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 دولت چگونه می تواند ترمز قیمت 
خودرو را بکشد؟

یکی از اصلی ترین مشــکالت صنعت خودروسازی کشور شیوه قیمت 
گذاری اســت؛ شیوه ای که منجر به ایجاد زیان انباشته حدود ۹۰ هزار 
میلیارد تومانی برای خودروســاز و نارضایتی مصرف کننده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بررســی جایگاه اقتصادی کشورهای جهان، 
صنعت خودروســازی به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شــبکه تولید 
صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شــاخص های توســعه یافتگی 
محســوب می شــود. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهای 
باالدستی و پایین دستی خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و جایگاه 
مهمی در توسعه صنعتی و رونق تولید دارد به طوری که نقش مؤثری در 
رشد و توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. صنعت خودروسازی 
در ایران نیز با داشــتن ســهم ۲۰ درصــدی از ارزش افزوده کل بخش 
صنعت و ســهم حدود ۴ درصدی در تولیــد ناخالص داخلی )GDP(، از 
جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است.با این حال به دلیل سیاست 
گذاری های غلط، این صنعت با مشــکالت بنیادین و چالش های زیادی 
از جمله نرخ پایین بهره وری، کیفیت نازل، قیمت باال، زیان انباشــته، 
بدهی های سرسام آور، بی توجهی نسبت به سلیقه و نیاز مصرف کننده 
و … دست به گریبان شده است. طی این ۴ دهه همه دولتها به فراخور 
شرایط وعده های متعددی برای حل مشکالت این حوزه و بهبود فرایند 
تولیــد و عرضه مطرح کردند اما با دادن این وعده ها و اجرای برنامه های 
متعدد و موقت نه تنها گره ای از مشکالت صنعت خودروسازی کشور باز 
نشــد بلکه به دامنه مشکالت افزوده شد و هر روز هم چهره جدیدی از 
خود نشان می دهد؛ به گونه ای که امروز صنعت خودروسازی هیچ مدافعی 
ندارد و صدای انتقاد همه نسبت به عملکرد آن بلند شده است.از جمله 
این مشــکالت که طی چند سال اخیر گریبان صنعت خودرو را گرفته، 
نحوه قیمت گذاری است؛ در حال حاضر قیمت گذاری خودرو به صورت 
دستوری بوده و بر اساس شــیوه ای محاسبه می شود که در کشورهای 
دیگر نظیر ندارد؛ به این معنا که خودروساز بدون اینکه همتی در راستای 
کاهش هزینه های ســربار خود داشته باشــد، مجموعه ای از هزینه ها و 
درصدی را به عنوان ســود منطقی به نهاد قیمــت گذار ارائه می کند و 
نهــاد قیمت گذار )که قباًل اختیار با شــورای رقابت بود و هم اکنون به 
ســتاد تنظیم بازار محول شده است( نسبت به تعیین قیمت دستوری 
اقدام می کند.نکته قابل توجه آنکه دولت با این شــیوه قیمت گذاری در 
تالش برای حمایت از حقوق مصرف کننده بود اما نتیجه ای که حاصل 
شــد کامالً بر خالف این نیت بود و نه تنها سودی به جیب مردم نرفت 
بلکه دالالن در کف بازار حالوت آن را چشیدند و خودروساز هم هر روز 

زیان روی زیان گذاشت.

هر چه هزینه باال می رود، قیمت را هم باال می برند
میثم فرج الهی تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد 
اینکه شــیوه بهینه قیمت گذاری خودرو چیست، اظهار کرد: چیزی که 
در حال حاضر خودروسازان انجام می دهند و شورای رقابت با آن مشکل 
دارد همین روش خودروســازان برای قیمت گذاری است؛ خودروسازان 
هزینه های مربوط به مواد اولیه، قطعات، نیروی انسانی، سرمایه گذاری، 
هزینه سربار و… را حساب می کنند و درصدی هم به عنوان سود در نظر 
می گیرند و قیمت نهایی را بر این اســاس محاسبه می کنند.وی افزود: 
شورای رقابت می گوید این نوع قیمت گذاری با بهره وری و بهینه سازی 
در تناقض اســت زیرا هرچقدر هزینه ها باال برود، قیمت هم باال می رود. 
به اعتقاد شــورای رقابت این روش قیمت گذاری، روش منسوخ شده ای 
است و باید خودروهای داخلی را با نمونه های خارجی مقایسه کرد و دید 

خودروی داخلی چقدر می ارزد.

در یک تضادی بین قیمت و بهره وری هستیم
فرج الهی گفت: ما در یک تضادی بین قیمت و بهره وری هســتیم؛ اگر 
بگوییم با همین روش فعلی جلو بروید هیچ وقت خودروســاز به سمت 
کاهــش هزینه ها نمی رود و هر چقدر هزینه ها بــاال رود، قیمت هم به 
همان تناســب افزایش می یابد؛ از یک طرف هم اگر به صورت دستوری 
و پایین تر قیمت را تعیین کنیم خودروساز در حاشیه ضرر می رود و این 
زیان انباشته بیشتر از قبل می شود. لذا باید از روش های نوینی از جمله 
اســتفاده از روش کلینیک خودرو و یا مقایسه با چند خودروی خارجی 
در فروشگاه خودشان، استفاده کنیم.این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: 
اما به نظر می آید در شــرایط فعلی بهتر باشد با یک روش ترکیبی جلو 
برویم؛ یعنی به خودروساز بگوییم همه هزینه های خود را فهرست کند، 
برخی از هزینه ها را هم در نظر نگیریم؛ مثاًل اگر خودروساز وامی گرفته 
و ســاختمانی ساخته هزینه این کار را در فهرست هزینه های مربوط به 

قیمت گذاری نیاوریم.

شیوه بهینه قیمت گذاری
وی ادامه داد: هزینه های مربوط به خودروسازی را بیاوریم و به خودروساز 
بگوییم که امســال این قیمت را می پذیریم اما در دو ســال آینده باید 
برخی از هزینه ها را با جزئیات کاهش دهد؛ به عنوان مثال خودروســاز 
ملزم به کاهش هزینه های مربوط به نیروی انسانی، بهینه سازی حمل و 
نقل و لجستیک، کاهش هزینه های قطعات، کاهش پرتی ها و … شود. 
طبق یک برنامه ای جلو برویم تا هزینه های خودروســازی بهینه سازی 
شود؛ یعنی به خودروساز بگوییم قبول داریم یک خودرو برای شما ۲۰۰ 
میلیون تومان تمام می شود اما باید هر سال یک درصد معینی از هزینه ها 
را کاهش دهید و در مقابل تیراژ باال ببرید تا عرضه و تقاضا در بازار باالنس 
شود.فرج الهی گفت: به نظر می رسد این شیوه قیمت گذاری در شرایط 
فعلی بهتر از ســایر شیوه ها باشد زیرا اگر به یکباره به خودروساز قیمت 
دستوری پایین بدهیم، خودروساز در حاشیه زیان می افتد و در مقابل اگر 
هم قیمت را آزاد کنیم، خودروساز تا هر چقدر که بخواهد قیمت را باال 
می برد و همیشه هم شاکی می ماند.این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: اما 
اگــر بگوییم قیمت را با هزینه های مربوط به خودرو می پذیریم اما طبق 
یک برنامه ملزم به کاهش هزینه ها هســتید، می توان به بهبود شرایط 
قیمت گذاری امیدوار بود؛ سال گذشته یکی از خودروسازی ها این روش 
را در پیش گرفته بود و تالش کرد در برخی از پروژه ها با تعامل با قطعه 

سازی و بهینه سازی در لجستیک به یک قیمت بهینه برسد.
ادامه در صفحه پنجم

نگاه

در راستای کاهش مصرف برق
تغییر ساعات کار ادارات در انتظار تایید است

ســخنگوی صنعت برق گفت: بر اســاس مصوبه هیات وزیــران باتوجه به افزایش 
مصرف برق استانداران در کل کشور دستور تغییر ساعات کار ادارات را برای کاهش 
مصرف در زمان اوج بار خواهند داد که اکنون این موضوع در دستور کار استانداران 
قرار دارد.مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه پیشنهاد 
شــرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق در استان ها برای تغییر ساعت کار 
اداری در دست بررسی است، اظهار کرد: یعنی ادارات کار خود را یک تا دو ساعت زودتر از قبل آغاز و زودتر 
به پایان برسانند تا ساعت اوج مصرف یعنی ۱۲ تا  ۱۷ وسایل سرمایشی ادارات به طور کامل خاموش شود.

وی با بیان اینکه این اقدام به تنهایی می تواند ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات صرفه جویی در پی داشــته و امکان 
تامین پایدار انرژی برای ســایر مشترکان را فراهم می کند، گفت: اکنون این موضوع در حال بررسی است و 
امیدواریم به زودی ابالغ شود.ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه از روز گذشته مصرف ادارات و ارگان های 
مهم توســط شرکت های توزیع مورد پایش و رصد قرار گرفته است، اظهار کرد: در این طرح  ضمن ارزیابی 
راهکارهای پیشنهادی مدیریت بار درباره استفاده از تمامی ظرفیت های موجود به منظور گذر از پیک تابستان 
سال جاری، برنامه های کنترل بار مشترکان ولتاژ اولیه، ثانویه و همچنین مشترکان حساس نظامی، بانک ها 
و ارگان های مهم نیز مورد رصد  قرار گرفت.به گفته رجبی مشهدی، همچنین قرار شده دستگاه های مجاز 
استخراج رمز ارز در زمان اوج مصرف برق در صورت بروز محدودیت با اعالم دیسپاچینگ ملی از شبکه خارج 

شوند و برای این مهم برنامه های مدیریت مصرف را دستور کار قرار داده ایم.

رییس پلیس راهور اعالم کرد:
اعالم دلیل شماره گذاری نشدن برخی خودروهای تولید 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی توضیحاتی را درباره عدم شماره گذاری برخی 
از خودروهای تولید ســال ۱۴۰۰ ارائه کرد و آن را ناشــی از رفتار خودروسازان 
دانســت.به گزارش ایسنا، سردار ســید کمال هادیانفر در پایان حضور در مرکز 
نظارت همگانی ۱۹۷ و دیدار چهره به چهره با مردم،   گفت: امروز فرصتی پیش 
آمد تا از نزدیک بنده و شماری از مدیران و معاونان پلیس راهور به طور مستقیم 
با مردم صحبت کرده و نسبت به رفع مشکالت و رسیدگی به درخواست های آنان در حد توان و اختیارات 
قانونی اقدام کنیم.وی با بیان اینکه مواردی همچون تقدیر و تشــکر از پلیس، موضوع ایمنی، مشکالتی 
در حوزه گواهینامه و شــماره گذاری و ... از جمله مواردی بود که در این جلسه از سوی مردم مطرح شد، 
گفت:  پلیس راهور در سال گذشته ۶۸ میلیون خدمت مختلف را به مردم ارائه کرد. امیدواریم که بتوانیم 
با مجموع خدمات و اقدامات انجام شــده گره گشای مشکالت مردم باشیم.هادیانفر درباره طرح ترخیص 
وسایل نقلیه توقیفی اظهار کرد: این طرح هنوز ادامه دارد. حدود ۲۹۳ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۱۰۹ 
هزار دســتگاه خودرو در توقیف هســتند که ما اعالم کردیم که این وسایل نقلیه با قسط بندی جرایم از 
پارکینگ ها ترخیص شود. مالکان این وسایل باید به پارکینگ ها مراجعه کرده و با امضای تعهد می توانند 
وســیله را تحویل گرفته و جرایم آن را به طور اقساطی پرداخت کنند.وی درباره اینکه آیا پیش از توقیف 
خودرو نیز امکان پرداخت اقساطی جرایم وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر خودرو توقیف نشده باشد رانندگان 
می توانند با مراجعه به ســامانه راهور ۱۲۰ اســتعالم تخلفات رانندگی خود را دریافت کرده و هر کدام از 
تخلفات را به صورت موردی انتخاب کنند و جریمه مربوط به آن را بپردازند.رییس پلیس راهور فراجا در 
پاســخ به پرسشی درباره دلیل شماره گذاری نشــدن برخی از خودروها از سوی پلیس و اعالم علت این 
موضوع از سوی خودروسازان به نبود پالک، گفت:  در حال حاضر که با شما صحبت می کنم در انبار ایران 
خودرو بیش از ۷۰ هزار و در انبار ســایپا بالغ بــر ۶۰ هزار پالک داریم، پس کمبود پالک به هیچ عنوان 
مورد تایید نیســت. حتی گاهی خدمات شماره گذاری ما به این صورت است که پالکی در شهری دیگر 
قرار دارد، مالک در شهری دیگر است و خودرو نیز در شهری دیگر تولید شده اما ما در عرض کمتر از ۲۴ 
ساعت فرآیند شماره گذاری و تعویض پالک را انجام می دهیم.وی ادامه داد: این موضوع به کوتاهی برخی 
از خودروســازان باز می گردد. خودروهای تولید سال ۱۴۰۰ که شماره شاسی آنها با گروه M کوبیده شده 
باید پالک ســال ۱۴۰۰ را دریافت کنند و این یک تکلیف و حق قانونی اســت. نباید انتظار داشته باشند 
که پلیس آنها را با پالک سال ۱۴۰۱ شماره گذاری کند. حال اینکه خودروساز اصرار دارد که آن با پالک 
امسال شماره گذاری شود کار اشتباهی است و باید بخشی از پول متقاضی را به آنها برگرداند و خودرو با 

پالک سال ۱۴۰۰ شماره گذاری و به مردم تحویل داده شود.

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که ایران در مسیر رفت و برگشت 
پیام ها با آمریکا ابتکارات خود را ارائه کرده اســت، گفت: متاســفانه آمریکا 
پاسخ های مورد انتظار را نداده است.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی 
خبرگزاری فارس، »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران دیروز )سه شنبه( دهم خرداد ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران 
ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران 
پاســخ داد.وی در ابتدا حادثه دلخراشی که در آبان رخد داد را به مردم ایران 
و مردم صبور آبادان و همه خانواده های داغدار تســلیت گفت و افزود: داغدار 
این حادثه در تمام ایران هستیم.خطیب زاده رحلت حضرت امام خمینی )ره( 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی را به مردم ایران تسلیت گفت و افزود: نامی که 
انقالب ایران و جمهوری اسالمی ایران بدون آن در جهان شناخته نمی شود. 

 میزبانی شایسته سلطان عمان از آیت اهلل رئیسی
خطیب زاده در پاســخ به ســؤالی درباره پیام تحرکات دیپلماتیک نیز افزود: 
سیاســت خارجی دولت در حوزه همســایگی با تمرکــز خاصی در چند ماه 
گذشته پیگیری شده و ثمرات این تحرکات در سفر سران و روسای کشورها 
دیده و چیده می شــود. در سفر آقای رئیسی به عمان حوزه ای از همکاری ها 
ورق خورد که سال ها معطل مانده بود. ۱۲ سند در سفر و یک سند که قبال 
آماده شــده بود مجموعا ۱۳ سند امضا شد. در حوزه حمل و نقل و ترانزیت، 
انرژی و مراودات تجاری و مسائل سرمایه گذاری توافقات بسیار خوبی شد.وی 
ادامه داد: در حوزه مراودات اقتصادی بسیاری از پروژه ها به اسناد الزم االجرا 
تبدیل شــد و امیدواریم به ســمت ارتقای روابط گام برداریم. سلطان عمان 
میزبانی شایسته ای از رئیس جمهور کشورمان داشت. سخنگوی وزارت امور 
خارجه اظهار داشت: دیروز در پی برنامه ریزی های فشرده سفر رئیس جمهور 
تاجیکستان را داشتیم و سفر و مالقات های عالی بود و ۱۷ سند در حوزه های 
مختلف امضا شد. کانون توجهی که سیاست خارجی دولت بر منطقه قرار داده، 
در این سفرها به منصه ظهور رسیده و اراده ایران بر ادامه این مسیر است.وی 
اعالم کرد که امیرعبداللهیان طی روزهای آتی چند دور سفر خواهد داشت که 

زمینه را برای سفرهای دیگر سران آماده کند. 

 آمریکا پاسخ های مورد انتظار را نداده
این دیپلمات ارشــد کشورمان درباره اظهارات رابرت مالی نماینده آمریکا در 
امور ایران مبنی بر این که شــانس رســیدن به توافق در حد پایین اســت و 
اظهارات مقامات فرانســه در این خصوص و اتفاقات اخیر از جمله ترور شهید 
صیاد خدایی و این که آیا این ها به معنای به بن بســت رسیدن توافق است؟ 
نیز گفت: اظهاراتی که برخی مقامات آمریکایی با طراحی و یا پاسخ به داخل 
خود مطرح می کنند، مالک ما برای اظهارنظر نیست. در حوزه مذاکرات وین 
کنش ما کامال روشن است و واکنشی به اظهاراتی که با مصارف داخلی بیان 
می شود، نداریم.سخنگوی دستگاه دیپلماســی بیان کرد: آنچه برای ما مهم 
اســت پیام هایی است که از مجاری مرســوم بین ما و آمریکا در حال رفت و 
برگشــت است و ایران در آن مســیر ابتکارات خود را ارائه کرده است. رفت و 
برگشــت هایی بوده و آمریکا پاسخ های مورد انتظار را نداده است. اگر آمریکا 
از تذبذب در رفتار فاصله بگیرد و تصمیم سیاســی را بگیرد و اعالم کند، بن 
بســتی نیســت و می توان درصد باقیمانده از توافق را نهایی کرد.خطیب زاده 
خاطرنشان کرد: االن مکث در گفت وگوها به دلیل بی پاسخ گذاشتن ابتکاراتی 
است که ایران و اروپا دادند و باید ببینیم چه زمانی آمریکا می خواهد تصمیم 

خود را اعالم کند.

 گزارش آژانس منصفانه نیست
به گزارش فارس، ســخنگوی وزارت خارجه درباره گــزارش دیروز مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کــرد: این گزارش بازتاب دهنده واقعیت 
گفت وگوهای ایران و آژانس نیســت. بعد از توافقی که بین ایران و آژانس در 

تهران انجام شد به صورت مکتوب ایران پاسخ هایی را به آژانس داشت و چند 
دور مفصل نشست حضوری برگزار شد که پاسخ های فنی و ارائه مستندات از 
سوی ایران صورت بگیرد. این گزارش همانی است که گروسی در پارلمان اروپا 
پیش از دور سوم گفت وگوهای ایران و آژانس به صورت شتاب زده اعالم کرد.

وی ادامه داد: این گزارش از همان موقع و حتی قبل از نشست ایران و آژانس 
جمع بندی شده بود و به نظر می رسد شتاب زدگی در این جمع بندی وجود 
دارد. گزارش منصفانه و متوازن نیســت. بیم این می رود فشار صهیونیست ها 
و برخی طرف ها باعث شــده مســیر گزارش از فضای فنی به سیاسی برود و 

امیدواریم این مسیر اصالح شود.

 زمان دور ششم مذاکرات با سعودی مشخص نشده
خطیب زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره مذاکرات ایران و عربستان 
و اظهــارات امیرعبداللهیان برای انجام گفتگوها در ســطح وزارت خارجه یا 
وزرای خارجه در کشــور ثالث نیز اظهار داشت: زمان دور ششم گفت وگوها 
با ســعودی معلوم نشده و باید ببینیم توافقات در چه سمت و سویی حرکت 
می کند. در حوزه حج توافقات عملی شده و امیدواریم حجاج ایرانی حج آرامی 
را داشــته باشــند و وزارت خارجه به همراه نهادهای ذیربط تمام تالش های 
خود را کرده که با همکاری از بخش های مختلف عربســتان بتوانیم با این که 
ضیــق وقت بوده، حج آرامی را برای حجاج خود فراهم کنیم. باید ببینیم در 
حوزه های دیگر توافق چگونه پیش می رویم و بعد درباره آن صحبت می کنیم.

آژانس دقت کند مسیری که به سختی آمدیم به راحتی تخریب نکند
به گزارش فارس، سخنگوی وزارت خارجه درباره احتمال صدور قطعنامه در 
شــورای حکام آژانس گفت: آژانس باید حداکثر دقت را می کرد که از مسیر 
فنی و آنچه در اساســنامه آمده خارج نشود. متاســفانه عناصری مثل رژیم 
جعلی اشــغالگر قدس همواره تالش کردند هرگاه ابتکاری بوده و نزدیک به 
یک تحول شدیم، شاهد رفتارها و مداخالت آنها و سوءاستفاده و جاسوسی از 
آژانس و خرابکاری و دســت بردن در اسناد بودیم.وی در توصیه ای به آژانس 
افزود: آژانس دقت کند مسیری که به سختی آمدیم به راحتی تخریب نکند.

