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رییس پلیس پایتخت بیان کرد
ناگفته های جدید از سرقت بانک ملی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ جزئیات بیشتر و ناگفته هایی را از سرقت 
از صندوق های امانات شــعبه دانشــگاه بانک ملی ایــران اعالم کرد.

به گزارش ایســنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه پنجاه و ششمین 
مرحله از طرح رعد که صبح دیروز در مقر مرکزی پلیس پایتخت برگزار 
شد، با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح آخرین خبرها درباره سرقت 
از صندوق امانات شــعبه دانشگاه بانک ملی پرداخت و گفت: براساس 
تازه تریــن اعترافات این افراد، ســارقان اصلی همانطور که پیش تر نیز 
اعالم کرده بودیم چهار نفر متشکل از سه برادر و یک پسرخاله هستند. 
این ها آخرین جلسه خود را شب جمعه، ساعت ١۰ شب در منزل پدری 
خود و با حضور پدرشــان برگزار کردند و با تیم های دیگر که باید در 
ادامه کارها را انجام می دادند هماهنگ شدند. بلیط آن ها را نیز یکی از 

این افراد و همسرشان از پیش خریداری و رزرو کرده بود.

ماجرای بازگشت دوباره سارقان به شعبه دانشگاه بانک ملی
وی ادامه داد: ســارقان ساعت یک و نیم تا دو بامداد وارد بانک شدند. 
دو نفر کار تدارکات، مراقبت و آوردن آذوقه را داشتند و دو تن نیز این 
مسئولیت را بر عهده داشتند که اول وسایل حفاظتی و مراقبتی بانک 
کــه از مقدار الزم برخوردار نبوده را قطع و صندوق ها را باز کنند. آنها 
تقریبا ساعت چهار بعدازظهر همان روز کارشان تمام شده و از مجموعه 
بانک خارج شــدند، اما روز بعد، یعنی شنبه متوجه شدند که برخی از 
لوازمشان داخل شعبه بانک جا مانده است که دوباره می آیند و برخی 
را پاکســازی می کنند و برخی را نیز در نقاط مختلف بانک جاســازی 

می کنند که این لوازم کشف شده است.
رحیمی درباره اموال کشــف شــده نیز گفت: در همان روز اول، اموال 
مردم که بالغ بر هزاران ســکه و مبالغ زیادی دالر و سکه و سایر ارزها 
بود شــمارش شد و تحویل خزانه بانک ملی شد که با نظارت نماینده 
دادستان، بانک و پلیس انجام شد. تیم ویژه ای هم تشکیل داده شد که 
اعضای این تیم حدود پنج روز فعالیت کردند تا طالهای به سرقت رفته 
را ارزیابی و شناســنامه دار کنند.به گفته رییس پلیس پایتخت حدود 
ساعت شش صبح روز گذشته کار بســته بندی، شناسنامه دار کردن 
این ها تمام شــد و تمامی اقالم کشف شــده به خزانه بانک ملی داده 
شد. تمام این اقدامات مســتند و مکتوب شده و توسط شش دوربین 

نیز ثبت شده است.

مالباختگان بانک ملی چطور اموال خود را پس بگیرند؟
رحیمی در پاســخ به پرسش خبرنگار ایسنا در باره اینکه مالباختگان 
بانک ملی چطور باید اموال خــود را پس بگیرند، گفت: تحویل اموال 
مردم بر عهده بانک ملی و مرکزی و دادستانی است. ما اموال مسروقه 
را کشــف کردیم و با ســخت ترین ضوابط و مقررات تحویل دادیم اما 
اموال مردم کشــف شده اســت.وی ادامه داد: روز گذشته جلسه ای با 
افسر رابط پلیس جمهوری اسالمی با کشور مقابل که سه نفر متواری 
را دســتگیر کردند برگزار کردیم و به دنبال این هستیم که این افراد 
نیز زودتر به کشــور منتقل شوند و پرونده پیگیری شود. البته با وجود 
متهمان فعلی تماما صحنه وقوع جرم و اقداماتی که انجام شد بازسازی 
شده اســت؛ تقریبا از نیمه شب گذشته تا ســه صبح دیروز بازسازی 
صحنه صورت گرفت.فرمانده انتظامی پایتخت گفت: این ســریع ترین 
کشــف در مقایسه با سرقت های دیگر در این مقیاس بود. رکوردی که 
دنیا هم متعلق به پلیس ایران است. فکر می کنم بعد از ما پلیس یکی 
از کشــورهای اروپایی است که با اختالف حدود ۲۰ یا ۳۰ ساعت پس 
از ایران قرار دارد.رحیمی ادامه داد: ســارقان دســتگیر شده یک تیم 
تخصصی کامپیوتر، لوازم های الکترونیکی، حفاظتی و مراقبتی، آهنگری 
و برش هوا و... را داشــتند و در کنار این نیز پیش بینی کرده بودند که 

از کشور خارج شوند.

چرا در تصاویر سارقان بانک ملی 9 نفر حضور داشتند؟
وی در پاسخ به اینکه چرا در عکس ها علیرغم آنکه تعداد دستگیرشدگان 
١۰ نفر اعالم شده اما ۹ نفر دیده می شوند، گفت: آن یک نفر خانم بود 
که سارق نبوده و در تیم فروش حضور داشته است، او آن روز در میان 
سارقان قرارداده نشد.رحیمی با بیان اینکه برخی از این دستگیرشدگان 
سابقه دار بوده و حتی سابقه سرقت از بانک را نیز داشتند، گفت: برخی 
مخالفان و معاندان که از پلیس ضربه خوردند ممکن است حرف هایی 
بزنند که از آن ها گالیه نداریم اما از دوســتان خود که پلیس خود را 
در مقیاس پلیس جهانی مطرح نمی کننــد گالیه داریم. در وهله اول 
که ســرقت به ما اعالم شد سرنخی نداشــتیم اما کمتر از ۲۴ ساعت 
ســناریو برای ما مشخص شد که این نشــانه توانمندی پلیس است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: بانکی که مورد سرقت قرار گرفته 
یکی از شــعبات مطرح بانک ملی است اما سارقان از روی در پارکینگ 
به داخل رفتند و بعد هم قفل را شکستند و وارد آن شدند، این نشان 
می دهد که باید ضریب امنیتی بانک ها افزایش پیدا کند.وی گفت: این 
سرقت بعد امنیتی نداشته اما سارقان حرفه ای و کاربلد بودند. مدت ها 
نیز در آن بانک رفت و آمد داشتند. سرقت ناکام قبلی از بانک تجارت 
نیز داشــتند که به گفته خودشــان زمان کم آوردند. موضوعی هم در 
خصوص همکاری عوامل بانک وجود نداشــته است و همکاری در این 
خصوص با سارقان نداشتند.رحیمی درباره اموال کشف شده از سارقان 
نیز گفت: عمده اموال سرقت شده از سوی این افراد کشف شده است. 
ممکن است بخشی از ارزها را با خود برده باشند که البته مقدار آن هم 

بسیار کم است و تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.

ماجرای برخورد موتورسوار با اسکورت رییس جمهور ونزوئال
وی در خصوص کلیپ منتشر شده برای زمین خوردن یک موتورسوار 
در اسکورت رییس جمهور ونزوئال نیز گفت: این با توجه به بی انضباطی 
یک موتورسوار رخ داده بود که شهروند عادی بود. مطلب خاصی نبود و 
جنبه خاصی نداشت. او بعد از تصادف مورد بازرسی قرار گرفته و پس 
از بررسی رها شد. این فرد قانون موتورسواری را بلد نبود شایعات مطرح 

شده در مورد آن بی اساس است.

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد
اصالح قیمت دارو مبتنی بر تورم؛ بزودی 

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه وقتی تورم حادث می شود 
برای همه کاالها اتفاق می افتد که دارو هم یکی از آنهاست، گفت: 
اصالح قیمت را همراه با اصالح پوشــش بیمه انجام دهیم؛ یعنی 
همزمان پوشــش بیمه ای با قیمت جدید اعمال می شود و مردم 
هزینه اضافه ای را برای داروهای بیمه ای نســبت به ســال ١۴۰۰ 
پرداخت نخواهند کرد.دکتر بهرام دارایی در حاشــیه یازدهمین 
همایش طالی سبز و دهمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی، درباره هشدار سندیکای دارو در 
زمینه وضعیت بحرانی دارو در حوزه مالی، گفت: خوشبختانه یکی از دستاوردهای ما در جمهوری 
اسالمی، صنایع دارویی مان است که هم با فناوری باال و هم با حضور نخبگان همراه است و ما سفت 
و ســخت از این صنعت حمایت کرده و کمک شان می کنیم.وی افزود: یکی از روش های حمایت 
بحث هایی اســت که در زمینه اصالح قیمت دارو خواهیم داشت که خوشبختانه بر اساس الیحه 
بودجه ١۴۰١ این اصالح قیمت بر این اساس است که اصالح قیمت را همراه با اصالح پوشش بیمه 
انجام دهیم. یعنی همزمان پوشش بیمه ای با قیمت جدید اعمال می شود و مردم هزینه اضافه ای را 

برای داروهایی که تحت پوشش بیمه است نسبت به سال ١۴۰۰ پرداخت نخواهند کرد.
دارایی گفت: بنابراین علی رغم اینکه ممکن است قیمت قفسه دارو تغییر کند، اما پرداختی مردم 
با بیمه افزایش نمی یابد که  این  روند انجام می شــود. طبیعی هم هســت زیرا وقتی تورم حادث 
می شــود برای همه کاالها اتقاق می افتد که دارو هم یکی از آن هاست. این اصالح قیمت به تداوم 
تولید و گســترش آن کمک می کند.وی گفت: فعال با ارز دارو هیچ کاری نداریم و ارز مانند ســال 
١۴۰۰ دارد پرداخت می شــود. این اصالح قیمت مبتنی بر تورم است که به زودی انجام می شود؛ 
زیرا ما ســه ماه است که اصالح قیمت نداشتیم .وی گفت: صنعت دارو هم حق دارد که در زمینه 
نگرانی هایشان صحبت کنند و درست هم هست، اما ما مطمئنا اجازه نمی دهیم تولید آن ها دچار 
مشکل شــود و جلسات مکرری هم با حضور ریاست جمهوری و ستاد تنظیم بازار داشتیم که به 
نحو مقتضی این اصالح را قبل آن تاریخ انجام دهیم.رییس ســازمان غذا و دارو در پاسخ به ایسنا، 
درباره ذخایر دارویی و وضعیت کمبودها، گفت: کمبودهای دارویی که اخیرا داریم به دلیل بحث 
تولید داخلی است که اگر ان شاءاهلل قیمت هایشان به زودی اصالح شود، این کمبودها هم برطرف 
می شــود.دارایی درباره وضعیت قاچاق فراورده های آرایشی نیز گفت: از زمانیکه امورات آرایشی و 
بهداشــتی در زمینه واردات و صادرات به وزارت صمت منتقل شد، با ممنوع کردن واردات به هر 
نحوی باعث شد از آنجایی که تولید داخل نداشتیم، در داخل به نیازها پاسخ داده نشود و از طریق 
قاچاق تامین شود. حال ممکن است این قاچاق فیک یا تقلبی و حتی مضر باشد. بنابراین بهتر بود 
در خصوص فراورده هایی که نیاز بازار اســت، اما فناوری یا توان تولید داخلی آن را نداریم، حتما 
تجدید نظر کنیم. خوب نیست که عمده محصوالتی که در این حوزه در بازار ما هستند، از مسیر 
قاچاق بیایند و حتما باید این را اصالح کنیم. پیشنهاداتی دادیم و از آنجایی که سالمت این کاالها 
را باید تضمین کنیم حتما مداخله می کنیم که اصالح شود. فکر میکنم درصد باالیی از محصوالت 

آرایشی و بهداشتی قاچاق است.

سخنگوی دولت اعالم کرد:

 هیچ برنامه ای برای گرانی بنزین نداریم
عبدالملکی: برای افزایش هماهنگی در دولت استعفا می دهم

 زاهدی وفا منصوب شد

“تنفس یک ساله مالیاتی اصناف” به مجلس می رود

مالیات از کارگران آری، از بازاریان نه!

تهران- ایرنا- حجت اهلل عبدالملکی برای افزایش هماهنگی در دولت، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استعفا داد.به گزارش ایرنا، در متن استعفای عبدالملکی خطاب به آیت اهلل رئیسی، رئیس جمهور آمده است: 
با ســالم و تحیات و آرزوی توفیق و عافیت؛ ضمن تشــکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی 
مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسالمی، به منظور 
افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعالم می نمایم.عبدالملکی در ادامه نوشته است: 

اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت....

افزایش ۳۹ درصدی ترانزیت از ایران

 کره جنوبی، آزادسازی دارایی های ایران 
را به مذاکرات وین گره زد

امیرعبداللهیان در نشست خبری با وزیرخارجه پاکستان:

 ایران پکیج سیاسی جدید روی میز گذاشت
ولی آمریکا بر تصویب قطعنامه تأکید داشت
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شهرداري صدرا در نظر دارد مناقصه عملیات موزاییک فرش پیاده رو در راستای زیبا سازی و مناسب سازی معابر سطح شهر 
را طبق برآورد و مشخصات قید شده در اسناد مناقصه ،از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نماید.كلیه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه الكترونیكي 
دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي 

،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
1- مبلغ براورد اولیه  : 30/887/010/404 ریال

2- تامین  اعتبار از منابع  داخلي مي باشد .
3- مبلغ تضمین شــركت در مناقصه مبلغ 000/ 1/545/000  ریال مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 

3 ماهه و یا فیش واریز نقدي به حساب 100830670088 نزد بانک شهر در شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد .
4-  مبلغ خرید اسناد مناقصه مبلغ 000 / 500 / 1 ریال به حساب 100805891412 نزد بانک شهر در سامانه ستاد ایران مي باشد .

5- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري صدرا ضبط خواهد شد 
6- هزینه درج آگهي نوبت اول و دوم  بر عهده برنده مناقصه مي باشد 

7- شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود .
8- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است 

9- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تداركات الكترونیكي دولت روز چهارشنبه ساعت 10 صبح تاریخ 18 / 03 / 1401 مي باشد .
10- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19عصر روز چهارشنبه مورخ 25 / 03 / 1401 مي باشد .

11- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت 19 عصر روز شنبه مورخ 04 / 04 / 1401 مي باشد .
12- زمان بازگشایي پاكت ها در ساعت 13صبح روزیكشنبه مورخ 05 / 04 / 1401 مي باشد .

