستان به مخاطبان با حضور 
در مرکز ارتباط مردمی ســامد مهندس سید احمد موسوی سرپرست به همراه 
معاونین و مدیران شــرکت توزیع برق استان گلستان با حضور در مرکز سامانه 
الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )ســامد( اســتان به صورت تلفنی مستقیما با 
مردم فهیم به گفتگو پرداخت و درخواســت های آنان را مورد رسیدگی قرار داد.

مهندس سید احمد موسوی سرپرست به همراه معاونین و مدیران شرکت توزیع 
برق اســتان گلستان با حضور در مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت 
)ســامد( استان به صورت تلفنی مســتقیما با مردم فهیم به گفتگو پرداخت و 

درخواست های آنان را مورد رسیدگی قرار داد.

صنایع غذایی یکی از مهم ترین سرمایه ها و 
 صنایع محسوب می شود

همــدان- محبوبــه یــادگاری: مدیرکل اســتاندارد همدان نیز بــا بیان اینکه 
استانداردســازی حرف اول را در کیفیت بخشــی محصــوالت تولیدی و جلب 
رضایــت مصرف کنندگان دارد، مطرح کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران اجرای 
استاندارد را در باالترین ضریب، اصل و اساس فرایند تولید قرار دهند تا بتوانند 
با محصوالت دیگر در بازارهای ملی و بین المللی رقابت کنند.محمد مددی اظهار 
کــرد: تولید کاالها و ارائه خدمات مشــمول مقررات اســتاندارد اجباری، بدون 
دریافت پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد ایران و یا تاییدیه آن، جرم محســوب 
می شود و مرتکبان طبق قانون مجازات می شوند.وی با بیان اینکه یکی از اولیت 
مهم سازمان استانداردســازی توجه به ایمنی و کیفی واحدهای تولیدی است، 
افزود: الزم است تمام شرکت های تولیدی و خدماتی همواره به این نکات توجه 
کرده و نسبت به تحقق این اهداف اهتمام ورزند.این مقام مسئول با بیان اینکه 
اتخاد یک تصمیم و سیاســت مزایا و تبعاتی را به همراه خواهد داشــت، عنوان 
کرد: در همین راستا ممکن اســت سیاست اصالح ارز ترجیحی بر قیمت مواد 
اولیه، حمل و نقل، حقوق کارگران و در نهایت میزان تقاضای مردم و تولید تاثیر 
بگذارد. مددی با بیان اینکه در تمام جوامع صنایع غذایی یکی از مهم ترین و با 
ارزش ترین سرمایه ها و  صنایع محسوب می شود، بیان کرد: در این راستا صنایع 
پروتئینی یکی از پیچده ترین بخش های صنایع غذایی است که در دنیا جایگاه 
مشخص و با ارزشی دارد.وی با بیان اینکه در دو دهه اخیر موفقیت های بزرگی 
در صنعت غذایی به ویژه بخش پروتئنی به دســت آمده است، گفت: بسیاری از 
خط  تولیدهای که در شــرکت غذایی عصرانه وجود دارد با شرکت های غذایی 

پیشرفته جهان برابری می کند.

تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان قهرمان 
مسابقات كارگری جهان شد

تیم فوتبال ســاحلی فوالد هرمزگان در فینال 
جــام جهانی کارگری  با برتــری قاطع ۶ بر ۰ 
مقابل  تیم قدرتمنــد ایتالیا میزبان بازی ها ، 
مقتدرانــه به پیروزی رســید و قهرمان جهان 
شد.در دیدار پایانی جام جهانی فوتبال ساحلی 
کارگری به میزبانی شــهر چرویا ایتالیا، تنها نماینده ایران تیم فوالد هرمزگان 
با نتیجه قاطع ۶ بر صفر تیم ایتالیا میزبان مســابقات را شکست داد و قهرمان 
شــد، شــاگردان مجتبی ذاکری در مرحله نیمه نهایی نیز تیم آفریقا  را ۱۲ بر 
یک شکســت داده بودند.تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان با ترکیب مجتبی 
ذاکری ســرمربی، مرتضی طیاری مدیر تیم، محمــد کارگران مدیریت ورزش، 
عمران ارجنگی، افشــین آشیان، میالد قنبری، حجت اربابی، اصغر آذغ، مهران 
پایدار، رضا صفریان، علی ذاکری و علی رستمی بازیکنان به این مسابقات اعزام 
شدندمســابقات فوتبال ســاحلی جام جهانی  کارگــران در روزهای ۱۸ تا ۲۱ 

خردادماه به میزبانی ایتالیا برگزار شد.

مهندس رخصتی در کنفرانس تخصصی استیل پرایس
ذوب آهن اصفهان امسال ۴۰۰ هزارتن محصوالت 

با ارزش افزوده باال تولید می كند
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به عنوان 
سخنران اصلی اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس با عنوان 
تولید فوالدهای پیشــرفته با ارزش افزوده باال  که ســه شنبه 
۲۴خرداد ماه در هتل المپیک تهران برگزار شــد، به شــرایط 
تولید ایــن محصوالت پرداخت و گفــت : تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال یکی از اســتراتژی های اصلی این شرکت است که در این راستا برنامه 
امســال ذوب آهن اصفهان ، تولید ۴۰۰ هزارتن محصــوالت صنعتی و با ارزش افزوده 
باالســت .وی افزود : با اجرای طرح های توســعه مرتبط تا افق۱۴۰۴ بیش از۶۰درصد 
ازمحصوالت تولیدی شــرکت ، فوالدهای آلیاژی وکیفی باارزش افزوده باال خواهد بود 
.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود زنجیره کامل تولید فوالد از مواد معدنی 
تا محصول نهایی در این مجتمع عظیم صنعتی ، تولید فوالد به روش کوره بلند-کنورتور 
مشــابه۷۰ درصد واحدهای تولید فوالد جهان را یکی از مزیت های اصلی این شــرکت 
بــرای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانســت و گفت : این شــرکت با دارا بودن 
گواهینامه ها و اســتانداردهای ملی و بین المللی در تولید محصوالت فوالدی در ســال 
گذشــته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن از محصوالت خود شد .مهندس 
رخصتــی ، طراحی و تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان را یکی ازمهمترین گام های 
صنایع فوالدی کشور برای تولید محصوالت صنعتی دانست و گفت : در این راستا فوالد 
مورد نیاز ریل تولید شد و همچنین انواع ریل مورد نیاز کشور از جمله ریل مترو ، ریل 
معدن ، ریل زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات سال 
های اخیر صنعت کشور محســوب می شود .مهندس رخصتی  نتایج اقتصادی حاصل 
از توســعه تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتی را برای ذوب آهن اصفهان بسیار چشمگیر 
دانست و گفت : نسبت حاشیه سود تولید ورق سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت 
به سایر محصوالت بسیار قابل توجه است و همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و 
فوالدهای آلیاژی همچون کالف آلیاژی، سیم و ... نیز نسبت به دیگر محصوالت حاشیه 

سود خوبی ایجاد می کند.

اروپا در یک قدمی سهمیه بندی گاز
در زمان جنگ سرد و طی چند دهه گذشته، روسیه تامین کننده 
مطمئن گاز به اروپا بوده است اما این وضعیت هفته گذشته تغییر 
کرد.به گزارش ایسنا، روسیه عرضه گاز را به تالفی حمایت اروپا از 
اوکراین کاهش داده است. پس از اقدام روسیه در استفاده از انرژی 
به عنوان سالح، چشم انداز سهمیه بندی گاز در این منطقه اکنون 
کامال واقعی به نظر می رســد.کاهش عرضه گاز روســیه به اروپا، 
افزایش قیمتها را به دنبال داشته و اقتصاد این منطقه را تحت فشار 
قرار داده است و ممکن است همبستگی اروپا را دچار شکاف کند.
طبق گزارش شرکت مشاوره وود مک کنزی، نیروگاههای اروپایی 
مجبور شــدند برای تامین نیازهای زمســتانی، از ذخایرشان گاز 
برداشــت کنند و کنترلهای دولتی توزیع گاز ممکن است تا چند 
ماه دیگر آغاز شود. اگر روسیه مسیر اصلی صادرات گاز به اروپا را 
ببندد، این منطقه ممکن است تا ژانویه با کمبود تامین گاز روبرو 
شود.رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان پنجشنبه گذشته در مصاحبه 
با شبکه تلویزیونی ARD، اظهار کرد: وضعیت دشواری است. این 
آزمون قدرت میان متحدان غربی و روســیه است.پس از این که 
کرملین، جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم را که مستقیما 
گاز را به آلمان می رساند، حدود ۶۰ درصد کاهش داد، زنگ خطر 
به صــدا درآمد. کاهش تحویل گاز روســیه، پیامدهای ثانویه در 
فرانسه، اتریش و جمهوری چک داشته است.شرکت یونی پر آلمان 
که بزرگترین خریدار گاز روســیه در اروپاست، ۶۰ درصد کمتر از 
میزان درخواستی، گاز دریافت کرده است. شرکت اِنی ایتالیا، تنها 