در موضوع FTO برجسته سازی از سوی رژیم صهیونیستی و برخی 
رسانه های آمریکایی صورت گرفت

خطیب زاده در پاســخ به سؤالی درباره مطالب منتشر شده مبنی بر اینکه جو 
بایدن تصمیم خود را درباره حفظ نام ســپاه در FTO گرفته و سپاه را در این 
فهرست نگه می دارد، اظهار داشت: آنچه در رسانه های آمریکایی و غربی، بعضا 
با طراحی گفته  می شود، تاکتیکی است که خیلی غریب نیست. برجسته سازی 
موضوع در فضا و زمان و مکان خاص برای رســیدن به و القای مفهوم خاصی 
چیز جدیدی نیســت و در حوزه رسانه همه تقریبا با این برجسته سازی های 
نمادین و تصنعی آشــنا هســتند.وی افزود: اساســا آنچه بین ایران و ایاالت 
متحده در حال مذاکره اســت، موضوعاتی است که با چرخه انتفاع اقتصادی 
ایران و باز کردن تمام اجزای فشار حداکثری ایاالت متحده مرتبط است این 
دیپلمات ارشــد کشورمان بیان کرد: در موضوع FTO برجسته سازی از سوی 
رژیم صهیونیســتی و برخی رسانه های آمریکایی صورت گرفت و از آن زمان 
پاســخ ما روشن بوده که فروکاســتن آن به این موضوع، موضع ایران نیست. 
برای ما آنچه نهایت این توافق باید به دســت بیاورد، انتفاع قطعی مردم ایران 
اســت.خطیب زاده ادامه داد: آنچه برای ما در نهایت این توافق باید به دست 
بیاید، انتفاع قظعی مردم ایران اســت.  اگر در این انتفاع قطعی مردم ایران، 
برخی موضوعات گنجانده شود یا نشود، فقط و فقط در میز مذاکرات و فقط 
و فقــط در تصویر نهایی که از آن توافق در ذهن خودمان داریم و حداقل ها و 
حداکثر هایی که در آن توافق تعریف کردیم و روشــن هم خطوط قرمزمان را 

برای طرف مقابل مشخص کردیم، روشن می شود.
ادامه در صفحه دوم

وزیر اقتصاد اعالم کرد

تفکیک حساب های شخصی مردم از حساب های تجاری
افزایش خودسرانه قیمتها به بهانه اصالح نظام یارانه ای

اقدامات مشکوک در بازار مسکن

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

 برخی پزشکان به جای استفاده از کارتخوان
 از بیمار دالر می گیرند!

برخی فروشــندگان مســکن با القای گرانی پس از حذف ارز ترجیحی، این فرصت را برای خروج از بازار مغتنم 
دانسته و مقداری نرخ های پیشنهادی را در اردیبهشت ماه افزایش دادند؛ اما برآوردها گویای آن است که بازار در 
خرداد با افت مواجه شده و در واقع واکنش خاصی به این اتفاق نداشته است.به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر 
تهران پس از یک هیجان کوتاه مدت یک ماهه با افت روبه رو شــد. گزارش های میدانی نشان می دهد که برخی 

فروشندگان به بهانه حذف ارز ترجیحی،....

 قطع 90 درصد از واردات نفت از روسیه

شوک اروپایی به بازارهای نفت جهان
سازمان جهانی بهداشت:

 آبله میمون همه گیری بعدی نخواهد بود
خطیب زاده:

 آمریکا پاسخ های مورد انتظار را نداده است
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گزیده خبر

علی باقری به اسلو رفت
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران به اسلو رفت و در این باره اعالم کرد که 

گفت وگوهای جدی و سازنده درباره موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در 
دستورکار این سفر است.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، 
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و  مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی 
ایران به نروژ سفر کرد.باقری در توئیتی در این باره نوشت: در ادامه رایزنی های اخیر 
منطقه ای و بین المللی، امروز عازم اسلو شدم. گفت وگوهای جدی و سازنده پیرامون 
موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در دستور کار این سفر است.وی افزود: 
در کنار کوشش برای پیشبرد منافع ملی از جمله لغو تحریم های غیرقانونی، توسعه 

روابط ایران و نروژ نیز مورد تاکید ماست.

ایران از گزارش یک سویه آژانس درباره 
جمع بندی مذاکرات انتقاد کرد

تهران - ایرنا - سرپرســت نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران در وین گفت: 
جمهوری اســالمی ایران بارها نسبت 
به ضــرورت پرهیــز آژانــس از درج 
اطالعات جزیی فعالیت های هسته ای 
خود بر اســاس اهمیــت رعایت اصل 
محرمانگی، اعتراض خود را به مسئولین 
این سازمان اعالم کرده اما مورد توجه 
جدی قرار نگرفته است.به گزارش حوزه 
سیاســت خارجی ایرنا،  محمدرضا غائبی در پی انتشــار دو گزارش جدید امشب 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد راستی آزمایی اجرای برجام و اجرای 
پادمان در جمهوری اســالمی ایران اظهار داشــت: اولین گزارش مربوط به اجرای 
موافقتنامه پادمان در جمهوری اسالمی ایران است که به روند انجام مذاکرات مربوط 
به موضوعات باقی مانده پادمانی بین جمهوری اسالمی و آژانس بر اساس نقشه راه 
مورد توافق در بیانیه مشترک توافق شده بین مدیرکل آژانس و معاون رییس جمهور 
و رئیس ســازمان انرژی اتمی در  ۵ مارس ۲۰۲۲ )۱۴ اســفند ۱۴۰۰( می پردازد.

سرپرست نمایندگی ایران در وین اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران به رغم اینکه 
از همان ابتدا معتقد بود طرح ادعاهای مطروحه علیه کشورمان بر اساس اطالعات 
ساختگی است که توسط رژیم صهیونیستی و کشورهای معاند در اختیار آژانس قرار 
گرفته است، برای نشان دادن حسن نیت خود و رد ادعاها و اتهامات مطرح شده از 
طریق اعالم آمادگی برای تعامل مستدل و فنی با آژانس تالش کرد تا ضمن توافق 
با آژانس برای وارد شــدن به یک رونــد مذاکراتی، با هدف حل و فصل نهایی این 
ادعاها، با شرکت در سه نشست فنی تفصیلی جداگانه با مسئولین ذیربط آژانس طی 
دو ماه گذشته، توضیحات و مستندات فنی  الزم را در خصوص ادعاهای مطروحه 
شده در اختیار آژانس قرار دهد.وی افزود: گزارش مدیرکل آژانس منعکس کننده 
همکاری های گسترده ایران با آژانس نیست. جمع بندی گزارش عینا همان مطالبی 
است که مدیرکل حتی پیش از پایان مراحل پیش بینی شده در بیانیه مشترک، در 
پارلمان اروپا  قبل از برگزاری دور سوم مذاکرات فنی ارائه کرد. این گزارش متاسفانه 
با کنار گذاشــتن استدالالت مبسوط، مســتدل و فنی مطرح شده از سوی طرف 
ایرانی  و نامعتبر خواندن غیر منصفانه آنها، همچنان بر مفروضات از پیش تعیین 
شــده آژانس تکیه کرده و بر این اساس جمع بندی یکطرفه خود را ارائه می دهد.

غائبی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران این رویکرد را غیر سازنده و مخرب نسبت 
به روابط و همکاریهای جاری و نزدیک ایران و آژانس ارزیابی کرده و معتقد اســت 
آژانس بایستی متوجه عواقب مخرب انتشار چنین گزارش های  یک سویه ای که 
میتواند بهانه الزم را  به دست مخالفین روابط ایران و آژانس و مخالفین قسم خورده 
احیای برجام  بدهد باشد.   سرپرست نمایندگی کشورمان گفت: گزارش دوم یک 
گزارش به روز رسانی فنی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه نظارت 
بر اجرای برجام وفق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که حاوی آخرین تحوالت 
و همچنین اطالعات فنی جدید در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران است. تمامی 
فعالیتهای هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران در چارچوب معاهده NPT و 
بر اساس اقدامات جبرانی قانونی پیش بینی شده در قانون مصوب مجلس شورای 
اسالمی متعاقب توقف اجرای تعهدات هســته ای کشورمان ناشی از عدم اجرای 
تعهدات طرفهای دیگر برجام، انجام شده است.غائبی با بیان اینکه تا زمانیکه توافق 

احیای برجام صورت نپذیرد.

خطیب زاده:

 آمریکا پاسخ های مورد انتظار را نداده است
 ادامه از صفحه اول

طرف مقابل هم می دانند و به همین دلیل است که این رفت و برگشت ها انجام می شود.
وی افزود: همانگونه که آقای امیرعبداللهیان هم در داوس گفتند این موضع موضع دقیق 
ما است و موضعی است که پشت تریبون رسما اعالن می کنیم: موضوعاتی که بین ما و 
ایاالت متحده آمریکا باقی مانده، در خصوص تضمین ها، در خصوص افراد و در خصوص 
چرخه انتفاع قطعی اقتصادی ایران باید تماما حل شود.  اینکه کدام بند با چه حالتی ادامه 

پیدا کند، باید در میز مذاکره به آن پرداخت.

 چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
ســخنگوی وزارت خارجه درباره توقیف نفتکش های یونانی در خلیج فارس و هشــدار 
یونان به نفتکش های این کشــور گفت: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. این که 
در آب های ســرزمینی ایران، باید عبور بی ضرر باشــد و تخلفاتی صورت بگیرد و برخی 
کشتی ها به بنادر میزبان هدایت شوند، امر جدیدی نیست. به دولت یونان توصیه می کنم 
به جای هیاهوها از مســیر قانونی اقدام کرده و وکیل بگیرد و ما به عنوان وزارت خارجه 
کمک می کنیم.وی گفت که خدمه دو نفتکش یونانی در وضعیت خوبی هستند و افزود: 

تلفن ها و ارتباط خود را با خانواده دارند و هیچ نگرانی درباره آنها نیست.
خطیب زاده درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران در آب های یونان هم اظهار داشت: آن 
وقتی که کشتی ما به صورت غیرقانونی ضبط شد تالش کردیم تمامی مجرای دیپلماتیک 
را به صورت فشرده فعال کنیم و وزیر خارجه ایران با همتای یونانی تلفنی صحبت کرد، 
ولی دولت یونان نشان داد دستور طرف ثالث برای آن مهمتر بود. باید توجه کنند آمریکا 
و هیچ طرف ثالثی خیرخواه روابط ایران و یونان نیســت. روابط ما محترمانه بوده و باید 
در همین بستر ادامه یابد.به گزارش فارس، سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر امامعلی 
رحمان به تهران و بحث افغانستان گفت: در بسیاری از موضوعات با همسایگان اشتراک 
نظر داریم، مهمتر اینکه آینده افغانســتان باید به دســت مردم افغانستان رقم بخورد و 
آینده خود را به شمول همه بخش ها و گروه  های افغانستان شکل بدهند و دولت فراگیر 
در این کشور تشکیل شود. قطعا افغانســتان و جغرافیای این کشور نمی تواند تهدیدی 
برای افغانســتان باشد و امیدواریم هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان به مسؤولیت خود 
واقف باشــد. سفر رحمان ابعاد منطقه ای و بین المللی داشت.خبرنگاری درباره آتش بس 
در یمن ســؤال کرد که خطیب زاده بیان کرد: ایران به صورت ویژه تالش می کند شاهد 
ادامه آتش بس در یمن و رفع محاصره باشیم. امیرعبداللهیان با مقامات مختلف و خاجی 
با مقامات مختلف مرتبط صحبت کردند و گفت وگوی امیرعبداللهیان با گوترش و بورل 
بخش عمده اش معطوف به یمن بود. کشورهای ائتالف نمی تواند وضعیت مردم یمن به 
تراژدی تلخ تبدیل شــده و امیدواریم شاهد رفع محاصره و تشکیل دولت یمنی - یمنی 
باشیم. خبرنگاری پرســید که آیا احتمال دارد ایران محموله های نفت یونان را مصادره 
کند که خطیب زاده اظهار داشــت: این که همه پاسخ های حقوقی و در چارچوب سازمان 
دریانوردی چگونه پیگیری می شود، مرسوم است. ایران از حقوق اتباع خود با تمام قوت 

و شدت دفاع می کند.

 آمادگی خود را برای تسهیل گفت وگوها اعالم کردیم 
خبرنگاری پرسید آیا در صورت موافقت دو طرف، متنی برای توافق بین اوکراین و روسیه 
دارید؟ کــه وی گفت: ایران چند دور با وزرای خارجه روســیه و اوکراین صحبت کرده 
است و قبال از سفر امیرعبداللهیان به مسکو پیام وزیر خارجه اوکراین را تحویل الوروف 
داد. ما آمادگی خود را برای تســهیل گفت وگوها اعالم کردیم و مســکو نظراتی دارد که 
اوکراین آمادگی مذاکرات را ندارد و اوکراین هم نظراتی دارد. تالش کردیم بدون این که 
داوری کنیم با توجه به روابط خوبمان تســهیل گری کنیم و هر زمان دو طرف آمادگی 
داشته باشند از این اتهام زنی دست بردارند، در تهران میزبان گفت وگو باشیم. وی درباره 
بازگشــت اتباع افغانستانی به کشورشان نیز اظهار داشت: متاسفانه روند آمدن قانونی و 
غیرقانونی افغانســتانی ها به ایران متوقف نشده و در مرز وضعیت خوبی نیست و برخی 
بیماری ها منتقل شــده و از اردوگاه ها از جمله سفیدســنگ بازدید کردم و بســیاری از 
مهاجران افغانستانی در شرایط نامناسبی به ایران آمدند و توان زندگی خود را نداشتند. به 

طرف افغانستان گفتیم به مسؤولیت خود عمل کنند که اتباع افغانستان در این کشور با 
آرامش زندگی کنند و تمام تالش خود را می کنیم که این وضعیت حاکم شود.

 آمریکا فرار به جلو می کند
وی گفــت: آمریکا فرار به جلو می کند و بلینکن فکــر می کند مردم دنیا و ایران متوجه 
سرکشی های آمریکا نیستند. آمریکا بزرگ ترین برهم زننده تجارت آزاد و قواعد معمول 
در حوزه  بانکی، ســرمایه گذاری و مراودات اســت. بلینکن باید بداند وقت و فصل این 
گذشــته که کشــورش به تنهایی بر دنیا قواعد داخلی خود را بار کنند. کشورها کنشگر 
هستند و از منافع خود دفاع می کنند. آمریکا باید بداند پاسخ از سوی کشورهای مستقل 
گرفته می شود.ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سؤالی اظهار داشت: یک واقعیت 
است که ما در یک رویارویی نظام سلطه به سرگردگی آمریکا هستیم. آنها به دنبال این 
بودند جمهوری اسالمی ایران فروبپاشد و پنهان هم نکردند. بولتون چه گفت ولی دیدید 
که رفتند و ایران ســربلند ماند. آنها از جنگ های دیگر ناامید شده و به جنگ اقتصادی 
و جنــگ اجتماعی علیه ایران روی آوردند و در حوزه ناامید کردن و تحریم اقدام کردند 
که در دو حوزه ناکام ماندند. پاســخ ایران در دو حوزه روشــن بود و تاب آوری اقتصادی 
و اقتصاد درون زا و خنثی ســازی تحریم ها با هر سختی انجام شده است.وی بیان کرد: 
ما کشوری هستیم کمه در تمامی مؤلفه های اقتصادی در منطقه و چشم انداز پیش رو 

وضعیت خوبی را داریم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشــت: تمرکز ما باید بر فرصت باشد. امروز ایران، 
بســیار آینده درخشانی را به همه ما نشان می دهد. احتیاج به وحدت، همدلی و تجمیع 
نیروها داریم که محور توســعه در منطقه باشیم.وی در پاسخ به سؤالی درباره ریزگردها 
اظهار داشت: ما یکی از بانیان ابتکار مقابله با ریزگردها در سازمان محیط زیست زیر نظر 

سازمان ملل بانی بوده ایم و این موضوع نیازمند همکاری همه است.

عامل ترور شهید صیاد خدایی پاسخ خود را به صورت دردناک خواهد گرفت
خطیب زاده در پاسخ به پرسشــی درباره حضور گزارشگر سازمان ملل در ایران و انتظار 
ایران از گزارش منصفانه در این باره و ترور شــهید صیاد خدایی هم گفت: خانم دوهان 
جمع بندی گزارش خود را بیان کرد و یافته هایش را به صورت آزادانه به دست آورد. ما 
می دانیم چه کسی ترور شهید صیاد خدایی را صورت داده است و این که چه طرف ثالثی 
اســت و از مسیرهایی که باید پیام هایش را گرفته و حتما پاسخ خود را صورت دردناک 

گرفته است.

 خواستار آزادی فوری اسداهلل اسدی هستیم
وی درباره سفر علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه به نروژ هم اظهار داشت: سفر 
دوجانبه به نروژ است و موضوعات منطقه ای و بین المللی و همچنین مباحث دوجانبه و 

موضوعات مرتبط با مذاکرات وین یکی از موضوعات است.
خطیب زاده درباره وضعیت اســداهلل اســدی نیز گفت: امیرعبداللهیان در سفر کوتاه به 
داووس بحث دیپلمات های ایرانی را مطرح کرد و خواســتار آزادی فوری اسداهلل اسدی 
هستیم و کل فرآیند غیرقانونی بوده و بدعت بسیار خطرناکی را آلمان و بلژیک گذاشتند 
و باید این را بالفاصله اصالح کنند و این  کشــورها در موقعیتی نیســتند که درباره هیچ 
موضوعی صحبت کنند و در مباحث حقوق بشــری رفتارهای غیرقابل قبولی را از خود 

نشان دادند.

روسیه دوست ماست و رابطه صمیمی با اوکراین داریم
وی درباره میانجیگری بین روســیه و اوکراین هم گفت: روســیه دوست ماست و رابطه 
صمیمی و دوســتانه با اوکراین داریم و سعی کردیم روابط را به گونه ای حفظ کنیم که 
نقش موثر خود را داشته باشیم ولی باید مفاد و چگونگی گفت وگوها توسط هر دو طرف 
تعیین شود. نظراتی داشتیم و نظرات خود را اعالم کردیم و حتی به سازمان ملل نیز گفته 
شده و باید در چارچوب ریشه شناسی و توجه به واقعیات جلو برود. مردم متضرر هستند 
و باید این وضعیت تمام شود.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی خاطرنشان کرد: 

آن چه در برخی رسانه های فارسی زبان در خارج صورت می گیرد، نشتن می دهد که لندن 
پایگاه اخبار جعلی درباره ایران شده است. وقتی قرار بود واکسن بزنیم چند رسانه فارسی 
زبان در لندن چند کمپین ضد واقعیت ایجاد کردند که واکســن نزنید و این واکسن ها 
خراب است. این ها را کسی فراموش نمی کند. این ها مثال اعالی رسانه های خودفروشی 
هستند که بر ضد ملت ایران به زبان فارسی برنامه پخش می کنند. در همه نشست هایی 
که با اینها داریم ســرافکندگی آنها را شاهدیم. هیچ وقت یادم نخواهد رفت فشار روانی 
کــه بر مردم وارد کنند که واکســن نزنند.وی درباره دیدار هیأت پاکســتانی با مقامات 
صهیونیســتی اظهار داشت: این گزارش را ندیدم ولی موضوع فلسطین در پاکستان جزو 
موضوعات کلیدی است و فلسطین یکی از آرمان های قطعی مردم پاکستان است و دولت 

و مردم پاکستان مسیر درست را می شناسند.

کانادا نشان داد برای این بازی و بازی های دیگری میزبان خوبی نیست
سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدام فدراسیون فوتبال کانادا در لغو بازی تیم های ایران 
و کانادا اظهار داشــت: کانادا نشــان داد برای این بازی و بازی های دیگری میزبان خوبی 
نیســت و اقدام کانادا شایسته بازنگری است. گوش فلک را ادعاهای چندفرهنگی و جدا 
بودن سیاســت از ورزش توسط دولت کانادا و فدراسیون فوتبال این کشور کر کرده بود، 
ولی این نقطه ای بود که به همه نشــان دهد تا چه حد این کشــورها تمامی امورشان 
سیاســت زده است و تا چه حدی نخســت وزیر یک کشور در موضوع یک بازی ورزشی 
چنین اظهارنظر می  کند. تمام اتفاقات آتی با طرف کانادایی است چون این شناخت وجود 
داشــت در وزارت خارجه و ما از ابتدا از تصمیم فدراســیون فوتبال خبر نداشتیم. وقتی 
متوجه شدیم بعید نمی دانستیم این کشورهای سیاست زده چنین برخوردی را صورت 
دهند.ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره بی اطالعی خانواده های کرد از 
سرنوشــت فرزندانشان که در اختیار گروه های شــبه نظامی در اقلیم کردستان هستند 
نیز بیان کرد: همکاری درســتی از ســوی عراقی انجام نشــده و دولت عراق مسئولیت 
دارد و ایران از تمام توان خود اســتفاده می کند برای تعیین سرنوشت این افراد. وضعیت 
گم شدگان ما باید به سرعت مشخص شــود.وی در پاسخ به سؤالی درباره هشدار رژیم 
صهیونیستی برای سفر به ترکیه و احتمال می دهند انتقام ایران در واکنش به ترور شهید 
صیاد خدایی در ترکیه رخ دهد؟ نیز گفت: آنها در رختخواب های خود نگران می شــوند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی باید منتظر پاسخ آمریکا 
باشــیم؟ عنوان کرد: رژیم صهیونیســتی همواره تالش دارند آتش بحران در خاورمیانه 
روشــن نگهداشته شــود و اینکه منطقه خاورمیانه را کانون بحران نگهدارد که موضوع 
فلسطین را در درجه دوم نگهدارد و به اهدافش برسد. پرونده مذاکرات وین برای بازگشت 
مطمئن همه طرف ها به تعهداتشان ذیل برجام. آمریکا باید تصمیم بگیرد در میز برجام 
حاضر باشد یا خارج از آن بماند.خطیب زاده درباره رایزنی وزرای خارجه آمریکا و عربستان 
و تاثیرگذاری آمریکا بر مذاکرات ایران و عربستان خاطرنشان کرد: چیز جدیدی نیست و 
این که آمریکا همواره تالش کرده هرگاه بحث عادی سازی روابط در منطقه است تالش 
کند.وی درباره هتک حرمت رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی هم بیان کرد: هر بار به 
یک بهانه رژیم اشغالگر قدس تجاوزگری نسبت به مردم فلسطین را انجام می دهد و چیز 
جدیدی نیســت، ولی سکوت مجامع بین المللی آزاردهنده شده این رژیم بر این موضوع 
حساب کرده که این تعدی ها را برای جهان اسالم عادی کند و همه باید دست به دست 

بدهند و این رژیم را نسبت به تعدی های خود پاسخگو کنند.

