در دیدار تجار و بازرگانان هندی در بمبئی انجام شد

دعوت امیرعبداللهیان از تجار هندی برای سرمایهگذاری در ایران

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

وزیز امور خارجه کشورمان عصر روز پنجشنبه در جمع زیادی از تجار و بازرگانان هندی در نشستی تحت عنوان سرمایه کذاری و همکاری های تجاری میان
ایران و هند در شهر بمبئی دیدار و گفتوگو کرد.به گزارش ایسنا ،در این نشست حسین امیرعبداللهیان اظهار کرد :در مالقات روز چهارشنبه با مقامات هندی
در دهلی نو توافق های خوبی در رابطه با همکاری های اقتصادی ،فرهنگی و توریسم و علم فناوری انجام شد .ما بر سر ترسیم نقشه راه همکاری های بلندمدت
با هند توافق داریم .البته وقتی این را با نخست وزیر مطرح کردم دیدم ایشان ده ها کیلومتر جلوتر از این مساله هستند و گفتند ما داریم این نقشه را اجرا می
کنیم و آمادگی داریم به آن سرعت دهیم .وی ادامه داد :ما با مقامات عالی درباره فراهم کردن.....
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رییس جمهور:

از مواضع خود عقبنشینی نمیکنیم

وزیر بهداشت:

2

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها مطرح کرد؛

آخرین جزئیات از یارانه واریزی
به حساب سرپرستان خانوار

تهران -ایرنا -سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها گفت :برداشت یارانه مسدودی واریزی به متقاضیان منوط به
پایش اطالعات در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســت و بالفاصله پس از اعالم این وزارتخانه افراد میتوانند
آن را برداشــت کنند«.طیبه حسینی» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،اظهارداشت :هم اکنون دو دسته از
افراد هستند که یارانه اردیبهشت و خرداد ماه آنها مسدود است ،نخست افرادی که تا فروردین ماه یارانه دریافت
میکردند اما پس از طرح اصالح ارز ترجیحی و بررســیهای انجام شــده از لیست دریافت کنندگان یارانه خارج
شدند.وی افزود.....:

3

دادگاه یونان حکم توقیف محموله نفت ایران
را لغو کرد
4

سردار رحیمی تشریح کرد؛

جزئیات دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی

پس از تصویب قطعنامه شورای حکام؛

باالخره مقصر اصلی سانحه قطار
مشهد-یزد کیست؟

اسالمی :دسترسی کل دوربین های فراپادمانی آژانس
را قطع می کنیم
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کارشناس صنعت ریلی معتقد است سانحه ریلی مشهد-یزد نتیجه اقدامات شرکت راه آهن است که
در ســالهای اخیر به دنبال افزایش سهم خود از بهره برداری شبکه ریلی است.به گزارش خبرنگار
مهر ،حادثه خروج از خط قطار مســافری مشهد-یزد که متأسفانه تاکنون منجر به جان باختن ۲۱
نفر از هموطنان شــده ،از ابعاد مختلفی قابل بررســی است.در نگاه اول ،به نظر میرسد که قصور و
خطای انسانی منجر به چنین رخدادی شده است؛ بنابراین میتوان گفت که از این نظر ،این حادثه
را میتوان با حادثه برخورد قطار مسافری در ایستگاه هفت خوان دامغان در سال  ۹۵شبیه دانست.
اظهار نظرها نیز در این خصوص هنوز به نقطه نهایی نرســیده و افراد مختلف در این زمینه اظهار
نظرهای متعددی کردهاند.وزیر کشــور راننده بیل مکانیکی را مقصر دانست؛ وزیر راه سرعت باالی
لوکوموتیو و درنتیجه راهبر قطار را مقصر معرفی کرد؛ مدیرعامل شرکت راه آهن مقصر این سانحه
را ناهوشیاری راننده بیل مکانیکی و بی توجهی لوکوموتیوران به رعایت سرعت مطمئنه عنوان کرده
است .کمیسیون سوانح ریلی نیز بی دقتی پیمانکار پروژه به رعایت موارد ایمنی را از اصلی ترین علل
بروز ســانحه عنوان کردهاند؛ دبیر انجمن شرکتهای حمل و نقل ریل هم در گفت وگو با خبرنگار
مهر ،انگشــت اتهام قصور اصلی را به سمت شــرکت راه آهن به عنوان نهاد سیاست گذار در زمینه
حمل و نقل ریلی نشانه رفت.
کارشناس ریلی :راه آهن به جای تنظیم گری ،به بهر بردار شبکه ریلی تبدیل شده
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی ،کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار مهر اعالم
کرد :دو حادثه هفت خوان و قطار مشــهد-یزد از جنبه وجود خطاهای انســانی با یکدیگر شباهت
دارند .اما نکته اینجاست که پیش از حادثه هفت خوان ،شبکه ریلی کشور در تالش بود تا با استفاده
از فناوری روز و از طریق راه اندازی سیســتم سی تی سی ،میزان عملکرد خود را افزایش دهد و به
همین جهت افزایش میزان ریسک و در نهایت آن حادثه الجرم اتفاق افتاد.شاهجویی ادامه داد :هر
چند این مساله نمیتواند قصور نیروهای راه آهن در آن حادثه را توجیه کند ،اما آنچه مهم است این
اســت که پس از گذشت  ۶سال از این تجربه تلخ ،حادثه قطار مشهد-یزد در شرایطی رخ میدهد
که این سانحه نه تنها به علت افزایش میزان بهره برداری از شبکه رخ نداده ،بلکه اتفاقاً در این دوره
میزان بهره برداری از شبکه ریلی کشور به دالیل مختلف کاهش پیدا کرده و بالتبع میزان ریسکهای
ایمنی هم کمتر شده اســت.وی افزود :در سالهای گذشته راه آهن همواره ادعا میکرد که از نظر
شــاخصهای ایمنی در وضعیت مطلوبی قرار دارد .اما نکته قابل توجه اینجاست که راه آهن ایمنی
باال را در شرایطی به ارمغان آورده بود که به نسبت شاخصهای جهانی ،میزان عملکرد شبکه بسیار
پایین بوده است .درست مثل آنکه فردی با خودروی خود در آزادراه با سرعت  ۲۰کیلومتر بر ساعت
حرکت کند و از این مساله راضی باشد که تاکنون تصادف نکرده است؛ وضعیت امروز راه آهن ایران
به همین اندازه کاریکاتوری و غم انگیز است.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :جدای از این مساله،
بدون شک وقتی تمرکز شرکت راه آهن به جای تنظیم گری و یا حتی تصدی گری به معنای بهره
برداری درســت بر مساله توسعه گری است و صرفاً تمامی هم و غم این شرکت در راستای افزایش
میزان داراییهای خود است ،رخ دادن چنین حوادثی دور از انتظار نیست؛ چه آنکه مطابق با قانون
میبایست تا کنون مسئولیت بهره برداری از شبکه ریلی کشور نیز به بخشهای غیر دولتی واگذار
میشــد.قائم مقام اندیشــکده حمل و نقل ایران با اشاره به وضعیت بغرنج فعلی شبکه ریلی کشور
عنوان داشــت :اوالً که راه آهن میبایســت صرفاً تنظیم گر و رگوالتور شبکه ریلی کشور باشد تا با
وضع مقرراتِ به روز ،از پیشامد حوادث مشابه جلوگیری کند ،ثانیاً اگر در برابر اعطای بهره برداری از
شبکه ریلی به بخش غیر دولتی مقاومت میکند ،حداقل میبایست در این مساله درست عمل کند،
که این اتفاق تاکنون رخ نداده است .به بیان دیگر شاهد آن هستیم که راه آهن خود را متولی اصلی
بهره برداری از شبکه میداند اما همین مساله را هم انجام نمیدهد و تمرکز خود را در مسیر افزایش
تعداد لکوموتیو و افزایش طول محورهای ریلی گذاشته است .یک بار برای همیشه باید نقش شرکت
راه آهن مشخص شود تا در آینده شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

رییس ســازمان انرژی اتمی با بیان این که آژانس بینالمللی انرژی اتمی اســیر صهیونیستهاســت ،گفت :اراده ای در شخص مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی مشــاهده نمی شود که قانع نشود .به فعالیت تعدادی از دوربین های فراپادمانی آژانس خاتمه دادیم و فردا هم به فعالیت
بقیه خاتمه می دهیم.به گزارش فارس ،محمد اســامی رییس ســازمان انرژی اتمی (پنجشنبه) در برنامه «صف اول» حضور یافت و به تشریح
آخرین تحوالت در حوزه هســته ای و مناســبات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه تصویب شده در شورای حکام آژانس پرداخت.
در ساعات پایانی چهارشنبه ( ۱۸خرداد ماه) قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان ،فرانسه و انگلیس) به همراه آمریکا که به
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هستهای ایران ارائه شده بود با  ۳۰رای مثبت ،دو رای منفی چین و روسیه و سه
رای ممتنع لیبی ،پاکســتان و هند به تصویب رســید.در همین خصوص محمد اسالمی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی با ذکر
این نکته که فناوری های پیشرفته امروزه جزو مولفه های قدرت است ،اظهار داشت :در  ۲۰سال گذشته تمام شیوه ها و رفتارها و عملیات روانی
و تحریم هایی که اعمال کرده و قطعنامه هایی که وضع کردند ،در راستای پیشبرد این سیاست بوده که جمهوری اسالمی ایران را متوقف کنند.
اســامی در ادامه ســخنانش با بیان این که تمام تعهدات برجام مغایر با ضوابط آژانس است و با طرح این سوال که چرا ایران برجام را پذیرفت؟
پاســخ داد :برای اینکه اعتمادســازی کند .ایران در همین راســتا پذیرفت حرکت هســته ای خود را ُکند کند.رییس سازمان انرژی اتمی درباره
ادعای رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته ای ایران و پیروی آژانس بینالمللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد :باعث تاسف است که یک نهاد بین
المللی توســط یک رژیم نامشــروع مورد بهره برداری قرار گرفته و حیثیت آن را زیر سوال ببرد.وی با اشاره به حسن نیت و حسن ظن در برجام
از ســوی ایران خاطرنشــان کرد :این به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد.اسالمی گفت :ما عملیات هیجانی ماجراجویانه انجام نمی دهیم .ما
رســما اعالم کرده ایم برنامه هسته ای ما چیســت .براساس اساسنامه آژانس این سازمان وظیفه دارد برای گسترش برنامه هسته ای به کشورها
کمک کند.معاون رییس جمهور همچنین عنوان کرد :آژانس بینالمللی انرژی اتمی اسیر صهیونیست هاست.وی درباره اقدام اخیر سازمان انرژی
اتمی و توقف فعالیت دوربین های فراپادمانی آژانس نیز گفت :ما ضبط دوربین های برجامی را به عنوان باقیمانده حسن نیت نگهداشته بودیم،
ولی االن که اتهامات واهی و غیرقابل قبول مطرح شد ،تصمیم اخیر اتخاذ شد .به عنوان مثال در بحث مکان های ادعایی با این که اعالم کردند
موضوع جابرابن حیان بسته شده ،هر سه ماه یک بار از جابر ابن حیان بازرسی می کنند .صفحه اورانیوم فلزی که به دنبال آن بودند دیدند که
در جابرابن حیان است.
 ۱۷الی  ۱۸دوربین فراپادمانی آژانس /گازدهی به سانتریفیوژهای جدید
اسالمی بیان کرد :اراده ای در شخص مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مشاهده نمی شود که قانع نشود .به فعالیت تعدادی از دوربین های
فراپادمانی آژانس خاتمه دادیم و فردا هم به فعالیت بقیه خاتمه می دهیم که کال تعداد آنها  ۱۷الی  ۱۸تاســت .ماشــین های سانتریفیوژ جدید
را نصب کرده و گازدهی را شــروع کردیم .برای گازدهی ماشــین های پیشرفته  IR6بازرسان آژانس آمدند و بازدید کردند.معاون رییس جمهور
اضافه کرد :ما از این هیاهوها و جریانات سیاسی تاثیر نمی پذیریم.اسالمی همچنین گفت که در بحث تحقیق و توسعه هشت سال از برنامه جلوتر
هستیم و افزود :در مذاکرات اخیر محدودیت های ماشین را چهار سال کم کردند و به قول خودشان تخفیف دادند .االن  ۱۲معدن در دستورکار
ماست و تعداد زیادی هم در دست مطالعه است و در پنج سال آینده در بحث فرآوری معدنی متفاوت تر از قبل خواهیم بود.رییس سازمان انرژی
اتمی به ساخت بیمارستان یون درمانی اشاره کرد و گفت ۱۷ :رادیوداروی جدید در پژوهشگاه ما در حال طراحی است.وی همچنین به اقدامات
و همکاری های سازمان انرژی اتمی با دانشگاه ها نیز پرداخت.
بیانیه جمهوری اسالمی ایران
قطعنامه ضدایرانی آژانس بینالمللی اتمی اقدامی غیرسازنده است
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه ضدایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی بیانیهای صادر کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس؛ جمهوری اسالمی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه ضدایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد :جمهوری اسالمی ایران بدلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و تصویب قطعنامه یادشده گام های عملی متقابلی را
اتخاذ نموده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین های فرا پادمانی از جمله آنهاست.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جمهوری اســامی ایران تصویب قطعنامه ارائه شده از ســوی آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و آلمان در نشست امروز شورای حکام آژانس بین المللی
انرژی اتمی را به عنوان اقدامی سیاســی ،نادرســت و غیرسازنده تقبیح می نماید.جمهوری اسالمی ایران بر اساس بیانیه مشترک مورخ  ۵مارس
 ، ۲۰۲۲حسن نیت خود را در تعامل با آژانس با ارائه اطالعات فنی دقیق نشان داد و انتظار این بود که آژانس نیز با رویکردی مستقل ،بی طرفانه
و حرفه ای ،اقدامی ســازنده و واقع بینانه در جهت عادی ســازی موضوعات پادمانی که به اذعان خود آژانس به هیجوجه نگرانی عدم اشــاعه ای
نداشته ،صورت دهد .ظاهرا برخی یادشان رفته که تمام موضوعات گذشته یکبار و برای همیشه در  ۱۵دسامبر  ۲۰۱۵توسط شورای حکام بسته
شد .جمهوری اسالمی ایران طی سالهای گذشته همواره با آژانس همکاری سازنده ای داشته و انجام بخش قابل توجهی از بازرسی های آژانس در
سطح جهانی در ایران موید این نکته است به گونه ای که کشورمان در حال حاضر از شفاف ترین برنامه صلح آمیز هسته ای در میان کشورهای
عضو آژانس برخوردار اســت.تصویب قطعنامه یادشده که بر اساس گزارش شتابزده و غیر متوازن مدیرکل آژانس و مبتنی بر اطالعات دروغین و
ســاختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است ،نتیجه ای جز تضعیف روند همکاری و تعامالت جمهوری اسالمی ایران با آژانس در بر نخواهد
داشت.همانگونه که قبال نیز اعالم شده است جمهوری اسالمی ایران بدلیل رویکرد غیرسازنده آژانس و تصویب قطعنامه یادشده گام های عملی
متقابلی را اتخاذ نموده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین های فرا پادمانی از جمله آنهاست.

کسانی که واکسن کرونا نزنند از خدمات
دولتی محروم میشوند

تهران -ایرنا -وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در تازه ترین
اظهارات خود با هشدار به شهروندانی که تاکنون واکسن کرونا را تزریق
نکرده اند ،گفــت :این گروه از شــهروندان از دریافت خدمات دولتی
محروم خواهند شد.به گزارش خبرنگار ایرنا ،بهرام عیناللهی روز جمعه
در یک گفت و گویی در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه آمار کرونا
تا این حد روند کاهشــی داشته است اما بحث واکسیناسیون دز سوم
به کندی صورت میگیرد ،اظهار داشت :برنامه ما این است که از مردم
بخواهیم که برای تزریق واکسن دز سوم مراجعه کنند و کارهایی دیگر
که خود ســایت ایران من در وزارت کشور وجود دارد این است که به
عنوان مثال افرادی که برای حج تمتع امسال اعزام میشوند باید حتما
ســه دز واکسن را تزریق کرده باشــند.وی خاطرنشان کرد :همچنین
یکســری از خدماتی که دولت به افراد ارائه میدهد منوط بر این است
که افراد ســه دز واکسن زده شده باشــد و طبیعتا کسانی که سه دز
واکسن خود را نزده باشــند از این خدمات محروم میشود«.براساس
آمارهای وزارت بهداشــت تاکنون  ۱۴میلیون نفر دز نخســت واکسن
کرونا را تزریق نکرده اند»وزیر بهداشــت تصریح کرد :مردم همچنان
باید صددرصد شــیوهنامههای بهداشتی را جدی بگیرند چون آنفلوانزا
در برخی از ســالها حالت همهگیری داشــته است اما اکنون آنفلوانزا
وجــود دارد و مردم این ویروس را میگیرنــد و کرونا هم همین طور
خواهد بود و تا ســالها کرونا وجود دارد.وی ادامه داد :امیدواریم کرونا
هم از حالت پاندمی یعنی همهگیری به حالتی درآید که فقط به صورت
محدود افراد مبتال شوند و بنابراین واکسیناسیون کرونا تا سالها ادامه
خواهد یافت ولی در سالهای آینده به صورت داوطلبی مانند واکسن
آنفلوانزا خواهد شد.
بیش از  ۲هفته مرگ تک رقمی در ایران
عیناللهی اضافه کرد :با همکاری مردم ایران با واکسیناســیون بسیار
خوب و عظیمی که در کشور انجام شد و مردم پروتکلهای بهداشتی
را به خوبی رعایت کردند ،توانســتیم این موفقیــت را در کاهش آمار
مرگ و بســتری ناشی از کرونا به دســت آوریم و تقریبا نزدیک به دو
تا ســه هفته است آمار مرگ یک رقمی شــده است و تعداد مراجعان
روز به روز کاهشی شده است.وی تصریح کرد :خوشبختانه امروز برای
بار دوم آمار کرونا در ایران صفر شــد و این باعث موفقیت بزرگی برای
جمهوری اسالمی است و طبیعی است کرونا هنوز در دنیا پایان نیافته
و در برخی از کشورها هنوز آمار قابل توجه و باالیی در این زمینه دارند
و این اســت که ما نباید فکر کنیم که کرونا تمام شده است بلکه باید
مراقبتهای الزم را انجام دهیم و از مکانها با تجمعات زیاد دوری کنیم
و واکسیناسیون را افزایش داده و هوشیار باشیم.وزیر بهداشت ادامه داد:
از کادر سالمت که در این مدت  ۲سال و اندی زحمت کشیدند و اینکه
تعدادی شهید تقدیم انقالب کردیم و همچنین از دانشمندان کشور که
باعث افتخار شدهاند ،تقدیر و تشکر میشود اینکه  ۶مرکز تولید واکسن
واکسنهای بسیار خوب تولید کردند جای قدردانی دارد.
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد :در شبانهروز
گذشته  ۱۵۳بیمار کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند و خوشبختانه
روز بدون فوتی دوباره تکرار شد و امروز نیز مرگ ناشی از کرونا نداشتیم.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به هفت میلیون و  ۲۳۳هزار و ۴۷۲
نفر رســید .براساس این گزارش ،در  ۲۴ساعت گذشته ،مرگ به دلیل
کرونا در کشور ثبت نشد و مجموع جان باختگان این بیماری در عدد
 ۱۴۱هــزار و  ۳۴۳نفر ثابت ماند .امروز بعــد از  ۱۲خردادماه ،۱۴۰۱
دومین بار اســت که ایران در طول پاندمی ،روز بدون فوت کرونایی را
تجربــه میکند .تا کنون  ۶۴میلیون و  ۵۷۲هــزار و  ۱۹۹نفر ُدز اول،
 ۵۷میلیــون و  ۸۹۸هزار و  ۵۸۹نفر ُدز دوم و  ۲۷میلیون و  ۶۰۴هزار
و  ۶۹۷نفرُ ،دز ســوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن
های تزریق شده در کشور به  ۱۵۰میلیون و  ۷۵هزار و ُ ۴۸۵دز رسید.
طبق آمار سال  ۱۴۰۰اعالم شد

اجاره هر متر خانه در تهران  ۸۴هزار تومان

در شــرایطی که هماکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به متری
 ۳۶.۳میلیون تومان رســیده ،بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرسازی در
سال گذشته متوسط اجارهبهای یک متر مربع واحد مسکونی در پایتخت
 ۸۴هزار  ۸۰۰تومان بوده اســت.به گزارش ایســنا ،سه روز قبل گزارش
تحوالت بازار مسکن شهر تهران توسط بانک مرکزی اعالم و مشخص شد
در اردیبهشــت  ۱۴۰۱متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران
به  ۳۶میلیون و  ۳۱۲هزار تومان رســیده که نســبت به فروردین امسال
 ۶.۱درصد و در مقایســه با اردیبهشت پارسال  ۲۶.۲درصد افزایش یافته
است .همچنین رشد سالیانه اجاره بها در تهران  ۴۶درصد و در کل کشور
 ۵۰.۶درصد اعالم شــد.امروز هم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرســازی در گزارشی تحت عنوان شاخص دسترسی خانوارها به خرید
و اجاره واحد مســکونی بر اساس نســبت قیمت به درآمد اعالم کرد که
اطالعات ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور نشان میدهد،
متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰
معــادل  ۳۱میلیون و  ۲۹۶هزار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه
نیز در سال گذشته  ۸۴هزار و  ۸۰۰تومان بوده است.بر اساس این گزارش
متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵
معــادل  ۴میلیون  ۳۷۲هزار تومان ،در ســال  ۱۳۹۶معادل  ۴میلیون و
 ۸۲۲هزار تومان ،در سال  ۱۳۹۷معادل  ۸میلیون و  ۲۴۱هزار تومان ،در
سال  ۱۳۹۸معادل  ۱۳میلیون و  ۳۳۰هزار تومان ،در سال  ۱۳۹۹معادل
 ۲۴میلیون و  ۲۹هزار تومان و در ســال  ۱۴۰۰معادل  ۳۱میلیون و ۲۹۶
هزار تومان ثبت شده است.همچنین طبق اطالعات بانک مرکزی ،متوسط
اجارهبها برای یک مترمربع واحد مســکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵
معادل  ۲۳هزار و  ۴۰۰تومان ،در سال  ۱۳۹۶معادل ۲۸هزار و  ۲۰۰تومان،
در ســال  ۱۳۹۷معادل  ۳۶هزار و  ۴۰۰تومان ،در سال ۱۳۹۸معادل ۴۷
هزار و  ۵۰۰تومان ،در سال  ۱۳۹۹معادل  ۶۲هزار و  ۹۰۰تومان و در سال
 ۱۴۰۰معادل  ۸۴هزار و  ۸۰۰تومان گزارش شده است.
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ایران به کسی باج نمیدهد

امــام جمعه موقــت تهران
گفت :هــدف طرف مقابل از
صدرو قطعنامــه ضد ایرانی
این اســت که در مذاکرات
امتیاز بگیرند اما این انقالب به کســی باج نمیدهد و در دهن زور
گو میزند.به گزارش خبرنگار سیاســی خبرگزاری تسنیم ،حجت
االســام سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبههای
نماز جمعه این هفته با اشــاره به بیانات رهبر انقالب در ســالگرد
ارتحال حضرت امام عنوان کرد :پیشــنهاد میکنم برای شناخت
درست نسل آینده از امام خمینی مسئوالن بیانات رهبر انقالب در
مراســم های ارتحال حضرت امام را جزو کتب درسی قرار بدهند.

