سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سهگانه را رد کرد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات متعدد این شورا به طرح شفافیت قوای سهگانه از ارجاع آن به مجلس شورای اسالمی برای رفع ایرادات خبر داد.به گزارش
خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ،هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح دیروز (دوشنبه) برگزار شد ،طی سخنانی با اشاره به
بررسی طرح شفافیت قوای سهگانه در این شورا ،گفت :بر اساس بررسیهای بهعملآمده در جلسات شورا نسبت به برخی موارد ابهامات و اشکاالت مطرح شد و این
طرح بهمنظور اصالح به مجلس ارجاع داده میشود.وی افزود :این اشکاالت در خصوص اصل موضوع شفافیت نیست ،بلکه راجع به مشموالن ،نحوه اجرا ،سازوکارهای
این طرح و جوانبی است که باید مدنظر قرار گیرد.سخنگوی شورای نگهبان با تشریح ایرادات و ابهامات این شورا به طرح مذکور....
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آنکتاد گزارش داد

نگـــاه

رشد ۶درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران

آیا اقتصاد جهانی شاهد تکرار دهه
 ۱۹۷۰خواهد بود؟
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غضنفری خطاب به دارندگان وامهای معوق ارزی:

نه به رئیسجمهوری نامه بزنید و نه وقت
خود را تلف کنید؛ وام را تسویه کنید

رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی ضمن اتمام حجت با دریافتکنندگان تسهیالت ارزی برای برگشت آن
به نرخ روز تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند حتما نســبت به تملک داراییهای آنها اقدام خواهد شد،
بنابرایــن نه به رئیسجمهوری نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند.مهدی غضنفری در گفتوگو با ایســنا ،از
آخرین تصمیم در رابطه با درخواســت تسهیالتگیرندگان ارزی به ویژه بخش خصوصی جهت پرداخت با نرخ
 ۴۲۰۰تومان توضیحاتی ارائه کرد.
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مالبخاتگان بانک ملی به پلیس مراجعه کنند
6

جمعآوری کارتهای سوخت صحت دارد؟
4

مستاجران داراییهای خود را میفروشند

افزایش تقاضا در حاشیه تهران
3

در صورتی که مشکوک به آبله میمونی
شدیم چکار کنیم؟

رییس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انســان و حیوان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشــت گفت :تا کنون در کشور هیچ مورد قطعی و محتمل از ابتال به آبله میمونی را شناسایی
نکردهایم؛ بنابراین ضرورتی بر مطرح شــدن واکسیناســیون عمومی در ایــن ارتباط وجود ندارد.
به گزارش ایســنا ،دکتر بهزاد امیری در مورد احتمال شــیوع آبله میمونــی و نگرانیهایی که در
این خصوص در جامعه ایجاد شــده ،اظهار داشــت :بیماری آبله میمونی یا بیماری مانکی پاکس
( )monkeypoxیک بیماری ویروسی از خانواده آبله و هم خانواده ویروس آبله ،واکسینیا و آبله گاوی
اســت.وی ادامه داد :اولین مورد شناخته شده ویروس آبله میمونی در سال  ۱۹۵۸در بین میمون
هایی که برای تحقیقات و پژوهش نگهداری شدند ،مشاهده شد .ولی اولین مورد انسانی این بیماری
در سال  ۱۹۷۰در آفریقا و در یک کودک شناسایی شد .زادگاه آبله میمونی در کشورهای مرکزی و
غرب آفریقا و در مناطقی پوشیده شده از جنگلهای بارانی استوایی است چرا که مخزن این ویروس
عالوه بر میمونها برخی از جوندگان نیز هستند که البته هنوز به صورت دقیق و کامل مخزن این
ویروس شناسایی نشده است .اما به علت تماس بین انسان و حیوانات در این مناطق این بیماری
به انسان سرایت کرده است.
دوره کمون ویروس آبله میمونی  ۵تا  ۲۱روز است
دکتر امیری با بیان اینکه عالئم ویروس آبله میمونی به دو صورت خواهد بود ،گفت :آبله میمونی
عالئم فاز اولیه و ثانویه دارد .وقتی این ویروس وارد بدن میشود ممکن است بین یک تا دو هفته
هیچ عالمتی نداشته باشد ،بعضا گفته می شود بین  ۵تا  ۲۱روز عالمتی ندارد .اما وقتی دوره کمون
و پنهان آن خاتمه پیدا میکند ،با عالئم عمومی نظیر تب ،ســردرد شــدید ،درد عضالنی ،کاهش
انرژی بدن ،کمر درد و تورم غدد لنفاوی شروع میشود.
عالئم اولیه بیماری آبله میمونی
رییس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر ادامه داد:
ابتال به ویروس آبله میمونی ابتدا با عالئم عمومی نظیر تب ،ســردرد شدید ،درد عضالنی ،کاهش
انرژی بدن ،کمر درد و تورم غدد لنفاوی شــروع میشود.وی با بیان اینکه بیماری آبله میمونی در
دوره کمون قابلیت انتقال به فرد دیگر ندارد ،اظهار کرد :انتقال ویروس آبله میمونی از زمان شیوع
عالئم آغاز میشود و بعد از آن اثرات پوستی همچون تاولهای پوستی ایجاد شده که ابتدا مسطح
اما آرام آرام برجسته و آب دار میشوند و در درون آن تغییر رنگ ایجاد کرده و سپس پوستهریزی
میکنند و سپس محو میشوند.
بیشترین علت ابتال به ویروس آبله میمونی
رییس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انســان و حیوان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر درباره
راههای انتقال آبله میمون و برخی شایعات مبنی بر اینکه آبله میمون از طریق هوا نیز انتقال مییابد،
گفت :بیشترین راه انتقال بیماری آبله میمونی ،تماس نزدیک از جمله تماس پوست به پوست است.
اما انتقال قطرهای از طریق تنفس ،تماس انسان با حیوانات آلوده و خوردن گوشت آلوده نیز از دیگر
راههای ابتال به آبله میمون اســت.وی تاکید کرد :گاهی اوقات در صورت تماس فرد سالم با لباس،
روتختی و ظروف آلوده به ویروس آبله میمونی ،فرد به این ویروس مبتال میشود.
ابتال به آبله مرغان باعث ایمنی در برابر ابتال به آبله میمونی نمی شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که در گذشته به آبله مرغان مبتال شدهاند در مواجهه با آبله
میمونی دارای ایمنی و پیشگیری هستند یا خیر ،اظهار کرد :اصال هیچ نوع واکنش متقاطعی بین
آبله مرغان و آبله میمونی وجود ندارد چون دو ویروس از دو خانواده کامال مجزا هستند .پس ابتال به
آبله مرغان در گذشته هیچگونه ایمنی از ابتال به آبله میمونی ایجاد نخواهد کرد.
در صورتی که مشکوک به آبله میمونی شدیم چکار کنیم؟
دکتر امیری با طرح این پرسش که اگر مشکوک به ابتال آبله میمونی شویم باید چه اقدامی صورت
دهیم؟ تصریح کرد :اولین مسئلهای که باید مد نظر داشته باشیم این است که هیچ جای نگرانی و
اضطرابی وجود ندارد .فرد دارای عالئم باید به یک مرکز بهداشتی ،درمانی مراجعه کند .همکاران ما
در این درمانگاههای دولتی آموزش دیدهاند که چگونه از این افراد نمونهگیری کرده و به کجا ارسال
کنند.رییس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر ابراز
امیدواری کرد :خوشبختانه با هماهنگی که بین آزمایشگاه انستیتو پاستور و قطبهای دانشگاهی
در سراسر کشور انجام شده ،امکان انجام تست آزمایشگاهی این بیماری در کشور میسر است.

سخنگوی وزارت امورخارجه:

پاسخ ایران به قطعنامه قاطع و متناسب بود
تهران-ایرنا-سخنگوی وزارت امورخارجه گفت:
نمیتوانستیم قطعنامه سیاسی و غیرفنی آژانس
را بدون پاسخ بگذاریم لذا اقدامات خود را انجام
دادیم و اقدامات قاطع و متناسب بود .به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی ایرنا ،سعید خطیبزاده
ســخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری
هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا در
مورد اینکه تصویب قطعنامه آژانس چه تاثیری
در روند گفتگوهای وین خواهد داشت ،گفت :ما
با یک کنشــگر یاغی و با یک رژیم یاغی در این
منطقه رو به رو هستیم که بیشترین رفتار های
یاغی گرایانه ،تروریســتی ،مداخلهجویانه ،جنگ
طلبانــه و قانون گریزی را در نظــام بین الملل
به منصه از ظهور گذاشــته اســت .رژیم جعلی
صهیونیستی از هیچ تالشی فروگذار نکرده است
که ســاختارهای حقوق بین الملل را به سخره
بگیرد و سازمانهای بینالمللی را ابزار کند همه
ایــن کارها با حمایت ها و چک ســفید امضای
برخی کشــورها انجام شده است.وی در پاسخ به
سوال دیگر ایرنا درمورد سفر گروسی به سرزمین
های اشغالی اظهار داشت :جای تاسف است که
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان
کارگزار ســازمان انرژی اتمی این ساختار را در
اختیار چنین رژیم قانونگریزی قرار داده اســت
و توسط کارگزاران خود این ساختار را به سخره
گرفته و به چالش کشیده است.خطیب زاده ادامه
داد :این اقدامات دستاوردهای سازمانهای بین
المللی را بی اعتبار کرده اســت ،پیام این ســفر
مثل هر اقدام دیپلماتیک دیگری روشــن است
و مدیرکل آژانس موظف اســت در پی استقالل
این سازمان و بیطرفی آن باشد ،طبق اساسنامه
ســازمان بین المللی انرژی هسته ای ،مدیرکل
وظیفه قطعی در این خصوص داشــته اســت و
در زمــان غلط در جای غلط حضور پیدا کرده و
افراد غلط را مالقات کرده است و به اعتبار آژانس
ضربه بدی وارد کرده اســت.رژیم صهیونیستی
هیچ معاهده منع اشــاعهای را نپذیرفته اســت.
وی قطعنامه آژانس را کامال سیاســی و طراحی
شده خواند و گفت :این قطعنامه در مسیری بین
ایران و آژانس ایجاد شــده بود و توافق شده بود،
خلل ایجاد کرده است ،اقدام به تغییر لحن ،تغییر
گفتگو ،تغییر واژه ها که به ناگاه در بیان مدیرکل
به پارلمان اروپا رخ داد ،نشان میدهد که دستور
پذیری از یک مرکز انجام شده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریح کرد:
نمیتوانستیم اقدام سیاسی و غیرفنی آژانس را
بدون پاســخ بگذاریم لذا اقدامات خود را انجام
دادیم و اقدامات قاطع و متناســب بود هر چقدر
آنها بگویند که قطعنامه شکلی و توصیهای بوده
اســت اما اگــر ضرورتی بر ارائــه قطعنامه نبود
.خطیــب زاده تاکید کرد :تمامــی دوربینهای

پادمانی ســر جایش اســت .اقدامات ایران هیچ
نگرانی اشاعهای ندارد و ایران جزو پادمان است.
ایران با رویکرد منطقهای دنبال حل پدیده
گرد و غبار است
وی درخصوص اظهــارات یکی از مقامات ترکیه
پیرامون منشــاء ریزگردها و عــدم حضور ایران
در کنوانسیونی درباره ریزگردها در ساحل عاج،
گفت :ایران یکی از بنیانگذاران کارگروه مبارزه
با پدیده ریزگرد هاست .چه در جلساتی که طی
سالهای گذشته برگزار و چه در جلساتی که در
فائو در کمیته مرتبط برگزار شــده ایران حاضر
بوده اســت .جمهوری اسالمی ایران تالش کرده
بــا رویکرد منطقهای این موضــوع را حل کند.
خطیب زاده افزود :پیوســتگی محیط زیست در
کل منطقه وجود دارد .مدیریت اشــتباه آبها و
سدســازیها در رودهای باالدستی وجود داشته
است .قطعا جواب مشــترک الزم دارد و باید در
فضای غیرسیاسی آن را دنبال کرد.
توافق در دسترس است اگر آمریکا از توهم
اهرم سازی عبور کند
خطیبزاده در مورد کاهش تعهدات برجام یایران
گفت :آنچه که جمهوری اسالمی ایران در کاهش
تعهدات برجامی خود انجام داده است ،در پاسخ
به اقدامات طرف مقابل بوده اســت .اگر فردا در
وین توافق انجام شــود ،تمامــی اقدامات ایران
برگشــت پذیر است.اما فشــارهایی که بر مردم
ایران تحمیل کردند ،برگشت ناپذیر است.
وی تصریح کرد :بهتر است غرب تمرکز خود را بر
به نتیجه رسیدن توافق بگذارد .توافق در دسترس
است اگر آمریکا از توهم اهرم سازی عبور کند.
پیشنهاد چین و روسیه هم فاصله گرفتن از
دالر است
وی در مورد اظهارات صفری ،معاون دیپلماسی
اقتصادی وزارت امور خارجه در مورد پیشــنهاد
پول جدیــد برای جایگزینــی دالر گفت :اینکه
مبادالت خودمان را بــه غیر از دالر انجام دهیم
همواره در دســتور کار ایران بوده است و تالش
میکنیم از دالر فاصله بگیریم و تنها پیشــنهاد
ایران نیست بلکه پیشنهاد چین و روسیه هم بوده
است ولی اصل ایده در دستور کار ما بوده است.
وزیرخارجه پاکســتان فردا به ایران سفر
میکند /رئیس جمهور ترکمنستان به ایران
میآید
خطیب زاده در مورد ســفرهای دیپلماتیک به
تهران گفت :فردا وزیر خارجه پاکستان به تهران
خواهد بود .رئیس جمهور ترکمنســتان به ایران
میآید .رئیس مجلس ارمنســتان در این هفته

عازم ایران اســت.وی همچنین در مورد تعیین
سفرای ایران در فرانسه ،انگلیس و سازمان ملل
و شایعه مخالفت با گزینههای وزارت خارجه در
نهاد ریاست جمهوری گفت :فرآیندهای معمول
به صورت عادی در حال انجام است .حتما فرآیند
انتخاب و اعزام ســفرا با حساســیت و دقت نظر
باالیی انجام شود و شاید باعث شده این برداشت
پیش بیاید .برخی کشــورهایی که نام بردید در
مرحله گرفتن آگرمان از دولت میزبان است که
ان شاءاهلل سفرا اعزام میشوند.
امیــر عبداللهیان بــه زودی عازم آفریقا
میشود
وی در خصوص افزایش مراودات با کشــورهای
آفریقایی؛گفت:امیرعبداللهیان به زودی عازم چند
کشور در آفریقا هســتند ،چند هیئت افریقایی
طی این مدت از جمهوری اسالمی ایران بازدید
داشتند.ســخنگوی وزارت خارجه افزود :با توجه
بــه اینکه در غرب و جنــوب آفریقا مبادالت ما
از میلیارد دالر عبور کرده اســت .اتفاقاتی که تا
به امروز کمتر شــاهد آن بودیم و اتفاقا تنوع در
سیاســت خارجی و دیپلماســی اقتصادی را در
همین راستا پیگیری کردیم.به طور ویژه بخش
آفریقای ما مامور شده که این مراودات را پیگیری
کند.
مقاومت پاسخ درست به رژیم صهیونیستی
است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اقدامات
رژیم صهیونیستی در منطقه گفت:ملت سوریه و
ملتهای دیگر منطقه میدانند که جواب متجاوز
سیلی است .قطعا سوریه نمیتواند حیاط خلوتی
برای تجاوزات رژیم صهیونیستی باشد ،مقاومت
پاسخ درست به رژیم صهیونیستی است.
سپاه پاســداران انقالب اسالمی ،کابوس
یاغیان ،متجاوزان به کشورهای منطقه است
خطیــب زاده در واکنش به به جایزه  ۱۵میلیون
دالری آمریــکا در ازای دریافت اطالعات درباره
سپاه گفت :اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
کابوس یاغیان ،متجاوزان به کشــورهای منطقه
باشــد ،باعث افتخار جمهوری اســامی است و
قطعا سپاه پاسداران به دلیل برقراری امنیت در
منطقه ،مورد خشم و نفرت یاغیان قرار میگیرد.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی در مورد احتمال
دیــدرا وزرای خارجی ایران و عربســتان افزود:
تمرکز جمهوری اســامی ایران بر حج است تا
حج خوبی برگزار شود و همانطور که مقام معظم
رهبری فرمودند حج آرامی را داشته باشیم.
ادامه در صفحه دوم
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بانک تســویه بینالمللی ۱۸ ،می  ،۲۰۲۲با انتشار گزارشی با عنوان «
اختالالت بازار کاال ،رشــد و تورم» برخی از دالیل شکلگیری وضعیت
جهانی (تورم باال) را تشــریح نموده و به مقایسه وضعیت فعلی با دهه
 ۱۹۷۰پرداخته اســت.به گزارش خبرنگار ایبِنــا ،در این گزارش آمده
اســت :جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت کاالها شد .در هفتههای
پیش از آغاز جنگ ،قیمت نفت بیش از  ۳۰درصد و قیمت گاز طبیعی
در اروپــا بیش از  ۶۰درصد افزایــش یافت .قیمت مواد غذایی و فلزات
نیز افزایش یافت (نمودار  ،۱پانل ســمت چپ) .این افزایشها در کنار
افزایــش قابل توجه قیمتها در ســال  ۲۰۲۱اتفاق افتاد و قیمتها را
بسیار باالتر از سطح قبل از همهگیری افزایش داد .اگرچه قیمتها از آن
زمان تا حدودی عقبنشــینی کردهاند ،اما طبق استانداردهای تاریخی
همچنان باال هســتند .با ادامه جنگ ،چشــمانداز بازارهای کاال به طرز
قابل توجهی نامشــخص و نا مطمئن خواهد بود.افزایش قیمت کاالها
منجر به اختالالت عمده عرضه ( )major supply disruptionsشد .روسیه
و اوکراین در بســیاری از بازارهای کاالیی در جهان نقش مهمی دارند.
آنها با هم بیش از  ۱۰درصد از تولید گندم و نفت جهانی و بیش از ۲۰
درصد از گاز طبیعی جهان را در اختیار داشتند .روسیه همچنین فلزات
مورد استفاده برای ساخت هواپیما ،اتومبیل و تراشههای کامپیوتری را
تأمین میکند (نمودار  ،۱پانل سمت راست) .کمبود این فلزات میتواند
منجر به تشــدید تنگناها ( )intensification of bottlenecksشود .در حال
حاضر ،جنگ زنجیره تأمین کشاورزی را مختل (disrupted agricultural
 )supply chainsکرده است .چنین اختالالتی به دلیل تخریب محصوالت
زراعی و زیرساختهای فیزیکی میتواند چند برابر شود .در همین حال،
تحریمهای اضافی علیه روسیه میتواند عرضه کاالهای انرژی را حداقل
به برخی از بازارها کاهش دهد.قیمتهای باال و بیثبات کاالها خطرات
قابل توجهی بــرای اقتصاد جهانی ایجاد میکند .تأثیرات آن بر تورم و
رشد محسوس خواهد بود و بسته به اینکه آنها صادرکننده یا واردکننده
کاالهای تحت تأثیر هســتند و قیمتهای باالتر بــر درآمد خانوارها و
شرکتها چه تأثیری میگذارد ،رشــد اقتصادی به طور نابرابر در بین
کشــورها کاهش خواهد یافت .به طور خالص ،قیمتهای باالتر کاالها
احتماالً در کوتاه مدت باعث کاهش رشد و افزایش تورم میشود .اینکه
آیا اقتصاد جهان شــاهد تکرار دهه  ۱۹۷۰باشــد _ زمانی که افزایش
قیمــت نفت به بارزتریــن دوره رکود تورمــی (the most pronounced
 )stagflationary episodeدوران مدرن کمک کرد _ بستگی به مدت زمان
ادامه اختالالت بازار کاال دارد و اینکه آیا سیاستهای اقتصاد کالن این
پیامدها را با موفقیت بیشــتری نســبت به گذشته مدیریت میکند یا
خیر.در نگاه اول ،برخی شــباهتها مشهود است .همانطور که در دهه
 ،۱۹۷۰افزایــش اخیر قیمت کاالها تا حــدی منعکس کننده عرضه
کمتر و دسترسی کمتر به کاال است .اگر عرضه کاهش یافته کود باعث
کاهش بازده محصوالت جهانی شود و تحریمها جریان کاالهای انرژی
به بازارهای جهانی را محدود کند ،این فشارها میتواند تشدید شود .بر
اساس برخی معیارها ،رویدادهای اخیر حتی از رویدادهای دهه ۱۹۷۰
مخلتر به نظر میرســند .برای مثال ،افزایش قیمت اخیر بر مجموعه
وســیعتری از کاالها تأثیر گذاشته است .افزایش قیمت کاالها در دهه
 ۱۹۷۰متمرکز بر بازار نفت بود ،در حالی که در ماههای اخیر قیمتهای
انرژی ،کشــاورزی ،کاالها و فلزات همگی افزایشهای زیادی را تجربه
کردند .با این حال ،افزایش قیمت نفت در دهه  ۱۹۷۰بســیار بیشتر از
افزایشهای اخیر بود :در بحران  ،۱۹۷۳قیمت نفت در عرض یک هفته
بیش از دو برابر شد ،در حالی که در بحران  ۱۹۷۹در طول یک سال به
میزان مشابهی افزایش یافت .در مقابل ،قیمت نفت کمتر از  ۵۰درصد،
باالتر از آنچه در ابتدای ســال  ۲۰۲۲بود و در شــرایط واقعی کمتر از
اوایل دهه  ۲۰۱۰است .در عین حال ،دالیلی برای این تفکر که افزایش
اخیر قیمت کاالها نسبت به دهه  ۱۹۷۰کمتر مخرب است ،وجود دارد.
 .۱فقدان پسزمینهای تورمی
به طور مشخص پس زمینه تورمی ،تهدیدکنندگی کمتری دارد .بحران
نفت در ســال  ۱۹۷۳به دنبال چندین سال افزایش تورم ایجاد شد .و
تورم در ســالهای منتهی به بحران  ۱۹۷۹بسیار باال بود .اگرچه تورم
جهانی در سال گذشــته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ،اما
چندین ســال قبل از آن کم بود .در نتیجه ،تورم باال احتماالً کمتر در
ن خانوارها و شرکتها ریشه دوانده است ،که میتواند سرریز قیمت
ذه 
های باالتر کاالها را محدود کند.
 .۲وابستگی کمتر اقتصاد به انرژی
شدت انرژی به تولید ناخالص داخلی _ مقدار انرژی مصرف شده نسبت
به حجم کل کاالها و خدمات تولید شــده _ از اواخر دهه  ۱۹۷۰حدود
 ۴۰درصد کاهش یافته است .این کاهش برای نفت بسیار چشمگیر بوده
اســت که مصرف در واحد تولید ناخالص داخلی آن بیش از نصف شده
است .بخشی از این کاهش نشان دهنده تغییر مصرف انرژی از نفت به
سوختهای دیگر مانند گاز است .اما حتی برای این سوختها ،مصرف
کل به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است .در نتیجه،
قیمتهای باالتر انرژی نسبت به گذشته اهمیت کمتری برای رشد دارد.
 .۳چارچوبهای سیاست قویتر
بحرانهای نفتی دهه  ۱۹۷۰به دنبال فروپاشــی سیستم برتون وودز
بود .در بســیاری از کشورها ،اهداف سیاســت پولی و عملکردها به
درستی تعریف نشده بودند .امروزه ،اکثر بانکهای مرکزی چارچوب
های سیاستی منسجمتری دارند که به آنها اجازه میدهد با موفقیت
چندیــن جهش بزرگ قیمت کاالها را از دهــه  ۱۹۷۰تا کنون طی
کنند .با این حال ،اعتبار سیاستگذار به اقدامات بانک مرکزی بستگی
دارد و اگر بانکهای مرکزی اجازه دهند تورم باال برای مدت طوالنی
ادامه یابد ،ممکن است این اعتماد از بین برود.با وجود اینکه تحوالت
امروز ممکن است کمتر از بحرانهای نفتی دهه  ۱۹۷۰اختالل ایجاد
کند ،اما افزایش اخیر قیمت کاالها همچنان میتواند پیامدهای قابل
توجهی بر تولید و تورم داشــته باشــد .اینها بــه نوبه خود به دلیل
افزایش قیمت کاالها و اینکه آیا یک کشور کاالهای مربوطه را صادر
یا وارد میکند ،بستگی دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