 پنجره فرصت تا ابد باز نمی ماند
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سؤالی اظهار داشــت: آمریکا در حالی که پیام 
می فرستد و می خواهد به دنیا نشان دهد که می خواهد به برجام برگردد و یک بار دولت 
متعهد در حقوق بین الملل باشــد همه اجزای فشار حداکثری شکست خورده بر علیه 
مردم ایران را ادامه می دهد. ما با یک طرفی روبرو نیستیم که تصمیم و صدا و رفتار واحد 
داشته باشد و این کار مذاکرات وین را سخت، پیچیده و کند کرده است.وی گفت: این که 
پنجره فرصت تا ابد باز باشد هم ما می دانیم هم آمریکا و هم اروپا می دانند که این پنجره 

فرصت تا ابد باز نخواهد ماند.

دریادار فدوی:
سلحشوری و غیرت، اجزای جدایی ناپذیر زندگی عشایر است

جانشــین فرمانده کل سپاه سلحشــوری و غیرت را اجزای 
جدایی ناپذیر زندگی عشــایر دانست و گفت: عشایر امتحان 
خــود را در جنگ پس داده اند.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
ســردار دریادار علی فدوی جانشــین فرمانده کل ســپاه 
در مراســم اختتامیه مســابقات تیراندازی عشــایر کشور 
که در دانشــکده شهید مطهری بســیج برگزار شد، اظهار 
داشت: هرگاه صحبت از عشــایر می شود، غیرت، شجاعت 
و سلحشــوری در ذهن متبــادر می شــود و این ها اجزای 

جدایی ناپذیر زندگی عشایرند.وی با اشاره به نقش عشایر در دفاع مقدس گفت: عشایر امتحان خود را 
در جنگ پس داده اند و همواره جز نیروهای خط شکن و پیش قراول بوده اند.سردار فدوی تاکید کرد: 
در روزهای آغازین جنگ و مقطعی که هنوز سپاه و ارتش انسجام الزم برای دفاع از کشور را نداشتند، 
نیروهای عشایر با سالح شــخصی خود به دفاع از وطن پرداختند.وی ضمن تقدیر از تعامل سازمان 
بسیج عشایری کشور و فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالمی ایران در برگزاری این مسابقات گفت: 
این گونه تعامالت سازنده باعث هم افزایی و افزایش کیفیت برنامه ها و استقبال بیشتر بسیجیان و آحاد 
جامعه خواهد بود و عشایر نیز همواره از مسابقات تیراندازی استقبال کرده و درخواست اجرای آن را 
داشته اند.جانشین فرمانده کل سپاه عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های موجود، تعامالت بین سازمان 
بسیج عشایری کشور و فدراسیون تیراندازی می بایست در سطوح باالتری ارتقا یابد تا بتوان توفیقات 

بیشتری در این زمینه کسب کرد.

امیرعبداللهیان:
سیاست »نه شرقی نه غربی« به معنی انزوا طلبی نیست

وزیر امور خارجه با بیان اینکه امروز از کلیدواژه استقالل سیاسی ایران یاد می کنیم، گفت: سیاست »نه 
شرقی نه غربی« به معنی انزوا طلبی نیست.به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشــورمان عصر دیروز )سه شنبه( در نشست سیاست خارجی متوازن در مکتب امام خمینی 
)ره( ضمن گرامیداشــت یاد بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ملت ایران گفت: در اندیشه سیاسی امام 
از وقتی موضوع مخالفت امام با کاپیتوالسیون مطرح شد نفی سلطه گری مورد تاکید است و در سه 
دهه گذشته نیز این مساله به خوبی توسط رهبری مدیریت شده است. یکی از آثار این مساله توجه به 
موضوع »نه شرقی نه غربی« است. این نه انزوا طلبی نه دوری از شرق و غرب.وی تاکید کرد: سیاست 
نه شــرقی و نه غربی امام خمینی در همه ابعادش مورد توجه وزارت خارجه اســت.وزیر امور خارجه 
اظهار کرد: در سیاست خارجی متوازن دولت سیزدهم عدم وابستگی به شرق و غرب هدف اسای است؛ در ابتدا برخی ها ما را نقد می کردند و 
م یگفتند شما کشور را به سمت چین و روسیه سوق می دهید!امیرعبداللهیان گفت: بعد از جنگ اوکراین سفری به مسکو به خاطر اختالفی که 
در مذاکرات برای لغو تحریم ها حاصل شده بود داشتم. طرف های اروپایی به ما اعالم کردند که روسیه حتی در صورت رسیدن به توافق مورد 
تایید ایران به دلیل تبعات و تحوالت ناشی از جنگ اوکراین از توافق هسته ای حمایت نخواهد کرد.وی افزود: بالفاصله تماسی با آقای »الوروف« 
داشتم و بعد از چند روز بر اساس قراری که گذاشتیم به مسکو سفر و به صراحت مواضع جمهوری اسالمی ایران را بیان کردم که ما در حوزه 
سیاست خارجی کاماًل مستقل و بر اساس منافع ملی خودمان عمل می کنیم.رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: توقع و انتظار ما این است 
که در مسیر گفتگوها، در هر نقطه به نقطه توافق رسیدیم، روسیه که از ابتدای این مرحله از مذاکرات نقش سازنده ایفا کرد، نقش سازنده خود 
را داشته باشد. البته ما در مسیر منافع ملی کشور با هیچ طرفی تعارف نداریم.امیرعبداللهیان گفت: در کنفرانس مطبوعاتی، »الوروف« اعالم 
کرد، در هر نقطه که جمهوری اسالمی ایران اعالم کند محتوای توافق مورد تایید ما است، روسیه بالفاصله در کنار دیگر کشورهای عضو این 

توافق در وین حضور پیدا می کند و حمایت خودش را اعالم خواهد کرد.

رهبر معظم انقالب اســالمی تحریم را اسلحه قدرت ها در مقابل 
کشورها خواندند و تأکید کردند: آن چیزی که این اسلحه را از کار 
می اندازد، توجه به نیروها و ظرفیت های درونی است.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 

عصر روز )دوشنبه( در دیدار آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور 
تاجیکستان و هیئت همراه، تأکید کردند: ظرفیت های گسترش 
همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف بسیار فراتر از سطح 
کنونی است و باید با توجه به سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت 

روابط با همسایگان، روابط دو کشور دچار تحول اساسی شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، 
فرهنگــی و زبانِی ایران و تاجیکســتان، دو کشــور را همچون 
خویشاوند و برادر خواندند.حضرت آیت اهلل خامنه ای از اقدامات 
رئیس جمهور تاجیکســتان در گسترش زبان فارسی تقدیر و با 
اشــاره به اولین سفر خارجی آقای رئیسی به تاجیکستان تأکید 
کردند: انجام این سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای گسترش 

روابط با تاجیکستان است و در یک سال گذشته نیز سطح روابط 
افزایش یافته است اما با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد.

ایشــان، ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی و علمی ایران را 
برای کمک به تاجیکســتان بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند 
و افزودنــد: برای اســتفاده از این ظرفیت ها و گســترش جدی 
همکاری ها باید کمیســیون مشترک به صورت جدی برای همه 
اســناد امضاء شــده برنامه ریزی و زمان بندی کند تا به مرحله 
عملیاتی برسند.رهبر انقالب اسالمی اقلیم متنوع ایران و زمین ها 
و دشت های پهناور و پیشــرفت های علمی و فناوری و صنعتی 
و شــرکت های دانش بنیان در ایران و همچنیــن آب فراوان و 
معادن گسترده در تاجیکستان را زمینه های ارتقای همکاری های 

مشــترک برشــمردند و خاطرنشــان کردند: با وجود تحریم ها 
جمهوری اسالمی ایران پیشرفتهای خوبی در زمینه های مختلف 
داشته است و اگر تحریم ها نبود، این پیشرفتها به دست نمی آمد 
زیرا تحریم ها باعث شــد تا به نیــرو و ظرفیت های داخلی خود 
اتکا کنیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای تحریم را اسلحه قدرت ها در 
مقابل کشورها خواندند و تأکید کردند: آن چیزی که این اسلحه 
را از کار می اندازد، توجه به نیروها و ظرفیت های درونی اســت.

ایشــان با تأکید بر اینکه یکی از عرصه های همکاری و هم فکری 
میان ایران و تاجیکســتان، مســائل منطقــه و بویژه وضعیت 
افغانستان اســت، گفتند: نگرانی های ایران و تاجیکستان درباره 
افغانســتان مشترک است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و 
رشد گروههای تکفیری در این کشور نگران هستند و ما معتقدیم 
که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند 

با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها استفاده کنند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به سفر اخیر رئیس ستاد 

کل نیروهای مســلح کشورمان به تاجیکستان و افتتاح کارخانه 
تولید پهپاد، اینگونه همکاری ها را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان 
کردند: پهپاد امروز عامل مهمی در امنیت کشورها است.در این 
دیدار که آقای رئیســی رئیس جمهور نیز حضور داشــت، آقای 
امامعلی رحمان با ابراز خرســندی فــراوان از حضور در تهران و 
دیدار با رهبر انقالب اسالمی به گفتگوهای خود با رئیس جمهور 
ایران اشــاره کرد و گفت: مذاکرات خوبی در زمینه های مختلف 
از جمله روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد و با توجه 
به اسناد امضاء شده امید است با هدایت های جنابعالی، روابط دو 
کشور بیش از پیش گسترش یابد.وی نگرانی های امنیتی بویژه 
درباره افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعات مهم میان 
دو کشور برشمرد و افزود: ما خواستار صلح و آرامش و حکومتی با 
حضور همه قومیت ها، در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش 
همکاری های امنیتی ایران و تاجیکستان، بتوان بر نگرانی ها غلبه 

کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان:

توجهبهظرفیتدرونی،اسلحهتحریمراازکارمیاندازد
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گزیده خبر
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

برخی پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از 
بیمار دالر می گیرند!

مدیر دفتر بازرســی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان 
اینکه بیشتر گزارش های مردم از فرار مالیاتی به استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان 
مربوط اســت و برای آن ها پیامک اخطار ارسال خواهد شد، گفت: برخی از مراکز 
درمانــی و کلینیک ها به جای کارتخوان، افراد را به خرید دالر برای پرداخت هزینه 
خدمــات درمانــی وادار کرده اند.وحید عزیزی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
دستورالعمل سوت زنی در تاریخ ۸ اسفندماه سال گذشته توسط رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی ابالغ شــد و افرادی که گزارش موثری برای فرار مالیاتی بدهند و این 
گــزارش منجر به وصول درآمد مالیاتی شــود، از محل این وصول مالیاتی پاداش 
دریافت می کنند. وی افزود: گزارش هایی که تاکنون در سامانه سوت زنی درباره فرار 
مالیاتی از سوی مردم به ثبت رسیده، بیانگر استقبال خوبی در این زمینه است و 
عمده گزارش ها در زمینه استفاده نکردن پزشکان و مراکز درمانی از کارتخوان است 
که مردم به  استفاده از سایر روش ها برای پرداخت هزینه ها هدایت می کنند. بیش 
از دوسوم گزارش های مردمی در سامانه سوت زنی استفاده نکردن از کارتخوان چه 
از سوی پزشکان و باقی اصناف است.این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی ادامه 
داد: خیلی از گزارش های ارسالی مردم به سازمان امور مالیاتی قابلیت وصول مالیات 
ندارند و فقط به ذکر نام اشخاص یا سازمان اکتفا شده و جزئیات دیگری بیان نشده 
است. در راستای استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان در دو نوبت فهرست پزشکانی 
که نام آن ها ذکر شده که از کارتخوان استفاده نمی کنند، تهیه شده و در این  هفته 
پیامک هشدار به آن ها ارسال خواهد شد و درصورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی 
با آنها صورت می گیرد.عزیزی گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیک ها در زمینه 
استفاده نکردن از کارتخوان آزار بیشتری به مردم متحمل کرده اند، به عنوان مثال 
برخی از آن ها افراد را به خرید دالر برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده اند 
که برخی از این موارد در حال بازدید میدانی ماموران سازمان امور مالیاتی است. مورد 
دیگری نیز وجود دارد که یک بیمارستان از کارتخوان یک رستوران استفاده می کرده 
است.وی راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان را تفکیک حساب های 
تجاری و شخصی دانست و بیان کرد: با این تفکیک دیگر نگرانی از استفاده نکردن 
اصناف به خصوص پزشــکان از کارتخوان نخواهیم داشت، زیرا با اجرای این طرح، 
افرادی که تعداد واریزی هایی زیادی در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری 
تلقی می شوند و باید بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه کنند. مدیر دفتر بازرسی 
و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: گزارش های مردمی فرار مالیاتی در صورتی 
منجر به پرداخت پاداش می شود، آن گزارش به وصول مالیات ختم شود و از آنجا 
که ممکن است که این فرایند طوالنی شود، برخی از این گزارش ها که امید بیشتری 
به آن ها است تا به درآمد مالیاتی منجر شوند، به تشخیص رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی هدایایی پرداخت می شود.وی با بیان اینکه فعال گزارش های مردمی درباره 
فرار مالیاتی به وصول مالیات منجر نشده است، گفت: پرداخت پاداش برای گزارش 
فرارهای مالیاتی یک محدودیت دارد و این اســت که با توجه به هزینه های وصول 
مالیات، آن گزارش مربوط به وصول مالیات موثری باشد و وصولی آن بیش از ۴۰ 

میلون تومان برای سازمان امور مالیاتی باشد. 

افزایش خودسرانه قیمتها به بهانه اصالح نظام یارانه ای

اقدامات مشکوک در بازار مسکن
برخی فروشندگان مسکن با القای گرانی پس از حذف ارز ترجیحی، این فرصت را برای 
خروج از بازار مغتنم دانســته و مقداری نرخ های پیشنهادی را در اردیبهشت ماه افزایش 
دادند؛ اما برآوردها گویای آن است که بازار در خرداد با افت مواجه شده و در واقع واکنش 
خاصی به این اتفاق نداشــته است.به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از یک 
هیجان کوتاه مدت یک ماهه با افت روبه رو شــد. گزارش های میدانی نشان می دهد که 
برخی فروشندگان به بهانه حذف ارز ترجیحی، نرخ های پیشنهادی را در اردیبهشت ماه 
افزایش دادند. این اقدام به ایجاد فضای کاذب در بازار انجامید و رشــد قیمت ها خارج از 
ظرفیت تقاضا را منجر شــد اما از ابتدای خردادماه به تدریج نشــانه های حباب زدایی در 
بازار نمایان شده است؛ آن هم در شرایطی که معموال خردادماه به دلیل نزدیک شدن به 
فصل جابه جایی، ماه پررونقی در بازار مســکن محسوب می شود.ظاهرا حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کاالهای اساسی در اردیبهشت ۱۴۰۱ منجر به ایجاد فضایی برای القای انتظارات 
تورمی در بازار امالک پایتخت از ســوی برخی بخر و بفروش ها شــده اســت. مشاوران  
امالک می گویند که بازار نســبتا پررونقی را به لحاظ حجم معامالت در اردیبهشت ماه 
سپری کرده اند. بر این اساس تصوری ایجاد شد که هردو طرف عرضه و تقاضا با نرخ های 
جدیــد کنار می آیند اما افت بازار در خردادماه، این گزاره را رد می کند؛ به طوری که در 
مواردی نرخ های پیشــنهادی مسکن به قبل از گرانی های اخیر برگشته اما بازار در رکود 
به سر می برد.در واقع به دلیل رشد تا ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در چهار سال گذشته، 
بازار ملک ظرفیتی برای جهش مجدد ندارد و هر نوع فشار به این بازار فقط رکود آن را 
عمیق تر می کند. البته به دلیل تبعیت نهاده های ساختمانی از تورم عمومی، افزایش قیمت 
ســاخت اجتناب ناپذیر است اما بنا به گفته کارشناسان، در مقطع فعلی همبستگی بین 
قیمت ساخت و قیمت ها در بازار وجود ندارد. اگرچه افزایش قیمت های اسمی در بازار به 

نوعی اجتناب ناپذیر شده اما به دلیل حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، 
ســرمایه گذاری در این  بازار فعال سودآور نیست.در عین حال واسطه های ملکی از رونق 
نسبی واحدهای نوســاز خبر می دهند. به دلیل کاهش ساخت و ساز و افزایش سنگین 
نرخ عوارض ساختمانی، تمایل به تولید مسکن در تهران به شدت افت کرده است. همین 

مساله منجر به فشــار تقاضا در واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت و ایجاد فاصله قیمتی 
بین این گروه از واحدها با قدیمی ســازها شده است. بنابراین عمده متقاضیان به سمت 
آپارتمان های قدیمی ســوق پیدا کرده اند.آن طور که مشاوران امالک سطح  شهر تهران 
می گویند در مناطق میانی، یافتن واحدهایی با قیمت های در محدوده یک میلیارد تومان 
به شدت دشوار شده است؛ بنابراین متقاضیان مصرفی به نوعی از بازار مناطق میانی حذف 
و به محدوده های جنوبی تهران نقل مکان کرده اند. در مناطق میانی و شمالی نیز عمده 
خرید و فروشــها از نوع تبدیل به احسن اســت. گزارش هایی هم از کوچ سرمایه گذاران 
ملکی به شمال کشور حکایت دارد.یکی از مشاوران امالک منطقه ۱۴ تهران با بیان این که 
سطح قیمت ها در اردیبهشت ماه به یکباره دچار تغییر شد به ایسنا گفت: نرخ ها نسبت 
بــه فروردین بعضا ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. تا حدودی هم خرید و فروش های 
ســرمایه ای رشــد کرد اما متقاضیان مصرفی واکنش خاصی به قیمت های جدید نشان 
ندادنــد. در واقع خریداران واقعی، پولی ندارند که بخواهنــد اقدام به خرید کنند. فقط 
کســانی که به قصد ســرمایه گذاری بلندمدت دارند یا افرادی که می خواهند خانه خود 
را بزرگ تر کنند در بازار حضور دارند. معامالت از نوع تبدیل به احســن هم مشــکالت 
خــود را دارد. اگر فاصله قیمتی بین خانه قبلی و خانه جدید مدنظر، زیاد شــود تبدیل 
هم امکان پذیر نخواهد بود. نتیجه کلی این اســت که بازار مسکن ظرفیت رشد ندارد.در 
رابطه با اثرات اصالح نظام یارانه ای بر بازار مسکن، یک کارشناس اقتصاد مسکن، حذف 
ارز ترجیحی را در قیمت تمام شده ساخت بی تاثیر دانسته و گفته بود که تورم عمومی 
ممکن است در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد اما بازار ظرفیت رشد ندارد.به گفته 
مهدی ســلطان محمدی، سال گذشته بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و امسال 

هم این روند ادامه می یابد. شواهدی نیز مبنی بر افزایش سنگین قیمت دیده نمی شود.

معاون اقتصــادی بانک مرکزی گفت: با تعامل 
ســازنده بین دولت و بانک مرکزی، اســتفاده 
دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در ســال 
جاری اغلب از محل منابع رســوب یافته خود 
اســتفاده کرده است.به گزارش ایســنا به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی امروز در 
نشســت »تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها« در بیست و نهمین همایش 
ساالنه سیاست های پولی و ارزی اظهار کرد: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی 
استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب 
یافته خود استفاده کرده است. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه سال 
۱۴۰۱ نسبت به پایان ســال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، 

نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵.۶  درصد بوده است. 
قربانی ادامه داد: همچنین رشــد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته علیرغم استفاده 
دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شــد و به ۳۱.۴ درصد در اســفند ماه ۱۴۰۰ 
رسید.وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا 
از بستر سیاســت های پولی امکانپذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن 
به اهداف اقتصادی کشــورها تاکید کرد.معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در 
سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، 
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دســتمزدها در اقتصاد کشــور رخ داده و 
واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحوالت و نیز با توجه به بخش تولید 
و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاستهای مبارزه با تورم نیز باید به عوامل 

موجده تورم و تفکیک شــوکهای عرضه از تقاضا توجه ویژه کرد.وی ادامه داد: با توجه 
به تکانه های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت ها اجتناب ناپذیر 
بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه های بخش تولید 
را کاهش دهد و از ســوی دیگر با نظارت بر قیمت ها از افزایش بی قاعده نرخ ها در 
کوتاه مدت جلوگیری کند.وی با اشــاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم 
گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به 
جمیع جهات، برنامه ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.قربانی بر ضرورت تدوین 
سیاســت ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل 
انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمیانی ها در اقتصاد اهمیت 
ویژه ای دارد؛ لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت های اقتصادی کنونی و 
تاثیرات اقدامات اصالحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح 
شکل بگیرد.معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای 
سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل 

و مالحظات مختلف تغییری نکرده است،

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

استفاده دولت از تنخواه کم شده است
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گزیده خبر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم:
همكاری صنایع برای عبور از پیك مصرف 

تابستان ضروری است
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان قم 
بر ضــرورت همــکاری صنایع برای عبــور از پیک بار 
مصرف تابســتان تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبه 
هیئت وزیــران صنایع غیرهمکار با افزایش بهای برق و 
قطع بار مواجه خواهند شــد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قم، مهندس مهدی آهنین پنجه در جلسه 
کارگروه استانی صنایع که به منظور تشریح طرح های پاسخگویی بار مشترکین 
صنعتی و برنامه ریزی عبور از پیک بار 1401 برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: 
بر اســاس مصوبه هیئت وزیران صنایع فوالدی و سیمانی موظف به کاهش بار 
مصرفــی به میزان 50 درصد به مــدت حداقل یک هفته در ماه و 90 درصد به 

مدت سه هفته در ماه هستند. 