متقاضیان مي بایســت مدارك پاكت هاي الف - ب - ج در سامانه بارگذاري نمایند شهرداري از دریافت حضوري پاكات طبق 
قانون معذور مي باشد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سایت ستاد ) پاكت الف ( به صورت فیزیكي تا ساعت 9 
صبح مورخ 05 / 04 / 1401در پاكت سربسته و بادرج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا 
به آدرس زیر تحویل نمایند . آدرس استان فارس - شهر صدرا - بلوار پاسداران ساختمان مركزي شهرداري صدرا كد پستي 
7199433869 شماره تماس 36417818-071 واحد امور قراردادها اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه : مزكز تماس 41924-021 دفتر ثبت نام 85193768-88969737 
نوبت اول : 18 / 03 / 1401
نوبت دوم :25 / 03 / 1401

آگهــي مناقـصه

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

عملیات موزاییک فرش پیاده رو در راستای زیبا سازی معابر سطح شهر 
به شماره 1401-11
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امیر صباحی فرد:
تمامتحرکاترارصدمیکنیم

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: با اشراف کامل و هوشمندانه سامانه های راداری، موشکی و پهپادی پدافند در 
اقصی نقاط کشورمان به ویژه در پهنای خلیج فارس تمامی تحرکات دشمنان را رصد می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، صبح امروز در ادامه بازدید از مناطق و گروه های پدافندی 
غرب کشــور، در جمع فرماندهان گروه پدافند هوایی خنداب اراک ضمن بررســی توان رزم و آمادگی دفاعی این گروه 
پدافندی از مواضع و سامانه های تسلیحاتی مستقر در این یگان پدافندی بازدید کرد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش 
با بیان اینکه نیروهای زبده، با ذکاوت و هوشــیار پدافند هوایی به صورت شــبانه روزی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ خط مقدم دفاع از 
حریم هوایی کشورمان هستند، اظهار داشت: پدافند هوایی خنداب از نقاط حساس و راهبردی در شبکه یکپارچه پدافند هوایی است که در کنار 
سایر مناطق و گروه های پدافندی کشورمان وظیفه ای خطیر و مهم را بر عهده دارد.وی با بیان اینکه اشراف کامل و هوشمندانه سامانه های راداری، 
موشکی و پهپادی پدافند در اقصی نقاط کشورمان به ویژه در پهنای خلیج فارس تمامی تحرکات دشمنان را رصد می کند و در صورت لزوم اقدامی 
قاطعانه انجام خواهد گرفت، گفت: تسلیحات کاماًل بومی و جدید پدافند هوایی ارتش در تمامی مرزهای جغرافیایی کشورمان قطعاً در برابر بروز 
هر گونه تهدید از سوی بیگانگان با غافلگیری و ضربه سخت بر دشمنان بکار گرفته می شوند.امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه عملیات روانی 
غربی ها بیشتر از ضعف آن ها نشأت می گیرد و تاثیری در اقتدار و پیشرفت روز افزون مجموعه پدافند هوایی ندارد، تصریح کرد: امروز صالبت پدافند 

هوایی ارتش عالوه بر اینکه موجب استیصال دشمنان در منطقه خاورمیانه شده تمامی معادالت نظامی آنان را نیز بهم ریخته است.

 توضیحات »فاطمی امین« نمایندگان را قانع نکرد
اولینکارتزردمجلسیازدهمبهدولتسیزدهم

نمایندگان مجلس شورای اسالمی از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
گرانی کاالها قانع نشدند.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جلســه علنی دیروز )سه شنبه 24 خرداد( قوه مقننه در 
جریان بررسی سؤال محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد از سید رضا فاطمی امین 
درباره دلیــل ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کاالها و عدم توانایی در 
پشــتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداران معدن بــا 91 رأی موافق، 141 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 
مجموع 246 نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشــدند.الزم به ذکر اســت، روح اهلل عباســپور 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص سؤال از وزیر مربوطه 
گفت: در اجرای ماده )207( آیین نامه داخلی مجلس، سؤال فوق  در جلسه رسمی دوشنبه مورخ  1400.11.04 
کمیسیون با حضور نمایندگان محترم عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال کننده و وزیر محترم مطرح  شد و 
پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون 
قلمروی سؤال را ملی تشخیص داد و مستند به بند )3( ماده )207( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، 

گزارش سؤال جهت اعالم وصول در اولین جلسه علنی ارسال می گردد.

گزیده خبر

امیرعبداللهیان در نشست خبری با وزیرخارجه پاکستان:
ایرانپکیجسیاسیجدیدرویمیزگذاشت
ولیآمریکابرتصویبقطعنامهتأکیدداشت

تهران-ایرنا- وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه پکیج سیاسی جدید 
روی میز گذاشــتیم،گفت: ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار 
از منطق دیپلماســی و مذاکراتی فاصله نخواهد گرفت.به گزارش خبرنگار 
سیاست خارجی ایرنا حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان در 
نشست خبری مشترک با »بالول بوتو زرداری« وزیر خارجه پاکستان گفت: 
خیلی خوشحالم که امروز میزبان وزیر امور خارجه پاکستان هستم، روابط 
عمیق و ریشــه دار ایران و پاکستان دو کشــور بزرگ در دنیای اسالم در 
تمام طول این ســال ها امید بخش بوده، ما در دولت جدید مناسبات را بر 
مبنای توسعه همکاری ها را رقم زدیم، سمت جدید وزیر خارجه پاکستان را 
تبریــک می گویم.وی ادامه داد: من امروز یک هدیه فوق العاده برای جناب 
وزیر خارجه پاکســتان دارم، یک آلبوم عکس از سفر خانم شهید بی نظیر 
به مشهد و زیارت امام رضا)ع( دارم، این آلبوم را در اولین فرصت به ایشان 
در جمع شما هدیه می دهم.وزیر امورخارجه کشورمان اظهار داشت: مروز 
در خصوص مناســبات دوجانبه و همکاری ها و بازارچه های مرزی و توسعه 
تجارت محلی و همکاری های استانی با اتخاذ رویکرد ها و مواضع سیاسی 
مشــترک بین تهران و اســالم آباد گفتگو کردیم.وی افــزود: در خصوص 
همکاری های فرهنگی- گردشــگری در عرصــه بین المللی و همچنین در 
مورد موضوعات اقتصادی و تجــاری گفتگو کردیم. موضوعی که از دیرباز 
میان دو کشــور قرار دارد بحث صادرات گاز از ایران به پاکستان و افزایش 
میزان صادرات به این کشور است ما در این خصوص گفتگو کردیم. علیرغم 
تحریم های یکجانبه آمریکا در مسیر بین الملل مکانیسم هایی وجود دارد که 
امیدواریم بتوانیم همکاری ها را به بهترین نحو ادامه دهیم.امیرعبداللهیان 
با بیــان اینکه موضوعات منطقه ای از جمله افغانســتان و فلســطین نیز 
محــور مذاکرات دوجانبه بود، گفت: مخالف جنگ در اوکراین هســتیم و 
می خواهیم بین ایران و  روســیه و اوکراین تالش کنیم تا این بحران حل 
شود.وی تاکید کرد: امیدواریم ریشه های  بحران در افغانستان با  تشکیل 
دولت فراگیر خشــک شود، راه حل افغانستان تشکیل دولت فراگیر است و 
امیدواریم افغانســتان هرچه زودتر در مســیر و صلح و آرامش قرار بگیرد.

وزیرامورخارجه کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران از آتش بس 
در یمن حمایت می کند، خواســتار رفع کامل محاصره یمن هســتیم و از 
گفتگوهای یمنی - یمنی حمایت می کنیم.وی تاکید کرد: ایران به تشکیل 
دولت واحد فلسطینی در فلســطین تاکید دارد و معتقد است دولت های 
اسالمی باید نسبت به اقدامات تهدیدآمیز و خصمانه که رژیم صهیونیستی 
نسبت به جهان اسالم اتخاذ می کند، وحدت داشته باشند.امیرعبداللهیان با 
بیان اینکه در این نشست در مورد تصویب قطعنامه آژانس و روند مذاکرات 
صحبت کردیــم، گفت:ایران هیچ گاه از میز مذاکره فرار نکرده و معتقدیم 
مذاکره و دیپلماســی بهترین راه برای رسیدن به نقطه پایانی توافق است. 
ما گام هــای مهمی را در ماه های گذشــته در مذاکراتی که آقای باقری با 
مورا و کشــورهای 1+4 در وین داشــتند و تبادل پیام ها در این مدت بین 
ایران و آمریکا انجام شــد اثبات کردیم اهل گفت وگو و منطق و رســیدن 
به توافقی خوب، قوی و پایدار هســتیم.وزیر امورخارجه کشورمان تصریح 
کرد: پنجشنبه گذشــته علیرغم استمرار پیام ها ولی طرف آمریکایی برای 
اعمال فشــار بر ایران و اخذ امتیاز در مذاکره غیرمســتقیم، قطعنامه ای را 
ارائه داد و علیرغم اینکه آمریکا گفت قطعنامه خالی از محتواست. ما پکیج 
سیاسی جدید را روی میز گذاشتیم ولی آمریکا بر تصویب قطعنامه تأکید 
داشت.امیرعبداللهیان تصریح کرد: اکنون در کنار قطعنامه اقدامات بیشتر 
هسته ای ایران قرار دارد ما از گفت وگو و مذاکره فرار نخواهیم کرد و در این 
مســیر ارتباط ما از مسیرهای دیپلماتیک از طریق مورا و بورل پیام های ما 
در حال تبادل اســت. ایران برای رســیدن به توافق خوب، قوی و پایدار از 
منطق دیپلماسی و مذاکراتی فاصله نخواهد گرفت.جمهوری اسالمی ایران 
در پاسخ به این اقدام، فعالیت های هسته ای خود را افزایش داد و از طریق 
سازمان انرژی اتمی به دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین این 
موضوع اعالم شد.ایران از مذاکره و گفتگو فرار نخواهد کرد و مسیر گفتگو 
ها ادامه دارد و ارتباط ما از طریق آقای بورل و آقای مورا مسئول هماهنگ 

کننده برجام ادامه دارد.

وزیر امورخارجه پاکستان: نگران ثبات و امنیت در افغانستان هستیم
در ادامه »بالول بوتو زرداری« وزیر خارجه پاکستان گفت: باعث خرسندی 
من است که به دعوت برادرم امیرعبداللهیان در ایران  حضور دارم وقتی به 
ایران می آیم این احساس را دارم که به خانه خودم آمده ام. ایران و پاکستان 
عالوه بر همسایگی برادر و خواهر هستند و بی صبرانه منتظر همکاری با 
ایران هستیم.وی ادامه داد: از طرف دولت و ملت پاکستان حسن نیت خود 
را اعالم می کنم و می گویم که ایران یک همسایه مهم برای پاکستان است 
و اشتراکات زیادی دارد و امیدوارم که بتوانیم روابط خود را با ایران را ارتقا 
دهیم و روابط را رو به جلو ببریم.وزیر امورخارجه پاکستان گفت: امروز در 
مورد روابط دوجانبه صحبت کردیم، راهکارهای ارتقای روابط دوجانبه را 
شناسایی کردیم تا بتوانیم به میزان و سطح شایسته روابط دوجانبه را ارتقا 
دهیم. در مورد تبادل زائرین و موقعیت مرزها و ارتباط فرهنگی صحبت 
کردیم و مصمم هستیم که موانع اصلی بر سر راه تجارت و روابط را برداریم 
تا بتوانیم از طریق تجارت و تهاتر همکاری و تجارت بیشتری داشته باشیم 
و بازارچه های مرزی و روابط تجاری خود را گســترش دهیم.بوتو زرداری 
گفت: امیدواریم بتوانیم روابط تجاری و اقتصادی خود را گسترش دهیم 
، این امر به نفع مردم ایران و پاکســتان اســت و موجب رفاه و شکوفایی 
ملت ایران خواهد شــد، ما متعهد هستیم که همکاری های انرژی خود را 
افزایــش دهیم تا بتوانیم واردات برق از ایران را افزایش دهیم.در خصوص 
تبادل زندانیان صحبت کردیم و از مهمان نوازی ایران و از اینکه تسهیل گر 
زیارت زوار پاکستانی سپاس گذاریم و همچنین صحبت کردیم تا بتوانیم 
امکانات بیشــتری برای زائران فراهم کنیم.وزیرخارجه پاکستان در مورد 
جامو و کشمیر گفت: همچنین در خصوص جامو و کشمیر که به صورت 
غیرقانونی اشغال شده است، گفت و گو کردیم. از جمهوری اسالمی ایران 
به خاطر حمایت بی دریغ از آرمان جامو و کشــمیر سپاسگزاریم. درباره 
اسالم هراسی در سراسر دنیا صحبت کردیم. در هندوستان شاهد بودیم 
که حمالتی علیه مســلمانان صورت گرفته است لذا باید در برابر بیگانه 
هراسی و اسالم هراسی ایستادگی کنیم.وی با بیان اینکه در مورد شرایط 
شکننده در افغانستان صحبت کردیم، اظهار داشت: نگران ثبات و امنیت 
در افغانســتان هســتیم، در مورد 4 میلیون آواره افغانستان و  استقالل 
افغانســتان صحبت کردیم، در این برهه حساس باید از این ملت حمایت 
کنیم و باید بخواهیم که منابع مســدود شده آنها آزاد شود و خود هیئت 
حاکمه هم باید به سمت فراگیرتر بودن، پیش برود و در خصوص مبارزه 

با تروریسم گام های جدی بر دارد.

سخنگوی دولت اعالم کرد:

 هیچ برنامه ای برای گرانی بنزین نداریم
تهران- ایرنا- سخنگوی دولت با اعالم خبر انتصاب »محمدهادی 
زاهدی وفا« به سرپرستی وزارت کار، همچنین توضیحاتی درباره 
مالیات های مربوط به اصناف و موضوع دهک بندی ها در پرداخت 
یارانــه ارائه کــرد و گفت که دولت هیچ  برنامــه ای برای گرانی 
بنزین ندارد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، »علی بهادری 
جهرمی« سخنگوی دولت صبح دیروز سه شنبه در نشست خبری 
هفتگی خود، با اشاره به مصوبات اخیر هیأت وزیران اظهار داشت: 
هیأت دولت در راســتای تحقق شعار سال آیین نامه حمایت از 
اشتغال دانش بنیان برای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان 

را به عنوان دومین آیین نامه مصوب در این حوزه تصویب کرد.

تغییر در ترکیب شورای عالی ایرانیان خارج کشور
وی افزود: در شــورای عالی ایرانیان خارج از کشور پیشنهادی از 
ســوی وزیر خارجه مطرح شد مبنی بر تغییر ترکیب این شورا 
برای پیشبرد بهتر امور ایرانیان خارج از کشور که معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور برای حمایت از نخبگان خارج از کشور به 
ترکیب این شورا اضافه شد.بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی در امور مشموالن 
وظیفه برای پیگیری مشکالت مربوط به ایرانیان خارج از کشور، 

به ترکیب شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اضافه شده است.

تقویت دیپلماسی برای بازاریابی های جدید
ســخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش به افزایش سفر 
مقامات خارجی به کشــورمان اشاره کرد و گفت: امشب میزبان 
رئیس جمهور ترکمنســتان هســتیم و هفته آینده نیز میزبان 
رئیس جمهور قزاقستان خواهیم بود که همه این رفت وآمدها در 
راستای تعامالت دیپلماسی و توسعه روابط با کشورهای دوست 
خواهد بود.وی افزود: دولت در پی بهره بردای از بازارهایی است که 
تاکنون کمتر به آن ها توجه شده است و بازارهای هدف منطقه ای 
و بازارهایی که دسترسی به آنها سهولت دارد، در اولویت هستند.

زاهدی وفا جایگزین عبدالملکی شده است
بهادری جهرمی درباره استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز توضیح داد: روز گذشــته دکتر عبدالملکی برای دومین بار 
متوالی اســتعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کردند که مورد 
پذیــرش رئیس جمهور قرار گرفت و از تالش های وی در دوران 
تصدی وزارت کار تشــکر و تقدیر می کنیم؛ البته همکاری آقای 
عبدالمکی با دولت ادامه خواهد داشت و به عنوان مشاور رییس 
جمهور فعالیت خواهد کرد.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد که 
»دکتر محمدهادی زاهدی وفا به عنوان سرپرست وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی مشغول به کار خواهد شد«.

مالیات 550هزار نفر از یک میلیون کسبه صفر است!
بهــادری جهرمی در پاســخ به ســؤال خبرنگار ایرنــا پیرامون 
اعتراضــات برخی اصناف نســبت به مقررات جدیــد مالیاتی 
گفت: قانونگذار در قانون بودجه تکلیفی به دولت داشــته که از 
تراکنش های مربوط دســتگاه های کارتخوان مالیات اخذ شود و 
دولت مکلف بوده تراکنش های دستگاه کارتخوان را مورد توجه 
قرار دهد.وی با بیان این که مبنای دولت در بررســی، همکاری و 
همیــاری با مجموعه اصناف و بازاریان اســت، افزود: تا به امروز 
حدود یک میلیون نفر مشــمول مالیات بوده اند که قریب ۵۵0 
هزار نفر از آنها مالیات صفر برایشان لحاظ شده است.سخنگوی 
 دولت ادامه داد: از همین یک میلیون نفر بیش از 100 هزار واحد 
صنفی مالیات شان زیر ۵ میلیون و حدود 30 هزار واحد نیز بین 

۵ تا 10 میلیون تومان در سال بوده است.بهادری جهرمی عنوان 
کرد: رئیس جمهور به ســازمان مالیاتــی تأکید کردند که بنای 
کار باید اعتماد به کســبه عزیز و اصناف باشــد و مالک و معیار 
خوداظهاری مؤدیان است؛ مگر آن که دالیل متقنی برای رد آن 

وجود داشته باشد.