سخنگوی وزارت امورخارجه:

پاسخ ایران به قطعنامه قاطع و متناسب بود
ادامه از صفحه اول
عملیــات اخیر در اربیل عراق علیه عناصر یــک رژیم یاغی ،جراحی
کوچکی بود
ســخنگوی وزارت خارجه درباره حمله پهپادی اخیــر در اربیل و خبرها درباره
کشتهشــدن  ۲نفر از اعضای موســاد گفت :در این باره پاســخی ندارم .پاسخ
اســرائیل را در جای خودش میدهیم و در کشورهای ثالث نمیدهیم.وی ادامه
داد :عملیــات اخیر در اربیل عراق علیه عناصر یک رژیم یاغی ،جراحی کوچکی
بود که بهطور دقیق به هدف اصابت کرد.خطیب زاده در مورد ســفر وزیر خارجه
روسیه گفت :زمان سفر الوروف به ایران اطالع رسانی خواهد شد.وی همچنین در
پاسخ به سوالی در مورد سفر کمیسیونر عالی حقوق بشر به چین گفت :از سفر
کمیسیونر عالی حقوق بشر به چین هم استقبال میکنیم .برخی طرفها موضوع
حقوق بشر را به یک ابزار سیاسی تبدیل کردهاند.
اسدی دیپلمات ایران بدون قید شرط باید آزاد شود
ســخنگوی وزارت امور خارجه در مــورد آخرین وضعیت آقای اســدی گفت:
دستگیری اقای اسدی دیپلمات ایران در بلژیک نقض فاحش قرارداد وین در سال
 ۱۹۶۱اســت.وی ادامه دارد :با دستور رئیس جمهور شکایت حقوقی برای آزادی
آقای اســدی در مجامع بینالمللی انجام شــد.دولت بلژیک نقض عهد و بدعت
خطرناکی را انجام دادند و بدون قید و شــرط باید آقای اسدی آزاد و درخصوص
دستگیری وی اعاده حیثیت شود.
توضیحات خطیبزاده در مورد مراسم سفارت روسیه
خطیبزاده در مورد عکس های منتشــر شده از سفارت روسیه گفت :نگاه دقیق
نیازمند است ،اگر به عکسهای سفارت ایران در روسیه نگاه کنید ،میبینید که
مقامات نظامی ،امنیتی و وزرای روسیه در صف میایستند تا به سفیر ایران دست
بدهند و بعد از جلسه بنده عکسهایی در این زمینه به شما نشان خواهم داد ،کار
دیپلمات همین است نباید دچار خود تحقیری شویم.وی ادامه داد :شما منتقد هر
سیاستی که هستید ،باشید هر نگاهی که به سیاست خارجی دارید ،داشته باشید،
اساساً جمهوری اسالمی ایران و ملت ایران زیبایی هایشان در این تفاوت سلیقهها
است.ما در منطقه جز کشورهایی هستیم که هر نوع گفتمان را میتوانیم داشته
باشیم و بشنویم در مورد ایاالت متحده ،روسیه ،چین ،ترکیه و پاکستان.سخنگوی
وزارت امورخارجه اظهار داشت :سیاست آن چیزی است که از این تریبون ،تلفن
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اعالم میشود آنچه که مردم و رسانهها و نخبگان
میگویند مورد احترام است.وی با تاکید بر اینکه نباید دچار خودتحقیری نشوید،
گفت :گفتمان جمهوری اســامی ایران «نه شــرقی نه غربی» «استقالل آزادی
جمهوری اسالمی» و توانمندسازی ملت ایران و غرور ایران است.سخنگوی وزارت
امور خارجه اظهار داشت :فراموش نکنید که وزیر امور خارجه در مسکو گفت« ما
نه اقمار کسی می شویم و نه برای خودمان قمری می خواهیم»،برخی اظهارات
شبهه افکنی است.
هیچ هواپیمای ایرانی توقیف نشده است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :هیچ هواپیمایی از جمهوری اسالمی ایران که
متعلق به شرکت های ایرانی باشد توقیف نشده است.وی درخصوص آینده برجام،
اظهار داشت :آنچه ایران در کاهش تعهدات برجامی خود انجام داده در پاسخ به
اقدامات طرف مقابل بوده اســت .سالهاســت که برجام برای ایران کار نکرده و
توافق منافع اقتصادی برای مردم ایران نداشته است .یک مقدار طرف های مقابل
این روزها را تحمل کنند که برخی ابعاد فنی آن کاهش یابد و آنها ببیند کاهش
تعهدات یعنی چه .تمام اقدامات ایران برگشت پذیر است .اگر توافق فردا در وین
نهایی شــود تمام اقدامات ایران از لحاظ فنی برگشت پذیر است .آنچه برگشت
ناپذیر است تروریسم اقتصادی آمریکا و آنهایی است که همراهی با آمریکا کردند.
دردی که بر مردم ایران اعمال کردند برگشــت ناپذیر است .باید برای به نتیجه
رسیدن توافق تمرکز کنند.سخنگوی وزارت امورخارجه گفت :توافق در دسترس و
ممکن است اگر آمریکا دو کار کند؛ اول اینکه از این توهم اهرم سازی عبور کند.
توهم اهرم ســازی یک طرفه وجود ندارد ،از آن عبور کنند و دوم اینکه بپذیرند
بــه تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱برگردند( ،در این صورت) همین
فردا میتوانیم به وین برویم و توافق را نهایی کنیم.وی در مورد نقشه راه بیست
ساله بین ایران و ونزوئال گفت :در سفر قبلی که به ایران انجام شد ،امیرعبداللهیان
این موضوع را پیشنهاد داد و بالفاصله توسط مقامات ارشد دو کشور مورد توافق
قرار گرفت .در واقع نقشه راه بلندمدت بین کشورها برای این است که حوزههای
همکاری را مشخص کرد .اقتصاد ایران و ونزوئال در بسیاری از ابعاد با هم مکمل
هســتند.وی افزود :دو کشــور همواره همکاریهای نزدیکی را داشته و در حال
حاضــر نیز در حوزههای اقتصادی مراودات خــوب دارند .همچنین فروش نفت
ایران به ونزوئال و همه اینها در این سفر تبدیل به این نقشه راه بلندمدت  ۲۰ساله
شد.خطیب زاده در پاسخ به سوالی در مورد حمله پهپادی اخیر و کشته شدن دو
نفر از اعضای موساد گفت :در این باره پاسخی ندارم .پاسخ رژیم صهیونیستی در
جای خودش داده میشود و در کشورهای ثالث نمیدهیم.وی در مورد اظهارات
روز گذشته فواد حسین وزیر خارجه عراق در مورد حمله چندی پیش ایران به
اربیل گفت  :بیش از آنچه که الزم بود به آن ها اطالعات داده شــد .یک جراحی
کوچک بود که به هدف هم دقیق اصابت کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد وضعیت داخلی عراق خاطرنشان کرد :تاکید
کــرد :در خصوص وضعیت داخلی عراق باید گروهها و مردم عراق صحبت کنند.
مردم عراق در این مرحله از بلوغ سیاسی قرار دارند که در توافقاتی که با هم دارند،
بتوانند مشکالت را حل کنند .اما آنچه برای ایران مهم است حفظ تمامیت ارضی،
ثبات و امنیت عراق است .ما همواره بر حاکمیت قانون و مسیرهای قانونی و حفظ
آرای مردم تأکید کردهایم و انشاهلل همه گروههای عراقی تالش خواهند کرد که
عراق از این امنیت و آرامش دور نشود.
رژیم صهیونیستی به دنبال عملیات روانی است
وی همچنین در مورد برگزاری مانور مشــترک رژیم صهیونیســتی با قبرس و
ادعای این رژیم علیه جمهوری اسالمی ایران گفت :این گونه اخبار نادرست نشان
میدهد که رژیم صهیونسیتی و برخی طرفها چه پازلهایی را برای جنگ روانی
ایجاد کردند  .این ادعای رژیم صهیونیستی از اساس غلط است .در دعوت سفیر
قبرس در تهران ،این موضوع به آنها گفته شــد و ایشان تأکید کردند که چنین
حرفی از اساس غلط است و کذب محض است و روابط ایران و قبرس ممتاز است
و اجازه نمیدهیم طرفهای ثالث اقدامی را صورت دهند.خطیب زاده تاکید کرد:
ســفیر قبرس در تهران به صورت کامل این اخبار را رد کرد و این گونه اخبار در
راستای عملیات روانی دانست.
مراودات ایران و آژانس در چارچوب فنی ادامه دارد
وی در مورد سفر گروسی به تهران گفت :مراودات ایران و آژانس در چارچوب فنی
ادامه دارد و هر تحولی دستورکاری دارد .اگر میخواهد در چارچوب مدیرکل بیاید
دستورکاری میخواهد ،ولی اگر بخواهد به عنوان توریست بیاید میتواند بیاید.
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قدردانی سردار سالمی از قرارگاه خاتم االنبیا(ص) برای ساخت نفتکشهای افراماکس
تهران -ایرنا -سخنگوی سپاه از قدردانی سرلشکر سالمی نسبت به اقدام قرارگاه خاتم االنبیا (ص) و شرکت صدرا در ساخت نفتکش «افراماکس »۲خبر داد و تاکید کرد :این دستاورد بزرگ نشان داد تحریمهای دشمن
تاثیری در اراده ایرانی برای دســتیابی به قلههای پیشــرفت و تعالی کشور ندارد.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا ،در پی تکمیل عملیات ساخت کشتی نفتکش اقیانوس پیمای «افراماکس »۲توسط قرارگاه سازندگی خاتم
االنبیا(ص) و شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و تحویل آن به کشور ونزوئال سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه ،گفت :خدای بزرگ را شاکریم که در ایام والدت حضرت
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السالم برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخار آفرینی های سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،برای کشور و ملت عزیز ایران افزوده شد و با تکمیل عملیات ساخت دومین کشتی نفتکش
اقیانوس پیمای افرا ماکس  ۲و تحویل آن به کشور ونزوئال موجبات مسرت و مباهات هموطنان عزیزمان فراهم آمد.وی افزود :این دستاورد و موفقیت بزرگ نشان داد که توطئه جنگ اقتصادی و فتنه تحریم و فشار
حداکثری دشمنان تاثیری در عزم و اراده فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) نداشته است و امروز جهان به ویژه دشمنان حسود و خبیث نظارهگر جلوه های اقتدار و حضور دانش و فناوری ایرانی در
اقصی نقاط عالم هستند.سردار شریف با اشاره به اینکه شرکت صدرا و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) با مدیریت جهادی و انقالبی و تکیه بر توانمندی های بومی دستاورد جدید خود را نویدبخش تحول راهبردی در صنعت کشتی سازی و عرضه آن
به کشورهای دیگر قرار داده اند ،گفت :سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در پیامی به فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا(ص) ساخت نفتکش اقیانوس پیمای افراماکس ۲را دستاوردی بزرگ و محصول اراده ایرانی در جنگ اقتصادی و تحریمی
دشمنان توصیف کردند و ضمن قدردانی از همت و مجاهدت متخصصین قرارگاه خاتم االنبیا (ص) و شرکت صدرا ،برادامه روند افتخار آفرینی سپاه برای پاسخ به نیازهای مردم و کشور به ویژه در شرایط فشار حداکثری دشمنان تاکید و تالش مضاعف
برای تحقق قراردادهای ساخت کشتی های دیگر را خواستار شدند.سخنگوی سپاه در پایان تصریح کرد :سپاه همراه با ارتقای توان نظامی و بازدارندگی مقابل تهدیدات فراروی ایران اسالمی ،در سایر عرصه های مورد نیاز کشور با درخواست دولت محترم،
عهده دار اجرای پروژه های مختلف در حوزههای گوناگون از جمله بخش های عمرانی و صنعتی است که به یاری خداوند لحظه ای از تالش و همت در این راستا دریغ نخواهد کرد.گفتنی است؛نفتکش اقیانوس پیمای افراماکس  2با  ۲۵۰متر طول۴۴ ،
متر عرض و  ۲۱متر ارتفاع قابلیت حمل  ۸۰۰هزار بشکه نفت را دارد.

سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سهگانه را رد کرد

ســخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادات متعدد این شورا به
طرح شفافیت قوای سهگانه از ارجاع آن به مجلس شورای اسالمی
برای رفع ایرادات خبر داد.به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری
تسنیم ،هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست
خبری که صبح دیروز (دوشنبه) برگزار شد ،طی سخنانی با اشاره
به بررســی طرح شفافیت قوای ســهگانه در این شورا ،گفت :بر
اساس بررسیهای بهعملآمده در جلسات شورا نسبت به برخی
موارد ابهامات و اشــکاالت مطرح شد و این طرح بهمنظور اصالح
به مجلس ارجاع داده میشود.وی افزود :این اشکاالت در خصوص
اصل موضوع شفافیت نیست ،بلکه راجع به مشموالن ،نحوه اجرا،
سازوکارهای این طرح و جوانبی است که باید مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با تشریح ایرادات و ابهامات این شورا به
طرح مذکور ،خاطرنشان کرد :برخی از نهادهای ذکرشده در این
مصوبه مثل صندوق عشایری اساساً وجود خارجی ندارد و احتماالً
منظور نمایندگان ،صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان
و عشــایر بوده اســت که طبعاً این موارد باید اصالح شود.وی با
بیان اینکه «همچنین در این مصوبه اســامی برخی از دستگاهها
ناقص و اشتباه ذکر شده اســت که باید اصالح شود» ،گفت :در
ماده یک این مصوبه که در مورد نهادهای مشــمول طرح است،
چند اشــکال یا ابهام وجود داشت ،از جمله درباره نحوه نگارش و
تکرار دســتگاههای مشمول که بهانحای مختلف ذکر شده است؛
مث ًال وزارتخانهها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی که عنوان آنها
یک بار بهشــکل مستقیم ذکر شده و بار دیگر برای اشاره به آنها
به ماده  5قانون خدمات کشــوری ارجاع داده شده است که این
تکرار از نظر اعضای شــورای نگهبان مغایــر با بند  1اصل 110
قانون اساسی بوده است.طحان نظیف ،عنوان کرد :همچنین طبق

این مصوبه باید آرای قضایی بهصورت شــفاف منتشر شوند این
در حالی اســت که براساس قانون ،مباحث خالف نظم عمومی و
عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شده است ،عالوه بر این
در ماده دوم این مصوبه که موضوع آن درباره اطالعاتی است که
باید دستگاهها و نهادها بهشکل شفاف اعالم کنند ،از جمله اسناد
تأسیس و ساختار شــرکتهای دولتی و وابسته ،میزان دریافتی

ماهانه و ســاالنه کارکنان ،نحوه بهکارگیری و فرایندهای اداری
و گــزارش عملکرد ،صورتهای مالــی و اطالعات راجع به اموال
و داراییها ،تخصیص بودجه ،تســهیالت پرداختی ،مشــخصات
امالک و مســتغالت میشــود نیز ابهاماتی وجــود دارد که این
موارد باید شفاف از سوی قانونگذار ذکر شود.سخنگوی شورای
نگهبــان ادامه داد :عالوه بر این ،ابهاماتی در شــورا از این حیث

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مذاکرات به بن بست نرسیده است

تهران  -ایرنا  -عضو کمیســیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی گفت :مذاکرات از دید ما به بن
بست نرســیده است بلکه امکان ارتباط
بین ما و آمریکا به واسطه طرف اروپایی
وجود دارد .هرچند که ســرعت الزم در
این بین نیست.ابوالفضل عمویی در گفت
و گــو با خبرنگار پارلمانــی ایرنا درباره
قطعنامه شــورای حکام علیه جمهوری
اســامی ایران گفت :جمهوری اسالمی
ایران تنها کشــوری است که بیشترین
فرصت را برای بازرسیهای آژانس بین
المللی انرژی اتمی فراهم کرده اســت
و بیــش از یک پنجــم کل بازرسهای

آژانس از ایران اســت.عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
افــزود :منطق فرصــت دادن به آژانس
برای بررسی تاسیسات هستهای کشور
به این منظور بــوده که ابهامات در این
باره را برطرف کند .اما در واقع میبینیم
که بــه رغم همکاری مــا ولی به دلیل
زیــاده خواهی آژانس ،ابهامــات درباره
برنامه هســتهای ایران تکرار شده است.
نماینــده مردم تهران در مجلس با بیان
اینکه مدیر کل و شــورای حکام تحت
تاثیر القائات رژیم صهیونیســتی است،
گفت :ســفر رافائل گروسی به سرزمین
اشغالی در حالی که رژیم صهیونیستی
عضو  NPTنیســت و تمایلی برای رفع
ابهامات در خصوص ســاح هســتهای
ندارد ،نشــان دهنده سوء گیری آژانس

بین المللــی انرژی اتمی اســت.وی با
بیان اینکــه جمهوری اســامی ایران
تصمیم به کاهش همکاری با آژانس بین
المللی انرژی اتمی را اتخاذ کرده است،
ت دوربینهایی
اظهار کــرد :توقف فعالی 
که فراتر از پادمان در مراکز هســتهای
فعالیت داشتند و افزایش ظرفیت غنی
ســازی با استفاده از ســانتریفیوژهای
نســل جدیــد از جملــه مــوارد مورد
حمایت مجلس شــورای اسالمی است.
ایــن نماینده مجلس با اشــاره به تاثیر
این قطعنامــه بر مذاکرات هســتهای
گفت :مجلس شورای اسالمی نقشه راه
خود را بر اســاس قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها تعیین کرده اســت و
در همین چارچوب دولت که مســوول
مذاکــرات و گفــت و گو ها بــا آژانس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

ایران در برابر قطعنامههای آژانس سکوت نمیکند
تهران -ایرنا-عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت:تصمیم ایران برای افزایش
ظرفیت غنیســازی و خاموش کردن برخی دوربین های فرا پادمانی اثبات می کند که ایران در مقابل
قطعنامههای آژانس ســاکت نخواهد نشست.فدا حســین مالکی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا
در مورد درباره قطعنامه ضد ایرانی شــورای حکام گفت :مفاد و ماهیت این قطعنامه کارشناســی شده
نیســت و همزمان با سفر رافائل گروســی به سرزمین اشغالی صادر شده است و این قطعنامه زیر فشار
البی صهیونیستی تدوین شده است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه
تاکنون ســابقه نداشته که ماهیت مستقل فنی و کارشناسی آژانس اینگونه زیر سوال برود گفت :صدور
قطعنامه ضد ایرانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی ضربههای جبرانناپذیر به رســالت این سازمان وارد
کرده است.نماینده مردم زاهدان تصریح کرد :آژانس بینالمللی انرژی اتمی با این اقدام صالحیت فنی
و کارشناسیاش را نزد افکار عمومی جهان از دست داد.وی افزود :آمریکا و طرف غربی پشت صحنه این
سناریوی تصویب قطعنامه هستند تا افکار عمومی را از بحران اوکراین منحرف کنند ،زیرا با وقوع تحوالت
اوکراین از نظر غربیها برجام از دستورکار خارج شد ،در شرایط کنونی آمریکا و غرب به جنگ اوکراین
وارد شد ه و بر شعلهور شدن آتش جنگ کمک میکنند لذا ممکن است جنگ را به سمتی کشیده شود
که آمریکاییها در آن گرفتار شوند لذا به این راهبرد روی آوردند تا افکار عمومی دنیا از جنگ اوکراین به
سمت و سوی برجام منحرف شود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :تصمیم
ایران برای افزایش ظرفیت غنیسازی و خاموش کردن برخی دوربین های فرا پادمانی اثبات می کند که
ایران در مقابل قطعنامههای آژانس ساکت نخواهد نشست و برای تامین منافع ملی ملت ایران کوتاهی
نخواهد کرد .هر وقت نیاز باشــد از موضع اقتدار وارد عمل خواهیم شد تا غرب بداند جمهوری اسالمی
در موضع ضعف نیست.

اســت ،مذاکرات را بر اساس چارچوب
های تعیین شده دنبال میکند.عمویی
با اشاره به جلسه فوق العاده کمیسیون
امنیت ملی وسیاســت خارجی مجلس
که هفته پیش درباره قطعنامه شــورای
حکام برگزار شد ،گفت :معاون سازمان
انرژی اتمی در این نشســت حاضر شد
و گزارشــی از روند تصویــب قطعنامه
ارائه داد و اقدامات پیش روی جمهوری
اسالمی ایران بررسی شد که مجلس از
آن حمایت کرد.عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس عنوان
کــرد :مذاکرات از دید ما به بن بســت
نرسیده است بلکه امکان ارتباط بین ما
و آمریکا به واسطه طرف اروپایی وجود
دارد .هرچند که سرعت الزم در این بین
نیست.

وزارت دفاع در اطالعیهای اعالم کرد؛

«محمد عبدوس» حین انجام
ماموریت در سمنان به
شهادت رسید
محمد عبدوس از کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح ،عصر روز یکشنبه  ٢٢خرداد ،حین
انجام ماموریت در منطقه عمومی سمنان به شهادت
نائل آمد.به گزارش خبرگزاری مهر ،کارمند محمد
عبدوس از کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســلح عصر روز یکشــنبه  ٢٢خرداد ،حین انجام
ماموریت در منطقه عمومی سمنان به شهادت نائل
آمد.وزارت دفاع ضمن تسلیت به خانواده معظم این
شهید گرانقدر و همکاران ایشان در این وزارتخانه،
اعالم میدارد اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسالمی
ایران مرهون مجاهدت و جانفشــانی عزیزانی است
که در راه اعتال و قدرت بازدارندگی کشــور از خون
خود گذشتهاند.مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید
عزیز فردا با حضور خانواده معظم شــهدا و اقشــار
مختلف مردم شــهید پرور ســمنان ،در این شهر
برگزار میگردد.