صرفـه جویــي مصـرف آب با پروژه احداث 
واحد بازیابي آبهاي پاالیشگاه اصفهان  

پروژه بازیابي آبهاي فوق شــور شــرکت پاالیش نفت 
اصفهــان با بودجه اي به میــزان 548 میلیارد ریال و 
8 میلیــون یورو  به صورت EPC از خرداد ماه ســال 
جاري به شرکت مهندسي شفاب واگذار شد.با توجه به  
اینکه  بحران آب به عنوان دغدغه مهم دولت مردان در 
راســتاي توسعه پایدار محسوب مي شود، پاالیشگاه اصفهان نیز با لحاظ کردن 
جنبه هاي زیســت محیطي، در جهت استفاده از منابعي مانند پساب صنعتي و 
آبهاي برگشــتي، برنامه ریزي نموده  و به منظور مدیریت جبران بخشي از این 
کمبودها و همچنین ارائه راهکار مناسب براي کاهش آلودگي ها،  حرکت هاي 
مؤثري داشــته است.واحد RO پاالیشگاه اصفهان با ظرفیت 450 مترمکعب در 
ســاعت و دورریز )Reject( حدود 25 متر مکعب در ساعت فعالیت میکند. از 
آنجایي که این شرکت در حال انجام پروژه هاي عظیم است و همچنین احداث 

واحدهاي جدید RO در بخش جنوبي را در دستور کار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر:
دشواری مسیر در کنار مسائل مالی احداث 

راه آهن بوشهر به تاخیر انداخته است
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان بوشهرگفت: هزینه 
ســاخت راه آهن بوشهر-شیراز که ۷0 درصد مسیرش 
کوهستانی و تپه ای است، 40 هزار میلیارد تومان برآورد 
شده و همین دشواری مسیر در کنار مسائل مالی، مانع 
پیشرفت ساخت آن شده است.سید محمود دستغیبی 
با بیان اینکه  در تالش برای تامین اعتبار راه آهن بوشهر هستیم ، اظهارداشت 
:مســئوالن وزارت راه و شهرسازی پیگیر هستند که افزون بر تهاتر نفتی، اعتبار 
نقدی برای ساخت راه آهن بوشهر-شیراز تامین کنند.وی افزود: به تازگی معاون 
وزیر راه وشهرســازی اعالم کرده است که افزون بر تهاتر نفتی که پیش از این 
برای تامین اعتبار راه آهن بوشهر-شیراز در نظر گرفته شده بود، تامین نقدی نیز 
برای این طرح در دست پیگیری است تا اجرای این طرح سرعت گیرد.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: مهر 1400 رئیس جمهور در سفر خود 
به استان بوشــهر به کارگاه ساخت راه آهن رفت و دستور داد که 200 میلیون 

دالر از راه تهاتر نفتی به این طرح تزریق شود.

بازدید مدیرعامل آبفا و رئیس دادگستری شهرستان میناب از آبشیرینکن 
کرگان؛

اختصاص یك دستگاه تانكر آبرسانی برای 
تامین آب مورد نیاز کرگان

رئیس دادگستری شهرستان میناب به همراه مدیرعامل 
شــرکت آب  فاضــالب هرمــزگان از رونــد احداث 
آبشیرینکن کرگان بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی 
و آمــوزش همگانی شــرکت آب و فاضالب هرمزگان، 
عبدالحمید حمزه پور در این بازدید با اشاره به وضعیت 
آب کرگان افزود: در حال حاضر آب این شهر از چاه های واقع در رکن آباد تامین 
می شــود که برای جبران کمبود آب جمعیت شش هزار نفری کرگان عملیات 
احداث آبشــیرینکن این شهر با سرمایه گذاری شستا وابسته به سازمان تامین 
اجتماعی آغاز شد.وی با بیان اینکه روند تکمیل این سایت برخالف پیش بینی، 
کند بوده اســت، تصریح کرد، این آبشیرینکن سه هزار مترمکعب ظرفیت دارد 
که سرمایه گذار متعهد شده پروژه مذکور را تا پایان شهریورماه امسال از طریق 
شیرین سازی آب دریا وارد مدار بهره برداری کند.مدیرعامل آبفا در عین حال از 
اختصاص یک دستگاه تانکر آبرسانی برای جبران کمبود آب این شهر خبر داد و 
ابراز امیدواری کرد، با همکاری شهرداری کرگان بتوانیم کمبودهای این شهر را 

از طریق آبرسانی سیار مرتفع کنیم.

نشست کارگروه بررسی مكان های ناایمن و 
پرخطر شهری در شهرداری گرگان برگزار شد

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از برگزاری اولین جلسه کارگروه بررسی 
مکان های ناایمن، پرخطر و فاقد تجهیزات ایمنی سال 1401 با حضور مسئوالن 
مربوطه خبر داد.احمد ساالری با اعالم این خبر اظهار داشت: با توجه به اتفاقات 
تلخ و ناگواری که در خصوص مکان های ناایمن و فرســوده بودن برخی از بناها 
و ملک ها شامل )پاساژها، بیمارستان ها مساجد، بناهای قدیمی، تکایا و بازارها( 
هرچند وقت یکبار در کشــور رخ می دهد، جلسه کارگروه شناسایی ساختمان 
های ناایمن در حوزه معاونت خدمات شــهری تشــکیل شد.ساالری افزود: این 
جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط نظیر دادستانی، استاندارد، مسکن 
و شهرســازی، شرکت برق، اداره کار، شــورای شهر و ... در محل سالن جلسات 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری برگزار گردید.وی خاطرنشان 
کرد: از مهمترین مصوبات کارگروه شناسایی و اولویت بندی مکان های پر خطر 
و ناایمن در ســطح شــهر از قبیل پاســاژها، ملک های قدیمی، مساجد، تکایا، 
بیمارستانها و هتل ها بوده که در دستور کارگروه قرار گرفته است.معاون خدمات 
شــهری شهرداری گرگان بیان کرد: اخطار به مالکین و هیات مدیره مکان های 
ناایمن جهت رفع نواقص و در صورت عدم تمکین معرفی به مراجع قضایی جهت 
برخورد قانونی از دیگر اقداماتی اســت که با جدیــت در این کارگروه پیگیری 

خواهد شد.

عملیات پیاده سازی و اجرای سامانه 
 سرمایه گذاری در منطقه آزاد 

انزلی آغاز شد
محمدپــور- گیالن؛ در راســتای توســعه 
خدمات دولت الکترونیــک، عملیات پیاده 
ســازی و اجرای دو سامانه سرمایه گذاری با 
هدف الکترونیکی نمودن کل فرایند سرمایه 
گذاری و همزمان توسعه سامانه صنعت به 

منظــور امکان صدور قبض انبار محصوالت تولیدی منطقه مبتنی بر 
گواهی تولید صادره منطقه آزاد انزلی در جهت ارائه خدمات سریعتر 
و  مناســبتر به فعاالن اقتصادی و کاهش بروکراسی اداری و افزایش 
شــفافیت و امکان تبادل اطالعات با سامانه های دیگر دستگاههای 
همکار در سلســله جلســاتی با حضور مهندس اکبری مقدم رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان، معــاون و مدیران حوزه معاونت 
اقتصادی سازمان و دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و همچنین 
مدیران فناوری اطالعات سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
آغاز گردید.در این برنامه که طی ســه روز گذشته در منطقه دنبال 

گردید.

مدیر شرکت: 
غار علیصدر ۱۳ میلیارد تومان درآمد 

کسب کرد
همدان- محبوبه یادگاری: مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر یکی از 
مشکالت شرکت علیصدر برای سرمایه گذاری را اوقافی بودن زمین ها 
دانست و ادامه داد: بارها سرمایه گذاران کالن برای سرمایه گذاری اعالم 
آمادگی کردند اما به علت اوقافی بودن زمین به نتیجه نرسیده است.
مدیر عامل شرکت سیاحتی علیصدر درآمد غارعلیصدر از 2۶ اسفند 
1400 تا ششم خرداد ســال جاری را 1۳ میلیارد تومان ذکر کرد و 
گفت: از این میزان 9 میلیارد و 900 میلیون تومان هزینه 2  ماهه غار 
شده است. »علی محمد عنایتی اکمل« در جمع خبرنگاران افزود: 250 
نفر نیروی انســانی در حال حاضر در شرکت علیصدر مشغول به کار 
هستند و یکی از معضالت علیصدر نیروی انسانی باالست  که نیازمند 
ساماندهی نیروی انسانی است.  وی با اشاره به اینکه باید زمینه برای 
اشتغالزایی در علیصدر فراهم شــود که تاکنون این کار انجام نشده 
است، ادامه داد: باید اشتغالزایی در منطقه جدی گرفته شود تا کسی 

نخواهد قایقران باشد. 

 قطع 90 درصد از واردات نفت از روسیه

شوک اروپایی به بازارهای نفت جهان
تصمیم اتحادیه اروپا بــرای قطع 90 درصد از واردات نفت از 
روسیه، تالش مسکو برای فروش حداکثری نفت به خریداران 
آســیایی را سرعت می بخشد و تغییر و تحول جریانهای نفت 
جهان را به دنبال خواهد داشت.به گزارش ایسنا، سران اتحادیه 
اروپا توافق کردند واردات نفت از روسیه را تا پایان سال 2022 
به میزان 90 درصد کاهش دهند و به این ترتیب، بن بستی که 
با مجارستان بر سر تحریم نفت روسیه داشتند را حل کردند.

اورزوال فن در الین، رئیس کمیســیون اروپا روز جاری گفت: 
ســران اتحادیه اروپا در خصوص اصل ممنوعیت واردات نفت 
روســیه به توافق رسیدند. وی پس از نشست اتحادیه اروپا در 
بروکسل به خبرنگاران گفت: بسیار خرسندم که سران اروپایی 
موفق شــدند در خصوص ششمین بســته تحریمها به توافق 
برسند. اکنون دیگر شورای اروپا می تواند ممنوعیت 90 درصد 
از واردات نفت روســیه را تا پایان ســال نهایی کند. این گام 
مهمی به جلو است. به زودی به مسئله 10 درصد باقی مانده 
از واردات نفت روســیه که از طریق خط لوله وارد می شــود، 
بازخواهیم گشت.چارلز میشل، رئیس شورای اروپا در توییتی 
در پایان نشســت دو روزه 2۷ رهبر اتحادیه اروپا، اعالم کرد 
اتحادیه اروپا با پایان دادن به واردات نفت دریابرد از روســیه 
موافقت کرد. این اقدام شامل بیش از دو سوم از واردات نفت 
از روسیه می شــود و منبع عظیم تامین مالی ماشین جنگی 
پوتین را قطع می کند. فشار حداکثری روی روسیه برای پایان 
دادن بــه جنگ در اوکراین وجود دارد.یک ســوم باقی مانده 
واردات نفت اتحادیه اروپا از روســیه از طریق خط لوله دروژبا 
انجام می گیرد اما لهســتان و آلمان قصد دارند خرید نفت را 
تا پایان امســال متوقف کنند که به معنای توقف 90 درصد 
از خرید نفت از روســیه اســت.خبر این ممنوعیت باعث شد 
بهای معامالت نفت حمایت شــود و نفت برنت برای تحویل 
در اوت در ابتــدای معامالت روز جــاری تا مرز 118 دالر در 
هر بشــکه صعود کند. نفت برنت از 1۶ مارس که به 9۶ دالر 
و 9۳ دالر در هر بشــکه صعود کرده بــود، حدود 2۶ درصد 
رشد قیمت نشان می دهد. این رشد قیمت تحت تاثیر حمله 

نظامی روسیه به اوکراین روی داده است که مجموعه گسترده 
ای از تحریمهای اروپا و سایر کشورهای غربی علیه مسکو را به 
دنبال داشته است.روسیه احتماال چین و هند را مشتری نفت 
خود خواهد دید زیرا چین با بازگشایی اقتصاد پس از برداشتن 
قرنطینه های کرونایی، تقاضای بیشتری برای سوخت خواهد 

داشت و هند به دنبال کاهش هزینه های واردات نفت است.
 تاکنون روســیه توانسته است نفت را بدون این که حجم آن 
تغییر چندانی نسبت به زمان پیش از آغاز جنگ در اوکراین 
داشــته باشد، صادر کند. حتی شرکت مشــاوره کاالی کپلر 
برآورد کرده اســت که صادرات نفت روسیه در ماه مه ممکن 
است به باالترین میزان از اکتبر سال 2019 صعود کند. پیش 
بینی می شود صادرات روسیه در ماه مه به 5.09 میلیون بشکه 

در روز در مقایسه با 5.10 میلیون بشکه در روز در اکتبر سال 
2019 برسد.

تغییر خریداران هم اکنون هم به خوبی قابل مشــاهده است. 
صادرات روســیه به چین 1.04 میلیون بشکه در روز تخمین 
زده شــده است که باالتر از 9۳۷ هزار بشکه در روز در آوریل 
است. صادرات به هند هم به 85۳ هزار بشکه در روز می رسد 
که کمتر از رکورد 1.09 میلیون بشکه در روز است اما بسیار 
باالتر از 5۷ هزار بشــکه در روز در ژانویه است.شــرکت کپلر 
صادرات دریابرد به اروپا را 2.2۳ میلیون بشکه در روز برآورد 
کرده که کمتر از 2.42 میلیون بشــکه در روز در آوریل است 
و پایین ترین رقم ماهانه از ژوییه ســال 2020 اســت که اوج 

قرنطینه کووید 19 بود.

چرخ فلک نفت
ســوال بازارهای نفت این است که روسیه تا چه حد در یافتن 
خریداران جدید برای جایگزینی مشــتریانش در اروپا موفق 
خواهد بود و حتی اگر خریدارهایی پیدا کند، آیا قادر خواهد 
بود از بنادر خود در اروپا محموله های نفت را در مســیرهای 
دریایی طوالنی تر به آسیا ارسال کند.تحلیلگران کاالی بانک 
جی پی مورگان در یادداشتی در 25 مه نوشتند: اگر روسیه از 
تمامی ناوگان نفتکشهای خود استفاده کند، می تواند حداکثر 
900 هزار بشــکه در روز نفت به هند برساند اما احتمال دارد 
که هند حدود 500 هزار بشــکه در روز نفت از روســیه وارد 
کنــد. خود ناوگان نفتکش هند اگر برای حمل نفت روســیه 
بسیج شود، می تواند 500 هزار بشکه در روز دیگر به واردات از 
روسیه از طریق کانال سوئز اضافه کند.طبق یادداشت جی پی 
مورگان، شرکت COSCO چین ممکن است 1.8 میلیون بشکه 
در روز نفت روســیه را در مسیر سن پترزبورگ به شانگهای 
دریافــت کند. با این حال این فرضیات بر مبنای هند و چین 
و استفاده روســیه از همه ظرفیت نفتکش که بعید است در 
واقعیت اتفاق بیافتد، مطرح است.احتماال چین و هند واردات 
نفت از روســیه را افزایش می دهند اما این واردات به حدی 
نخواهد بود که از دســت رفتن بــازار اروپایی را جبران کند.

یک ســوال دیگر این اســت که اروپا چگونه جایگزینی برای 
نفت روسیه پیدا خواهد کرد زیرا پاالیشگاههای اروپایی نفتی 
را می خواهند که مشــابه گرید نفتی اورال باشد. این موضوع 
گریدهای نفتی مناســبی که می توانند جای نفت روسیه را 
بگیرند را محدود می کند.بعضــی از گریدهای نفتی از آنگوال 
و نیجریه و بعضی از گریدهای نفتی خاورمیانه کیفیت مشابه 
اورال را دارند که با چگالی API، ۳0.۶ و میزان سولفور 1.48، 
یک نفت ترش مدیوم محســوب می شــود.بر اساس گزارش 
رویترز، تصمیم اتحادیه اروپا احتماال باعث جابجایی جریانهای 
نفت جهانی می شود و احتماال هزینه حمل و هزینه های دیگر 
را افزایش داده و نگرانیهای پیرامون امنیت عرضه را تشــدید 

می کند.

تهدید قطع عرضه گاز روســیه در صورت 
عــدم پرداخت بــه روبل قربانــی دیگری 
گرفت و گازپــروم اعالم کرد فروش گاز به 
هلند را روز چهارشنبه متوقف خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، اقدام شرکت گازپروم در 
راســتای دســتور والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه انجام می شــود که اعالم 
کرده اســت تمامی فروش گاز طبیعی به 
اروپا باید به روبل پرداخت شــود. شرکت 
گازترای هلنــد )GasTerra( در واکنش به 
این تصمیم، اعالم کرد آماده اســت گاز را 
از منابــع دیگری تامین کنــد. لغو قرارداد 
فعلی برای دوره ۳1 مه تا اول اکتبر ســال 
2022 خواهد بود و شامل حدود دو میلیارد 
متر مکعــب گاز طبیعی معادل حدود پنج 

درصد از مصرف هلند می شــود. شــرکت 
گازترا جزئیات زیــادی درباره خرید گاز از 
منابــع دیگر اعالم نکرده اســت اما به نظر 
می رســد از نروژ گاز خریداری می کند یا 
LNG وارد خواهــد کرد.وزیر انرژی و اقلیم 
هلند اعالم کرد اثر این اقدام روسیه تقریبا 
هیچ اســت و هیچ تهدیــدی برای تحویل 
گاز فیزیکی وجود ندارد. این به معنای آن 
است که مصرف کنندگان هلندی همچنان 
می تواننــد گاز طبیعی مصرف کنند. با این 
حال به نظر می رســد وزیر هلندی تالش 
کرده اســت نگرانی از کمبود فزاینده گاز 
در بازار را رد کند و مانع ایجاد فشــارهای 
تورمی شــود زیرا قیمت عمده فروشی گاز 
به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد 

کرد. در نتیجــه، مصرف کنندگان هلندی 
شــاهد افزایش قبوض انرژی خواهند بود. 
بر اســاس قانون هلند، در شــرایط کمبود 
انرژی مانند بحــران گازی جاری، کاهش 
حجم عرضه ابتدا در صنایع انرژی بر اتفاق 
می افتد و قیمت ها در بازاری که هم اکنون 
با مشکالت زنجیره تامین دست و پنجه نرم 
می کند، باالتر خواهــد رفت.دیدگاه دولت 
هلند و گازترا این اســت که اقدام گازپروم 
در قطع عرضه گاز، تاثیر بزرگی روی اقتصاد 
هلند نخواهد داشــت و هــر گونه تاثیری، 
موقتی خواهد بود. اقدام روســیه، بازارهای 
گاز اروپایی را دچار کمبود بیشتری می کند 
زیرا واردکنندگان هلندی اکنون در بازار گاز 
اروپایی پرازدحام، به دنبــال منابع تامین 

دیگــری خواهند رفت. همزمــان گازپروم 
نشان داده است که مایل است مشتریان گاز 
بزرگ در شمال غربی اروپا را هدف بگیرد. 
اقدام برای قطع عرضه گاز به گازترا، حرکت 
بزرگی است زیرا ارتباطات گازی میان هلند 
و روسیه عمیق و از نظر استراتژیکی، بسیار 
خوب بوده است. به نظر می رسد رویارویی 
کامل بــا واردکنندگان بــزرگ گاز، قریب 
الوقوع است و سایر کشورهای اروپایی غربی 
باید خود را برای قطع احتمالی عرضه گاز 

روسیه آماده کنند.