دولت مردمــی در برخورد با تخلفات هرگز مماشــات 
نمی کند  

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص موضوع گشت ارشاد مدیران 
اظهار داشــت: منظور رئیس جمهور از راه اندازی گشــت ارشاد 
برخورد با فساد و تخلفات احتمالی مدیران در همه سطوح است و 
بازرسی های مستمر از وزارتخانه ها و دستگاه ها صورت  می گیرد و 
هشدارهایی در خصوص برخی انتصابات و عملکرد برخی مدیران 
نیز داده شــده اســت.بهادری جهرمی خاطرنشــان کرد: دولت 
مردمی هیچ گونه مماشاتی با تخلفات نخواهد داشت.سخنگوی 
دولت درباره اعتراضات برخی از بازنشســتگان در روزهای اخیر 
نیز اظهار داشت: رویکرد رئیس  جمهور توجه به سخنان منطقی 
و مطالبات قانونی و رســمی است و حتی جمعی از بازنشستگان 
مکاتبه ای با آیت اهلل رئیســی برای بیان مشکل خود داشتند که 
معاون اول رئیس جمهور مأموریت رســیدگی به موضوع شــده 
است.بهادری جهرمی عنوان افزود: روز گذشته جلسه ای با حضور 
نمایندگان بازنشستگان و مسئوالن اجرایی در حضور معاون اول 
تشــکیل شــد و راهکارهای قانونی برای رسیدگی به مشکالت 
بازنشستگان عزیز مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: افزایش 
حقــوق کارکنان قراردادی و بازنشســتگان برای حداقل بگیران 
میزان ۵7 درصد و دریافتی حقوق بازنشســتگان مستمری بگیر 
نیز 10 درصد است.  سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون 
سیاست فروش نفت ایران، خاطرنشــان کرد: سیاست ایران در 
حــوزه فروش نفت و میعانات، بازاریابی فعال اســت و امروز هم 
به مقدار قابل توجهی نفت فروخته می شــود و ارز حاصل از آن 
هم به کشــور باز می گردد؛ به همین دلیل است که در »سامانه 
نیما« می بینید که همیشــه عرضه ارز بیشتر از تقاضاست. البته 
با توجه به اینکه ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هســتیم و 
برخالف قانون برخی از کشــورها با تحریم های غیرقانونی و یک 
جانبه جنگ تمام عیاری را علیه مردم کشــور ما آغاز کرده اند، 
طبیعتاً جمهوری اسالمی از هر ابزاری برای موفقیت و پیروزی در 
این جنگ اقتصادی استفاده می کندبهادری جهرمی ادامه داد: در 

این مسیر موفقیت هایی هم وجود داشته و مسیر را بسیار مثبت 
و رو به جلو می بینیم و همین توافقی که با ونزوئال در حوزه نفت 
اتفــاق افتاد، یک نوآوری در فروش نفت به این شــیوه جدید و 

توسعه فرآورده ها در خارج بود.

فقط یارانه 10 درصد مرفه جامعه حذف می شود
ســخنگوی دولت درباره دهک بندی ها در طرح عادالنه ســازی 
یارانه ها، گفت: در خصــوص یارانه ها تنها یک دهک، یعنی 10 
درصــد مرفه جامعه باید از دریافت یارانه حذف شــوند و دهک 
ابتدایی حذف شــده اســت؛ طبیعتاً به دلیل ضعف در شفافیت 
اطالعات اقتصادی خانوارها بعضاً دهک بندی ها به اشتباه صورت 
گرفته که به همین منظور حق اعتراض در نظر گرفته شد.بهادری 
جهرمی ادامه داد: بیش از 4.۵ میلیون نفر ثبت اعتراض داشته اند 
و در کنــار آن بعضی افراد هم بودند که در دولت های گذشــته 
امکان ثبت نام برای آنها فراهم نشــده بود که این کار نیز صورت 
گرفت و درگاه ثبت نام راه اندازی شــد.وی در پاسخ به سؤالی در 
خصوص پیگیری و مجازات مقصران حادثه ریزش ســاختمان 
متروپل آبادان گفت: درباره حادثه متروپل گزارش های تکمیلی 
توسط دســتگاه ها تهیه و به قوه قضائیه ارائه شده است که باید 

توسط دستگاه قضایی پیگیری و رسیدگی شود.

دولت هیچ برنامه ای برای گرانی بنزین ندارد
سخنگوی دولت در پاسخ به ســؤال دیگری درباره طرح مجدد 
شایعه  گران شدن بنزین تأکید کرد: برای بار چندمین بار از این 
تریبون اعالم میکنم که دولت قصدی برای افزایش بنزین ندارد 
و نخواهد داشــت و اگر بخواهد چنیــن اقدامی انجام دهد قبل 
از انجام حتما به اطالع مردم خواهد رســاند و جمع آوری کارت 
ســوخت ها نیز به صورت موردی و به علت قاچاق سوخت بوده 
است.وی درباره احتمال وقوع خاموشی ها در تابستان امسال نیز 
عنوان کرد: تکالیفی در ادوار قبل متوجه دولت ها در حوزه صنعت 
برق بوده که به آن عمل نشــده؛ دولت سیزدهم پس از استقرار 
به سرعت موضوع صنعت برق و افزایش ظرفیت نیروگاهی را در 
دســتور کار قرار داده اســت.بهادری جهرمی ادامه داد: در کنار 
توســعه توان تولیدی برق و حمایــت از بخش خصوصی برای 
استفاده از ظرفیت آنها، دولت برنامه ای را برای مدیریت مصرف 
برق در دستور کار خود قرار داد که نتیجه آن، این است که حتی 

در زمان رکورد مصرف هم شاهد خاموشی نباشیم.

آمریکایی ها پیام می دهند اما نامه ای نفرستاده اند
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره خبر منتشره از سوی 
برخی رســانه ها مبنی بر ارسال نامه ای از سوی جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا به آیت اهلل رئیســی گفت: نامه ای از سوی رئیس 
جمهور آمریکا دریافت نشده است؛ البته پیام هایی مرتب دریافت 
می شــود و پاسخ جمهوری اسالمی ایران هم در برابر این پیام ها 
مشخص است. آنچه مهم است، اقدام عملی است.بهادری جهرمی 
همچنین در خصوص تأثیر تصویب قطعنامه شــورای حکام بر 
مذاکرات وین، گفت: قطعنامه های سیاســی شورای حکام اثری 
روی موضوعــات مختلف ندارد. انتظار ما از یک نهاد بین المللی 
این است که اســتقالل خود را حفظ کند و بعد از سفر به رژیم 

صهیونیستی شاهد چنین قطعنامه هایی نباشیم.

قطعنامه سیاسی شورای حکام تأثیری بر مذاکرات وین 
ندارد

وی با بیان این که اعتقاد ما این است که حرمت امامزاده را متولی 
آن نگــه می دارد و انتظار ما ایــن بود که حرمت این نهاد حفظ 
شــود، تأکید کرد: ایران یکی از شــفاف ترین کشورهای دارای 
امکانات هسته ای است و اقتضا می کرد نوع مواجهه آنها متفاوت 
باشــد. مذاکرات در روند خود در حال جریان است و ارتباطی به 
قطعنامه آژانس ندارد و ایران عزتمندانه و بر اســاس حکمت و 
مصلحت مذاکرات را ادامه داده و انتظار دارد ســخنان بر حقش 
شنیده شــود.بهادری جهرمی در ادامه با بیان این که ما در یک 
جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و جمهوری اسالمی طبیعتاً 
از هر ابزاری برای پیروزی در این جنگ استفاده می کند، بر این 
نکته نیز تأکید کرد که امید ایران برای خنثی ســازی تحریم ها، 
به شــرق و غرب کشور است.ســخنگوی دولت در رابطه با علل 
اجرایی نشدن طرح استفاده از کاالبرگ الکترونیکی نیز توضیح 
داد: مادامی که زیرســاخت های الزم به منظــور اجرای کاالبرگ 
الکترونیکی وجود نداشــته باشــد و امکان تأمین کاالها فراهم 

نباشد، پرداخت یارانه های نقدی استمرار خواهد داشت.

دستور ویژه رئیس  جمهور برای کنترل بازار مسکن
بهــادری جهرمی درباره ورود دولت به کنترل بازار مســکن هم 
گفت که رئیس  جمهور به وزرای راه و شهرسازی و صمت برای 
کنترل بازار مسکن دستور داده اند که بر اساس آن طرحی جدید 
ارائه شده و در دستور کار قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: 
شــهردار تهران نیز همکاری خود را با وزارت راه و شهرســازی 
برای ساماندهی بازار مســکن آغاز کرده تا شاهد فشار کمتر به 
ویژه نسبت به مستأجران باشیم و اعتباراتی هم برای حمایت از 
مستأجران در بانک ها در نظر گرفته شده است.سخنگوی دولت 
در پاسخ به سوال دیگری پیرامون الیحه استفاده از سالح که در 
دولت قبل تحویل مجلس شورای اسالمی شده بود و طبق اعالم 
برخی رســانه ها در این الیحه جدید استفاده از سالح برای همه 
مأموران مســلح در موارد ضروری مجاز شمرده می شود، گفت: 
آنچه رسانه ها در این زمینه اعالم کردند تا جایی که می دانم در 
متن الیحه وجود نداشته و این موضوع در صالحیت نمایندگان 
مجلس اســت و دولت در خصــوص این الیحــه اظهار نظری 
نداشته اســت.بهادری جهرمی درباره دریافت کنندگان کاالبرگ 
الکترونیکی، گفت: در خصوص کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت 
می کردند، زیرساخت ها برای کاالبرگ الکترونیکی در دستور کار 
است. دهک دهم هم از یارانه نان و دارو استفاده می کنند و یارانه 

آنها حذف نمی شود.

تهران - ایرنا - رییس مجلس شــورای اســالمی گفــت: پرداخت حقوق مدیران 
دســتگاه هایی که اطالعات شــان در پاکنا ثبت نشــود، غیرقانونی و دستبرد به 
بیت المال است.به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی دیروز سه شنبه 
مجلس شورای اسالمی، گزارش کمیســیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد 
آخرین وضعیت ثبت اطالعات کارکنان دستگاه ها درسامانه های پاکنا و ثبت حقوق 
و مزایا در دستور کار قرار گرفت.پس از ارائه گزارش و سخنان برخی از نمایندگان 
مجلس، محمدباقر قالیباف که ریاســت صحن را بر عهده داشت در جمع بندی 
این موضوع گفت: ابتدا از ســازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات می خواهم 
به این موضوع دقت کنند که بیش از 30 درصد سازمان ها هنوز برای ثبت داده ها 
در ســامانه ها اقدام نکردند. از طرفی قانون مشــخص کرده است که با متخلفان 
این موضوع باید برخورد شــود.رییس مجلس شورای اسالمی افزود: سازمان امور 

اســتخدامی در تبصره 20 بودجه ســال 1401 بند الف هم ابالغ کرده است که 
حقــوق مدیرانی که در ســامانه ثبت الزم را انجام ندادند نباید پرداخت شــود و  
ضمانت اجرایی این قانون باید قطعی شــود و حتما سازمان حسابرسی و جامعه 
حسابداران و ذی حساب ها باید این موضوع را کنترل کنند.وی با تاکید بر اینکه در 
مجلس این موضوع پیگیری خواهد شد و طبق قانون، حقوق این مدیران پرداخت 
نمی شود، گفت: اگر حقوق مدیرانی که در سامانه ثبت الزم را انجام نداند پرداخت 
شود، خالف قانون محسوب شده و برداشت غیرقانونی از اموال بیت المال محسوب 
اســت و پیگیری قانونی و برخورد در این باره انجام می شــود.قالیباف با تاکیدبر 
اینکه ســامانه ها یکپارچه شــده و امکان پردازش و تجزیه و تحلیل فراهم شود، 
عنوان کرد: امیدوارم با تالش کافی در سازمان امور استخدامی این موضوع انجام 
شود. در نهایت هم مسئولیت این موضوع به عهده دیوان محاسبات و کمیسیون 

برنامه بودجه اســت که باید تا سه 
ماه دیگر آخرین گزارش را در این 
باره ارائه دهند.وی یادآور شــد: اگر 
چنانچه دستگاهی به اجرای قانون 
عمل نکرده بود، حتما گزارش آن به 
صحن مجلس آمده تا به قوه قضاییه 
ارجاع شود.قالیباف با اشاره به تعدد 
انواع استخدامی ها در کشور افزود: 
قرار شد طرح مجلس و الیحه دولت 
دراین باره با انجام کارکارشناســی 

یک موضوع شود و به صحنه آمده که می تواند بخش اساسی نابسامانی های موجود 
و نادرستی ها این بخش را حل و فصل کند.وی خاطرنشان کرد: توافق نهایی دولت 
و مجلس برای پیشــنهاد واحد در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی 
پیش رفته اســت و اگر  این موضوع نهایی شود، کار بسیار درست و قطعی انجام 

خواهد شد که به افزایش بهره وری در مجموعه دولت منجر می شود.

قالیباف:

حقوق مدیران در پاکنا ثبت نشود، دستبرد به بیت المال است
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گزیده خبر

مالیات از کارگران آری، از بازاریان نه!
تهران - ایرنا - مالیات از حقوق کارگران به طور ماهانه و پیش از واریز به حساب 
آنها کسر می شود، این در حالی است که اصناف و بازاریان با آن که ارقام کمتری از 
کارگران و کارمندان مالیات می دهند، سرسختانه در مقابل آن مقاومت می کنند.به 
گزارش ایرنا، هرسال که فصل پرداخت مالیات بازاریان فرا می رسد، بازاریان با ادعای 
اینکه اقتصاد در رکود بوده و فروش خوبی نداشته اند از پرداخت مالیات واقعی خود 
شانه خالی می کنند. اگر پیگیری سازمان مالیاتی بیشتر شود، اعتراضات بازاریان 
و اصناف نیزبیشتر می شود تا با هیاهوهای خیابانی بتوانند از دادن مالیات واقعی 
خودداری کنند.این در حالی است که بررسی های سازمان مالیاتی از درآمدهای 
چند ده برابری تا چند صد برابری بازاریان نسبت به کارمندان و کارگران حکایت 
دارد اما مالیات پرداختی بازاریان کمتر از یک کارمند حقوق بگیر است! درواقع بر 
اساس برآوردها تنها حدود ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشــور متعلق به بازاریان و اصناف است و حدود ۷۰ درصد آن بر دوش کارگران 
و کارمندان است.طبق ماده یک قانون مالیات های مستقیم، تمام افراد حقیقی و 
حقوقی که در داخل کشــور با فعالیت اقتصادی، خدماتی و غیره درآمد کســب 
می کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند. مالیات بر حقوق از نظر حجم، ثبات، 
کارایی و سهولتی که در وصول دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.طبق ماده 
۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره این ماده، مالیات بر حقوق جزو مالیات های 
تکلیفی محسوب می شــود. مالیات تکلیفی بدین معناست که شناسایی مبلغ و 
پرداخت مالیات حقوق پرســنل به عهده پرداخت کننده حقوق )کارفرما( است 
و پرســنل در قبال مالیات بردرآمد حقوق وظیفه ای ندارند. شــرکت ها می توانند 
به راحتی محاسبه مالیات حقوق را انجام دهند.بر این اساس، در پایان هر سال نرخ 
مالیات بر درآمد برای همه کارگران و کارمندها به صورت یکسان تعیین می شود. 
نرخ مالیات با توجه به میزان درآمدی که کارمند یا کارگر دارد تعیین می شــود. 
برای تعیین نرخ مالیات بر درآمد برای هرســال، در ابتدا مقدار حقوقی که معاف 
از مالیات است مشخص می شود. برای مثال حداکثر حقوق معاف از مالیات برای 
ســال ۱۴۰۱ برابر با پنج میلیون و ششصد هزار تومان تعیین شده است بعد از 
تعیین میزان حقوقی که معاف از مالیات است، نرخ مالیات به صورت پله ای تعیین 
می شــود.برای کسانی که امسال بین پنج میلیون و ششصد هزار تومان تا پانزده 
میلیون تومان حقوق می گیرند باید ۱۰درصد مالیات پرداخت کنند و کســانی 
که بین پانزده میلیون تومان تا بیســت و پنج میلیون تومــان درآمد دارند باید 
۱۵درصد مالیات پرداخت کنند. بر همین اساس مالیات حقوق کارگران تفاوتی 
با مالیات حقوق کارمندان ندارد و نرخ مالیات حقوق فقط بر اساس میزان درآمد 

افراد تعیین می شود.