نیمی از حجمی که درخواست کرده بود را از گازپروم دریافت کرده 
است و شرکت انژی فرانسه و OMV اتریش هم با کاهش دریافت 
گاز روبرو شده اند.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، چندین 
دهه روابط انرژی قابل اتکا که با اروپا داشــته است را از زمان آغاز 
جنگ در اوکراین، بــا کاهش تدریجی عرضه در گامهای کوچک 
تغییر داده و هفته گذشــته این روند را تسریع کرد.تیه ری بروس، 

اســتاد موسسه مطالعات سیاســی پاریس در این باره گفت: این 
کاهش بیشــتر عرضه، ذخیره سازی گاز در سطح اتحادیه اروپا را 
چالش برانگیز می کند و همبستگی شکننده اتحادیه اروپا را به بوته 
آزمــون می گذارد.قیمت گاز طبیعی اروپا تحت تاثیر این تنش ها، 
حــدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که بزرگترین افزایش هفتگی 
از زمان آغاز جنگ روســیه در اوکراین بود. این منطقه جایگزین 

بزرگی برای خطوط لوله روســیه به خصوص در ماه های ســخت 
زمســتان ندارد. ظرفیت مازاد تولید اندکی در نروژ و هلند وجود 
دارد و محموله های گاز طبیعی مایع )LNG( محدودیت بیشتری 
پیدا خواهد کرد.چین که بزرگترین واردکننده LNG جهان در سال 
۲۰۲۱ اســت، خرید نقدی محموله های LNG را در سال میالدی 
جــاری پس از اجرای قرنطینه های کوویــد و افت تقاضا، کاهش 
داد. اما تقاضا احتماال زمســتان امسال بهبود پیدا کرده و چین را 
برای دریافت LNG بیشتر با اروپا وارد رقابت می کند. تعمیرات در 
پایانه صادراتی بزرگ در تگزاس هم میزان عرضه را محدود کرده 
است.کمیسیون اروپا روز جمعه نامزدی اوکراین برای عضویت در 
اتحادیه اروپا را پیشنهاد کرد. یک روز پیش از آن اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه و ماریو 
دراگی، نخســت وزیر ایتالیا به کی یف سفر کرده و حمایت خود 
را از این اقدام ابــراز کرده بودند.با وجود نمایش این حمایت، گاز 
همچنان یک مشکل مانده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین، پس از این دیدار روســیه را متهم کرد به دروغ مشــکل 
تعمیــرات فنی را عامل کاهش عرضه گاز از نورد اســتریم جلوه 
می دهد. اگر روسیه عرضه گاز را همچنان محدود نگه دارد، ایتالیا 
ممکن اســت هفته جاری یک طرح اضطــراری را آماده کند که 
احتماال شامل اســتفاده بیشتر از سوختهای کثیف تر باشد.آلمان 
که در ســطح اول برنامه بحران ســه مرحله ای خود قرار دارد، در 
حال بررســی گزینه های مختلف برای کاهش تقاضاست؛ مثال به 
مالکان اجازه خواهد داد گرمایش را در زمســتان کاهش دهند و 
یک پلتفرم فروش برای شرکتها ایجاد می کند تا حق مصرف خود 
را بفروشــند. بزرگترین اقتصاد اروپا که برای بیش از یک سوم از 
گاز مورد نیازش به روسیه وابسته است، خواستار همبستگی اروپا 
شده و از مردم خواسته است برای مقابله با پوتین، در مصرف انرژی 

صرفه جویی کنند.

یک محموله نفت ونزوئال به میزان ۶۵۰ هزار بشکه توسط شرکت ایتالیایی اِنی به مقصد اروپا حمل می شود که نخستین 
صادرات نفت از این کشور آمریکای جنوبی به این منطقه در دو سال گذشته است.به گزارش ایسنا، وزارت خارجه آمریکا 
در ماه مه نامه هایی به اِنی و شــرکت رپسول اسپانیا ارســال و به آنها اجازه داد دریافت نفت ونزوئال را به عنوان راهی 
برای تسویه میلیاردها دالر طلب انباشته شده و سود آنها، ازسربگیرند.طبق آمار رفینیتیو آیکان، یک نفتکش بزرگ به 
نام پانتاناســا که از ســوی شرکت اِنی کرایه شده است، در حال حاضر به سوی ونزوئال در حرکت است و انتظار می رود 
دو میلیون بشکه نفت ونزوئال را بارگیری کند و به مقصد اروپا حمل کند.انتظار می رود این محموله ماه جاری از سوی شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال 
تحویل داده شود و اِنی اختیار فروش بخشی از آن را به شرکت رپسول اسپانیا برای پاالیشگاه هایش در کارتاخنا و بیلبائو دارد.نفتکش پانتاناسا که با پرچم 
مالت در حرکت است، قرار است نفت ونزوئال را نزدیک بندر آموای از طریق انتقال کشتی به کشتی، بارگیری کند.صادرات نفت ونزوئال در ماه مه به دلیل 
تغییر شرایط قرارداد از سوی شرکت PDVSA از فروش نقدی به پیش فروش، به پایین ترین میزان در ۱۹ ماه گذشته نزول کرد. این تغییر که با هدف کاهش 
ریسک محموله های پرداخت نشده صورت گرفت، روی مشتریانی که قراردادهای سواپ برای تسویه طلبشان دارند، تاثیر نداشت.بر اساس گزارش رویترز، 
شرکتهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی از جمله اِنی، رپسول، شورون، ONGC و مورل اند پرام، جوینت ونچرهایی با شرکت PDVSA در ونزوئال اداره می کردند 

که از زمان ممنوعیت سواپ نفت ونزوئال در قبال بدهی این کشور در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، میلیاردها دالر طلب معوق دارند.

قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر نگرانی ها نســبت به متاثر شدن اقتصاد جهانی و تقاضا برای انرژی از افزایش نرخهای بهره در سراسر 
جهان، حدود شش درصد ریزش کرد و به پایین ترین میزان در چهار هفته گذشته رسید.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت شش دالر و۶۹ 
سنت معادل ۵.۶ درصد کاهش یافت و در ۱۱۳ دالر و ۱۲ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هشت دالر 
و سه سنت معادل ۶.۸ درصد کاهش، در ۱۰۹ دالر و ۵۶ سنت در هر بشکه بسته شد.این پایین ترین قیمت نهایی نفت برنت از ۲۰ مه و پایین ترین 
قیمت نهایی وست تگزاس اینترمدیت از ۱۲ مه بود. همچنین بزرگترین ریزش روزانه قیمت نفت برنت از اوایل مه و بزرگترین سقوط شاخص نفت 

آمریکا از اواخر مارس بود. نفت برنت برای نخستین بار در پنج هفته گذشته و وست تگزاس اینترمدیت برای نخستین بار در هشت هفته گذشته کاهش هفتگی پیدا کرد.بازار نفت آمریکا 
روز دوشنبه به مناسب تعطیالت عمومی، بسته خواهد بود.عامل دیگری که قیمتها را تحت فشار قرار داد، صعود ارزش دالر آمریکا به باالترین حد از دسامبر سال ۲۰۲۲ در برابر سبدی از 
ارزهای بزرگ بود که نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گران تر کرد.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA اظهار کرد: همسو با صعود ارزش دالر، قیمتهای نفت صعود کرده 
است. روسیه هم از افزایش صادرات نفت خود خبر داده و نگرانی ها پیرامون رکود اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرده است.بانکهای مرکزی بزرگ جهان که در دوران پاندمی کووید، به سرعت 
سیاستهای تسهیلی اتخاذ کرده بودند، اکنون در حال تحکیم سیاست پولی برای مبارزه با تورم هستند. بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخهای بهره را به بیشترین میزان در بیش از ۲۵ 
سال گذشته افزایش داد.جان کیلداف، از شرکای شرکت اگین کپیتال در نیویورک نوشت: تاثیر اقدامات جدی بانکهای مرکزی برای مقابله با رشد تورم از طریق افزایش نرخهای بهره و 

تحکیم سیاست پولی، در مجموعه بازار نفت منعکس شده است و کندی رشد اقتصادی، تقاضا برای انرژی را آهسته خواهد کرد.

سقوط آزاد قیمت نفتصادرات نفت ونزوئال به اروپا ازسرگرفته شد

آگهی مناقصه عمومی
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موافقت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت مواد شوینده
رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت: در این موضوع تصمیم گیرنده نهایی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که براساس تصمیم 
آنها اقالم شوینده تا 15 درصد افزایش قیمت را داشته که از دو روز گذشته اعمال شده است.به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهالی اخیر شاهد نابسمانی و اخبار ضد و نقیض 
در مورد نحوه و میزان افزایش قیمت مواد شوینده بودیم بطوریکه رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و پاک کنندگان روز پنجشنبه به ایلنا گفت که انجمن صنایع 
شویندگان با توجه به باال رفتن هزینه های سربار، نرخ ارز و مشکالت در تامین مواد اولیه تقاضای افزایش 30 تا 80 درصدی نرخ مواد شوینده را کردند اما سازمان حمایت با این 
تقاضا موافقت نکرد. تقاضای این انجمن برای افزایش نرخ مواد شوینده به این شرح است؛ افزایش 70 درصدی نرخ مواد شوینده دستی، افزایش 65 درصدی نرخ مواد شوینده 
ماشینی، افزایش 60 درصدی نرخ مایعات دستشویی و ظرفشویی، افزایش 50 درصدی نرخ شامپو و سایر محصوالت شوینده، افزایش 80 درصدی نرخ صابون و خمیر دندان.