که برخی موارد ذکرشــده درباره مشموالن این طرح ،مربوط به
بخش خصوصی هســتند ،وجود داشت که از نظر اعضای شورای
نگهبــان الزام به بخش خصوصی برای انتشــار اطالعات مغایر با
قانون اساســی است .در این مصوبه عنوان شده است که شرکت
خصوصی که دولت تنها یک درصد ســهم آن را داشته باشد نیز
ملزم به شفافیت اطالعات است در حالی که ممکن است مردم از
این بخش متضرر شوند چرا که ممکن است شرکتهای خصوصی
با شفافیت برخی اطالعات جزئی خود قدرت رقابت و مزیت نسبی
خود را بهنسبت شرکتهای دیگر از دست بدهند .البته نسبت به
دستگاههای دولتی نیز در برخی موارد شفافیت اطالعات و انتشار
آن اطالعات مغایر با امنیت ملی است.طحان نظیف با ابراز اینکه
«در بنــد پ ماده  2عبارتی آمده اســت که کلیه آراهای قطعی
مراجع قضایی و غیرقضایی باید شفاف شود که ما در قانون مراجع
غیرقضایی نداریم و این مســئله باید بهشکل صحیح و شفاف از
سوی قانونگذار اعالم شــود ،».اضافه کرد :نکته دیگر نسبت به
انتشار آرای قطعی دادگاه عمومی و انقالب است که ممکن است
در برخی موارد موجب اشــاعه فحشــا شود مث ًال موضوع ،جرمی
است که احساسات جامعه را جریحهدار میکند و انتشار آن ممکن
اســت موجب اشاعه فحشا شــود.وی افزود :نسبت به ماده سوم
این طرح که موضوع آن شــفافیت فرایند تصمیمگیری از جمله
شفافیت آرا و مشــروح مذاکرات است ،حکمی نسبت به مجمع
تشخیص مصلحت نظام آورده شــده است در حالی که مقررات
مرتبط با مجمع در خود مجمع تشــخیص مصلحت نظام تدوین
میشود و خارج از صالحیت تقنینی مجلس است ،همچنین در
ارتباط با مواردی که مخالف و مغایر با منافع ملی است طبعاً نباید
شفافیت اولویت قرار گیرد.
در نشست رؤسای دانشگاهها مطرح شد؛

دستور رئیس جمهور به مسئوالن اجرایی:
در نظام حکمرانی از نخبگان استفاده شود

تهــران  -ایرنــا  -رییس جمهور با تأکیــد بر اهمیت بهرهگیــری از توان
کارشناســی نخبگان و دانشــگاهیان در نظام حکمرانی ،تصریح کرد :مهم
اســت ســازوکارهای کارآمدی برای شــکلگیری یک رابطــه موثر میان
دولت و نهاد علم فراهم شــود تا بتوانیم مســالهمحور از توان علمی مراکز
دانشــگاهی و نخبگانی بهره ببریم.به گزارش حــوزه احزاب ایرنا ،جمعی از
رؤســای دانشگاههای کشور و تعدادی از مســئوالن اجرایی در نشستی به
ریاست آیتاهلل «سید ابراهیم رئیســی» ،راهکارهای بهرهگیری حداکثری
از ظرفیت نخبگان را مورد بحث و بررســی قرار دادند.در این نشست مقرر
شــد کارگروهی با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
تشکیل شود تا با مشارکت دانشگاهیان و مقامات اجرایی ،روشهای مناسب
عملی و سریعالوصول اجرایی برای بهرهمندی بهتر از توان علمی و تحقیقاتی
دانشــگاهها در دولت را ارائه و تحقق آنها را پیگیری کنند.رئیس جمهور در
این جلسه با تاکید بر اهمیت جذب و بهرهگیری از توان کارشناسی و علمی
نخبگان و دانشگاهیان در نظام حکمرانی ،طراحی سازوکارهایی برای تسهیل
و تحکیم ارتباط دولت با شبکه نخبگانی کشور را ضروری خواند و گفت :این
مهم است که سازوکارهای کارآمدی برای شکلگیری یک رابطه موثر میان
دولت و نهاد علم فراهم شود تا بتوانیم کامال کاربردی و مسئلهمحور از توان
علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی و نخبگانی بهره ببریم.رئیسی با تاکید بر
ضــرورت تکریم جایگاه نخبگان و دانشــگاهیان و توجه به دغدغههای آنها
خصوصا در حوزه معیشــت ،افزود :چنانچه ضعف و کاستی قانونی در مسیر
برطرف کردن دغدغههای نخبگان کشــور وجود دارد باید از طریق تدوین
الیحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسالمی پیگیری شود.رئیسی همچنین
با تاکید بر اهمیت حفظ منزلت و کرامت نخبگان و دانشگاهیان و لزوم توجه
به معیشــت آنان اظهار داشت :بخشهای اجرایی مرتبط حتما باید در این
زمینه بکوشند و در راستای حفظ و تقویت جایگاه و منزلت و کرامت نخبگان
گام بردارند.رئیس جمهور گفت :نخبگان ،فرهیختگان و اعضای هیات علمی
باید بدون دغدعه معیشت و تامین زندگی ،به ایفای نقش مهم خود در امر
آموزش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد و کارآمد بپردازند.در این جلسه
شــماری از روسای دانشگاهها ضمن طرح دغدغهها ،نگرانیها و چالشهای
موجود در استفاده و بکارگیری ظرفیتهای مراکز علمی ،آمادگی دانشگاهها
و اعضای هیاتهای علمی را برای مشارکت در حل مسائل و کمک به تامین
نیازهای کشور در عرصههای علمی و پژوهشی و فناوری اعالم کردند.
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عضــو اتحادیه مشــاوران
امــاک اظهار داشــت :در
حال حاضر بیشترین تقاضا
برای اجاره به سمت بومهن،
رودهن ،اسالمشــهر و کرج
رفتــه اســت و تقاضا برای
اجــاره در مناطق شــمال
شهر تهران به صورت عینی
و ملموس کاهش پیدا کرده اســت و شــاهد کوچ مستاجران به
سمت حاشــیه تهران هســتیم.عبداهلل اوتادی در گفت وگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش جهشی قیمت اجاره بها و
در پاسخ به این سوال که اساسا مبنا و پایه افزایش نرخ اجارهبها
در فصل پیک نقل و انتقاالت مستاجران چیست؟ اظهار داشت:
در مورد افزایش اجاره بهای مســکن ،دولت باید پاسخگو باشد
که بر چه منطقی ســقف افزایش اجارهبها در کالنشهرها را 25
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مستاجران داراییهای خود را میفروشند

افزایش تقاضا در حاشیه تهران
درصد اعالم کرده چراکه همین اجازه افزایش اجاره تا سقف 25
درصد ،عامل افزایش قیمتها شدهاســت.وی ادامه داد :باید به
این موضوع توجه شود که عالوه بر این اجازه رسمی دولت برای
افزایش  25درصدی اجاره بها ،مالکان نرخ تورم عمومی را هم در
نظر میگیرند .تنها در ســه سال گذشته میزان افزایش اجارهبها
به  300درصد رسیده و بخش عمدهای از این عدد متوجه همین
چنــد ماه اخیر برمیگردد و میتوان گفت که میزان اجارهبها در
چند ماه گذشته به طور وحشــتناکی افزایش یافته است .عضو
اتحادیه مشاوران امالک استان تهران تاکید کرد :به طور مستمر
در مشاوران امالک شاهد این هستیم که مستاجران برای تامین
رهن و اجاره ماشــین و داراییهای خود را به فروش میرسانند.
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اما ســوال این است که در این شرایط تورمی مستاجران تا کجا
میتوانند داراییهایی مانند ماشین خود را بفروشند که بتوانند
پول رهن را تامین کننــد و با توجه به ادامه کاهش توان خرید
و درآمدها در ســالهای آینده بــرای تامین هزینه رهن و اجاره
چــه اقدامی میتوانند انجام دهند؟ این در حالی اســت که هر
ســال به ارزش دارایی مالکان و افرادی که از اجاره کسب درآمد
دارند ،بیشتر میشود بدون انکه هیچ فعالیت اقتصادی در کشور
انجام داده باشند.اوتادی با بیان اینکه عامل افزایش اجارهبها دولت
است ،گفت :در همین یک ماه گذشته تنها تورم مایحتاج ضروری
و کاالهای اساسی به طور قابل توجهی افزایش یافته و روزانه به
نرخ دالر اضافه میشــود بنابراین در این شرایط بهای اجاره هم

متناسب با همین جهش تورمی ،افزایش پیدا میکند.وی با بیان
اینکه میزان افزایش اجاره بســیار باالتــر از ان نرخ  25درصدی
اعالم شده از سوی دولت است ،افزود :در شرایطی قرار گرفتهایم
که در منطقهای مانند پیروزی واحد دو خانه با توان پرداخت 500
میلیون رهن و  4میلیون تومان اجاره را نداریم و شــاهد شدت
فشار به مستاجران هستیم و مالکان هم با در نظر گرفتن انتظار
تورمی به نحو کامال دلخواه قیمتهای اجاره را تعیین میکنند.
عضو اتحادیه مشاوران امالک استان تهران گفت :هر سال شاهد
این هستیم که محل سکونت مستاجران یک یا چند منطقه نزول
پیدا میکند و این به معنای ســرخوردگی در جامعه و تفاوت و
تضاد فرهنگی در یک منطقه مسکونی است و همین باعث تنش
و التهاب در جامعه میشود.اوتادی افزود :در حال حاضر بیشترین
تقاضا برای اجاره به سمت بومهن ،رودهن ،اسالمشهر و کرج رفته
است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت
عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران

غضنفری خطاب به دارندگان وامهای معوق ارزی:

نه به رئیسجمهوری نامه بزنید و نه وقت خود را تلف کنید؛ وام را تسویه کنید

اقدام میشود .این مصوبه به صندوق اجازه داده تا داراییهای
تســهیلگیرندگان را برای جبران منابــع صندوق به تملک
درآوریم.

رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی ضمن اتمام حجت
با دریافتکنندگان تســهیالت ارزی برای برگشت آن به نرخ
روز تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند حتما نسبت
به تملــک داراییهای آنها اقدام خواهد شــد ،بنابراین نه به
رئیسجمهوری نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند.مهدی
غضنفری در گفتوگو با ایســنا ،از آخرین تصمیم در رابطه با
درخواست تسهیالتگیرندگان ارزی به ویژه بخش خصوصی
جهت پرداخت با نرخ  ۴۲۰۰تومان توضیحاتی ارائه کرد.
اینکه با نرخ  ۴۲۰۰پرداخت کنند یک خیال خام است
رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی با بیان اینکه هیچ
راهی برای بازپرداخت تســهیالت معوق به نــرخ ارز ۴۲۰۰
تومانی نیست ،گفت :تنها راه باقی مانده این است که تسهیالت
صندوق را با نرخ روز تسویه کنند .اینکه فکر کنند قرار است
آن را ما با نرخ گذشــته دریافت کنیم ،یک خیال خام اســت
کــه در ذهن خود پرورش دادهاند ،اگــر دنبال هر راهی برای
پرداخت تسهیالت با ارز  ۴۲۰۰تومان باشند ،مطمئن باشند
صندوق ،آن را خواهد بســت .از اینرو نه به رئیس جمهوری
نامه بزنند نه وقت خود را تلف کنند.
برخی نگران عهد خود با شرکا هستند
وی با اشاره به اینکه برخی تسهیالتگیرندگان میگویند که
میخواهند بیایند و طلب صندوق را به قیمت فعلی پرداخت
کنند ،یادآور شــد :اما نگرانند که شرکایشان که در خفا با هم
عهد بســته بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز ندهند ،مانع
از این اقدام شوند.

اگر اقــدام نکنند از مصوبه تملک دارایی اســتفاده
میکنیم
غضنفری تاکید کرد :اگر تســهیالتگیرندگان به توصیههای
صندوق توجه کردند که با یکدیگر به توافق خواهیم رســید

امــا اگر بخواهند همچنان بر موضع خــود اصرار کنند ،آنگاه
ناچــار خواهیم بود از کانال قانون اقــدام کنیم؛ به طوری که
براساس مصوبهای تحت عنون «تملک دارایی تسهالت معوق»
که در پایان سال گذشــته هیات امنای صندوق توسعه ملی
مجوز آن را صادر کرد ،نسبت به تملک دارایی تسهیالت معوق

آنکتاد گزارش داد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

اگر تا یک ماه پاسخ استعالم نهضت مسکن
نیامد مثبت است
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران با بیان اینکــه در حال حاضر بانکها
تسهیالت ۴۵۰میلیون تومان نهضت ملی مسکن را پرداخت میکنند و مشکلی
از این بابت وجود ندارد ،گفت :اگر پاســخ استعالم متقاضیان بیشتر از یک ماه
طول کشید مثبت تلقی میشود.خلیل محبتخواه در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :در حال حاضر تسهیالت نهضت ملی مسکن در استان تهران  ۴۵۰میلیون
تومان اســت که به کلیه پروژههای دولتی و خودمالکی پرداخت میشــود .اگر
سازندگان از فناوریهای نوین اســتفاده کنند این مبلغ تا  ۶۰۰میلیون تومان
قابل افزایش اســت.وی افزود :از هفتههای گذشته پرداخت متمم  ۴۵۰میلیون
تومان واحدهای نهضت ملی مسکن توسط بانکها شروع شده و مشکلی از این
نظر وجود ندارد.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه طرح نهضت
ملی مسکن با اقدام ملی تفاوتهایی دارد گفت :طبق دستورالعملها در نهضت
ملی مسکن به محض اینکه زمین آماده شد عملیات اجرایی آغاز میشود .اما در
اقدام ملی ،کلنگ زنی موقعی انجام می شــد که نفرات مشخص و منابع تامین
میشــد.محبت خواه ،طرح نهضت ملی مســکن را یک اقدام جهادی دانست و
گفت :در برخی مناطق ،بانک قبل از شروع پروژهها تسهیالت را پرداخت میکند
که کمک خوبی به پیشــرفت کارها است.وی با اشاره به آمار متقاضیان نهضت
ملی مســکن در استان تهران بیان کرد :بالغ بر  ۹۲۰هزار متقاضی برای نهضت
ملی مسکن در استان تهران ثبت نام کردند که تا پایان هفته جاری روند پاالیش
متقاضیان انجام میشــود .نکته قابل توجه این است که هر استعالمی در مدت
یک ماه پاسخ داده نشود مثبت تلقی خواهد شد.وی خاطرنشان کرد :مشکلی از
نظر تامین زمین وجود ندارد و برای چهار ســال آینده اقدامات مقتضی در این
زمینه صورت گرفته است.

دستگاههای دولتی زمینها را دودستی
چسبیدهاند!
با وجود آنکه قانون جهش تولید و تامین مسکن ،دستگاههای دولتی را مکلف
کرده زمینهای مازاد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن اختصاص
دهند ،پس از گذشت  ۱۰ماه از تصویب قانون تنها  ۴درصد این اراضی اختصاص
یافته است.به گزارش ایسنا ،مطابق ماده  ۱۰قانون جهش تولید و تامین مسکن
که مردادماه  ۱۴۰۰تصویب و مهرماه همان ســال به دســتگاههای دولتی ابالغ
شــده ،تمامی وزارتخانهها ،موسسات و دســتگاههای دولتی مکلفند نسبت به
واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ الزماالجرا
شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند .ادارات ثبت
اســناد و امالک مکلفند پس از اعالم وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به
تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر امالک و صدور سند مالکیت به نام دولت با
نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.اما ظاهرا دستگاههای دولتی تمایلی
به واگذاری زمینهای خود ندارند .آنطور که عضو هیات مدیره ســازمان ملی
زمین و مســکن گفته اســت تاکنون  ۷۰۰۰هکتار از اراضی دولتی شناسایی و
درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها  ۴درصد از این زمینها در اختیار
طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است .ارسالن مالکی میگوید که با مقاومت
دستگاهها در این موضوع مواجه شدهایم.

بانکها را خاطــیمیدانیم؛ رئیــس کل و وزیر هم
میدانند
وی همچنیــن با انتقاد از عملکرد بانکها در معوق شــدن
تســهیالت صندوق توســعه ملی گفت که آنها را نیز در این
مــورد خاطی میدانیم چرا که به قراردادی که در ابتدا امضاء
کردهانــد ،عمل نکرده و به عهد خود پایدار نبودهاند ،بانکها
رفتار حرفهای و اســتانداردی نداشتهاند که این شایسته نظام
بانکی نیســت ،موضوعی که حتی رئیس کل بانک مرکزی و
وزیر اقتصاد از آن مطلع هســتند.در این رابطه یادآور میشود
که با توجه به منابع ارزی که در سالهای گذشته از صندوق
توسعه ملی توسط بخشهای مختلف اخذ و به دلیل شرایط
اقتصادی و نوسان ارزی ،حجم زیادی از این تسهیالت معوق
شده اســت ،دریافت کنندگان تسهیالت درخواست محاسبه
بــا ارز  ۴۲۰۰و یا پرداخت ریالی داشــتهاند و در مدت اخیر
هم حواشــی در این رابطه مطرح بوده است .چندی پیش هم
صندوق توسعه ملی اعالم کرده بود که طی سالهای اخیر به
دلیل شرایط تحریمی و مشکالتی که در تامین ارز و تجهیزات
وجود داشته است ،برخی تسهیالت گیرندگان امکان ورود به
موقع تجهیزات و تولید را نداشتهاند ،بر این اساس درخواست
استمهال وام داشتهاند و صندوق نیز با بررسی شرایط موافقت
کرد ه است؛ به طوری که برای  ۲۰۰طرح ارزی حدود  ۴۰۰بار
استمهال انجام شده است.

رشد ۶درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱
کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان ملــل (آنکتاد)
در جدیدتریــن گــزارش خــود اعــام کــرد جذب
ســرمایهگذاری خارجی ایران در سال  ۲۰۲۱با رشد
۶درصدی نســبت به ســال قبل از آن به ۱میلیارد و
۴۲۵میلیون دالر رســیده اســت.به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،کنفرانس تجارت و توسعه
ســازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از
سلسله گزارشهای ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
از رشــد 6درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
ایران طی سال  2021خبر داده است.کنفرانس تجارت
و توســعه سازمان ملل هرســاله برآورد خود از میزان
ســرمایهگذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان
طی سال قبل را جمعآوری و در قالب گزارشی موسوم
به گزارش ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی تدوین
میکند.آمار منتشرشده از سوی آنکتاد نشان میدهد
ایران در ســال  2021توانسته است  1میلیارد و 425
میلیون دالر ســرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب

کشورهای دیگر داشته است ،این رقم برای سال پیش
از آن  78میلیون دالر اعالم شده بود.

کند .ایران در ســال  2020بالــغ بر  1میلیارد و 342
میلیون دالر ســرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب
کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی ایران در سال  2021نسبت به سال
قبل از آن  83میلیون دالر افزایش داشــته اســت.بر
اســاس این گزارش ایران در ســال  2021همچنین
 82میلیون دالر ســرمایهگذاری مستقیم خارجی در

رشــد 64درصدی ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی در جهان
آنکتــاد رقم ســرمایهگذاری خارجــی در جهان طی
ســال  2021را نیز  1582میلیــارد دالر اعالم کرده
اســت که این رقم نســبت به ســال قبل از آن 620
میلیارد دالر معادل  64درصد رشــد داشته است .در
ســال پیش از آن  962میلیارد دالر ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی در جهان جذب شده بود.بر اساس
این گزارش سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذبشده
در کشــورهای توسعهیافته طی ســال  2021با رشد
134درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به
 745میلیارد دالر رسیده است.سرمایهگذاری خارجی
جذبشده در کشورهای درحالتوسعه  30درصد رشد
داشته و به  837میلیارد دالر رسیده است.

افزایش  ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان ابطال می شود؟

در حالــی که دولــت افزایش  ۱۰درصــدی برای حقوق
بازنشســتگان سایر سطوح را در ســال جاری به تصویب
رســانده که این مصوبه مورد انتقاد اعضای کمیســیون
اجتماعی مجلس اســت و احتمال دارد ابطال شــود.به
گزارش تسنیم ،بنا بر اعالم میرهاشم موسوی مدیرعامل
ســازمان تأمین اجتماعی ،مابهالتفاوت افزایش حقوق ماه
جاری بازنشســتگان از روز  ۲۵و  ۲۶خــرداد به صورت
جداگانــه واریــز خواهد شــد .بر همین اســاس حقوق
بازنشستگان حداقلبگیر  ۵۷درصد و سایر سطوح نیز ۱۰
درصد نسبت به سال گذشــته افزایش خواهد داشت که
البته پیش از این و بر اســاس مصوبه شــورای عالی کار
و هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی قرار بود حقوق
بازنشستگان سایر ســطوح نیز  ۳۸درصد به عالوه ۵۱۵
هزار تومان افزایش پیدا کنــد که در هر صورت این رقم
به  ۱۰درصد کاهش پیدا کرد.حجتاهلل عبدالملکی وزیر
رفاه در پاســخ به اینکه «آیا این میــزان افزایش حقوق
بازنشستگان متناســب با نرخ تورم امسال بوده است؟»،
گفت :جامعه اصلی تحت پوشــش تأمین اجتماعی بیش
از نرخ تورم افزایش حقوق داشتهاند و این در حالی است
که  ۷۰درصد از مستمریبگیران این سازمان حداقلبگیر

هســتند که حقوقشان  ۵۷درصد رشد خواهد داشت که
 ۱۶درصد بیش از نرخ تورم اســت ،همچنین بر اســاس
مصوبه شــورایعالی کار که بــرای حداقلبگیران جامعه
کارگری است  ۴/۵۷درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و
نمایندگان کارگران افزایش در نظر گرفت ،بنابراین قدرت
خرید  ۷۰درصد کارگران حداقلبگیر بعد از گذشــت ۲۳
ســال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده اســت.وی در
مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ،خاطرنشان
کرد :سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت
دارد و سازمان حسابرســی بهطور ویژه در حال محاسبه
این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع
مطالبات  ۱۰ســاله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود
را جزم کرده است که بهمرور این بدهیها را تأدیه کند و
امسال مجلس هم در بودجه  ۱۴۰۱مبلغ  ۹۰هزار میلیارد
تومان برای این بخش تعیین کرده اســت که دولت خود
را مکلف به پرداخت آن میداند بنابراین امیدواریم بعد از
تعیین دقیق این مطالبات در یک برنامه زمانبندیشــده
بتوانیم کل مطالبــات را دریافت کنیم.در حالی وزیر رفاه
از افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بیش از نرخ
تورم تأکید کرده است که اخیرا ً این افزایش  ۱۰درصدی

حقوق بازنشستگان سایر سطوح مورد گالیه بازنشستگان
قرار گرفته است.در همین ارتباط طی روز گذشته نشستی
با حضور رؤسای کانونهای استانی مستمریبگیر تأمین
اجتماعی با اعضای کمیســیون اجتماعی مجلس ،رئیس
کمیسیون اقتصادی ،مسئوالن مرکز پژوهشهای مجلس،
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل ســازمان
تأمین اجتماعی با عنوان بررســی آخرین تحوالت انجام
شده در خصوص مصوبه اشاره شده برگزار شده است .در
این جلســه به موضوع میزان افزایش حقوق بازنشستگان
و انتقادات مطرح شــده از ســوی بازنشســتگان ســایر
سطوح پرداخته شــد.علیاصغر بیات رئیس کانون عالی
بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اشاره به برگزاری این
جلســه گفت :در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی
مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشســتگان را مغایر با
قانون تامین اجتماعی خواندند و لذا در نهایت مقرر شــد
ظرف  ۴۸ساعت آینده مصوبه افزایش  ۱۰درصدی حقوق
سایر سطوح بازنشستگان ابطال شود.وی گفت :در صورتی
که این مصوبه توسط هیئت دولت ابطال نشود ،کمیسیون
اجتماعی مجلس راســا درخواست ابطال این مصوبه را به
صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.
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به ســمت حاشیه تهران هستیم.وی گفت :امروز مستاجرانی که
برای رهن و اجاره به مشاوران امالک مراجعه میکنند به صراحت
میگویند برای اینکه بتوانند از عهده پرداخت اجاره بربیانند سه
شغله شدهاند و این به معنای تشدید فشار بر این قشر است.عضو
اتحادیه مشاوران امالک استان تهران گفت :امروز قیمت مسکن
مهر حاشیه تهران که در همان اواخر دهه  80چیزی کمتر از 20
میلیون تومان بود به  3.5میلیارد تومان رسیده است و وضعیت
بازار مسکن را در همین نمونه کوچک مشاهد کرد.اوتادی تاکید
کرد :دولت زمانی میتواند مشــاوران امــاک را عامل گرانی در
بازار مسکن بداند که مشــارکتی از مشاوران امالک در سیاست
گذاریها ببینیم .دولت میتواند این سیاست در به اجرا برساند
که برای تعیین قیمت هر ملکی برای اجاره  5مشاوره امالک آن
را تایید و امضا کنند و با امضای تایید مشــاوران امالک واحدها
قیمتگذاری شوند در این شــرایط است که مشاوران امالک را
میتوانند برای افزایش قیمت ها مورد بازخواست قراردهند.