صادرات گاز روسیه به هلند قطع شد

قیمــت نفت پس از موافقت اتحادیه اروپا با کاهش واردات 
نفت از روســیه تا پایــان ســال 2022، در معامالت روز 
سه شــنبه افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در ژوئیه با ۳۳ ســنت افزایش، به 
122 دالر در هر بشکه رســید. بهای قرارداد تحویل اوت 
با ۳۳ ســنت افزایــش، 11۷ دالر و 9۳ ســنت بود. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و 24 
سنت افزایش، به 11۷ دالر و ۳1 سنت در هر بشکه رسید. 
بازار آمریکا روز دوشنبه به دلیل تعطیالت، بسته بود.سران 
اتحادیه اروپا توافق کردند واردات نفت از روسیه را تا پایان 
ســال 2022 به میزان 90 درصد کاهــش دهند و به این 
ترتیب، بن بستی که با مجارستان بر سر تحریم نفت روسیه 

داشتند را حل کردند. با این حال بعضی از کارشناسان می 
گویند رشد قیمت نفت ممکن است مالیم باشد زیرا بازار 
پیش تر روی این محدودیت عرضه حساب کرده بود.استفن 
اینس، از شرکت مدیریت دارایی SPI به رویترز گفت: تقریبا 
همــه اعضای اتحادیه اروپا با این ممنوعیت موافق بودند و 
بازار پیش از این روی تحریم خودخواســته اتحادیه اروپا و 
جریان نفت کمتر روســیه به اروپا در سال میالدی جاری، 
حســاب کرده بود. تصور می کنم بازار روی تقاضای بیشتر 
در آســیا که از طریق چین خواهد بود، حســاب می کند 
اما نگرانی اصلی این اســت که قیمت های باالی بنزین در 
جایگاههای سوخت، ممکن است باعث سرکوب تقاضا در 
اوج فصل رانندگی تابستانی شــود.انتظار می رود تقاضا از 

سوی چین پس از تســهیل محدودیت های کووید، بهبود 
پیدا کند. شــانگهای پایان قرنطینه دو ماهه را اعالم کرد 
و از روز چهارشــنبه به اکثر ساکنان شــهر اجازه خواهد 
داد خانه های خود را ترک کنند و ســوار خودرو شوند.در 
بخش تولید، وزیران گروه اوپک پالس روز پنج شنبه دیدار 
می کنند و به گفته شش منبع آگاه به رویترز، انتظار می رود 
همچنان درخواست کشورهای غربی برای افزایش سریع تر 
تولیــد را نادیده گرفته و به برنامه خود برای افزایش تولید 
به میزان 4۳2 هزار بشــکه در روز در ژوئیه پایبند بمانند.
اعضای گروه اوپک پالس که شــامل اوپک و روسیه است، 
تاکید دارند که بازار متوازن مانده اســت و افزایش قیمتها 
ارتباطی به عوامل بنیادین ندارد.شــش منبع پاالیشگاهی 
در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند بازگشایی چین و 
حاشیه سود قوی پاالیش آسیایی ممکن است باعث شود 
عربستان سعودی قیمت همه گریدهای نفتی که در ژوئیه 

به آســیا می فروشد را 
انتظار  دهــد.  افزایش 
عربســتان  مــی رود 
سعودی قیمت فروش 
گرید نفتی سبک عرب 
الیت به آســیا را بین 
85 تــا دو دالر در هر 
بشــکه باالتر از قیمت 

پایه نفت عمان/دوبی تعیین کند. این کشور قیمت رسمی 
فــروش را برای ژوئن در پی قرنطینه در چین و افت بهای 
معامالت نفت، کاهش داده بود.بر اســاس گزارش رویترز، 
قیمتهای نفت در هر دو سوی آتالنتیک در سال 2022 به 
باالترین حد در بیش از یک دهه گذشــته صعود کردند و 
از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون، بیش از 55 درصد 

افزایش نشان می دهند.

نفت از مرز ۱۲۰ دالر عبور کرد
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دولت چگونه می تواند ترمز قیمت 
خودرو را بکشد؟

ادامه از صفحه اول
باید یک تیم حرفــه ای روی کاهش هزینه ها نظارت 

کند
وی در مورد پیش نیازهای این روش، گفت: نخست باید یک 
تیم حرفه ای ناظر و راهبر این کار باشد و بعد توسط وزارت 
صمت دیکته شود؛ یعنی وزارت صمت به خودروساز بگوید 
که تمام فهرست هزنیه ها را بیاورد و یک تیم حرفه ای روی 
کاهش هزینه ها نظارت کند و راهکار دهد؛ همراهی این دو 
کار با هم باعث می شود خودروساز در ریل کاهش هزینه ها 

قرار گیرد.

»نهاد قیمت گذار« مهم نیســت بلکه »شیوه قیمت 
گذاری« مهم است

فرج الهی در مــورد تأثیر خروج شــورای رقابت از قیمت 
گذاری خودرو در بهبــود فرایندها، اظهار کرد: اینکه کدام 
نهاد قیمت را تعیین کند مهم نیست بلکه چگونگی تعیین 
قیمت مهم اســت؛ وزارت صمت اعالم کرد که مسئولیت 
خودروسازی با ماست اما قیمت گذاری با ما نیست بنابراین 
ما نمی توانیــم این صنعت را مدیریــت کنیم پس قیمت 
گــذاری را به ما بدهید تا مدیریــت کنیم که در عمل این 
اتفاق نیفتــاد و وعده های مربوط به افزایش تیراژ و کاهش 
هزینه ها محقق نشــد.وی تصریح کرد: بنابراین اینکه کدام 
نهاد قیمت را تعیین کند اهمیتی ندارد بلکه شــیوه قیمت 

گــذاری اهمیت دارد. ما باید یک نهاد حرفه ای برای قیمت 
گذاری داشــته باشیم. در سال اول هزینه های خودروساز را 
بپذیریم و یک تیم کارشــناس برای ارزیابی می فرستیم و 
در ادامه متناســب با نظر کارشناس باید در یک بازه زمانی 

هزینه ها را به صورت مشخص کاهش دهد و بهینه کند.

قیمت خودرو چگونه آزاد شود؟
این تحلیلگر اقتصادی در مورد آزادسازی قیمت خوردو نیز 
اظهــار کرد: اگر دولت به دنبال آزادســازی قیمت بود باید 
یک روش بینابینــی را در پیش می گرفت؛ به این معنا که 
قیمت خودروهای به اصطالح الکچری را آزاد می کرد و در 
مقابل خودروهای پرمصــرف و ارزان تر را آزاد نمی کرد؛ اما 
سعی کردند که همه قیمت گذاری را از شورای رقابت خارج 
کنند. در حالی که این موضوع مورد تأیید شــورای رقابت 
هــم بود که خودروهای کم تقاضا آزاد شــود و خودروهای 
پرتقاضا دســتوری بماند و به تدریج از ســودی که می آید 

ضررها جبران و تیراژ باال رود.

وزارت صمت باید استراتژیســت و خودروساز باید 
مجری باشد

فرج الهی گفت: برنامه ریز و استراتژیست باید وزارت صمت 
و خودروساز باید مجری باشد. متأسفانه در سالهای گذشته 
این اتفاق نیفتاده و خودروساز خودش استراتژیست بوده و 
تصمیم گرفته و عمل کرده اســت. اما وقتی وزارت صمت 
استراتژیست و خودروساز مجری باشد می توان وضعیت را 

مدیریت کرد.

زیان انباشته 90 هزار میلیاردی خودروسازان
این تحلیل گــر اقتصادی در مورد میزان زیان انباشــته و 
بدهی خودروســازان، اظهار کرد: بر اســاس آمار تا اسفند 
سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور بین ۸۰ تا ۹۰ هزار 
میلیارد تومان زیان انباشــته و بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد 

تومان هم بدهی به قطعه سازان دارند.

قیمت گذاری فعلی عامل زیان خودروساز و نارضایتی 
مصرف کننده

بــه گزارش خبرنــگار مهر، به صورت جزئی تر باید اشــاره 
کرد که نتایج بررســی صورت های مالی حسابرســی شده 
دو خودروســاز بزرگ کشور نشان می دهد که مجموع زیان 
انباشته این دو خودروســاز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در 
پایان ســال ۹۶ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در پایان 
ســال ۱۴۰۰ رسیده است.از سویی دیگر نیز فاصله قیمتی 
ایجاد شــده بین کارخانه و بازار روز به روز بیشــتر شده و 
در برخــی از خودروها حتی به بــاالی ۲۰۰ میلیون تومان 
نیز رســیده است؛ موضوعی که بیش از هر مورد دیگری بر 
ناکارآمدی شیوه فعلی قیمت گذاری صحه می گذارد.گزارش 
خبرنگار مهر حاکی است مسئله قیمت گذاری خودرو یکی 
از موارد مهم و حائز اهمیت است که می تواند به روابط مالی 
قطعه ساز-خودروســاز کمک کند؛ به نظر می رسد وزارت 
صمت نباید بیش از این نسبت به اصالح شیوه قیمت گذاری 
تعلل کند و همانطور که وزیر صمت نیز وعده داده باید هر 
چه سریع تر برنامه مربوط به کاهش هزینه های خودروسازان 

تدوین و در دستور کار قرار گیرد.

گزیده خبر

با تفاهم بزرگ ترین امدادرسانی در کشور صورت می گیرد
افزایش کیفیت و سرعت ارایه خدمات 

خودرویی به مشتریان
با تفاهم صورت گرفته بین امدادخودروایران و امداد خودرو ســایپا، از این پس 
ارایه خدمات امدادی در سراســر کشور با پوشش مراکز تماس این دو مجموعه، 
با سرعت و کیفیت باالتر به مشتریان ارایه خواهد شد.ایکوپرس- براساس تفاهم 
صورت گرفته میان دو شــرکت امدادخودروایران و امداد خودرو ســایپا، حمل 
خودروهای مشترک که به دلیل فنی و یا به دلیل بروز سوانح و تصادفات رانندگی 
در سطح کشور قادر به حرکت نباشند، توسط ناوگان امدادی دو شرکت پوشش 
داده می شود و انتقال این خودروها توسط امدادگران حمل طرفین به تعمیرگاه 
معرفی شــده که دســتور کار آن از طریق مرکز تماس میان دو شــرکت صادر 
می شــود، انجام می پذیرد.به گزارش ارتباطات امدادخودروایران، ســید عباس 
میرحســینی مدیرعامل امدادخودروایران در این باره گفت: همکاری دو شرکت 
امدادخودروایران و امداد خودرو سایپا با هدف ارایه خدمات حمل به خودروهای 
هر دو شرکت در سراسر کشور انجام می گیرد تا بار ترافیکی ناشی از نقص فنی 

خودرو در مسیرهای پرتردد را بهبود بخشند.

مدیرعامل سایپا در مراسم اولین اعالم نتایج برگزیدگان خودرو از طریق سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو:

سیاست گذاری متمرکز فروش یکی از 
بهترین سیاست های وزارت صمت

اولین مراســم اعالم نتایــج خودروهای تولید داخل از طریق ســامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو با حضور نمایندگان شرکت های خودروساز و نهادهای نظارتی 
در شــرکت سایپا برگزار شد و برگزیدگان محصوالت شرکت های  سایپا، ایران 
خودرو، بهمن موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و آرین موتور مشخص شدند.
به گزارش سایپانیوز، در این مراسم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا سیاست 
گــذاری متمرکز فروش محصوالت و اجرای آن توســط خودروســازان را یکی 
از بهترین سیاســت های انجام شــده در صنعت خودرو دانست وگفت: تمامی 
کشــورهای تولید کننده مطرح دنیا بر این اســاس عرضه و فروش محصوالت 
شرکت های خودروساز خود را انجام می دهند.او افزود: در کشورهایی همچون 
چیــن با ۲۰ میلیون تولید خــودرو یا ژاپن به عنوان یکــی از بزرگترین تولید 
کنندگان خودرو در جهان، سیاست گذاری در عرضه خودرو از سوی دولت انجام 
می شــود و اجرای آن در اختیار شرکت های خودروساز است و بهترین نتایج از 

آن گرفته شده و رضایت عمومی را به همراه داشته است.

دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم در بورس 
کاال به زودی عرضه می شوند

دو محصول فیدلیتی پرایم و دیگنیتی پرایم گروه بهمن به زودی در بورس کاال 
عرضه می شوند.عرضه دو خودروی فیدلیتی پرایم و دیگنیتی پرایم به زودی در 
بورس کاال با هدف تعدد روش های فروش از ســوی گروه بهمن انجام می شود.
گفتنی است؛ مزیت عرضه خودرو در بورس کاال، عرضه حذف دالالن و برآورده 
کردن نیاز بازار و عرضه خودرو به مصرف کننده واقعی است.گروه بهمن با هدف 
ایجاد تنوع در روش فروش دو محصول خود را در بورس عرضه کرده اســت تا 
مصرف کننده بتواند از این روش فروش به محصوالت بهمن دسترســی داشته 
باشــند.پیش از این گروه بهمن با اجرای عرضه خودرو وانت کارا در بورس کاال 

اقدام نموده که با استقبال خوب خریداران روبرو شد.

دکتر پرنیان شهردار صدرا خبر داد:
مشکالت مجموعه باغشهر اهل بیت صدرا 

بزودی برطرف خواهد شد
به گــزارش اداره روابــط عمومی و اطالع رســانی 
شهرداری صدرا:  دکتر پرنیان شهردار صدرا با اشاره 
به اینکه پس از بازنگری طرح جامع شهر صدرا و ابالغ 
آن، مجموعه باغشــهر اهل بیت از حریم شهر صدرا 
خارج شــد که این موضوع مشــکالتی را در راستای 

صدور پروانه ساخت برای شهروندان ایجاد کرد گفت: با پیگیری های استاندار 
فارس و دســتورات رئیس جمهور محترم، مشــکالت مربوط به باغشهرهای 
مجموعه اهل بیت شــهر صدرا و تامین زمین مورد نیاز جهش تولید مسکن  
برطرف خواهد شــد.پرنیان گفت: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن که به 
ریاست رئیس جمهور برگزار شد دستوراتی جهت تامین زمین پروژه ی جهش 
تولید مسکن صادر شــد که بر اساس آن محدوده و حریم شهر صدرا اصالح 
می گردد. در ادامه شــهردار صدرا اظهار داشــت: باز نگری طرح جامع شهر 
صدرا بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تصویب گردید و در اوایل سال ۱۴۰۰ ابالغ شده 
است که بر اساس آن با تغییر حریم شهر صدرا مجموعه باغشهر اهل بیت از 
حریم شهر خارج شد و شهرداری صدرا مجوز الزم جهت صدور پروانه ساخت 
را ندارد ، حال با دســتور اخیر رئیس جمهور محترم در جلســه اخیر شورای 
عالی مســکن، حریم و محدوده شــهر صدرا مجددا اصالح خواهد شد،از این 
رو مشــکالت مربوط به مجموعه باغشهر اهل بیت در آینده نزدیک  برطرف 
خواهد شــد،  همچنین با افزایش حریم و محدوده شهر صدرا زمین مناسب 
جهت پروژه جهش تولید مسکن در صدرا تامین خواهد شد تا این طرح بزرگ 

و ملی با سرعت بیشتری در صدرا اجرایی گردد.

 شریک تجاری جدید ایران 
از قلب آفریقا

سازمان توسعه تجارت از ورود یک هیئت جدید تجاری از نیجریه 
به ایران خبر داد.به گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت ایران ۱۶ 
خرداد هیأت تجاری – سیاسی از نیجریه به ریاست وزیر امورخارجه 
این کشور، جهت انجام مبادالت و عقد تفاهمنامه های تجاری به 
تهران ســفر خواهد کرد. هیأت تجاری نیجریه در این ســفر  در 
مالقات های رو در رو و به میزبانی سازمان توسعه تجارت، پیرامون 
تبــادالت تجاری با تجار ایرانی بحــث و تبادل نظر خواهند کرد.

همچنین در پایان این ســفر، چندین سند و تفاهمنامه همکاری 
میان ۲ کشور به امضای سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت و وزیر 
امور خارجه نیجریه خواهد رسید.در ادامه این سفر وزیر امورخارجه 
نیجریه، با معــاون اول رئیس جمهور و همین طور رئیس مجلس 
شورای اسالمی دیدار خواهد کرد. این سفر در راستای برنامه  ایران 
برای توسعه مبادالت تجاری با کشورهای آفریقایی صورت گرفته 
و پیش بینی می شود با عقد این تفاهمنامه ها، مبادالت میان دو 
کشور در مدت کوتاهی افزایش چندین برابری داشته باشد.نیجریه 
یکی از ۴ شریک تجاری اصلی ایران در آفریقا محسوب می شود. 
پیشتر مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران 
بــا تاکید بر ضرورت افزایش تالش ها و برنامه ریزی برای توســعه 
صادرات به نیجریه در شــرایط پساکرونا، اعالم کرده بود: صادرات 
ایران به این کشــور در شش ماه نخست ۱۴۰۰، در هم سنجی با 
پارسال ۸ درصد رشد داشته است.وی گفته بود: صادرات ایران به 
نیجریه در ۶ ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۴۴ میلیون دالر 
بوده که در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل نشان دهنده رشد 
هشت برابری اســت.در کنار نیجریه، به زودی یک هیئت تجاری 
از قزاقســتان نیز به ایران سفر خواهند کرد. رحمت اهلل خرمالی، 
سرپرســت دفتر آســیای میانه، قفقاز و روسیه ســازمان توسعه 
تجارت ایران از انجام هماهنگی های الزم با مرکز توسعه صادرات 
قزاقستان جهت حضور یک هیأت تجاری در تهران خبر داد.وی با 
اعالم این خبر اظهار کرد: عظمت عسگراف، رئیس شرکت کازترید 
قزاقستان )مرکز توسعه صادرات قزاقستان( هفته گذشته با حضور 
در تهران با مسئوالن سازمان توسعه تجارت ج. ا. ایران دیدار کرد.

خرمالی ادامه داد: در این مالقات در خصوص موضوعاتی از قبیل 
افزایش حجم مبادالت تجاری، تبادل لیست کاالهای مورد نیاز دو 
طرف، هماهنگی جهت بازدید از شرکت های دارویی، دانش بنیان و 
لوازم خانگی در سفر آتی این شرکت به تهران تبادل نظر شد. وی 
در ادامه افزود: همچنین مقرر شد با توجه به در پیش بودن سفر 
رئیس جمهور قزاقســتان به تهران در اواخر خردادماه سالجاری، 
یــک هیأت تجاری نیز در این زمان به تهران ســفر کند.به گفته 
سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت 
ایران با هماهنگی های انجام شده، عظمت عسگراف، رئیس شرکت 
کازترید قزاقســتان )مرکز توســعه صادرات قزاقستان( بازدیدی 
از بیست و سومین نمایشــگاه بین المللی ایران هلث )تجهیزات 

پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی( داشت.

معاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعالم کرد

پرداخت وام ۵ میلیارد تومانی بدون وثیقه به واحدهای تولیدی
معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچک اعالم کرد که در سال جاری این صندوق عالوه بر صدور 
ضمانتنامه، واحدهای تولیدی که وضعیت اعتباری مناسبی دارند 
را به بانک معرفی می کند تا ســقف ۵ میلیارد تومان تسهیالت 
سرمایه در گردش و خرید ماشین آالت جدید، بدون ارائه وثیقه 
به بانک دریافت کنند.محمد صــادق محمدیاری در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه برنامه صندوق برای حمایت از صنایع کوچک 
در سال ۱۴۰۱ این است که متفاوت از سالهای گذشته محصوالت 
خود را کامل کند، اظهار کرد: در گذشته صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچک صرفا نسبت به صدور ضمانتنامه و تضمین 
تســهیالت برای واحدهای صنایع کوچک اقدام می کرد، اما حاال 
به این نتیجه رسیدیم که باید یک محصول را به طور کامل ارائه 
دهیم. یعنی صرفاً تامین کننده تضامین نباشیم و خودمان بتوانیم 
تسهیالت در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم.به گفته وی در 
همین راســتا صندوق منابع خود در بانکهای مختلف را تجمیع 
و بــا چند بانک تفاهم نامه منعقد کرد تــا به واحدهای تولیدی 
که وضعیت اعتباری مناســبی دارند و از طرف صندوق به بانک 
معرفی می شــوند تا سقف ۵ میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در 
گردش و خرید ماشــین آالت جدید ارائه کند. در حال حاضر از 
هر استان واحدهایی به صندوق معرفی شدند که کارهای اعتبار 
سنجی آنها در حال انجام است و در صورتی که دارای شاخصهای 
صندوق باشــند، به بانکهای عامل معرفی می شوند.معاون مالی و 
اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان 
اینکه صندوق، وثیقه این تســهیالت را نیز فراهم می کند، اظهار 
کرد: همزمان با ورود درخواســت به صندوق، هم تضامین از قبل 

تهیه شــده و هم تسهیالت آماده پرداخت است و یک محصول و 
خدمت کامل در اختیار صنایع کوچک قرار خواهد گرفت.بر این 
اساس به گفته محمدیاری در سال جاری صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچک هم ضمانتنامه صادر می کند و هم واحدها 
را برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی می کند. واحدهایی که 

صندوق به بانک معرفی می کند نیازی به ارائه وثیقه ندارند، بلکه 
صندوق وثایق به مراتب کمتری از آنها دریافت می کند. همچنین 
برای گروه های اعتباری A و B هیچ وثیقه ای برای صدور ضمانت 
نامه دریافت نمی شود و صرفا ضمانت نامه با چک و سفته مدیران 

شرکتها صادر می شود تا بانک به آنها تسهیالت پرداخت کند.

کدام واحدها، وام بدون وثیقه می گیرند؟
وی دربــاره شــرایط واحدهایی که برای دریافت تســهیالت به 
بانک معرفی می شــوند نیز گفت: واحد تولیدی باید فعال باشد 
و برای افزایش یا حفظ تولید نیاز به ســرمایه در گردش داشته 
باشد. همچنین برای خرید ماشین آالت، واحد باید برای توسعه 
تولید برنامه داشــته باشد. واحد تولیدی مورد نظر باید به لحاظ 
اعتباری از مقبولیت متوســطی برخوردار باشد، یعنی واحدهای 
که تعطیل هستند یا بازار ندارند نمی توانند از این طرح استفاده 
کنند. مســئله بازار تا جایی مهم است که اگر واحدی ثابت کند 
که بازار برای محصوالتش فراهم اســت، مسائل دیگر کمتر مورد 

توجه قرار می گیرد.