 از همین روی بختیار علم بیگی، رئیس انجمن صنایع شــوینده، آرایشــی و بهداشتی، در گفت وگو با ایلنا در مورد میزان افزایش قیمت اقالم شوینده گفت: در این موضوع 
تصمیم گیرنده نهایی ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اســت که براساس تصمیم آنها اقالم شوینده تا 15 درصد افزایش قیمت را داشته که از دو روز 

گذشته اعمال شده است.

در سفر رئیس سازمان توسعه تجارت به روسیه چه گذشت؟

انعقاد تفاهمنامه ها و تاکید بر عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا
رئیس ســازمان توسعه تجارت با سفر به سنت پترزبورگ در دیدار با 
وزیر مسکن روســیه و وزرای اقتصادی اتحادیه اوراسیا ضمن انعقاد 
تفاهمنامه ها، راهکارهای توسعه صادرات میان ایران و روسیه را بررسی 
کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان 
توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان 
توســعه تجارت که روز چهارشنبه برای شرکت در بیست و پنجمین 
مجمع بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ عازم این شهر شده بود، 
در طول 3 روز اقامت خود در سنت پترزبورگ با مقامات ارشد روسی 

در حوزه اقتصاد و تجارت دیدار و گفتگو داشت.

معاون نخست وزیر روسیه: روسیه آماده ساخت راه آهن در 
ایران است

در این دیدار اوورچوک، معاون نخســت وزیر روسیه ضمن خوش آمد 
گویی به طرف ایرانی، از فعال سازی کریدور شمال – جنوب استقبال 
کــرد و از برنامه ایران برای حل مشــکالت لجســتیکی این کریدور 
پرســید و از موافقت رئیس جمهور روســیه برای ساخت راه آهن در 
ایران خبر داد.وی گفت: روســیه حاضر است 16۲ کیلومتر راه آهن 
آستارا-رشت را ســاخته و تحویل ایران دهد.در ادامه این نشست در 
مورد مباحث پولی و تشــکیل کارگروه تولید مشترک، تامین قطعات 
صنعتی کارخانه های روسیه توسط کارخانه های ایرانی، ایجاد مناطق 
ازاد مشترک در شمال و جنوب ایران بحث و تبادل نظر شد.همچنین 
پیمان پاک بر نقش روسیه در نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی ایران، 
نوسازی ناوگان کشــتیرانی در دریای خزر و نوسازی ناوگان جاده ای 
ایران تاکید کرد.معاون نخســت وزیر روسیه نیز با بیان اینکه روس ها 
می دانند تحریم ها لغو نخواهد شــد از چشم طمع دشمنان به منابع 
عظیم ۲ کشور سخن گفت و بر لزوم طراحی شیوه های جدید تبادالت 
پولی و بانکی تاکید کرد.وی همچنین از عزم روســیه برای پیگیری 
عضویت ایران در بریکس خبر داد و پیشنهاد کرد ایران به عنوان عضو 

ناظر به اتحادیه اوراسیا ملحق شود.

ایجاد مرکز بازرگانی نوا-پارس در سنت پترزبورگ
همچنین در حاشــیه بیســت وپنجمین مجمع بین المللی اقتصادی 
ســنت پترزبورگ تفاهم نامه ایجاد مرکز بازرگانی ایران و روســیه با 
مرکزیت ســنت پترزبروگ و تهران با عنــوان »نوا-پارس« با حضور 
علیرضا پیمان پاک، رییس ســازمان توســعه و تجــارت جمهوری 
اســالمی ایران، کاظم جاللی، ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
روسیه و کریل والنتینوویچ پولیاکوف، معاون استاندار سن پترزبورگ، 
گریگوریف اوگنی دیمیتریویچ، رییــس کمیته روابط خارجی دولت 

ســنت پترزبورگ، آپلســنین دیمتری والدیمیرویچ مسئول ایران و 
خاورمیانه کمیته روابط خارجی دولت سنت پترزبورگ به امضا رسید.
با راه اندازی این مرکز، توســعه تجارت متقابل بین ایران و روسیه در 
حوزه های تامین تجهیزات نفت و گاز، محصوالت مهندســی حمل و 
نقل، ماشین ســازی، کشتی سازی، تجهیزات الکترونیکی، طراحی و 
ساخت تاسیسات انرژی، ایجاد پایگاه تعمیرات تجهیزات عرضه شده، 
کشــاورزی، صنایع غذایی، داروسازی و ساختمانی در دستور کار قرار 
گرفته است.توسعه همکاری های تجاری-اقتصادی و سرمایه گذاری در 
صنایع پیشران و اولویت دار بین شرکت ها، سازمان ها و تولیدکنندگان 
ایران و روســیه، حمایــت و کمک موثر در ایجــاد ارتباطات تجاری 
مســتقیم بین کارآفرینان روســیه و ایران، ایجاد ساز و کار مناسب 
در جهت تســهیل در مراودات مالی شرکت های مستقر در جغرافیای 
طرفین، راه اندازی پورتال های اینترنتی معرفی پتانسیل های تجاری 
ایران به روسیه و بلعکس، تالش در جهت توسعه پروژه کریدور حمل 
و نقل بین المللی شمال-جنوب به منظور تسهیل در ترانزیت کاال بین 
دو کشــور، ایجاد کلیه زیرســاخت های الزم مورد نیاز مرکز همچون 
حضور بانک و شــرکت بیمه ایرانی و روســی در مرکــز، ایجاد واحد 
نمایشــگاهی در جهت به نمایش درآوردن دستاوردهای طرفین در 
کشــور مقابل و همچنین ایجاد مراکز فرهنگی در محدوده طرفین از 
جمله اهداف راه اندازی مرکز بازرگانی ایران و روسیه ذکر شده است.
در این مراسم رییس سازمان توسعه و تجارت جمهوری اسالمی ایران 
راه انــدازی این مرکز را فصل جدیدی از همکاری بین شــرکت های 
ایران و روســیه خواند و بر حمایت از برنامه های آن تاکید کرد.پیمان 
پاک اجرای تفاهم نامه لغو روادید گروهی بین دو کشور را که پیشتر 
به امضا رســیده بود را راهی برای توســعه گردشــگری در دو کشور 
عنوان کرد.معاون استاندار سن پترزبورگ نیز با ضمن ابراز خرسندی 
از تشــکیل این مرکز و همکاری همه جانبه در پیشبرد اهداف آن به 
خواهرخواندگی سنت پترزبورگ با اصفهان اشاره کرد و از سفر هیاتی 
تجاری از روسیه به ایران و حضور در دو شهر اصفهان و تهران خبر داد.

درخواست وزیر مسکن روسیه برای خرید مصالح ساختمانی 
و توربین

همچنین در نشست هایی جداگانه، پیمان پاک با فایزولین وزیر مسکن 
روسیه و ماکسیم ســوکولوف مدیرعامل آوتاباس و وزیر سابق حمل 
و نقل روســیه دیــدار و گفتگو کرد.در این دیدارهــا مذاکراتی برای 
صفر شــدن تعرفــه واردات گندم و روغن صــورت گرفت و بر تولید 
مشــترک خودرو در ایران توافق شــد.همچنین دو طرف در موضوع 

احداث شهرک ها و مناطق صنعتی مشترک و نیز استفاده از ظرفیت 
شهرک های موجود برای تجارت آزاد و تولیدات مشترک بحث و تبادل 
نظر کردند.در این جلســات وزیر مسکن روســیه از اشتیاق و عالقه 

کشورش برای خرید مصالح ساختمانی و توربین از ایران خبر داد.

تاکید ایران بر امضای موافقت نامه تجارت آزاد اوراسیا قبل از 
اتمام سال 2022

در ادامــه حضور پیمان پاک در ســنت پترزبورگ، وی در نشســت 
تخصصی همکاریهای تجاری ایران و روسیه حاضر شد و در سخنانی 
با اشــاره به حجم کلی مبــادالت تجاری ایران و روســیه با دنیا که 
حدود 700 میلیارد دالر اســت گفت: از این رقم تنها ۴ میلیارد دالر 
به مبادالت ۲ کشــور ایران و روســیه اختصاص دارد که عدد بسیار 
ناچیزی اســت.وی با اشاره به روابط سیاســی دو کشور تاکید کرد: 
تبادالت تجاری ایران و روســیه باید به ســرعت افزایش پیدا کند اما 
الزمه این افزایش چند اقدام مهم اســت که باید به انجام آنها سرعت 
دهیم.پیمان پــاک با بیان اینکه تجارت را باید در زنجیره تامین دید 
افزود: هم اکنون فقدان شــناخت کافی تجار ایرانی و روس از یکدیگر 
موجب شــده تا حجم مبادالت کمی را شاهد باشیم که البته در چند 
ماه اخیر شاهد اعزام هیأت های تجاری ۲ کشور برای برگزاری جلسات 
رودررو بودیم.به گفته وی، در سه ماه گذشته بزرگترین هیأت تجاری 
تاریخ ایران به روســیه اعزام شد که دستاوردهای خوب تجاری برای 

تجار در پی داشت.