گزیده خبر
توضیحات بهزیستی درباره مددجویان جامانده از «سهام عدالت»

جاماندگان جایی مراجعه نکنند

معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص جاماندگان
سهام عدالت که تحت پوشش این سازمان قرار دارند ،بیان کرد :همه مددجویان
تحت پوشش سازمان بهزیستی دارای سهام عدالت خواهند شد ،اما قرار نیست
به هیچ عنوان به جایی مراجعه کنند ،زیرا ســازمان بهزیستی اسامی افراد را با
اطالعات دقیق در اختیار ســازمان خصوصیسازی قرار داده است.سید مرتضی
حسینی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه همه مددجویان تحت پوشش سازمان
بهزیستی دارای سهام عدالت خواهند شد ،گفت :طبق قانون سهام عدالت باید با
اولویت اقشار ضعیف و مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به افراد تعلق
گیرد ،در این راســتا سازمان بهزیستی جلسهای را با سازمان خصوصی برگزار و
آمارها را در این زمینه به روز رسانی کرد و بر این اساس همه مددجویان سازمان
بهزیستی سهام عدالت میگیرند.وی با بیان اینکه  ۶میلیون و  ۹۲۸هزار مددجو
تحت پوشــش سازمان بهزیستی قرار دارد ،افزود :این درحالیست که حدود ۷۰
درصد از این افراد (چهار میلیون و  ۸۰۶هزار نفر) در حال حاضر ســهام عدالت
دارند و حدود  ۲میلیون و  ۲۵هزار نفر ،جز جاماندگان ســهام عدالت هستند یا
قبال تحت پوشــش سازمان بهزیستی نبودهاند که باتوجه به پیگیریهای انجام
شــده همه این افراد سهام عدالت دریافت خواهند کرد.معاون توسعه مدیریت و
منابع سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد :قرار نیست جاماندگان سهام عدالت به
هیچ عنوان به جایی مراجعه کنند،

ایرانسل سرویس «پخش زنده» ارائه کرد
سرویس «پخش زنده» ایرانسل ،برای ارائۀ زیرساخت ارتباطی پایدار و قدرتمند
بــه تولیدکنندگان محتوا ،راهاندازی شــد.به گزارش روابط عمومی ایرانســل،
سرویس پخش زندۀ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران ،به تولیدکنندگان و
توزیعکنندگان محتوای تصویری امکان میدهد تا بدون دغدغههای زیرساختی،
محتوای ویدیویی خود را با کیفیتهای دلخواه و متفاوت منتشر کنند .صاحبان
محتوا با استفاده از این سرویس ،میتوانند محتوای خود را از دامنههای موردنظر،
همراه با لوگــوی انتخابی ،به صورت زنده و با بهتریــن کیفیت پخش کنند.از
جمله موارد اســتفادۀ گوناگون این سرویس ،میتوان به کاربرد آن در بازیهای
ویدیویی ،همایشها و کنفرانسها ،کالسهای آموزشــی ،رویدادهای فرهنگی
و هنری ،مســابقههای ورزشی ،مراسم مذهبی و ...اشــاره کرد.با استفاده از این
سرویس ،زیرساخت قدرتمند و پایدار ایرانسل ،در اختیار تولیدکنندگان محتوای
تصویری قرار میگیرد و آنها میتوانند ،با اســتفاده از این زیرســاخت ،محتوای
تولیدی خود را با سرعت و کیفیت باال ،از طریق پلتفرم خود ،بدون محدودیت در
تعداد مخاطبان ،منتشر کنند.ایرانسل در عین حال ،برای متقاضیان استفاده از
سرویس پخش زنده که پلتفرم پخش ویدیوی خاص خودشان را ندارند نیز ،این
امکان را فراهم کرده است تا محتوای مدنظر ،از طریق اپلیکیشن لنز ایرانسل ،در
اختیار جامعۀ گستردۀ کاربران تلویزیون اینترنتی ایرانسل قرار گیرد .با استفاده
از ایــن روش ،امکاناتی مانند پخش محتــوا برای عموم مخاطبان یا برای طیف
مشخصی از آنها ،قابلیت نظردهی تماشاگران هنگام تماشای برنامه ،فروش بلیت
برای تماشای برنامه و ...در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
معاون وزیر ارشاد مطرح کرد؛

حمایت از خرده فرهنگ های بومی ،سیاست
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :معاون حقوقی ،امور مجلس و استانهای وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت :سیاست قطعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
حمایت از فرهنــگ بومی و خرده فرهنگ های ایران زمین است.ســیدمحمد
هاشمی در آیین اختتامیه جشنواره ملی تئاتر رضوی افزود :در همین راستا در
نگاه بومی و استانی ،نگاه توزیعی و عدالت محور حاکم شده است و این نگاه در
تمامی ارکان و اجزاء وزارتخانه ،از بودجه و خدمات گرفته تا تصمیمات و اقدامات
جاری است .مطمئنا ما از این نگاه عدالت محور چیزی جز خیر برداشت نخواهیم
کرد .معاون حقوقی ،امور مجلس و اســتان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تاکید کرد :همین تبریز عزیز که ما درخدمت شما هستیم ،هر قدر که توجه ویژه
ای به فرهنگ و هنر خطه آذربایجان شده است چیزی جز سود ملی و همگانی
نداشته است.وی ادامه داد :عرصه فرهنگ و هنر آذربایجان و علی الخصوص شهر
شما تبریز ،مفاخر بسیاری را تحویل این آب و خاک داده است.،

ارائه خدمات درمانی رایگان در خانه های
فرهنگ شهرداری گرگان
سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان گفت :خدمات
رایگان پزشــکی و درمانی برای شهروندان باالی  ۳۰سال در خانههای فرهنگ
ارائه میشــود.کریم علمی اظهار داشت :ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری گرگان به منظور ارائه خدمات بیشتر به شهروندان گرگانی طرح «ارائه
خدمات پزشــکی و درمانی برای افراد باالی  ۳۰ســال (میانسال) و افراد باالی
 ۶۰ســال (سالمند) به صورت رایگان در خانههای فرهنگ» را با مشارکت مرکز
بهداشت شهرستان اجرا میکند تا شهروندان در جریان سالمتی خود قرار بگیرند
و با کنترل قند ،چربی و فشارخون سالمتی خود را ارتقا دهند.علمی افزود :یکی
از مراکزی که اجرای این طرح از سوی شهروندان مورد استقبال قرار گرفت خانه
فرهنگ غدیر بود که با توجه به استقبال پرشور شهروندان منطقه ،دکتر جوادی
مسئول مرکز خدمات جامع سالمت شهری آمادگی خود را برای اجرای مجدد
این طرح و خدماترسانی به ساکنان منطقه اعالم کرد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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نفت و انرژی
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ترمز قیمت نفت در برابر هشدار کرونا

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی در پی افزایش موارد ابتال به کووید  ۱۹در پکن و نقش بر آب شدن امیدها به بهبود تقاضا
برای ســوخت در این کشــور ،بیش از دو دالر سقوط کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با دو دالر و شش سنت معادل ۱.۷
درصد کاهش یافت و به  ۱۱۹دالر و  ۹۵سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و  ۱۳سنت
معادل  ۱.۸درصد کاهش ،به  ۱۱۸دالر و  ۵۴سنت در هر بشکه رسید.قیمتها پس از این که مقامات چینی روز یکشنبه نسبت به شیوع
خطرناک کووید در پکن هشدار دادند و برنامههایی را برای انجام تست گروهی تا روز چهارشنبه اعالم کردند ،ریزش کردند.نگرانیها نسبت
به افزایش بیشتر نرخهای بهره آمریکا به دنبال رشد چشمگیر تورم در این کشور ،عامل دیگری بود که روی بازارهای مالی تاثیر منفی گذاشت.استفن اینس ،از شرکت مدیریت
دارایی  SPIدر یادداشتی نوشت :دالر قویتر و ترس از رکود تورمی ،بازار صعودی را معکوس کرده است .چین همچنان یک ریسک نزولی جدی در کوتاه مدت مانده اما اکثرا،
عادی شدن تدریجی تقاضای چین را عامل مثبت قدرتمندی برای نفت با وجود احتمال بازگشت قرنطینه در هفته های آینده میدانند.هر دو شاخص بازار جهانی نفت هفته
گذشته پس از آماری که نشان داد تقاضای برای نفت در آمریکا با وجود نگرانیها نسبت به تاثیر تورم ،قوی مانده است و مصرف در چین پس از رفع محدودیتهای قرنطینه
از ابتدای ژوئن ،بهبود پیدا خواهد کرد ،بیش از یک درصد رشد کردند.بر اساس گزارش رویترز ،تولیدکنندگان نفت و پاالیشگاهها با ظرفیت کامل فعالیت میکنند تا پاسخگوی
تقاضای تابستانی باشند .همزمان معاملهگران به دقت به نظاره تاثیر اعتصابات کارگری در لیبی ،نروژ و کره جنوبی روی صادرات و مصرف نفت نشستهاند.به گفته معاملهگران،
برای افزایش عرضه به غرب ،عربستان سعودی قصد دارد بخشی از صادرات نفت خود را در ژوئیه از چین به اروپا تغییر دهد.

گزیده خبر
واحد سه بخار نیروگاه نکا پس از انجام
تعمیرات غیرمترقبه وارد مدار تولید شد
واحد سه بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت
 440مــگاوات پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه به
شبکه سراسری برق کشور پیوست .مدیر امور بهره
برداری نیــروگاه بخار با اعالم این خبر افزود ،درپی
افزایش نشــتی آب در بویلر و بــا هماهنگی مرکز
کنترل شــبکه برق کشور ،واحد سه بخار به منظور بررسی و رفع اشکال از
مدار تولید خارج شد .سید ابوالقاسم محمدی گفت :نظر به نیاز شبکه برق
کشور ،همکاران فعالیت های تعمیراتی مورد نیاز را به سرعت آغاز کردند که
درکوتاه ترین زمان ممکــن و در دمای 55درجه محیط کار ،یک عدد لوله
در رهیت دو ویک عدد لوله در سوپرهیت یک بویلر تعویض و یک عدد لوله
درسوپرهیت  4بویلرترمیم شد.
در نشست مشترک سرپرست دانشگاه با وزرای علوم و نیرو؛

مشکالت دانشگاه مرتبط با وزارت نیرو
مطرح شد
در نشستی مشترک میان سرپرست دانشگاه ،وزیر
علوم و وزیر نیرو مشکالت دانشگاه مرتبط با وزارت
نیرو مطرح و توسط وزیر نیرو پیگیری شد.
به گــزارش روابــط عمومــی و امور بیــن الملل
دانشــگاه حضــرت معصومــه(س) ،مهنــدس
علــی اکبر محرابیــان در ایــن نشســت در خصوص مشــکالت مربوط
بــه وزارت نیــرو در مورد این دانشــگاه قول مســاعدت و همــکاری داد
و شــخصا موضــوع را از واحدهــای زیرمجموعــه خــود پیگیــری کرد.
دکتر محمد علی زلفی گل ،وزیــر علوم ،تحقیقات و فناوری در این دیدار
ضمن تشکر و قدردانی از حضور مهندس محرابیان در این وزارتخانه ،گفت:
"حضور ارزشــمند شخص وزیر محترم نیرو در وزارت علوم ،نشان از اهمیت
دادن ایشــان به علم و دانش و کرامت دانشگاه و دانشگاهیان از نظر ایشان
دارد.
با تالش شبانه روزی و اقدام جهادی؛

سورک جاسک
ظرفیت تولید آب مجتمع
َ
افزایش یافت
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از افزایش
ظرفیت تولید آب مجتمع  ۲۰روســتایی ســورک
شهرســتان جاســک با هدف تامین نیاز آبی شرب
مردم در آســتانه تابستان خبر داد.به گزارش روابط
عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب
هرمــزگان ،عبدالحمید حمزه پور افزود :آب مورد نیاز مجتمع ســورک تا
پیش از این از ســه حلقه چاه تامین می شــد که با اضافه شدن چاه جدید
ظرفیــت تولید  ۱۴لیتر در ثانیه افزایش یافت.وی در تشــریح جزئیات این
پروژه خاطرنشــان کرد ،چاه شماره چهار ســورک با عمق  ۳۹متر بصورت
دستی و با قالب بندی بتنی حفر شده که برای تجهیز آن اعتباری بالغ بر ۲۵
میلیارد ریال هزینه شده است.مدیرعامل آبفا همچنین از اجرای خط انتقال
آب در حد فاصل چاه شماره سه تا چهار به طول  ۵۰۰متر خبر داد و گفت:
با وارد مدار شــدن چاه شماره  ۴جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر از ظرفیت
ایجاد شده بهره مند خواهند شد.
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نقشه جدید غرب علیه درآمد نفتی روسیه

آمریکا در حال گفت و گو با متحدان اروپایی خود برای تعیین ســقف قیمت برای نفت روســیه است که جریان نفت روسیه به
بازارهای بینالمللی را حفظ میکند اما درآمدهای انرژی این کشور را محدودتر خواهد کرد.به گزارش ایسنا ،از یک سو ،آمریکا و
اروپا که تاکنون بدترین پیامدهای تحریم را متحمل شدهاند آگاه هستند که ممنوعیت ورود نفت روسیه به بازارهای بین المللی،
به خودشــان آسیب بیشتری خواهد زد .از ســوی دیگر ،پرداخت پول نفت روسیه به قیمت بازار ،گزینه خوشایندی نیست زیرا
درآمدهای صادرات نفت و گاز ،بخش مهمی از بودجه روســیه را تشکیل میدهد و این بودجه شامل هزینههای دفاعی است که
عمده آن صرف جنگ در اوکراین میشود.جانت یلن ،وزیر خزانهداری آمریکا به تازگی در این باره به صراحت گفت :تصور میکنم آنچه میخواهیم حفظ جریان نفت
روســیه به بازار به منظور کنترل قیمتهای جهانی و تالش برای جلوگیری از افزایش قیمتها اســت که باعث بروز رکود جهانی میشود .اما قطعا هدف ،محدود کردن
درآمد نفتی روسیه است.ممکن است این سوال پیش بیاید که پس مفهوم بازار آزاد کجا رفته است اما در واقع مفهوم بازار آزاد مدتی است که از بین رفته است .مسئله
این است که آیا ایدهای که آمریکا و اتحادیه اروپا درباره تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه دارند ،جواب خواهد داد .به عبارت دیگر ،روسیه چنین اقدامی را خواهد
پذیرفت؟مسلما روسیه از ایده اعمال سقف قیمت برای صادرات نفت این کشور به سختی استقبال خواهد کرد .سرگی گوریف ،اقتصاددان ارشد بانک بازسازی و توسعه
اروپایی در این باره گفت :بله پوتین ممکن است حاضر نشود نفت خود را به این قیمت بفروشد .اما با توجه به این که وی به سختی تالش میکند نفت را با تخفیف
چشمگیر به چین و روسیه بفروشد و قیمتهای انرژی در حال حاضر از هزینه های توسعه فراتر رفته است ،این موضوع بعید به نظر میرسد.

در گفتگوی تشریح شد؛

جمعآوری کارتهای سوخت صحت دارد؟

رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاه داران سوخت گفت:
تاکنون هیــچ اطالعیه و بخشنامهای دال بر اینکه جایگاهها
کارت آزاد  3000تومانی را جمعآوری کنند در سراسر کشور
نداشــتهایم ،مگر نقاط مرزی.همایون صالحی در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،دربــاره اخباری مبنی بر جمعآوری
کارتهای ســوخت اظهار داشــت :کارتهای ســوخت به
هیچوجه جمعآوری نشده و این اخبار شایعه است و تاکنون
هیچ اطالعیه و بخشنامهای دال بر اینکه جایگاهها کارت آزاد
 3000تومانی را جمعآوری کنند در سراسر کشور نداشتهایم،
مگر نقاط مــرزی.وی افزود :در شــهرهای مرزی کارتهای
آزاد سوخت جمعآوری شــده و حتی برای برخی جایگاهها
محدودیت سوخت اعمال شــده و مردم نمیتوانند از کارت
آزاد جایگاه اســتفاده کنند.رئیس کانون انجمنهای صنفی
جایگاه داران ســوخت تصریح کــرد :در حال حاضر در همه
جایگاههای سراسر کشــور از طریق آزاد هم بنزین را توزیع
میکنند ،اما کارت گازوئیل جمعآوری شــده ،در هر شهری
حداکثر  3جایگاهی که در مســیر خاصی هســتند و برای
موارد ضروری برای جلوگیری از توقف کامیونهایی که احیانا
کارتشان گم شده و یا ربوده شده کارت آزاد هم موجود است
تا در موارد اضطراری امکان خدماترســانی داشته باشد.وی

تاکید کرد :در حال حاضر به لحاظ توزیع سوخت در شرایط
خوبی هستیم و مشکلی وجود ندارد .صالحی در ادامه گفت:
در جایگاههای عرضه نفتگاز بر اســاس شرایطی که دارند،
ســهمیهبندی صورت گرفته و به تشــخیص شرکت پخش
ســوخت تعلق میگیرد و این ممکن اســت باعث شود چند
ساعت در روز بدون نفتگاز باقی بمانند چون سهمیه محدود
اســت و ممکن است جایگاه پس از عرضه موجودی سوخت
تعطیل شود و این از مشکالت این جایگاهها است ،به طوری
که ممکن اســت در روز بیش از  12ســاعت جایگاه تعطیل
باشد اما در مورد بنزین به هیچوجه محدودیتی نداشتیم و در
تمام جایگاهها مثل همیشه عرضه صورت میگیرد.وی توضیح
داد :شرکت طرحی به نام پایش و پیمایش دارد که بر اساس
کیلومتر طی شده به جایگاهها بر سهمیه تعلق میگیرد ،تعداد
کامیونها نیز مشــخص شده است ،مثال  55میلیون لیتر در
روز نفتگاز در جایگاههای سراســر کشــور توزیع میشود و
بیش از این سوختی انتقال داده نمیشود اما در مورد بنزین
نیاز باشد در اختیار جایگاه قرار میگیرد و دلیل آن نیز تفاوت
قیمت فاحش به همسایگان است که ترجیح میدهند بر پایه
محددویت و ســهمیهبندی برای خودرو و جایگاه تخصیص
دهند.

قطر و توتال قرارداد گازی امضا کردند
تهران-ایرنا-شــرکت انرژی قطر و توتال فرانسه یکشنبه شب برای توسعه میدان
شمال شرقی این کشــور قرارداد امضا کردند.به گزارش ایرنا ،پیش بینی می شود
که تولیــد در این میدان گازی پیش از پایان ســال  ۲۰۲۵و با هزینه بالغ بر ۲۸
میلیارد و  ۵۷۰میلیون دالر آغاز شــود.این قرارداد تجاری به امضای سعد الکعبی
وزیر مشــاور در امور انــرژی قطر و پاتریک بونائیه رییس هیــأت مدیره و رییس
اجرایی شــرکت توتال رسیده اســت.به موجب این قرارداد ،شرکت انرژی قطر و
توتال در این طرح شــریک خواهند بود که سهم شرکت قطری  ۷۵درصد درحالی
که ســهم شرکت فرانسوی  ۲۵درصد خواهد بود.الکعبی امضای این قرارداد را روز
مهمی در صنعت انرژی قطر و جهان دانســت و گفت این روز ثمره تالش مستمر
یک دهه گذشــته قطر به بار نشسته اســت.وی افزود :پروژه توسعه میدان شمال
شرقی یک دستاورد تاریخی است که منابع هنگفتی را به کشور قطر سرازیر خواهد
کرد.الکعبی همچنین گفت که توســعه این میدان گازی تضمین کننده اســتفاده
بهینه از منابع طبیعی قطر اســت و انرژی پاک و اطمینان بخش مورد نیاز کشور
را تامین خواهد کرد .این قرارداد در پایان جلســه مناقصه امضا شد که روند آن از
ســال  ۲۰۱۹برای انتخاب شرکای بین المللی شرکت انرژی قطر برای توسعه این
میدان گازی آغاز شده بود.با توسعه این میدان گازی ،تولید گاز طبیعی مایع قطر
از  ۷۷میلیون تن ساله به  ۱۱۰میلیون خواهد رسید.
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افزایش  ۳۰۰درصدی قیمت در طی چهل روز

کاهش یکسومی مصرف زعفران در کشور
نایب رئیس شــورای ملی زعفران گفت :میزان مصرف زعفران در
بازار داخلی یک ســوم کاهش پیدا کرده چرا که این محصول به
یک کاالی لوکس تبدیل شــده است از اینرو بسیاری از خانوارها
زعفران را از ســبد غذایی خود حــذف کردند.غالمرضا میری در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،در پاســخ به این پرسش که
آیا خشکســالیها تاثیری در میزان تولید زعفران در سال زراعی

جدید میگذارد؟ گفت :برداشــت زعفران از آبان سال جاری آغاز
میشــود اما تردید نداریم که میزان برداشت این محصول امسال
نیز مانند ســال گذشته کاهشی خواهد شد.وی با بیان اینکه آمار
دقیقی از کاهش تولید زعفران در سال زراعی گذشته ارائه نشده
است ،افزود :وزارت جهاد کشاورزی متولی ارائه آمار تولید زعفران
در کشور است اما تا به امروز آمار دقیقی در این زمینه ارائه نداده
اســت ،گاهی کاهش تولید را  30درصد و گاهی  60درصد اعالم
میکنــد .رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراســان افزود:
ســطح زیر کشت زعفران در  22استان کشور توسعه پیدا کرده از
اینرو میتوان کاهش تولید زعفران در خراســان بزرگ را پوشش
بدهد.میری با اشاره به کاهشی شدن روند صادرات زعفران ،گفت:

 8صفحه سال هفدهم شماره 4927

صادرات زعفران از دی سال گذشته تا امروز روند کاهشی به خود
گرفته اســت .صادرات زعفران در دیماه ســال گذشته حدود 58
درصد ،بهمن  33درصد ،اسفند  38درصد ،فروردین  59.5درصد
و اردیبهشت  19درصد کاهش پیدا کرد .به نظر من دستورالعملها
و بخشنامههای در کاهش روند صادرات دخیل هستند.این فعال
اقتصادی عوارض صادرات آب مجازی زعفران را نیم درصد دانست
و افزود :زعفران جزو محصوالت کم آب بر کشــاورزی محســوب
میشود.نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه ارز حاصل از
صادرات باید بازگردانده شود ،گفت :صادرکنندگان با بازگشت ارز
مشــکلی ندارند اما دالر امروز در بازار آزاد  31هزار تومان است و
زمانیکه میخواهیم با سامانه نیما تسویه حساب کنم باید با نرخ

نیمایی تســویه کنیم اینگونه روی هر دالر حدود  6هزار و 500
تومان ضرر میکنیم .همچنین صادرکنندگان برای بازگشــت ارز
باید  2تا  3درصد رقم صادرات را پرداخت کنند تا ارز وارد کشور
شــود.وی ادامه داد :رقم باالی صادرات زعفران از مجاری قانونی
فضــا را برای قاچاق این محصول فراهم کرده اســت .قاچاقچیان
زعفــران بدون اینکه هزینهای را به دولت پرداخت کند زعفران را
صادر میکند و در بازارهــای جهانی  15تا  20درصد زیر قیمت
صادرکنندگانی که سالها تالش کردند تا این بازار را تصاحب کنند
میفروشد؛ در نتیجه صادرات رسمی زعفران در کشور کاهش پیدا
میکند.میری با بیان اینکه زعفــران کیلویی  700تا  1300دالر
صادر میشــود ،افزود :تعهد پایه صادرات یک کیلو زعفران نگین
 1600دالر است و قاچاقچیان زعفران در هر یک کیلو زعفران 10
میلیون تومان جلوتر از صادرکنندگان رسمی هستند .اگر این روند
ادامه داشته باشد اکثر واحدهایی که شناسنامهدار هستند جنس
را به صورت قاچاق خارج میکنند که در عمل چنین روندی آغاز

وزیر کشاورزی مطرح کرد:

داشتن چک برگشتی مانعی برای اخذ وام کشاورزان نخواهد شد

وزیر جهاد کشــاورزی گفت :تا به امروز حدود  25هزار نفر ظرف
 2هفته تســهیالت بانک کشاورزی دریافت کردند .داشتن چک
برگشــتی یکی از موانع اصلی برای دریافت وام اســت که طبق
رایزنیهای صورت گرفته داشــتن بدهی و چک برگشتی مانعی
برای اخذ وام نخواهد شــد و همه تولیدکنندگان و کشــاورزان
میتوانند از این تســهیالت بهــره بگیرند.به گــزارش خبرنگار
اقتصادی ایلنا ،همایش ملی نقش تشکلهای بخش کشاورزی و
صنعت غذایی در گام دوم انقالب ،با حضور سید جواد ساداتی نژاد،
وزیر کشــاورزی ،و اسماعیل قادریفر مدیر عامل تعاونی مرکزی
روستایی برگزار شد.ساداتی نژاد گفت :من از ابتدای احراز پست
وزارت کشــاورزی تالش کردم تشکلها را در تصمیمگیریهای
مربوط به خود دخیل کنم .چراکه بر این باورم که بخش کشاورزی
مردمیترین بخش اقتصاد کشــور است و برخواسته از بدنه مردم
هســتندکه میتوانند در نظم بخشــی امــورات را پیش ببرند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشــاره به اجرای مردمی سازی یارانهها،
گفت :اجرای این طرح در مرحله ســوم اســت ما پیش از اجرا از
تولیدکنندگان و اتحادیهها جلسات متعددی را برگزار کردیم و از
آنها خواستیم که تمام جوانب موضوع را بررسی کنند و تالش ما
این بود که دیدگاه کارشناسی آنها در اجرای طرح بهره بگیریم.وی
با اشاره به نحوه پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان کشاورزی،
تصریح کرد :معاون وزارتخانه در بانک کشــاورزی مستقر است و
تالش دارد که روند تسهیالت را برای تولیدکنندگان هموار کند
امــا همانگونه که همه میدانیم روند اخذ تســهیالت از بانکها
خیز بلند چادرملو در جهت توسعه محصوالت دانش
بنیان

ساخت ممبران های
آب شیرین کن

مدیر عامل شــرکت بین المللی
معدنی و صنعتی ســی پی جی
پــارس بعنــوان بــازوی اجرایی
مجموعــه چادرملــو در گفت و
گویی با اشاره به طرح ها و برنامه
هــای فناورانه متکی به ایده های دانش بنیان گفت :طرح
ساخت و تولید ممبران های آب شیرین کن در قالب طرح
های توسعه ای این شــرکت در دستور کار چادرملو قرار
گرفته است .مهندس حسینی افزود :با عنایت به فرمایشات
مقام معظم رهبری در خصوص نام گذاری ســال 1401
« تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرینی « ،شرکت چادر ملو
با رویکرد تولید محصوالت اســتراتژیک مبتنی بر فناوری
پیشرفته محصول و سرلوحه قراردادن بیانات مقام معظم
رهبری  ،جهت تولید ممبران های اسمز معکوس و رهایی
از وابستگی به کشورهای خارجی و جلوگیری از خروج ارز
از کشور و همچنین ایجاد پایگاهی جهت تحقیق و توسعه
توسط این شــرکت و عالقه مندان و دانش پژوهان ایرانی
جهت به روز آوری و توســعه محصــوالت مرتبط  ،پروژه
تولید فیلترهای صنعتی اســمز معکوس از مســیر انتقال
تکنولوژی و خرید ماشین آالت با سرمایه گذاری حدودی
 60میلیون یورو را آغاز کرده اســت .وی همچنین افزود
 :هــم زمان با تولید انبوه ،توســع ه محصول یا محصوالت
آتــی از طریق ایجاد دفتر تحقیقات و توســعه و همکاری
با صاحبان تکنولوژی اولیه و یا ســایر صاحبین تکنولوژی
و مراکز تحقیقاتی داخل کشور انجام خواهد شد و اجرای
این طرح از اواسط سال جاری آغاز و طی  24ماه به پایان
میرسد و ساالنه  50هزار عدد ممبران آب شیرین کن با
اجرای این طرح در کشور عزیزمان تولید خواهد شد.مدیر
عامل شرکت بین المللی سی پی جی پارس همچنین در
خصوص نقش آب در تولید و توسعه صنعتی کشورافزود:
میزان مصرف آب در کشــور ما در بخش کشــاورزی 90
درصد  ،مصارف خانگی و شرب  7درصد و در صنعت حدود
 3درصد می باشد .بنابراین اگرچه در حال حاضر سهم آب
مصرف شده در بخش صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی
ناچیز است ،ولی رویکرد توسعه اقتصادی کشورهای جهان
نشان میدهد که به تدریج با توسعه صنعتی ،این سهم به
مراتب در حال افزایش است ،ضمن اینکه تامین آب برای
صنایع و معادنی که معمــوال در مناطق دور از منابع آب
شکل گرفتهاند ،مساله مدیریت منابع آب در این بخشها
را پراهمیتتر میکند.حسینی ضمن تشریح شرایط بحران
کمبود آب در کشورگفت  :با ورود به هزاره سوم و همزمان
با افزايش جمعيت به ويژه در كشورهاي درحـال توسـعه،
تقاضـا بـــراي آب بـــه منظور تأمين نيازهاي جمعيتي
افزايش قابل مالحظه اي يافته است.

دشوار است.به گفت ســاداتینژاد؛ تا به امروز حدود  25هزار نفر
ظرف  2هفته تســهیالت بانک کشاورزی دریافت کردند .داشتن
چک برگشتی یکی از موانع اصلی برای دریافت وام است که طبق
رایزنیهای صورت گرفته داشــتن بدهی و چک برگشتی مانعی

برای اخذ وام نخواهد شــد و همه تولیدکنندگان و کشــاورزان
میتوانند از این تســهیالت بهره بگیرند.وزیر جهاد کشاورزی با
اشاره به خرید مازاد تولید از سوی بخش خصوصی و دولت ،خاطر
نشان کرد :در ابتدای طرح خرید مازاد تولید حدود  2هزار منجمد

از تولیدکنندگان خریداری شد که امروز این رقم به  800تن در
روز رســیده اســت .همچنین خرید تخم مرغ مازاد را در دستور
کار قرار دادهایم.ساداتی نژاد تولید و کشت قراردادی را به عنوان
ماموریت مهم امسال معرفی کرد و افزود :با همت گندمکاران باید
تمام گندمزارهای کشــور زیر کشت قراردادی شوند به این معنا
که ما نهاده ،کود ،سم و بذر آنها را تامین کنیم و بعد از برداشت
محصول با کشاورزان تسویه حســاب کنیم.به گفته وی؛ کشت
قراردادی در همه محصوالت کشاورزی اعم از گل ،گیاهان دارویی
هم باید اعمال شــود.وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد :امیدواریم
بتوانیم آنچه در ذهن مــا برای واگذاری بازار به بخش خصوصی
و اتحادیهها هســت عملیاتی شود و آنها این حوزه را میدانداری
کنند و بتوانند کارها را به درستی پیش ببرند.ساداتی نژاد با بیان
اینکه برخی واگذاری بازار به تولیدکنندگان را به مثابه بیتوجهی
به مصرفکنندگان قلمداد میکنند ،افزود :برخی وزارت کشاورزی
را متهم میکنند که به تولیدکنندگان اهمیت میدهند و چندان
به مصرفکنندگان اهمیت نمیدهند اما باید بگویم که بزرگترین
حمایت از مصرف کنندگان همان حمایت از تولیدکنندگان است.
باید تولیدی در کشور صورت بگیرد که بتوان از مصرف کنندگان
حمایت کنیم.وی در پایان گفت :باحمایت تولیدکنندگان باید از
این گردنه عبور کنیم .شما میتوانید در در گام دوم انقالب نقش
مهمــی ایفا کنید از اینرو این وظیفه خود میدانم که امور را هر
سریعتر به بخش خصوصی واگذار کنم تا آنها در رشد فن آوری و
تجاری سازی امور اقدام کنند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت:

بازارچههای مرزی مشترک با پاکستان راه اندازی می شود
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران گفــت :راه اندازی
بازارچه های مرزی مشــترک با پاکســتان با همکاری دولت
پاکستان و استانداری سیستان و بلوچستان در حال پیگیری
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان توسعه
تجارت ایران ،علیرضا پیمانپاک در کارگاه آموزشــی تجارت
با پاکســتان با تاکید بر اهمیت بازار این کشــور برای ایران،
گفت :در حال حاضر ســهم دو کشــور از بازار  ۱۹۰میلیارد
دالری موجود ،ناچیز اســت و همین موضوع ضرورت برنامه
ریزی برای افزایش این ســهم را نشان میدهد.وی با اشاره به
بازار  ۷۰میلیارد دالری پاکستان افزود :صادرات این کشور در
سال گذشــته ۲۲ ،میلیارد دالر و واردات آن  ۴۸میلیارد دالر
بوده اســت که در کنار تجــارت خارجی  ۱۲۰میلیارد دالری
جمهوری اسالمی ایران ،بازار  ۱۹۰میلیارد دالری ایجاد شده؛
اما ســهم دو کشــور از این بازار تنها حدود  ۱.۶میلیارد دالر
و غیرقابل قبول اســت.معاون وزیر صمت با بیان اینکه یکی
از مهمترین سیاســتهای دولت ســیزدهم ،توسعه تجارت و
همکاری با کشــورهای منطقه و همسایه است ،افزود :در این
راستا کشور پاکستان از چند منظر به عنوان یکی از کشورهای
اصلی هدف جمهوری اســامی ایران انتخاب شده این کشور
از نظــر مذهبی و فرهنگی قرابت نزدیکی با ما دارد و مرزهای
طوالنی ،فرصتهای متعددی را در راستای همکاری دو کشور
فراهم کرده است.
راهانــدازی و تقویت بازارچههای مرزی مشــترک با
پاکستان
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مکمل بودن
اقتصاد ایران و پاکســتان گفت :یکی از موضوعات مهمی که
ســازمان توســعه تجارت ایران به جد پیگیر آن است و نقش
مهمی در افزایش تجارت دو کشور دارد ،راهاندازی بازارچههای
مرزی مشــترک و تقویت آن است که با همکاری و همراهی
دولت پاکستان و استانداری سیســتان و بلوچستان در حال
پیگیری است.پیمانپاک با بیان اینکه ایجاد دفتر مراکز تجاری
در کشور پاکستان از سیاستهای اصلی سازمان توسعه تجارت
ایران است ،گفت :اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای
ارائه خدمات مدیریت شده اعم از خدمات توسعه بازار ،خدمات
گمرکی ،خدمات لجســتیک و ترخیص کاال و پشتیبانیهایی
که میتوان از تجار در زمینه مسائل حقوقی ،پیگیری دعاوی،
انتقال ارز و صدور ضمانتنامه کرد ،بســیار قابل اهمیت است
و در اولویــت پیگیری قــرار دارد.معاون وزیــر صمت با بیان
اینکه در هشتماه گذشته ،هشت مرکز تجاری با این رویکرد
ایجــاد کردیم ،گفت :برنامهریزی شــده این مراکز ۷۰ ،محور
خدماتی تعریف شــده را به تجار جمهوری اســامی ایران و
تجار کشــورهای هدف ارائه دهند و هدف این است که وقتی
تاجر وارد کشور مقصد میشود ،سرگردان نباشد و بتواند کلیه

ایــران در بازار هدف پیگیری شــود.پیمانپاک بــا تاکید بر
برخی نارضایتیها در زمینه برگزاری نمایشــگاهها گفت :در
این زمینه تاکید شــده گزینش مجریان نمایشگاهی با دقت
بیشتری صورت گیرد و کارگروه شورای نظارتی تشکیل شود
تا برگزاری نمایشگاهها بیشترین عایدی را برای تجار و توسعه
تجارت کشور داشته باشد.

خدمــات را از این دفاتر دریافت کنــد.وی ادامه داد :در حال
حاضر جهت راهاندازی این دفتر در پاکستان موافقت اولیهای را
دریافت کردهایم و ایجاد این مراکز در دست اقدام است.رئیس
کل ســازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت حضور
رایزن بازرگانی در کشــور پاکستان گفت :در حال حاضر و با
آغاز به کار دولت ،رایزن جمهوری اسالمی ایران در پاکستان
فعالیت مؤثری دارد و فعالیت رایزنها میتواند درگاهی برای
شــناخت بازار و پیگیری مســائل مربوطه به تجارت باشــد.
پیمانپاک با اشــاره به اهمیت مبادله هیأتهای تجاری بین
دو کشــور گفت :موضوع مهم دیگر در تجارت با کشــورهای
هدف از جمله پاکســتان ،اعزام و پذیرش مدیریت شــده و با
برنامه هیأتهای تجاری است که در این بخش نیز نقش رایزن
و مراکز تجــاری مورد تاکید و مهم اســت.وی افزود :در این
زمینه در حوزههای تخصصی فعالیتهایی را شــروع کردیم.
از جمله در کشور روسیه پیشرفتهای بسیار خوبی داشتیم،
در کشــور عمان نیز با همکاری اتاق مشترک دو کشور کام ً
ال
موفق عمل کردیم .در کشورهای عراق ،چین ،اندونزی ،قطر و
ترکیه نیز فعالیتهایی را شروع کردهایم و براساس برنامهریزی
صورت گرفته ،پاکستان نیز به این حوزه اضافه میشود.معاون
وزیر صمت ادامه داد :با کمک ســفرای دو کشــور ،اتاقهای
مشترک و سازمان توســعه تجارت پاکستان این برنامهریزی
میتواند مؤثرتر واقع شود و منجر به افزایش شناخت تجار از
بازار دو طرف و پتانسیل و ظرفیتهای موجود شود.پیمانپاک
افزود :برنامه و هدف ما ایجاد همافزایی بین ســازمان توسعه
تجارت ایران و سایر دستگاهها از جمله معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری است که از این فرآیندها حمایت کنند.رئیس
کل ســازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت برگزاری
نمایشگاههای تخصصی گفت :برگزاری نمایشگاههای تخصصی
در دو کشــور نیز فرصت مناسبی است که باید با نظارت اداره
کل شبه قاره هند و رایزن بازرگانی و مشارکت مجموعههای
مؤثر در راستای شناساندن توانمندیهای جمهوری اسالمی

بکارگیری ساز و کار تهاتر در مبادالت ایران و پاکستان
معاون وزیر صمت با اشــاره به برگزاری منظم نشســتهای
کمیته تجاری که اولین نشست آن در ایران برگزار شد ،گفت:
یکی از محورهایی که در کمیته مشترک در مورد آن به توافق
رســیدیم و اتاق بازرگانی کویته و زاهــدان در حال پیگیری
محورهای آن هســتند ،پیادهســازی ســاز و کار تهاتر است.
پیمانپاک افــزود :در این کمیته همچنین موضوعات مربوط
به زیرساختهای حمل و نقل ،مسائل پولی و بانکی و … مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.معاون وزیر صمت همچنین با اشاره
به تحریم و مشــکالت مربوط به انتقال ارز گفت :به واســطه
تحریمهای ظالمانه راههای متعدد و مختلفی را در کشورهای
هدف پیاده میکنیم و در این راستا در سازمان توسعه تجارت
ایران برنامهریــزی و تالش کردهایم بخش خصوصی واقعی از
ظرفیت صرافیها و خدمات پولی و بانکی استفاده کند.
مذاکره با وزارت نیروی پاکستان در زمینه پول صادرات
برق
پیمانپاک افزود :همچنین در حــال مذاکره با وزارت نیرو و
همتایان پاکســتانی هســتیم که پول صادرات برق به عنوان
اعتبار خریدار هزینه شــود و هنگامی که صادرکننده کاالیی
را به کشــور پاکســتان صادر میکند ،به صورت وام کم بهره
در اختیار خریدار پاکستانی قرار گیرد.وی با بیان اینکه تأخیر
در ارســال کاال ،تجار را با مشــکل رو به رو میکند ،گفت :در
راستای تســهیل عبور و مرور کامیونهای دو کشور در حال
مذاکره هســتیم و در این زمینه قصد داریم واردکننده معتبر
و بین المللی پاکستانی را به تجار معرفی کنیم که بتوانند به
صورت مطمئن عقد قرارداد داشــته باشند.رئیس کل سازمان
توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ایجاد فروشگاههای زنجیرهای
و مراکز فروش عمده؛ مشــابه تجربهای که در روسیه داشتیم،
در پاکســتان نیز در حال پیگیری است ،گفت :موضوع ایجاد
بارانــداز و مکانی که کاالی ما وارد ،ترخیص ،انبار و در نهایت
عرضه شود؛ چه در خردهفروشی و چه در عمدهفروشی دنبال
میشــود.وی اظهار امیدواری کرد که برنام ههایی که سازمان
توسعه تجارت ایران با همکاری اتاقها و مجموعههای متناظر و
مسئوالن کشورهای هدف تعریف میکند ،در راستای آموزش
و ارتقای توانمندی بخش خصوصی و تجار دو کشور مؤثر واقع
شود.
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شده اســت و یا در نهایت بنگاه خود را تعطیل میکنند.به گفته
نایب رئیس شورای ملی زعفران؛ صادرکنندگان زعفران توانستند
در  20سال گذشته حجم صادرات این محصول را از  5تن به 325
تن برساندند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ زعفران
در کاهش صادرات این محصول تاثیر گذاشــته است؟ گفت :نرخ
زعفران در یک بازه زمانی  40روزه  300درصد گران شد پذیرش
یکباره قیمت این محصول برای کشــورهای هدف صادراتی قابل
قبول نیســت .اگر این افزایش قیمت در یک بازه زمانی یک ساله
انجام میشد شوک وارد شده به خریداران کمتر بود و برای خرید
کمتر عقب نشــینی میکردند .میری در پایان بیان کرد :زعفران
کیلویــی  24تا  38میلیون تومان در بازار داخلی موجود اســت.
میزان مصرف زعفران در بازار داخلی یک ســوم کاهش پیدا کرده
چرا که این محصول به یک کاالی لوکس تبدیل شــده اســت از
اینرو بســیاری از خانوارها زعفران را از ســبد غذایی خود حذف
کردند.

گزیده خبر
جعفری در سومین نشست مطبوعاتی یک ماه اخیر ،اعالم کرد:

برنامه فعال سازی دو معدن بزرگ
در مناطق محروم

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت :طی سال های آینده
دو معدن بزرگ در ســطح ملی در مدار فعالیت قرار
می گیرند.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،وجیه اله
مطبوعاتی یک
جعفری که امروز در سومین نشست
ِ
ماه گذشته با خبرنگاران (رسانه های تخصصی) سخن
می گفت ،با اشــاره به اهمیت اکتشاف به عنوان نقطه آغازین سرمایه گذاری
و توســعه ،تصریح کرد :این بخش اولویت امروزه ما است و امیدداریم که طی
دو ســال آینده معادن جدید و بزرگی ،فعال شوند.معاون وزیر صنعت معدن و
تجــارت ادامه داد :هدف نهایی ما افزایش ظرفیت ســازی و تولید محصوالت
معدن و صنایع معدنی و رونق مناطق کم برخوردار است که تمامی این موارد
از مسیر اکتشاف می گذرد.جعفری یادآور شــد :آزادسازی بیش از 400هزار
کیلومتر مربع مســاحت مناطق اکتشاف شده ،انجام گرفته و در اختیار وزارت
صمت اســت.وی با اشاره به همکاری ایمیدرو با معاونت معدنی وزارت صمت
و ســازمان زمین شناسی اظهار داشت :معادن مس-طال جانجا ،طالی هیرد و
بزمان از جمله نتایج فعالیت های اکتشافی این سازمان است .به گفته جعفری،
با فعال شدن معدن جانجا در سیستان و بلوچستان ،بخش خصوصی فعالیت
خود را در معادن اطراف توســعه بخشــیده و آینده ای پررونق در انتظار آن
مناطق است.