افزایش سقف ضمانتنامه ها 
این مقام مســئول درباره سقف ضمانت نامه ها در سال جاری نیز 
گفت: در سال جاری سقف ضمانت نامه های اعتباری یا بانکی از 
ســه میلیارد به پنج میلیارد و ضمانتنامه های پیمانکاری از سه 
به هفت میلیارد افزایش پیدا کرده است.به گفته وی طرح دیگه 
صندوق برای ســال جاری این است که با مجوز مجمع عمومی 
بــرای واحدهای که به لحاظ کیفی وثایق و رتبه اعتباری بهتری 
دارند، تا ۵۰ درصد تخفیف اعمال شــود. همچنین به دنبال این 
هستیم ۵۰ درصد دیگر کارمزد با استفاده از کمک های بالعوض 
سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی استانها تامین 
شود تا ضمانتنامه ها به طور رایگان در اختیار صنایع کوچک قرار 

گیرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی، تاریخی و مذهبی جمهوری اسالمی ایران و تاجیکستان تأکید کرد: باید با توجه به ظرفیت های غنی دو دولت و ملت، روابط تهران – دوشنبه در سطح 
بسیار قابل قبولی گسترش و توسعه یابد.به گزارش ایسنا، دکتر محمد مخبر عصر دوشنبه)۹ خرداد( در دیدار »امامعلی رحمان« رییس جمهور تاجیکستان، افزود: تمامی تفاهمات و اسناد همکاری بین روسای جمهوری 
اسالمی ایران و تاجیکستان با دقت و جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی، پیگیری، عملیاتی و اجرایی خواهد شد.معاون اول رییس جمهور ارتقاء روابط گردشگری بین ایران و تاجیکستان را نقطه کلیدی و سرفصل تعمیق 
ارتباطات و همکاری های دولت و مردم ایران و تاجیکستان برشمرد و افزود: تاکنون از فرصت های گسترش ارتباطات با توجه به اشتراکات زبانی و فرهنگی ایران و تاجیکستان به خوبی استفاده نشده و دولت سیزدهم 
با فراهم کردن بسترها و زمینه های الزم تالش می کند تا همکاری های میان دو کشور به صورت همه جانبه تقویت شود.دکتر مخبر همچنین با اشاره به ظرفیت های فراوان همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و تاجیکستان در زمینه های انرژی، حمل و 
نقل، همکاری های گمرکی و بنادر، تصریح کرد: ایران آمادگی دارد در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین تبادالت علمی و دانشگاهی بین دو کشور گام های مستحکم تری نسبت به گذشته بردارد.امامعلی رحمان رییس جمهور تاجیکستان 
نیز در این دیدار با اشاره به روابط صمیمانه و برادرانه دو دولت و ملت ایران و تاجیکستان تأکید کرد: باید چشم اندازهای کاری و تفاهمات همکاری بین ایران و تاجیکستان در زمینه های تجاری، فناوری، بهداشتی، انرژی، حمل و نقل و دانشگاهی بیش از 
گذشته گسترش یابد.وی با اشاره به اشتراکات زبانی و فرهنگی دولت و ملت ایران و تاجیکستان تصریح کرد: ظرفیت گردشگری و افزایش سفرهای مشترک بین مردم دو کشور زمینه مناسبی برای ارتقاء روابط فیمابین بویژه در زمینه های تجاری است.
رییس جمهور تاجیکستان با اشاره به رویکردهای سازنده و مثبت و فعاالنه دولت سیزدهم در گسترش ارتباطات ایران و تاجیکستان، خاطرنشان کرد: دولت تاجیکستان باور دارد که فصل جدیدی در همکاری های دو کشور  آغاز شده است.در این دیدار 
رییس جمهور تاجیکستان و معاون اول رییس جمهور کشورمان بر اهمیت صلح و ثبات و امنیت در منطقه به ویژه در افغانستان و جلوگیری از  برهم زدن آرامش مردم خاورمیانه و آسیای مرکزی و اختالف و تفرقه افکنی بین مذاهب و مردم این منطقه 

توسط نظام سلطه و در راس آن آمریکا تاکید کردند.

در دیدار رییس جمهور تاجیکستان و دکتر مخبر عنوان شد؛

 لزوم ارتقاء روابط تهران-دوشنبه بویژه در زمینه تجاری

فقدان سند مالکیت
آقای محمد حســین کیــوان فرد و امیر رضا کیوان فرد اصالتــاً از طرف خود و با ارائه 
وکالتنامه شــماره 9554 مورخ 1390/5/4 دفترخانه 66 کرج از طرف ســینا و پریسا 
کیوان فرد ضمن تسلیم چهار برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که اسناد 
مالکیت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 103.58 متر مربع قطعه 5 تفکیکی 
به شماره 18419 فرعی از 170 اصلی مفروز از پالک 3992 فرعی از اصلی مذکور واقع 
در اراضی حوزه ثبتی شهرســتان کرج به شماره چاپیهای 496159 و 496160 مورد 
ثبت صفحات 420، 424 جلد 1448 به نام محمد حســین کیوان فرد و ملکه اردوئی 
بالسویه صادر شده سپس ملکه اردوئی به موجب گواهی حصر وراثت 352.43.90 مورخ 
90.7.13 حوزه 43 شورای حل اختالف کرج فوت نموده و وراث حین فوت ایشان امیر 
رضا و ســینا و پریســا کیوان فرد ) فرزندان( و محمد حسین کیوان فرد ) همسر( می 
باشــد. مفقود گردید و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شــود. تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل ســندمالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعترلض اصل سند ارائه نگرددسند 

مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
سرپرست ادره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج )م الف:۷81/ف (
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گزیده خبر
بانک گردشگری در سال 1400؛

افزایش 108 درصدی پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه 

تعداد تســهیالت قرض الحســنه پرداختی و صــدور ضمانــت نامه های بانک 
گردشــگری در سال 1400 در مقایسه با سال 99 به ترتیب 108 و 205 درصد 
افزایش داشــت.به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، این بانک در سال 
1400 در مجموع یک هزار و 674 فقره تســهیالت قرض الحسنه به مبلغ یک 
هزار و 344 میلیارد و 934 میلیون ریال پرداخت کرد که در مقایســه با ســال 
99 از نظر تعداد 108 درصد و به لحاظ مبلغ 233 درصد افزایش داشــت.تعداد 
تسهیالت قرض الحسنه پرداختی بانک در سال 1399 برابر با 801 فقره به مبلغ 

403 میلیارد و 363 میلیون ریال بود

آمادگی بانک سامان برای اعطای تسهیالت خرد 
و صنفی 

بانک ســامان باهدف بهبود فضای کســب وکار و ارائه تسهیالت به متقاضیان، 
بسته اعتباری خرد و صنفی خود را با قوانین جدید ابالغ کرد.به گزارش سامان 
رســانه، در بسته اعتباری خرد و صنفی سال 1401 بانک سامان، در حوزه خرد 
تســهیالت مختلفی در قالب خرید مسکن، تعمیر مسکن، خرید خودرو، خرید 
کاالی مصرفی با دوام، رفع احتیاجات ضروری و کارت اعتباری گنجانده شــده 
است.در حوزه تسهیالت صنفی نیز بانک سامان آماده ارائه تسهیالت سرمایه در 
گردش، خط اعتباری، خرید ارز مشــروط و غیر مشروط به منظور واردات کاال، 
تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، خرید تجهیزات و ماشین آالت، خرید دفتر 

کار و تعمیر مسکن )دفتر کار( گنجانده شده است.

در دیدار با رییس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی کشور مطرح شد؛
دستور مدیر عامل بانک مسکن برای انعقاد 

تفاهم نامه با پلیس بین الملل ناجا
 اعالم آمادگی سردار شیرزاد برای تعامالت همه جانبه با بانک مسکن،محمود 
شایان مدیرعامل بانک مسکن با سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس بین الملل 
فرماندهی انتظامی کشــور دیدار و گفتگو کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک مسکن - هیبنا ، در این دیدار مدیر عامل بانک مسکن با تقدیر از پیگیری 
و تالش های پلیس بین الملل ناجــا در برخورد با مجرمان و متهمان فراری و 
ایجاد امنیت اقتصادی در کشــور، عنوان کرد: اقدامات صورت گرفته از سوی 
پلیس بین الملل ناجا در دستگیری و استرداد متهمان به کشور به نظام بانکی 
نیز اعتبار داده اســت. برخورد با مجرمان به این صورت موجب می شود تا اگر 
احتماال وسوســه ای هم برای فســاد در افراد ایجاد شود، مانعی را سر راه خود 
ببینند.شایان از انعقاد تفاهم نامه میان بانک مسکن و پلیس بین الملل ناجا در 

آینده ای نزدیک خبر داد.

هدایت جریان نقدینگی به سمت 
استانهای کمتر برخوردار 

بانک توسعه تعاون در هدایت جریان نقدینگی به سمت استانهای کمتر 
برخوردار تاثیر گذار بوده استسرپرست بانک توسعه تعاون نقش بانک را 
در هدایت جریان نقدینگی به سمت استانهای کمتر برخوردار اثر گذار 
دانست.محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون با حضور در 
برنامه »در مسیر توسعه« رادیو فرهنگ اظهار داشت: نسبت مصارف 
به منابع بانک توســعه تعاون در استانهای کمتر برخوردار باالتر بوده 
است و تالش شده است تا با تخصیص منابع به فعالیت های مولد در 
این استانها توازن اقتصادی در مناطق جغرافیایی مختلف در وضعیت 

مناسبی قرار گیرد.

افزایش ۲۶ درصدی کاربران »دی جت
امکانات متنوع و گسترده همراه بانک »بانک دی« که با نام تجاری »دی 
جت« شناخته می شود موجب رشد چشمگیر کاربران این اپلیکیشن 
شــده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک دی، با گذشت زمانی نه 
چندان طوالنــی از تغییر چهره همراه بانک »بانــک دی« و افزودن 
امکانات منحصر به فردی مانند افتتاح حساب غیرحضوری به این برنامه 

کاربردی، تعداد کاربران آن نیز رو به افزایش است.

مدیرعامل بانک ملی ایران وارد قم شد
دکتر فرزین صبح امروز ســه شنبه برای ســفری یک روزه وارد شهر 
مقدس قم شد ومورد استقبال استاندار و تولیت آستان مقدس حضرت 
معصومه )س( قــرار گرفت.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
مدیرعامل بانک ملــی ایران امروز همزمان با دهــه کرامت و والدت 

حضرت معصومه )س( وارد قم شد.

لذت همراهی با بیمه گذار
تیم استقالل تهران که هم اکنون تحت پوشش بیمه تعاون است، در 
رقابت های لیگ برتر کشورمان به مقام برتری دست پیدا کرد.به گزارش 
روابط عمومی بیمه تعاون، در نهمین شــب از خرداد ماه 1401، تیم 
اســتقالل تهران در رقابت های لیگ برتر جام خلیج فارس، موفق به 
پیروزی بدون شکست شد.در جریان این دوره رقابت های لیگ برتر، 
بیمه تعاون، این تیم برگزیده لیگ برتر را تحت پوشش بیمه ای خود 
قرار داد و امروز خرسند است که در شادمانی مردمی، می تواند شریک 

باشد.رایج است.

وزیر اقتصاد اعالم کرد

تفکیک حساب های شخصی مردم از حساب های تجاری
وزیــر امور اقتصادی و دارایی از مد نظر قرار گرفتن طرح تفکیک 
حساب های شــخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و 
گردش مالــی آنها به منظور پرهیز از مشــکالتی خبر داد که از 
جمله باعث حذف اشتباه عده ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی 
شده است.به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در 
جمع خبرنگاران در حاشیه نشست خود با جمعی از کارآفرینان و 
تولید کنندگان بخش های دانش بنیان کشور، در پاسخ به سؤالی 
در خصوص شــکایت های واصله در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
اظهار کرد: دالیل شکایت های دریافتی متفاوت است؛  مثال برخی 
موارد، ناشی از عدم ارسال اطالعات اقتصادی کامل افراد از طرف 
دستگاه های مربوط است و برخی از موارد، مثال ناشی از این است 
که من به عنوان یک شــهروند، در حال استفاده از حساب خودم 
برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم، یا فرضا یک مجموعه خیریه 
یا صندوق دارم و ... به هر دلیل، عملکرد باالی حســاب بانکی من 
لزوما به این معنا نیســت که درآمد خیلی باالیی دارم.طبق اعالم 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی گفت: برای حل این جور مسایل 
و مشکالت، تفکیک حساب های شخصی از تجاری مد نظر دولت 
قرار گرفته اســت که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعالم 
خواهد شد.خاندوزی در ادامه، در پاسخ به پرسش دیگری با بیان 
اینکــه در درگاه ملی مجوزهای کســب و کار، غیر از امکان ثبت 
درخواست مجوز، امکان شــکایت هم وجود دارد تأکید کرد: اگر 
یک دســتگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در 
مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از 
انجام بررســی های الزم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد 
شــد.وزیر اقتصاد اعالم کرد: بررسی ها نشــان می دهد، از میان 
تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود 60 
درصد درخواســت ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ 
منفی مواجه شــده؛ 20 درصد از درخواســت ها منجر به صدور 
مجوز شده و در 13 درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز 
از طرف دستگاه اجرایی بوده ایم.خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن 
هر شــرِط سلیقه ای و قابل تفســیر که می تواند متقاضیان را با 
مشــکل و ســردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی 
بدهد که به هر کس دلش خواســت مجوز بدهد و به هر کســی 
نخواست، ندهد، باید متوقف شود.وزیر اقتصاد از متقاضیان مجوز 
کســب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط 
سلیقه ای برای صدور مجوز باقی است، حتما معرفی کنند تا خود 
وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار 
دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.خاندوزی در ادامه با اشاره 
به موضوعات مطروحه در نشست با کارآفرینان و تولید کنندگان 
بخش های دانش بنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکالت 
آنها گفت: تالش ما از این پس این خواهد بود که تمام آیین نامه 
ها و بخشنامه هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه 
می شود، حتما با اخذ نظر نهاد های تخصصی، انجمن ها و تولید 
کنندگان و کارآفرینان کشور باشد.وی با بیان اینکه در آیین نامه 
مورد نظر حتما باید درج شــود که نظرات کدام نهاد ها در تدوین 
آن اخذ شــده است؛ گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعده ای را 
تصویب نخواهد کرد که مشکالت احتمالی آن، از قبل دیده نشده 
و نیازمند اصالحات و تغییرات مکرر باشــد.او اعالم کرد: در مورد 

شکایت های شرکت های دانش بنیان از سازمان امور مالیاتی نیز، 
امشب این سازمان مکلف شد، ظرف یک ماه آینده، هیئت ویژه ای 
را برای رســیدگی به شکایت های این شرکت ها راه اندازی کند.
خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های دانش بنیان، اساسا 
مشمول معافیت ها و مشــوق های مالیاتی هستند، افزود: در این 
هیات بطور خاص، تعیین تکلیف اینگونه مســایل مالیاتی صورت 
خواهد گرفت.  وزیر اقتصاد در ادامه با اشــاره به درخواست های 
متعدد شــرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهیالت از محل 
تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 اعالم کرد: آیین نامه اجرایی 
این تسهیالت، توســط وزارت اقتصاد آماده شده است که در آن 
حداقل 10 درصد ســهم تســهیالت مذکور را برای شرکت های 
دانش بنیان با نرخ ترجیحی و حدود دو درصد پایین تر از ســایر 
تولیدکنندگان اختصــاص داده ایم.خاندوزی در بخش دیگری از 
ســخنان خود در جمع خبرنگاران، در پاســخ به سؤالی در مورد 
اقدامــات دولت برای مقابله با افزایــش زنجیره ای قیمت کاالها، 
عنوان داشــت: وزارت صمت و ســتاد تنظیم بازار که مسئولیت 
کنترل قیمت ها را بر عهده دارد پیشــنهاد خوبی را آورده اند که 
تصویب اولیه آن در ستاد اقتصادی دولت هم صورت گرفته است و 
به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه مربوط به آن توسط 
ســتاد تنظیم بازار ابالغ خواهد شــد.وی گفت: بنا بر این مصوبه، 
تولیدکنندگان کشــور، صرفا بار عایت قاعده و منطق کارشناسی 
اقتصــادی، امکان افزیش قیمت خواهند داشــت که تفصیل این 

موضوع هم توسط وزیر صمت به زودی اعالم خواهد شد.

معافیت صادرکنندگان از مالیات بر نرخ تسعیر ارز
خاندوزی در جلســه پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید که با 
حضور مدیران صنایع تولیدی، صادرکنندگان و شرکت های دانش 
بنیان هم اظهار داشــت: یکی از بحث های اواخر سال گذشته در 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع اخذ مالیات 
و شناسایی سود ناشی از تســعیر نرخ ارز مربوط بود، و به جهت 
اســتدالل های حقوقی محکم از طرف شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی و تأیید آن از ســوی کمیسیون حقوقی مجلس 
و دولت، شــورای عالی مالیاتی مجدداً تشــکیل جلسه داد و پس 

از اســتماع اســتدالل ها، رای پیشــین خود را به نفع فعاالن و 
صادرکنندگان کشــور اصالح کرد.وزیر اقتصاد در این نشســت با 
بیان اینکه از معاون اقتصادی خود خواســته اســت  جلساتی به 
شــکل ماهانه با بخش های فعال کارآفرینــی، تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان کشور برگزار شود، گفت: برگزاری این جلسات برای 
این است که بتوانیم بخشی از گره ها را باز کنیم و در این زمینه نیز 
هیچ ادعای بزرگ دور از دسترسی هم نداریم، اما تالش می کنیم 
برخی از گره هایی که پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
اســت را برداریم و نشان دهیم که مسیر سیاست گذاری حمایت 
گرا از تولیدات و صادرات و به ویژه تولیدات دانش بنیان در کشور 
زنده و جاری است ولو با افت و خیز و با سرعت کم اما این مسیر 
همچنــان به عنوان ایــده و باور اصلی در ســتاد اقتصادی دولت 
پیگیری خواهد شد.خاندوزی در ادامه گفت: از معاونت اقتصادی 
وزارت اقتصــاد، می خواهم با توجه به اینکه اخذ نظرات نهادها و 
انجمن های تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشــور می تواند 
به پیشگیری بســیاری از چالش هایی که در آینده ممکن است 
ایجاد شــود  از ابتدا در قوانین و مقررات لحاظ کنند.وی افزود: ما 
در دولت مکلف هستیم که کیفیت مقررات گذاری اقتصادی را به 
نحــوی ارتقاء بدهیم که هر هفته و هر ماه نیازمند اصالحیه های 
مکرر بر روی دســتورالعمل ها و بخش نامه ها نباشیم و همکاران 
مــن در وزارت اقتصاد، تمام بخش نامــه هایی که از حوزه وزارت 
اقتصاد به دولت ارسال می شود را حتماً باید با اخذ نظرات نهادها 
و انجمــن های تولیدی و تخصصی مربوطه انجام دهند.خاندوزی 
در ادامــه گفت: بنده از فردا هیچ پیش نویس الیحه ای که منافع 
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان در آن درگیر اســت را امضاء و 
ارسال نخواهم کرد، مگر اینکه در ذیل آن درج شده باشد که چه 
نهادها و تشــکل هایی از فعاالن اقتصادی کشور این پیش نویس 
را دیــده و در مورد آن نظــر داده اند.وزیر اقتصاد افزود: این اقدام 
کمک خواهد کرد که در آینده ما کمتر نیازمند اصالح بخشــنامه 
ها و آیین نامه ها باشیم. خاندوزی در ادامه سخنانش به اقدامات 
دولت در خصوص ارز ترجیحی اشــاره کرد و در این زمینه گفت: 
اقــدام دولت در زمینه اصالح ارز ترجیحی بلندترین صدا و عملی 
ترین و واقعی ترین ادعاست مبنی بر اینکه ما اساساً به حمایت در 