اگــر امام خمینی را از انقالب بگیریم این انقالب یک کالبد بی روح
اســت و ســیره امام نرم افزار گام دوم انقالب است.حجت االسالم
خاتمی ادامه داد :رهبر انقالب فرمودند»این انقالب خدایی است».
انقالب اســامی از مساجد شروع شد اما برخی بدشان نمیآید این
انقالب را به ســمت سکوالر شدن بکشانند و نباید گذاشت دین را
از انقالب جدا کنند.کسانیکه دلداده غرب هستند مرتجع هستند و
نباید اجازه داد این افــراد در انقالب نفوذ کنند .فضای مجازی که
دشمن به آن خط میدهد،دشمن ملت ما است ما هیچ وقت با اصل
فضای مجازی دشمن نبودهایم اما با فضای مجازی که توسط آمریکا
خط دهی میشــود دشمن هستیم.وی افزود :دقیقا در اول انقالب
برخی از لیبرالها میگفتند انقالب به بن بست رسیده است اما امام

گزیده خبر
رئیسجمهور در گفتگوی تلفنی «والدیمیر پوتین»:

به تعهداتمان در توافق هستهای عمل
کردهایم و االن زمان تصمیمگیری آمریکاست

رئیس جمهور اظهار داشت :همکاری و هماهنگی کشورهای مستقل در راستای
تأمین منافع جمعی در سطوح منطقهای و بینالمللی باعث خنثی شدن فشارها
و تحرکات دیگر بازیگران بینالمللی میشود.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری
تسنیم ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور چهارشنبه در گفتگوی تلفنی
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با اشاره به دیدار سال گذشته روسای
دو کشــور در مسکو ،تصریح کرد :پس از این دیدار پیشرفتهای قابل توجهی
در روابط فیمابین ایجاد شــد و پیگیری توافقــات و نیز رفت و آمد هیأتهای
عالیرتبه طرفین زمینه توســعه همکاری و هماهنگــی در حوزههای مختلف
دو جانبه و منطقــهای و بینالمللی را فراهم کرده اســت.وی افزود :همکاری
و هماهنگی کشــورهای مستقل در راســتای تأمین منافع جمعی در سطوح
منطقهای و بینالمللی باعث خنثی شــدن فشــارها و تحرکات دیگر بازیگران
بینالمللی میشود.رئیسجمهور با اظهار امیدواری نسبت به پایان یافتن هر چه
سریعتر درگیریها در اوکراین ،بر اهمیت راهحل دیپلماتیک در این رابطه تأکید
کرد و اظهار داشــت که جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد ظرفیتهای خود
را برای کمک به حل و فصل دیپلماتیک جنگ بکار ببندد.رئیسی همچنین با
اشاره به اینکه آژانس انرژی اتمی تاکنون بارها تأیید کرده که هیچگونه انحرافی
در فعالیتهای هستهای ایران وجود نداشــته است ،افزود :ما به تعهدات خود
در توافق هســتهای عمل کردهایم و اکنون زمان تصمیمگیری آمریکاست.وی
در ادامه تأکید کردند :جمهوری اســامی ایران ،فارغ از تحوالت بینالمللی به
دنبال تعمیق و پایدارســازی روابط همهجانبه خود با کشورهای مستقل است.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به تحوالت منطقهای ،تروریسم و انواع مختلف
اشــغالگری را دوروی یک سکه دانســت .در همین راستا دو طرف با تأکید بر
موفقیتآمیز بودن الگوی همکاری راهبردی دو کشــور در مبارزه با تروریسم،
برتداوم همکاری و افزایش هماهنگی در منطقه غرب آســیا و همچنین قفقاز
تأکید کردند«.والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی
با ابراز تأســف نسبت به ســانحه خروج قطار از ریل در کشورمان و با اشاره بر
اینکه دو کشور به صورت فعاالنه برای توسعه و افزایش همکاریهای اقتصادی
و تجــاری تالش میکنند از افزایش  80درصدی ســطح همکاریهای تجاری
و اقتصادی دو کشــور خبر داد و گفت :افزایش همکاری در زمینههای بانکی،
ترانزیت ،انرژی و کشــاورزی مورد توجه ما است.رئیس جمهور روسیه با اشاره
بــه اهمیت حضور و نقشآفرینی ایران در ســازمانهای همکاری منطقهای و
بینالمللی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای ،افزود:
حضور و نقشآفرینی ایران در سازمانهای منطقهای و بینالمللی به نفع همه
کشــورها اســت و از آن حمایت میکنیم.در این گفتگو ،رئیس جمهور روسیه
گزارشــی از روند تحوالت سیاسی و نظامی مرتبط با اوکراین ارائه نمود.پوتین
همچنین با اشــاره به تالشهای آمریکا و متحدان اروپایی آن در آژانس انرژی
هستهای ،اظهار داشت :اعتقاد داریم اقدامات آنها کمکی به حل و فصل مسائل
جاری نخواهد کرد و موضع روسیه مخالفت با اینگونه اقدامات است.
عزیزی:

مقابل زیادهخواهی ها میایستیم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شــورای اسالمی گفت :آژانس بینالمللی
انــرژی اتمــی سیاســی کاری میکند و نباید تحــت نظــر و اراده نظامهای
ســلطهگر اعالم نظر کند.ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به
سیاسیکاریهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،اظهار داشت :دیدگاههایی که
اخیرا ً بر آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکم شــده است ،ترجمان گفتمان و
رویکردهای نظام سلطه و رژیم صهیونیستی است.وی متذکر شد :سالهاست
رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمــی از حالت فنی ،تخصصی و حرفهای به
رویکرد کام ً
ال سیاسی مبتنی بر خواست و اراده نظام سلطه تبدیل شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :آژانس بینالمللی انرژی اتمی سیاسی کاری میکند و نباید تحت نظر و
اراده نظامهای ســلطهگر اعالم نظر کند .آژانس بینالمللی انرژی اتمی نباید
رویکرد یکجانبه گرایانه و مبتنی بر خواست و اراده آمریکا و رژیم صهیونیستی
را دنبال کند.نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی باید محل بحــث ،تعامل ،اجماع ،هماهنگی و
توافق کشــورها باشــد ،گفت :اروپاییها در رفتارهای سیاسی خود به صورت
مستقل عمل نمیکنند و تحت تأثیر اراده و خواست آمریکا و البی صهیونیستی
و منفعل هســتند .آژانس بینالمللی انرژی اتمی هــم تبدیل به ابزاری برای
نظام سلطه شده است.عزیزی ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران همواره رفتار
هوشمندانه ،قاطعانه و بازدارنده را مبنای عمل قرار میدهد .امیدواریم آژانس
بینالمللی انرژی اتمی عاقالنه و بر مبنای منافع ملی همه کشورها تصمیمات
خود را اتخاذ کند .اگر رفتار غیرعقالیی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی ببینیم،
به طور یقین آنان با رفتار بازدارنده و هوشمندانه ایران مواجه خواهند شد.عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
ایران اســامی دست برتر را دارد و از همه ابزارهای در اختیار خود به بهترین
شــکل ممکن میتواند اســتفاده کند .مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها را به تصویب رساند و دولت میتواند مبتنی بر این قانون قاطعانه ترین
رفتار را در برابر زیادهخواهی غربیها داشــته باشد و به اجرا بگذارد.وی اظهار
داشت :مجلس شورای اسالمی از دولت انتظار دارد برابر با قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها ،پاسخ شایسته ای به رفتارهای سیاسی آژانس دهد .آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نباید رفتارهای منفعالنه ،سیاسی و یا جانبدارانه از چند
کشور و نظام سلطه باشد.
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فرمودند انقالب اسالمی به بن بست نخواهد رسید .امروز هم دشمن
در صدد تخریب مسئوالن انقالبی است اما باید از مسئوالن انقالب
قدردانی کرد.امام جمعه موقت تهران با اشاره به صدور قطعنامه ضد
ایرانی شورای حکام گفت :سرانجام با گزارش غلط و نادرست مدیر
کل آژانس قطعنامه ضد ایرانی در شــورای حکام با حمایت آمریکا،
اروپا و اســراییل علیه ما صادر شــد .مدیر کل آژانس قبل از صدور
این قطعنامه به دیدار رئیس رژیم صهیونیســتی رفت و معنای این
دیــدار هماهنگی کامل آنها با این رژیــم برای صدور این قطعنامه
اســت.همه اطالعاتی که اینها دارند دست پخت اسراییل است لذا
مســئوالن محترم ما با دوســتان این رژیم یعنی مدیران آژانس و
بازرســان در حوزه رد و بدل اطالعات بخیل باشــند زیرا برخی از
این بازرسان چشمان آمریکا و اسراییل هستند و بر اثر گزارش آنها
اسراییل دانشمندان ما را ترور کرد.وی در پایان گفت :هدف آنها از
صدرو این قطعنامه این است که در مذاکرات امتیاز بگیرند اما این
انقالب به کسی باج نمیدهد و در دهن زورگو میزند .نسخه چهل

ساله ما نسخه مقاومت است قطع تعدادی از دوربینهای فراپادمانی
آژانس اولین گام ما اســت و اگر این شیطنتها ادامه داشته باشد
اقدامات ما هم ادامه خواهد داشت و آنها کور خواندهاند که میتوانند
ما را به موضعی که میخواهند بکشــند.حجت االســام خاتمی با
اشاره به درگذشت حجت االســام دعایی گفت :ایشان پای ثابت
نماز جمعه تهــران بود و دلیل این ثابت قدم هم این بود که آمدن
به نماز جمعه را نوعی بیعت با امام خمینی میدانســت.امام جمعه
موقت تهران اظهار داشــت :حادثه مترو پل آبادان و قطار مشهد به
یزد جگر هم مردم را ســوزاند و تمام ملت ایران خودشان را شریک
غم بازماندگان میدانند .مقام معظم رهبری درباره متورپل فرمودند
که مقصران شناسایی شــده و مجازات عبرت آموز بشوند تا شاهد
این وقایع تلخ نباشــیم.وی با بیان اینکه امروز روز شهادت آیت اهلل
ســعیدی است ،عنوان کرد :در فضای اختناق دوران طاغوت گفتن
این حرف که اگر مرابکشید و خونم را بر زمین بریزید خون من هم
فریاد خمینی بر میآورد ،خیلی دل و جرأت میخواست که شهید
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سعیدی این سخن را بر زبان جاری کرد .ایشان از سال  45با لیبرال
ها زاویه داشت و معتقد بود آنها امام را قبول ندارند.
حجت االسالم خاتمی با اشاره به باز داشت سارقان بانک ملی عنوان
کرد :از پلیس تشــکر می کنیم که به سرعت سارقان بانک ملی را
دستگیر کرد و از قوه قضاییه هم میخواهیم که با این سارقان با اشد
مجازات برخودر کند .اینها دزد اعتماد مردم هســتند و جرم آنها از
یک دزد معمولی بسیار بیشتر است.اگر این افراد آزاد باشند امنیت از
جامعه رخت بر میبندد.امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه کشور
با اعزام زائران بیت اهلل الحرام حال و هوای حج به خود گرفته است،
گفت :زائران ایرانی باید بدانند نماینده ملت شریف ایران هستند و
بازار گردیهای آنها در این شرایط به صالح نیست .حاکمان سعودی
نیز باید بدانند مکه و مدینه متعلق به همه مســلمین است و باید
امنیت همه زائران را تامین کنند .گران کردن حج نیز توجیهی ندارد
و پرداخت بهای زیاد برای تبلیغات بی اساس توسط سعودیها هیچ
معنایی ندارد.

رییس جمهور:

از مواضع خود عقبنشینی نمیکنیم

شهرکرد -ایرنا -رییسجمهور گفت :در شورای حکام علیه ایران
قطعنامه وضع میکنند این در حالی اســت که به نام خدا به نام
مردم ما یک قدم از مواضع خود عقبنشینی نخواهیم کرد چرا که
تاکنون هرچند تعداد قطعنامه که صادر شده است موثر واقع نشده
و راه به جایی نبرده اســت.به گزارش ایرنا ،آیتاهلل ســید ابراهیم
رئیسی روز پنجشنبه در ســفر استانی به چهارمحال و بختیاری
در جمع اقشار مردم این استان افزود :شما مگر چند قطعنامه در
مجامع بین المللی با نفود سیاسی خود وضع کردند اما مگر موثر
واقع شد؟ مگر در مساله فلسطین قرارداد کمپ دیوید ،شرمالشیخ
و اســلو را با تطمیع برخی عربهای خودباخته بر ســر یک میز
نشســتند اما مگر توانســتند کاری از پیش ببرند و این در حالی
است که ابتکار عمل در دست مجاهدان فلسطینی در میدان است.
وی در خطاب به کشــورهای غربی تصریــح کرد :تصور کردید با
تحریم ما متوقف میشویم اما ما متوقف نمیشویم و کشور متوقف
نمیشــود و کشــور در حوزههای مختلف صنعت ،کشــاورزی و
گردشگری پیشــرفت میکند چرا که هرگز سفره مردم و اقتصاد
کشور را منتظر به اخم و لبخند بیگانگان نخواهیم گذاشت.رئیسی
همچنین در خطاب به مردم چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان
کرد :دختران و پسران شهرکردی شما مردمان با بصیرت و فهیمی
هستید و مطمئن باشید آنچه در دوران انتخابات وعده دادم تمام
هم و غم خود را بر تحقق آن قرار داده و دولت صادقالوعد خواهیم
بود.رییسجمهور ادامه داد :برای ما در حوزه اقتصاد اجرای عدالت
و قطع دست رانتخواران ،مفسدان و مافیایی است که در بندبند
کشور جا خوش کردهاند مهم است و این دولت از هیچ کس و هیچ
چیز هراس ندارد و مصمم هستیم تا هر کجا که مافیا باشد دست
آن را کوتاه کنیم.رئیسی افزود :با این قصد در میدان اجرایی آمدم
که با جریان مافیــا و رانتخوار که نقش عوض میکند و خود را
صاحب حق جلوه میدهد مبارزه کنم و این مســیر را با کمک و
حمایت مردم ادامه میدهم.وی با بیان اینکه از زندگی و معیشت
مردم ساعت به ساعت در جریان هستم و دغدغه آن را دارم اظهار

کرد :با همراهی و کمک مردم به موفقیتهای خوبی در طول یک
سال اخیر دست یافتیم به طوری که در گذشته روزانه  ۷۰۰خانوار
داغدار میشد اما امروز شــرایط عوض شده است.رئیسی تصریح
کرد :در صادرات به جایگاه قبل از تحریم رســیدیم و تراز تجاری
کشور نشان از موفقیت در این عرصه دارد و رشد اقتصادی کشور
به پنج درصد رسید و تمام شاخصهای نشانگر آینده روشن برای
اقتصاد کشور است.رییسجمهور با تاکید بر اینکه در جنگ ارادهها
آینده کشــور روشن و درخشان اســت ،افزود :این راه را با اراده و
تصمیم به پیش میبریم.رئیسی با بیان اینکه مدیران کشور باید
مدیران حزبالهی ،انقالبی و مردمی باشند ،اظهار داشت :هر کجای

کشور مدیر ناکارآمد وجود داشته باشد به حاشیه رانده میشود و
با هیچکس عقد اخوت نبسته و جز به نام دین ،اخالق ،معنویت و
عدالت با کسی رابطهای نداریم و اگر کسی در گوشهای نارکارآمدی
از خود نشان داد در هر کجای کشور باشد حق ادامه فعالیت ندارد.
وی با تاکید بر بومیگزینی نیروها در اســتانها ،خاطرنشان کرد:
همواره به دولتمردان و اســتانداران تاکید کردهام که در انتخاب
نیروهای مســتعد با شرایط یکسان بومی گزینی را مالک انتخاب
قــرار دهند و به جوانان میدان بدهند تا گرهها به دســت آنها باز
شود.رییسجمهور با اشاره به جنگ ارادهها ،تصریح کرد :همواره
جنگ ارادهها بوده و خواهد بود اما این ما هستیم که در این نبرد

پیشرفت خواهیم کرد چرا که فرهنگ ما برگرفته از فرهنگ «ما
میتوانیم» سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است و این فرهنگ
پیروز میشود.رئیســی ادامه داد :دشمن نمیخواهد ما در منطقه
پیروز شــویم و با تحریم و تهدید قصد متوقف کردن ما را دارد اما
ما هر بار گام بلندی در استقالل و خودکفایی کشور برداشتیم و به
جایگاه برتر رسیدیم.وی افزود :این بار هم تجربه کردند و با قلدری
یونانیها را تحریک کردند تا کشــتی ما را در منطقه دزدیدند اما
«دوران بزن در رو «تمام شده و اگر آنها در گذشته یک کشتی ما
را متوقف کردند ما  ۲کشتی آنها را توقیف کردیم و امروز یونانیها
اعالم کردند کشتیرانی مسترد خواهد شد.رییسجمهور خاطرنشان
کرد :مگر چند بار الزم است شما ملت ایران را تجربه کنید و سخن
حق را نشنیده بگیرید.رئیســی در بخش دیگر از سخنان خود با
گرامیداشت دهه کرامت و والدت امام رضا(ع) اظهار داشت :وجود
فاطمه کریمه و حضرت معصومه(س) و امامان کریمه(ع) برای ما
مایه کرامت هستند.
وی ادامه داد:برخی میگویند کرامت به معنای بخشــش است و
کرامت یک جایگاهی اســت که اگر انسان بهرهمند شود جز برای
خدا کار نکند و جز در مســیر خــدا گام ننهند و در همین رابطه
شــهیدان جلوه کریمان و کرامت هستند ،یعنی آماده شدن برای
خدا جان خود را در طبق اخالص بگذارند .گاهی انســان مال می
بخشد گاهی جان می بخشد و مردم چهارمحال و بختیاری از گواه
صدق در پایبندی به ارزشــهای اســامی و انقالب  ۲هزار شهید
تقدیم انقالب اســامی کردند.رییسجمهور با بیان اینکه عشایر
 ۱۰هزار شــهید تقدیم انقالب اسالمی کردند ،تصریح کرد :مردم
چهارمحــال و بختیاری نیز  ۲هزار و  ۵۰۰شــهید تقدیم انقالب
اسالمی کردند و روزگاری امام راحل عنوان کردند که عشایر ذخایر
انقالب هستند و امروز به این سخن رسیدیم.رئیسی افزود :معاندین
در  ۴۰سال عشایر استان را آزمودند اما این افراد پایبندی شان به
انقالب و والیت زبانزد و برای چندمین بار دشمن را ناکام گذاشتند
و باید تبریک گفت که ضدانقالب و معاندان را ناکام کردند.