پرداخت مالیات برای مشاغل
 سازمان امور مالیاتی کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: مقرر شد مشاغلی که میزان 
فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت 
به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته اند 
نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع ادقام 
کنند.بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی در جلسه )۱۸ خردادماه( با حضور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، رییس و مدیران ارشــد سازمان امور مالیاتی، نمایندگان 
اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف تهران و هیات امنای بازار تهران برگزار و تصمیماتی 
در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد 
سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل )صنفی( اتخاذ شد.بر اساس این گزارش، با توجه به 
باال بودن نسبت سودآوری فعالیت برخی از صاحبان مشاغل امور صنفی از جمله 
مشاغل آسیب دیده از کرونا، لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و پوشاک تعدیل 
الزم در نسبت مذکور ایجاد شد.همچنین برای پرونده های مشارکت مدنی با توجه 
به نصاب تبصره ماده ۱۰۰ برای هر یک از شرکای به طور جداگانه نصاب مذکور 

در فعالیت شغلی منظور شد.

چهار میلیون مشاغل سال گذشته کمتر از کارمندان مالیات دادند
یک کارشناس اقتصادی  در این باره معتقد است که چهار میلیون مودی مشاغل 
سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند که به طور میانگین 
هر مودی چهار میلیون تومان پرداخته و مالیات عمده آنها کمتر از یک میلیون 
تومان بوده اســت.»وحید عزیزی« در فضای مجازی در توئیتی نوشــت: چهار 
میلیون مودی مالیاتی مشــاغل در کشــور داریم که در واقع همه مودیان به جز 
شــرکت ها و کارمندان حقوق بگیر )اعم از تمامی مغازه ها، فروشگاه ها، پزشکان، 
وکال، کارگاه ها و...( هستند.این کارشــناس حوزه مالیات ادامه داد: سازمان امور 
مالیاتی اطالعات متقنی در اختیار دارد، اما با وجود افزایش قیمت های شــدید 
سال گذشــته و با توجه به مالحظه شرایط کرونایی، ضرایب سود را نصف کرده 
و تعدیالت مختلفی در نظر گرفته است و فقط اندکی به این مالیات های نزدیک 
به صفر افزوده که داد ذی نفعان درآمده است.عزیزی در ادامه با طرح چند سؤال، 
اضافه کرد: آیا جامعه کارمندان کشور راضی هستند، سازمان امور مالیاتی مشابه 
گذشته با این وضعیت پرداخت مالیات مشاغل کنار بیاید؟ آیا شرکت های تولیدی 
راضی هســتند فشار بیشــتری تحمل کنند، اما اصناف یک چندم مالیات حقه 
را نپردازند؟ واقعاً عمده این کســب وکارها سودشان کمتر از حقوق یک کارمند 
است؟همچنین »مهدی موحدی بکنظر« یک پژوهشگر حوزه اقتصاد در  توئیتی 
نوشت: در سال ۱۴۰۰، وصول مالیات از صاحبان مشاغل ۵۱۷ میلیون تومان بوده 
یعنی هر صاحب شــغلی به طور متوسط در کل سال حدود پنج میلیون تومان 
مالیات پرداخته است در حالی که هر حقوق بگیر دولتی به طور متوسط حدود ۹ 
میلیون تومان مالیات پرداخته است.عدالت افقی چه حکم می کند؟وی همچنین 
نوشت: تا تحقق عدالت مالیاتی فاصله بسیار است اما سازمان امور مالیاتی در حال 
برداشتن گام هایی بسیار مهم است، بخشی از اعتراضات، برای مقابله با شفافیتی 

است که مبنای وصول مالیات عادالنه تر است.

مالیات بر حساب های باال
راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اجرایی 
می شود. بر این اساس طبق قانون بودجه، صاحبان گردش حساب های باالی ۵۰ 
میلیارد ریال در ســال، مشــمول دریافت مالیات می شوند. همچنین طبق ماده 
۱۶۹، بانک مرکزی مکلف اســت اطالعات حساب هایی که بیش از ۵۰ میلیارد 
ریال گردش مالی در سال دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این 
حساب ها به عنوان حســاب فروش در نظر گرفته می شود و اطالعاتشان، مبنای 
محاســبه تعیین درآمد در نظر گرفته خواهد شد.آخر خردادماه امسال، آخرین 
مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی است. اکنون برخی کسبه و اصناف با چالش 
تازه ای مواجه شــده اند؛ آنها باید ارقام مالیاتی باالتری را بپردازند مخالف هستند 
و اعتراض هایی داشته اند.ســازمان امور مالیاتی در بخشــنامه ای مالیات مقطوع 
عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل را در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مستقیم اعالم کرد که بر اساس آن تمام صاحبان مشاغل که مجموع 
فروش کاال یا ارائه خدمات آنها در سال گذشته حداکثر ۳۰ برابر معافیت مالیاتی 
برابر با ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال باشد، مشمول این بخشنامه خواهند بود 
و در صورت تکمیل و ارســال فرم ویژه مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۱ از 

نگهداری اسناد..
ادامه در همین صفحه

معترضان یارانه توجه کنند؛ واریزی شما قابل 
برداشت نیست

افرادی که نســبت به ثبت اعتراض برای عدم دریافت یارانه و یا دهک بندی اقدام و برایشــان 
یک مرحله واریز شده است، باید توجه داشته باشند که امکان برداشت برای هیج یک از افراد 
معترض فعال وجود ندارد و باید تا زمان انجام بررسی صبر کنند.به گزارش ایسنا، بعد از آنکه 
یارانه جدید در اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، مشخص شد که حدود 
شش میلیون نفر از افرادی که تا فرودین ماه امسال یارانه دریافت می کردند، تحت عنوان دهک 
دهم حذف شــده اند. این موضوع که با تشخیص وزارت رفاه انجام شده بود، اعتراض بسیاری 
را به دلیل عدم تشخیص صحیح در دهک بندی به همراه داشت و از این جهت رئیس جمهور 
دســتور فوری بررسی وضعیت کسانی که اعتراض خود را ثبت کرده بودند صادر و تاکید کرد 
که به حسابشان واریز انجام شود.افرادی که نسبت به عدم دریافت یارانه و دهک بندی اعتراض 
داشــتند آن را در ســامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت کردند و بعد از دو مرحله اعالم لیست از 
ســوی وزارت رفاه، برای تمامی این افراد، یک مرحله یارانه، واریز شده است ولی مسدود بوده 
و قابل برداشــت نیست.این در حالی است که از دو مرحله یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی که 
در قالب مرحله ۱۳۵ و ۱۳۶، واریز شده بود، بخش اول در ۲۱ اردیبهشت و بخش دوم در ۲۱ 
خرداد قابل برداشت شد،  در این بین معترضانی که به حسابشان واریز صورت گرفته بود، این 
تصور را داشتند که می توانند در خردادماه برداشت انجام دهند و حتی پیگیر آن نیز شده اند، 
در حالی که باید توجه داشــته باشند، مبلغ واریزی برای آنها در ازای یک مرحله بوده است و 
فعال مسدود باقی خواهد ماند.قرار است بعد از بررسی وضعیت افراد معترض در وزارت رفاه، در 

صورت تشخیص مشمولیت برای دریافت یارانه، مبلغ مسدود شده آزاد و قابل برداشت شود.

عبدالملکی: برای افزایش هماهنگی در دولت استعفا می دهم

 زاهدی وفا منصوب شد
تهران- ایرنا- حجت اهلل عبدالملکی برای افزایش هماهنگی در 

دولت، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا داد.
به گزارش ایرنا، در متن استعفای عبدالملکی خطاب به آیت اهلل 
رئیســی، رئیس جمهور آمده است: با سالم و تحیات و آرزوی 
توفیق و عافیت؛ ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب 
جهت تصدی مســئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
قدردانی از اعتماد مجلس محترم شــورای اسالمی، به منظور 
افزایش هماهنگی در دولت، اســتعفای خود را از این سمت 
اعالم می نمایم.عبدالملکی در ادامه نوشته است: اینجانب در 
طول حدود ۳۰۰ روز فعالیــت در این وزارتخانه، همه تالش 
خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم 
و از همراهی صمیمانه همــکاران این وزارتخانه در این مدت 
تشکر می کنم. خود را ســرباز کوچک نظام اسالمی و دولت 
مردمی می دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان های رفیع 
آن و تحقق اهداف گام دوم انقالب اســالمی مجاهدانه تالش 
خواهم کــرد و از هیچ گونه خدمتی در ایــن عرصه فروگذار 

نخواهم کرد ان شاءاهلل.

محمد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرســت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد

رئیس جمهور با پذیرش استعفای حجت اهلل عبدالملکی، طی 
حکمی محمد هادی زاهدی وفا را به عنوان سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.به گزارش ایســنا،  به 
دنبال استعفای حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و پذیرش اســتعفای وی از سوی رئیس جمهوری، 
محمــد هادی زاهدی وفا به عنوان سرپرســت این وزارتخانه 
معرفی شــد.زاهدی وفا متولــد ۱۳۴۲ در تهــران و معاون 
هماهنگی و نظارت اقتصــادی و زیربنایی معاون اول رئیس 
جمهور اســت.وی دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای 
اقتصاد از دانشگاه اتاوای کانادا است و در زمان تصدی سعید 

جلیلی از اعضای تیم مذاکره کنندگان هسته ای ایران بود.
ریاست دانشکده اقتصاد و معارف اسالمی دانشگاه امام صادق 

)ع(، عضویت در شورای عالی و ریاست اندیشکده اقتصاد مرکز 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، معاونت امور اقتصادی وزارت 
امــور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد 
در شوراها و کمیسیون های تخصصی شورای عالی تحقیقات 
و فناوری، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و شورای عالی 
انرژی، عضویت در کارگروه ویژه نفت، شــورای عالی توسعه 
صادرات غیرنفتی و ســتاد تنظیم بازار، عضویت در شــورای 
عالی دفاع و تامین اجتماعی، عضویت در هیات مدیره شرکت 

سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا(، ریاست هیات مدیره 
هلدینگ صنایع نوین و ریاســت هیات مدیره رایتل از جمله 

سوابقی است که در کارنامه کاری وی به چشم می خورد.
در زمان معرفی کابینه دولت ســیزدهم، برخی رســانه ها از 
زاهدی وفا به عنوان گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای 
تصدی وزارت اقتصاد و دارایی نام بردند. وی مدیر مسئول دو 
فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمی و سردبیر مطالعات امنیت 

اقتصادی نیز بوده است.

نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باعث شده بود عالقه به تولید از بین برود و هیچکس 
دیگر به دنبال  تولید نباشد. به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و پرداخت یارانه به صورت مستقیم، ضریب جینی نیز کاهش 
خواهد یافت.به گزارش اقتصاد آنالین، محمدرضا نجفی منش 
عضــو هیات نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران در گفت وگو با 
خبرنــگار اقتصادآنالین درباره معضــالت ارز ۴۲۰۰ تومانی، 

اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ جزو ضرر و زیان، ایجاد رانت و فســاد 
و  خروج ارز هیچ فایده ای برای کشــور نداشت.وی ادامه داد: 
فقط برای روغن حدود ۲ میلیارد دالر ارز اضافه، صرف شــد. 
یعنی مصرف کشــور عدد کمتری بود اما این ارز باعث شده 
بود، مازاد نیاز کشــور روغن خریداری شــود و در کشورهای 
دیگر به فروش برسد.نجفی منش بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باعث شده بود عالقه به تولید از بین برود و هیچکس دیگر به 
دنبال  تولید نباشــد، از ابتدا گفتیم این ارز باید شناور باشد و 
بازار نرخ آن را تعیین کند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران افزود: البته این را هم باید گفت درحال حاضر به دلیل 
اینکه فاصله بیــن ارز نیمایی و ارز آزاد وجــود دارد، اگر به 
داد آن نرســیم مرکز فســاد و رانت خواهد شد.وی با اشاره 
به ضربه هــای ارز ۴۲۰۰ تومانی به به تولید داخل، گفت: ارز 
۴۲۰۰ انگیزه تولید داخل را از بین برده بود؛ به عنوان مثال در 

بخش کشاورزی و کشت مواد دامی، بخش عمده آن وارداتی 
اســت به همین دلیل قیمت کاال برای کشاورزی ارزان وارد 
می شد و برای کشاورز هم به صرفه بود به همین دلیل کسی 
فکر تولید نبود.نجفی منش با اشاره به کاهش ضریب جینی 
به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: دولت برنامه دارد 
تا اقشــار آسیب پذیر را به نوعی حمایت کند؛ به عنوان مثال 
فــردی که قبال روغن ۱۷ هزار تومــان خریدار می کرد امروز 
بایــد ۴۷ هزار تومان پرداخت کند و دولت مابه التفاوت آن را 
به مردم پرداخت می کند. به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و پرداخت یارانه به صورت مستقیم، ضریب جینی نیز کاهش 
خواهد یافت.عضو هیــات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
ادامــه داد: دولت برای تمام مردم، ســالی حدود ۱۲ میلیارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالی اساسی تخصیص می داد؛ 
این حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق خوبی بود و برنامه ریزی 

جدیــد دولت برای حمایت از مردم تصمیم خوبی اســت اما 
می توانست بهتر نیز باشد.وی تصریح کرد: در سوئد، به عنوان 
نمونه یک خانــواده ۴ نفری برای حداقل زندگی به ۱۰ هزار 
کرون هزینه دارد، اما درآمد این خانواده ۸ هزار کرون اســت 
و دو هزار کرون دیگر را دولت پرداخت می کند.نجفی منش 
افزود: هزینه زندگی در شهر تهران با سایر شهرها و روستاها 
متفاوت است، فردی که در شهر دیگری زندگی می کند هزینه 
حداقل زندگی آن کمتر از فردی اســت که در تهران زندگی 
می کند و باید براســاس میزان درامد و حداقل های زندگی از 
افراد حمایت شود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
با بیان اینکه هرکسی براساس نیازی که دارد و درآمدش باید 
از ســمت دولت حمایت دریافت کند، خاطرنشان کرد: از آن 
فردی که درآمد کمتری دارد بیشــتر حمایت شــود و از آن 

فردی که درامد بیشتری دارد کمتر حمایت شود.

با ارز 4200 تومانی کسی به فکر تولید نبود

 اگر فاصله ارز آزاد و نیمایی از بین نرود، مرکز رانت و فساد خواهد شد

مالیات از کارگران آری، از بازاریان نه!
و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف خواهند بود، در این بین، 
مالیات دهندگانی که میزان فروش آنها بیش از مبلغ تعیین شده باشد، باید اظهارنامه مالیاتی بدهند 

و مالیات خود را بپردازند.