نقطه تولید یا حمایت در نقطه مصرف کننده باور داریم و حمایت 
از واردکننده یک انحراف بزرگ اســت که نه به توانمندی و مقاوم 
شدن و کاهش آسیب پذیری و افزایش خود اتکایی داخل کمک 
می کند و نه به افزایش بهره وری و کاهش رانت و فساد، بنابراین 
چه در خصوص اقالم و کاالهایی که دولت این سیاســت را اتخاذ 
کرده و چه در مورد برخی اقالم دیگر که بر اســاس قانون بودجه 
ســال 1401 دولت مکلف به اصالحات مربوط به ارز ترجیحی در 
رابطه با آنهاســت، مطمئن باشید که مسیر همین مسیر است و 
اگر بنا بر حمایت اســت، این حمایت باید از تولید کننده داخل و 
کشــاورز داخل صورت بگیرد و نه از واردکنندگان!وزیر اقتصاد در 
ادامه به موضوع حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره کرده و در 
این خصوص گفت: با تعاملی که با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری انجام داده ایم به یک آیین نامه حمایت از تولید دانش 
بنیان رســیدیم و بخشی از آن ناشــی از تصویب قانون جدیدی 
اســت که اخیراً توسط مجلس شورای اســالمی برای حمایت 
از تولید دانش بنیان الزم االجرا شــده اســت و بخش دیگر نیز 
مربــوط به ظرفیت های ذیل وزارت اقتصاد اســت که در حوزه 
هــای مالیاتی گمرکی و غیره برای هر کــدام از زیرمجموعه ها 
نقش و کارویژه های مشخص مبنی بر اینکه چه کمک هایی می 
توانند به شــرکتهای دانش بنیان ارایه دهند، تعیین شده است.
خاندوزی در ادامه ابراز امیــدواری کرد، با انجام ویرایش نهایی 
این آیین نامه و ســند توافق بین وزارت اقتصاد و معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری طــی ده روز آینده و امضاء و ابالغ 
آن، بســیاری از دغدغه های مربوط به حوزه مالیاتی کارآفرینان 
به ویژه شــرکت های فعال در حوزه دانش بنیان مرتفع شــود.
وزیر اقتصاد در ادامه جلســه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
خواست، کمیته ویژه ای به منظور رسیدگی به شکایات مالیاتی 
شــرکت های دانش بنیان در این سازمان ایجاد شود و با توجه 
به اینکه دامنه این شرکتها خیلی محدود تربوده و حمایت های 
قانونی نیز بر اساس قانون شرکت های دانش بنیان مورد تأکید 
قرارگرفته اســت، گفت: از ابتدا بنا بر این بوده که شرکت های 
دانش بنیان با انواع مشــوق ها و کمک ها از نهال هایی کوچک 
به درخت های تنومند تبدیل شوند اما همچنان مشکالت چه در 
خصوص خود شرکتها و چه در پارک ها وجود دارد، اما امیدواریم 
این مشکالت تا پایان امسال از روی میز سیاستگزار برداشته شده 
و مشــکالت دانش بنیان ها حل و فصل شود.وزیر اقتصاد افزود: 
یکی از خبرهای اطمینان بخش این است که اواخر سال گذشته، 
یکی از مســائلی که در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی مــورد بحث های زیادی قرارگرفت، مربوط به موضوع 
اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز و جهش قیمت 
ارز بود و با اینکه در ابتدا نظر شــورای عالی مالیاتی این بود که 
باید از محل این سود مالیات اخذ شود، اما به جهت استدالل های 
حقوقی محکم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تایید 
حقوقی مجلس و دولت، از سازمان امور مالیاتی در خواست کردم 
که اعضای محترم شــورای عالی مالیاتی تشکیل جلسه دادند و 
این اســتدالل ها را شنیدند و در نهایت منجر به این شد که در 
12 اردیبهشت سالجاری رای پیشین شورای عالی مالیاتی به نفع 

فعاالن و صادرکنندگان کشور اصالح شد .
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گزیده خبر

حمله موشکی به پایگاه عین االسد در عراق
رسانه های عراقی گزارش دادند که 
پایگاه عین االسد در غرب عراق که 
نیروهای آمریکایی در آن مســتقر 
هســتند مورد حمله موشکی قرار 
گرفته استبه گزارش ایسنا، به نقل 
از اسپوتنیک، همزمان با این حمله 
منابع خبری از شنیده شدن صدای 

انفجارهای مهیب در پایگاه عین االسد خبر دادند.گزارش های اولیه شاهدان 
عینی حاکی از اصابت حداقل دو موشک از ۶ موشک ۱۲۲ میلی مری گراد به 
پایگاه است.در حال حاضر میزان خسارات وارده مشخص نشده است اما تلفات 
جانی گزارش نشده است.همچنین مشخص نیست که هدف دقیق حمله چه 
بوده اســت.عالوه بر این گزارش شده در پی این حمله هواپیماهای شناسایی 
و بالگردهای آمریکایی در روستای نزدیک البغدادی عراق مستقر شدند.گفته 
می شــود موشــک هایی که بر روی این پایگاه فرود آمدند به قسمت جنوبی 
تأسیســات اصابت کردند و اندکی پس از آن، نیروهای آمریکایی همه درهای 

تأسیسات را بستند.

گزارش محرمانه انگلیس:
 ارتش روسیه ممکن است سقوط کند

بر اســاس یک گــزارش محرمانه 
انگلیس، ممکن است ارتش روسیه 
با توجه به خســارات وارد شــده و 
بیــش از ۳۰ هزار ســربازی که در 
جنگ اوکراین از دســت داده است، 
سقوط کند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از وب ســایت روزنامه دیلی میل، بر 

اســاس این گزارش، گرچه روسیه ســربازان زیادی را در این جنگ از دست 
داده، امــا والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه آن را »بهای پیروزی« 
می داند.با این حال، این گزارش جدید که تحلیلی ســری از حمله روسیه به 
اوکراین است و نشــریه میرر آن را رویت کرده است، ادعا می کند که ممکن 
است تلفات ارتش روسیه برای سربازان غیر قابل تحمل باشد، آن هم در زمانی 
کــه گزارش هایی مبنی بر پایین بوده روحیه این نیروها به گوش می رســد.

ارتش اوکراین در تازه ترین تحلیل خود مدعی شده است که تاکنون ۳۰ هزار 
و ۳۵۰ ســرباز روس در این جنگ کشده شده اند. روسیه پیش از آغاز حمله 
بــه اوکراین در ۲۴ فوریه، بیــش از ۱۰۰ هزار تن از نیروهایش را در مرزهای 
این کشــور مســتقر کرده بود.عالوه بر این، چندین هزار وسیله نقلیه نظامی 
روسیه - از جمله تانک،   هواپیما و واحدهای متحرک توپخانه ای - نیز در آنچه 
که پوتین »عملیات ویژه نظامی« می خواند، از بین رفته اند.این گزارش جدید 
همچنین ادعا می کند که مقامات کرملین تالش کرده اند تا به پوتین بگویند 
که این جنگ یک »فاجعه« بوده است، اما موفق نشده اند و این رئیس جمهوری 
روسیه همچنان معتقد است که می تواند در منطقه دونباس در شرق اوکراین 
پیروزی نسبی به دست آورد.این گزارش می گوید که پیروزی در این منطقه 
اهــرم قدرتی برای پوتین در برابر کی یف خواهد بود، اما شکســت به معنای 
برکناری او از قدرت است.روز دوشنبه تحلیلگران نظامی گفتند که این نبرد 
در شرق اوکراین برای کرملین نوعی رقابت با زمان است، چرا که مسکو سعی 
دارد پیش از آنکه تسلیحات بیشتری از غرب به اوکراین رسیده و توان دفاعی 

کی یف را تقویت کند، منطقه صنعتی دونباس را تصرف کنند.

بایدن: 
ممنوع کردن سالح دست من نیست، کار 

کنگره  است
رئیس جمهــوری آمریــکا گفت که 
ممنوع کردن استفاده از سالح های 
تهاجمــی و تقویت روند بررســی 
پیشینه افراد در هنگام صدور مجوز 
حمل سالح، بر عهده کنگره آمریکا 
بوده و او نمی تواند به کنگره دیکته 
کند.به گزارش ایســنا، بــه نقل از 

وب سایت روزنامه هیل، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا گفت: من می توانم 
کارهایی که تاکنــون کرده ام را بکنم و هر فعالیــت اجرایی که بتوانم انجام 
دهــم، انجام می دهم. اما من )در مقام رئیس جمهوری آمریکا( نمی توانم یک 
اسلحه را ممنوع کنم. نمی توانم )روند(  بررسی پیشینه )افراد(   را تغییر دهم؛ 
نمی توانم چنین کاری کنم.بایدن درباره چشم انداز تصویب قانونی برای تشویق 
ایاالت به عدم صدور مجوز حمل سالح برای کسانی که برای خود یا دیگران 
»خطرناک« محســوب می شــوند، گفت: گفتنش سخت است، چون هنوز با 
هیچ  یک از جمهوری خواهان مذاکره نکرده ام.او همچنین این استدالل را که 
شهروندان برای مقابله با استبداد دولت ها به سالح نیاز دارند، رد کرد و گفت: 
روزهایی بود که مردم می گفتند خون میهن پرســتان درخت آزادی را آبیاری 
می کند و باید اینکار را بکنیم، وقتی دولت اشتباه کرد، باید با آن مقابله کنیم.

وی تصریــح کرد: خوب برای چنین کاری به یک جنگنده اف-۱۵ نیاز دارید! 
یا یک تانک آبرامز!او همچنین نظر دو سناتور دموکرات آمریکایی را که گفته 
بودنــد »با مرگ ۱۹ کودک و ۲ معلــم، تمایل جمهوری خواهان به گفت وگو 
درباره کنترل سالح افزایش یافته« منعکس کرد و گفت: فکر می کنم شرایط 

آنقدر بد شده که دیگر همه دارند منطقی تر می شوند.

اوالف شولتز: آلمان به زودی بزرگترین ارتش اروپا در ناتو را خواهد داشت
صدر اعظم آلمان با اشاره به اختصاص بودجه ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی برای ارتقاء توانمندی های ارتش آلمان اعالم کرد که کشورش به زودی 
بزرگترین ارتش متعارف اروپا در ناتو را خواهد داشــت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، احزاب دولت ائتالفی و اپوزیسیون اخیرا 
باالخره درباره جزئیات صندوق ویژه ۱۰۰ میلیاردی برای توانمند سازی ارتش آلمان در سال های آینده و تحقق هدف ناتو برای اختصاص دو 
درصد تولید ناخالص ملی به بخش دفاعی به توافق رسیدند.بر این اساس، دولت فدرال آلمان قرار است ۱۰۰ میلیارد یورو در زمینه تجهیزات 
بهتر برای ارتش آلمان در سال های آینده سرمایه گذاری کند. این پول باید از وام هایی تامین شود که در طرح ترمز بدهی، یعنی حد اعتبار 

برای بودجه فدرال محاسبه نمی شود.برای این منظور، احزاب دولت ائتالفی )حزب سوسیال دموکرات، سبزها و حزب لیبرال دموکرات( و اتحادیه اپوزیسیون می خواهند قانون 
اساسی را مشترکا تغییر دهند.مسئله اختصاص بودجه ویژه برای ارتش آلمان از همین ماه در دستور کار دولت قرار گرفته و این به معنای نقطه عطفی در سیاست امنیتی آلمان 
اســت. به این ترتیب یک ارتقاء تســلیحات هنگفت بعد از چند دهه کاهش در ارتش اتفاق خواهد افتاد.بعد از این توافق »اوالف شولتز«، صدر اعظم آلمان در گفتگویی با یک 
رسانه آلمانی اعالم کرد که انتظار می رود که این بسته ۱۰۰ میلیاردی به طور قابل توجهی نیروهای مسلح آلمان را تقویت کند.شولتز در گفتگو با چندین رسانه آلمانی از جمله 
»اشتوتگارتر ناخریشتن« اعالم کرد: آلمان به زودی بزرگترین ارتش متعارف اروپا را در چارچوب ناتو خواهد داشت و این امر به طور قابل توجهی امنیت آلمان و متحدانش را 
تقویت می کند.وی در بخش دیگری از این گفتگو انتقادها درباره فقدان حمایت نظامی برلین از اوکراین در داخل و خارج از کشور را غیر قابل درک دانسته و گفت: ما سالح 
هایی به این کشور تحویل داده ایم و سالح های بیشتری تحویل خواهیم داد. وی همچنین با اشاره به تامین تسلیحات سنگین برای اوکراین که با این صنعت مورد توافق قرار 

گرفته است افزود: این سفارشات هم ادامه دارد.

آتن:
 کشتی های یونانی به آبهای ساحلی ایران 

وارد نشوند
تهران – ایرنا – وزارت کشــتیرانی یونان 
به شرکت های کشــتیرانی این کشور 
اکیدا توصیه کرد به هنگام عبور از خلیج 
فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان از ورود 
به آب های ســاحلی ایــران خودداری 
کنند.به گزارش روز ســه شنبه ایرنا به 
نقل از روزنامه کاتیمرینی یونان، این دستورالعمل درپی هشدارهای ایران مبنی 
بر احتمال توقیف نفتکش های بیشتر یونانی که در حال حاضر در خلیج فارس 
هســتند، در میانه جنجال بر ســر مصادره نفت ایران از ســوی آمریکا از یک 
نفتکش در ســواحل یونان صادر شده است.سپاه نیوز به نقل از روابط عمومی 
کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی از توقیف ۲ فروند نفتکش یونانی به دلیل 
ارتــکاب تخلف در روز جمعه در آب های خلیج فارس خبر داد.در همین حال 
منابع وزارت کشتیرانی یونان اعالم کردند یکی از نفتکش ها در بندرعباس لنگر 
انداخته و نفتکش دیگر در حال حاضر در همان موقعیت اولیه در خلیج فارس 
مانده اســت.آتن خواستار آزادی کشتی ها و خدمه آنها شده و توقیف نفتکش 
ها را محکوم کرده است.این درحالیست که ایران در واکنش به دزدی دریایی 
یونان دســت به اقدام متقابل زد که از تمام شرایط الزم قانونی بودن برخوردار 
است. در واقع اقدام ایران در پاسخ به یک عمل متخلفانه بین المللی و به منظور 

ترغیب یونان به رعایت وظایفش طبق حقوق بین الملل صورت گرفته است.

بحران اوکراین گریبان گیر آفریقا شده است
پروژه ســاخت یک موسســه خیریه کوچک که 
امســال در کلینیکی در شــمال بورکینافاسو راه 
اندازی شــده بود، اکنون به دلیل حمله روســیه 
بــه اوکراین و همزمان با افزایــش هزینه مصالح 
ساختمانی، قیمت کاال، ســوخت و غذا در غرب 
آفریقا و توجه بیشتر کشورهای اروپایی به بحران 
اوکراین، متوقف شده است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، به 
دلیل حمله روســیه به اوکراین، زنجیره های تامین جهانی با مشکل مواجه 
شــده  و از طرفی هزینه مصالح ســاختمانی، سوخت و غذا در غرب آفریقا با 
افزایش مواجه شــده است. »بوکاری اودراگو«، موسس این خیریه اعالم کرد 
که وی مجبور شده »تصمیم سختی« را اتخاذ کند؛ او ساخت این کلینیک را 
متوقف کرده است.جنگ اوکراین پروژه های کمکی مختلفی را در این منطقه 
از آفریقــا تهدید می کند؛ جایی که حتی به طور بالقوه جان میلیون ها فرد را 
در معرض خطر قرار داده اســت.آژانس های بشردوستانه از پیش اعالم کرده 
بودند که به دلیل همه گیری کرونا قیمت ها افزایش پیدا کرده و اکنون بحران 
در اروپا وضعیت را »بدتر« کرده اســت. همچنین این مسئله باعث شده که 
برخی از کمک کنندگان، کمک های خود را به جای کشورهای ضعیف آفریقا 
به اوکراین و پناهجویان اوکراینی بفرستند. دانمارک در ماه مارس اعالم کرد 
که کمک های خود به بورکینافاسو را به دلیل کمک به پناهجویان اوکراینی 
به نصف کاهش می دهد. سوئد نیز اعالم کرده که قصد دارد یک میلیارد دالر 
از بودجه کمکی خود را به پناهجویان اوکراینی اختصاص دهد.موســس این 
خیریه در ادامه افزود: اتفاقی که هم اکنون در اوکراین در حال رخ دادن است، 
مشــابه بحرانی است که ما در این کشور با آن روبرو هستیم. امیدواریم همه 

کمک کنندگان به ما توجه کنند.«

سازمان جهانی بهداشت:

 آبله میمون همه گیری بعدی نخواهد بود
تهران- ایرنا- سازمان جهانی بهداشت با تائید گسترش ویروس 
عامل بیماری آبله میمون در برخی کشورهای غربی اعالم کرد 
که این بیماری به یک همه گیری جهانی تبدیل نمی شــود.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانســه، سازمان جهانی 
بهداشت دیروز دوشنبه با اشاره به گسترش بیماری آبله میمون 
فراتر از مرزهای آفریقا اعالم کرد که در حال حاضر نگرانی در 
خصوص گسترش این بیماری و تبدیل آن به یک همه گیری 
دیگر وجود ندارد.از زمانی که انگلیس برای نخســتین بار در 
تاریخ ۷ ماه مه )۱۷ اردیبهشت( ابتالی یک فرد را به بیماری 
آبله میمون گزارش کرد، تاکنون نزدیک به ۴۰۰ مورد مشکوک 
و تایید شــده در نزدیک به ۲۲ کشور دیگر به سازمان جهانی 
بهداشت گزارش شده است.این نهاد جهانی ضمن ابراز نگرانی 
نســبت به وضعیت غیرمعمول، دیروز دوشنبه بار دیگر تاکید 
کرد که دلیلی برای وحشت از این ویروس وجود ندارد، چراکه 
این ویروس آبله میمون از طریق تماس نزدیک منتشــر شده 
و معموال باعث بیماری شــدید نمی شود.»روزاموند لوئیس« 
کارشــناس سازمان جهانی بهداشت در پاسخ به این سوال که 
آیا ویروس آبله میمون که در مناطق وسیعی از آفریقای غربی 
و مرکزی بومی است، ممکن است باعث ایجاد یک همه گیری 
دیگر شود یا خیر، اذعان کرد که »ما نمی دانیم«. وی در عین 
حــال اضافه کرد: ما اینطور فکر نمی کنیــم. در حال حاضر، 

ما نگران یک همه گیری جهانی دیگر نیســتیم.به گفته وی، 
برداشتن گام های سریع برای مهار گسترش ویروس بسیار مهم 
اســت.آبله میمون از خانواده آبله است که پیش از ریشه کن 
شدن در سال ۱۹۸۰ هر ساله جان میلیون ها نفر را در سراسر 
جهان می گرفت. اما بیماری آبله میمون شدت کمتری دارد و 
بیشتر افراد در عرض سه تا چهار هفته بهبود می یابند.عالئم 
اولیه این بیماری شامل تب باال، تورم غدد لنفاوی و بروز تاول 
های پوستی مانند آبله مرغان است.از سوی دیگر، کارشناسان 
تالش دارند که دلیل انتشــار این ویروس را در کشورهایی که 
تاکنون این بیماری هرگز دیده نشــده بود را درک کنند. یکی 
از نظریه های مطرح شــده این است که آبله میمون در میان 
افراد زیر ۴۵ سال که واکسینه نشده بودند، راحت تر پخش می 
شود.واکسن های ساخته شده برای آبله نزدیک به ۸۵ درصد در 
پیشگیری از آبله میمون موثر هستند، اما کمبود واکسن یکی 
از نگرانی های عمده کارشناســان در این خصوص اســت. لذا 
مقامات بهداشتی نگران هستند که ویروس عامل این بیماری 
از شــکاف های موجود در ایمنی جهانی نفوذ کند و جایگزین 
بیماری قدیمی آبله شود.کارشناسان با تاکید بر افزایش آگاهی 
در میان جوامع در خطر، تاکید دارند که تشخیص زودهنگام 
مبتالیان، قرنطینه افراد مبتــال و ردیابی تماس های آنها می 

تواند نقش موثری در کنترل این بیماری داشته باشد.

آژانس بین المللی انــرژی اتمی اعالم 
ایران  اورانیوم غنی شــده  کرد ذخیره 
۱۸ برابر بیشتر از حد مجاز تعیین شده 
در توافق هسته ای )برجام( شده است.

به گزارش تســنیم،  آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اعالم کرد ذخیره اورانیوم 
غنی شــده ایران ۱۸ برابر بیشتر از حد 
مجاز تعیین شــده در توافق هسته ای 
)برجام( شده اســت.آژانس همچنین 
مدعی شــده ایران توضیــح معتبری 
درباره یافته شدن ذرات اورانیوم در سه 

سایت اعالم نشده،  ارائه نکرده است.به 
عالوه آژانس بیــن المللی انرژی اتمی 
اعالم کرد ایران اکنون ۴۳.۱ کیلوگرم 
اورانیــوم ۶۰ درصد ذخیــره کرده که 
حــدود ۱۰ کیلوگرم افزایش نشــان 
می دهد. همچنین مقدار اندکی از این 
اورانیوم ۶۰ درصد در حال حاضر به فلز 
اورانیوم تبدیل شده است.طبق گزارش 
آژانس اتمی ذخیره اورانیوم غنی شده 
ایران از زمان گزارش فصلی پیشــین 

۶۱۲.۲ کیلوگرم افزایش یافته است.

آژانس انرژی اتمی اعالم کرد؛
ذخیره اورانیوم غنی شده ایران 18 برابر بیشتر از حد مجاز برجام

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، از الیحه جدید کنترل 
سالح در این کشــور خبر داد.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم، در پی تیراندازی مرگبار در یک مدرسه 
ابتدایی در تگزاس آمریکا و کشــته شدن ۱۹ دانش آموز 
و ۲ معلم، »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا، از الیحه 
جدید کنترل سالح در این کشور خبر داد.براساس گزارش 
هیل، ترودو اظهار کرد براساس الیحه جدید کنترل سالح 
در کانادا، اســتفاده از سالح کمری ممنوع شده و خرید، 
فــروش، انتقال یا واردات این نوع ســالح از هر جایی به 
داخل کانادا، تا زمــان تصویب نهایی این الیحه و تبدیل 
آن به قانــون اجرایی، ممنوع اســت.همچنین، مبارزه با 
قاچاق ســالح به وســیله افزایش مجازات های جنایی و 
بهبود قوانین امنیت مرزی، از دیگر مفاد این الیحه است.