سید عباس صالحی مدیر مسئول
روزنامه اطالعات شد

رهبر معظم انقالب اســامی طی حکمی
ســید عباس صالحی را بهعنــوان نماینده
ولی فقیه و مدیر مسئول روزنامه اطالعات
منصوب کردند.به گزارش گروه سیاســی
خبرگــزاری تســنیم ،حضــرت آیتاهلل
خامنهای در حکمی آقای ســید عباس صالحی را به نمایندگی ولی
فقیه در مؤسســه و روزنامه اطالعات و مدیر مســئولی آن روزنامه
منصوب کردند .متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای سید عباس صالحی دامت توفیقانه
روزنامهی کهنســال اطالعــات در دوران نظام جمهوری اســامی
همواره نماینده و نمایشگر یکی از اضالع نظام و انقالب و سخنگوی
قشــرهائی از مردم عزیز بوده که غالباً سخن آنان بیش از هر جای
دیگــر در این روزنامه انعــکاس مییافته اســت .چندوجهی بودن
نگاهها و ســایق سیاســی در میان نخبگانی که در اعتقاد راسخ به
انقالب و نظام اسالمی مشترکند ،وجود روزنامهای با این خصوصیت
را مفید و شــاید الزامی میکرده ،و اکنون نیز آنچنان اســت.برادر
انقالبی و پسندیدهخصال مرحوم حجتاالسالم دعائی ،که عالوه بر
افتخار نمایندگی از ســوی امام عظیمالشأن در آن روزنامه ،از سوی
اینجانب نیز ســالها این مأموریت را بر عهده داشــتند ،بهگونهای
شایسته توانسته بودند جهتگیری مزبور را رعایت کنند.اکنون پس
از درگذشت تأسفبار ایشــان جنابعالی با سوابق درخشان علمی و
مبارزاتی و انقالبی و تصدی مسئولیتهای خطیر در نظام جمهوری
اسالمی ،در صدر فهرســت افراد مناسب برای اجرای این مأموریت
میباشــید ،لذا اینجانب شــما را به نمایندگی خود در مؤسســه و
روزنامهی اطالعات و مدیر مســئول آن روزنامه منصوب میکنم و
توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
سیدعلی خامنهای
 18خرداد 1401
به گزارش تســنیم ،حجتاالسالم ســید محمود دعایی نمایندگی
رهبر انقالب و سرپرســتی این روزنامه را از سال  1359با حکم امام
خمینی(ره) بهعهده گرفته بود که روز یکشنبه  15خردادماه در سن
81ســالگی درگذشت.سید عباس صالحی دارای تحصیالت حوزوی
و دکترای فلســفه اســت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت
دوازدهم و ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی از ســال  1400را در
کارنامه خود دارد.
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رئیس سازمان امور مالیاتی:

مالیات  ۹۶درصد صاحبان مشاغل زیر  ۲۰میلیون است

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه  ۲میلیون و ۴۰۰
هــزار مؤدی داریم که میتوانند بــرای پرداخت مالیات عملکرد
سال گذشته مشــمول مالیات مقطوع شوند ،اعالم کرد :براساس
بررســیهای ســازمان امور مالیاتی معادل  ۹۶درصد از مشاغل
باید برای مالیات عملکرد ســال گذشــته خود زیر  ۲۰میلیون
تومان مالیات بپردازند.به گزارش ایسنا ،صاحبان مشاغل تا پایان
خردادماه ســالجاری فرصت دارند تا نسبت به تسلیم اظهارنامه
و پرداخت مالیات عملکرد ســال گذشته خود اقدام کنند .داوود
منظور_رئیس کل سازمان امور مالیاتی در یک برنامه تلویزیونی به
بیان جزئیات اخذ این مالیات و اقداماتی که برای محاسبه مالیات
مقطوع برای این افراد درنظر گرفته شــده است ،پرداخت .وی در
ابتدا اظهار کرد :فعاالن اقتصادی برای عملکرد سال گذشته خود
باید اظهارنامه بدهند تا ســازمان امور مالیاتی نســبت به برآورد
درآمد آنها و وصول مالیات اقدام کند .از آنجا که ســال گذشته،
ســال سختی برای مشــاغل به خصوص مشاغل خرد و متوسط
بود ،امســال نمیتوانیم مالیات مشاغل را نسبت به سال گذشته
افزایش دهیم زیرا ،روند اخذ مالیات به این صورت اســت که هر
چه درآمد مشــاغل افزایش یابد ،بالطبع باید مالیات بیشتری از
آنها اخذ شود اما از آنجا که وضعیت اقتصادی و درآمدی مشاغل
در سال گذشته مساعد نبوده ،قصد نداریم تا فشار مالیاتی هم به
آنها وارد کنیم .وی افزود :در این زمینه ،دو فرصت برای مشــاغل
فراهــم کردیم تا بتوانند مالیات خــود را بپردازند .اولین گام این
است که مشاغل اظهارنامه را تکمیل کنند و در آن به بیان میزان
درآمد و هزینههای خود بپردازند .رئیس کل سازمان امور مالیاتی
ادامه داد :البته ،میزان درآمد و هزینههایی که صاحبان مشاغل به
سازمان امور مالیاتی اعالم میکنند ،با میزان تشخیصی سازمان
متفاوت اســت زیرا ،برخی از مشاغل ممکن است که سعی کنند
تا درآمد خود را کتمان یا هزینههای خود را زیاد اعالم کنند .در
این زمینه ،سازمان امور مالیاتی با استفاده از بانک اطالعاتی خود
شــامل واریزیهای دستگاه پوزها ،مقادیر ورودی به حسابها از
طریق کارت به کارت و  ...میزان مالیات ابرازی را بررسی میکند
تا میزان مالیات تشخیصی را به مؤدی اعالم کند.
فروش کمتر از  ۴.۸میلیارد مشمول مالیات مقطوع میشود
وی افزود :دومیــن راهی که پیشروی مشــاغل برای پرداخت
مالیات عملکرد ســال گذشته اســت ،تبصره  ۱۰۰قانون مالیات
مستقیم اســت که طبق آن ،در حال حاضر مشاغلی که فروش

مالیات مشاغل سهم کمی در درآمدهای مالیاتی دارد
منظور افزود :مالیات مشــاغل سهم باالیی در درآمدهای مالیاتی
ندارد و از  ۳۰۶هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته
فقط  ۱۷هزار میلیارد تومان از محل مالیات مشــاغل بوده است.
عمده درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از محل مالیاتهای
مستقیم ،مالیات بر ارزش افزوده و فروش کاالها و شرکتهاست
که ســهم  ۸۰درصدی در تامین درآمدهای مالیاتی دارد .وی با
تاکید بر اینکه برای امسال نیز قصد اخذ مالیات بیشتر از مشاغل
را نداریم ،گفت :فعاالن اقتصادی که نمیخواهند مالیات مقطوع
بپردازنــد ،بایــد اظهارنامه پر کنند که برای امســال پیشبینی
میکنیم تا بین  ۱.۵تا  ۲میلیون اظهارنامه مالیاتی داشته باشیم.
سال گذشته میزان اظهارنامه مالیاتی دریافتی یک میلیون و ۱۰۰
هزار بود.

آنهــا کمتر از  ۴میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان باشــد ،نیازی به
تســلیم اظهارنامه ندارند و مالیات آنها مقطوع محاسبه خواهد
شد .در سال گذشته ،سقف تعیین شده برای کسانی که مشمول
مالیات مقطوع میشدند ۱ ،میلیارد و  ۴۴۰میلیون تومان بود که
برای اعمال این ســقف برای ســال جاری نیز بسیاری از مشاغل
زیان میدیدند که ســقف را به  ۴میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان
افزایش دادیم .به عبارت دیگر ،مشاغلی که فروشآنها در سال
گذشته کمتر از این میزان باشد ،مشمول مالیات مقطوع میشوند.
منظور درباره چگونگی محاسبه مالیات مقطوع برای مشاغل گفت:
برای تعیین مالیات مقطوع برای مشــاغل ،میزان فروش فعاالن
اقتصادی و صاحبان مشاغل از طریق بانک اطالعاتی سازمان امور
مالیاتی به همراه ضریب سود فعالیت آنها محاسبه میشود تا در
نهایت ،مالیات را اعمال کنیم.
واریزیهای کارتخوان؛ مالک محاسبه درآمد مشاغل
وی با بیان اینکه امسال تمرکز سازمان امور مالیاتی برای محاسبه
درآمد و فروش مشــاغل برای اخذ مالیــات ،واریزیها از طریق
کارتخوانهای آنهاســت ،گفت :امســال برای محاسبه درآمد
مالیات مشاغل خرد و متوسط مبنا را عملکرد کارتخوانهای آنها
قرار دادیم و مواردی چون کارت به کارت ،چک و مالک نیست.

مشمولیت  ۲.۴مؤدی برای مالیات مقطوع
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی افزود :امسال ضرایب سودی که
برای مشــاغل درنظر میگرفتیم را نصف کردیم زیرا ،هزینههای
مردم بیشــتر شده است .دو میلیون و  ۴۰۰هزار مودی داریم که
میتوانند بدون تســلیم اظهارنامه ،مالیات مقطوع بپردازند .این
افراد میتوانند میزان مالیات تشــخیصی سازمان امور مالیاتی را
قبول نکنند و بخواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند.
مالیات زیر  ۵میلیون برای  ۸۰۰هزار مؤدی
وی با بیان اینکه مالیات مقطوع امسال حداکثر سه برابر سال قبل
است ،بیان کرد :با رویکردی آسانی که سازمان امور مالیاتی برای
صاحبان مشاغل فراهم کرد ه است ،مالیات  ۱.۱میلیون نفر از این
افراد صفر است زیرا ،درآمد دستگاه کارتخوان آنها پایین بوده و
از آنها مالیات نمیگیریم .همچنین ،براساس تبصره ماده ۱۰۰
قانون مالیاتهای مســتقیم ،مالیات  ۸۰۰هزار نفر زیر  ۵میلیون
تومــان ،مالیات حدود  ۴۰۰هزار نفر بین  ۵تا  ۲۰میلیون تومان
خواهد بود .بنابراین ،کسانی که مشمول تبصره تبصره ماده ۱۰۰
قانون مالیاتهای مســتقیم میشود و فروش سال گذشته آنها
کمتر از  ۴.۸میلیارد تومان بوده است ،مالیات  ۹۶درصد آنها زیر
 ۲۰میلیون تومان است.

شناسایی  ۲.۲میلیون مؤدی جدید
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی از شناسایی  ۲.۲میلیون مؤدی
جدید در ســال گذشــته خبر داد و بیان کرد :امسال  ۷۰۰هزار
نفر مؤدی جدید خواهیم داشــت .تاکنون  ۵۰۰هزار فرن تبصره
 ۱۰۰قانون مالیات مستقیم دریافت کردیم که  ۲۰۰هزار تا از این
موارد مالیات صفر است .منظور درباره فرارهای مالیاتی از طریق
کارت به کارت گفت :با تفکیک حســابهای شخصی و تجاری،
اگر حسابی در ماه واریزی بیش از اندازه تعیین شده توسط بانک
مرکزی داشــته باشد ،مشکوک به حســاب تجاری خواهد بود و
مکلف به تســلیم اظهارنامه میشود که همه حسابهای تجاری
و کارتخوانها تحت کنترل ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی
برای محاسبه درآمد مشاغل در راستای اخذ مالیات است.
سود سپرده معاف از مالیات است
وی درباره ســود سپردههای بانکی نیز بیان کرد :در قانون بودجه
امسال که سود ســپردههای بانکی از پرداخت مالیات معاف بود،
تعیین شد تا دیگر برای اشخاص حقوقی و شرکتها معاف نباشد
اما سود ســپرده بانکی برای اشــخاص حقیقی معاف از مالیات
است .در این بین ،در پیشنویس الیحه مالیات بر مجموع درآمد،
پیشبینی شــده تا سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی نیز
مشــمول مالیات شــود که فعال تصمیمی برای اخد این مالیات
نداریم و براساس قانون کشور ،سود سپرده معاف از مالیات است
مگر اینکه دولت و مجلس این قانون را تغییر دهند.
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گزیده خبر
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها مطرح کرد؛

آخرین جزئیات از یارانه واریزی به حساب
سرپرستان خانوار

تهران -ایرنا -سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها گفت :برداشت یارانه مسدودی
واریــزی بــه متقاضیان منوط به پایــش اطالعات در وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی است و بالفاصله پس از اعالم این وزارتخانه افراد میتوانند آن را برداشت
کنند«.طیبه حســینی» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،اظهارداشت :هم
اکنون دو دســته از افراد هســتند که یارانه اردیبهشت و خرداد ماه آنها مسدود
است ،نخست افرادی که تا فروردین ماه یارانه دریافت میکردند اما پس از طرح
اصالح ارز ترجیحی و بررســیهای انجام شده از لیست دریافت کنندگان یارانه
خارج شــدند.وی افزود :دسته دیگری از افراد در سالهای گذشته یارانه دریافت
نمیکردنــد و با اجرای طرح اصالح ارز ترجیحی خواســتار دریافت یارانه نقدی
شــدند و در سامانه اعالمی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درخواست خود را
ثبت کردند.سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها گفت :افرادی که تا فروردین ماه
یارانه دریافت میکردند و پس از آن از لیســت خارج شدند بنا به دستور رییس
جمهور یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شد اما مبلغ واریزی مسدود است
که باید این دســته از افراد همچنان منتظر بمانند تا وزارت تعاون ســامانهای را
که برای بررســی وضعیت این افراد در نظر گرفتــه معرفی کند.وی اضافه کرد:
بــا توجه به اینکه این خانوارها پیــش از این اعتراض خود را ثبت کردند باید در
سامانه جدید وزارت تعاون ،باید جزئیات اعتراض خود را وارد کنند و پس از انجام
بررســیهای الزم مشخص میشود که آیا مشمول پرداخت یارانه هستند یا نه و
چنانچه در پایش انجام شــده جزو  ۹دهک ابتدایی تشــخیص داده شدند یارانه
واریزی اردیبهشــت ماه برای این افراد قابل برداشت است.حسینی توضیح داد:
دســت ه دیگری از افراد بودند که در سنوات گذشته یارانه آنها قطع شده بود این
افراد در صورتی که خواهان دریافت یارانه نقدی باشند باید در سامانه وزارت تعاون
ثبت نام کنند و دیگر نیازی نیســت که منتظر ســامانه وزارت تعاون باشند چرا
که پایش اطالعات آنها درحال انجام اســت و چنانچه تایید شود یارانه به حساب
سرپرست خانوار واریز میشود.
برداشت یارانه خردادماه مشموالن طی روزهای آینده اعالم میشود
وی درباره برداشت یارانه خردادماه افرادی که مشمول یارانه طرح مردمی سازی
یارانهها شــدند نیز گفت :یارانه خردادماه این افراد پس از اعالم سازمان برنامه و
بودجه طبق روال گذشته قابل برداشت است.
زوجهای جدید برای دریافت یارانه چه کار کنند؟
ســخنگوی ســازمان هدفمندی یارانهها درخصوص افرادی که به تازگی ازدواج
کردند و میخواهند یارانه دریافت کنند ،گفت :زوجهای جوانی که در دوره جدید
خانوادههای آنها مشمول یارانهبگیران بودند میتوانند با مراجعه به پلیس  +۱۰از
خانواده خود جدا شوند و از این پس یارانه به حساب آنها واریز میشود.وی افزود:
زوجهایی که خانواده آنها در دوره جدید از لیست مشموالن دریافت یارانه حذف
شدند و اعتراض خود را ثبت کردند باید منتظر معرفی سامانه جدید وزارت تعاون
برای ثبت موارد اعتراضی باشند.

در اولین همایش بوکسیت آلومینا ،آلومینیوم و توسعه پایداراعالم شد

در صنایع آلومینیوم دچار کمبود هستیم
اولین همایش بوکســیت آلومینا ،آلومینیوم و توســعه پایدار با حضور فعاالن ،سرمایهگذاران
و عالقهمندان این حوزه برگزار شــد .تامین پایدار بوکسیت و توسعه زنجیره ارزش آلومینا و
آلومینیوم ،بررسی وضعیت ذخایر بوکسیت در ایران و چالشهای تامین مواد اولیه آن و ارائه
روشهای نوین اکتشــاف ،استخراج و فرآوری بوکسیت سازگار با محیط زیست از مهمترین
محورهای این همایش بود.
در صنایع آلومینیوم دچار کمبود هستیم
همچنین اســتفاده از فناوریهای نوین دوستدار محیط زیست در تولید آلومینا و آلومینیوم،
بررســی مســوولیت اجتماعی شــرکتهای معدنی در اثرگذاری محورهای توسعه پایدار و
راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در زنجیره تولید آلومینیوم از دیگر محورهای برگزاری
این همایش در هتل المپیک تهران بود.نقش آلومینا و آلومینیوم در توسعه صنایع پاییندستی،
شــرکت آلومینای ایران محور توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی منطقه و بررسی آخرین
وضعیت آلومینیوم به عنوان فلز استراتژیک در قرن  ۲۱از دیگر محورهای برگزاری این همایش
با حضور دســتاندرکاران و متخصصان صنعت آلومینیوم اعالم شــده است.در این همایش
ظرفیتهای شرکت آلومینای ایران و آمادهسازی بسترهای مورد نیاز برای فعاالن این حوزه به
منظور همافزایی بیشتر و فرصتهای فراروی صنعت آلومینیوم و رفع موانع موجود برای تحقق
توسعه پایدار ،در این رویداد مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ضرورت اجرای طرحهای جامع فوالد ،آلومینیوم ،طال ،مس و زغال سنگ
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این مراسم گفت:
بــرای افزایش ارزش افزوده در بخش معادن و صنایع معدنی اجرای طرح جامع صنایع فوالد،
آلومینیوم ،مس ،طال و زغال ســنگ در ایمیدرو مورد توجه جدی قرار گرفته است.وجیهاهلل
جعفری افزود :با توجه به رشد ارزش افزوده در زنجیره صنایع مختلف هماکنون میزان صادرات
صنایع معدنی کشور به بیش از  ۱۲میلیارد دالر افزایش یافته است.معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت یادآور شد :در حال حاضر  ۳۸درصد ارزش بازار بورس ایران به شرکتهای معدن و
صنایع معدنی اختصاص دارد و ارزش افزوده این بخش در  ۶یا  ۷ســال اخیر  ۵۰درصد رشد
داشته است.وی تاکید کرد :امروز در کشور حوزه معدنی و ذخایر معدنی و زنجیرههای آن در
توسعه اقتصادی بسیار تاثیرگذار هستند و هم اکنون ظرفیتهای خوبی برای سرمایهگذاری
اشــتغال در این بخش فراهم شــده اســت.جعفری با بیان اینکه هم اکنون در صنعت فوالد
کشور به رشــد و توسعه خوبی دست پیدا کردهایم و در زنجیره صنعت فوالد هدف ما تولید
 ۵۵میلیون تن محصوالت فوالدی در ســال است افزود :در حال حاضر در صنعت فوالد برای
تولید  ۴۴میلیون تن ظرفیتســازی کردهایم در حالی کــه میزان تولید محصوالت فوالدی
کشور هم اکنون به بیش از  ۳۰میلیون تن افزایش یافته است.وی تصریح کرد :سال گذشته
برنامهریزی ما برای توســعه صنایع بزرگ همراه با تامین آب و برق مورد نیاز مورد توجه قرار
گرفت و اگر بتوانیم این مهم را انجام دهیم در صنایع بزرگ کشور در آینده با مشکل تامین
آب و برق مواجه نخواهیم شــد.رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع

نوسازی معادن و صنایع معدنی یادآور شد :ایمیدرو به عنوان یک سازمان حاکمیتی به دنبال
این است که زمینه مناسب برای فعالیتهای معدنی در کشور فراهم شود و وظیفه مهم ما در
این حوزه بســیار سنگین است و باید از تمام داشتههای خود برای ارزش افزوده بیشتری در
صنایع معدنی کشور استفاده کنیم.

معدنی ایران خاطرنشان کرد :امروز بحث استفاده صنایع مختلف از آب مورد توجه قرار گرفته
اســت و باید در بحث انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان توجه بیشتری داشته باشیم،
زیرا برای تامین آب پایدار نیازمند اســتفاده از منابع دریاها هستیم.وی گفت :در حال حاضر
در صنایع آلومینیوم دچار کمبود هســتیم و برخی از محصوالت موردنیاز را در این بخش از
طریق واردات تامین میکنیم.جعفری ادامه داد :ذخایر مطلوبی برای تولید محصوالت صنعت
آلومینیوم و پودر آلومینا داریم و درصددیم برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع آلومینیوم
از چهــار منطقه و به خصوص منطقه جاجروم بتوانیم پــودر آلومینای خود را تامین کنیم.
جعفری افزود :استفاده از فناوریهای نوین و جدید در زنجیره تولید آلومینیوم میتواند ارزش
افزوده بیشــتری را برای کشــور به وجود آورد و صادرات محصوالت معدنی برای پایداری آن
یکی از مهمترین برنامههای ایمیدرو در این صنعت اســت.رئیس هیات عامل سازمان توسعه
و نوســازی معادن و صنایع معدنی بر استفاده از نیروی انســانی متخصص در حوزه معدنی
تاکید کرد و گفت :امروز در بحث مسائل فناوریهای جدید به نسل چهارم وارد شدهایم و با
برنامهریزی مناســب درصددیم بتوانیم در توسعه معادن و صنایع معدنی خود از فناوریها و
تکنولوژیهای نســل  ۴استفاده کنیم.وی یادآور شد :تمام سعی ما این است که فناوریهای
جدید و هوشمندســازی را در صنعت معدن و ذخایر معدنی بهخوبی پیگیری کنیم و در این
رویکرد باید به حفظ محیط زیســت بیش از پیش توجه شود.جعفری تصریح کرد :اکتشاف
صحیح و عملیات استخراج مناسب باید همواره در صنعت معدن کشور مورد توجه قرار گیرد
و این مساله یکی از مهمترین برنامههای ما در ایمیدرو است و در زنجیره بازیافت در صنعت
آلومینیوم و فوالد باید مقدار آن به عدد صفر برسد.وی خاطرنشان کرد :با استفاده از دانش فنی
و برنامهریزیهای مناسب باید در فرآوری صنایع مختلف ضایعات ما به صفر برسد تا بتوانیم
در زنجیره معدنی و صنایع معدنی ارزش افزوده بیشتری را به دست آوریم و قیمت تمامشده
در صنایع معدنی و معادن به کمترین میزان کاهش یابد .رئیس هیات عامل سازمان توسعه و