رئیس ســازمان توســعه تجارت همچنین به پتانســیل موجود در 
استان های دو کشــور نیز اشــاره کرد و افزود: در این راستا در حال 
برقرار کردن ارتباط مســتقیم استان های مکمل با یکدیگر هستیم تا 
بتوانند از ظرفیت های یکدیگر بهره ببرند.وی از تاکید رئیس جمهور 
جمهوری اســالمی ایران بر لزوم اجرایی شــدن موافقت نامه اوراسیا 
خبــر داد و گفت: تاکید داریم که موافقت نامه تجارت آزاد اوراســیا 
قبل از اتمام سال ۲0۲۲ به امضا برسد.پیمان پاک همچنین برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصی مشــترک را از دیگر اقداماتی دانست که به 
توسعه روابط تجاری میان ایران و روسیه منتهی می شود و در ادامه بر 
موضوع رفع موانع تبادالت پولی، بانکی و ملی سخن گفت.وی گفت: 
هر ۲ کشور با تحریم های ظالمانه مواجه هستند که این تحریم ها در 
قدم اول نظام پولی و بانکی را نشانه رفته است. جمهوری اسالمی ایران 
به واســطه مبارزه طوالنی با تحریم های ظالمانه تجارب خوبی کسب 
کــرده و راه های مختلفی برای مبارزه بــا این تحریم ها طراحی کرده 
است.معاون وزیر صمت ادامه داد: نشست های متعددی میان مدیران 
بانکی ۲ کشور برگزار شده و تعریف راهکاری مشخص می تواند عالوه 
بر اینکه تجارت میان ایران و روسیه را رونق بخشد، موجبات استفاده 
کشورهای دیگر را نیز فراهم سازد.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به موضوع مشکالت گمرکی و لجستیکی در حوزه حمل و نقل اشاره 
کرد و افزود: با شــرایط فعلی که گمرکات دو کشور دارند، نمی تواند 
انتظار افزایش مبادالت تجاری را داشت و گمرکات باید سطح خود را 
افزایش دهند.پیمان پاک با اشاره به راه اندازی کریدور شمال – جنوب 

گفت: زیرســاخت های حمل و نقلی وضعیت خوبی ندارند و با وجود 
افزایش 80 درصدی ترانزیت از این مســیر، این عدد فعلی نیازهای ۲ 
کشور را تامین نمی کند.وی از اشتیاق کشورهای شرق آفریقا و حاشیه 
خلیج فارس به استفاده از کریدور شمال – جنوب اشاره کرد و افزود: 
درخواست های مکرری از این کشــورها برای راه اندازی این کریدور 
داریم که با حل مســائل لجســتیکی می تواند مسیر جایگزین بسیار 
خوبی برای مسیرهایی باشد که به علت بحران فعلی مسدود شده اند.

وی در این زمینه پیشــنهاد شکل گیری شرکت های مشترک حمل و 
نقل و ســرمایه گذاری مشترک در خصوص نوسازی و تجهیز ناوگان 
حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی و نیز تسریع در تکمیل مشترک 
راه آهن رشت آستارا را مطرح نمود که مورد استقبال طرف های روسی 
قرار گرفت.رئیس ســازمان توســعه تجارت در پایان بر لزوم تولیدات 
مشترک صنعتی و دانش بنیان توســط ۲ کشور تاکید کرد و افزود: 
دانش مکمل ایرانی و روس می تواند به تولید محصوالتی بینجامد که 
عالوه بر رفع نیاز داخلی هر ۲ کشور، به صادرات و رهایی از وابستگی 

به کشورهای دیگر ختم شود

دیدار با دســتیار پوتین و تاکید بر گسترش روابط تجاری و 
اقتصادی

در یکی دیگر از دیدارها، پیمان پاک نشســتی را با کوبیاکف، دستیار 
رئیس جمهور روسیه برگزار کرد و دو طرف بر گسترش روابط تجاری 
میان کشــورهای متبوع خود تاکید کردند.همــکاری در موضوعاتی 
همچون خودروسازی، کشتیرانی، ساخت کشتی، فعال سازی کریدور 
شــمال -جنوب، همکاری بانکی و تبادالت ارزی، تولیدات مشترک 
میان صنایع مادر ۲ کشور از موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.
همچنیــن پیمان پاک بر آمادگی ایران جهت انعقاد قراردادهای بلند 
مدت در حوزه میوه و تره بار با همکاری اتاق بازرگانی ایران و روسیه 
برای تثبیت و توســعه حجم صادرات تاکید کرد.در ادامه کوبیاکف از 
پیشنهاد رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر برگزاری نمایشگاه های 
مشترک میان شرکت های ایرانی و روس استقبال کرد و گفت: صنعت 
خودروسازی روسیه آماده است با ایران همکاری های مشترک داشته 
باشد، و ایران می تواند شریک تجاری ما در بازاری باشند که به گفته 
وال اســتریت ژورنال شــرکت های غربی بازار 100 میلیارد دالری را 

رها کرده اند.

دیدار با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا
همچنین پیمان پاک در نشستی که با آندره اسلپنیوف، وزیر تجارت 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا داشت اهتمام کلیه دستگاه های کشور در 
جهت تســهیل زمینه انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد با این اتحادیه 
تاکید و پیشــنهاد کرد تا عالوه بر همکاری مناطق آزاد صنعتی ایران 
با مناطق مشابه در کشــورهای عضو این اتحادیه، در خصوص تولید 
مشترک کاالهای صنعتی نیز رایزنیها آغاز شود.وزیر تجارت اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا نیز از آمادگی این اتحادیه جهت اعزام کارشناسان 
خود به ایران به منظور ادامه مذاکرات در خصوص موافقتنامه تجارت 

آزاد خبر داد.

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه 
معامالت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از بین پیمانکاران واجد ین شرایط واگذار نماید.
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مبلغ تضمین

نیرو رسانی به متقاضیان،بهینه 401140292001094146000002
سازی و رفع حریم و اصالح ساختار 
شبکه های توزیع در محدوده امور 

برق منطقه5)بسته10(
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پیشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms   دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/04/18 
در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الفـ  ضمانت نامه( خود را به نشانی جاده اصفهان، نایین- روستای جیالن آباد- مدیریت برق نواحی  شرق اصفهان، 

دبیرخانه امور، نحویل نمایند. . به پیشنهاد مناقصه گرانی که بعد از مهلت مذکور اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
https://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

https://icts.mporg.ir   سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرک توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کســب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 34122252-031  واحد مناقصات  و خرید- خانم زمانی و جهت آگاهی بیشترشــرح خدمات این مناقصه با شــماره تلفن: 
34122240-031 دفتر مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-21 و 85193468-021 تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت 
هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد 

مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به بعهده مناقصه گران می باشد. 
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

حضور پیشنهاد دهندگان ) هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.
به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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گزیده خبر