شرایط فروش نقدی ون باری اینرودز بهمن
موتور اعالم شد
شــرکت بهمن موتور از فروش نقدی ون بــاری اینرودز در خرداد  1401خبر
داد .بر اســاس اعالمیه بهمن موتور ،ثبت نام نقدی اینرودز با قیمت قطعی به
صورت آنالین (به تعداد محدود) از روز سه شنبه مورخ  24/03/1401ساعت
 10صبح تا پنجشنبه مورخ  26/03/1401ساعت  16یا تا زمان تکمیل ظرفیت
انجام می شود .زمان تحویل خودروها هفته دوم مردادماه  1401است .ثبت نام
صرفــا به صورت آنالین و از طریق پرتال جامع ایرانی کار به آدرس (https://
 )/bahman.iranecar.comقابــل انجام اســت .در فــروش خردادماه
محصوالت شرکت بهمن موتور محدویت ثبت نام برای هر کد ملی /شناسنامه
ملــی وجود ندارد .امکان ثبت نام بــا کد ملی و یا کد حقوقی عاملیت ممنوع
بوده و در چنین قراردادهایی شرکت بهمن موتور دارای حق فسخ می باشد.
تحول ساختاری در گروه خودروسازی سایپا طی  5ماه

 200نخبه و متخصص جذب سایپا شدند
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه این مجموعه در مسیر اصالح
ســاختار قرار دارد ،گفت :تالش میکنیم خودروهایی امسال تولید شود که از
نظر کیفیت خواســتههای به حق مردم را پوشش دهد.به گزارش سایپانیوز به
نقل از خبرگزاری فارس ،مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه این
مجموعه در مسیر اصالح ساختار قرار دارد و این موضوع با هدف افزایش تولید
و ارتقای کیفیت محصوالت است ،گفت :تمام تالش ما بر این است که در سال
جاری خودروهایی تولید شود که از نظر کیفیت خواستههای به حق مردم را به
شکل مناسب پوشش دهد.محمدعلی تیموری با تاکید بر اینکه از اواخر سال
گذشــته و با حضور تیم جدید مدیریتی رشد تولید ،ارتقای کیفیت ،افزایش
بهرهوری و تولید خودروهای جدید در دستور کار قرار گرفت ،تصریح کرد :طی
 5ماه اخیر ،موضوعاتی در گروه خودروسازی سایپا پیگیری شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اعالم کرد؛

تخصیص  ۱۲۹۰میلیارد تومان برای تکمیل
زیرساختهای صنعتی آذربایجانشرقی
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز :رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت آذربایجانشــرقی اعالم کرد :در ســفر
هیئت دولت به اســتان نتایج خوبی حاصل شد و یک
هزار و  ۲۹۰میلیارد تومان برای تکمیل زیرساختهای
صنعتی این اســتان تخصیص یافت که رقم بی سابقه
ای اســت.صابر پرنیان اظهار کرد :تامین و ایجاد زیرســاخت های شهرک های
صنعتی آذربایجان شرقی موجب ایجاد بستر مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری
و تولیدات است و در این خصوص نیز اقدامات مناسبی انجام می شود.وی با اشاره
به مطالبه عمومی برای تشــکیل شرکت مس آذربایجان گفت :رئیس جمهور در
این سفر بر این حق مردم آذربایجان تاکید کرد و برای اینکه تشکیل شرکت مس
آذربایجان محقق شود به صورت جدی پیگیری خواهیم شد تا مراحل اجرایی آن
انجام شود.وی همچنین گفت :بیش از  ۱۱هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت
برای طــرح های نیمه تمام و واحدهایی که می خواهند توســعه پیدا کنند در
قالب ســرمایه در گردش پرداخت می شود که در طول تاریخ صنعت آذربایجان
شرقی بینظیر است.وی افزود :چون آذربایجان شرقی قطب صنایع غذایی کشور
اســت و در این بخش نیاز به ســرمایه در گردش داشتیم با این اعتبار مشکالت
واحدهای تولیدی این بخش برطرف و کیفیت و کمیت آن ها حفظ می شــود.
پرنیان همچنین با اشــاره به جلسه  ۳.۵ســاعته وزیر صنعت ،معدن و تجارت با
فعاالن تمام رشته های صنعتی و معدنی استان ،گفت :در این جلسه توافق شد تا
صنعت خودروسازی در استان گسترش یابد.
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مراسم اهدای جوایز باشگاه مشتریان بانک
ایران زمین برگزار شد
مراســم اهدای جوایز جشنواره باشگاه مشــتریان بانک ایران زمین با عنوان
گل یا پوچ با حضور معاون فناوری اطالعات ،مدیران امور توســعه ســرمایه
انســانی ،امور شعب استان ها ،امور حراست ،مدیران مناطق یک و دو استان
تهران ،روســای ادارات دبیرخانه هیأت مدیره و حوزه مدیریت و توسعه نرم
افزار بانک ایران زمین ،مدیرعامل شــرکت آرمان وفــاداری آریا و جمعی از
مشتریان و برندگان جشنواره برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی؛ در این
مراسم فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین دارایی بانک
را وجود مشــتریان وفادار دانست و گفت :مفهوم بانک و مشتری تغییر کرده
اســت .تا قبل از سال  ۱۳۸۰بانک ها را با مقیاس بزرگی و کوچکی و تعداد
مشتریان و شعب ارزیابی می کردند.معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین
افزود :در دهه هشتاد بانک های خصوصی وارد نظام اقتصادی کشور شدند و
تقسیم بندی جدیدی با عنوان بانک های دولتی و خصوصی با مزایا و معایب
آن صورت گرفت.اینالویی موفقیت یک بانک را در نظام بانکی آینده ،چابکی
آن بیان کرد و گفت :چابکی بانک یعنی جایی که مشــتری مراجعه کند و
سرویس ها را با بهترین شرایط و کیفیت در سریع ترین زمان دریافت کند.
وی در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد :بانکداری دیجیتال ،مفهوم
جدیدی است که بانک ایران زمین پیشتاز در این موضوع است و به این نکته
متمرکز شده است که مشتریان خودشان می توانند بر اساس درخواست شان
محصوالت مخصوص خودشان را دریافت کنند.

نقش روسای شعب در تحقق اهداف بانک
توسعه تعاون بیبدیل است
سرپرست بانک توســعه تعاون نقش روسای شعب را در تحقق اهداف بانک
توســعه تعاون بیبدیل دانست.محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه
تعاون در جلسه با برخی روسای شعب سراسر کشور اظهار داشت :همکاران
شــعب نقشی بسیار مهم در پیشــبرد عملیات بانکداری توسعهای و تحقق
اهداف بانک دارند و روسای شعب نیز به صورت اخص در این زمینه ماموریت
و رســالتی بیبدیل بر عهده دارند.وی افزود :روسای شعب با توجه به تجارب
ارزنده در خصوص بکارگیری محصوالت و طرحها از بینش مناســبی درباره
مسائل اجرایی و فرآیندها برخوردارند و از این رو نظر مشورتی آنان در تدوین
سیاســتهای اعتباری و انواع و اقســام برنامهها و طرحها و دستورالعملها
بسیار مغتنم است.شیخ حسینی گفت :اعتقادم بر این است که هرم مدیریت
در موسســاتی از قبیل بانکها معکوس اســت و در واقع روســای شعب با
مدیریت و عملکرد صحیح میتوانند در موفقیت و ســربلندی مدیران ارشد
بانک نیز تاثیرگذار باشند.سرپرست بانک توسعه تعاون سرمایه انسانی بانک
را مزیت رقابتی پایدار اعالم نمود و گفت :گرچه بهرهمندی از ابزارهای نوین،
فناوریهــای جدید و تکنیکها و روشهــا و فرآیندهای اثربخش به عنوان
راهکارهای رقابتی مطرح است؛ مهمترین و پایدارترین مزیت رقابتی مربوط
به سرمایه انسانی است.
همزمان با والدت امام رضا (علیه السالم)

ساختمان جدید مرکز آموزش بانک
کارآفرین افتتاح شد
احمد بهاروندی :توجه به آموزش صحیح موجب تربیت ســرمایه انســانی
متبحر می شود.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ در مراسم افتتاحیه
ســاختمان آموزش بانک ،دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک با تاکید بر
اهمیت پرورش درکنار آموزش گفت :به نظر می رســد آموزش جنبه ابزاری
ُپررنگتری دارد اما در مقابل پرورش دارای ابعاد تربیتی و عمیق تری اســت
که نشان از اهمیت آن است و به همین جهت سرمایه گذاری هر سازمانی در
خصوص نیروی انسانی با نگاه آموزش و پرورش باعث میشود نیروی انسانی
به ســرمایه انسانی مبدل شده و موتور حرکت سازمان و جامعه شود .وی در
ادامه تصریح کرد :در عرصه اقتصاد یکی از حلقه های مفقوده سالهای گذشته،
برنامه ریزی راهبردی آموزشی و پرورش مدیرانی بوده که بتوانند با انجام امور
زیر ساختی ،ماندگار باشــند.مدیرعامل بانک کارآفرین در بخش دیگری از
صحبت های خود گفت :به نظر می رسد در بانک کارآفرین برخی موضوعات
راهبردی و استراتژیک روی زمین مانده بود و نیاز به حرکت جدیتر داشت.
بانک کارآفرین یکی از بانک های پیشــرو است که پایه و اساس خوبی دارد
و از نظر شــاخص های بانکداری ،جزء بانکهای خوب به شمار می آید و می
توانیم در سطح بین الملل نیز ادعا کنیم با بانکهای دیگر قابل رقابت هستیم.
اما برخی موضوعات ساده کمتر به آن توجه شده و در محاق قرار گرفته بود
کــه یکی از این موضوعات آموزش بود.بهاروندی ادامه داد :آموزش مدرن ،با
داشتن امکانات مناســب امکان پذیر است و با افتتاح ساختمان آموزش در
این بخش به یک ســطح قابل قبولی رســیدیم .وی تاکید کرد:یکی دیگر از
موضوعاتی که بسیار مهم است کارهای زیر ساختی در حوزه فناوری اطالعات
است که قصد داریم با انرژی و تمرکز زیاد ،در حوزه زیر ساختی بانک پیگیری
ویژه داشته باشیم و با کمک همه شما اتفاقات خوبی در این بخش را شاهد
باشیم که قطعا بسیار پر هزینه است اما باید انجام شود.دکترفرشاد محمدپور
عضــو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امــور مالی و مجامع بانک ،افتتاح
ساختمان آموزش بانک را یکی از اقداماتی خواند که با پیگیری دکتر فرزین
و دکتر بهاروندی پایه ریزی شــد و با اشاره به اهمیت و ضرورت آموزش در
ساختار بانک گفت :همانطور که یکی از مهمترین ساختمانهای بانک به بحث
آموزش اختصاص یافته اســت امیدوارم با ظرفیت ایجاد شده بخش آموزش
بانک فعال تر شده و شاهد پیشرفت های بیشتری در این بخش باشیم.

افزایش نسبت توانگری مالی شرکت بیمه
تعاون به «»۱۳۷
نســبت توانگری مالی شرکت بیمه تعاون در ســال  ۱۴۰۰روی عدد ۱۳۷
تثبیت شده است.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از پایگاه خبری
خرد و کالن ،تازه ترین ارزیابی ها نشــان می دهد این شرکت توانسته است
در سال گذشته با حفظ سطح توانگری مالی «یک» ،باالترین سطح توانگری
مالی را از آن خود کند.توانگری مالی یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی
مالی شرکت های بیمه است که متناسب با سرمایه الزامی و سرمایه موجود
محاسبه می شود.شرکت هایی که در ســطح توانگری «یک» قرار دارند ،از
وضعیــت مطلوب برخوردارند و می توانند به تعهــدات خود در مقابل بیمه
گزاران و صاحبان حقوق آنها به بهترین شکل ایفای نقش کنند.بیمه مرکزی
به بیمه گزاران توصیه کرده اســت هنگام خرید بیمه نامه به سطح توانگری
مالی به عنوان یکی از معیارهای شرکت بیمه گر توجه کنند.
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عضو شورای عالی کانون صرافان مطرح کرد؛

نرخ ارز کاهش مییابد

عضو شورای عالی کانون صرافان گفت :ابالغیه
جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی
ی منجر به عرضه
ارز صادرکنندگان توسط صراف 
گســتره ارزهای صادراتی در بازار خواهد شد
که به تعدیــل نرخ ارز کمــک خواهد کرد.به
گزارش خبرنگار ایبِنــا ،بانک مرکزی امروز در
دســتورالعملی به صرافیهای مجاز اعالم کرد
که میتوانند ارز اســکناس صادرکنندگان را با
نرخ توافقی ،خریداری و به متقاضیان ارز بدون
محدودیت بفروشند .با این اقدام بانک مرکزی
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دو برنامه مهم در راســتای تســهیل عرضه و
فروش ارز اجرایی خواهد شــد .اول آنکه خرید
ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری
منجر به افزایش انگیــزه صادرکنندگان برای
بازگشت ارزهای صادراتی خواهد شد و از سوی
دیگر بانک مرکزی با صــدور مجوز فروش ارز
در سرفصل (۲۴سایر) با حراز هویت متقاضی،
امــکان خرید ارز بــرای متقاضیــان از کانال
رســمی را تســهیل کرده اســت .در این باره
کامران ســلطانی زاده عضو شورایعالی کانون

صرافان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشــاره به
ابالغیهای که بانک مرکزی در ســامانه سنا به
صرافیهای ابالغ کرده است ،اظهار داشت :این
یک مجوزی بــرای خرید ارز به قیمت توافقی
از صادرکنندگان اســت .یعنی به این صورت
که صادرکننــدگان برای فــروش ارز حاصل
از صــادرات ،بدون قیمت دســتوری و بدون
محدودیت و بر اســاس توافق با خریدار ،نرخ را
مشخص میکنند و به صرافی میفروشند.وی
با بیان اینکه در ادامه بر اســاس سرفصلهای
مشخص شده در سامانه ســنا ،نیازهای ارزی
مردم پاســخ داده خواهد شــد ،افزود :احتماال
فــردا بانک مرکزی ســقف و ســرفصلهای
مدنظر را اعالم خواهد کرد.سلطانیزاده افزود:

زمانی کــه صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با
قیمت توافقی بفروشند ،حجم قابل توجهی از
ارز صادرکننــدگان که معموال نگه میدارند تا
قیمت اصالح شــود ،بــدون توقف و در جهت
تامیــن گــردش نقدینگی خود ،به سیســتم
صرافیها عرضه خواهد شد .یعنی اینکه بانک
مرکزی در این طرح بدون اینکه از منابع ارزی
خودش استفاده کند ،میتواند از منابع واقعی
در بــازار ارز و به صورت اصالح چرخه قیمتی
بهرهمند شــود و هر زمان کــه نیاز و ضرورت
داشت میتواند از منابع ارزی خودش استفاده
کند.وی تاکید کــرد :فعال با این مصوبه ،بانک
مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش
اســتفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای
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بازار ارز خواهد بود.به گفته سلطانیزاده قیمت
واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقبت و جذابیت
برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت
زمان کم و با حجم زیاد میشود که به تعدیل
نرخ کمک قابل توجهی خواهد داشت.

هویت اموال مسروقه در حال احراز است

مالبخاتگان بانک ملی به پلیس مراجعه کنند

تهــران -ایرنــا -بانک ملی ایــران از مالکان اموال مســروقه
صندوقهــای اجارهای خواســت بــرای تســریع در فرایند
شناســایی و تحویل این اموال ،مــدارک مثبته خود را آماده
کنند.به گزارش روز دوشنبه ایرنا ،بانک ملی ایران اعالم کرد:
تفکیک اموال مســروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از
آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع،
مستلزم اقدامات اساسی توسط مرجع قضایی ،پلیس آگاهی،
صنف طال و جواهر و بانک ملی ایران اســت.بر اســاس اعالم
مقام قضایی و در راستای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق
مالکان اموال مکشوفه ،ارائه اسناد عرفی مالکیت مانند فاکتور
خرید ،عکس احتمالی ،اعالم نشانی محل خرید و سایر قراینی
که به نظر بزهدیدگان میتواند در تعیین موضوع موثر باشــد،
ضروری است.در موارد متعارض نیز حلوفصل قطعی موضوع
بر عهده مرجع قضایی و مســتلزم رســیدگی دقیق است که
با دعوت از مشــتریان صورت میپذیرد.بر این اساس ،مالکان
اموال مکشوفه میتوانند در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک
و مستندات اقدام و بهمحض دعوت توسط دادسرای ناحیه ۳۴
حمالت فیشــینگ در ســهماهه اول سال
 ،۲۰۲۲بــه باالتریــن حد خود رســید و
برای اولین بار از یکمیلیون نفر گذشــت.
به گزارش ایســنا ،حمله فیشــینگ نوعی
تــاش برای به دســت آوردن اطالعات از
طریق جعل محســوب میشود که در آن
فیشر (کســی که حمله فیشینگ را انجام
میدهد) با استفاده از برخی روش ها ،اقدام
به شبیهسازی یک وبســایت ،برنامه و یا
حتی یک ســرویس کرده و یا اســتفاده از
آن ،اطالعات کاربران را به ســرقت میبرد.
بنابراین همواره الزم اســت در مواجهه با
لینکهای مشکوک ،احتیاط کرده و آدرس
وبسایتها را بررسی کنید.اینفوسکوریتی
اعالم کرد که طبــق دادههای گروه کاری
ضــد فیشــینگ ( )APWGدر ســهماهه
اول ســال  ،۲۰۲۲حمالت فیشــینگ به
باالترین حد خود رســید و برای اولین بار
از یکمیلیون نفر گذشــت .گزارش جدید
روند فعالیت فیشــینگ صنعــت ،مجری
قانون و ائتالف دولتی همچنین نشــان داد
که ماه مارس با شناسایی  ۳۸۴هزار و ۲۹۱

تهران و یا پلیس آگاهی ،نسبت به تحویل آنها اقدام کنند.

هویت اموال مسروقه در حال احراز است
جانشــین فرمانده کل انتظامی کشــور در خصــوص ادامه
رسیدگی به پرونده ســارقان صندوق اجارهای شعبه دانشگاه
اظهار داشت :طی جلسات متعدد و تعامالت صورت گرفته با
مدیران ارشد بانک ملی ایران ،راهکارهای اساسی برای تعیین
تکلیف اموال مالباختگان ارائه شده است.
ســردار قاســم رضایی یادآور شــد :اموال در اســرع وقت با
هماهنگی مرجع قضائی ،نماینده پلیس و بانک ملی ایران پس
از شناسایی و احراز هویت به خسارتدیدگان تحویل خواهد
شــد.وی با تاکید بر اینکه کارکنان پرتالش بانک ملی ایران
امین مردم هستند اظهار کرد :بانک باید پس از تحویل گرفتن
اموال مســروقه از پلیس آنها را در سریعترین زمان ممکن به
صاحبان اصلی بازگرداند چرا که این اقدام باعث خرســندی
همه کسانی خواهد شد که در بازگرداندن اموال به صاحبانشان
سهمی داشتهاند.

در سهماهه اول سال ۲۰۲۲

فیشینگ به اوج خود رسید

حمله ،بدترین ماه ثبتشده برای فیشینگ
بوده است .بخش مالی بیشترین ضربه را به
خود اختصاص داد و  ۲۴درصد از حمالت
شناساییشــده مربوط به این بخش بوده
اســت ،اگرچه ارائهدهندگان ایمیل وب و
 SaaSنیز اهداف محبوبــی بودند.در اخبار
مرتبط ،محققان امنیتی این هفته جزئیات
یک کمپین جدید فیشــینگ فیسبوک را
منتشــر کردند که معتقدند ممکن اســت

صدها میلیون کاربر رســانههای اجتماعی
را هدف قرار داده باشــد ،کاربران بهمنظور
مشــاهده یک ویدیو ،وارد به اعتبار خود به
یک پورتال مشــروع فیسبوک میشوند.
با این کار ،بازیگر تهدیدکننده ،حســاب را
ربوده و لینکهای بیشتری را به مخاطبین
قربانی از طریق پیامرسان فیسبوک ارسال
میکند .پس از کلیک کاربر  ،آنها به صفحه
واقعی فیشینگ هدایت میشوند.با اینحال،

ازنظر آنچــه در فیسبوک وجود دارد ،این
لینک با اســتفاده از یک سرویس مشروع
ایجاد میشود که فیسبوک نمیتواند بدون
مسدود کردن برنامهها و لینکها نیز بهطور
کامل مسدود شود .هنگامیکه قربانی وارد
اعتبار خود به پورتال فیشــینگ شد ،آنها
به صفحات مختلف فرود هدایت میشوند،
که از طریق آن بازیگر تهدیدکننده میتواند
از این کمپین ســود ببرد.به گفته پیکسم
سکوریتی ،این درآمد از ترکیبی از ابزارهای
ردیابــی تبلیغ در صفحات فــرود حاصل
میشــود و پس از ورود کاربر اعتبار خود
را در صفحه فیشــینگ تغییر میدهد .این
صفحات معموال به یــک صفحه تبلیغات
نادرســت یا تبلیغاتی هدایت میشوند که
باعث تعامل بیشتر کاربر میشود که عامل
تهدید از آن درآمد ارجاع دریافت میکند.
حداقل  ۸.۵میلیون کاربر تاکنون در سال
 ۲۰۲۲از پورتال فیشینگ بازدید کردهاند
که نشــاندهنده میزان موفقیت مداومی
اســت که چنین حمالتی میتوانند ایجاد
کنند.

صعود طال و سقوط سایر فلزات ارزشمند بازار
قیمت طالی جهانی با باال رفتن بازده اوراق قرضه آمریکا ،به باالترین سطح یک ماهه رسید.به گزارش ایسنا ،قیمت طال امروز دوشنبه از باالترین سطح یک ماهه در ساعات اولیه بازگشایی بازار
کاهش یافت زیرا دادههای داغ تورم آمریکا بازدهی خزانهداری را افزایش داد و جذابیت شمش امن را کاهش داد .بهای هر اونس طال تا ساعت  ۸و  ۱۵دقیقه صبح به وقت شرقی با  ۷.۷درصد کاهش
به  ۱۸۶۴دالر و  ۵۰سنت رسید و طالی آمریکا نیز با  ۰.۱۴درصد کاهش به  ۱۸۶۵دالر و  ۵۰سنت رسید .بهای هر اونس طال در ابتدای بازگشایی بازار با  ۰.۱درصد افزایش به  ۱۸۷۲دالر و ۵۳
سنت رسید.طال که در مواقع بحرانهای اقتصادی به عنوان دارایی امن تلقی میشود ،در اوایل جلسه به باالترین میزان خود از  ۹می تا کنون رسید و به  ۱۸۷۷دالر و ۵سنت در هر اونس رسید.
با این حال ،بازدهی اوراق بهادار  ۱۰ساله خزانهداری ایاالتمتحده نیز به باالترین حد خود از  ۹می رسید که بر تقاضا برای طالی با بازده صفر تاثیر گذاشت.جفری هالی ،تحلیلگر ارشد OANDA
گفت :این واقعیت که طال از حرکت معکوس به دالر آمریکا جدا شد ،به من نشان میدهد که بازارها با تاخیر به سمت حالت ریسکگریزی بسیار شدیدتر (به دلیل دادههای تورم) حرکت میکنند.
قیمتهای مصرفکننده در ایاالتمتحده در ماه می افزایش یافت و نشان داد که بانک مرکزی این کشور میتواند به افزایش نرخ بهره  ۵۰واحدی خود تا ماه سپتامبر برای مبارزه با تورم ادامه دهد.
سهام آسیایی امروز دوشنبه به دلیل نگرانی از تشدید سیاست تهاجمی فدرال رزرو سقوط کرد.