ساالنه  ۲۵۰هزار تن پودر آلومینا در شرکت آلومینای ایران تولید میشود
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران در این مراسم با اشاره به اینکه با توجه به نیاز یک میلیون
تنی کشــور به پودر آلومینا ،ســاالنه  ۲۵۰هزار تن از این محصول مهم در شرکت آلومینای
ایران تولید میشود ،گفت :ساالنه باید یک میلیون تن پودر آلومینا با هزینهکرد یک میلیارد
دالر وارد کشور شود .تورج زارع گفت :افزایش تولید همواره مورد توجه و برنامهریزی شرکت
آلومینای ایران است و خوشبختانه امسال دو پروژه مهم با سرمایهگذاری معادل  ۲هزار میلیارد
ریال برای تولید محصول جدید که ارزش افزوده بیشــتری دارد برنامهریزی شده است.مدیر
عامل شرکت آلومینای ایران تصریح کرد :شرکت آلومینای ایران تنها تولیدکننده پودر آلومینا
در ایران است و یکی از مهمترین چالشهای ما در این بخش تولید و تامین بوکسیت پرعیار در
کشور است.رئیس شورای سیاستگذاری اولین همایش بوکسیت ،آلومینا ،آلومینیوم و توسعه
پایدار خاطرنشان کرد :خوشــبختانه با برنامهریزی و تالش شرکت آلومینای ایران هماکنون
معادن جاجرم در خراســان شمالی در پنج ســال اخیر به پنج برابر افزایش یافته است.وی با
بیــان اینکه ظرفیت تولید آلومینای پرعیار از ذخایر معدنی در این منطقه به  ۴۰میلیون تن
افزایش یافته اســت گفت :برآورد شده روند تولید و نیاز بوکسیت در جهان همواره رشد قابل
توجهی داشته باشد.زارع بر توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت آلومینیوم تاکید کرد
و گفت :هم اکنون ۱۰درصد بوکسیت مورد نیاز ما از معادن بخش خصوصی تامین میشود و
تمام تالش ما این است که در این راستا بتوانیم به افزایش بوکسیت پرعیار دست پیدا کنیم.
مدیر عامل شــرکت آلومینای ایران افزود :یکی از مهمترین پروژههای شرکت آلومینای ایران
راهاندازی نیروگاه سیکل ترکیبی  ۱۶۰مگاواتی در این شرکت است که تمام تالش ما این است
که نیمه دوم امســال این نیروگاه فعالیتهای خود را آغاز کند.به گفته وی ،یکی از مهمترین
پروژههای دیگر ما تولید آلومینیوم کمعیار به روش جدید اســت که بتوانیم برای تولید ۵۰۰
هزار تن از این محصول ظرفیتسازی کنیم که هماکنون این پروژه در مرحله مطالعاتی قرار
گرفته اســت و معادل  ۸۰۰میلیون یورو به ســرمایهگذاری نیاز دارد .زارع با بیان اینکه رشد
بازار بوکسیت در جهان ساالنه بیش از  ۲درصد است ،بیان کرد :تولید آلومینا در سال ۲۰۲۱
به  ۱۳۸میلیون تن رســیده و این نشان میدهد ساالنه معادل  ۶درصد رشد داشته است.وی
گفت :ایران هماکنون ســاالنه با تولید  ۸۰۰هزار تن فلزات آلومینیوم از رتبه  ۲۱به  ۱۴ارتقا
پیدا کرده است.به گفته مدیر عامل شرکت آلومینای ایران ،تولید آلومینیوم و فلزات آلومینیوم
در زنجیره به توسعه زنجیره صنعت آلومینیوم در کشور منجر میشود ،اما حفظ محیط زیست
و منابع طبیعی یکی از مهمترین برنامههای شرکت آلومینای ایران است .وی تصریح کرد :به
منظور حفظ منابع طبیعی هم اکنون تفاهمنامهای  ۱۵۰۰میلیارد تومانی با محیط زیست به
امضا رسیده تا بتوانیم محیط زیست شهرستان جاجرم را بیش از پیش حفظ کنیم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
دادگاه یونان حکم توقیف محموله نفت
ایران را لغو کرد

سه منبع آگاه گفتند روز چهارشنبه ،دادگاه
یونان حکم قبلی خود را که به ایاالت متحده
اجازه مصادره بخشی از محموله نفت ایران
در نفتکش ایران در سواحل یونان را میداد،
لغو کرد.بــه گزارش خبرنگار بینالملل ایبِنا
به نقل از رویترز ،ســه منبــع آگاه گفتند
روز چهارشــنبه ،دادگاه یونان حکم قبلی خود را که به ایاالت متحده اجازه
مصادره بخشــی از محموله نفت ایران در نفتکش ایران در سواحل یونان را
می داد ،لغو کرد .این واقعه به واکنش خشــمگینانه ایران منجر شده بود و
نیروهای ایرانی ماه گذشــته دو نفتکش یونانــی را در خلیج فارس توقیف
کردنــد ،بعد از اینکه تهران هشــدار داد که آتن را مجازات خواهد کرد.یک
منبع حقوقی گفت که ایران درخواســت تجدیدنظر از تصمیم اولیه دادگاه
نیز کرده است .این منبع گفت :لغو این حکم مورد قبول دادگاه قرار گرفت.
هنوز مشــخص نیســت که آیا ایاالت متحده یا یونان بــه این حکم که در
دادگاه استیناف منطقه چالکیس صادر شد ،اعتراض خواهند کرد .نتیجه این
درخواست هنوز علنی نشده است.مقامهای یونان در ماه آوریل کشتی النا/
پگاس سابق با پرچم ایران ،را با  ۱۹خدمه روسی در نزدیکی ساحل جزیره
جنوبی اویا به دلیل تحریمهای اتحادیه اروپا توقیف کردند .این کشــتی به
دلیل مشکالت مالکیت آن به زودی آزاد شد .ایاالت متحده در ماه می ،پس
از حکم اولیه دادگاه یونان ،بخشــی از محموله نفتی ایران را که در کشتی
نگهداری می شــد مصادره و به کشتی دیگری منتقل کرد .در یک پرونده
جداگانه ،مقامهای یونانی بعدا ً النا را با حکم دادگاه موقت به دلیل بدهیهای
ادعا شده توسط یک شرکت کشتیرانی دیگر ،دوباره گرفتند.

گزیده خبر
بررسی راهکارهای رفع مشکالت شهر صدرا

نشست مشترک اعضای شورای شهر ،شهردارصدرا و
سرپرست شــرکت عمران با رئیس مجمع نمایندگان
استان فارس برگزار شد .به گزارش اداره روابط عمومی و
اطالع رسانی شهرداری صدرا :اعضای منتخب ششمین
دوره شورای اسالمی شهر صدرا با همراهی بهزاد پرنیان
شهردار و مهندس روشن سرپرست شرکت عمران صدرا طی نشستی مشترک با
علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی در خصوص
مباحث و مشــکالت شــهر صدرا بحث و تبادل نظر نمودند.دکتر پاک فطرت
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی و رئیس مجمع نمایندگان استان
با بیان اینکه به مشکالت شهر صدرا آشنا می باشم و مراجعین ما بیشتر از صدرا
هستند تا شیراز گفت :در صدرا بیش از اینکه خدمات بیاید جمعیت آمده است
و این جمعیت نیازمند بســیاری از خدمات و زیر ساخت ها می باشد که اکنون
یا وجود ندارد و یا در حد نیاز نمی باشــد.نماینده مردم شیراز در مجلس گفت:
طرح جهش مسکن ،جمعیت صدرا را افزایش خواهد داد و این افزایش جمعیت
نیازمند زیرســاختها و خدمات فراوانی اســت که از همین حاال بایستی اجرایی
گردد و شــورای شــهر باید ارتباطش را با مدیران اجرایی بیشتر کند تا صدرا
امکانات بیشتری دریافت کند.پاک فطرت با بیان اینکه صدرا نسبت به شهرهای
دیگر مشکالت بیشتری دارد گفت :در بحث کمبود مدارس ،زیرساخت ورزشی،
اماکن فرهنگی و سایر نیازهای شهروندان بایستی توجه بیشتری به شهر صدرا
شــود و امیدواریم یک جلســه با حضور اســتاندار و مدیران کل ادارات استان،
شورای شهر و مدیران شهر صدرا تشکیل دهیم تا مشکالت شهر صدرا را در آن
بررســی و رفع نماییم .وی خاطر نشان شد :طرح جهش مسکن با طرح مسکن
مهر بسیار متفاوت است در مسکن مهر بیشتر به ساخت مسکن و سرعت ساخت
آن توجه میشــد اما در طرح جهش مسکن تمام مسائل پیش بینی شده است
یعنی همزمان با ساخت مسکن بایستی کاربری های خدماتی همچون مدرسه،
کاربریهای و زیرســاخت های ورزشــی ،فرهنگی و درمانی نیز ساخته شود و
همزمــان امکانات زیربنایی همچون آب ،برق ،گاز ،تلفن و اینترنت نیز توســط
دستگاه های اجرایی که موظف به اجرای آن هستند پیگیری گردد و می بایست
این سازمان ها از بودجه خود به طرح جهش ملی امکانات برسانند .مجلس نیز
این موارد را رصد خواهد کرد تا همچون گذشته و پروژه مسکن مهر که فقط به
ساخت مسکن بدون ارائه خدمات و اجرای زیرساخت ها نگردد.

شانتاژ خبری مبنی بر توقف فعالیت
کارخانههای فوالدی تکذیب شد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :اگر به محتوای نامه ارســالی این
انجمن به وزارت صمت دقت شــود ،مشخص خواهد شد که مفهوم پیشگیری
و چانهزنــی در آن نهفته بوده و هرگونه برداشــت مبنی بــر تعطیلی  3ماهه
کارخانههای فوالد را قویا تکذیب میکنیم.به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت
نیرو (پاون)« ،سیدرسول خلیفه سلطانی» در گفتوگو با خبرنگاران ضمن اشاره
به خبر منتشر شده به نقل از انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مبنی بر تعطیلی
 3ماهه کارخانههای فوالد به دلیل قطعی برق اظهار داشــت :اخیر یک خبری
از قول بنده در رســانههای معاند کار شده بود که برداشتی غلط از نامه انجمن
فوالد به وزارت صمت بوده اســت.دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ضمن
تشــریح دقیق جزئیات نامه این انجمن بــه وزارت صمت گفت :اگر به محتوای
نامه ارسالی دقت شود ،مشخص خواهد شد که مفهوم پیشگیری و چانهزنی در
آن نهفته بوده و هرگونه برداشت مبنی بر تعطیلی  3ماهه کارخانههای فوالد را
قویا تکذیب میکنیم.صنایع کشور در سایه تامین برق پایدار ساالنه رشد  7تا 8
درصدی را تجربه میکنندوی با اشاره به شرایط سال گذشته صنعت فوالد گفت:
متاســفانه در سال گذشته و دولت قبل بار محدودیت انرژی را به دوش صنعت
فوالد گذاشتند اما در سال جاری با هماهنگیهای شکل گرفته تالش میکنیم
که این موضوع مدیریت شود.خلیفه سلطانی ادامه داد :اگر رسانههای معاند قصد
سواســتفاده و مخابره اخبار منفی از شرایط صنعت کشور را دارند باید در دهان
آنها زد.دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در تشــریح شرایط صنعت برق
کشور گفت :صنعت برق کشور یک صنعت بالنده است و اینکه ما با محدودیت
مواجه میشویم ناشی از افزایش مصرفی هست که سال به سال رخ میدهد.وی
ادامه داد :صنعت فوالد کشور مشابه سایر صنایع نظیر پتروشیمی ،سال به سال
یک رشــد  7تا  8درصدی دارد که همین مسئله زمینه افزایش مصرف را ایجاد
میکند و شما در کجای دنیا چنین رشدهای قابل توجهی را مشاهده میکنید.
تالش وزارت نیرو زمینه حداقل شدن مشکالت صنعت فوالد را مهیا میکند
خلیفه سلطانی ضمن تشکر از وزارت نیرو به نهاد سیاستگذار حوزه برق گفت:
تالش وزارت نیرو برای حداقل کردن مشــکالت ناشی از ناترازی تولید و مصرف
برق به وضوح قابل مشاهده است که در قالب تفاهم با مشترکین صنعتی تبلور
پیدا میکند.
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اعتراف یک مقام آمریکایی

درآمد انرژی روسیه نسبت به قبل جنگ اوکراین بیشتر شد

مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت انرژی به قانونگذاران این کشور اعالم
کرد درآمد روســیه از فروش سوختهای فسیلی شاید اکنون بیشتر از پیش از جنگ
اوکراین شده باشد زیرا قیمتهای باالتر جهانی ،تاثیر تحریمهای غربی را خنثی کرده
اســت.به گزارش ایسنا ،آموس هوچ اســتاین در پاسخ به این که آیا مسکو اکنون از
فروش نفت و گاز طبیعی ،نسبت به چند ماه پیش از جنگ اوکراین ،پول بیشتری به
دست می آورد ،به کمیته فرعی سنا در امور اروپا و همکاری امنیت منطقه ای گفت:
نمی توانم منکر این موضوع شــوم.آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به حمله روسیه
به همســایه خود ،واردات نفت از این کشور را ممنوع کرده اند .اگرچه این اقدامات،
تجارت جهانی ســوختهای فسیلی روســیه را مختل کرده اما باعث افزایش جهانی
قیمتهای نفت و گاز شده است.قیمت نفت برنت روز پنج شنبه به بیش از  ۱۲۳دالر
در هر بشکه صعود کرد که باالترین قیمت در سه ماه گذشته بود.هوچ استاین گفت:

افزایش تقاضای جهانی برای نفت از سوی مصرف کنندگان در پساکرونا ،بسیار بیشتر
و باالتر از پیش بینی همه بود.همزمان روسیه موفق شده است با عرضه تخفیف بیشتر
نسبت به نفت کشورهای دیگر ،محموله های نفتی بیشتری به خریداران دیگری از
جمله چین و هند بفروشد.هوچ استاین گفت :هر چند فروش روسیه به چین و هند
نسبت به نفت کشورهای دیگر ،ارزانتر بوده اما افزایش قیمت بازار جهانی به معنای
آن اســت که درآمد روســیه اکنون احتماال باالتر است.طبق آمار شرکت تحقیقاتی
کپلر ،خرید نفت روسیه توسط هند در مه نسبت به ماه پیش از آن بیش از دو برابر
افزایش یافت و به باالی  ۸۴۰هزار بشــکه در روز رسید و احتماال در ژوئن همچنان
رشد خواهد کرد.هوچ استاین گفت :در صحبتهای اخیری که داشته ،از مقامات هند
خواسته است بیش از حد نفت روسیه را خریداری نکنند و به آنها اعالم کرده است
آمریکا نمی تواند خرید نفت روسیه را ممنوع کند زیرا تحریمهای ثانویه برای چنین
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فروشی اعمال نکرده اســت .وی خاطرنشان
کرد :بر این باور اســت که سقفی برای میزان
خرید نفت روســیه توســط هند وجود دارد
اما در این باره جزییاتــی ارائه نکرد.این مقام
آمریکایی در توضیح دیدگاه خود درباره وضع
تحریمهای ثانویه علیه کشورهایی مانند هند
گفت :مهمتریــن موضوع ،تمرکز روی کاهش
درآمدهای روســیه و همزمــان خنثی کردن
اثرات قیمتهای باالی ســوخت در داخل آمریکا و کشورهای هم پیمانش است.وی
از تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه بیمه محموله های نفت روســیه تمجید کرد
و گفــت :مایلیم بدانیم چطور می توانیم از این تحریمها برای تاثیرگذاری روی بازار
گسترده تر ،فراتر از آمریکا و اروپا استفاده کنیم.روسیه سال میالدی گذشته حدود
 ۴۵درصد از گاز طبیعی مورد نیاز اتحادیه اروپا را تامین کرد .هوچ اســتاین گفت:
تالش می کند با ارسال محموله های گاز طبیعی مایع ( )LNGبیشتر از آمریکا ،قطر
و استرالیا به اتحادیه اروپا ،این وابستگی را کاهش دهد.

جنگ سرد جدید در بازار نفت

جنگ اوکراین ،بزرگتریــن تغییر جریانهای تجارت نفت در
بازار جهانی از دهه  ۱۹۷۰را رقم زده اســت.به گزارش ایسنا،
بزرگترین تغییر جریانهای تجارت نفت از زمان تحریم نفتی
عربی دهه  ۱۹۷۰وقوع پیدا کرده و اوضاع ممکن اســت هیچ
گاه به حال عادی برنگردد .حمله نظامی روســیه به اوکراین
و تحریمها علیه صادرات نفت روســیه ،مســیرهای تجارت
نفت جهانی را تغییر می دهند.طی پنج دهه گذشــته ،نفت
از ســوی هر صادرکننده ای به هر مشــتری در جهان ،کم و
بیش آزادانه جریان داشته است البته به جز تحریمهایی که در
سالهای اخیر علیه صادرات نفت ایران و ونزوئال اعمال شدند.
این تجارت انرژی آزاد پس از حمله نظامی روسیه به همسایه
خود و تحریمهای غربی علیه مسکو و تصمیم غیرقابل برگشت
اروپا برای قطع وابستگی به انرژی روسیه به هر بهایی که باشد،
اکنون به پایان رسیده است.
پرده آهنین جدید در بازار نفت
پرده آهنین جدید اکنون جریانهای تجارت نفت را تغییر داده
و اروپا را برای تامین نفت به سوی آمریکا ،خاورمیانه و آفریقا
سوق داده است.اتحادیه اروپا هفته گذشته بسته تحریمهایی را
برای متوقف کردن واردات نفت دریابرد از روسیه ظرف مدت
شــش ماه و فرآوردههای نفتی ظرف مدت هشــت ماه آینده
تصویب کرد .در همین بســته تحریمها ،اتحادیه اروپا بیمه و
فاینانس حمل نفت روسیه به کشورهای دیگر را پس از مهلت
شــش ماه ،برای شرکتهای اروپایی ممنوع کرد.با توافق میان
اتحادیه اروپا و انگلیس برای ممانعت از دسترســی روسیه به
بیمه محموله نفت ،لندن هم قرار اســت به ممنوعیت بیمه
ملحق شــود .انگلیس میزبان کلوب بیمه کنندگان است که
 ۹۵درصد از بازار جهانی بیمه حمل نفت را پوشش میدهند.
انتظار میرود این اقدام حمل نفت به کشورهای مشتری نفت
روسیه به خصوص مشتریان آسیایی را دشوارتر کند زیرا فراهم
کردن پوشش مسئولیت ،سخت میشود و ممکن است باعث
شود خریداران در هند و چین خواستار تخفیفهای بیشتری

برای خرید نفت روسیه شــوند .گرید نفتی اورال روسیه این
روزها بیش از  ۳۰دالر در هر بشکه نسبت به قیمت نفت برنت،
ارزانتر فروخته میشود.
تغییر مسیرهای تجارت نفت
تا آخر امســال اروپا برای توقــف  ۹۰درصد از واردات نفت از
روســیه هدفگذاری کرده است .این تحریم و بایکوت خرید
نفت روسیه از ســوی خریداران ،ترافیک جهانی نفتکشها را
تغییر داده اســت .نفتکشها به جای سفر دو تا سه هفتهای از
بنادر روســیه در دریای بالتیک به هامبورگ یا روتردام ،دو یا
سه ماه برای رسیدن به هند و چین سفر میکنند.

همچنین بــرای صادرات نفت به اروپا ،نفــت خاورمیانه باید
مســیرهای طوالنیتری را بــه بنادر اروپایی در مقایســه با
مســیرهای کوتاهتر به هند و چین ،طی کند.زولتان پوسزار،
مدیر جهانی اســتراتژی نــرخ بهره کوتاه مــدت در کردیت
سوئیس و مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا به روزنامه وال
استریت ژورنال گفت :تغییرات در جریانهای تجارت نفت ،به
نرخ باالتر بیمه ،حمل نفت و فاینانس برای محمولههای نفتی
منتهی می شود .تجارت انرژی گرانتر به دلیل پایان تجارت
آزادی که صرفا مبتنی بر ســیگنالهای عرضه ،تقاضا و قیمتها
بود ،ممکن اســت کاالها را در مرکز بحران اقتصادی جهانی
بعدی قرار دهد.

هشدار به پایتختنشینان!

شرکت آب و فاضالب استان تهران درباره افزایش شدید مصرف آب در پایتخت هشدار داد.به گزارش ایسنا ،معاون نظارت بر بهره برداری
شــرکت تامین و تصفیه آبفای اســتان تهران گفت :در چند روز گذشته مصرف آب ،روزانه بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار متر مکعب افزایش
داشته به نحوی که میزان مصرف آب از حدود  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار متر مکعب در روز یک شنبه  ۱۵خرداد ،هم اکنون به حدود ۳
میلیون و  ۶۰۰هزار متر مکعب رسیده است .عبدالحسین مجدی زاده افزود :سال گذشته در اوج گرما در ماههای تیر و مرداد ،مصرف
آب تهران به  ۳میلیون و  ۸۰۰هزار متر مکعب رســید که عدد فعلی در حال نزدیک شــدن به آن عدد است.طبق اعالم شرکت آب و
فاضالب اســتان تهران ،وی گفت :اگر همشــهریان تهرانی روزانه حدود  ۱۰درصد (حدود  ۳۰۰هزار متر مکعب) در مصرف آب صرفه
جویی کنند به راحتی میتوان فصل گرما را پشت سر گذاشت.