مسئول سازمان امور مالیاتی:
  بیش از ١.٢ میلیون بازاری مالیات

 با نرخ صفر دادند
رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی اظهار داشــت: در سال های گذشته 
میزان مالیات به ســوابق برمی گشــت و میزان افزایش مالیات بر اتکای میزان 
مالیات پرداخت شــده در سال گذشته یا افزایش ٨ تا ١٢ درصد بود اما امسال 
معیار اطالعات دستگاه پوز است و معیار شفاف تری در نظر گرفته شده و صاحبان 
مشــاغل به این موضوع اعتراض دارند.مهدی موحــدی بک نظر در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصــادی ایلنا درباره اعتراض اصناف به محاســبات جدید مالیاتی و 
مبنا در نظر گرفتن تراکنش ها اظهار داشــت: مسأله به تبصره ماده ١٠٠ قانون 
مالیات های مستقیم برمی گردد. مالیات صاحبان مشاغل و کسبه و بازاری ها بدون 
تسلیم اظهارنامه، مقطوع مورد محاسبه قرار می گیرد و پیش از این معیار تعیین 
مالیات سابقه عملکرد بوده و براساس عملکرد یک سال قبل اینکه چقدر مالیات 
پرداخت کرده مالیات امسالش با یک ضریبی در نظر گرفته می شد.وی ادامه داد 
: پیش از این صاحبان مشــاغل هر چه میزان که در ســال های گذشته مالیات 
می پرداختند در سال جدید هم میزان مالیات با ضرب در یک ضریبی افزایش ٨ 
تا ١٢ درصدی پیدا می کرد. اما امسال اتفاق دیگری افتاده و معیار مالیات میزان 
فروش تعیین شده  است. رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور با بیان 
اینکه معیار تعیین مالیات امسال، فروش و اطالعات ثبت شده در کارت خوان ها 
در نظر گرفته شده گفت: طبیعتا کسبه از کارتخوان ها برای فروش کاال و خدمات 
اســتفاده می کنند اما ممکن است عده ای مدعی باشند که امور مالی دیگری را 
هم انجام می دهند اما افراد توجه داشــته باشــند که اگر سازمان امور مالیاتی 
موضوعاتی مانند حواله پول، ساتنا، پایا و کارت به کارت را در نظر می گرفت، حق 
با آنها بود اما در مبنا قرار گرفتن کارتخوان و پوز این بهانه کنار گذاشته می شود. 
موحدی بکنظر افزود: باید میزان فروشی که صاحبان مشاغل اعالم می کردند را 
در ضریب فعالیت ضرب می  کردند و سود به دست می آمد و با این ضریب فعالیت 
سود مشــمول مالیات محاسبه می شــد. وی ادامه داد : این معیار به این گونه 
اســتفاده نمی شد اما امسال برای اینکه از میزان فروش دستگاه های پوز به سود 
برسند دوباره این معیار فعال شده و نسبت سود را تعریف کردند و از آنجایی که 
این نســبت سود عدد باالیی بوده سازمان آن عدد را به نصف کاهش داده است. 
فرض کنیم اگر برای یک کســبه ای این نســبت ٢٠ درصد بوده این درصد در 
میزان فروش ضرب می شده و سود به دست می آمد و سازمان آن درصد ضریب 
را به نصف رسانده  است.رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور تاکید 
کرد : از دیگر معافیت های سازمان این بوده که ٧٠درصد اطالعات تراکنش ها را 
به عنوان میزان فروش در نظر گرفته و لحاظ کرده است. موحدی بک نظر با اشاره 
به موضوع اعتراض اصناف اظهارداشــت: در سال های گذشته میزان مالیات به 
سوابق برمی گشت و میزان افزایش مالیات بر اتکای میزان مالیات پرداخت شده 
در سال گذشته یا افزایش ٨ تا ١٢ درصد بود اما امسال معیار اطالعات دستگاه 
پوز است و معیار شفاف تری در نظر گرفته شده و صاحبان مشاغل به این موضوع 
اعتراض دارند.وی ادامه داد: البته با اعمال قواعدی بر تبصره ماده ١٠٠ امســال 
حداکثر افزایش مالیات ســه برابر سال گذشته اســت که با گفت وگوهایی که 
شده اصناف ۴ برابر هم پرداخت می کنند اما درخواست آنها این است که معیار 
تراکنش دســتگاه پوز نباشد. رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور 
در پاسخ به این ســوال که مبنای درآمد ۴ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان برای 
اخذ مالیات چه بوده؟ گفت: طبق تبصره ماده ١٠٠ خوِد قانون ١٠ برابر موضوع 
معافیت ماده٨۴ را در نظرگرفته اســت و قانــون بودجه هم ٣٠ برابری را اعالم 
کرده که از این معیار به عدد یک میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان می رسیم به این 
معنا که هر کسبه ای که درآمد و فروش باالتر از یک میلیارد و چهارصد میلیون 
تومان داشــته باید اظهارنامه مالیاتی می داد اما سازمان مالیات معافیت هایی در 
نظر گرفته تا کسانی که بیش از ۴ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان فروش داشته اند 
مشمول مالیات شوند. وی با قیاس میزان مالیاتی که صاحبان مشاغل و بازاری ها 
پرداخت کرده اند نسبت به حقوق بگیران دولت اظهار داشت: از ٣٠۶ هزار میلیارد 
تومان مالیاتی که سال گذشته وصول شد سهم صاحبان مشاغل ١٧ هزار میلیارد 
تومان بوده و در مجموعه ٣ میلیون و ۵٠٠ هزار اظهارنامه از ســوی این اصناف 
ارایه شده که به طور میانگین هر کسبه در سال ۵ میلیون تومان و در ماه ۴١۶ 
هزار تومان مالیات پرداخته است در حالی که ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار حقوق بگیر 
دولت ٢٠هزار میلیارد تومان مالیات پرداختند که به طور میانگین هر نفر  بیش 
از ٩ میلیون تومان مالیات داده است. وی تاکید کرد: در سال گذشته بیش از یک 

میلیون و ٢٠٠ هزار صاحب شغل و کسبه مالیات صفر داده اند.

بورس ١۶ هزار واحد سقوط کرد
بازار سرمایه مجددا هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل بورس بیش 
از ١۶ هزار واحد کاهش یافت.به گزارش ایســنا، شاخص کل بورس دیروز با 
١۶ هزار و ۵٨١ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۵۴٧ هزار واحد ایستاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم ٣٧۵١ واحد کاهش یافت و رقم ۴٢۵ هزار 
و ١٨١ واحــد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۴٢۶ هزار معامله به ارزش 
۴٠ هزار و ٨٢۵ میلیارد ریال انجام دادند. پتروشــیمی نوری، توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه، ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی، ملی صنایع 
مس ایران و گســترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی بورس گذاشــتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل 
فرابورس نیــز ٢٣٩ واحد کاهش یافت و رقم ٢١ هزار و ١١٠ واحد را ثبت 
کرد.معامله گران این بازار ٢٢٧ هزار معامله به ارزش ٣٣ هزار و ۵١١ میلیارد 
ریال انجام دادند. پلیمر آریاساســول، بیمه پاســارگاد، پتروشیمی زاگرس، 
سرمایه گذاری مالی ســپهر صادرات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و در مقابل تولید نیروی برق دماوند نســبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد

شرط اخذ مالیات از تراکنش بانکی
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل 
امور مالیاتی اعالم کرد: در مواردی که در رسیدگی ادارات امور 
مالیاتی اسناد، مدارک و شواهد مثبته ای دال بر درآمدی بودن 
آن به دست نیاید، ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی 
مجاز به اعمال ضریب یا نسبت، سود فعالیت و مطالبه مالیات از 
این بابت نیستند.به گزارش ایسنا، در بخشنامه داود منظور آمده 
است: پیرو بخشنامه شماره ١۶/٩٩/٢٠٠ در تاریخ ٣١/١/١٣٩٩ 
و اصالحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررســی و رسیدگی به 
اطالعات پولی و مالــی واصله از جمله تراکنش های بانکی و با 
توجه به آرای متعدد مصادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری 
و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات های 
حل اخالف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شــده در 
نحوه عملکــرد ادارات امور مالیاتی در رســیدگی به تراکنش 
هــای بانکی به ویژه بنده )١٨( آن، موارد زیر در رســیدگی به 
تراکنشهای بانکی لغایت عملکرد سال ١٣٩٩ توسط ادارات امور 
مالیاتی و مراجع حل اختالف مالیانی مورد تاکید قرار می گیرد.

١- همانطور که در بخشــنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان 
تاکید شده  و اطالعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد 
اشخاصی نیســت مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام شده و 
اســناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز 
شــود. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی 

اسناد، مدارک شــواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن 
آن به دســت نیایــد و ادارات امور مالیاتــی به صرف تراکنش 
بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نســبت، سود فعالیت و مطالبه 

مالیات از این بابت نیســتند. در صورتی که قبال بدون توجه به 
این امر نســبت به مطالبه مالیات اقدام شده است به مراتب در 
رسیدگی مجدد در اجرای ماده ٢٣٨ قانون مالیات های مستقیم 

و با مراجع حل اختالف مالیاتی حســب مورد بشرح فرق مورد 
رسیدگی قرار گیرد.

٢- در مــواردی که پیش از این بدون رعایت شــرایط بند )١( 
نســبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیــات متعلقه به قطعیت 
رسیده اســت، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی در آمدی بودن 
برای بانکی مذکور نبــوده و در این صورت ادارات امور مالیالی 
مجاز به مطالبه مالیــات برارزش افزوده و جریمه موضوع ماده 
١٩٢ )کتمان در آمد( از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق 
اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز 

شود.
در مواردی که در اجرای ماده ٩٧ قانون مالیات های مســتقیم 
نســبت به صدور برگ تشــخیص مالیات بر اساس اظهارنامه 
برآوردی )اعم از سیستمی با رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی( 
و بدون رعایت بند )١( اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس 
از دریافت اعتراض عمومی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق 

مفاد این بخشنامه اقدام کنند.
٣- با توجه به مقررات بند )م( تبصره )١٢( قانون بودجه ســال 
١۴٠٠ کل کشور، مفاد این بخشــنامه در خصوص واریزی به 
حســاب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله 
دستگاه کارتخوان بانکی)pos(، جاری نبوده و در اینگونه موارد 

اثبات غیر در آمدی بودن آن با مودی است.

با افزایش فشار فروش، بیت کوین از ١٠ دارایی برتر در رتبه بندی جهانی سقوط کرد.به گزارش ایسنا، پس از جذب 
سرمایه قابل توجه برای رتبه بندی در میان با ارزش ترین محصوالت سرمایه گذاری، بیت کوین بر اساس ارزش بازار از 
١٠ دارایی برتر جهان خارج شد زیرا این ارز دیجیتال پرچمدار همچنان در یک بازار بسیار پرنوسان حرکت می کند.

داده های ارائه شــده توسط شرکت مارکت کپ نشان می دهد که بیت کوین با ارزش بازار ٣٩٠ میلیارد دالر، اکنون 
در رتبه ١۶ قرار دارد و موقعیت خود را نسبت به دارایی های مالی سنتی معروف از دست داده است.در طول سال 
گذشــته، بیت کوین جایگاه خود را در ١٠ گروه برتر حفظ و در عین حال موقعیت خود را به عنوان یکی از دارایی های با بهترین عملکرد در دهه گذشــته 
تثبیت کرد.کوین گزارش کرد، به طور خاص، طال با ارزش بازار ١١ تریلیون دالر با ارزش ترین دارایی باقی مانده است. قابل توجه است که هر دو دارایی در 
بازار با تورم باال فعالیت می کنند اما طال دست باال را حفظ کرده است.جایگاه  دیگر دارایی های برتر شامل آرامکو عربستان با ارزش بازار حدود ٢.٢۵ تریلیون 
دالر در رتبه دوم است، پس از آن اپل با ٢.١ تریلیون دالر قرار دارد، در حالی که مایکروسافت با ١.٨٣ تریلیون دالر در رتبه چهارم و آلفابت با ارزش بازار 

١.٣٨ تریلیون دالر در رتبه پنجم جای دارند.