وی افزود: براســاس این الیحه، مجوز سالح از افرادی که 
سابقه خشونت خانوادگی یا اقدام جنایی دارند، سلب می 
شود. صاحبان سالحی هم که براساس قانون برای خود یا 

جامعه خطرناک باشند، باید سالح خود را تحویل بدهند.
براساس قانون پیشنهادی جدید، صاحبان سالح هایی با 
خشاب های بلند باید به طور موقت سالح خود را طوری 
تغییر دهنــد که بیش از ۵ فشــنگ در آن قرار نگیرد و 
نیز فروش و انتقال ســالح های بســیار پیشرفته با این 
قانون جدید، ممنوع است.نخســت وزیر کانادا با اشاره به 
اینکه کشته شــدن حتی یک کانادایی بر اثر تیراندازی، 
بسیار زیاد است، تصریح کرد من تمام هزینه هایی را که 
خشونت های مسلحانه بر جامعه ما تحمیل می کند، دیده 
ام. امروز، برخی از قویترین مفــاد قانونی در تاریخ کانادا 
برای دورنگه داشتن جامعه از خشونت های مسلحانه ارائه 
شــد و امیدواریم آینده ای ایمن تر برای شهروندان کانادا 

داشته باشیم.

ممنوعیت خرید و فروش سالح در کانادا

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مطرح کرد که وزیر امور خارجه این کشور درباره توقیف دو نفت کش یونانی توسط ایران گفت وگو کرده و آن را 
محکوم کرده اســت.به گزارش ایســنا به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای نوشت: آنتونی بلینکن، 
وزیر امور خارجه با نیکوس ِدندیاس، وزیر امورخارجه یونان گفت وگو کرده و شــدیدا توقیف دو کشتی را با پرچم یونان توسط سپاه پاسداران ایران در 
تاریخ ۲۷ مه محکوم کرد.در این بیانیه آن چه آزار رساندن مداوم ایران به کشتی ها و مداخله در حقوق و آزادی دریانوردی عنوان شده تهدیدی برای 
امنیت دریانوردی  و اقتصاد جهانی خوانده شده است.وزیر امور خارجه و همتای او توافق داشتند که ایران باید فورا کشتی های توقیف شده، محموله ها و 
گروه کارکنانشان را آزاد کند.همچنین در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: آمریکا در مواجهه با این توقیف ناحق! در کنار یونان، متحد و شریک مهم ما در ناتو، می ایستد.به گزارش 
ایسنا، ادعاها علیه ایران در این بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در پی این مطرح می شود که روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز جمعه گذشته در اطالعیه ای اعالم کرد، ۲ 
فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس توقیف کرده است.بلینکن با اتهام زنی به ایران در زمینه نقض حقوق  دریانوردی و کشتیرانی آزاد 
در حالی مطرح می شود که گارد دریایی یونان روز ۱۹ آوریل نفت کشی حامل محموله نفتی ایران را در کناره جزیره اویا توقیف کرد.چند روز پیش، دولت یونان اعالم کرد ۱۱۵ هزار تن نفت 
خام ایران  را که پیش تر توقیف شده بود، به آمریکا تحویل می دهد.مقام های پلیس بندری یونان گفته  بودند که این تصمیم پس از درخواست دادگستری آمریکا و در جهت اجرای تحریم های 
این کشور علیه ایران و روسیه انجام می شود.نفت این کشتی به درخواست وزارت دادگستری آمریکا به کشتی دیگری به نام آیس انرژی دایناکوم که توسط آمریکا اجاره شده بود، منتقل شد 

و قرار بود به آمریکا منتقل شود.

بعد از ادعای یک مقام پنتاگون درباره خروج تدریجی نیروهای روســیه از ســوریه، وزیر خارجه ترکیه گفت ارتش 
روسیه همچنان در پایگاه های خود در سوریه حضور دارد و به رغم برخی جابجایی ها، تغییر شدیدی در تعداد نیروهای 

روس ایجاد نشده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، طبق گزارش روزنامه »دیلی صباح«، »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه امروز 
)سه شنبه( در اظهاراتی گفت ارتش روسیه همچنان در پایگاه های خود در سوریه حضور دارد و اگرچه برخی از جابجایی ها توسط منابع اطالعاتی پس از 
جنگ اوکراین ثبت شده، اما تغییر شدیدی در تعداد نیروهای روسیه در سوریه ایجاد نشده است.به گزارش شبکه دولتی »تی آرتی«، وی همچنین گفت 
که سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه هشتم ژوئن )۱۸ خرداد(  برای گفت وگو درباره کریدور دریای سیاه به ترکیه سفر خواهد کرد. به گفته وی، 
الوروف را در این سفر همچنین یک هیأت نظامی همراهی خواهد کرد.وزیر خارجه ترکیه توضیح داد همتای روس وی هفته آینده با هیأت نظامی وارد 
ترکیه می شود و دو طرف در مورد کریدور بالقوه صادرات کشاورزی از اوکراین گفت وگو خواهند کرد.به گزارش شبکه »سی جی تی ان«، مولود چاووش اوغلو 

همچنین تاکید کرد ترکیه در تحریم ها علیه روسیه شرکت نخواهد کرد و به دیگران اجازه نخواهد داد از ترکیه برای تحریم روسیه استفاده کنند.

چاووش اوغلو: واکنش آمریکا به توقیف دو نفت کش یونانی توسط ایران

نظامیان روسیه در پایگاه های خود در سوریه 
حضور دارند
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محققان دانشگاه فنی مونیخ در مطالعه اخیرشان از توسعه یک ساختار 
زیســت مولکولی خبر داده اند که از زخم ها بهتر محافظت می کند و به 
بهبودی سریع تر آنها کمک می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، 
بانداژهای ســنتی ممکن اســت برای بهبود زخم های کوچک پوست 
مفید باشــند با این حال درمان آسیب  وارد شده به بافت های نرم مانند 
آســیب های روی زبان یا نواحی حســاس مانند روده چالش برانگیزتر 
هســتند.حال محققان آلمانــی در مطالعه ای که به رهبــری »اولیور 
لیلگ«)Oliver Lieleg( استاد بیومکانیک دانشگاه فنی مونیخ انجام شد، 
موفق به توسعه بانداژ چند منظوره ای شدند که قادر به چسبیدن به بافت 
حساس است و می تواند مواد فعالی را آزاد کند.دانشمندان یک ساختار 
زیست مولکولی ساخته اند که از زخم ها مانند بانداژ محافظت می کند، به 
بهبود سریع تر زخم ها کمک می کند، باکتری ها را دفع می کند و التهاب 
را کاهش می دهد. مواد فعال دارویی را به صورت هدفمند آزاد می کند و 
در نهایت به خودی خود حل می شود.این باندهای زیست مولکولی حتی 
به سطوح صاف مانند غضروف و بافت مرطوب مانند زبان بدون آسیب 
رساندن به سطح بافت می چسبند. پوشاندن زخم پوست با این ساختار 
روند بهبودی را تسریع می کند.»سرن کیمنا«)Ceren Kimna( نویسنده 
ارشد این مطالعه گفت: هنگامی که این ساختار خشک است، الیه نازک 
و انعطاف پذیر را می توان با موچین برداشت و به راحتی روی زخم قرار 
داد. پس از تماس با بافت مرطوب، قســمت پایینی ساختار حالت لزج 
و چســبناکی پیدا می کند و بدون نیاز به ماده ای اضافه، به خودی خود 

به بافت می چسبد.

محققان دانشگاه »نیوکاسل« انگلیس در مطالعه اخیرشان از شناسایی 
یــک بیماری مخــرب ارثی که بر کلیه ها و کبد تاثیــر می گذارد، خبر 
داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف، دانشمندان دانشگاه نیوکاسل 
از کشف یک بیماری ارثی جدید به نام »سیلیوپاتی مرتبط با تی یو ال 
پی related ciliopathy-TULP3(»3( خبر دادند. این بیماری که توســط 
یک ژن ارثی معیوب ایجاد می شــود، می تواند به نارسایی کبد یا کلیه 
در بزرگساالن و نوجوانان منجر شود.البته نارسایی کلیه و کبد می تواند 
به دالیل مختلفی ایجاد شــود. نارســایی اندام در صورت عدم درمان 
می تواند زندگی فرد را به خطر بیاندازد، اما بسیاری از بیماران تشخیص 
دقیق را دشوار می دانند.نویســندگان این مطالعه جدید دریافته اند که 
یک ژن معیوب کاتالیزور افزایش فیبروز در کبد و کلیه اســت. فیبروز 
زیاد اغلب به نیاز بیمار به پیوند منجر می شود. فیبروز)fibrosis( یا فساِد 
الیاف، بیماری ورم بافت های رشــته ای و سخت شدن بافت های همبند 
است که در نتیجه فزونی یافتن تشکیل الیاف در بافت همبند طی یک 
فرایند بهبودی پذیر یا بهبودی ناپذیر رخ می دهد. فیبروز ممکن اســت 
 )John Sayer(»خوش خیم، بدخیم یا بیماری زا باشد.پروفسور »جان سیر
از دانشکده پزشکی دانشگاه نیوکاسل گفت: یافته ما پیامد بزرگی برای 
تشخیص و مدیریت بهتر بیماری کلیوی و کبدی در برخی بیماران دارد. 
کاری که اکنون می توانیم انجام دهیم این است که بیماری این دسته از 

بیماران را به صورت دقیق تشخیص دهیم.
طی این مطالعه محققان انگلیسی چندین فرد را مورد بررسی قرار دادند 
و عملیات نمونه برداری انجام دادند و داده های ژنتیکی آنها را جمع آوری 

و تجزیه و تحلیل کردند.

بهبودی سریع تر زخم ها با یک 
ساختار پیشرفته

شناسایی یک بیماری جدید 
مخرب کلیه و کبد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 شلوغی مترو شهری"گوآنژو" چین پس از کاهش محدودیت های کرونایی
خبرگزاری آناتولی

خودروی چینی آواتر MMW 011 با طراحی نادر فقیه زاده 
 MMW اولین بار در سال پیش بود که معرفی نسخه ای ویژه از خودروی چینی آواتر ۰۱۱ اعالم شد و حاال این خودرو با پسوند
معرفی شده است. خودروی موردبحث فقط به تعداد ۵۰۰ دستگاه و با همکاری متیو ام ویلیامز به عنوان مدیر شرکت گیونچی با 
نادر فقیه زاده، مدیر ارشد طراحی آواتر طراحی شده و تولید خواهد شد. برخی ویژگی های خاص باعث می شوند MMW ۰۱۱ از 
نسخه استاندارد این خودرو متمایز شود.آنچه سریعاً به چشم می آید رنگ بدنه مشکی براق بوده که طبق گفته رسانه های چینی 
از تکنولوژی خود ترمیمی برای رفع خط و خش های کوچک ســود می برد. این شاسی بلند همچنین به رینگ های ۲۲ اینچی و 
نشــان های تیره روی بدنه مجهز اســت. کابین نیز تغییراتی را نشان می دهد که مهم ترین آن ها پوشش چرم مشکی جدید روی 
صندلی ها، پانل درب ها و داشبورد خواهد بود. همراه این پوشش چرم نیز دوخت متمایزی به چشم می خورد.به عنوان یک طراح 
خودرو، ما باید اطالعات را به احســاس تبدیل کنیم. Avatr ۰۱۱ از ایدئولوژی آینده نگر محصول الهام می گیرد. مردم می توانند 
خیلی بیشتر با آن ارتباط برقرار کنند.زیر پوست آواتر MMW ۰۱۱ مجموعه باتری ۹۰.3۸ کیلووات ساعتی و دو پیشرانه الکتریکی 
با قدرت ترکیبی ۵۷۰ اسب بخاری قرار دارد. این شاسی بلند الکتریکی ظاهراً در کمتر از 3 ثانیه سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ 
کیلومتر در ساعت می رساند و شعاع حرکتی بیش از ۶۰۰ کیلومتری را ارائه می کند. این خودرو از سیستم شارژ ۷۵۰ ولتی سود 
می برد و می توان 3۰ تا ۸۰ درصد باتری را در ۱۵ دقیقه شــارژ کرد.برند آواتر از طریق جوینت ونچر چانگان و CATL به عنوان 
تولید کننده باتری های لیتیوم-یونی شــکل گرفته است. این خودروساز اساساً نسخه ری برند شده از شرکت چانگان Nio است. 

هواوی نیز در توسعه و تولید این شاسی بلند ایفای نقش می کند.

اسکوچیچ، استقاللی ها را از تیم ملی خط زد!
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران ۵ بازیکن اســتقالل را از اردوی تیم ملی کنار گذاشــت.به گزارش ایسنا، درگان اسکوچیچ نام 
۵ بازیکن تیم فوتبال اســتقالل را از لیست تیم ملی خط زد.حمید اســتیلی، مدیر تیم ملی فوتبال درباره این موضوع به ایسنا 
گفت: قرار بود این بازیکنان ســاعت ۵ عصر دیروز )دوشــنبه( خود را به اردوی تیم ملی معرفی کنند و بعد با اجازه سرمربی به 
اردوی استقالل بروند که این کار را انجام ندادند و مستقیما به اردوی استقالل رفتند.عارف غالمی، سید حسین حسینی، مهدی 

مهدی پور، امیرحسین حسین زاده و صالح حردانی ملی پوشان استقالل بودند.

باغ بهشت بیند بی داغ انتظاری
آن کش ز رد ردآید ره لحظه چون تو یاری

رب صید گاه دولت نگرفته اند رهزگ
کاری شااهن هب باز و شاهین زین خوب رتش

چون بلبل ار بنالم واجب کند زکین سان
رد دامن دل من نگرفته بود خاری

رب دل گذر نمی رکد این روز انرمادی
وقتی هک بود ما را روزی و روزگاری

ایمن نمی نشینم، کاسان دهد بکشتن
چون ما ایپدگان را وانگه چنین سواری

همچون علف ربآیند از گورم استخوانها

بعد از من ار کنی تو رب خاک من گذاری

پیشنهاد

چهره روز

کتاب زوال بشری
کتاب زوال بشــری از اوســامو دازای دومین رمانی 
است که از این نویسنده در کافه بوک معرفی می شود. 
اوســامو دازای، نویســنده ای ژاپنی است که با وجود 
عمر کوتاهش تاثیر زیادی بر ادبیات ژاپن گذاشــت. 
حتی نویسنده های به نامی مثل هاروکی موراکامی و 
کوبو آبه از وی تاثیر پذیرفته اند. اما متاسفانه آثار این 
نویســنده هنوز در ایران شناخته شده نیست.اوسامو 
دازای در دوران جنگ جهانی دوم که اکثر نویسندگان 
به خاطر محدودیت و شــرایِط سخِت چاپ، نوشتن را 
کنار گذاشــته بودند، به تنهایی بار تمام ادبیات ژاپن 
را به دوش می کشــد و نمی گذارد این آتش خاموش 
شود. دازای در طول زندگی اش شش مرتبه خودکشی 
ناموفق داشــت و در آخر به همراه زنی به رودخانه تاما می پرد و به زندگی اش خاتمه می دهد. )در 
فرهنگ ژاپن این نوع خودکشــی به خودکشی »جوشی« معروف اســت.( اوسامو دازای در زوال 
بشــری، داســتان زندگی یک انسان را در سراشــیبی رو به افول روایت می کند.او در فصل اول با 
توصیف ســه عکس از کودکی، جوانی، و پیرِی یک انســان، دورنمایی کلی از مقوله زوال را نشان 
می دهد. و به ترتیب توصیف می کند که چطور احساســات در طول دوره های زندگی، دستخوش 
تغییر شده و به مرور ریشه عواطف خشکیده می شود، تا جایی که با تماشای چهره پیری، هیچ اثری 
از آن انسان ابتدای راه شناخته شده نیست: این تصویِر زوال بشری است.زویو؛ شخصیت محوری، 
فردی است که از انسان ها می ترسد و از آن ها گریزان است. او شخصیت و افکارش را پشت نقابی 
همیشه خندان استتار کرده و دائماً برای آنکه در چاله های سیاهِ پیش روی زندگی نکبت بارش فرو 

نرود به سمتی فرار می کند و یا به چیزی چنگ می زند.

پل گوگن
 Eugène Henri :اوژن آنــری پل گوگن )بــه فرانســوی
Paul Gauguin( )زادهٔ ۷ ژوئــن ۱۸۴۸ - درگذشــتهٔ ۸ 
مــهٔ ۱۹۰3( نقــاش و تندیس گر فرانســوی و یکی از 
مهمترین چهره های سبک پسادریافتگری بود. پل گوگن 
در پاریــس به دنیا آمد. بعد از چند ســال که در ناوگان 
بازرگانی فرانسه خدمت کرد، به داللی بورس روی آورد 
و در فراغــت و روزهای تعطیل به نقاشــی می پرداخت. 
به تدریج به خرید و گردآوری تابلوهای امپرسیونیسمی 
)دریافتگری( مشــغول شــد. از ۱۸۷۵ با کامیل پیسارو 
طرح دوســتی ریخت و در نمایشــگاه دریافتگری سال 
۱۸۸۶–۱۸۸۰ شــرکت کرد. از ۱۸۸3 به طور تمام وقت 
به نقاشی پرداخت. در ۱۸۸۹ با نمادگرایان فرانسوی در 
پاریس و بروکسل نمایشگاه هایی برپا کرد. سال های ۱۸۹۱–۱۸۹3 را در تاهیتی به سر برد؛ بعد به فرانسه 
بازگشت. از ۱۸۹۵ به بعد در تاهیتی به سر برد. در سال های ۱۸۹۸–۱۸۹۹ در نگارخانه والر در پاریس 
نمایشگاه انفرادی تشکیل داد. در ۱۹۰3 در هیوا اوآ از جزایر مارکیز در جنوب اقیانوس آرام، از دنیا رفت. 
بعد از مرگ گوگن نمایشگاه بزرگی در سالن پاییز در سال ۱۹۰۶ برای بزرگداشت وی برپا گردید و طی 
آن، گوگن به عنوان پیشتاز حرکت های ضد ناتورالیستی، همچون فوویسم در فرانسه و هیجان نمایی در 
آلمان و کشورهای دیگر معرفی شد.سپس، کار پردرآمدی را در یک مؤسسهٔ داللی سهام پیش گرفت و 
یکی از خریداران آثار امپرسیونیستم ها بود. به تشویق پیسارو وقت بیشتری را به نقاشی تشخیص داد. 
سرانجام، در سی و پنج سالگی از زندگی مرفه و زن و فرزندانش دست کشید، و یکسره به نقاشی روی 
آورد. در چند نمایش گروهی امپرسیونیستها شرکت کرد. به شهر پنتاون رفت. در آنجا، برنا و گروهی از 

نقاشان جوان به شخصیت و نظرات زیبایی شناختی او جلب شدند. 

سینما

تهیه کننــدگان فیلــم »پیتــر پنج هشــت«، فیلم 
هیجان انگیــز و جدید با بازی »کوین اسپیســی« به 

اتهامات تجاوز جنسی علیه این بازیگر پاسخ دادند.
به گزارش ایســنا، در بیانه منتشــر شــده از سوی 
تهیه کنندگان فیلم »پیتر پنج هشــت« آمده است: 
»مایه تاسف است که افزایش اخبار منفی با بازگشت 
کوین به سر کار زمان بندی شــده است، اما این نیز 
قابل انتظار اســت. کسانی هســتند که آرزو دارند او 
بازی نکند، اما تعداد آنها از طرفداران کوین اسپیسی 
در سراسر جهان کمتر است، طرفدارانی که منتظرند 
هنرمندی که دهه ها از نقش آفرینی او لذت می بردند 
به سینما بازگردد«.اخیرا اتهامات اخالقی جدیدی از 
سوی چهار مرد در بریتانیا علیه »کوین اسپیسی« مطرح شده است که مربوط به سال های ۲۰۰۵ 
و ۲۰۱3 اســت. »اسپیسی« که دو جایزه اسکار بازیگری در کارنامه دارد، بین سال های ۲۰۰۴ تا 
۲۰۱۵ مدیر هنری تئاتر اولد ویک در لندن بود. در سال ۲۰۱۷، همزمان با جنبش #MeToo، اولین 
بار اتهامات تجاوز جنســی علیه او به صورت علنی مطرح شد.او پس از این اتهامت از نقش اصلی 
در سریال موفق »خانه پوشالی« نتفلیکس کنار گذاشته شد و نقش او در فیلم »تمام پول دنیا« به 
کارگردانی »ریدلی اسکات« با »کریستوفر پالمر« جایگزین شد.»پیتر پنج هشت« به عنوان فیلمی 
که به عنوان بازگشت او به حرفه بازیگری پس از چند سال بیکاری تلقی می شود و امسال در بازار 
جشنواره کن معرفی و  مورد استقبال خریداران بین المللی قرار گرفت. در این فیلم که در کالیفرنیا 
فیلمبرداری شده است، »اسپیسی« در نقش پیتر، مرد کاریزماتیکی که در یک اجتماع کوچک در 

دامنه کوه ظاهر می شود، بازی می کند و »ربکا دی مورنی« همبازی اوست.

واکنش تهیه کننده فیلم جدید »کوین اسپیسی«

عده ای نمی خواهند او به سینما بازگردد
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