برندگان و بازندگان
روســیه به طور فزاینده از شیوه انتقال کشتی به کشتی برای
بارگیری نفت از کشتیهای کوچکتر به ابرنفتکشها استفاده
میکنــد .همچنین انتظار میرود بخشــی از نفت خود را به
شیوه مشابهی که ایران از زمان اعمال تحریمهای آمریکا علیه
صادرات نفت خود در ســال  ۲۰۱۸استفاده است ،صادر کند.
با این حال آســیا همچنان قادر نخواهد بود همه نفت روسیه
که پیش از این به اروپا میرفت و مشــتری شماره یک نفت
روسیه پیش از جنگ اوکراین بود را بتواند جذب کند.هند که
معموال نفت زیادی از خاورمیانه خریداری میکند ،خرید نفت
روســیه را افزایش داده تا از ارزانی نفت این کشور بهره ببرد.
تولیدکنندگان خاورمیانه و تولیدکنندگان غرب آفریقا و آمریکا
هم به نوبه خود نفت بیشــتری به اروپــا صادر خواهند کرد.
هند و چین ،شانس روســیه برای ادامه فروش نفت هستند.
اگرچه روسیه علنا ابراز اطمینان کرده که بازارهای جدید برای
انرژی خود خواهد داشت ،تحلیلگران با اشاره به مسائل پوشش
مسئولیت و تغییر مسیرهای تجارت نفت که سفر محمولههای
نفتی از فروشــنده به پاالیشگر را طوالنیتر کرده است ،شک
دارند همه نفتی که به اروپا میرفت بتواند در آســیا فروخته
شــود.برای اروپا انتخاب تامین نفت ،اکنون سیاســی است
و تمایل خواهد داشــت پول بیشــتری برای نفت غیرروسی
پرداخت کند .این امــر گزینههای تامین را محدودتر کرده و
از قیمتهای باالتر نفت در ماههای آینده پشتیبانی خواهد کرد.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،در نظــم جهانی جدید برای
جریانهای تجارت نفت ،دو مســئله کلیدی مطرح اســت که
سیاســتگذاران در آمریکا و اروپا در کوتاه مدت مورد بررسی
قرار خواهد داد .یک مســئله این است که آیا جهان ظرفیت
مازاد تولید کافی برای جایگزین کردن واردات به اتحادیه اروپا
از منابع دیگری به جای روســیه دارد و چطور تولیدکنندگان
دارای ظرفیت مازاد تولید شــامل عربستان سعودی و امارات
متحده عربی ،از این ظرفیت بهره برداری خواهند کرد.
جداول خاموشی در تهران منتشر نمی شود

علت خاموشیهای پراکنده کمبود
برق نیست

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهــران بزرگ گفت :هیچ
برنامهای برای انتشار جداول خاموشی در تهران وجود ندارد و در
حال حاضر وضعیت تولید و تامین برق در پایتخت مناسب است،
علت خاموشیهای پراکنده اخیر نیز ارتباطی با کمبود برق ندارد
بلکه از مشکالت فنی ناشی است.کامبیز ناظریان در گفتوگو با
ایســنا ،با بیان اینکه تمام تالش صنعت برق برای تابستان سال
 ۱۴۰۱بحث مدیریت و کنترل وضعیت و پیشــگیری از شرایط
ایجاد شــده برای شهروندان در ســال  ۱۴۰۰تعریف شده است،
اظهار کرد :مطابق برنامهریزیهای انجام شده هیچگونه برنامهای
برای اعالم جدول خاموشــی وجود ندارد و تمام تالش همکاران
صنعــت برق این اســت که با اســتفاده از ظرفیتهای مدیریت
مصرف و ابزارهایی که در این حوزه وجود دارد بتوانیم این شرایط
را مدیریت کنیم.وی با بیان اینکه هدف این اســت که تابستان
امســال را با حداقل محدودیت و یا بدون محدودیت پشــت سر
بگذاریم ،گفت :در حال حاضر هیچگونه برنامهای برای خاموشی
وجود ندارد و سیاستی در این زمینه تعریف نشده است.مدیرعامل
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشــاره به علت وقوع
خاموشــیهای پراکنده در کشــور ،اظهار کرد :شبکه برق تهران
بسیار وســیع بوده بهطوری که بیش از  ۳۲هزار کیلومتر شبکه
در تهران وجود دارد .این حجم از شبکه به دلیل ماهیت فنی که
دارد ،هم در شرایط عادی و هم در شرایط گرمای هوا بر اثر عبور
جریان دچار عارضه یا حادثه می شوند.به گفته ناظریان عالوه بر
این به دلیل برخی عوامل همچون طوفانی که در روزهای گذشته
اتفاق افتاد ،برخورد اشیا خارجی و یا مسائلی از این قبیل ممکن
اســت موجب ایجاد اختالل در شبکه شود که به سبب آن شاهد
بروز خاموشیهای موقت و پراکنده در سطح تهران باشیم.وی با
بیان اینکه این قطعیها در مقابل ظرفیتهای تامین برق در تهران
در حداقل قرار دارد و علت آن هم مربوط به ذات شبکه و مسائل
فنی شبکه است ،اظهار کرد :هیچگونه محدودیتی برای تولید برق
در کشور وجود نداشته و برنامهریزی این است که بر همین اساس
نیز ادامه دهیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
بــا تاکید بر اینکه امیدواریم با همیــن روش و برنامههایی برای
روزهای آتی داریم تا با هماهنگی که بین سازمانها و ارگانهای
مختلف قرار دارد بتوانیم شــرایط را مدیریت کنیم و تابستان را
بدون مشکل پشت سر بگذاریم ،گفت :درحال حاضر شرایط تامین
برق تهران باتوجه به شرایط طبیعی نسبتا مناسب است و مشکل
خاصی نداریم.
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وزیر صنعت

حجم روابط تجاری ایران و نیجریه در  9ماه گذشته  ۳۰۰درصد رشد کرده است

وزیــر صنعــت گفت:
نیجریه بزرگترین اقتصاد
در آفریقا است و روابط
دو کشور در زمینههای
مختلف اقتصادی فرهنگی و سیاسی گسترده است.به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،ســید رضا فاطمی امین
امروز در ششمین کمیسیون مشترک جمهوری اسالمی ایران
و جمهوری فــدرال نیجریه گفت :نیجریه بزرگترین اقتصاد در
آفریقا اســت و روابط دو کشور در زمینههای مختلف اقتصادی
فرهنگی و سیاسی گسترده است.وزیر صنعت معدن و تجارت
با اشــاره به اینکه دو کشور ایران و نیجریه عضو اوپک هستند،
گفت :با این حال ،روابط اقتصادی دو کشــور متاسفانه به اندازه
روابط سیاسی و فرهنگی پیشرفت نکرده است.وی اظهار داشت:

تجارت خارجی کشــور نیجریه در حدود  ۱۰۰میلیارد دالر و
حجم تجــارت خارجی ایران حدود  ۱۲۰میلیارد دالر اســت،
روابط تجاری دو کشــور ایران و نیجریه در سال گذشته ،حدود
 ۱۲۵میلیون دالر بوده است.فاطمی امین بیان داشت :البته در
 9ماه گذشــته حجم روابط تجاری دو کشور ایران و نیجریه در
حدود  ۳۰۰درصد رشد کرده است.وی اظهار داشت :اقتصاد دو
کشور مکمل یکدیگر اســت و ایران ظرفیتهای بسیار خوبی
دارد که نیجریه میتواند از آن استفاده کند.فاطمی امین اظهار
داشت :ما باید به ســرعت ظرفیتهای همدیگر را بشناسیم و
بتوانیم یک نقشه را ترســیم کنیم.فاطمی امین اظهار داشت:
برای رســیدن به اهدافتان دو مهلت تعیین کنیم ،یکی مهلت
یک ماهه برای اینکه چند محصول به ســبد مبادالت کشــور
اضافه شود و مهلت ســه ماهه دیگری تعیین شود تا نقشه راه

برای توســعه روابط اقتصادی دو کشور تهیه شود.وزیر صنعت
معدن و تجارت اظهار داشــت در گام اول برای توســعه روابط
تجاری باید رفت و آمد بین دو کشــور تسهیل شود و لذا الزم
است ،خطوط هوایی بین ایران و نیجریه شکل بگیرد.همچنین
علیرضا پیمان پاک در ششمین اجالس کمیسیونهای مشترک
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال نیجریه گفت :طی دو
روز جلسات فشرده هیئتهای دو طرف با همراهی نمایندگان
 ۲کشور متن پایانی اجالس به توافق رسید و نهایی شد.رئیس
سازمان توســعه تجارت ایران اظهار داشت :این متن به لحاظ
محتوایی با اســناد پیش تفاوت دارد و به تمامی مسائل مورد
اهمیت طرفین پرداخت است.وی اظهار داشت :در مورد برخی
از بندهای کلیدی درباره زمانبندی اجرای آن توافق شده است.
پیمان پاک اظهار داشت ایجاد کارگروه مشترک برای پیگیری

و پایــش توافقات و پیگیری امور ای که مانع از توســعه روابط
میشود از جمله برنامهها و اهداف ما است.پیمان پاک در ادامه
به برخی از محورهای مورد توافق طرفین اشــاره کرد و گفت:
اجرایی شــدن موافقتنامههای بازرگانی و شناسایی راهکارهای
جدیــد از جملــه اســتفاده از ابزارهای تهاتــر و تعریف صمد
پروژههای مشترک بین دو کشــور که توسط دولت حمایت و
توســط بخش خصوصی مورد اجرا قرار میگیرند از محورهای
مورد توافق اســت.وی اظهار داشــت :طراحی نمایشگاهپهای
تخصصــی و حضور در نمایشــگاه های بازرگانی دو کشــور و
همچنین همکاری موثر در اعزام و پذیرش هیئت های تجاری
دو کشور و تشکیل اتاق مشترک ایران و نیجریه و همکاری اتاق
های بازرگانی دو کشور در زمینه های مختلف از دیگر محورهای
مورد توافق دو کشور به شمار میرود.

در دیدار تجار و بازرگانان هندی در بمبئی انجام شد

دعوت امیرعبداللهیان از تجار هندی برای سرمایهگذاری در ایران

وزیز امور خارجه کشورمان عصر روز پنجشنبه در جمع زیادی
از تجار و بازرگانان هندی در نشســتی تحت عنوان ســرمایه
کــذاری و همکاری هــای تجاری میان ایران و هند در شــهر
بمبئی دیدار و گفتوگو کرد.به گزارش ایســنا ،در این نشست
حســین امیرعبداللهیان اظهار کرد :در مالقات روز چهارشنبه
بــا مقامات هندی در دهلی نو توافق هــای خوبی در رابطه با
همکاری های اقتصادی ،فرهنگی و توریسم و علم فناوری انجام
شــد .ما بر سر ترسیم نقشه راه همکاری های بلندمدت با هند
توافق داریم .البته وقتی این را با نخست وزیر مطرح کردم دیدم
ایشــان ده ها کیلومتر جلوتر از این مساله هستند و گفتند ما
داریم این نقشه را اجرا می کنیم و آمادگی داریم به آن سرعت
دهیــم .وی ادامه داد :ما با مقامات عالــی درباره فراهم کردن
تســهیالت و امکانات تجاری و اقتصادی گفتگوهای رو به جلو
داشــتیم .تجارت بین دو کشور تاریخ عمیقی دارد و به قرن ها
قبل برمی گردد .خرسندیم از بندر چابهار به عنوان مسیر امن
و خوب برای توســعه روابط تجاری برخورداریم و هر دو طرف
رویکرد بسیار خوبی بندر چابهار دارند.امیرعبداللهیان تصریح
کرد :در ایران در دولت جدید معاون اول رییس جمهور مسوول
تیم اقتصادی اســت و آقای کاظمی قمی معاون ایشان در این
ســفر من را همراهی می کنند .وزیر امور خارجه گفت :بخشی
از بندر چابهار با سرمایه گذاری هند ایجاد شده و توافق کردیم
این روند و همکاری سرعت بگیرد .امیرعبداللهیان تصریح کرد:
انرژی از جمله حوزههای مهم همکاری بین دو کشور است که
در ایــن باره هم دیروز با مقامــات در دهلی نو صحبت کردیم.
ی در ایران
ظرفیت های فراوانی در حوزه نفت و گاز و پتروشیم 
ل تجاری با هند مورد توجه داریم .با مقامات
اســت که در تعام 
هند به ویژه با وزیر خارجه درباره ضرورت وجود مکانیزم بانکی
به تفصیل صحبت کردیم .مکانیزمهایی در چارچوبحقوقبین
الملل اســت که میتوانیم مبادالت مالی و بانکی را به وسیله
انها احیا کنیم .وی ادامه داد :ما با ده ها کشــور این مکانیزم را

صادرات به افغانستان گران
شده است

استفاده کردیم و بر پایه ارز محلی از جمله روپیه امکان تبادل
و تهاتر را مورد بررسی قراردادیم .ما در ایران برای فراهم کردن
تسهیالت امکانات متنوعی را فراهم کردیم .تیم اقتصادی دولت
مشکالت سرمایه گذاری در ایران را بررسی کردند و شما امروز
مشــکل اخذ اقامت در ایران نداریــد و در مکانیزمهای تعریف
شده اخذ تضمین سرمایه سرمایه گذار هم وجود دارد و از همه
تجاردعوت می کنم در دولت جدید ایران به ایران بیایند .اینکه
امروز در اینجا معاون معاون اول رییس جمهور همراه ما است
نگاه ویژه دولت به این بحث را نشان می دهد .وزیر امور خارجه
کشــورمان با بیان این که تجار مهمترین بخش روابط عمیق

رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و افغانســتان میگوید افزایش
برخی هزینههای جاری ماننــد حمل و نقل ،عامل اصلی در کاهش
تجارت مشترک میان دو کشور است.به گزارش ایسنا ،حسین سلیمی
در نشســت هماهنگــی برنامهها و همکاریهای اقتصــادی ایران و
افغانستان با بیان اینکه بازار افغانستان در چند سال اخیر به مقصدی
مهم و استراتژیک برای صادرات ایران تبدیل شده و توسعه همکاری
ها در اولویت اتاق ایران اســت ،به کاهش حجم تجارت دو کشور در
ســال گذشته اشــاره کرد و گفت :تحوالت اخیر این کشور و ساقط
شدن دولت قبلی ،مسدود شدن داراییهای خارجی افغانستان و در
نتیجه کمبود ارز ،کاهش قــدرت خرید ،کاهش کمکهای خارجی
و خروج ســرمایه از دالیل عمده کاهش تجارت دو کشــور در سال
گذشــته بوده است.ســلیمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هزینه
های صادرات به افغاســتان در حوزه هایــی چون انتقال ارز و حمل
و نقل ،باالســت ،افزود :نیاز است با همکاری دولت به ویژه در بحث
تسهیل انتقال ارز و رفع تعهدات صادر کنندگان به افغانستان ،موضوع
به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و راهکاری اندیشــیده شود.او
تصریح کرد :هماهنگی دستگاه های حاضر در مرزها یکی از ضرورت
های توسعه تبادالت کاال در مرزها است.در ادامه اسدی  -مدیر روابط
دوجانبــه و چندجانبه امور بین الملل اتاق ایران با اشــاره به توافق
برای تشکیل چهار کمیته مشــترک کاری دو جانبه شامل سرمایه
گذاری و خدمات فنی مهندســی ،همکاری های کشاورزی و کشت
فراسرزمینی ،انرژی و معدن بین اتاق های دو کشور گفت :اتاق ها و
تشکل ها با معرفی نمایندگان خود می توانند با اتاق تجارت و سرمایه
گذاری افغانستان جلسات این کمیته را برگزار کنند .همچنین مقرر
گردیده کمیته پنجمی با عنوان تجارت و گمرک تشــکیل شود.او با
تاکیــد بر لزوم همکاری و هماهنگی اتاق های مرزی و دیگر اتاق ها
و تشــکل های مربوطه با محوریت اتاق مشــترک ایران و افغانستان
جهت تقویت همکاری بخش های خصوصی دو کشــور بیان کرد :بر
اساس مذاکرات گذشته با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ،در
نظر اســت اتاق های مرزی با استان های همجوار با افغانستان ضمن
امضای تفاهم نامههای همکاری ،مــراودات و همکاری های خود را
افزایش دهند.بر اساس گزارش سایت اتاق ایران ،در این نشست حسن
شــیرزادی  -رایزن اقتصادی سفارت ایران در کابل نیز به مشکالتی
از جملــه افزایش هزینه های حمــل و یا باال رفتن قیمت نهاده ها و
افزایش قیمت کاالها در مســیر توسعه روابط تجاری دو کشور اشاره
کرده و گفت :الزم است با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل این
مشکالت مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

ایران و هند هســتند افزود :حجم تبادل تجاری تهران و دهلی
نو را به باالترین ســطح در تاریخ دو کشور برسانند .دو طرف از
تجارتی که اقتصاد مکمل دو کشور را پوشش دهد سود خواهیم
برد .ما بــا مقامات عالی هند اتفاق نظــر داریم که اقتصاد دو
کشور مکمل هم هستند نه رقیب هم.رییس دستگاه دیپلماسی
ایران خاطرنشان کرد :پارسیان و ایرانیان در جای جای هند از
سرمایه های ما در تعامل با هند است .هرچند ایرانی ها اقلیت
هستند اما امیدواریم همین جمعیت نقش مهمترو بهتری را در
آینده هند داشته باشند.وی گفت :امروز بخش عمده تجارت به
صادرات و واردات در حوزه میوه و دارو اختصاص یافته است .ما

در ایران زیرســاخت های فراوانی را برای توسعه تجارت فراهم
کردیــم .بندر چابهار و منطقه بزرگ اقتصــادی چابهار از این
بخشهاست .ما برای سرمایه گذاری در این منطقه از سرمایه
دوســتان هندی برخوردار هســتیم .امیرعبداللهیان با اشاره
دیــدارش با همتای هندی خود اظهار کرد :من گفتم که روند
ســرمایه گذاری هند در ایران کند شــده است و در این دیدار
موانع را بررســی کردیم و امیدواریم بتوانیم این موانع را از سر
راه برداریم .معافیتها ،تســهیالت و مشوق های زیادی برای
تجارت از بندر چابهار در نظر گرفته شده است .وی خاطر نشان
کرد :سفارت ایران در هند آماده همکاری گسترده برای تسهیل
تعامالت اقتصادی و تجاری با هند هســتند.وزیر امور خارجه
تصریح کرد در پی جنگ در اوکراین مسیر ترانزیتی ایران توجه
ویژه یافته اســت .راه آهن چابهار  -زاهدان بیش از  ۷۰درصد
پیشرفت داشته است و کریدور دیگری به کریدورهای تجاری
ایــران اضافه میشــود .ما در مذاکرات روز گذشــته در دهلی
نو دربــاره ضرورت فعال کردن هر چه بیشــتر مکانیزم بانکی
صحبت کردیم .همچنین توسعه پروازهای دو کشور به استان
های مختلف در دو کشــور مورد بحث قرار گرفت و برای اینکه
تجارت را فعال تر کنیم توافق کردیم در ســه روز آینده معاون
اقتصادی وزارت خارجــه در راس هیاتی اقتصادی به دهلی نو
ســفر کنند.وی افزود :معاون اقتصادی من همچنین به بمبئی
می آید و از نزدیک مسایل را بررسی می کند یا از دهلی نو به
طور ویدیو کنفرانس با شما صحیت خواهند کرد.امیرعبداللهیان
گفت :دولت ایران عملگراست و به دنبال اجرای توافقها هستیم
و رییس جمهوری بر این مســاله تاکید فراوان دارند .ما برنامه
توســعه اقتصاد پایدار ایران را با جدیت دنبال می کنیم.در این
نشست تعدادی از تجار و صادرکنندگان برجسته هندی که در
تعامل با ایران هســتند سخنرانی کرده و به بررسی نقاط قوت
و ضعف همکاری هــای اقتصادی و صادرات و واردات میان دو
کشور پرداختند.

وزیر اقتصاد؛

هوشمندسازی یارانه آرد نان در  ۱۰استان اجرا می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای آزمایشی طرح هوشمندسازی توزیع یارانه آرد در  ۱۰استان کشور خبر داد و گفت :تالش می کنیم با احصا و شناسایی
نقاط ضعف این طرح آن را در کل کشــور اجرا کنیم.به گزارشــز ایرنا ،ســید احسان خاندوزی که به اردبیل ســفر کرده است بعد از شرکت در جلسه شورای
هماهنگی ادارات تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اردبیل در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها اظهار
کرد :رییس جمهور برای کنترل قیمتها به ستاد تنظیم بازار دستور داده که قیمت اقالمی که تهیه مواد اولیه آن هیچ ارتباطی با ارز وارداتی ندارد و کاالهایی که ارتباطی به طرح توزیع
یارانهها ندارد،نظارت و کنترل شود.وی با بیان اینکه طی چند روز آینده مصوبه نهایی ستاد تنظیم بازار توسط وزیر صمت رسما ابالغ خواهد شد ،گفت :امیدوارم با ابالغ این مصوبه و اجرای
دقیق و نظارت مستمر به بازار شاهد آرامش و اعتماد فعاالن اقتصادی باشیم.عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین در خصوص آخرین تحوالت مرتبط با طرح هوشمند سازی یارانه آرد اظهار
کرد :با توجه به اینکه نان جزو کاالهای راهبردی است ،الزم بود پیش از اینکه طرح هوشمندسازی یارانه آرد در کل کشور اجرا شود ،ابتدا به صورت آزمایشی در برخی استانها اجرا شود
تا نقاط ضعف طرح احصا و استخراج گردد چرا که دولت معتقد است در تهیه نان بعنوان قوت غالب مردم مخاطره و ریسک جدیدی ایجاد نشود .وی ادامه داد :اجرای این طرح به صورت
آزمایشــی در برخی از اســتانها کلید خورد و هم اکنون در بیش از  ۱۰استان کشور طرح هوشمندسازی یارانه آرد اجرا می شود و با تکمیل دوره آزمایشی تالش میشود این طرح و رفع
نقاط ضعف و نواقص احتمالی این طرح با حداکثر کارایی و حداقل مشکل در تمامی استانهای کشور اجرا شود.خاندوزی همچنین درباره آخرین اقدامات مرتبط با کاالبرگ هم گفت :بانک
مرکزی ،وزارت صنعت معدن و تجارت ،وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول ایجاد یک زیرساخت فنی برای اجرای طرح کاالبرگ هستند که بعد از آماده شدن
زیر ســاختهای الزم نحوه اجرای این طرح به صورت کامل و شــفاف به اطالع مردم رسیده و اجرایی خواهد شد.خاندوزی همچنین درباره سفر خود به استان اردبیل هم گفت:با توجه به
لزوم پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور به استان اردبیل و سفر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به این استان ،بنده به نمایندگی از ستاد اقتصادی دولت به اردبیل سفر کردم و
جلسه خوبی با استاندار و نمایندگان و مدیران استان داشتم با در جلسه فعاالن اقتصادی شورای اقتصادی استان هم شرکت خواهم کرد .وی اضافه کرد :این سفر به هدف تسریع در به ثمر
نشستن مصوبات سفره استانی رییس جمهور محترم بویژه در حوزههای مرتبط به وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است.
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گزیده خبر
رییس مجمع واردات مطرح کرد