مالیات بر دستگاه های کارت خوان
بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی، مطابق با مقررات، بانک مرکزی دستگاه های کارت خوان تعیین 
تکلیف نشده نیز مشمول مالیات سنوات گذشته می شوند و هم تراکنش آنها قطع و غیرفعال خواهد 
شــد.تمام دســتگاه های کارت خوان و پوزی که تعیین تکلیف نشده باشند، ریز تراکنش آنها گرفته 
می شــود و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل خواهد شد و مالیات بر تمام سنوات محاسبه و از مالک 
دســتگاه کارت خوان وصول می شــود و طبق مقررات، این کارت خوان و دســتگاه پوز قطع خواهد 
شــد.رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از آغاز تفکیک حساب های تجاری و شخصی 
خبر داد و گفته اســت که از خردادماه، مؤدیان در اظهارنامه مشاغل باید شماره  حساب تجاری خود 
را اعالم می کنند.»محمد برزگری« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اعالم شماره 
حســاب بانکی تجاری در اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه فروشگاهی و در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و 
مصوبه شورای پول و اعتبارات آمده است افرادی که فعالیت تجاری دارند، باید به سازمان امور مالیاتی 
اعالم کنند که فعالیت تجاری در کدام حساب بانکی واریز می شود.رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان 
امور مالیاتی ادامه داد: از خردادماه که اظهارنامه مشاغل را دریافت می کنیم، از افراد می خواهیم که 
شماره حساب های خود را در پرونده مالیاتی اعالم کنند و به صورتی سیستمی از بانک مرکزی تأییدیه 
حساب گرفته خواهد شد و شماره حساب تجاری ثبت می شود.وی تاکید کرد که بر اساس الگوریتم ها، 
داده کاوی و معیارها در ســامانه ها، اگر واریزی به حساب مشکوک به فعالیت تجاری باشد، به صاحب 
حســاب و سازمان امور مالیاتی اعالم می شود و این سازمان به شخص اعالم می کند که فعالیت های 
تجاری با حساب صورت گرفته است که باید در این زمینه دالیل قانع کننده با مستندات ارائه کند، در 
غیر این صورت باید ضمن پرداخت جرایم مبارزه با پول شویی، مالیات نیز پرداخت کند. هدف از اتصال 
کارت خوان های بانکی به پرونده مالیاتی افراد ارتقای شــفافیت و انضباط مالی است. اگر با این اقدام 
مالیات مشاغل به سمت کارت به کارت رفته باشند و به عنوان واریز نقدی محسوب شود خطرپذیری 

افراد در فعالیتشان به خاطر فرار مالیاتی باال خواهد رفت.
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گزیده خبر

کاهش 35 درصدی آب سد قشالق
رها سازی 2 متر مکعب  در ثانیه، آب سد 

آزاد به سد قشالق
رهاســازی آب سد آزاد به سد قشــالق به علت کاهش نزوالت جوی و نیاز به 
تأمین آب شرب  شهرستان سنندج،  آغاز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردســتان، مدیر عامل این شرکت با اشاره کاهش نزوالت جوی 
طی نیم قرن اخیر، اظهار کرد: به دلیل کاهش 35 درصدی آب سد قشالق، در 
راســتای حفظ تراز و عدم کاهش مخزن با توجه به هماهنگی های انجام شده، 
انتقال آب از ســد آزاد توسط رودخانه چهل گزی شروع و در حال حاضر با دبی 
2 متر مکعب بر ثانیه عملیات رهاســازی آغاز گردیده و در جهت پیشگیری از 
ســوء استفاده های احتمالی می طلبد که کلیه ذینفعان، نیروی انتظامی و حوزه 
قضائی شهرســتان، این شرکت را یاری نمایند.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
کردستان با اشاره به کاهش مخزن سد قشالق به عنوان تنها منبع تأمین کننده 
آب شرب سنندج، اظهار داشت: از کلیه شهروندان، کشاورزان پایاب سد، دهیاران 
و شوراهای اسالمی روستاهای مسیر انتقال، تقاضا می گردد در راستای مصرف 

بهینه آب، همکاری الزم را با این شرکت معمول نمایند.

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
37 درصد مشترکان خانگی پرمصرف هستند

 مرســل صالحی در نشســت خبری با اصحا ب رسانه  
بــا بیان اینکه 3۷ درصد مشــترکان خانگی پرمصرف 
هســتند، مطرح کرد: الگوی مصــرف در اصفهان در 
ماه های گرم 3۰۰ کیلووات ساعت در ماه و در ماه های 
غیرگــرم 2۰۰ کیلووات ســاعت  مدیردفتر مدیریت 
مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تأکید کرد: باید بهینه مصرف کنیم؛ 
ســرویس کولرهای آبی و گازی، تعویض پوشال  کولرهای آبی و تمیزکاری کولر 
و تعویض فیلتر کولرهای گازی می تواند باعث مصرف بهینه برق شود؛ در ساعت 
کم باری از وســایل پرمصرف استفاده کنیم.وی اضافه کرد: در تابستان اوج بار از 
ســاعت ۱۹  تا 23 است، در زمستان هم ساعت ۱۷ تا 2۱ است؛ در این ساعات 
نباید از وســایل پرمصرف استفاده کنیم.صالحی همچنین با بیان اینکه مصرف 
برق تلویزیون باال بوده و تلویزیون گرمازا نیز هست، گفت: غبارزدایی از المپ ها و 
تایمردار کردن چراغ راهروها نیز به کاهش مصرف برق کمک می کند.مدیردفتر 
مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: طبق برنامه اعالم 

شده باید.

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
روند گازرسانی به 45 روستای کوهستانی 
رامسر در اولویت شرکت گاز استان است

عملیات گازرســانی به ۴5 روســتای ییالقی مناطق 
جواهرده، جنت رودبار و اشــکورات رامسر با تخصیص 
2۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مرحله اجرایی قرار گرفت 
و این روســتاها تا ســال آینده از انرژی سبز بهره مند 
می شوند.قاسم مایلی رســتمی سرپرست شرکت گاز 
مازندران در جلســه بررسی چالش ها و موانع گازرسانی به روستاهای باقیمانده 
رامسر، یکی از مشکالت را پیش بینی ناپذیر بودن اعتبارات مورد نیاز برشمرد و 
گفت : هزینه نهایی عملیات اتمام گازرسانی در این مناطق با توجه به زمان بهره 
برداری و نوســانات قیمت قابل پیش بینی دقیق نیست.وی افزود: پیرو دستور 
اســتاندار مازندران مبنی بر برگزاری جلســات هفتگی برای عملیات گازرسانی 
به مناطقی که گازرســانی در آن تکمیل نشده، این جلسات با راهداری و منابع 
طبیعی در شهرستان های استان برگزار می شود، چرا که عمده مجوزها پیرامون 
گازرسانی در نقاط باقیمانده روستایی مازندران نیازمند هماهنگی با این ادارات 

است.

در بازدید فرماندار و جمعی از مدیران استان از سدکوچری عنوان شد؛
شوری آب شهر با کاهش مصرف کم می شود

فرماندار قم به همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
و جمعی از مدیران استان از بخش هایی از پروژه عظیم 
انتقال آب به قم بازدید کردند و با توجه به کاهش منابع 
آب، بر لزوم صرفه جویی و مدیرت مصرف تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
قم، دکتر عباس ذاکریان فرماندار قم، محســن اروجی مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری، سیدرضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت محیط زیست و برخی 
دیگر از مدیران استان از پروژه انتقال آب به قم، سد کوچری و تصفیه خانه آب قم 
بازدید کردند و از نزدیک در جریان نحوه تأمین آب استان قرار گرفتند.مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان قم در حاشــیه این بازدید با بیان اینکه کاهش 
بارندگی ها، استان را در وضعیت تنش آبی قرار داده است، گفت: بر همین اساس 
ورودی ســدکوچری 5۰ درصدی کاهش داشته و ما را  با محدودیت آبی مواجه 
کرده است.وی با بیان اینکه کاهش سهم قم از سدکوچری و رشد مصرف به دلیل 
افزایش دمای هوا، سبب تأمین بخشی از آب شهر از منابع زیرزمینی شده است.

اختصاص 24۹ میلیارد تومان برای اجرای 
پروژه های بنیاد مسکن استان در گرگان 

مدیر بنیاد مســکن شهرستان گرگان با بیان اینکه بنیاد مسکن استان برای 
عمران و آبادانی روستاها، رفع محرومیت و ارتقاء سطح رفاه و زندگی مردم در 
سالجاری بیش از حدود 2۴۹ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده ابراز داشت: 
در سالجاری در حوزه مسکن روستایی ۱۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای احداث 
۷35 واحد مســکونی )۷3 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان از اعتبارات بنیاد و 
۷3 میلیارد و 5۰۰ میلیــون تومان آورده متقاضیان( اختصاص یافته که کار 
معرفی به بانکها و عملیات ساختمانی شروع شده است. مهندس رضایی گفت: 
3۶۹ نفر در بخش خودمالکی و ۷۰۰ نفر در بخش انبوه ســازی طرح مسکن 
جوانان نام نویســی کرده اند که کار معرفی کلیه متقاضیان خودمالک انجام 
شــده و ۴۴۴ نفر نیز در روش انبوه سازی طرح مسکن جوانان احراز شرایط 
شده اند که احداث 25۰ واحد با اعتبار ۷5 میلیارد تومان در سالجاری در حال 
کارســازی و تامین زمین است . مهندس رضایی با بیان اینکه ۱۸ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح هادی در ۴۶ روستای شهرستان گرگان 
مصوب شــده بود، از اختصاص ۴ میلیارد تومان از این اعتبار برای اجرای 2۷ 
پروژه طرح هادی در ۱۰ روستا خبر داد و افزود: با مساعدت مدیرکل محترم 
۸ میلیــارد تومان از اعتبارات قیر یارانه ای ۱۴۰۰ نیز به شهرســتان گرگان 

اختصاص یافته است.  

روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت به هند شد
آمار منابع بازرگانی نشان داد روسیه در ماه مه، عربستان سعودی را کنار زده و دومین 
صادرکننده بزرگ نفت به هند شد.به گزارش ایسنا، پاالیشگاه های هندی در مه حدود 
۸۱۹ هزار بشکه در روز نفت روسیه را دریافت کردند که باالترین میزان واردات ماهانه 
و بســیار باالتر از واردات حدود 2۷۷ هزار بشــکه در روز در آوریل بود. عراق همچنان 
بزرگترین صادرکننده نفت به هند ماند و عربســتان ســعودی در جایگاه سوم ایستاد.
تحریمهای غربی علیه روســیه بر ســر جنگ در اوکراین، باعث شده است بسیاری از 
واردکننــدگان نفت، از تجارت با مســکو خودداری کنند و قیمت معامالت نقدی نفت 
روسیه نسبت به گریدهای نفتی دیگر، تخفیف بی سابقه ای پیدا کرده است. این امر به 
پاالیشگاه های هندی که به دلیل هزینه های باالی حمل محموله، به ندرت نفت روسیه 
را خریداری می کنند، انگیزه الزم برای اســتفاده از فرصت و خرید نفت ارزان روسیه را 
داده است.گریدهای نفتی روسیه حدود ۱۶.5 درصد از کل واردات نفت هند در ماه مه 
را تشکیل دادند و کمک کردند سهم نفت از کشورهای مشترک المنافع به 2۰.5 درصد 
افزایش و سهم نفت خاورمیانه، به حدود 5۹.۹ درصد کاهش پیدا کند. سهم نفت آفریقا 
از واردات نفت به هند، از 5.۹ درصد در آوریل به ۱۱.5 درصد در مه رشــد کرد.واردات 
نفت هند در ماه مه که پاالیشــگاه های دولتی، تولید را برای تامین تقاضای داخلی رو 
به رشــد، باال بردند و پاالیشگاه های خصوصی به کسب سود از صادرات متمرکز شدند، 
به ۴.۹۸ میلیون بشــکه در روز بالغ شد که باالترین میزان از دسامبر سال 2۰2۰ بود. 
واردات نفت هند در ماه مه حدود ۶.5 درصد باالتر از ماه پیش از آن و حدود ۱۹ درصد 
باالتر از مدت مشابه سال گذشته بود.بر اساس گزارش رویترز، هند از خرید نفت ارزان 
روســیه دفاع و اعالم کرده است که واردات از مسکو، تنها بخشی از نیازهای این کشور 
را پوشــش می دهد و توقف ناگهانی آن، هزینه ها را برای مصرف کنندگان باال می برد. 
واردات باالتر نفت از روسیه، سهم اوپک از مجموع واردات هند را در آوریل به ۶5 درصد 

کاهش داده بود.

تالطم قیمت ها در بازار نفت
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی بین کاهش و افزایش در نوسان بود و 
با وجود نگرانی ها نسبت به رکود و احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی در چین، 
رشــد اخیرش را حفظ کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با چهار سنت کاهش، به ۱2۰ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
نفت برنت با شش سنت کاهش، به ۱22 دالر و 2۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
و شــاخص نفت آمریکا روز گذشته با 2۶ سنت افزایش بسته شده بودند در حالی که 
ابتدای معامالت حدود سه دالر در هر بشکه ریزش کرده بودند.به گفته استفن اینس، از 
شرکت مدیریت دارایی SPI، صحبت ها در بازار نفت همچنان پیرامون افت تولید لیبی و 
اعمال تدابیر قرنطینه در چین برای مقابله با شیوع کووید و نگرانی ها نسبت به مشکالت 
رکود جهانی و تاثیر منفی آن بر تقاضا برای سوخت می چرخد.محدودیت عرضه با افت 
صادرات لیبی در بحبوحه بحران سیاسی این کشور، تشدید شده است. همزمان، سایر 
اعضای اوپک پالس برای عمل به ســهمیه تولید تعیین شده، مشکل دارند و روسیه با 
تحریم ها علیه صادرات نفت خود به دلیل جنگ در اوکراین، روبروست.تحلیلگران گروه 
ANZ Research به اظهارات محمد عون، وزیر نفت لیبی اشاره کردند که اعالم کرد تولید 
نفت این کشور از ۱.2 میلیون بشکه در روز در سال میالدی گذشته، به ۱۰۰ هزار بشکه 
در روز ســقوط کرده اســت.در بخش تقاضا، توجهات معطوف به چین است که شیوع 
کووید در یک مشروب فروشی در پکن، نگرانی ها درباره احتمال وضع فاز جدید قرنطینه 
بالفاصله پس از پایان قرنطینه قبلی را برانگیخته اســت.برخالف دارایی های پرریسک 
دیگر، بازار نفت تاکنون نگرانی های رکود اقتصادی را نادیده گرفته است. توبین گوری، 
تحلیلگر کاالی بانک کامن ولث در این باره گفت: فعال محدودیت عرضه نفت، به تاب 
آوری قیمتها کمک کرده است.بازار منتظر انتشار آمار هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های 
نفتی آمریکا از سوی موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه و آمار رسمی از سوی 
اداره اطالعات انرژی آمریکا در روز چهارشنبه است. شش تحلیلگر در نظرسنجی رویترز 
پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به سوم ژوئن، به میزان ۱.2 میلیون 
بشــکه کاهش پیدا کرده اما ذخایر بنزین به میزان ۸۰۰ هزار بشــکه افزایش داشته و 

ذخایر سوختهای دیگر شامل دیزل و نفت کوره، تغییری نکرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد:

سرمایه گذاری های جدید در نفت و گاز اشتباه است
دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد سرمایه گذاری های جدید 
در زغال ســنگ، نفت و گاز با در نظر گرفتن تاثیری که روی 
تغییرات اقلیمی دارند، اشتباه اســت.به گزارش ایسنا، آنتونیو 
گوترش در ســخنرانی ویدیویی خطاب بــه کنفرانس اقلیمی 
نشست جهانی اتریش، اظهار کرد: بحران انرژی که با جنگ در 
اوکراین تشدید شده است، شاهد دو برابر شدن سرمایه گذاری 
در ســوختهای فسیلی از ســوی اقتصادهای بزرگ بوده است.
از زمان حمله نظامی روســیه به اوکرایــن در فوریه، بعضی از 
کشورها ســوختهای فسیلی غیرروســی را به میزان بیشتری 
خریداری می کنند یا برای تقویت تامین انرژی خود، در میادین 
نفتی و گازی جدید ســرمایه گذاری میکنند. به عنوان مثال، 
آلمــان و هلند ماه جاری اعالم کردند میدان گازی جدیدی در 
دریای شمال را توسعه خواهند داد و اوالف شولتس، صدراعظم 
آلمان اعالم کرد آلمان می خواهد پروژه های گازی را با سنگال 
دنبال کند.پروژه نورث فیلد ایست شرکت دولتی »قطر انرژی«، 
در راستای بزرگترین پروژه گاز طبیعی جهان، در حال توسعه 
اســت و انگلیس یک پروژه LNG را در موزامبیک تامین مالی 
می کند.گوتــرش گفت: تامین مالی جدید برای بهره برداری از 
سوخت فسیلی و زیرساخت تولید آنها، اشتباه است و مشکالت 
جهانــی آلودگی و تغییــرات اقلیمی را تشــدید خواهد کرد.