مدیر سیستم های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت: سود سنواتی ٣٧ شرکت تا پایان هفته گذشته به حساب بانکی بیش از 
٢ میلیون و ٧٠٠ هزار ســهامدار واریز شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات(، حسین قشمی با بیان اینکه سود سنواتی ٣٧ شرکت تا پایان هفته گذشته به حساب بانکی بیش از ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار سهامدار از طریق اطالعات 
ســامانه ســجام واریز شده است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته، سود ســنواتی ٢ میلیون و ٧۶٧ هزار سهامدار از طریق اطالعات 
سامانه سجام به حساب بانکی سهامداران پرداخت شده است.وی تصریح کرد: شرکت های »گروه دارویی برکت، شرکت بهنوش ایران، گروه دارویی البرز )گروه 

سرمایه گذاری البرز(، بانک دی، پاالیش نفت تهران، فوالد مبارکه اصفهان، پترو صنعت گامرون، تولید نیروی برق دماوند، شفا دارو، سرمایه گذاری ساختمان نوین، بانک سینا، گروه توسعه هنر ایران 
و غلتک سازان سپاهان« از ١٠ خرداد تا ٢٨ خردادماه سال جاری سود سنواتی خود را به حساب سهامدارانشان واریز کرده اند.قشمی اضافه کرد: شرکت های »سرمایه گذاری پردیس )سهام و حق 
تقدم استفاده نشده(، بیمه حکمت صبا، بیمه نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی )حق تقدم استفاده نشده(، سیمان درود، بورس انرژی، سرمایه گذاری خوارزمی، داروسازی فارابی )حق تقدم 
اســتفاده نشــده(، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، فوالد آلیاژی ایران، کشتیرانی دریای خزر، بانک کارآفرین، سرمایه گذاری بوعلی، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، پست بانک، سرمایه گذاری 

صنایع پتروشیمی، تامین سرمایه بانک ملت )حق تقدم استفاده نشده(، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری صنعت بیمه، جنرال مکانیک و بانک ملت« نیز از ابتدای سال جاری تا به امروز.

 از طریق سجامبیت کوین جایگاه جهانی خود را از دست داد

واریز سود سنواتی به حساب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار
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گزیده خبر
شولتس: مذاکره با پوتین »ضروری« است

صدراعظــم آلمان با تاکیــد بر این که 
مذاکره با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه »ضروری« است متعهد شد به 
حفــظ تماس ها با مســکو ادامه خواهد 
داد.به گزارش ایســنا، خبرگزاری آلمان 
به نقــل از اوالف شــولتس، صدراعظم 
المان گزارش داد: صحبت با پوتین کاماًل 

ضروری است. من و رئیس جمهور فرانسه )امانوئل ماکرون( به این کار ادامه 
خواهیم داد.شولتس گفت، روسیه باید از طرح خود برای »تسخیر بخشی از 
اوکراین از طریق خشونت« و »مفهوم امپریالیستی تغییر مرزهای کشورها« 
دســت بردارد. این یک توهم است و من این را به پوتین منتقل کردم.رهبر 
آلمان گفت: »برای مثال، تحریم ها علیه روســیه تا زمانی که این کشور به 
توافقی عادالنه با اوکراین نرســد، پابرجا خواهــد ماند. هیچکس نمی تواند 
شــرایط صلح را به اوکراین دیکته کند. شرایط صلح توسط مردم، پارلمان 
و رئیس جمهور اوکراین تعیین خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد که آلمان 
به اوکراین قول استفاده از هویتزر و سایر تسلیحات را داده است.صدر اعظم 
آلمان بدون اشــاره به تاریخ مشخصی افزود: »در زمان مناسب این سالح ها 
خواهد رســید«.صدر اعظم آلمان روز پنجشــنبه به همراه رهبران فرانسه، 
ایتالیا و رومانی از کی یف بازدید و با والدیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 
دیدار کرد.این اظهارات شــولتش درحالی ایراد شده که دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کرملین پس از سفر رهبران اروپا به کی یف در کنفرانسی خبری 
گفت که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه هنوز هیچ برنامه ای برای 
مذاکره با اوالف شــولتس و ماریو دراگی، نخســت وزیر ایتالیا ندارد.وی اما 
تاکید کرد، رئیس جمهور فرانسه یکی از طرفداران صحبت درباره اختالفات 
و حل مســائل از طریق گفت وگو است و مســکو برای این رویکرد ارزش و 

احترام قائل است.

آمادگی مرکل برای میانجیگری در جنگ اوکراین
صدر اعظم ســابق آلمان پیشنهاد میانجیگری بین روســیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ چند ماهه در اوکراین را داد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از اینترفاکس، آنگال مرکل، صدراعظم سابق آلمان در سخنانی آمادگی خود را برای میانجیگری در مناقشه 
روســیه و اوکراین اعالم کرد.مرکل در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی »RND« گفت که در آینده آماده است به عنوان میانجی 
برای حل مناقشه بین روسیه و اوکراین عمل کند.وی گفت که اندکی قبل از ترک سیاست، تالش کرده راه حل هایی برای بحران 
اوکراین بیابد، اما موفق نشده است.مرکل همچنین این ادعا را که رهبری روسیه منتظر خروج وی از پست صدراعظمی آلمان 
برای آغاز حمله به اوکراین بوده تکذیب کرد.حمله روسیه به اوکراین از 24 فوریه آغاز شد که به رغم تالش های غرب برای متوقف 
کردن آن و تحمیل شکست بر طرف روسی از طریق اعمال تحریم های سنگین به ویژه در زمینه اقتصادی همچنان ادامه دارد.

آمریکا یک مقام سابق ونزوئال را از لیست تحریم حذف کرد
تهران-ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا یک مقام سابق وزارت نفت ونزوئال را از فهرست تحریم های خود خارج کرد.به گزارش ایرنا 
بــه نقل از رویترز، »دفتر کنتــرل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا«، در اقدامی برای کاهش تنش ها با کاراکاس، 
»کارلوس مالپیکا فلورس« معاون سابق شرکت نفت و گاز ونزوئال و برادرزاده بانوی اول این کشور را از فهرست تحریم های خود 
خارج کرد.ماه مارس، هیاتی از مقامات ارشد واشنگتن با هیاتی از نمایندگان نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال در کاراکاس 
دیدار و مذاکره کردند.کاهش تحریم های آمریکا و اجازه دادن به شرکت نفتی آمریکایی »شورون« برای فعالیت در میادین نفتی 
ونزوئال از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود.روابط واشنگتن و کاراکاس بعد از حمایت آمریکا از مخالفان دولت ونزوئال 

و تالش برای سرنگونی دولت »نیکالس مادورو« به تیرگی گرایید.

انگلیس با استرداد آسانژ به آمریکا موافقت کرد
وزیر کشــور انگلیس با اســترداد بنیان گذار ویکی  لیکس به 
آمریکا بــرای مواجهه با اتهامات کیفــری اش موافقت کرد و 
حماسه حقوقی دیرینه وی را به انتها و نتیجه نزدیک تر کرد.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانســه 24، جولیان 
آســانژ، بنیانگذار ویکی لیکس از سوی مقامات آمریکایی به 
خاطر ۱۸ فقره جرم از جمله اتهام جاسوسی مرتبط با انتشار 
حجم وســیعی از اســناد دیپلماتیکی و نظامی آمریکا تحت 
تعقیب اســت.مقامات آمریکایی آســانژ را متهم کرده اند که 
وی با انتشــار این اســناد محرمانه از طریق سایت افشاگرش 
جان افراد بســیاری را به خطر انداخته است.طرفداران آسانژ 
می گویند، جولیان آسانژ »یک قهرمان ضد تشکیالت و نظام 
است که به خاطر افشای اشــتباهات و خالف های آمریکا در 
جنگ های افغانستان و عراق قربانی شده است و تحت پیگرد 

قــرار گرفتن وی نیز با انگیزه سیاســی صورت گرفته که در 
حققــت حمله به آزادی بیان و روزنامه نگاری اســت.«وزارت 
کشور انگلیس در بیانیه ای اعالم کرد: دستور استرداد جولیان 
آســانژ به آمریکا امروز به دنبال بررســی های صورت گرفته 
توسط دادگاه بدوی و دیوان عالی صادر شد. آسانژ این فرصت 
را دارد که ظرف ۱4 روز درخواست تجدیدنظر بدهد.تصمیم 
پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس به معنای پایان مبارزه حقوقی 
آسانژ که بیش از یک دهه است که به طول انجامیده، نیست.
آسانژ که متولد اســترالیا است می تواند در دیوان عالی لندن 
درخواست تجدیدنظر بدهد؛ دیوانی که باید برای ادامه چالش 
تایید خود را بدهد. وی نهایتا می تواند پرونده خود را به دیوان 
عالی انگلیس ببرد. اما اگر درخواست تجدیدنظرش رد شود، 

آسانژ باید ظرف 2۸ روز به آمریکا مسترد شود.