اقتصاد ایران گرفتار سندرم ارز ترجیحی

رییس مجمع واردات میگوید فعــاالن اقتصادی از همان ابتدا با ارز ترجیحی
مخالف بودند اما در این ســالها کســی صدای آنها را نشنید.علیرضا مناقبی
در گفت و گو با ایســنا ،درباره ضرورت تعیین تکلیف ارز ترجیحی اظهار کرد:
واردکنندگان رسمی و قانونی کشور که در بخش خصوصی فعالیت میکنند ،از
ابتدایی که بحث ارز ترجیحی مطرح شد ،مخالف آن بودند و دائما درباره پیامدها
و عواقب آن هشــدار دادند ولی متاســفانه گوش شنوایی نبود.وی ادامه داد :ما
هنوز هم معتقدیم که اقتصاد کشور گرفتار دام چسبندهای به نام ارز ترجیحی
شــده است و دولت سیزدهم باید با شجاعت و البته مبتنی بر یک تقسیم کار
ملی ،در این خصوص یک تصمیم قاطع بگیرد.رییس مجمع واردات با تاکید بر
این نکته که راه نجاتی برای اقتصاد کشور ،جز رهایی از ارز ترجیحی باقی نمانده
است ،گفت :سودجوییها و رانتهای زیادی در کنار ارز ترجیحی شکل گرفته
است که راه نفس کشیدن را برای تجار اصیل و قانونی بسته است و عواقب این
موضوع ،نه تنها تجار ،بلکه فضای تولید کشور را نیز با اخالل مواجه کرده است.
به گفته مناقبی ،فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی منتظر تصمیم قاطع دولت
هستند تا جلوی پول پاشیها و حیف و میلهای بیحساب گرفته شود و نظم و
انضباط به اقتصاد کشور بازگردد.
رئیس مجمع واردات افزود :البته دراین میان موضوعات متعددی مطرح است.
یک نکته این اســت که نباید بدون برنامه ریزی ،آینده نگری و تحلیل عواقب
تصمیمات وارد مســیر حذف ارز ترجیحی شد .به طور مثال ،به واسطه تغییر
نرخ ارز ،شــاهد هستیم که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی از
 ۴۲۰۰تومان به نرخ  ETSبانک مرکزی تغییر کرده است ولی جای تعجب دارد
که قرار است بخشنامهای که در اردیبهشت ماه ابالغ شده ،عطف به ماسبق شود
و از ابتدای ســال جاری الزم االجرا اســت.وی ادامه داد :باید درباره این موارد،
با تشــکلها و انجمنهای مربوطه رایزنی شــود و رای و نظر آنها اخذ شود.
پیشــنهاد ما در این خصوص آن است که برای رهایی از گرفتاریهای ناشی از
این بخشنامه ،اجرای آن باید به تاریخ ابالغ موکول شود و قانون عطف به ماسبق
نشود .در غیر این صورت فضای تجارت خارجی کشورمان دچار التهابهایی می
شود که پوشش دادن آن دشوار است.رئیس مجمع واردات با تاکید بر اینکه همه
باید در این زمینه کمک کنند گفت که در این میان ضرورت دارد که گامهای
اجرایی به شکلی برداشته شود که مردم به عنوان مصرف کنندگان کاالها و نیز
به عنوان فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ،تحت فشار قرار نگیرند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران:

فعالیت قاچاقچیان لوازمخانگی قابل رصد
است

تهــران -ایرنا -دبیــر کل انجمن صنایع لوازمخانگی ایــران گفت :قاچاقچیان
لوازمخانگی از طریق رصد فضای مجازی و همچنین تراکنشهای بانکیشان
قابلشناسایی هستند«.عباس هاشمی» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا
افــزود :امروز قاچاقچیان لــوازمخانگی با ورود به شــبکهها و فضای مجازی،
مشــتریان خود را پیدا میکنند که از طریق پلیس فتا در فضای سایبری قابل
پیگیری است ،همچنین عمده قاچاقچیان از سیستم بانکی برای تبادالت پولی
خود استفاده میکنند و تراکنشهای آنان نیز قابل دنبال کردن است.وی بیان
داشت :با این حال برخورد فیزیکی با کاالهای قاچاق با حضور میدانی در سطح
عرضه از سوی متولیان امر نیز ضروری است.دبیر کل انجمن صنایع لوازمخانگی
ایران خاطرنشانکرد :از حدود پنج سال پیش موضوع «شناسه کاال» برای لوازم
خانگی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی آغاز شد و امروز دیگر هیچ کاالی
ایرانی از این صنعت وجود ندارد که شناسه کاال نداشته باشد.هاشمی بیا ن کرد:
همان زمان کد رهگیری برای تکتک کاالهایی که تولید میشد نیز تهیه شد،
هرچند ابتدا بسیاری واحدها توجیه نبودند و استقبالی از این طرح نمیکردند،
اما در ادامه با اطالعرسانی اینکه این طرح مهمترین ابزار مبارزه با قاچاق است،
تمکین کردند.این مقام صنفی ادامه داد :امروز شــاهد سوءاستفاده از قوانین و
مقررات در مناطق مرزی و واردات گســترده کاالهــای لوازمخانگی بهصورت
تهلنجی ،کولبری و غیره هستیم که فقط به کام عدهای خاص در کشور است و
اصالح سهمیهها یا اصالح برخی قوانین در زمینه خروج از شعاع خاص در این
مناطق ضروری است.به گزارش ایرنا و به اعتقاد کارشناسان ،قیمت محصوالت
قاچاق بهطور متوسط  ۳۰تا  ۴۰درصد پایینتر از تولیدات داخلی است ،این در
حالی است که مواردی همچون بیمه ،مالیات ،مالیات بر ارزشافزوده ،گمرکی و
غیره  ۳۰درصد قیمت تمامشده تولیدکنندگان داخلی را تشکیل میدهد .قرار
دادن ایــن دو مقوله در کنار هم عدم تــوان رقابت محصوالت داخلی با کاالی
قاچاق را نشــان میدهد که این مســاله ناشی از خألهای قانونی است و تا این
شرایط را داریم ارزش اقتصادی شرکتهای ما نمیتواند بزرگ شده و منجر به
کاهش تولید و اشــتغال میشود.امروز عزمی جدی برای مقابله با قاچاق لوازم
خانگی در کشور شکل گرفته است و اقدامات متنوعی در دستور کار قرار دارد ،با
این حال بهترین راه مقابله افزایش کیفیت و قیمتهای منصفانه و رقابتی است
کــه میتواند حتی در صورت آزادی واردات لوازمخانگی هم بزرگترین حامی
این صنعت باشــد.برآوردهای برگرفته بر اساس کشفیات نشان میدهد که از
کل قاچاق کاالهای وارداتی به کشور سهم لوازمیدکی خودرو  ۲.۵میلیارد دالر،
اســباببازی  ۵۵۰میلیون دالر ،لوازمآرایشی بهداشتی  ۲میلیارد دالر و سهم
لوازمخانگی حدود  ۱.۶میلیارد دالر است.

سقوط طالی جهانی منتظر تورم نشد!

قیمت طالی جهانی با افزایش بازدهی خزانهداری قبل از انتشار دادههای تورم
ایاالتمتحده کاهش مییابد.به گزارش ایســنا ،بهای طال امروز جمعه کاهش
یافت و برای کاهش هفتگی تعیین شــد زیرا با افزایــش بازدهی خزانهداری،
ســرمایهگذاران ،در انتظــار اطالعات کلیدی تورم ماهانــه ایاالتمتحده برای
ســرنخهایی در مورد آینده سیاســتهای پولی فدرال رزرو هستند .قیمت هر
اونس طال تا ســاعت  ۱۰:۱۰به وقت شرقی با  ۴.۵درصد کاهش به  ۱۸۴۳دالر
و  ۹۰ســنت رسید و بهای طال در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با  ۰.۲۴درصد
کاهش به  ۱۸۴۴دالر و  ۹۰سنت رسید.بازده خزانهداری  ۱۰ساله ایاالتمتحده
افزایــش یافت و به تقاضا برای طالی با بازده صفر آســیب زد .قیمت طال در
این هفته حدود  ۰.۳درصد کاهش یافته اســت.بر اساس نظرسنجی رویترز از
اقتصاددانانی که تا ســال آینده شاهد توقفی در افزایش نرخ ها نیستند ،فدرال
رزرو در ماه ژوئــن و جوالی نرخ بهره کلیدی خود را  ۵۰واحد افزایش خواهد
داد و احتمال حرکت مشابه در سپتامبر افزایش می یابد.شمش اغلب به عنوان
یک محافظ تورم در نظر گرفته می شــود اما هزینه فرصت نگهداری آن زمانی
که فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخهای بهره کوتاهمدت را افزایش میدهد،
بیشتر میشود.در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای هر اونس نقره با  ۰.۱درصد
کاهش به  ۲۱.۶۳دالر رســید و پالتین بــا  ۰.۶درصد کاهش به  ۹۶۶.۱۳دالر
رسید ،در حالی که پاالدیوم  ۰.۷درصد افزایش یافت و به  ۱۹۳۸.۰۱دالر رسید
که همه در مسیر کاهش هفتگی هستند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

بازار مالی

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
مدیرعامل بیمه سالمت ایران؛

پزشکان داروی اضافی ننویسند

مدیرعامل بیمه ســامت ایران گفت :پزشــکان باید از نوشــتن داروها و
تصویربــرداری اضافی و خدمات غیرضرور جهــت بیماران بپرهیزند و تمام
پرداخت ها در حوزه روســتاییان نیز به روز باشد تا ماندگاری پزشکان را در
پی داشــته و خدمات بیشــتر و بهتری به بیمهشدگان ارائه شود.به گزارش
ایســنا ،محمد مهدی ناصحی در جلســه هماهنگی اقدامــات حوزه بیمه
ســامت که در سالن کنفرانس شبکه بهداشت ســراوان برگزار شد ،اظهار
داشت:ســراوان اولین شهرستان جهت دسترسی بیمه روستاییان به بخش
خصوصی می باشــد و بیمه ســامت برای اولین بار در کشــور  ۷۰درصد
تعرفه بخش خصوصی بیمه شــدگان این شهرســتان را پرداخت می کند.
وی گفت :خدمات دولت ســیزدهم به بیمه شدگان باید به صورت عادالنه
بوده و عدالت محوری ســرلوحه کارها قرار گیرد و نگاه بیمه ســامت در
سیستان و بلوچستان نگاه امید و آرامش است تا بسیاری از مشکالت بیمه
شدگان مرتفع شود.مدیرعامل بیمه سالمت ایران افزود :تمام پرداخت ها به
موسســات درمانی در بخش خصوصی و دولتی تا پایان ســال  ۱۴۰۰انجام
شده تا بیمه شدگان عزیز بیمه ســامت در مراکز درمانی مشکل دریافت
خدمات نداشته باشد.وی بیان کرد :افرادی که تاکنون موفق به دریافت بیمه
ســامت همگانی در کشور و در استان سیستان و بلوچستان نشد ه اند می
توانند با مراجعه به سایت های بیمه سالمت به صورت رایگان تحت پوشش
این بیمه قرار گیرند.نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسالمی نیز در
این جلسه اظهارداشت :اقدامات بیمه سالمت در این شهرستان و در راستای
ارائه خدمات به بیمه شــدگان باعث شده تا مردم از خدمات کمتری مانند
سیســتم نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده بهره مند شوند که می طلبد
سازمان بیمه سالمت ایران در این خصوص همکاری بیشتری نمایند.ملک
فاضلی گفت :کمبود پزشــک خانواده در منطقه دورافتاده روستای سراوان
باعث شــده تا مردم از خدمات کمتری بهره مند شوند و اگر پرداخت ها به
پزشکان به روز انجام شود می تواند باعث ماندگاری آنها در این منطقه شده
و از بروز بســیاری از بیماری ها پیشــگیری کند.دکتر مهدی زنگنه معاون
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی زاهدان نیز در این جلسه بیان کرد :اگر
پرداخت های بیمه سالمت به مراکز درمانی روستایی ادامه یابد ،گام مهمی
در جهت ماندگاری پزشکان و ارتقای کیفیت خدمات برداشته خواهد شد.
همچنین معاون سیاسی اجتماعی استاندار نیز در نشست هماهنگی اقدامات
حوزه بیمه سالمت سیستان و بلوچستان گفت :در بحث سالمت همکاران
مراکز بهداشــتی درمانی استان در جبهه ســامت با توجه به شرایط ویژه
اســتان و همسایگی با دو کشور افغانســتان و پاکستان خدمات ماندگاری
را انجــام دادهاند.رحمدل بامری بیان کرد :جا دارد در همین جا قدردانی و
تشــکر ویژه داشته باشم از تمامی همکاران اسبق و کنونی در بیمه سالمت
استان که خدمات ســتودنی به مردم ارائه دادهند.وی بیان کرد :سیستان و
بلوچســتان دارای ظرفیتهای بسیاری بوده و در کنار آن نیز از محرومیت
های زیادی رنج می برد.معاون سیاســی اجتماعی اســتاندار سیســتان و
بلوچستان افزود :علی رغم همه خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
در سالیان مختلف برای استان انجام داده باز هم این استان دارای محرومیت
های زیاد اســت .وی ادامه داد :شرایط سیستان و بلوچستان شرایط ویژه و
خاصی است این استان همچنان که در جبهه امنیت عزیزان جان خود را از
دست دادند و سپری برای کل کشور شدند در جبهه سالمت نیز با توجه به
شرایط ناگوار و ناپایدار همسایگی با  ۲کشور همسایه به عنوان سپر در جبهه
ســامت بودند واگر اینگونه نبود امروز شاهد شیوع بیمارهای مختلفی در
کل کشور بودیم.بامری با اشاره به وجود ریزگردها در سیستان و بلوچستان
افزود  :باالترین آمار سل در کشور مربوط به این استان است اگر در گذشته
شاهد طوفانهای  ۱۲۰روزه در استان بودیم اما امروزه ما شاهد طوفانهای
 ۳۶۰روزه هستیم و مساله ریزگردها یکی از مشکالت اساسی مردم منطقه
شده است و مردم شبانه روزی با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند.
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سردار رحیمی تشریح کرد؛

جزئیات دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی

رئیس پلیس پایتخت جزئیات دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه ممتاز خیابان دانشگاه تهران را تشریح کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتوگو
با شبکه خبر از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی خبر داد و گفت :از ساعات اولیه روز دوشنبه که از این سرقت باخبر شدیم ،مجموعه پلیس پیوسته بازدیدها و کار کارشناسی خود را آغاز کرد.
وی ادامه داد :مجموعه پلیس آگاهی تهران بزرگ مجربترین و توانمندترین کارآگاهان را دارد که آنها طی طرحهای عملیاتی توانســتند ســارقین را شناسایی کنند.رئیس پلیس پایتخت افزود :با تالش
شبانهروزی همکاران در کمتر از  ۴۸ساعت تمامی سارقین و مرتبطین شناسایی و دستگیر شدند.وی بیان کرد :برخی از این افراد داخل کشور و برخی دیگر در خارج از کشور دستگیر شدند .همچنین
بخش اعظمی از اموال مسروقه مردم کشف شده است.رحیمی با اشاره به اینکه تحقیقات پلیس برای کشف دیگر اموال مردم که از صندوق امانات به سرقت رفته همچنان ادامه دارد ،گفت :پلیس با اقتدار
و توانمندی که دارد ،توانسته در کمترین زمان ممکن هم سارقین را دستگیر و هم بخش زیادی از اموال را کشف کند.رئیس پلیس پایتخت در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند سارق دستگیر
شده است؟ گفت :تعداد سارقین را نمیتوانم بیان کنم اما تمامی عوامل این سرقت به طور کامل دستگیر شدهاند.

معاون بورس کاال:

مصوبه صمت وجاهت قانونی را برای لغو خودرو در بورس کاال ندارد

معاون بورس کاال گفت :اگر شــورای عالی بورس به عنوان نهاد
مقررات گذار بازار سرمایه ،بررسی کنند و به این نتیجه برسند
که بورس کاال میتواند عرضه خودرو را انجام دهد قطعا شــاهد
عرضه خواهیم بود.به گزارش خبرگزاری مهر ،سید جواد جهرمی
در یــک گفت و گوی تلویزیونی ،ضمــن عذرخواهی از مردم و
کســانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کاال شــرکت
کرده بودند ،در تشــریح دالیل توقف این فرآیند از سوی وزارت
صمــت ،اظهار کرد :نامههایی که از ســمت وزارت صمت برای
بورس کاال ارسال شده بود وجاهت قانونی الزم را نداشت.معاون
عملیات و نظــارت بر بازار بورس کاالی ایــران افزود :ما طبق
دستورالعملهای بازار ســرمایه ماده  ۳۶قانون احکام دائمی و
ماده  ۱۸توســعه ابزارها ،کاالها را در بورس کاال پذیرش کردیم
و همانطــور که در نامهای کــه وزارت صمت اعالم کرده درباره
کاالی مشمول قیمت گذاری تاکنون مصوبهای درخصوص اینکه
کاالهای خودروهای کم پرتیراژ مشمول قیمت گذاری هستند
ارائه نشده بود.جهرمی اضافه کرد :اگر این موارد از سوی وزارت
صمت به عرضه کننده قب ً
ال اعالم میشد که خودروهای مشمول
قیمت گذاری کدام هســتند قاعدتاً در همــان ابتدای پذیرش
میتوانستیم جلوی عرضه را بگیریم.وی باشاره به عرضه خودروی
شاهین که پذیرش شد ،گفت :این موضوع به خودروسازی سایپا
اعالم نشــد و سایر خودروســازان هم در مورد خودروهایی که
مشــمول قیمت گذاری هســتند مصوبهای به ما اعالم نکردند.
جهرمی با اشاره به نامه روز سه شنبه وزارت صمت که به استناد
مصوبه سران قوا به بورس کاال ارسال کرد ،گفت :جایگاه قانونی
مصوبات ســران قوا از مقررات و مصوبات قبلی وزارت که ابالغ

کــرده بود باالتر بود ،چون طبق نامههــای قبلی قوانین حاکم
بر بــورس کاال طبق قانون مقررات مصوب مجلس اســت و ما
نمیتوانستیم اجرا کنیم.معاون بورس کاال ادامه داد :اما موردی
که روز ســه شنبه به ما اعالم شــد و مصوبه شورای هماهنگی
ســران قوا بود و طبق آن اقدامات حقوقی پیش آمد و ما باید بر

رئیس سازمان مالیاتی:

سپردههای بانکی اشخاص حقیقی مشمول
مالیات نمیشود

رئیس ســازمان امور مالیاتی تصریح کرد :قانون قطعی کشــور این اســت که ســود
سپردههای بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات است و تا زمانی که این قانون
در مجلس تغییر نکند ،هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،داوود
منظور در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به شایعات موجود فضای مجازی درباره اخذ
مالیات از سود سپردههای حقیقی اظهار کرد :سود سپردههای بانکی پیش از این معاف
از مالیات بود ،اما در قانون بودجه امسال پیشبینی شد که این معافیت برای اشخاص
حقوقی با لحاظ محدودیتهایی برداشته شود ،یعنی اگر شرکتی پول خود را در بانک
سپردهگذاری و ســود دریافت کند ،این سود سپرده هم مانند سایر درآمدها مشمول
مالیات میشود.وی یادآور شــد :این قانون شامل اشخاص حقیقی نمیشود و سودی
که افراد دریافت میکنند مشــمول مالیات نیست.رئیس سازمان امور مالیاتی توضیح
داد :در پیشنویســی که برای الیحه مالیات بر مجموع درآمد تهیه شــده ،پیشبینی
کرده بودند که مالیات بر ســود سپرده برای اشخاص حقیقی نیز در نظر گرفته شود،
واقعیت این اســت که این تنها یک پیشنویس است و باید در کمیسیونهای مختلف
دولت بررسی شود و بعد از آن به مجلس برود ،ولی برخی افراد در فضای مجازی از این
موضوع سوءاســتفاده کردند و گفتند که قرار است مالیات از سود سپرده افراد دریافت
شــود.منظور تأکید کرد :قانون قطعی کشور این است که سود سپردههای بانکی برای
اشخاص حقیقی معاف از مالیات است و تا زمانی که این قانون در مجلس تغییر نکند،
هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.

ساعت کاری بانکها از  ۲۱خرداد اعالم شد

ســاعت خدمترســانی بانکها به مشتریان از روز شــنبه  ۲۱خردادماه تا  ۳شهریور
 ۱۴۰۱اعالم شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،طبق اعالم مدیرکل
روابط عمومی بانک مرکزی ،ساعت خدمترسانی بانکها به مشتریان از روز شنبه 21
خردادماه تا  3شــهریور  1401بدین شرح اســت :روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت
کاری بانکهای دولتی 7:15 :تا  13:15و بانکهای خصوصی 7:15 :تا  13:30اســت.
ضمن اینکه روز پنجشنبه تمام بانک های دولتی و خصوصی از  7:15تا  12:30فعالیت
می کنند.گفتنی اســت ،بنا بر پیشــنهاد وزارت نیرو ،تغییر ساعات اداری از تاریخ 21
خرداد تا  3شــهریور از ساعت  7صبح تا  13:30در سراسر کشور توسط هیات دولت،
تصویب شده است.

ارزش لیر ترکیه باز هم کاهش یافت

ارزش لیر ترکیه در روز چهارشنبه در حالی بیش از  ۲درصد سقوط کرد که نگرانیها
در مورد افزایش تورم و کاهش ذخایر رســمی این کشور تقویت شده است.به گزارش
خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز ،ارزش لیر ترکیه در روز چهارشنبه در حالی بیش
از  2درصد ســقوط کــرد که نگرانیها در مورد افزایش تورم و کاهش ذخایر رســمی
این کشــور تقویت شده است.این نگرانی ها به دلیل وعده رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور ترکیه طی هفته جاری میالدی برای ادامه کاهش نرخ بهره بانکی افزایش یافته
است.بر اساس این گزارش ،لیر تا  17.15دالر تضعیف شد و به حدود پایین ترین رقم
خود یعنی  18.4که در  20دسامبر در جریان بحران ارزی به ثبت رسیده بود ،نزدیک
شد.این ارز در  12جلسه معامالتی از  14جلسه گذشته ضعیف شده و پس از  44درصد
کاهش ارزش در سال گذشته ،امسال  23درصد شاهد سقوط بوده است.کاهش ارزش
لیر ،همراه با تورم ساالنه  73درصد ،خانوارها را در آستانه انتخابات اواسط سال 2023
به شــدت تحت فشار قرار داده است.اردوغان پس از جلسه کابینه خود در روز دوشنبه
اعالم کرد که ترکیه نه تنها نرخ های بانکی را افزایش نمی دهد بلکه به کاهش آنها در
مواجهه با هزینه های باالی زندگی ادامه می دهد.