دانشمندان می گویند انتشــار جهانی دی اکسید کربن باید تا 
سال 2۰3۰ به میزان نیمی کاهش پیدا کند و تا سال 2۰5۰ به 
صفر برسد تا از بدتر شدن تاثیر تغییرات اقلیمی اجتناب شود.
کشورهایی که سرمایه گذاری های جدید در سوختهای فسیلی 
داشــته اند، هر کدام اهدافی برای کاهش آالیندگی دی اکسید 
کربن تا ســال 2۰3۰ اعالم کرده انــد. آلمان اعالم کرده که در 
حــال متنوع کردن منابع تامین گاز در کوتاه مدت اســت و از 
طرحهای اقلیمی خود برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی 
منحرف نمی شود و از زمان حمله روسیه به اوکراین، به اهداف 
بلندپروازانــه جدید برای انرژی تجدیدپذیر دســت پیدا کرده 
اســت.آژانس بین المللی انرژی خواستار پایان یافتن پروژه های 
جدید نفت، گاز و زغال ســنگ شــده است تا اهداف تغییرات 
اقلیمی محقق شود و اعالم کرده است سرمایه گذاری های انرژی 
تجدیدپذیر باید تا سال 2۰3۰ سه برابر شود.بر اساس گزارش 
رویترز، گوترش از بازیگران مالی خواست پروژه های تجدیدپذیر 
را تامین مالی کنند. وی با اشــاره به این که افزایش قیمتهای 
نفت و گاز، هزینه های انرژی را در سراسر جهان باال برده است، 
گفت: اگر در گذشــته ســرمایه گذاری گســترده ای در انرژی 
تجدیدپذیر داشتیم، اکنون در معرض بی ثباتی شدید بازارهای 

سوخت فسیلی قرار نمی گرفتیم.

مدیر عامل شــرکت مدیریت شبکه 
بــرق ایران گفــت: دربــاره صنایع 
داروســازی طوری برنامه ریزی شده 
که درصورت قطعــی احتمالی برق 
یا بروز اختالل در شبکه برق رسانی، 
اگرچه بایــد مولدهــا و دیزل های 
اضطراری داشته باشند، اما در تامین 
برق این صنایع وقفه ای ایجاد نشود 
و شــامل برنامــه مدیریت مصرف 
سایر صنایع نشوند.به گزارش ایسنا، 
مصطفــی رجبی مشــهدی گفت: 
صنعت برق برنامه تامین برق صنایع 
داروسازی رو از سایر صنایع متمایز 
کرده تا در ساخت داروی مورد نیاز 
مردم مشکلی پیش نیاید. واحدهای 
صنعتی واقع در شهرک های صنعتی 
روی فیدرهای مشترکی تغذیه کننده 
برق هستند و ما اطالعی از تولید و 
فعالیت جزء به جزء واحدها نداریم. 
لذا مدیران شهرک های صنعتی الزم 
است که اطالعات صنایع شهرک را 
در اختیار شــرکت های توزیع برق 
منطقه خــود قرار دهند تا اگر واحد 
داروسازی در شهرک صنعتی وجود 
دارد، شــرایط متفاوتی برای آنها در 
نظر گرفته شود.وی در مورد مقایسه 
شــرایط تامین برق امســال با سال 
گذشــته گفت: از نظــر تامین برق 
مشترکان، امســال با سال گذشته 
قابل مقایسه نیست. سال گذشته از 
2۴ اردیبهشت قطعی برق در تمامی 
بخش ها آغاز شــده بود اما امسال تا 
این لحظه قطعی بــرق برنامه ریزی 
شــده نداشــته ایم.رجبی مشهدی 
افزود: درباره شهرک های صنعتی نیز 

باید گفت سال گذشته مجبور بودیم 
شش روز در هفته با برنامه مدیریت 
مصــرف از صنایع کمک بگیریم که 
امسال به یک روز در هفته از ساعت 
۱۱ تا 23 کاهش یافته و این برنامه 
از قبل به صنایع اطالع رســانی می 
شود. شــهرک های صنعتی سراسر 
کشور یک روز در هفته از ساعت ۱۱ 
تا 23 مشمول طرح مدیریت مصرف 

برق می شوند.

وزارتخانه هــای  یــا  ادارات 
پرمصرف روزانه تذکر می گیرند

 مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه 
برق ایران همچنین از ارسال ۱۰ تا 
۱5 تذکر به ادارات و وزارتخانه های 
پرمصرف بــرق در تهــران خبرداد 
و گفــت: پیش بینی می شــود طی 

ســه روز آینده با توجه به تذکراتی 
که بــرای کاهش مصــرف برق به 
شده،  داده  پرمصرف  دســتگاه های 
رونــد اجرایــی بهتر خواهد شــد. 
ادارات باید برای استان هایی که در 
مناطق عادی هســتند، نیم ساعت 
قبل از پایان کار، وسایل سرمایشی 
و کولرها را خامــوش کنند که این 
موضــوع در کاهش مصرف بســیار 
تأثیرگذار است.رجبی مشهدی ادامه 
داد: اجــرای این طرح روزانه ۱۰۰۰ 
مگاوات صرفه جویی در مصرف برق 
به دنبال دارد. بــرای تأمین برق یا 
باید نیروگاه ساخته شود که زمانبر 
و نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه 
است و یا سقف مصرف کنترل شود 
که این روش با تعیین ســاعات اوج 
مصــرف و در نظر گرفتن تمهیداتی 

برای کاهش و یــا مدیریت مصرف 
در آن زمان، قابل کنترل اســت. ما 
امسال این کار را تقریباً انجام دادیم، 
اما اثرگذاری آن وابســته به صرفه 
است.طبق  کنندگان  مصرف  جویی 
اعالم وزارت نیــرو، وی گفت: زیاده 
روی در مصرف هر چیزی پســنده 
نیســت و در خصوص برق ســعی 
کنید در ســاعت های اوج مصرف از 
وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنید 
یا حداقل به طور همزمان اســتفاده 
نشود.رجبی مشــهدی افزود: تا این 
لحظه هیچ محدودیت برق رســانی 
ناشــی از کمبود تولید در سراســر 
کشور نداشــته ایم. وضعیت شبکه 
سراســری برق از همه چیز مهمتر 
است که آن هم تا این لحظه پایدار 
برای  بوده اســت.وی گفت: امسال 
نیروگاه  تا ۶۰۰۰ مگاوات  ســاخت 
هدفگذاری کردیم که خوشــبختانه 
بخش عمده ای از آن به مدار آمده و 
در بخش مصرف هم همکاری خوبی 
را مشــترکان با مــا دارند بخصوص 
در ســاعت های اوج مصــرف، ولی 
الزم اســت بخش خانگی که تقریباً 
نیمی از مصرف کشور را به خودش 
اختصــاص می دهد قــدری صرفه 
جویی کند. شــاید حتی ۱۰ درصد 
صرفه جویــی در این بخش خیلی 
بتواند تأثیرگذار باشد.رجبی مشهدی 
افزود: شــاه کلید عبور از زمان اوج 
مصرف امســال این است که مردم 
ساعت های اوج مصرف که از ساعت 
۱2 تا ۱۷ و شــب ها از ساعت 2۰ تا 

23 است را رعایت کنند.

مشکلی در تامین برق صنایع 
دارویی وجود ندارد

تهــران- ایرنــا- در دیــدار وزیــر نفــت کشــورمان با 
رییس جمهــوری ونزوئال دربــاره افزایــش همکاری های 
نفتی دو کشــور و همچنین صــادرات فرآورده های نفتی 
و پتروشــیمی توافق شــد.به گزارش ایرنا از وزارت نفت، 
»جواد اوجی« وزیر نفت کشــورمان در محل کاخ سعدآباد 
با »نیکالس مــادورو« رییس جمهوری ونزوئــال  دیدار و 
درباره مناسبات دوجانبه گفت وگو کرد.در این دیدار درباره 
مسائلی از جمله تامین سوخت، صادرات فرآورده های نفتی، 

صادرات محصوالت پتروشــیمی و صادرات کاتالیست های 
پتروشیمی بحث و تصمیم گیری کردند.از دیگر محورهای  
مــورد گفت وگو در این دیــدار تصمیم گیری درباره صدور 
خدمات فنی و مهندسی، بازسازی و نوسازی پاالیشگاه ها و 
توسعه میدان های نفتی و گازی بود.وزیر نفت اردیبهشت ماه 
گذشته در سفری به کشــورهای آمریکای التین از جمله 
ونزوئال و نیکاراگوئه همسو با فعال سازی دیپلماسی انرژی، 
دیدارهای پرشــماری با مسئوالن این کشورها داشت و در 

جریان این سفر چهار تفاهم نامه و دو قرارداد در حوزه نفت و 
دو تفاهم نامه در حوزه کشاورزی امضا شد.رؤسای جمهوری 
ایران و ونزوئال روز شنبه )2۱ خردادماه( سند همکاری های 
جامع راهبردی 2۰ساله دو کشور را در مجموعه فرهنگی 
- تاریخی سعدآباد امضا کردند. سفر »نیکالس مادورو« به 
ایران به دعوت رســمی ابراهیم رییســی، رییس جمهوری 
اسالمی ایران انجام  شــده و پس از سفر آبان ۹5، دومین 

سفر او به تهران است.

در دیدار وزیر نفت و رییس جمهوری ونزوئال مطرح شد؛

افزایش همکاری های نفتی ایران و ونزوئال

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران محترم و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ســتاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران 
محترم در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1401/03/21

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا مورخ 1401/03/26 
مهلت زمان ارائه پیشنهاد: تا ساعت 09:00 مورخ 1401/04/07

زمان بازگشائی پاکتها: ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/04/07
مبلغ برآورد اولیه: 14,800,000,000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )صرفاً ضمانتنامه بانكي(: 740,000,000 ریال

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد و مدارک و ارائه پاکت های مناقصه : 

استان البرز- کرج - بلوار دانش آموز - بعد از میدان مادر -  نرسیده به پمپ بنزین 
-  ساختمان الوند -  طبقه چهارم -  اداره فنی و عمرانی زندانهاي استان البرز

تلفن: 32745374 - 026
 اطالعــات تماس ســامانه جهت انجــام مراحل عضویت در ســامانه: 

مرکز تماس 41934 - 021 
دفتر ثبت نام در سامانه: 88969737 و 85193768 – 021

آگهي فراخوان عمومي مناقصه یک مرحله اي

شناسه آگهی  1331872

ل 
ت او

نوب
 

اداره کل زندانهــاي اســتان البرز در نظــر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مرحله¬ای تهیه و نصب یک دســتگاه دیــزل ژنراتور مدل 
 400KVA( 2-OM457TAGE( با تابلوی امرجنســی تولید شرکت رخشا دیزل آســیا در ندامتگاه کرج را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی 

دولت برگزار نماید.

اداره كل زندانهاي استان البرز
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ظرفیتهای سواحل استان سیستان و بلوچستان
 رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی خویش در نوروز 1401 با اشاره به تنگی معیشت مردم طی سالهای 
گذشته شعار سال خود را با رویکرد حل این مشکل انتخاب کردند و تاکید نمودند در پرتو همت مدیران 
و مســئولین مشکل آزار دهنده کشور که همان»مشــکل اقتصاد و معیشت مردم« هست می بایست 
برطرف شــود. از طرف دیگر اهمیت  منطقه مکران و سواحل دریای عمان به عنوان یک ثروت عظیم 
ملی مکرراً مورد تاکید ایشــان می باشــد و در این راستا یکی از محورهای اصلی برنامه توسعه مکران 
توســعه همه جانبه منطقه  و ارتقای سطح معیشت ساکنین منطقه مکران است. مطمئنا شاه کلید اصلی تحقق منویات مقام 
معظم رهبری در بهره مندی از مواهب دریا توسعه سواحل مکران بوده و خواهد بود.تقریبا نزدیک ۵0 درصد از سواحل مکران در 
استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و بخش عمده ای  از جمعیت استان سیستان و بلوچستان در حوزه سواحل مکران سکنی 
دارند. قرار گرفتن در طول این سواحل و در مجاورت آبهای آزاد و فاصله نزدیک آنها با کشورهای منطقه مخصوصا بنادر خصب، 
شناس و سلطان قابوس و صحار و صالله  در کشور عمان؛ بنادر گوادر و کراچی در پاکستان و بنادر نواشیوا، کاندال و موندرا در 
هند که کانون های اصلی تخلیه و بارگیری کاال و کانتینر در منطقه هستند موضوعی مهم و قابل توجه است که میتواند به عنوان 
یک ظرفیت در راســتای اولویت های اصلی دولت سیزدهم در گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه موثر واقع 

شود. با توجه به آنچه در سطور باال ذکر گردید.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:
گروه صنعتی پارس ساختار مجموعه ای محتشم و معظم است

آذربایجان شــرقی – وحید خوش زرع: معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در حاشیه بازدید از 
شرکت پارس ساختار اظهار کرد: گروه صنعتی پارس ساختار مجموعه ای محتشم و معظم در استان 
آذربایجان شــرقی اســت که سابقه بسیار دیرینه در صنعت برق کشــور دارد.کالمی گفت: امروز طی 
بازدیدی که از مجموعه پارس ســاختار داشتیم، دریافتیم که این شرکت با توانمندی های بسیار باال 
دارای یک سری مشکالت است که سعی خواهد شد از این مجموعه وزین حمایت به عمل آید. معاون 
اقتصادی اســتاندار در بخش دیگری از ســخنان خود مطرح کرد: باتوجه به سفر اخیر ریاست جمهوری به استان بخش عمده 
اعتبارات معطوف به صنعت برق اســت و از ظرفیت این شرکت در راستای توسعه  زیرساخت های برقی استان استفاده خواهد 
شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار کرد: توسعه اقتصادی منوط به ارائه یک سری زیرساخت ها از سوی حاکمیت 
اســت، از جمله این حوزه ها می توان به حوزه های برق، آب، گاز و... اشــاره کرد.وی افزود: ما در تامین برق اکنون در استان با 
مشکل مواجه هستیم و در نتیجه در اعطای اعتبارات و تسهیالت، حوزه زیرساخت ها در اولویت قرار گرفته است.وی یادآور شد: 
احداث نیروگاه از اولویت های مهم اســتان بوده و با توجه به برنامه شرکت پارس ساختار در خصوص احداث یک نیروگاه 2۵0 

مگاواتی سیکل ترکیبی در کالنشهر تبریز، ما نیز از این تالش و سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت خواهیم کرد.