رئیس جمهور ســابق آمریکا بار دیگر به انتقاد از دولت فعلی کشــورش پرداخت و هشدار داد که اقدامات دولت کنونی آمریکا در 
قبال اوکراین ممکن است جرقه جنگ جهانی سوم را روشن کند.به گزارش ایسنا، به نقل از نووستی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
جمهوری خواه سابق آمریکا با بیان اینکه درگیری کنونی در اوکراین می تواند منجر به جنگ جهانی سوم شود، تاکید کرد که تمام 
تالش ها باید در جهت انجام مذاکرات برای پایان دادن به آن باشد.ترامپ در یک گردهمایی در وایومینگ گفت: »اوکراین اکنون 
ویران شده است و دلیل آن حرف ها و کارهای احمقانه ما است. حرف ها و کارهایی که می کنیم، ممکن است به جنگ جهانی سوم 
ختم شود. »وی گفت:«ما باید مراقب باشیم، زیرا شیوه مدیریت این مساله می تواند به جنگ جهانی بعدی ختم شود. ما 4۰ میلیارد دالر به اضافه ۱۶ میلیارد دالر دیگر 
اختصاص می دهیم، یعنی ۵۶ میلیارد دالر«.ترامپ گفت که در مقام مقایسه، اروپا تنها به بخش کوچکی از آنچه که ایاالت متحده به مساله اوکراین تخصیص داده، 
کمک می کند.وی همچنین بر لزوم مذاکره طرف های درگیر جنگ اوکراین تاکید کرد و گفت: »اوکراین در حال تکه تکه شدن است. هیچ یک از ما ندیده ایم که این 

همه انسان در یک درگیری کشته شوند. این وحشتناک است. هیچ برنده ای در این جنگ وجود نخواهد داشت. آنها باید به میز مذاکره برگردند.«

رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که برای دیدار با محمد بن سلمان به عربستان نمی رود بلکه برای حضور در یک نشست بین المللی 
به این کشور می رود.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سی ان ان، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درباره تعامل با پرونده 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی که 2۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول ترور شد، گفت: همانطور که قبال 
تعامل می کردم اکنون نیز همان گونه خواهم بود. من برای دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به این کشور نمی روم بلکه 

برای حضور در یک نشست بین المللی به این کشور می روم.قرار است بایدن ماه آتی میالدی به عربستان سفر و در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت 
کند. کاخ سفید سه شنبه اعالم کرد که بایدن قرار است به عربستان سفر و با محمد بن سلمان و ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان دیدار کند.به گفته کاخ 
سفید بایدن اولین سفر خود به خاورمیانه را در ژوئیه آغاز می کند که شامل عربستان، فلسطین و اسرائیل است.جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعالم 

کرد که بایدن طی سفر به عربستان موضوع حقوق بشر را مطرح و درباره مسائلی مثل مبارزه با تروریسم و انرژی صحبت خواهد کرد.

بایدن: ترامپ درباره وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد

برای دیدار با بن سلمان به عربستان نمی روم
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نتایج مطالعه اخیر محققان دانشگاه »سایمون فریزر«)SFU( کانادا نشان 
می دهد شــش تا هشت ساعت نشســتن در روز با افزایش خطر مرگ 
زودهنگام مرتبط است.به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، درست است 
که کاناپه به طور غیر قابل باوری راحت اســت اما محققان کانادایی در 
آخرین مطالعاتشان گفته اند که زمان زیادی نشستن در یک جا ممکن 
اســت شــما را یک گام به مرگ نزدیک کند.محققان این مطالعه پس 
از بررســی ۱۰۰ هزار نفر که در ۲۱ کشــور مختلف زندگی می کنند، 
گزارش دادند افرادی که شــش تا هشــت ســاعت در روز را در حالت 
نشســته می گذرانند، ۱۲ تا ۱۳ درصد بیشــتر از سایر افراد در معرض 
خطر مرگ زودرس و بیماری قلبی قرار دارند. افرادی که بیش از هشت 
ســاعت در روز می نشینند نیز ۲۰ درصد بیشتر در معرض خطر مرگ 
زودرس و بیماری قلبی هســتند.محققان کانادایی با همکاری محققان 
آکادمی علوم پزشکی چین این افراد را به طور متوسط   ۱۱ سال بررسی 
کردند. در طول بررسی، محققان ارتباط واضحی بین زمان نشستن بیش 
 Scott(»از حد و بیماری قلبی و خطر مرگ و میر پیدا کردند.»اسکات لیر
Lear( یکی از نویســندگان این مطالعه و استاد علوم بهداشت دانشگاه 
سایمون فریزر در یک بیانیه دانشگاهی گفت: پیام اصلی مطالعه ما این 
اســت که میزان نشستن را به حداقل برسانیم. اگر مجبورید بنشینید، 
ورزش بیشتر در ساعات دیگر روز این خطر را جبران می کند.نتایج این 
مطالعه نشان می دهد که هرچه فرد بیشتر بنشیند، خطر مرگ زودرس 
به تدریج افزایش می یابد. افرادی که کمترین فعالیت را دارند، بیشترین 

میزان خطر حتی تا ۵۰ درصد را داشتند.

شــاید فناوری یادگیری ماشــینی را به عنوان فناوری که در شناسایی 
چهره ها مهارت دارد، بشناســید اما اخیرا عملکرد این فناوری در حوزه 
پزشــکی نیز درخشــان بوده به طوری که گروهی از محققان در حال 
اســتفاده از این فناوری برای شناســایی و نابودی ویروس ها هستند.به 
 Colin(»گزارش ایســنا و به نقل از نیویورک تایمز، »کولین کارلســون
Carlson( زیست شناس دانشــگاه جورج تاون آمریکا اخیرا نگرانی هایی 
در مــورد بیماری آبله موش)mousepox( پیدا کرده اســت. این ویروس 
که در ســال ۱۹۳۰ کشف شــد، در بین موش ها پخش می شود و آنها 
را بســیار بی رحمانه می کشد. اما دانشــمندان هرگز آن را یک تهدید 
بالقوه برای انسان در نظر نگرفته اند. اکنون دکتر کارلسون، همکارانش 
و رایانه هایشان چندان در این باره مطمئن نیستند و فکر می کنند شاید 
آبله موش برای انســان نیز خطرناک باشد.محققان با استفاده از روشی 
به نام یادگیری ماشینی، چند سال گذشته را صرف برنامه نویسی برای 
رایانه ها کرده اند تا به آنها درباره ویروس هایی که می توانند ســلول های 
انســان را آلوده کنند، آموزش دهند. رایانه ها اطالعات زیادی در مورد 
زیست شناسی و بوم شناسی میزبان های حیوانی آن ویروس ها می دانند 
و ژنوم و ســایر ویژگی های خــود ویروس ها را نیز مورد بررســی قرار 
داده اند. با گذشــت زمان، رایانه ها عوامل خاصی را شناسایی کردند که 
می توانند پیش بینی کنند که آیا یک ویروس پتانسیل سرایت به انسان 
را دارد یا خیر.هنگامی کــه رایانه ها توانایی خود در مورد ویروس هایی 
که دانشــمندان قبال به شــدت آنها را مطالعه کرده بودند ثابت کردند، 
دکتر کارلسون و همکارانش از آنها برای بررسی موارد ناشناخته استفاده  

کردند.

نشستن طوالنی مدت با مرگ 
زودهنگام مرتبط است

نگرانی دانشمندان درباره شیوع 
آبله موش

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آتش سوزی جنگلی در جنوب شهر آتن یونان/ رویترز

آلپاین A110 توردو کورس 75
آلپاین به معرفی نســخه های سفارشی از خودروی اسپرت A۱۱۰ ادامه می دهد. جدیدترین عضو این خانواده A۱۱۰ توردو کورس ۷۵ نام 
دارد که از خودروی رالی شماره ۷ برلینته حاضر در رقابت توردو کورس سال ۱۹۷۵ فرانسه الهام گرفته است. این خودرو فقط به تعداد ۱۵۰ 
دســتگاه و برای بازارهای ویژه ای تولید خواهد شد. البته خودرویی که الهام بخش A۱۱۰ توردو کورس ۷۵ بوده قهرمان آن مسابقات نشد 
اما رقابت را با فاصله کمی به النچیا استراتوس HF واگذار کرد. با این وجود آلپاین هنوز هم به یاد آن مسابقه بوده و می خواهد تالش های 
تحسین برانگیز خود را با این خودروی زیبا گرامی بدارد.از نظر بصری باید گفت آنچه موجب تمایز این خودروی تولید محدود با نمونه های 
استاندارد می شود رنگ بدنه زرد و مشکی با گرافیک های سفید است که ما را به یاد خودروی مسابقه ای A۱۱۰ برلینته قدیمی می اندازد. 
 A۱۱۰ کاپوت و سقف به رنگی مشکی درآمده اند درحالی که شماره ۷ نیز به زیبایی با گرافیک های بخش پشتی خودرو ادغام شده است. این
سفارشی از رینگ های ۱۸ اینچی گرندپری با طرح سفید براق، کالیپرهای ترمز نارنجی برمبو و نشان توردو کورس ۷۵ روی گلگیرهای جلو 
سود می برد. داخل کابین نیز یک پالک شماره دار برای نشان دادن شماره تیراژ خودرو نصب می شود و البته روی صندلی ها نیز نشان خاص 

توردو کورس ۷۵ وجود دارد. این خودرو همچنین به صورت استاندارد با سیستم اطالعات سرگرمی جدید آلپاین در دسترس خواهد بود. 