اســاس آن مصوبه عمل میکردیم و برای رفع ابهام باید شورای
عالی بورس تصمیم گیری میکرد.جهرمی با تاکید بر اینکه این
مصوبه از آبان ماه سال گذشته تاکنون ابالغ نشده است ،گفت:
نه وزارت اقتصاد و نه ســایر دســتگاههای متولی در این زمینه
اقداماتی انجام ندادند .حتی بورس کاال از وزارت صمت شفاهی

هم پیگیری کرد و خواستیم مصوبات قانونی که اعالم میکنند
را ارســال کنند.معاون عملیات و نظارت بورس کاال تاکید کرد:
اگر مصوبهای که از آبان ماه دست دوستان وزارت صنعت بوده و
به دستگاههای متولی ابالغ و حدود اختیارات مشخص میشد،
قاعدتاً این مشکالت پیش نمیآمد.جهرمی گفت :نکته مهمی که
االن وجود دارد این اســت که با توجه به شوراهای متعددی که
در کشور شکل میگیرد و در حوزههایی تصمیم گیری میکنند
که بعضی حدود و اختیارات این تصمیم گیری مشخص نیست،
لذا ســتاد اقتصادی دولت و سایر دستگاهها که متولی هستند
باید در این مورد رسیدگی کنند.معاون عملیات و نظارت بورس
کاال درباره واریز پول خریداران هم گفت :تمام پولها در حساب
خود افراد مسدود میشــود و در معامالت بورس کاال این طور
نیست که پول به حســاب بورس یا خودروساز یا جای دیگری
واریز شــود ،زیرا در ابتدای معامالت حســاب وکالتی که افراد
دارند به نام خودشــان اســت و پول در حساب خودشان است.
وی ادامــه داد :همان دیروز که معامالت انجام نشــد ،پول آزاد
اســت و میتوانند از حسابشان برداشت کنند ،زیرا شفافیت در
بورس کاال به گونهای است که همه فرآیندها هم خریدار میداند
که چه طور عمل کند و هم عرضه کننده و اگر دیروز معامالت
انجام میشــد و موفق به خرید میشدند پول به حساب خودرو
ســاز واریز میشد.جهرمی درباره تداوم عرضه خودرو در بورس
کاال هم گفت :در صورتی که شورای عالی بورس به عنوان نهاد
مقررات گذار بازار سرمایه بررسی را انجام بدهند و به این نتیجه
برسند که بورس کاال میتواند عرضه خودرو را برگزار کند قطعاً
شاهد عرضه خواهیم بود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

@sobheqtesad

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

بین الملل

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
بلینکن مدعی شد؛

قطعنامه ضد ایرانی آژانس ارتباطی به برجام ندارد

وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیهای به صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی واکنش نشان داد.
به گزارش فارس ،آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا به اقدام شــورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تصویب یک
قطعنامه ضد ایرانی واکنش نشان داد.در بیانیه بلینکن آمده است« :دیروز ما با اکثریت قاطع اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در ابراز حمایت از مأموریت ضروری آژانس برای نظارت بر مواد هستهای و جلوگیری از اشاعه هستهای همراه شدیم.
ایران باید با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کرده و به سواالت آژانس ،پاسخهای معتبر فنی بدهد .این تنها راه برای حذف مسائل پادمانی از دستور کار شورا
است».بلینکن مدعی شده که قطعنامه ضد ایرانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارتباطی به برجام ندارد .او تصریح کرده است« :این قطعنامه ،در کانون وظایف آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و تعهدات ایران ذیل معاهده منع اشاعه قرار دارند نه [در کانون] برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)».با اینکه جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده
که اقدام آژانس برای ادامه مذاکرات برجامی مخرب است ،بلینکن مدعی شده ایاالت متحده کماکان متعهد به بازگشت به برجام است.او مدعی شده است« :ایاالت
متحده کماکان خودش را به بازگشــت دوجانبه به اجرای برجام متعهد میداند .ما آمادهایم توافق را بر مبنای تفاهمات به دســتآمده با متحدان اروپاییمان در وین
طی ماههای گذشته به خاتمه برسانیم».کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در ماههای گذشته ،بعد از وقفه در مذاکرات وین ،به رویه همیشگی خود در متوسل شدن به
عملیاتهای روانی و رسانهای جهت مقصرنمایی ایران و سلب مسئولیت از خود روی آوردهاند.
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رابرت مالی؛

واشنگتن آماده بازگشت فوری دوجانبه به برجام است

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به رغم قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد
این قطعنامه سیاسی است و واشنگتن آماده بازگشت فوری دوجانبه به پایبندی کامل به برجام است.به گزارش ایرنا ،نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه به وقت محلی در حساب کاربری خود در توئیتر درباره تالش های کشورش و متحدان اروپایی
اش در تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد :شورای حکام آژانس بین المللی اتمی
پیامی بدون ابهام به ایران ارسال کرد مبنی بر اینکه ایران باید به تعهدات پادمانی تحت پیمان منع اشاعه سالح های اتمی (ان پی تی) خود عمل کند .نماینده دولت
جو بایدن در امور ایران مدعی شد :این سیاسی نیست :به محض اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالعات فنی معتبر مورد نیاز خود را بدست آورد ،شورای حکام
نیازی به اقدام بیشتر در مورد این موضوعات نخواهد دید.رابرت مالی ادامه داد :شورای حکام در مورد تعهدات پادمانی ایران که جدا از برجام است ،اظهار نظر کرد.
ما آماده بازگشت فوری دوجانبه به پایبندی کامل به برجام هستیم .ایران باید تصمیم بگیرد که خواسته های خارج از برجام خود را کنار بگذارد و با توافقی که از ماه
مارس در دســترس اســت ،موافقت کند.وی بدون اشاره به نقش کشورش در نقض برجام مدعی شد :ایران راهی برای خروج از بحران هستهای که ایجاد کرده است،
پیش رو دارد :همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای حل و فصل مسائل باقیمانده پادمانی و بازگشت به برجام ،رفع نگرانیهای فوری بینالمللی در زمینه منع
اشاعه هستهای و رسیدن به رفع تحریمها از سوی آمریکا .انتخاب با آنها است.

در بیانیه جدید مطرح شد؛

ادعاهای عجیب  ۳کشور اروپایی درباره برجام!

به گزارش فارس ،سه کشــور اروپایی بامداد جمعه ( ۲۰خرداد/
 ۱۰ژوئیه) بیانیه جدیدی درباره تحوالت پیرامون برنامه هستهای
ایران و برجام منتشر کردند.دولتهای سه کشور اروپایی ،با نادیده
گرفتن قصور کشــورهای غربی در به سرانجام رساندن مذاکرات
وین در این بیانیه ادعا کردهاند« :ما -دولتهای فرانســه ،آلمان و
پادشاهی متحده -از آوریل  ۲۰۲۱به همراه سایر طرفهای برجام
و ایاالت متحده آمریکا با حســن نیت ،به صورت فشرده با ایران
برای احیای برجام مذاکره کردهایم».تروئیکای اروپایی همچنین
بار دیگر ادعاها درباره اینکه از مارس  ۲۰۲۲توافقی برای بازگشت
به برجام میان طرفها حاصل شــده و بر روی میز قرار گرفته را
تکرار کردهاند .در این بیانیه آمده است« :از مارس  ۲۰۲۲توافقی
عملــی که ایران را به پایبندی به تعهداتــش در برجام و ایاالت
متحده را به توافق برمیگرداند بر روی میز قرار گرفته است».
در ادامه آمده اســت« :ما از اینکه ایران از این فرصت دیپلماتیک
برای به سرانجام رساندن توافق بهره نگرفته متأسفیم .ما از ایران
میخواهیــم االن این کار را انجام بدهــد .ما آمادهایم توافق را به
نتیجه برسانیم».مذاکرات رفع تحریمها در وین از چند ماه پیش
دچار وقفه شــد .کشــورهای غربی از زمان آغاز این مذاکرات به
جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفتوگوها
بارها تالش کردهاند ایران را به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد
مانع بر سر راه آن متهم کنند.این کشورها در ماههای گذشته ،بعد
از وقفه در مذاکرات وین ،به رویه همیشگی خود در متوسل شدن
به عملیاتهای روانی و رسانهای جهت مقصرنمایی ایران و سلب
مســئولیت از خود روی آوردهاند .کشورهای غربی و در رأس آنها
آمریکا ابتدا با متصل کــردن موضوع مذاکرات به جنگ اوکراین
ادعا کردند که روسیه مانع از پیشبرد گفتوگوها شده است.بعد از
آنکه «سرگئی الوروف» ،وزیر امور خارجه روسیه در جریان سفر
«حسین امیرعبداللهیان» ،وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که
ی با ایران پس از
موضوع درخواســت ضمانت مسکو برای همکار 
اجرای کامل برجام مانعی برای ادامه گفتوگوها نیست ،کشورهای
غربی به برجستهسازی یک موضوع ایران پرداخته و مدعی شدند
درخواست تهران برای حذف نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از

فهرست سازمانهای اصطالحاً تروریستی مذاکرات را به بنبست
کشانده است .سه کشور اروپایی به عالوه آمریکا در تازهترین اقدام
ضد ایرانی خود روز چهارشنبه ( ۱۸خرداد ۸ /ژوئیه) قطعنامهای
را که ایران را بــه عدم همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
متهم میکند با  ۳۰رأی موافق ۲ ،رأی مخالف (روســیه و چین)
و  ۳رأی ممتنع (هند ،لیبی و پاکستان) در شورای حکام آژانس
به تصویب رســاندند.جمهوری اســامی ایران قبــل از تصویب
قطعنامه درباره تبعات آن به کشــورهای غربی هشدار داده بود.
بر همین اســاس ،ســازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه در
بیانیهای خبــر داد فعالیت تعدادی از دوربینهــای فراپادمانی
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی در ایران قطع میشــود.در بیانیه
ســازمان انرژی اتمی آمده بود« :جمهوری اسالمی ایران تاکنون
همکاریهای گستردهای با آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته
اســت که متأســفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته باشد که
این همکاریها ناشــی از حسن نیت ایران است ،نه تنها قدردان
ایــن همکاریها نبوده ،بلکه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی

کرده اســت .به همین دلیل تصمیم گرفته شد از امروز فعالی 
ت
دوربینهای فراپادمانی دســتگاه اندازه گیری بر خط سطح غنا
 Oو فلومتر آژانس قطع شــود که دســتور آن به مسئوالن
 LEM
مربوطه داده شده است».سه کشور اروپایی در بیانیه خود به این
اقدامات واکنش نشــان دادهاند .آنها تصریح کردهاند« :علیرغم
این (آمادگی اروپاییها برای به ســرانجام رســاندن توافق وین)
ایران اکنون اقدام به نصب تعداد بیشــتری سانتریفیوژ پیشرفته
کرده و تصمیم خود مبنی بر اتمام تمامی اقدامات شفافیتســاز
مرتبط با برجام را به اطالع آژانس بینالمللی انرژی اتمی رسانده
است».سه کشــور اروپایی در ادامه تأکید کردهاند« :این ،توانایی
آژانس اتمی را برای بازگرداندن پیوستگی دانش خود در خصوص
بخشهای کلیدی برنامه هســتهای ایران ،از جمله در خصوص
تولید ســانتریفیوژ به خطر میاندازد».تروئیکای اروپایی در بند
پایانی گفتهاند« :مــا این اقدامات را و اینکــه ایران نگرانیهای
شورای حکام آژانس را (که در قطعنامهای با تأیید اکثریت قاطع
مطرح شد) با کاهش بیشتر همکاریهایش با آژانس بینالمللی

با رای ضد ایرانی مجلس سنا؛

پهپادهای ایرانی از سوی آمریکا
متوقف می شوند

کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا طرح موسوم به «متوقف کردن
پهپادهای ایران» را به تصویب رســاند.به گــزارش فارس ،کمیته روابط
خارجی مجلس سنای آمریکا طرح موسوم به «متوقف کردن پهپادهای
ایران» را به تصویب رساند.کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در بیانیهای
اعالم کرده طرح شــماره  6089 .H.Rبا عنوان «متوقف کردن پهپادهای
ایران» به تصویب این کمیته رســیده است.رابرت منندز ،رییس کمیته
روابط خارجی سنا در بیانیهای گفت« :اقدام این کمیته در تصویب طرح
متوقف کردن پهپادهای ایران ،گامی مهم در تضمین کردن این است که
قانون آمریکا همگام با تجاوزگریهای ایران به پیش میرود و ایران را بابت
اقدامات بیثباتکنندهاش پاسخگو میکند».این طرح ،بعد از تصویب در
کمیته مذکور باید در صحن عمومی سنا به رأی گذاشته شود.دیگر شاخه
قانونگذاری کنگره آمریکا ( مجلس نمایندگان) بیش از دو ماه پیش نسخه
موازی این طرح را به تصویب رســانده بود .آن طرح که از رییسجمهور
آمریکا میخواهد اشخاص و نهادهای دخیل در برنامه پهپادی ایران را در
فهرست تحریم قرار دهد ،روز  ۸اردیبهشت به تصویب مجلس نمایندگان
رســید و برای تبدیل شــدن به قانون ،منتظر تصویب در ســنا و بعد از
آن امضای رییسجمهور امریکا اســت«.گرگوری میکس» رییس کمیته
روابط خارجی مجلس نماینــدگان آمریکا چندی پیش درباره این طرح
مدعی شده بود «پهپادهای مرگبار» ایران «تهدیدی برای امنیت آمریکا
و صلح منطقه» بوده و عامل حمالتی علیه نظامیان آمریکایی ،کشتیهای
تجاری و شرکای منطقهای واشــنگتن بوده است .این قانونگذار ارشد
دموکــرات افزود ،این الیحه پیامی قوی به جامعه جهانی میرســاند که
آمریکا ،حمایــت از برنامه پهپادی ایران را تحمل نخواهد کرد.توانمندی
پهپادی ایران در ماههای گذشته یکی از نگرانیهای مقامهای آمریکایی
بوده اســت« .کنث فرانک مککنزی» رییس سابق سازمان تروریستی
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم به «سنتکام» اردیبهشتماه
سال گذشته هشدار داده بود که فعالیت پهپادهای ایران باعث شده آمریکا
برتری هوایی را از دســت بدهد.مککنزی طی گزارشی مکتوب به کمیته
خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود« :استفاده گسترده ایران
از پهپادها در اندازههای کوچک و متوسط بهمنظور شناسایی و حمله ،باعث
شــده که ما برای اولین بار از زمان جنگ کره ،بــدون برتری هوایی کامل
عملیــات کنیم» .وی در آن گزارش با هشــدار درباره قدرت پهپادی ایران،
توضیح داد« :تا زمانی که نتوانیم یک توان شبکهای برای شناسایی و شکست
دادن ســامانههای هوایی بدون سرنشین ایجاد و [در منطقه] مستقر کنیم،
برتری با مهاجم خواهد بود».

انرژی اتمی پاسخ میدهد ،محکوم میکنیم».در ادامه آمده است:
«این اقدامات تنها وضعیت را بدتر میکنند و تالشهای ما برای
بازگشت به اجرای کامل برجام را پیچیده میکند .چنین اقداماتی
عالوه بر این بر تردیدها درباره تعهد ایران به دســتیابی به نتایج
موفقیتآمیز [در مذاکرات] هم میافزایند».ســه کشور اروپایی
تصریح کردهاند« :مــا از ایران میخواهیم اجرای پروتکل الحاقی
و تمامی تدابیر نظارتی و راســتیآزمایی مرتبط با برجام را از سر
بگیرد ،به تنشزایی هستهای پایان دهد و فورا ً توافقی را که برای
احیای برجام بر روی میز است به نتیجه برساند».کشورهای غربی
به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته ایران
را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم
کردهاند .ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.ایران تأکید میکند
به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گســترش سالحهای
اتمی (انپیتی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی ،حق
دستیابی به فناوری هستهای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه
بر این ،بازرســان آژانس بینالمللی انــرژی اتمی تاکنون بارها از
تاسیســات هســتهای ایران بازدید کردهاند اما هرگز مدرکی که
نشــان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هستهای این کشور به سمت
مقاصد نظامی انحراف داشــته باشد ،پیدا نکردهاند.ایران عالوه بر
این در ســال  ۲۰۱۵به توافقی با کشورهای موسوم به گروه ۵+۱
برای حل و فصل تنشها بر ســر برنامه هستهای خود دست پیدا
کرد .علیرغم اذعان آژانــس بینالمللی انرژی اتمی به پایبندی
ایران به تمامی تعهداتش ،دولت آمریکا در اردیبهشــتماه سال
 ۱۳۹۷بــه صورت یکجانبــه از این توافق خارج شــد.جمهوری
اسالمی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام به تمامی
تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشــورهای اروپایی که
وعده میدادند آثار خروج واشــنگتن از توافق را جبران میکنند
فرصت دهد برای تحقق این وعده تالش کنند.بعد از گذشت یک
سال از خروج آمریکا از برجام ،تهران اعالم کرد با توجه به اینکه
کشورهای اروپایی به وعدههایشــان عمل نکردهاند در چند گام
تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد .کاهش تعهدات ایران
ذیل مفاد توافق هستهای برجام صورت میگرفت.

در پی اقدام متقابل تهران؛

گروسی :حذف دوربین ها از سوی ایران چالشی جدی ایجاد خواهد کرد
مدیرکل آژانس انرژی اتمی در کنفرانس
خبری امروز خود مدعی شــد که اقدام
ایران در حذف دوربین های فراپادمانی
عواقب احتمالی در پی خواهد داشــت.
به گــزارش خبرگزاری مهــر« ،رافائل
گروســی» مدیرکل آژانس انرژی اتمی
در کنفرانس خبری پنجشنبه خود اعالم
کرد که اقدام ایــران در حذف دوربین
ها بر ادامه همــکاری بین آژانس و این
کشــور اثر می گذارد.گروسی گفت :به
طور کلی آنچه از آن مطلع شــدیم این
است که تعداد  ۲۷دوربین مشابه همین
دوربینی که اینجا مشاهده می کنید و
پیشتر درباره آن در ماه دسامبر توضیح
دادم ،در ایران حذف شده اند.وی ادامه
داد :این مســئله موجب ایجاد چالشی
جدی در توانایی ما در ادامه همکاری با
ایران و تایید صحت بیانیه ایران درباره

برجام خواهد بود.مدیرکل آژانس افزود:
همانطور که من مجموعه ای از اقدامات
فراتر از توافقات پادمانی که پیشتر در ماه
فوریه  ۲۰۲۱انجام شد ،اکنون ما شاهد
این مســئله هســتیم که آن به معنای
خاصی از بین رفته است و البته عواقب
احتمالی در پی خواهد داشت.گروســی
همچنین گفت که شــورای حکام این
آژانس را از اقدامــات ایران مطلع کرده
اســت.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری
درباره پروســه حذف دوربین ها توسط
ایران و اشاره به این مسئله که آژانس در
تاسیسات مختلف ایران از جمله تهران،
اصفهان ،نطنز و خنداب از این دوربین ها
استفاده می کند ،گفت :آنها این کار را از
امروز آغاز کرده اند.گروسی ادامه داد که
همچنین قرار است ایران نظارت آنالین
آژانس را نیز متوقف کند .وی افزود که

کلیت مســئله این اســت که ایران هر
آنچه فراتر از توافقــات فراپادمانی بوده
اســت ،حذف می کند و باید ببینیم که
این مسئله چطور انجام خواهد شد.وی
همچنین گفت که دوربین هایی که بر
اســاس توافقات پادمانی نصب شده اند
حذف نخواهند شد و تعداد آنها حدودا ً
 ۴۰عدد است.گروسی در پاسخ به سوال
خبرنگاری درباره مکان هایی که دوربین

های فراپادمانی از آنجال حذف خواهند
شــد گفت :نطنز ،تعدادی در اصفهان
داریم ،تعدادی در تهران داریم ،تعدادی
در خنداب داریم ،اما باید یاداوری کنم
این دوربین ها در مکان هایی نصب شده
اند که سانتریفیوژها مستقر هستند.وی
همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری
درباره این مســئله که گفته می شــود
که قطعنامه ضدایرانی مرتبط با ســفر
مدیرکل به اراضی اشــغالی بوده است،
گفت که این مسئله ای عجیب است و
گمانه زنی هــای مختلف در این زمینه
صورت مــی گیرد ،اما تصویب قطعنامه
مســئله ای که توســط اعضا انجام می
شود.گروســی در ادامه و دربــاره این
مســئله که ایران اعالم کرده است که
قرار اســت بر فعالیت های غنی سازی
خود بیافزاید.

ادعای یک روزنامه کویتی؛

احتمال دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان
یک روزنامــه کویتی به نقل از منابــع آگاه ادعا کرد که
مقدمــات دیدار وزرای خارجه ایران و ســعودی در عراق
در حال نهایی شــدن اســت.به گزارش فــارس ،روزنامه
کویتی «الجریده» مدعی شــد مقدمات دیدار «حســین
امیرعبداللهیــان» وزیر خارجه ایران و همتای ســعودی
«فیصل بــن فرحان» در بغداد عمال آغاز شــده و انتظار
میرود که این دیدار بزودی انجام شــود.بر اســاس این
گزارش الجریده که منبع آن یک مقام در وزارت خارجه
ایران ذکر شــده ،انتظار میرفت که این دیدار حدود سه
هفته پیش برگزار میشــد اما به درخواســت ریاض و به
«دالیل فنی» بــه تأخیر افتاد تا اینکــه میانجی عراقی
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دوشــنبه گذشــته به اطالع ایرانیها رساند که عربستان
ســعودی برای دیدار آماده است و ایران نیز پاسخ مثبت
داد.منبع آگاه مذکور افزود ،قرار شــده که عراقیها زمان
ایــن دیدار و اجرای هماهنگیهــای الزم را انجام دهند.