به دنبال تشکیل پرونده مالیاتی برای پوزها؛

آیا می توان با کارت به کارت کردن،
سازمان مالیاتی را دور زد؟
پس از اینکه ســازمان امور مالیاتی ،تشکیل پروندههای مالیاتی برای
پوزها را الزامی کرد صاحبان این دســتگاههای کارتخوان دیگر از آن
ها اســتفاده نمیکنند و مشــتریان را به کارت به کارت کردن وجوه
یا دریافت نقــدی مجبور می کنند .اما آیا با ایــن روش می توان از
پرداخت مالیات فــرار کرد؟اقتصادآنالین – صبا نوبری؛ پس از اینکه
ســازمان امور مالیاتــی اعالم کرد که فرایند اخــذ مالیات از پوزها و
درگاههای پرداخت شــفافتر خواهد شــد؛ موجی از نگرانی به دلیل
ترس از پرداخت مالیات بیشــتر در میان صاحبان کسبوکار شکل
گرفت.به دنبال همین موضوع ،مشاهدات میدانی نشان میدهد روشی
که تا پیش از این توسط برخی اصناف همچون پزشکان برای فرار از
مالیات انجام میشد ،حال به سایر کسبوکارها ،همچون رستورانها،
سوپرمارکتها و مغازهها هم کشیده شد؛ یعنی خودداری از استفاده
از دســتگاه کارتخوان و کارت به کارت کردن مبلغ مورد نظر! اتفاقی
که موجب نارضایتی گسترده عموم مردم شده و شرایط را برای آنها
دشوار کرده اســت.دلیل این موضوع ،این تصور است که پس از این
دستگاههای پوز مبنای اخذ مالیات است و اگر مبلغی از این محل به
حساب افراد واریز نشود ،مالیاتی هم به آن تعلق نمیگیرد.نکتهای که
باید به آن توجه کرد ،این اســت که دستگاههای پوز به هیچ عنوان
مبنای محاسبه و اخذ مالیات نیستند بلکه تنها یکی از ابزارهای رصد
و بررســی تراکنشهای حساب افراد است .سازمان امور مالیاتی برای
محاسبه مالیات ،تمامی تراکنشهای حساب افراد را بررسی میکند و
در ادامه حسابهای تجاری و شخصی را جدا میکند .به این صورت
که مطابق معیارهای بانکمرکزی ،اگر میزان تراکنشهای یک حساب
سقف مصوب و مورد نظر را رد کند ،آن حساب تجاری محسوب شده
و به آن مالیات تعلق میگیرد.بنابراین اینکه وجوه به جای استفاده از
درگاه کارتخوان ،از سایر درگاهها به حساب افراد واریز شود ،نمیتواند
سازمان امور مالیاتی را دور زده و افراد را از پرداخت مالیات مستثنی
کند.رییس سازمان امور مالیاتی نیز در همین رابطه تاکید کرده است
که فعاالن اقتصادی و پزشــکان خــود و مردم را به زحمت نیندازند،
زیرا این سازمان در پایان سال هم حسابهای تجاری آنها را بررسی
میکند و هم پوزها را و راهی برای فرار از پرداخت مالیات وجود ندارد.
در این رابطه باید توجه کرد که افرادی که تا به امروز مالیات خود را
بــه طور کامل پرداخت میکردند ،به هیچ عنوان نباید نگران افزایش
مالیات پرداختی خود باشند زیرا در عمل تغییری صورت نگرفته و تنها
شفافیت بیشتر شده است تا سازمان امور مالیاتی اطالعات مورد نیاز
خود برای نظارت بر عملکرد مودیان و همچنین اجرای سایر پایههای
مالیاتی همچون مالیات بر مجموع درآمد را داشــته باشد .اما در این
بیــن افرادی که به طرق مختلف از پرداخت مالیات ســرباز میزدند
دیگر راهی برای دور زدن قانون نخواهند داشت و مکلف به پرداخت
مالیات خود هستند.در این بین یکی دیگر از مسائلی که توسط برخی
منتقدان مطرح میشود این است که آیا اساسا نظام مالیاتی باید اجازه
سرکشی به حســابهای بانکی افراد را داشته باشد؟در پاسخ به این
پرسش باید تاکید کرد که در ســایر کشورهای پیشرفته نیز ،دولت
بــرای اخذ درآمدهای مالیاتی و مبــارزه با فرار مالیاتی ،جلوگیری از
ظهور ابربدهکاران بانکی و مبارزه با پولشویی اجازه بررسی و نظارت
بر حسابهای بانکی افراد را دارد .بنابراین حساب بانکی افراد به هیچ
عنوان حریم خصوصی محسوب نمیشود و دولت باید اجازه دسترسی
به آن را داشــته باشد .اما در این بین افراد دارای رانت که تا کنون به
قانــون عمل نکرده و از پرداخت مالیات خودداری میکردند ،بیش از
هرکسی نگران این شفافیت اقتصادی هستند.
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بایدن  :سفر به عربستان ارتباطی به مساله انرژی ندارد

جنگ اوکراین  ۲سال ادامه مییابد

تهران – ایرنا – میخائیل کاسیانوف نخست وزیر پیشین روسیه اعالم کرد که جنگ اوکراین ممکن است دو سال ادامه یابد.به گزارش
روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،وی که از سال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۴نخست وزیر روسیه بود ،در عین حال گفت که متقاعد
شده است که روسیه احتماال به مسیر دموکراتیک باز می گردد.کاسیانوف  ۶۴ساله که در زمان نخست وزیری از مناسبات نزدیک با
غرب دفاع می کرد ،افزود همچون بسیاری دیگر در روسیه در هفته های قبل از جنگ باور نداشت که جنگی به واقع اتفاق افتد.وی
زمانی متوجه شد که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد جنگ اوکراین بلوف نمی زند که سه روز قبل از آغاز درگیری ،مقام های ارشد کشور را برای جلسه
شــورای امنیتی فراخواند.کاســیانوف گفت :وقتی دیدم که جلسه شورای امنیتی روسیه تشکیل شده است ،دریافتم که بله جنگ اتفاق می افتد.وی پس از عزل شدن از
سوی پوتین ،به صف مخالفان دولت روسیه پیوست و یکی از منتقدان سرسخت کرملین شد .وی اکنون رهبر حزب مخالف آزادی مردم یا پارناس است.کاسیانوف گفت
پوتین که مامور سابق کاگ ب بود و به زودی  ۷۰ساله می شود ،طی  ۲۰سال گذشته موفق شده است سیستمی مبتنی بر مصونیت و ترس ایجاد کند.کاسیانوف گفت
که روســیه را به دلیل جنگ ترک کرد و اکنون ســاکن اروپاست ،اما به خاطر مسائل امنیتی از ذکر مکان دقیق اقامتش خودداری کرد.وی با پیش بینی استمرار جنگ
اوکراین به مدت دو ســال ،پیروزی اوکراین را حتمی خواند و افزود :اگر اوکراین ســقوط کند ،کشورهای حوزه بالتیک بعدی ها خواهند بود.وی یادآور شد که نتیجه این
جنگ همچنین سرنوشت روسیه را تعیین می کند.

تهران -ایرنا -جو بایدن رییس جمهور آمریکا گفت که هنوز در مورد ســفر احتمالی به عربســتان ســعودی تصمیمی
نگرفته اســت اما هرگونه سفر احتمالی به ریاض به انرژی مربوط نمی شــود.به گزارش ایرنا از نشریه هیل ،جو بایدن
در پاسخ به این سوال که چه چیزی مانع تصمیم وی برای این سفر شده و آیا این تصمیم در انتظار تعهدات سعودی
ها یا گفت و گو بر ســر مذاکرات صلح اســت گفت :تعهدات سعودی ها به هیچ چیز مربوط به انرژی مربوط نمی شود
و این ســفر مربوط به یک نشســت بزرگتر است که در عربستان سعودی برگزار می شود و دلیل سفر من به آنجا نیز همین است.به نوشته هیل ،نشست
بزرگتری که بایدن به آن اشاره کرد ،احتماالً نشست شورای همکاری خلیج فارس است که انتظار میرود اواخر این ماه در ریاض برگزار شود و احتماالً
با ســفر مورد انتظار بایدن به ســرزمین های اشغالی همراه باشــد.در هفته های اخیر گزارش شده است که رییس جمهور آمریکا قصد دارد به عربستان
سفر کند و در آنجا با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور برای تثبیت بازارهای جهانی نفت در بحبوحه افزایش سرسامآور قیمتهای گاز و نفت دیدار
کند.نشــریه هیل در اوایل این ماه گزارش داد که مذاکرات در مورد این بازدید در حال انجام اســت اما هنوز در مراحل برنامه ریزی است.براســاس این
گزارش ،سفر به عربستان و مالقات با محمد بن سلمان بحث برانگیز خواهد بود ،زیرا قانونگذاران آمریکا نسبت به سابقه بد حقوق بشری ولیعهد سعودی
احتماالً مخالفت خود را ابراز می کنند.

گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی

پیشرفت اقتصاد ایران را به همکاری با آژانس منوط کرد

تهران – ایرنا  -مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت
و گو با ســی ان ان ضمن اصرار بر گفت و گوی مقام های ایرانی
با آژانس ،مدعی شــد که تنها راه جلب اعتماد برای پیشــرفت
اقتصاد ایران ،حضور بازرســان هســته ای است.به گزارش ایرنا،
رافائل گروســی ( ۲۲خرداد) در مصاحبه با برنامه جی پی اس،
جبران وقفه طوالنی در بازرســی و نظارت بر برنامه هســته ای
ایران را بســیار دشوار دانســت و گفت :در آن صورت مجبوریم
که یک نظام (بازرســی) خاص به همــراه اعالمیه های جدید با
امکان بازگشت بازرسان و بررسی سوابق و بازرسی از اماکن وضع
کنیم.گروســی افزود که هر چه وقفه در نظارت ها بیشتر شود،
دســتیابی به توافق هسته ای دشــوارتر خواهد شد.وی از مقام
های ایرانی خواست تا در مورد از سرگیری همکاری ها با آژانس
گفت و گو کنند.وی مدعی شــد که تنهــا راهی که برای جلب
اعتماد الزم برای پیشرفت اقتصاد در برابر ایران وجود دارد ،اجازه
دادن به حضور بازرســان آژانس در تاسیســات هسته ای است.
جمهوری اسالمی ایران پنج شنبه هفته پیش ( ۱۹خرداد) و قبل
از تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران
در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،برخی همکاریها
با این ســازمان را که فراتر از پادمان بود و تنها بر مبنای حسن
نیت صورت میگرفت ،متوقف کرد.سعید خطیبزاده سخنگوی
وزارت امورخارجه امروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران
قطعنامه آژانس را کامال سیاســی و طراحی شده خواند و گفت:
این قطعنامه در مســیری بین ایران و آژانس ایجاد شــده بود و
فنالند:

بدون سوئد به ناتو ملحق نمیشویم

رئیــس جمهور فنالنــد تاکید کرد
کشــورش ،بدون سوئد و در صورتی
که ســوئد در مسیرش برای ورود به
ائتالف ناتو به بن بست برسد ،به این
ائتالف تحت رهبری آمریکا نخواهد
پیوســت.به گزارش ایســنا ،به نقل
از پایگاه راشــا تودی ،سائولی نینیسته ،رئیس جمهور فنالند روز
یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با ینس استولتنبرگ،
دبیرکل ناتو در هلســینکی این اظهارات را بیان کرد.او گفت :من
میگویم که پرونده سوئد پرونده ماست .این بدان معناست که ما
دست در دست هم جلو خواهیم رفت.دبیرکل ناتو نیز به نوبه خود
به این موضوع واکنش نشان داد و عنوان کرد که ائتالف تحت امر
او هیچ ضرباالجلی برای پذیرش درخواستهای عضویت فنالند و
سوئد تعیین نکرده اما به دنبال رفع اختالفات بین آنها و ترکیه «در
سریعترین زمان ممکن» است .استولتنبرگ تاکید کرد که نشست
آتی ســران ائتالف که برای اواخر ژوئن برنامه ریزی شــده هرگز
به عنوان آخرین مهلت برای پذیرش درخواســتهای این دو عضو
احتمالی تلقی نشده است.استولتنبرگ گفت :نشست پیشین سران
ناتو در مادرید هرگز به عنــوان ضرباالجل مطرح نبود .در عین
حال دوست دارم هر چه زودتر این مشکل حل شود .بنابراین ما با
ترکیه ،متحد خود در ناتو ،و همچنین با فنالند و سوئد سخت کار
میکنیم تا به مسائلی که ترکیه مطرح کرده است ،رسیدگی کنیم.
این اظهارات اســتولتنبرگ حاکی از تغییر آشکار موضع ناتو در
قبال تعیین چارچوب زمانی برای عضویت احتمالی فنالند و سوئد
در این ائتالف است .چند روز پیش کامیل گراند ،معاون دبیرکل
این ائتــاف ابراز امیدواری کرد که اختالفــات بین ترکیه و این
دو عضو احتمالی قبل از نشست بعدی سران ناتو حل شود.گراند
در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی  RTSسوئیس گفت :ما امیدواریم
که اختالفات به موقع برای نشســت سران ناتو حل و فصل شود.
مهم اســت که نگرانیهای ترکیه را در نظر بگیریم.فنالند و سوئد
برای پیوســتن به ناتو به دنبال بروز درگیری جاری بین روســیه
و اوکرایــن تالش کردهاند .در حالی که هر دوی این کشــورهای
حوزه اسکاندیناوی روابط نزدیک و همکاری نظامی خود را با این
بلوک تحت رهبری آمریکا برای چندین دهه حفظ کردهاند ،قانوناً
کشــورهای بیطرف باقی ماندهاند.با این حال ،پیوستن بالقوه هر
دو کشور به ناتو به این سبب که ترکیه ،یکی از کشورهای بزرگ
ناتو ،قاطعانه با درخواست عضویت آنها مخالفت کرده به بن بست
برخورده اســت .آنکارا این دو کشــور را متهم کرد که به عنوان
«مهمانخانههای سازمانهای تروریستی» عمل کرده و از اعضای
گروههای کرد غیرقانونی که آنها را تروریســت میداند ،میزبانی
میکنند .اســتولتنبرگ گفت که ناتو نگرانــی های ترکیه را می
پذیرد و انجام مذاکرات بین آنکارا و این دو کشــور شمال اروپا را
تشویق میکند.او تأکید کرد :بنابراین زمانی که یک متحد حیاتی
و کلیدی مانند ترکیه نگرانی هایی مانند تروریســم را مطرح می
کند ،البته ما باید بنشــینیم و این موضوع را جدی بگیریم .و این
دقیقاً همان کاری است که ما انجام میدهیم.

توافق شده بود ،خلل ایجاد کرده است ،اقدام به تغییر لحن ،تغییر
گفتگــو ،تغییر واژه ها که به نــاگاه در بیان مدیرکل به پارلمان
اروپا رخ داد ،نشــان میدهد که دســتور پذیــری از یک مرکز
تهران -ایرنا -یک اندیشکده سوئدی با بیان
اینکه جنگ در اوکراین به تنش ها میان ۹
کشــور صاحب تسلیحات اتمی دامن زده،
پیش بینی کرد که در سالهای آینده و برای
نخســتین بار پس از جنگ سرد زرادخانه
هــای هســته ای افزایش مــی یابند .به
گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای
روزنامه گاردین ،اندیشکده تحقیقات صلح
بینالمللی استکهلم (ســیپری) به عنوان
یک اتاق فکر پیشرو در مناقشه و تسلیحات
پیش بینی کرده اســت که شمار زرادخانه
های هسته ای جهان در سال های آینده و
برای نخستین بار پس از جنگ سرد رو به
افزایش خواهد بود که این امر به نوبه خود
خطر فزاینده اســتفاده از تسلیحات اتمی
را در دهــه های اخیر در پیــش دارد.این
اندیشکده سوئدی امروز دوشنبه براساس
یک رشته پژوهش ها اعالم کرد که حمله
روسیه به اوکراین و حمایت غرب از کییف
به تنش ها میان  ۹کشور صاحب تسلیحات
هسته ای دامن زده است.براساس برآورد
سیپری ،در حالیکه شمار تسلیحات هسته
ای از ژانویه  ۲۰۲۱تــا ژانویه ( ۲۰۲۲دی
 ۱۳۹۹تا دی  )۱۴۰۰اندکی کاهش یافته،
چنانچــه اقدام فوری توســط قدرت های
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انجام شــده است.وی تصریح کرد :نمیتوانستیم اقدام سیاسی و
غیرفنی آژانس را بدون پاســخ بگذاریم لذا اقدامات خود را انجام
دادیم و اقدامات قاطع و متناســب بود هر چقدر آنها بگویند که

قطعنامه شکلی و توصیهای بوده است .گروسی مدعی شده بود
که اقدام ایران در تالفی قطعنامه ســرزنش آمیز شورای حکام و
خاموشی  ۲۷دستگاه از دوربین های نظارتی این سازمان« ،ضربه
ای مرگبار» به مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام است.وی ادعا
کــرده بود که اقدام ایران چالش جــدی در خصوص توانمندی
آژانس برای تائید اعالمیههای ایران تحت برجام ایجاد میکند.
با این حال یک مقام رســمی آمریکا ادعای اخیر رافائل گروسی
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی را مبنی بر اینکه اقدام
ایــران در غیرفعال کردن تعدادی از دوربین های نظارتی آژانس
ضربه ای مرگبار برای روند مداکرات وین است ،این ادعا را مردود
دانست .روزنامه انگلیسی فایننشیال تایمز دیروز(دوشنبه) به نقل
از یک مقام آمریکایی نوشــت :این اقدام ایران اگر چه یک ضربه
جدی می تواند باشد اما نمی توان آن را ضربه مرگبار برای توافق
هسته ای دانست.مقام آمریکایی مذکور که فایننشیال تایمز نام
وی را فاش نســاخت گفت که اقدام ایــران ضربه ای مرگبار به
شــمار نمی رود چرا که «فع ً
ال اقدامی قابل نقض و برگشت پذیر
اســت « .وی با این حال هشــدار داد که هر چه زمان خاموشی
دوربین ها بیشتر شود ،بازگشت آمریکا به برجام دشوارتر خواهد
شد.فایننشیال تایمز به نقل از این مقام بلندپایه آمریکایی نوشت:
اگــر (به زودی دوربین ها را روشــن) نکنند ،آنگاه گام هایی که
باید برای جلب اعتماد آژانس برای جبران شکاف پیش آمده در
اطالعات آن (از برنامه هسته ای ایران) بردارند ،بازگشت (آمریکا)
به برجام را بسیار دشوار خواهد ساخت.

پیش بینی یک اندیشکده اروپایی:

زرادخانه های هسته ای جهان
بیشتر می شوند

هسته ای انجام نشــود ،موجودی جهانی
کالهک هــا بزودی و برای نخســتین بار
پس از جنگ سرد افزایش می یابد«.ویلفرد
وان» مدیر برنامه تسلیحات کشتار جمعی
اندیشکده ســیپری گفت :همه کشورهای
مجهز به ســاح هستهای در حال افزایش
یا ارتقای زرادخانههای خود هستند ،بیشتر
آنها لفاظیهای اتمی را شدت داده و نقشی

را که این دست ســاح ها در راهبردهای
نظامی ایفا می کند را ارتقا می دهند .این
یک روند بسیار نگران کننده است.سه روز
پس از حمله مسکو به اوکراین« ،والدیمیر
پوتین» رئیسجمهوری روسیه ،بازدارندگی
هستهای کشــورش را در حالت آمادهباش
قرار داد و به کشورهایی که بر سر راه مسکو
بایستند هشدار داد.روسیه با دارا بودن پنج

هزار و  ۹۷۷کالهک ( ۵۵۰کالهک بیشتر
از آمریــکا) بزرگتریــن زرادخانه هســته
ای جهان را داراســت .دو کشور روسیه و
آمریــکا بیــش از  ۹۰درصد کالهک های
جهان را در اختیار دارند ،اگرچه اندیشکده
سیپری تخمین زده است که چین با بیش
از  ۳۰۰انبار موشــکی جدید در میانه راه
توسعه زرادخانه های هسته ای قرار دارد.
بنابر گزارش این اندیشــکده ،رقم جهانی
کالهک های هســته ای در ژانویه ۲۰۲۱
(دی  ۱۳ ،)۱۳۹۹هزار و  ۸۰عدد تخمین
زده شده که در ژانویه ( ۲۰۲۲دی )۱۴۰۰
به  ۱۲هزار و  ۷۰۵عدد کاهش یافته است.
ســیپری همچنین برآورد کرده است که
پنج هزار و  ۷۳۲کالهک همراه با موشک
و هواپیماهــای جنگی کــه همه متعلق
به روســیه یا آمریکا است در حالت آماده
باش بسیار باال قرار دارند« .استفان لوون»
رئیس هیات مدیره اندیشــکده سیپری و
نخســتوزیر پیشین ســوئد گفت :روابط
میان قدرتهای بزرگ جهان در برهه ای
که بشــریت و کره زمین با مجموعهای از
چالشهای مشــترک عمیق روبرو بوده و
تنها با همکاری های بینالمللی قابل حل
است ،بدتر شده است.

وزیر کشور فرانسه به تقلب در انتخابات پارلمانی متهم شد

تهــران -ایرنا -اتحاد احزاب مخالف رئیس جمهوری فرانســه
موسوم به «نوپس» وزیر کشور را به تقلب و «دستکاری» ارقام
مربوط به تعداد آرای احزاب در دور نخست انتخابات پارلمانی
متهم کرد.به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روزنامه فرانسوی «لو
فیگارو» ،نخســتین نارضایتی حزب رقیــب طرفداران رئیس
جمهــوری در انتخابات پارلمانی کــه «اتحادیه جدید مردمی
اکولوژیکی و اجتماعی» با مخفف «نوپس» شــاخته میشود
در نخســتین واکنش به اعالم نتایج قطعــی انتخابات دیروز
توسط وزارت کشــور از بروز«تقلب» سخن گفت.دور نخست
انتخابات پارلمانی فرانســه دیروز (یکشنبه ۲۲ /خرداد) برگزار
شــد و بر پایه گزارش وزارت کشور فرانســه احزابی که «ژان
لوک مالنشــون» آنها را در مقابل مکرون متحد کرد تنها چند
دهم درصد از احزاب موسوم به «مکرونی» فاصله دارند .نتیجه
انتخابات در این ســاعت نشــان میدهد که «اتحادیه جدید
مردمی اکولوژیکی و اجتماعی» موســوم به «نوپس» متشکل
از حزب «فرانســه تســلیم ناپذیر»« ،اروپ اکولوژی-سبزها»
( ،)EELVحزب کمونیســت ( )PCو حزب سوسیالیست ()PS
توانســته  ۲۵.۶درصــد آرا را به خود اختصــاص دهد .این در
حالی است که ائتالف «همه با هم» متشکل از حزب مکرون با
عنوان «جمهوری به پیش»« ،جنبش دمکراتیک» (،)Modem

«افقهــا» (( Horizonsنزدیک به ادوارد فیلیپ نســخت وزیر
اســبق) و «اقدام» از احزاب سیاســی راست میانه ،موفق شد
 ۲۵.۷۵درصــد آرا را از آن خــود کند.در حالی که اختالف دو
حزب  ۲۱هزار رای اســت« ،مانوئل بونپار» یکی از نامزدهای
حزب نوپس ســاعت  ۳بامداد به وقت پاریس زنگ هشــدار را
به صدا درآورد و «ژرال دارمنن» وزیر کشــور را به دستکاری
ارقــام متهم کرد.وی گفت :در حالی که آرای نوپس  ۶میلیون
و  ۱۰۱هــزار و  ۹۶۸رای برابــر  ۲۶.۸درصد آراســت ،وزارت
کشــور این رقم را  ۵میلیون و  ۸۳۶هــزار و  ۲۰۲رای (۲۵.۷
درصد) اعالم می کند تا احــزاب طرفدار مکرون در صدر قرار

گیرند.همچنین «داوید کورمان» نامزد طرفدار محیط زیست
از نوپس نیز در گفتگو بــا رادیو «فرانس انفو» اعالم کرد که
همه آرای این اتحادیه به ویژه در بخش ماورای بحار که احزاب
با عناوین دیگری (چون سوسیالیست و طرفدار محیط زیست)
شرکت کرده اند ،شمارش نشده است.وی که هم اکنون نماینده
پارلمان اروپاست آشکارا از واژه تقلب استفاده کرد و افزود :مهم
نیست .به هر حال احزاب طرفدار رئیس جمهوری بدترین آمار
را در انتخابات پارلمانی به دســت آوردند .این بدان معناست
که مکــرون از حمایت مردمی برخوردار نیســت.در انتخابات
دیروز  ۵۲.۳واجدین شرایط شرکت نکردند تا پایینترین نرخ
مشارکت در انتخابات در جمهوری پنجم فرانسه به ثبت برسد.
این رکورد پیشتر به انتخابات پارلمانی گذشته ( )۲۰۱۷با عدم
مشــارکت  ۵۱.۳درصدی فرانســویان تعلق داشت.رسانههای
فرانسوی نوشتند که این نخستین بار در تاریخ جمهوری پنجم
فرانسه اســت که حزب طرفدار رئیس جمهوری در پایان دور
نخســت رایگیری پارلمانی آشکارا در صدر قرار نگرفته است.
به این ترتیب مکرون نه تنها از پیروزی شش هفته پیش خود
هیچ سودی نبرد ،تمام دوره پنج ساله دوم ریاست جمهوری را
با تهدید اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی سپری
خواهد کرد.