گزیده خبر

حضور ذوب آهن اصفهان در کنفرانس بیلت 
و محصوالت تخت خاورمیانه و شمال آفریقا

ذوب آهــن اصفهان در کنفرانــس بیلت و محصوالت 
تخت خاورمیانه و شمال آفریقا ) یازدهمین کنفرانس 
متال اکسپرت ( که روزهای ششم و هفتم ژوئن 2022 
در مسقط پایتخت کشــور عمان با حضور تعدادی از 
متخصصان و صاحب نظران فــوالد و مواد اولیه برگزار 

شــد، حضوری فعال داشت.مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
یکی از ســخنرانان اصلی این همایش بود. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این 
کنفرانس به تشریح چشم انداز فوالد ایران و جهان و چالش ها و فرصت های پیش 
رو پرداخت و ســپس ضمن معرفی این مجتمع عظیم صنعتی، طرح های آتی و 
چشم انداز تولید این شرکت را بررســی کرد.در حاشیه این کنفرانس مذاکرات 
مهمی در خصوص جذب مشــتریان بالقوه و نیازســنجی بازار برای محصوالت 

جدید توسط تیم های فروش و بازاریابی شرکت صورت گرفت.

 دستیابی چادر ملو به دانش تولید 
بریکت سرد

شرکت دانش بنیان  سی پی جی پارس از شرکت های مجموعه چادرملو موفق 
شــده است با بدست آوردن دانش تولید بریکت ســرد ویژه، اقدام به طراحی و 
ساخت خط تولید این محصول نماید.مهندس حسینی مدیر عامل سی پی جی 
پارس با اعالم این خبرگفت:  این شــرکت به عنوان پشتیبان صنایع فوالدی از 
ســال 139۵ اقدام به تشکیل واحد تحقیقات و مهندســی نمود که هدف آن 
شناســائی حلقه های مفقوده صنعت فوالد و نهادینه کردن دانش آن در صنایع 
پیشــرو کشور بوده اســت. از این رو با همت همکاران متخصص در این شرکت 
موفق شدیم خط تولید بریکت سرد  را طراحی ، نصب و به مرحله تولید برسانیم 
، این اقدام ارزشــمند  خود شــامل دســت آوردهای فنی و صنعتی است که با 
بهره گیری از توانمندی های داخلی از جمله آزمایشــگاههای مرجع متالورژی 
و آزمایشــگاههای صنایع مرتبط مانند شــرکت چادرملو و کسب نتایج بسیار 
خوب در کنار انجام تست های عملی در کوره های قوس الکتریکی کارخانجات  
فوالدسازی و در نهایت تولید تجاری آن محقق گردید  و تا کنون بیش از 300 
تن از این محصول تولیدی در کوره ذوب  کارخانه فوالد  چادرملو مورد استفاده 

قرار گرفته است .

“برگزاری جلسه مشترک مدیرعامل و معاونین شرکت صبافوالد خلیج فارس با 
معاون مدیرعامل و عضو هیأت عامل بانک ملت:

بررسی امکان همکاری ها در راستای تامین 
مالی طرح توسعه صبافوالد

 دکتر علیرضا حمیدی معاون مدیرعامل و عضو هیأت 
عامل بانک ملت، دکتر نظــام کاویانی مقدم مدیرکل 
امور شــعب جنوب کشور بانک ملت و مالک ضرغامی 
مدیر شعب بانک ملت اســتان هرمزگان با حضور در 
شــرکت صبافوالد خلیج فارس، جلسه مشترکی را با 

دکتر احســان دشتیانه مدیرعامل و معاونین شرکت صبافوالد برگزار نمودند.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت صبافوالد خلیج فارس، دکتر احســان دشتیانه 
مدیرعامل شرکت صبافوالد خلیج فارس در این جلسه به معرفی توانمندی های 
این شرکت به عنوان نخستین تولید کننده بریکت گرم در کشور با ظرفیت تولید 
یک و نیم میلیون تن و قابلیت های صادراتی آن اشــاره کرد.مدیرعامل شرکت 
صبافوالد خلیج فارس با اشــاره به اهمیت توسعه صنعت فوالد، از برنامه ریزی 
شرکت صبافوالد برای توسعه این شرکت خبر داد و عنوان کرد: از همکاری بانک 
ملت به خصوص به عنوان یک بانک تخصصی در زمینه ارزی، برای پروژه توسعه 
صبافوالد اســتقبال می کنیم.گفتنی است در این نشست، امکان همکاری های 
بانک ملت و شــرکت صبافوالد در راســتای تامین مالی طرح توسعه صبافوالد، 
مورد بررســی قرار گرفت.همچنین در پایان این جلسه، دکتر علیرضا حمیدی 
معاون مدیرعامل و عضو هیأت عامل بانک ملت با اهدای لوح ســپاس از دکتر 
احسان دشتیانه مدیرعامل شرکت صبافوالد خلیج فارس، تشکر و قدردانی نمود.

فوالد هرمزگان موفق به کسب تندیس 
رضایتمندی مشتری شد

در ششمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری 
با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در بخش تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرینی که در سالن همایش 
های ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی 
برگزار شد فوالد هرمزگان موفق به کسب تندیس 

رضایتمندی گردید.در پی کســب  تندیس رضایتمندی مشتری ، روابط 
عمومــی فوالد هرمزگان گفتگویی با دکتر عطااهلل معروفخانی مدیرعامل 
این شــرکت انجام داده کــه در ادامه می خوانیــم. در محیط پر تالطم 
اقتصادی، استراتژی کســب و کار دانش بنیان یکی از مهمترین راههای 
توسعه و رشد اقتصادی است. توسعه و تولید محصوالت جدید از شاخص 
های اثر گذار بر رضایت مشتریان است. روند پیشرفت تحوالت روز افزون 
در محیــط کســب و کار امروزی از ضروریات هر بنگاه اقتصادی اســت. 
شــرکت هایی که توانایی فناوری، نیروی متخصص و مدیریت پیشرفته 
دارند در این عرصه می توانند موفق عمل نمایند. رمز توســعه اقتصادی، 
توســعه شرکت های دانش بنیان است. افزایش رقابت و تنوع محصوالت 
باعث تحول اساســی خواسته های مشتریان است. در یک اقتصاد مبتنی 
بر دانش، گسترش دانش و مهارت ها منجر به نوآوری می شود و به تبع 
آن افزایش درآمد ها و انتقال به دنبال خواهد داشــت.  حفظ بازار فعلی 
و گسترش بازار، مســتلزم کشف خواسته ها و جلب رضایت مشتریان از 
طریق ایجاد تغییرات در نظام تولید، کیفیت و بازاریابی و فروش محصوالت 
اســت و در رأس آن تأمین رضایت مشتریان می باشد. مشتری، سرمایه، 
اعتبار و آینده یک کســب و کار اســت و باعث رشد کسب و کار ، بهبود 
عملیات و در نهایت منتج به افزایش درآمد و پویایی شرکتها خواهد شد 
به ویژه مشتریان وفادار برای شرکتهای مشتری مدار سرمایه هایی هستند 
که با هیچ چیز دیگری جایگزین نخواهند شد. از این رو شرکتهای مشتری 
محور بر این باورند از طریق سنجش و اندازه گیری رضایت مشتریان خود 
می توانند نقاط قوت و قابل بهبود خود را شناســایی کنند و متناسب با 
نظرات برداشتی مشتریان، ارزیابی مناسبی از عملکرد شرکت داشته باشند 
و متعاقبا اقدامات اصالحی و حتی پیشــگیرانه ای انجام دهند که باعث 
بهبود و تعالی عملیات شــرکت گردد و از طریق اجرای این فرآیند امکان 

شناسایی مزیتهای رقابتی برای آنها فراهم می گردد.

وزیر بهداشت؛
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف نمی شود

وزیر بهداشت با بیان اینکه تامین داروهای 
مورد نیاز مردم در اولویت اســت از تداوم 
رونــد تامین دارو با ارز 4200 تومانی خبر 
داد.به گزارش تســنیم، بهرام عین اللهی 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
بعد از  حضور در نشست امروز ) دوشنبه، 
23 خرداد( کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی در 
جمع خبرنگاران، گفت: امروز برای پاسخگویی به سواالت نمایندگان در 
کمیسیون حاضر شدم و سواالت در مورد کمبودها، نیازها و مشکالتی 
بود که در مناطق مختلف داشــتند و قرار شد آنها را پیگیری کنیم.وی 
در مورد آخرین وضعیت تامین داروهای مورد نیاز مردم، گفت: در مورد 
این موضوع امروز با ســتاد تنظیم بازار جلســه داشتیم و برنامه داریم 
داروهای مورد نیاز مردم را تامین کنیم و همچنین بیمه ها پوشــش را 
به سمتی ببرند که مشکل مردم را حل کنند و بار اضافه ای برای مردم 
به همراه نداشــته باشد.وزیر بهداشت و درمان از ادامه روند تامین دارو 
با ارز 4200 تومانی خبر داد و گفت: در این رابطه بر اساس روال سابق 

عمل خواهیم کرد.

افزایش ۳۹ درصدی ترانزیت از ایران
گمرک، از رشد 39 درصدی کاالهای عبوری خارجی از 
ایران در دو ماه نخست امسال خبر داده است.به گزارش 
ایسنا، سیدروح اله لطیفی- سخنگوی گمرک- در اعالم 
گزارشــی از وضعیت ترانزیت اعالم کرد که از ابتدای 
امســال تا پایان اردیبهشت، با عبور دو میلیون و ۵۶0 
هزار تن کاالی خارجی از مسیر ایران، ترانزیت خارجی، 
نسبت به مدت مشابه با رشد 39 درصدی همراه بوده است.به گفته وی بعد از هفت 
ســال کاهش ترانزیت کاالی خارجی از کشور، مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته 
از سر گرفته شد و با عبور 12میلیون و ۶۵0 هزار تن کاالی خارجی  از کشورمان، 
با رشــد ۶۸ درصدی همراه بوده اســت. این در حالی اســت که رشد ۶۸ درصدی 
ترانزیت در ســال گذشته و رشد 39 درصدی ترانزیت در دو ماهه امسال، می تواند 
بیانگر به حد نصاب رسیدن کاالی عبوری خارجی از کشور در سال 1401 به باالی 
1۵ میلیون تن باشد  که در تاریخ کشور بی سابقه است.بر اساس این گزارش، در دو 
ماه اخیر گمرک های منطقه ویژه شــهید رجایی با ۸11 هزار تن، پرویزخان  3۸0 
هزار تن، باشماق  2۶4هزار تن، سرخس 220 هزار تن، بازرگان203 هزار تن، بیله 
ســوار 10۸هزار تن، جلفا 9۵هزار تن، لطف آباد  ۷2هزار تن، میرجاوه ۷1هزار تن 
و بندر لنگه ۶3هزار تن، به ترتیب 10 مبداء ورودی کاالهای ترانزیتی برای عبور از 

کشورمان به مقاصد دیگر بودند.

حکم رفع توقیف بار کشتی ایرانی صادر شد
سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه 
ای با اشاره به آخرین وضعیت توقیف 
بــار یک فروند کشــتی تحت پرچم 
ایران از سوی دولت یونان، اعالم کرد: 
با اقدام ســریع و مقتدرانه جمهوری 
اسالمی ایران، حکم بازگرداندن بار به 
صاحب آن صادر شد و در حال حاضر 
مراحل اجرایی این دستور در یونان 
در حال انجام اســت.به گزارش ایلنا از ســازمان بنادر و دریانوردی، در این بیانیه 
آمده است: با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران و پیگیری ارگان های 
ذیربط و حمایت های وزیر راه و شهرســازی، علی رغم حکم آمریکایی ها مبنی بر 
نگهداری کشتی و توقیف کاال به نفع این کشور و موافتنامه معاضدت حقوقی بین 
آمریــکا و یونان، در نهایت حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر و دولت یونان 
دستور مربوطه را صادر کرد و اکنون شاهد رفع توقیف کشتی و بازگرداندن بار به 
صاحب آن هستیم.گفتنی اســت، دولت یونان چندی پیش از حرکت یک فروند 
کشتی تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران در سواحل این کشور جلوگیری و بار 
آن با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف شد و درحالی که این کشتی به  منظور حفظ 

ایمنی پرسنل و کشتی به سواحل یونان پناه برده بود.0

“تنفسیکسالهمالیاتیاصناف”بهمجلسمیرود
نشست مشــترک هم اندیشــی در خصوص مالیات بر درآمد 
مشــاغل صنفی با حضور سعید ممبینی رئیس، هیات رئیسه 
اتاق اصناف ایران، ســید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، محمدرضا 
پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی، شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف و روسای 
اتاق های اصناف مراکز استان امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 
در وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شــد.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در حاشیه این نشست گفت: با توجه به انتقاداتی که 
برخی از نمایندگان اتاق اصناف ایران در شهرستان های کشور 
نســبت به رویه هایی که قانونا بر عهده سازمان امور مالیاتی 
گذاشته شده اســت، لذا امروز نشست بسیار خوبی با روسای 
برخی از اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکز اســتان و انجمن 
اســالمی بازار تهران، رئیس کمیسیون اقتصادی و فراکسیون 
اصناف مجلس شــورای اســالمی برگزار شــد تا موارد مورد 
نظر طرفین به طور شــفاف و روشن مطرح شود.سید احسان 
خاندوزی گفت: رئیس سازمان امور مالیاتی به برخی از سواالت 
و ابهامات پاســخ داد و ما نیز با عنوان وزارت اقتصاد و داریی با 
توجه به نقش ویژه ای که اصناف کشــور در سال های گذشته 
به ویژه ایام ابتالی بیماری کرونا که موجب کاهش درآمدهای 
مالیاتی کشــور شــده بود، بنا را بر این گذاشتم که اوال مدت 
زمــان ارائه اظهار نامه ها فراتر از مهلت قانونی بوده و تا تیرماه 
تمدید شــود.وی ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیته ای سه 
نفره در سراســر اســتان ها با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز 
اســتان یا نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره مالیات 
از فردا شکل گیرد تا به شکایت فعاالن صنفی رسیدگی شده 
و پیشــنهادات احصاء شود. به این ترتیب امیدواریم به سرعت 
به اشکاالت و ابهامات رسیدگی کنیم و نه تنها نارضایتی هایی 
که از ســوی اصناف مطرح می شود را رفع کنیم بلکه به توافق 
پایداری بــرای جداول و ضرایب مالیاتی در ســال های آینده 
برســیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه نمی توانیم 
از قانون تخطی کنیم اما تالش هایی از ســوی این وزارتخانه 
انجام شــده است تا سقف مشموالن تبصره 100 افزایش یابد. 
نامه نگاری هایی در این باره از سوی وزارت اقتصاد انجام شده 
اســت. اما تنفس یک ساله مالیاتی مســتلزم مصوبه مجلس 
شورای اسالمی اســت و در صورت تصویب دولت نیز مجری 
قانون خواهد بود.خاندوزی گفت: ما از مداخالت سلیقه ای ممیز 
محور باید عبور کنیم به ســمت رویکرد سامانه محور حرکت 

کنیم. لذا اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد شود و 
بســیاری از اختالفات و ابهاماتی که امروز مطرح می شود رفع 
خواهد شد.در ادامه نشســت محمدرضا پور ابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت 
جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور گفت: اصناف تمام قد 
عقبه نظام و انقالب هستند و پای آرمان های انقالب ایستاده اند 
و این مساله را سال هاست که اثبات کرده اند.وی تصریح کرد: 
در حال حاضر در حوزه فعالیت های اقتصادی کشــور موضوع 
تحوالت ساختاری در دستور کار قرار دارد که نیازمند همکاری 
همه ارگان های نظام چه در سطح کالن و چه در سطح خرد به 
وضعیت اقتصادی کشور هستیم تا ظرفیت های اقتصادی ایجاد 
شود و اصناف در همه ارکان ها درکنار نظام بودند.پورابراهیمی 
بــا بیان اینکه اصناف در دوران کرونــا همکاری های الزم را با 
دولت داشتند و سابقه اصناف بر کسی پوشیده نیست، افزود: 
زیرساخت ها در ســازمان امورمالیاتی جامع نیست و در بحث 
تراکنش ها بین دو ممیز مالیاتــی در عرصه اطالعات دو نگاه 
متفاوت است و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف 

نشــود. از ســازمان امور مالیاتی می خواهیم که دستورالعمل 
دقیق نحوه رســیدگی به دیتا و اطالعات را منتشــر کند. اگر 
سامانه دیتا، اطالعات و زیرســاختها به درستی اجرایی شود، 
دغدغه های صنفی حل می شود و اگر واحدی هم متخلف باشد 

شناسایی می شود.