کنایه مودریچ به صالح بعد از قهرمانی اروپا:

 یک بار دیگر تالش کن!
هافبک رئال مادرید بعد از شکست لیورپول در فینال لیگ قهرمانان اروپا به مهاجم مصری این تیم کنایه زد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از اسپورت، رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا توانست با یک گل برابر لیورپول به پیروزی دست پیدا کند و جام 
قهرمانی را باالی سر برد.رودریگو مهاجم برزیلی رئال مادرید فاش کرد که بعد از بازی لوکا مودریچ به محمد صالح کنایه جالبی 
زد.او گفت: اظهار نظر محمد صالح قبل از بازی انگیزه ما را برای پیروزی برابر لیورپول بیشتر کرد.  ما در تمرین  می گفتیم که 
آقای صالح اگر می توانی بیا و ما را شکست بده. بعد از بازی صالح بسیار ناراحت بود.  مودریچ به طرف او رفت و گفت یک بار دیگر 

تالش کن.محمد صالح دو بار در فینال لیگ قهرمانان اروپا برای رئال مادرید شکست خورد.

زاهدان را گذاشتیم هب جنگ
ما و جام رشاب و نغمٔه چنگ

هن پی مال می رویم و هن جاه
نی غم می خوریم و هن ننگ

هن هب ارقار دوستان شادیم
کار دشمنان دلتنگ هن هب ان

هن هب شاهیم طامع و هن هب میر
هن هب بویم رغه و هن ربنگ

رس مظلوم و آرمان رد پیش
کارشان رد چنگ تیغ ظالم ش

رکده از ما کسان هب کیسه شکر
خورده از ما خسان، هب کاهس رشنگ

پیشنهاد

چهره روز

عقل و احساس
رمان هــای جین آســتین از پرخواننده ترین آثار ادبیات 
جهان اند و حدود دویست سال است که نسل های پیاپی 
با کشش و عالقه روزافزون رمان های او را می خوانند. این 
رمان ها منبع الهام بسیاری دیگر از رمان ها، نمایشنامه ها، 
سریال و فیلم های سینمایی نیز بوده است. اگر عالقمند 
به رمان های عاشقانه هستید با برسی اولین رمان جین 
آســتین، یعنی کتاب عقل و احســاس همراه ما باشید.
کتاب عقل و احساس نخستین رمان منتشر شده جین 
آستین است که در سال ۱۸۱۳ میالدی به چاپ رسید. 
جین زمانی که نوزده ســاله بود، اولین پیش نویس را به 
صورت رمــان در نامه ارائه کرد ولی بعدا شــیوه روایت 
داســتان را به دانای کل و گفت و گوی بین شخصیت ها 
تغییر داد.عقل و احســاس یکی از شاهکارهای ادبیات انگلســتان به شمار می رود و مورد توجه خاص 
منتقدان و مردم قرار گرفته و محبوبیت زیادی بین خوانندگان رمان، خصوصاً رمان های عاشقانه دارد. 
اولین چاپ رمان با ۷۵۰ نسخه در اواسط سال ۱۸۱۳ میالدی عرضه شد و فروش خوب آن باعث شد 
که، رمان به چاپ دوم برســد.در پشت جلد کتاب خالصه ای از محتوای کتاب به این صورت ذکر شده 
است:سرگذشت خواندنی دو خواهر، یکی احساساتی و بی محابا و دیگری عاقل و خویشتن دار. تقابل عقل 
و احساس در کامیابی ها و ناکامی های این دو خواهر دو فرجام متفاوت را برای آن ها رقم می زند. عشق و 
سودا همواره از دو مجرای عقل و احساس عبور می کند و دو نتیجه متفاوت نیز به بار می آید…در ادامه، 
ما نیز داستان کتاب را به صورت خالصه مرور می کنیم. عقل و احساس داستان خانواده فقیر دشوود را 
روایت می کند، با تمرکز بر دو خواهر به نام های الینور و ماریان، که به ترتیب تجسم حس خوب و عاطفه 

هستند. آنها با مرگ پدرشان فقیر می شوند، پدری که دارایی های خود،.....

ِجین آسِتن
ِجین آسِتن )به انگلیســی: Jane Austen( ، )۱۶ دسامبر 
۱۷۷۵ – ۱۸ ژوئیــهٔ ۱۸۱۷( نویســنده قرن هجدهم و 
نوزدهم انگلیســی اســت که آثارش تأثیر گســترده ای 
بر ادبیات غرب گذاشــت. شــناخت او از زندگی زنان و 
مهارتش در نشــان دادن ظرائف زندگی او را به یکی از 
مشهورترین رمان نویسان عصر خودش تبدیل کرده است. 
جین آســتن در ۱۶ دســامبر ۱۷۷۵ در اســتیونتون، 
همپشر، جنوب شرقی انگلستان، به دنیا آمد. او ششمین 
فرزند از هفت فرزند یک کشــیش ناحیه بود. در ســال 
۱۸۰۱ که پدرش بازنشســته شد، خانوادهٔ آستن به بث 
نقل مکان کرد. پدرش در سال ۱۸۰۵ از دنیا رفت و جین 
آستن و مادرش چندبار نقل مکان کردند، تا سرانجام در 
سال ۱۸۰۹ در نزدیکی التن در همپشر ماندگار شدند. جین آستن در همین محل ماند و فقط چند بار به 
لندن سفر کرد. در مه ۱۸۱۷ به سبب بیماری به وینچستر کوچ کرد تا نزدیک پزشکش باشد، و در ژوئیهٔ 
۱۸۱۷ همان جا درگذشــت. جین آستن چند سالی از عمر خود را در شهر باث سپری کرد و این شهر 
به عنوان محل اقامت او مشهور است. مؤسسه ای به نام »مرکز جین آستن« در خیابان »گی« در مرکز 
شهر باث موجود است که هر سال جشنواره ای به نام جشنواره جین آستن در این شهر برگزار می کند. 
رمان های جین آستن از پرخواننده ترین آثار در ادبیات جهان اند و حدود دویست سال است که نسل های 
پیاپی با کشش و عالقهٔ روزافزون، رمان های او را می خوانند.جین آستن در دوران نوجوانی نوشتن رمان 
را آغاز کرد. او در شــش رمان دربارهٔ زندگی در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم نوشت. چهار تا 
از این کتاب ها در یک دوره چهار ســاله منتشر شدند که نشان دهنده سرعت نویسنده در نگارش بود. 

عقل و احساس، غرور و تعصب، مانسفیلد پارک و اِما کتاب هایی بودند که در زمان حیات او چاپ شد

فرهنگ

احمد مهدوی دامغانی، نویسنده و محقق پیشکسوت، 
امروز )جمعه، ۲۷ خردادماه( در ۹۵ ســالگی از دنیا 
رفت.اکبر ایرانی، مدیر عامل مرکز پژوهشــی میراث 
مکتوب، با تأیید این خبر به ایسنا، گفت: بله متأسفانه 
خبــر صحت دارد و دختر او این خبــر را به من داد. 
همچنین نسیم محمدی، نوه احمد مهدوی دامغانی، 
در صفحه خود نوشــت: »بابا احمــدم رفت.«احمد 
مهدوی دامغانی متولد ۱۳ شــهریور ۱۳۰۵ مشــهد 
بود. او علوم متداول قدیم و جدید را در شــهر مشهد 
فراگرفت و ســپس در تهران اقامت گزید. در ســال 
۱۳۲۷ از دانشــکده معقول و منقــول )بعداً الهیات( 
دانشــگاه تهران و در ســال ۱۳۳۳ در رشته ادبیات 
فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران لیسانس گرفت.در سال ۱۳۴۲ از دانشگاه تهران هم درجه 
دکتری در زبان و ادبیات فارسی گرفت. موضوع رساله دکتری او تصحیح کتاب »کشف الحقایق« 
عزیزالدین نســفی به راهنمایی محمدتقی مدرس رضوی بود.پس از گذراندن دوره دکتری زبان و 
ادبیات فارسی به عنوان استاد دانشگاه تهران به تدریس در دانشکده های ادبیات و الهیات دانشگاه 
تهران پرداخت.از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ در دانشگاه مادرید به تدریس ادبیات عرب و فارسی و فقه 
اســالمی اشتغال داشت. مهدوی دامغانی چندین ســال سردفتر اسناد رسمی در تهران و از سال 
۱۳۵۴ رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی بود.احمد مهدوی دامغانی از سال ۱۳۶۶ مقیم آمریکا 
و در دانشــگاه هاروارد و دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به تدریس در مقطع دکتری و پست دکتری 
بوده  است. رشته های تدریس او در آمریکا شامل معارف اسالمی، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، فقه، 

تفسیر و برخی علوم اسالمی بود.

احمد مهدوی دامغانی درگذشت
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