دیدار کارشناســان دو طرف پــس از دور پنجم دیدار در
بغــداد متوقف نشــده و به امکان حــل موضوعات مورد
اختالف مانند همکاری ایران با سعودی و سازمان ملل در
تمدید آتشبس یمن پرداخته است اما اخیرا سعودیها با
اعطای گذرنامه به شش دیپلمات ایران برای سفر به ریاض
موافقت کرده تــا مقدمات الزم برای حضور حجاج ایرانی
در حج امســال را فراهم کنند .هفته جاری نیز «مصطفی
الکاظمی» نخست وزیر عراق از پیشرفت مذاکرات تهران
و ریــاض در بغداد خبر داد و گفت عراق نقشــی مهم در
نزدیکســازی دیدگاههــای جمهوری اســامی ایران و
عربستان سعودی داشته است

گزیده خبر
دیدار کم سابقه وزرای دفاع آمریکا و چین

وزرای دفاع آمریکا و چین قرار اســت دیروز جمعه
در حاشیه نشست امنیتی «شانگری ال» در سنگاپور
دیــدار و رایزنی کنند.به گزارش گــروه بین الملل
خبرگزاری فارس ،تلویزیون دولتی چین اعالم کرد
که وزیر دفاع این کشــور و وزیر دفاع ایاالت متحده
آمریکا امروز جمعه در حاشــیه نشســت امنیتی «شانگری ال» در سنگاپور
دیدار و رایزنی میکنند.براساس این گزارش ،این اولین دیدار «لوید آستین»
رئیس پنتاگون با «وی فنــگ» وزیر دفاع چین از زمان روی کار آمدن جو
بایدن رئیس جمهور آمریکاست .نشست شانگری ال که یک نشست امنیتی
با حضور مقامات ارشــد نظامی و دیپلماتیک جهان اســت روزهای دهم تا
دوازدهم ژوئن برگزار میشــود و هم اکنون در ســنگاپور در حال برگزاری
است .این نشست از سال  2019تا امروز به دلیل پاندمی کرونا برگزار نشده
بود .روابط میان واشــنگتن و پکن طی ســالهای اخیر بر سر مسائلی مانند
تایــوان ،حضور نظامی آمریکا در این تنگه و حمایتهای نظامی این کشــور
از تایپه ،ادعاهای ارضی در دریای چین جنوبی و مســائل دوجانبه دیگر به
شدت تنش آمیز بوده است .همچنین آمریکا چین را به حمایتهای تاکتیکی
و اقتصادی از روســیه در جنگ علیه اوکراین متهم کرده است .چین از آغاز
جنگ همواره خواســتار پایان آن و حل و فصل اختالفات روسیه و اوکراین
از طریق مذاکره و دیپلماســی است ،و با ارسال تسلیحات کشورهای غربی
به اوکراین کامال مخالفت کرده است .پکن ارسال تسلیحات به کییف را از
عوامل تشدید تنشها میداند.

استعفای جمعی نمایندگان جریان صدر
از پارلمان عراق

نمایندگان جریان صدر عراق در پارلمان این کشور به درخواست رهبر این
جریان نامه استعفایشــان را امضا کردند.به گزارش ایسنا ،به نقل از بغداد
الیوم ،ساعاتی پس از درخواســت مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق از
نمایندگان این جریان برای استعفا از پارلمان ،این نمایندگان استعفانامههای
خــود را امضا کردند.جریان صدر در بیانیــهای در این باره اعالم کرد :همه
نمایندگان جریان صدر بدون اســتثنا در «حنانــه» (دفتر مقتدی صدر در
نجف) ،استعفایشــان را امضا کردند.در این بیانیه آمده است :این اقدام به
دســتور مقتدی صدر صورت گرفت.رهبر جریان صدر عصر پنجشــنبه در
اظهاراتی تلویزیونی گفت :ماندن فراکســیون صدر مانعی در برابر تشــکیل
دولت بوده ،پس تمامی نمایندگان فراکسیون آماده استعفا هستند.وی ادامه
داد :میبایســت عزیزان من ،نمایندگان فراکسیون صدر استعفاهای خود را
بنویســند و بعد از دســتور به آنها طی روزهای آتی ،آن را تقدیم ریاســت
پارلمان کنند.

اوکراین به اجالس ناتو دعوت میشود

اوکراین قرار است در اجالس قریبالوقوع ناتو در مادرید ،اسپانیا دعوت شود
اما هنوز مشخص نیست که آیا زلنسکی به شخصه در آن شرکت میکند یا
خیر.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،بر اساس خبر منتشر
شــده در روزنامه «اروپا پرس» تصمیم ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهوری
اوکراین برای ســفر به مادرید به وضعیت درگیریها در کشــورش بستگی
دارد و اینکه آیا در اجالس ناتو در پایتخت اسپانیا به شخصه شرکت کند یا
خیر ،هنوز مشخص نیست.اجالس ناتو قرار است  ۲۸تا  ۳۰ژوئن سال جاری
میالدی در مادرید برگزار شود.
وزیر خارجه سوئد:

به دنبال مذاکرات سازنده با ترکیه هستیم

وزیر خارجه سوئد دیروز (جمعه) گفت که این کشور درخصوص درخواستش
مبنی بر پیوستن به ائتالف نظامی ناتو به دنبال «مذاکراتی سازنده» با ترکیه
اســت.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،آن لینده ،وزیر امور
خارجه سوئد در بیانیهای عنوان داشــت« :درخواست ما مبنی بر پیوستن
بــه ناتو مورد حمایت اعضای ناتو قرار گرفته اســت .ما خواســتار برگزاری
مذاکراتی ســازنده با ترکیه در رابطه با سواالتی که این کشور مطرح کرده
است ،هستیم».سوئد و فنالند اخیرا و علیرغم هشدار روسیه درخواست خود
را برای پیوستن به ائتالف نظامی ناتو ارسال کردهاند.

ماکرون درخصوص ارسال «تسلیحات
سنگین» به اوکراین اعالم آمادگی کرد

ســرویس مطبوعاتی ریاستجمهوری فرانسه گفت که
رئیسجمهوری این کشور درخصوص ارسال «تسلیحات
سنگین» به اوکراین اعالم آمادگی کرده است.به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،امانوئل ماکرون،
رئیسجمهوری فرانسه روز پنجشنبه طی تماسی تلفنی
با ولودیمیر زلنســکی ،رئیسجمهوری اوکراین ،درخصوص نیازهای اوکراین در
زمینه مالی ،سیاســی و همچنین کمکهای بشر دوستانه سواالتی را پرسید.این
سرویس مطبوعاتی در بیانیهای اعالم کرد« :رئیسجمهوری فرانسه جهت مرتفع
کردن این نیازها از جمله ارســال تسلیحات ســنگین به اوکراین اعالم آمادگی
میکند».در بحبوحه حمله روســیه به غرب ،کشــورهای غربی از جمله فرانسه
حمایت گستردهای از اوکراین میکنند.

info@sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صبح ایران

www.sobh-eqtesad.ir
sobhe-qtesad

@sobheqtesad

شنبه  21خرداد  11 1401ذی القعده  11 1443ژوئن 2022

@sobheqtesad

تهران ،بلوار مرزداران  ،انتهای خیابان گلستان  ،کوی پژوهش پالک 13

 8صفحه سال هفدهم شماره 4924

صاحب امتیاز  :موسسه سخن گستر مدیر مسئول  :فاطمه لشکری

کد شبا 654-2008:

کد پستی 1463777746:

تحریریه  44253450:روابط عمومی  44253448:فکس  44253395 :بازرگانی  44253335-9 :توزیع  44253450 :فکس  44253234 :توزیع :موسسه سخن گستر چاپ :هنر سرزمین سبز

گنجینه

ََ
بلب
یس
ن
بنال ل ارگ با م ت رس یار ت
ِ
ش ی
کار ما زاریست
ُهک ِّما ٔدو عا ق زار م و ِ
نسیم
رد آن زمین هک ی وزد ز طه دوست
جای دم زدن انهفاهی اتاتریست
هچ ِ
ِ
بیار باده هک رنگین کنیم جاهمٔ زرق
هک مس
ت جام رغوریم و انم هشیاریست
ِ میس ِ
پخ
خ ل
کار ره خا ت
ف تو تن هن
ِ
یال ز ِ
ِ
ّ
هک زری سلسله رفتن رطی ِق عیاریست
ِ
لطیفهایست نهانی هک عشق از او خیزد
لع
هک انم آن هن لب ل و خ ِط زن گاریست
ِ

چهره روز
هادی منتظری
هادی منتظری در سال  ۱۳۳۴در کرمانشاه متولد شد و به
واسطهٔ عالقهای که به موسیقی ایرانی داشت از همان اوایل
کودکی هر جا که صدایی یا نوایی از موسیقی سنتی ایران به
گوشش میرسید بیاختیار بدان سو کشیده میشد و به آن
نوا گوش میسپرد تا اینکه توانست ویولنی را برای خودش
تهیه کند و نزد نوازندهای به نام محمود مرآتی شــروع به
فراگیری موسیقی نمود؛ و سالها ویلن نوازی را ادامه داد.
وی پس از آشنایی با محمدرضا لطفی به پیشنهاد او در کنار
نواختن ویلن ساز کمانچه را فرا میگیرد و با کمک مجتبی
میرزاده ساز کمانچهای برای خود تهیه میکند و از آن پس
در اکثر محافل هنری و اجراهای زنده ،کمانچه مینوازد و
ویلن نوازیهایش کم و محدود به ضبط در استودیو میشود
بهطوریکه وی را عمدتاً نوازنده کمانچه میدانند.منتظری پس از دریافت دیپلم به دانشکده هنرهای زیبا راه
مییابد و در رشته موسیقی سنتی ایران بهطور علمی و عملی مشغول تحصیل میگردد و از وجود استادانی
چون نورعلی خان برومند ،جواد معروفی ،مهدی برکشلی ،محمدتقی مسعودیه ،احمد پژمان ،علی تجویدی،
داریوش صفوت ،محمدرضا لطفی ،علی اصغر بهاری و محمدرضا شجریان بهره میگیرد و پای ٔه دانش موسیقی
خود را بواســطهٔ ایشان محکم میکند .وی دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد است.او
باوجود اینکه به عنوان نوازنده و مدرس کمانچه شــناخته شدهاست ،به تدریس دورههای عالی موسیقی
ایرانی برای ساز ویلن در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و آموزشگاههای موسیقی نیز مشغول میباشد .هادی
منتظری کارمند رسمی مرکز سرود است و با صدا و سیما بعنوان نوازنده و آهنگساز همکاری میکند .او در
طول سالها فعالیت هنری خود برای شناساندن موسیقی سنتی ایران به همراه گروههای مختلف موسیقی
به اجرا در کشورهای مختلف پرداختهاست.

پیشنهاد

از هر دری خبری

آتش سوزی جنگلی در جنوب شهر آتن یونان /رویترز

ورزشی

کتاب اهرم زندگی
کتاب اهرم زندگی یا همان “ ”Life Leverageانگلیســی
زبانها ،توســط یک میلیونر خود ســاخته و جوان اهل
انگلســتان ،به نام راب مور نوشته شده است .او تاکنون،
شــش کتاب پرفروش نوشته اســت که از آن میان ،سه
کتــاب عنوان کتاب اول دنیا در رتبه بندی آمازون را به
خود اختصاص داده اند .این نویسنده جوان و موفق آنقدر
با شور و حرارت برایتان از راهکارهای پیشنهادی اش می
گوید که انگار صدایش را از ال به الی ســطور کتاب می
شــنوید .بگذارید یک چیز را خیلی صریح بگویم“ ،این
کتاب از شعارهای غیر واقعی” خالی است .به اعتقاد راب
مور و من که مترجم کتاب هستم ،آنچه برای پیشرفت
در دنیای امروز نیاز داریــم ،تکرار عبارت های جادویی
نیست .بلکه آنچه باید همه ما یاد بگیریم این است که “چطور از زمان یعنی همان گرانبهاترین متاعی که
داریم به درست ترین شکل استفاده کنیم تا هم بهتر و بیشتر زندگی کنیم و هم اثری جاودانه از خودمان
در این جهان باقی بگذاریم”.بنابراین ،نویسنده در چهار بخش اصلی کتاب ،ابتدا به تعریف مفاهیمی مثل
“فلسفه اهرم زندگی” “زمان مساوی سرمایه”“ ،تعادل”“ ،اصل  .… ”۸۰/۲۰بعد ارائه استراتژی ها ،بعدتر
راهکارها و در آخر طرح اجرایی می پردازد .در این روند خوانندگانی که شما باشید در مییابید که چطور
با بکارگیری راهکارهای درست وقتتان را برای زندگی کردن به معنای واقعی کلمه ،در این سیاره بیشتر
کنید .درســت استفاده کردن از وقت نیاز به دانستن تکنیک های خاص دارد؛ راب مور این تکنیک ها
را بی کم و کاست در اختیار شما قرار می دهد ،از پیشنهادهای سادهیادگیری تندخوانی و تند نویسی
گرفته تا چگونگی برون سپاری .برون سپاری ،یکی از بهترین و برجسته ترین این راهکارهاست که البته
پیچ و خم های خاص خودش را دارد ،مث ًال اینکه چطور افراد شایسته را پیدا کنیم.،

فرهنگ

تیم منتخب فصل لیگ جزیره
تیم منتخب فصل لیگ برتر اعالم شد و محمد صالح نیز عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر را کسب کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از
تایمز ،محمد صالح با  ۲۳گل ،لیورپول را به نایب قهرمانی در لیگ و خودش را به عنوان بهترین گلزن در لیگ برتر رساند .البته
او عنوان آقای گلی در لیگ برتر را با سون هیونگ مین شریک شد .سون هیونگ مین در فصل  ۲۰۲۱-۲۲لیگ برتر انگلیس۳۵ ،
بازی با پیراهن تاتنهام انجام داد و  ۲۳گل ثبت کرد تا درخشش فوقالعاده خود را تثبیت کند .نکته جالب این که هیچ کدام از
گلهای سون هیونگ مین از روی نقطه پنالتی زده نشد .در طرف مقابل محمد صالح  ۵گل خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر
رساند .محمد صالح مصری به عنوان بهترین بازیکن سال انگلیس از سوی بازیکنان شاغل در لیگ برتر انتخاب شد .فیل فودن،
ســتاره جوان منچسترسیتی نیز جایزه بهترین بازیکن جوان سال را از این اتحادیه دریافت کرد.صالح باالتر از کوین دی بروین
(منچستر سیتی) ،کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد) ،هری کین (تاتنهام) ،آنتونیو رودیگر ملی پوش آلمانی که برای فصل جدید
چلسی را به مقصد رئال مادرید ترک می کند و دو بازیکن از لیورپول به نامهای ،فیرجیل فان دایک و سادیو مانه قرار گرفت.
همچنین اتحادیه فوتبالیستهای حرفهای ( )PFAتیم منتخب فصل لیگ برتر را اعالم کرد.

دانشــمندان آمریکایی ،نوعی هیدروژل هوشــمند ابــداع کردهاند که
میتواند با تشخیص دادن باکتریهای بیماریزا ،داروهای مورد نظر را
در بدن منتشر کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس ،دانشمندان
«دانشــگاه بــراون» ( ،)Brown Universityهیدروژل جدیــدی را ابداع
کردهاند که میتواند داروها را تنها زمانی منتشــر کند که باکتریهای
بیماریزا را تشــخیص دهد .هنگامی که این هیدروژل به صورت یک
بانداژ استفاده شد ،توانســت دارو را زمانی منتشر کند که عفونت آغاز
شــده بود.استفاده بیش از حد آنتیبیوتیکها ،یکی از عوامل مهم بروز
مقاومت دارویی در باکتریها است .ارائه مقدار مناسبی از آنتیبیوتیکها
در زمان مناسب میتواند به کاهش سرعت مقاومت دارویی کمک کند
اما قضاوت در مورد این موضوع دشوار است .به همین دلیل ،دانشمندان
دانشــگاه براون ،ماده هوشمندی ساختند که تنها زمانی که باکتری را
شناسایی کند ،به انتشار محموله دارویی خود میپردازد.این هیدروژل،
شــبکهای از پلیمرها را شــامل میشــود که میتوانند محمولهای از
نانوذراتی مانند آنتیبیوتیکها را در خود نگه دارند .این ماده به گونهای
طراحی شد که پلیمرها هنگام مواجهه با آنزیمهایی به نام «بتاالکتاماز»
( )beta-lactamaseتجزیه شوند که بسیاری از باکتریهای بیماریزا آن را
تولید میکنند .این امر به انتشار نانوذرات منجر میشود«.آنیتا شوکال»
( ،)Anita Shuklaپژوهشــگر ارشد این پروژه گفت :جالب اینجاست که
بتاالکتامازها در واقع عامل اصلی مقاومت آنتیبیوتیکی هســتند زیرا
آنتیبیوتیکهای «بتاالکتــام» ( )beta-lactamرا که برخی از رایجترین
آنتیبیوتیکهای تجویزشده هستند ،از بین میبرند.

تخت گاز
دیدن کابوس از نشانههای اولیه
پارکینسون است!

تقدیر یونسکو از
«قیچیای که دنبال کار می گشت»
دیپلم افتخار از طرف موسســه بینالمللی تئات ِر زیر نظر
یونسکو به نمایش «قیچیای که دنبال کار می گشت»
ســاخته سعید زین العابدینی اعطا شد.به گزارش ایسنا،
جشــنواره کودک و نوجوان تفلیس کشور گرجستان از
تاریخ  ۱۰تا  ۱۶خردادماه در شــهر تفلیس برگزار شــد
و نمایــش «قیچی ای کــه دنبال کار می گشــت» به
نویسندگی محمدحسین ناصربخت و کارگردانی سعید
زیــن العابدینی با اجرای خود در این جشــنواره ،دیپلم
افتخار بهترین اجرای نمایش و بهترین طراحی و ساخت
عروسک را از ســوی موسســه بین المللی تئاتر ()ITI
یونسکو دریافت کرد.همچنین مریم آشوری از بازیگران
این نمایش ،نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگری معرفی
شد.این نمایش ویژه گروه سنی خردسال و کودک و از تولیدات طرح کتاب -تئاتر -مدرسه مرکز تولید
تئاترو تئاتر عروســکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت و چندی پیش در پردیس تئاتر
شهرزاد به مدت  ۳۰شب اجرا داشت .در بازی_نمایش «قیچی ای که دنبال کار می گشت» مریم آشوری
و عبد آتشانی به عنوان بازیگر و بازی دهنده ی عروسک ،عبد آتشانی به عنوان آهنگساز ،مژده ذکریاپور
به عنوان طراح صحنه و ســازنده ی عروســک ،مجتبی گیویان به عنوان طراح نور ،عباس شاه چراغی
به عنوان دســتیار کارگردان ،ریحانه مطهری و روژین ستاری مسئول روابط عمومی و روشنک کریمی
مسئول تبلیغات مجازی و رسانه همکاری می کنند.این اثر روایت استاد آهنگری است که در کارگاهش
قیچی تیزی میســازد ،آن را برای روز مبادا در گوشهای میگذارد .پس از چند روز که قیچی احساس
تنهایی و طرد شدن میکند ،برای پیدا کردن یک کار خوب از مغازه بیرون میرود و ...

هیدروژل هوشمندی که میتواند
باکتریهای بیماریزا را از بین ببرد

کوپرا ترامار  ،۲۰۲۴برادر اسپانیایی آئودی  Q3جدید
کوپرا این هفته مراسم جذابی را برای معرفی برخی از محصوالتش و تحقق هدف فروش ساالنه  ۵۰۰هزار دستگاهی تدارک دید.
وقتی بدانید کوپرا از زمان تأسیس در سال  ۲۰۱۸تاکنون فقط حدود  ۲۰۰هزار دستگاه خودرو فروخته است بزرگی این هدف را
درک خواهید کرد .یکی از محصوالت جدید زیر برند سئات خودروی ترامار  Teramarخواهد بود .نام این خودرو از شهری ساحلی
در نزدیکی بارسلونا گرفته شده است.ترامار یک کراس اوور جمعوجور خواهد بود که اشتراکات فنی زیادی با نسل بعدی آئودی
 Q3دارد .عالوه بر این ترامار به همراه پسرعموی آلمانی خود در کارخانه گیور گروه فولکسواگن در مجارستان تولید خواهد شد.
با توجه به برخی اطالعات موجود میتوان گفت کوپرا ترامار حدود  ۴.۵متر طول خواهد داشت .انتظار میرود نسل بعدی آئودی
 Q3خودرویی نسبتاً بزرگتر نسبت به نسل فعلی با طول  ۴.۴۸متر باشد.همانگونه که در تصاویر دیده میشود درگاه شارژ ترامار
روی گلگیر جلو قرار دارد .کوپر میخواهد این خودرو را با قوای محرکه پالگین هیبریدی عرضه کند .هنوز مشخصات باتری این
خودرو اعالم نشده اما گفته میشود ترامار در حالت الکتریکی شعاع حرکتی  ۱۰۰کیلومتری خواهد داشت .نسخههای درونسوز
این کراس اوور کامپکت نیز با جدیدترین پیشرانههای بنزینی گروه فولکسواگن تولید خواهند شد.

محققان دانشگاه بیرمنگام بریتانیا در مطالعه اخیرشان اظهار کردهاند
دیدن کابوس ممکن اســت نشانه اولیه بیماری پارکینسون باشد.به
گزارش ایسنا و به نقل از اس اف ،گروهی از محققان دانشگاه بیرمنگام
میگویند مردان مسنی که به طور مکرر کابوسهای شبانه را تجربه
میکنند ،سه برابر بیشتر احتمال دارد که بعدا به پارکینسون مبتال
شوند.این یافتهها امید به توسعه یک برنامه غربالگری را فراهم میکند
که این برنامه بیماران را قادر میســازد زودتر درمان را شروع کنند.
افراد مبتال به بیماری عصبی ویرانگر مستعد دیدن رویاهای ترسناک
هستند ،اما دانشــمندان تاکنون این موارد را به عنوان یک عالمت
هشــدار در نظر نگرفتهاند.دکتر آبیدمی اوتایکــو()Abidemi Otaiku
سرپرست این مطالعه گفت :اگرچه تشخیص زودهنگام پارکینسون
میتواند واقعا مفید باشــد ،اما شاخصهای خطر بسیار کمی وجود
دارد و بسیاری از آنها به آزمایشهای بیمارستانی گرانقیمت نیاز دارند
یا مانند دیابت بســیار رایج و غیراختصاصی هستند .در حالی که ما
نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه داریم ،شناسایی اهمیت
رویاهای بد و کابوس میتواند نشان دهد افرادی که در سنین باالتر
تغییراتی در رویاهای خود مشــاهده میکنند باید به دنبال مشاوره
پزشــکی باشند.کابوس میتواند خطر ابتال به پارکینسون را دو برابر
کندمحققان این مطالعه دادههای  ۳۸۱۸شرکتکننده را که بهطور
مستقل در ایاالت متحده زندگی میکردند و بهطور متوسط ۱۲سال
تحت بررسی قرار گرفته بودند را تجزیه و تحلیل کردند .در ابتدا ،آنها
طیف وسیعی از نظرسنجیها را تکمیل کردند که یکی از آنها شامل
سواالتی در مورد کیفیت خواب بود.