گزیده خبر
دستور مقتدی صدر برای تعطیلی همه
نهادهای جریان متبوعش

رهبر جریان صدر دســتور تعطیلی و بسته شدن همه
نهادهــای متبوع این جریان را صــادر کرد.به گزارش
ایســنا ،به نقل از سایت شبکه روســیا الیوم ،مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر با انتشــار بیانیهای دستور داد
تا تمامی نهادهای این جریان در عراق بســته شود.این
تصمیم پس از موافقت محمد الحلبوسی ،رئیس پارلمان عراق با استعفای جمعی
نمایندگان جریان صدر اتخاذ شده است.مقتدی صدر شش نهاد مؤسسه «المرقد
الشــریف» با نهادهای زیر مجموعه آن ،دفتر «السید الشهید» در نجف اشرف،
دفتر ویژه ،دفتر حفظ آثار شــهید صدر ،موزه «السید الشهید» (شهید صدر) و
پروژه بنیان مرصوص را مستثنا کرده است.
اردوغان:

اعتمادی به سیاستهای غرب نیست

رئیسجمهوری ترکیه در جریــان دیداری تاکید کرد
که نمیتوان به کشورهای غربی اعتماد کرد.به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس ،رجب طیب اردوغان،
رئیس جمهوری ترکیه یکشــنبه در دیــدار با جوانان
کشورش گفت :وقتی از آنها (یونان) میپرسیم که چرا
این پایگاههای آمریکایی را ایجاد میکنید ،پاسخ میدهند که اینها علیه روسیه
است .و شــما برای اوکراین در مقابل روسیه چه کردهاید؟ سخنان آنها مملو از
دروغ است .نمیتوان به غرب اعتماد کرد خصوصا وقتی بحث سیاستهای آنها
در میان باشد.او اذعان داشت که ترکیه میتواند با کشورهای غربی در زمینههای
علمی و فرهنگی تعامل داشته باشــد ،اما تاکید کرد :نمیتوان به سیاستهای
غــرب اعتماد کرد .تا همین امــروز آنها درباره ما و اتحادیــ ه اروپا در خصوص
پیوستن و عضویت ترکیه غوغا کردهاند.رئیسجمهوری ترکیه همچنین برگزاری
انتخابات ریاســت جمهوری و پارلمانی زودهنگام را رد کرد .براساس ویدیویی
که دفتر ریاســت جمهوری ترکیه منتشر کرد ،او گفت :آنها (اپوزیسیون) از من
میخواهند که تاریخی برای انتخاباتها اعالم کنم .رایگیریها در ژوئن ســال
آتی میالدی انجام میشــود.اردوغان با اشاره به کمال قلیچداراوغلو ،رهبر حزب
مرد م جمهوریخواه ترکیه گفت :آقــای کمال خبری از انتخابات زودهنگام در
نوامبر نیست .شــما ابتدا آماده شوید و به ما بگویید که آیا در انتخابات ریاست
جمهوری شرکت میکنید یا نه .بعد اگر نمیخواهید شرکت کنید ،نامزد خودتان
را معرفی کنید.در چهارم ژوئن عمر چلیک ،ســخنگوی حزب عدالت و توسعه
ترکیــه نامزدی اردوغان به عنوان کاندیدای ائتالف مردم در انتخابات ریاســت
جمهوری را اعالم کرد.
استولتنبرگ:

اوکراین باید تصمیم بگیرد که چه مقدار
سرزمین را برای صلح معامله میکند

دبیرکل ناتو مدعی شــد که هدف ائتــاف تحت امر
آمریــکا تقویت موضع اوکراین در میز مذاکره اســت،
اما هرگونه توافق صلحی شــامل سازشهایی از جمله
امتیاز ارضی نیز میشــود.به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری راشــا تودی ،اظهارات ینس استولتنبرگ،
دبیرکل ناتو یکشنبه به دنبال رایزنی با سائولی نینیسته ،رئیسجمهوری فنالند
مطرح شد .دبیرکل ناتو گفت که غرب مایل به پرداخت بهایی بابت تقویت ارتش
اوکراین اســت و کییف باید امتیازهای ارضیای به مســکو برای پایان دادن به
درگیری کنونی بدهد.او گفت :صلح ممکن اســت .تنها سوال اینجاست که شما
حاضرید برای صلح چه بهایی را پرداخت کنید؟ چقدر زمین ،چقدر استقالل و
چقدر حاکمیت را حاضرید برای صلح فدا کنید؟اســتولتنبرگ بدون بیان اینکه
چه شــرایطی را اوکرایــن باید بپذیرد ،گفت «به عهده آنهــا که باالترین بها را
میپردازند اســت تا این قضاوت را داشته باشــند» در حالی که ناتو و غرب به
تامین تســلیحاتی به اوکراینیها برای «تقویت موضعشان» در زمانی که نهایتا
یک ســازش مذاکرهشــده به وجود بیاید ،ادامه میدهند.دبیرکل ناتو مستقیماً
واگذاری خاک اوکراین را تایید نکرد ،اما نمونه فنالند را مطرح کرد که «کارلیا»
را به عنوان بخشــی از توافق صلح در طول جنگ جهانی دوم به اتحاد جماهیر
شوروی واگذار کرد .استولتنبرگ حل و فصل فنالند و شوروی را به عنوان «یکی
از دالیلی که فنالند توانســت به عنوان یک کشــور مستقل دارای حاکمیت از
جنگ جهانی دوم خارج شود» توصیف کرد.اظهارات استولتنبرگ در حالی بیان
میشود که این احساس رو به افزایش است که اوکراین ممکن است بهزودی از
سوی حامیان غربی خود برای رسیدن به یک توافق صلح تحت فشار قرار گیرد.
در حالی که مقامات ایاالت متحده و انگلیس علنا اصرار دارند که اوکراین میتواند
در جنگ خود با روسیه «پیروز» شود ،گزارش اخیر سیانان نشان میدهد که
مقامات واشنگتن ،لندن و بروکسل بدون همتایان اوکراینی خود در تالشی برای
برنامهریــزی آتشبس و حل و فصل صلح بــا یکدیگر دیدار میکنند.همچنین
ولودیمیر زلنســکی ،رئیسجمهوری اوکراین مدعی شــده است که طرفهای
خارجی که نامی از آنها نبرد« ،تالش دارند تا ما را اندکی به ســمت یک توافق
سوق دهند ،آن هم در شرایطی که مردم در کشورهای حامی اوکراین از جنگ
خست ه شدهاند».امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه علنا اصرار به زلنسکی
برای واگذاری برخی مناطق در ازای پایان دادن به خصومتها را تکذیب کرد ،با
این حال هنری کیســینجر ،وزیر امور خارجه اسبق آمریکا ماه گذشته پیشنهاد
کرد که اوکراین باید چنین کاری انجام دهد.
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چهره روز

دلم رخهقای دارد از ریپ عشق

پیشنهاد

ارگ عاشقی رتک ایمان بگوی

ردین باغ ارگ الهل چینی و گل

هک رد شهر تن خیمه زد میر عشق

هک زج کارفی نیست توفیر عشق

نج
نخواهی شدن رمغ ا یر عشق

از هر دری خبری

آلودگی رودخانه ها در برزیل /رویترز

ابرپادتنهایی که از مادر به
نوزاد منتقل میشوند

ورزشی

یازدهمی والیبال ایران در پایان هفته اول لیگ ملتها

آمریکا صدرنشین شد ،ژاپن دوم
تیم ملی والیبال ایران با کسب تنها دو پیروزی در رده یازدهم لیگ ملتهای والیبال قرار دارد.به گزارش ایسنا ،تیم ملی والیبال
ایران در هفته اول رقابتهای لیگ ملتهای  ۲۰۲۲والیبال در برزیل به مصاف حریفان خود رفت .والیبالیستهای ایران در بازی
اول خود در این مسابقات مقابل چین با نتیجه  ۳بر یک به پیروزی رسیدند .والیبال ایران در بازی دوم خود مقابل هلند عملکرد
خوبی نداشت و با نتیجه سنگین  ۳بر صفر شکست خورد .همچنین در بازی سوم این رقابتها ،بلندقامتان ایران مقابل استرالیا
با نتیجه  ۳بر یک به پیروزی رسیدند .ایران دربازی چهارم و آخرین خود در هفته اول این مسابقات ،به مصاف ژاپن رفت و در
یک بازی ضعیف نتیجه را  0-3واگذار کرد.والیبال ایران در پایان هفته اول این مســابقات با دو پیروزی شــش امتیازی شد و در
رده  ۱۱جدول رده بندی قرار گرفت .تیم ملی والیبال آمریکا و ژاپن هرکدام با چهار برد و سه پیروزی در ردههای اول و دوم این
رقابتها تا پایان هفته اول قرار گرفته اند.

دانشــمندان آمریکایی در پژوهش جدیدی نشان دادهاند که زنان باردار،
ابرپادتنهایی را تولید میکنند که به بدن نوزاد منتقل میشوند و از او در
برابر بیماریها محافظت میکنند.به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس
نیوز ،دانشــمندان سالها پیش کشف کردند که نوزادان تازه متولدشده
برای زنده ماندن در برابر هجوم عوامل بیماریزا که به محض تولد به بدن
آنها حمله میکنند ،به مولفههای ایمنی وابسته هستند که از مادر به آنها
منتقل میشوند.کودکان در نهایت سیستم ایمنی خود را ایجاد میکنند
که به واســطه نجات یافتن از ویروسها و باکتریها شــکل میگیرد و
توسط واکسنهای دوران کودکی تقویت میشود اما در این میان ،یکی
از مهمترین هدایای مادر اســت که نوزادان را ایمــن نگه میدارد .این
هدایا پادتنها هســتند.پژوهش جدیدی که در «بیمارســتان کودکان
سینسیناتی» ( )Cincinnati Children›s Hospitalانجام شده است ،توضیح
غافلگیرکنندهای را در مورد کارآیی واقعی ایمنی ارائهشده توسط مادر در
روزهای آغازین تولد ارائه میدهد و مشــخص میکند که این اطالعات
برای جلوگیری از مرگ و ناتوانی ناشی از بیماریهای عفونی ،چه معنایی
میتوانند داشــته باشند.یافتههای این پژوهش نشان میدهند که شاید
پژوهشگران بتوانند از پادتنهایی که مادران باردار تولید میکنند ،الهام
بگیرند تا داروهای جدیدی برای درمان بیماریها و همچنین واکسنهای
بهتری برای پیشــگیری از آنها ارائه دهند«.ســینگ سینگ وی» (Sing
 ،)Sing Wayپژوهشــگر بخش بیماریهای عفونی بیمارســتان کودکان
سینسیناتی گفت :دانشمندان برای سالهای متمادی معتقد بودند که
پادتنها نمیتوانند به درون سلولها نفوذ کنند.

تخت گاز
عجله کارخانههای کرهجنوبی برای
جایگزینی کارگران با رباتها!

سینما
«بازی مرکب» بازمیگردد
«نتفلیکس » از بازگشت سریال کرهای «بازی مرکب »
با فصــل دوم خبر داد.به گزارش ایســنا و به نقل از
رویترز« ،نتفلیکس » روز یکشنبه از ساخت فصل دوم
«بازی مرکب» ـ سریال پربیننده کرهای ـ خبر داد و
اطالعات کلی درباره فصل جدید این سریال درام سیاه
نیز منتشر کرد.ســریال «بازی مرکب» زمانی که در
سپتامبر سال  ۲۰۲۱پخش شد ،رکورد پربینندهترین
ســریال «نتفلیکس» را شکست .این سریال داستان
گروهی از افراد بدهکار و با مشکالت مالی و تجربیات
متفاوت از زندگی را روایت میکند که در مجموعهای
از بازیهــای کودکانه مرگبار برای یک جایزه نزدیک
به  ۴۰میلیون دالری رقابت میکنند و این جایزه تنها
یک برنده خواهد داشت و بازندگان کشته میشوند«.هوانگ دونگ هیوک» نویسنده و کارگردان
این ســریال در نامهای که توسط «نتفلیکس» منتشر شده است ،اطالعات کمی درباره فصل دوم
«بازی مرکب» را ارائه کرد.به این ترتیب ،شخصیت «جی هیون » و «رئیس» مردی با نقاب که اداره
بازی را برعهده دارد به فصل دوم بازمیگردند .همچنین امکان دارد مردی که کت و شلوار به تن
داشت و با کارتهای بازی «داکجی» بازیکن استخدام میکرد به فصل جدید بازگردد«.نتفلیکس»
هنوز تاریخ پخش فصل دوم سریال «بازی مرکب» را اعالم نکرده است.

مباحست خونم هب تقرری عشق

عق
زهیمت همان روز شد شاه ل

کتاب محشر صغرا
کتاب محشــر صغرا یکی از برجستهترین رمانهای
ادبیات لهستان در ســالهای اخیر است .این کتاب
اثر تادئوش کونویتسکی – نویسنده و کارگردان اهل
لهستان و عضو فرهنگستان زبان لهستانی – است که
با نیش و کنایههای فراوان آن را نوشــته و حکومت
کمونیستی لهســتان را در کنار حکومت شوروی به
شدت مورد انتقاد قرار میدهد .راوی کتاب نویسنده
و روشنفکری سالخورده است (همان نویسنده کتاب:
تادئوش کونویتســکی) که به تنهایی در آپارتمانش
که در دوران استالین ســاخته شده زندگی میکند.
آپارتمانی که مانند خود او فرسوده شده و هنگامی که
باران میبارد آب از سقف آن چکه میکند .او زیر نظر
دستگاه سانسور و سرکوب زندگی میکند و خیلی وقت است که دیگر دست به قلم نشده است.
با این حال همچنان به مبارزه و اعتراض ادامه میدهد و هرگاه صحبت امضاء کردن دادخواست یا
اعتراضنامهای باشد با کمال میل میپذیرد.اما امروز صبح که از خواب بیدار میشود همهچیز به
گونهای غریب متفاوت به نظر میرسد .گیجی و منگی در ابتدای صبح برای او طبیعی است ولی
این بار احساســات او شدیدتر شده و با رغبت بیشتری به سمت سیگار ناشتا میرود تا عمرش را
کوتاه کند .او مدتهاست که تالش دارد عمرش را کوتاه کند .جمالت ابتدایی کتاب ذهنیت راوی
را در ابتدای صبح به خوبی نشان میدهد:اینک پایان دنیا .پایان دنیا نزدیک است ،دارد فرامیرسد.
شــاید هم دنیای خودم اســت که آرام آرام به آخر میرسد .پایان دنیای شخصی من .اما پیش از
آنکه دنیایم خرد و خراب شــود ،به اتمها تجزیه و به هیچ بدل شود ،واپسین فرسنگ جلجتایم
در انتظارم است .آخرین دو ِر این ماراتن همان چند پلۀ باال یا پایین نردبان که بیمعناست( .کتاب
محشــر صغرا اثر تادئوش کونویتسکی – صفحه )۲۳و خیلی زود «واپسین فرسنگ جلجتا» پیش
روی او قرار میگیرد .ســاعت هشت صبح اســت که دو رفیق راوی به آپارتمان او وارد میشوند.
اینها افرادی هستند که پدرانشان عضو لژیونهای لهستانی بودند که با تکیه بر نیروهای لهستانی
علیه روسیه قیام کردند اما در نهایت ناکام ماندند .با این حال باید به پاسداری از شعله ادامه داد تا
خاموش نشود .دوستان راوی خیلی سریع به اصل موضوع میپردازند...

نج
هک رگدن نپیچد ز ز یر عشق

حاللست مالم هب فتوای شوق

عباس یمینی شریف
عباس یمینــی شــریف ( )۱۳۶۸–۱۲۹۸آموزگار ،مدیر
مدرســه و نویســنده ایرانی ادبیــات کودکان بــود .او
دانشآموخته مدرســه دارالفنون و موسس مدرسه روش
نو هســت که به دبیرســتان دخترانه نور تغییر نام پیدا
کردهاست.عباس یمینی شریف در اول خرداد سال ۱۲۹۸
ش در محله پامنار تهران بــه دنیا آمد .دوران کودکی و
نوجوانی او در محله یادشده فوق گذشت .در سال ۱۳۱۷
در دانشســرای مقدماتی به تحصیل پرداخت .در ســال
 ۱۳۲۱اولین شعرش برای کودکان در مجله «نونهاالن»
منتشــر شد .در ســال  ۱۳۲۳با ابراهیم بنیاحمد مجلهٔ
بازی کودکان را منتشــر کرد .در سال  ۱۳۲۴اشعار او در
کتابهای درســی دوره ابتدایی ایران وارد شد .در سال
 ۱۳۲۸به مدیریت مجالت دانش آموز و ســازمان جوانان شیر و خورشید سرخ منصوب گردید.در سال
 ۱۳۳۲یمینی شریف با بورس دولتی به آمریکا اعزام شد و یک سال در دانشگاه کلمبیا به تحصیل دوره
تخصصی در آموزش کودکان پرداخت و درجه فوق لیسانس دریافت کرد.در سال  ۱۳۳۴دبستان روش نو
را با همسرش توران مقومی پایه گذاشت که بعدها با گسترش فعالیت به مجموعهٔ آموزشی از کودکستان
تا پایان دوره راهنمایی تبدیل شد .آنان تا سال  ۱۳۵۸آن مؤسسه را اداره کردند.در دی ماه سال ۱۳۳۵
به پیشــنهاد جعفر بدیعی اولین شماره مجله کیهان بچهها از طرف مؤسسه کیهان انتشار یافت .جعفر
بدیعی سردبیر و عباس یمینی شریف مشاور این نشریه بودند .جعفر بدیعی بعدها به عنوان صاحب امتیاز
و عباس یمینی شریف به عنوان مدیر مجله معرفی شدند .آنان تا سال  ۱۳۵۸با مؤسسه کیهان همکاری
داشتند .یمینی شریف در تیرماه سال  ۱۳۳۴با کمک همسرش توران دخت مقومی تهرانی مجوز
تأسیس دبستان پسرانه روش نو را از وزارت فرهنگ اخذ کرد.

گنجینه

هارلی دیویدسون  ۱۲۵۰با سیستم اگزوز آکراپوویچ
به دلیل محبوبیت باالی موتورسیکلت ادونچر هارلی دیویدسون پان آمریکا واضح بود که تیونرها طیف گستردهای از آپشن ها را برای این
موتورسیکلت معرفی خواهند کرد .از جمله کمپانیهایی که روی این موتورسیکلت کار کردهاند آکراپوویچ است که قب ًال سیستمهای اگزوز
افترمارکتی را برای طیف وسیعی از خودروها و موتورسیکلتهای ادونچر معرفی کرده بود .هماکنون میتوانید سیستم اگزوز باکیفیت
تیتانیومی و فیبر کربنی را برای هارلی دیویدسون نیز سفارش دهید.پان آمریکا موتورسیکلت بسیار خوبی است اما پیشرانه کام ًال جدید
 ۱۲۵۲سیســی رولوشــون مکس نقشی حیاتی در موفقیت این موتورسیکلت ایفا میکند .این پیشــرانه در تست داینو قدرت ۱۲۴.۶
اسب بخاری و گشتاور  ۱۰۴نیوتون متری را در چرخ عقب تولید میکند .با نصب اگزوز آکراپوویچ قدرت  ۱.۷اسب بخار و گشتاور ۵.۵
نیوتون متر افزایش و وزن سیستم اگزوز نیز نسبت به نمونه استوک  ۱۱.۶درصد کاهش یافته است .این اگزوز همچنین با جدیدترین
استانداردهای آالیندگی یورو  ۵هماهنگی دارد و نیازی به برنامهریزی دوباره  ECUنخواهد داشت.این سیستم اگزوز که از نظر بصری با
خطوط بدنه و طراحی هارلی دیویدسون هماهنگی زیادی دارد کام ًال بادوام بوده و از مافلر تیتانیومی سطح باال استفاده میکند .بخش
فیبر کربنی زیاد و حفاظ گرمایی نیز به خوبی با پروفایل مافلر همراه شدهاند.

کارخانههای کرهجنوبی با توجــه به آییننامه جدیدی که میگوید
مدیریت میتواند به دلیل جراحت و آسیب به کارگر به زندان برود،
برای جایگزینی انســان با رباتها اهتمام میورزند.به گزارش ایسنا
و بــه نقل از آیای ،در ماه ژانویه ســال جاری ،قانونی به نام «قانون
مجازات بالیای جدی» در کره جنوبی اجرایی شد که مقررات جدید
آن بیانگر این است که اگر کارگران در حین انجام کار جان خود را از
دست بدهند یا صدمات جدی ببینند ،دادگاهها میتوانند مدیرعامل
یا مدیران بلندپایه شــرکتهای آنها را جریمه کنند یا حتی آنها را
به زندان بفرســتند.بر همین اساس در گزارشی که به تازگی منتشر
شده آمده اســت ،این رویداد موجب افزایش ســرمایهگذاری روی
رباتها در این کشور شده است«.کیم یونگ رائه» مدیرعامل شرکت
«اســپیفاکس»( )Speefoxکه بزرگترین تولیــد کننده خازن در کره
جنوبی است ،میگوید :ما در طول تاریخ خود ،همیشه مجبور بودهایم
راههایی برای پیشــرو بودن پیدا کنیم .اتوماسیون هم گام بعدی در
همین فرآیند است«.کیم هیو جین» یکی از مدیران ارشد این شرکت
نیز افزود :این قانون در حال حاضر به یک مشــکل بزرگ در تجارت
تبدیل شــده اســت .خوشــبختانه ما از قبل در حال خودکارسازی
صنایــع بودهایم ،بنابراین میتوان گفت برای این قانون آماده بودیم.
این قانون جدید ،شرکتها را وادار کرده است تا به دنبال گزینههایی
برای تعدیل برخی کارگران یا شاید حتی تعدیل همه کارگران خود
باشند«.جونگ جین وو» استاد دانشگاه ملی علم و فناوری سئول که
روی ایمنی شغلی مطالعه میکند ،میگوید :شرکتها در حال پیش
رفتن به سمت کاهش نیروی کار انسانی خود هستند.