تنفس مالیاتی را از مجلس به جلســه ســران سه قوا 
می بریم

رئیس فراکســیون اصناف نیز گفت: با هماهنگی اتاق اصناف 
ایران، مجلس شــورای اســالمی و دولت جلسه بسیار خوبی 
بــا حضور روســای اتاق های اصناف مراکز اســتان و برخی از 
اتحادیه ها برگزار شد. نمایندگان اصناف در بخشی از امور اقناع 
شدند و به علت برخی از ابهاماتی که باقی ماند نیز به پیشنهاد 
وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شــد کمیته هایی ســه نفره از 
مجلس، سازمان امور مالیاتی و اصناف با اختیارات تشکیل شود 
و موضوعات باقی مانده جمع بندی شــده و در جلسه بعدی با 
وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شود.شهباز حسن پور افزود: یکی 
از مطالبات صنفی، یک سال تنفس مالیاتی است. فراکسیون 

اصناف و مجلس شورای اســالمی نامه ای با نظر اصناف برای 
ســران قوا تنظیم خواهند کرد. آنچه ســران قــوا مقرر کنند 

همگان به آن پایبند خواهند بود.

تراکنش های سال 1400 لزوما به معنای فروش محصول 
نیستند

رئیس اتــاق اصناف ایران نیــز گفت: رویکرد ســازمان امور 
مالیاتی کشــور امسال برای تعیین مالیات سال 1400 مبنای 
تراکنش های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی اســت. 
ایــن موضوع به چنــد دلیل مورد انتقاد جامعــه اصناف قرار 
گرفته است.ســعید ممبینی بیان کرد: نخســتین دلیل عدم 
اطالع رسانی کافی به مودیان در گذشته است. به این معنا که 
بعضا تراکنش ها لزوما به معنای فروش محصول نبوده اســت. 
دوم اینکه در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت های 
متفاوت و نظرات متناقض از قانون در اســتان ها هستیم. این 
موجب سردرگمی مودیان شده است. به این علت مکاتباتی از 
ســوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، شخص 
رئیس جمهور، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسالمی 
انجام شده است.وی گفت: بدین واسطه رئیس جمهور موافقت 
کردند که سقف استفاده از ماده 100 قانون مالیات مستقیم را 
تا 4٫۸ میلیارد تومان افزایش دادند تا تعداد بیشتری از مودیان 
تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند.رئیس اتاق اصناف 
ایران گفت: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استان ها از 
رئیس جمهور خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت 
مالیاتی مودیان فرصت بیشــتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی 
بدهند که مــورد موافقت رئیس جمهور قــرار گرفت و امروز 
نیز وزیر امور اقتصــاد و دارایی 1۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره 100 تمدید شد.وی گفت: 
آنچه مورد انتظار اصناف اســت این اســت که عدالت مالیاتی 
با بررســی هزینه و درآمد اجرایی شــود و نه این که صرفا به 
تراکنش های بانکی معیار تعیین مالیات شود. عالوه بر این در 
خصوص ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند 
که با تعدیل هایی که امروز در جلسه از سوی وزیر اقتصاد اعالم 
شد، انتظار می رود که تا حدی نظرات اصناف تامین شود.رئیس 
اتاق اصناف ایران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، از همین امروز 
در اتاق های اصناف کمیته های مالیاتی شــکل خواهد گرفت 
تا به ســرعت به مسائل و مشــکالت مالیاتی اصناف با حضور 

نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گوید 
در ماه هــای گذشــته بــا اصــالح برخــی 
سیاست های اجرایی و همراهی بیشتر دولت 
با صادرکنندگان، روند بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به کشور تسهیل شده است.محمد الهوتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
بحث بر ســر رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از ســال 139۷ مطرح بود و در این 
دوره بارها سیاست های اجرایی برای آن تغییر کرد. بر اساس آخرین تحول صورت 
گرفتــه که در دولت جدید نیز اجرای آن ادامه پیدا کرد، چهار راه برای بازگشــت 
ارز صادرکنندگان به کشــور وجود دارد. نخستین راه که بخش مهمی از ارز حاصل 

از صادرات را به خود اختصاص داده عرضه ارز در ســامانه نیماست که روند آن در 
ماه های گذشته نیز ادامه داشته است.وی ادامه داد: دومین شیوه فروش کوتاژهای 
صادراتی به واردکنندگان است که این شیوه نیز در ماه های گذشته به خصوص در 
محموله های کوچک تر ادامه داشته اســت. واردات در برابر صادرات و فروش ارز به 
صرافی های مجاز نیز دیگر شیوه هایی است که برای بازگشت ارز به کشور در دستور 
کار قرار گرفته است. خوشبختانه در دولت سیزدهم با مصوبه ابالغی از سوی معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری و همکاری که ســازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان 
داشــته اســت، امکان اجرای تمام این شیوه ها فراهم شــده و مشکالت به حداقل 
رســیده است.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه میزان ایفای تعهدات 

ارزی صادرکنندگان از مرز ۸0 درصد گذشــته، بیان کرد: آمارها نشان می دهد که 
روند بازگشــت ارز به کشور با کاهش مشکالت نسبت به گذشته ادامه دارد. در این 
فرایند کمیته ارزی نیز هر هفته جلسات خود را با حضور مسئوالن سازمان توسعه 
تجارت تشــکیل می دهد و بسیاری از شرکت های صادرکننده که در این سال ها با 
مشــکل مواجه بوده اند، گزارش خود را ارائه کرده و اقدامات الزم برای حل مشکل 
آنها در دستور کار قرار گرفته است. با مصوبه دو روز قبل بانک مرکزی نیز می توان 
انتظار داشت که بخش دیگری از مشکالت اجرایی نیز برطرف شود.الهوتی با اشاره 
به مشکالتی که فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد ایجاد کرده، تصریح 
کرد: بحث درباره کاهش این فاصله از ماه ها قبل مطرح بوده اما متاسفانه هنوز راهکار 
دقیق و نهایی برای آن ارائه نشــده است. در روزهای گذشته نیز که بار دیگر بحث 
افزایش قیمت ارز مطرح شده، این فاصله مشکالت خاص خود را ایجاد کرده است. 
ما امیدواریم تصمیم گیران اقتصادی در نهایت به راهکاری برســند که این فاصله 

قیمت میان نرخ نیمایی و بازار آزاد به حداقل برسد.

رئیس کنفدراسیون صادرات تشریح کرد

چهار روش بازگشت ارز به کشور
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گزیده خبر
معاون فناوری اطالعات بانک ملی ایران: 

توسعه و تحول دیجیتال، مهم ترین هدف 
بانک در سال 1401 است

عضو هیات عامل و معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران 
در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داده ورزی سداد برای دوره مالی منتهی 
به پایان اسفندماه سال 1400 گفت: توسعه و تحول دیجیتال همچنین رسیدن 
به نئوبانک با تکیه بر ظرفیت های داخلی بانک و محوریت هلدینگ سداد یکی 
از مهم ترین اهداف بانک ملی ایران در ســال 1401 اســت.به گزارش روابط 
عمومــی بانک ملی ایران، علیرضا ماهیار در این نشســت که به حضور دکتر 
ابوالفضل نجارزاده مشــاور عالی مدیر عامل بانک، دیگر مدیران ارشــد بانک، 
نماینده سهامداران، هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسان، حسابرسان و معاونین 
هلدینگ ســداد و مدیران عامل شــرکت های تابعه برگزار شد، افق پیش روی 
این شــرکت را روشن توصیف و درخواست کرد تا توجه ویژه ای به بحث ارتقاء 
جایگاه ســداد در میان سایر شــرکت های فناوری اطالعات صورت گیرد.وی 
ضمن تبریک سالروز تاسیس شــرکت داده ورزی سداد، آن را مقارن با ایجاد 
تحولی بــزرگ در نگرش ها و برنامه های این هلدینگ دانســت و اظهار کرد: 
سداد یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین شرکت های بانک ملی ایران و مجموعه 
فناوری اطالعات اســت که با نیروهای جوان و متخصص و همچنین داشتن 
اســتراتژی های فناورانه و توسعه نوآوری با ســرعت در حال پیشرفت است و 
بانک ملی ایران نیز حمایت خود را از این شــرکت نوآورانه افزایش داده  است.

ماهیار بیان کرد: در مقابل بانک نیز انتظار دارد همکاران ما در این مجموعه ها 
تمام توانایی و توجه خود را در راستای اعتالی دانش و فناوری اطالعات به کار 
بندند. به عالوه شرکت داده ورزی سداد و شرکت های فارس، پارس و پرداخت 
الکترونیک ســداد نیز بکوشــند به انتظارات بانک ملی ایران با بیش از 3 هزار 
شعبه فعال و بزرگ ترین سیستم دستگاه های نوین بانکی جامه عمل بپوشانند.

در ادامه، ابوالفضل نجارزاده، مشــاور عالی مدیــر عامل بانک ملی ایران نیز با 
تاکید به اهمیت بررســی و آسیب شناسی مشــکالت پرسنلی در شرکت های 
فناوری اطالعات، از مدیران عامل شــرکت ها خواســت تا با توجه ویژه به این 
امــر، جایگاه نخبگان و متخصصان و همچنین حــس تعلق آنها در مجموعه 

بانک را ارتقا دهند.

پرداخت 200 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
توسط بانک سپه

200 هزار میلیارد تومان تســهیالت از سال 1400 تاکنون توسط بانک سپه 
پرداخت شده اســت. پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: 200 هزار میلیارد تومان 
تســهیالت از ســال 1400 تاکنون توســط بانک ســپه پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه، با اختصاص یک هزار و هفتصد و 
چهل و پنج هزار میلیارد ریال تســهیالت در ســال 1400 رشد 60 درصدی 
پرداخت تســهیالت توسط بانک سپه به ثبت رسید.همسویی با سیاست های 
کالن اقتصادی کشــور و حمایت از بخش های مولد اقتصاد در رابطه با بهبود 
فضای کسب وکار و تقویت بخش های پیشران اقتصادی از جمله رویکردهای 
بانک سپه در اختصاص تسهیالت به سمت برنامه تحول راهبردی و پیاده سازی 
خطوط کســب و کار بانک می باشد.بانک ســپه در راستای دستورالعمل ها و 
بخشنامه های ابالغی دولت و بانک مرکزی، شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد 
و نظام بانکی کشــور و سیاســت های اعتباری خود مبلغ 1745 هزار میلیارد 
ریال در ســال 1400 تسهیالت اعطا کرده اســت.بانک سپه در سال گذشته 
با پرداخت 950 هزار میلیارد ریال در قالب بانکداری خرد شــامل تســهیالت 
تلفیقی، قرض الحســنه ازدواج و ... توانست عالوه بر انجام مسئولیت حرفه ای 
خــود در اقتصاد و بازار پولی، از عهده مســئولیت اجتماعی خود نیز به خوبی 
برآید.بانک سپه برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی و تولیدکنندگان 
واقعی مبلغ 795 هزار میلیارد ریال نیز به شرکت ها و اشخاص صاحب کسب 
و کار در ســال 1400 پرداخت کرد و با کمک به رشــد اقتصادی کشــور در 
مســیر تحقق بانکداری اجتماعی نیز گام مهمی برداشت.این بانک از ابتدای 
ســال جاری نیز با پرداخت بیش از 255 هزار میلیارد ریال تســهیالت عالوه 
بر رصد و پایش شرایط بازار پولی و مالی کشور، با انجام اقدامات بهبوددهنده 
شاخص های کارایی، نوآوری و بهره وری همسو با اجرای طرح تحول راهبردی، 
رشــد مقرر را به صورت متوازن در ابعاد مختلف دنبــال می کند و کماکان با 
حمایت از واحدهای تولیدی و رفع نیازهای تسهیالتی خرد مشتریان در نظام 

بانکی و اقتصاد کشور اثرگذار است.

معاون دادستان تهران:
۵ هزار حساب بانکی در برخورد با معامالت فردایی 

مسدود شد
معاون دادســتان تهران از انســداد بیــش از 5 هزار 
حســاب بانکی و دستگیری حدود 50 نفر در جریان 
برخورد با معامــالت فردایی طــال و ارز خبر داد.به 
گزارش ایِبنا، رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع 
تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با تشریح 
علل بروز اطاله در فرایند رســیدگی های قضائی و در 
پرونده هــای مطروحه گفت: زمانــی که یک پرونده 
اقتصادی از صفر شــروع می شود در قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی است که 
این امر، بسیار زمان بر خواهد بود.وی افزود: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار 
اســت و همین امر سبب می شود که مستندسازی پرونده ها به سختی صورت گیرد.نجفی 
در ادامه از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معامالت فردایی ارز و 
طال و با ورود دستگاه قضائی در چند روز اخیر خبر داد و گفت: همچنین حدود 50 نفر در 
جریان طرح برخورد با معامالت فردایی ارز و طال دســتگیر شده اند.وی با اشاره به اقدامات 
دادستانی در جهت برخورد با کانال ها و سامانه هایی که در حوزه معامالت فردایی ارز و طال 
فعالیت می کنند، افزود: برخی از لیدرها و ادمین های این کانال ها که اقدام به قیمت سازی 
می کنند، شناسایی و اقدامات الزم در حال انجام است.سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی 
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در سال جاری قریب به هزار و 32۸ میلیارد تومان 

رد مال انجام شده است.

متقاضیان وام مسکن روستایی به نقل از بانک ها می گویند
برای وام 200 میلیونی ضامن جدید بیاورید

برخی متقاضیاِن چشم انتظارِ وام 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که به توصیه 
بنیاد مسکن برای دریافت تسهیالت 100 میلیون تومانی اقدام کرده اند می گویند مسئوالن 
بانک به آنها گفته اند اگر این وام را بگیرید دیگر وام 200 میلیونی به شما تعلق نمی گیرد 
و البته بعضی دیگر هم عنوان کرده اند برای متمم باید مجددا مدارک و تضامین بیاورید.به 
گزارش ایسنا، با گذشت هفت ماه از مصوبه تسهیالت 200 میلیون تومانی ساخت مسکن 
روستایی در شورای عالی مسکن، هنوز پرداخت این وام شکل اجرایی به خود نگرفته است. 
تعلل ســازمان برنامه و بودجه در ضمن مابه التفاوت نرخ سود 5 درصد تا 1۸ درصد علت 
اصلی عدم تحقق این موضوع عنوان می شود.بررســیها حاکی از آن است که فعالیت های 
ســاختمانی در روستاها در پی انتظار برای دریافت وام 200 میلیون تومانی دچار اختالل 
شده است. بر این اساس مسئوالن بنیاد مسکن با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی 
از متقاضیان خواســته اند تا نســبت به دریافت وام 100 میلیــون تومانی که پیش از این 
پرداخت می شــد اقدام کنند و به محض آغاز پرداخت وام 200 میلیون تومانی، باقی مبلغ 
را دریافت کنند.با این حال شنیده می شود که برخی بانک ها اعالم کرده اند اگر متقاضیان 
وام 100 میلیون تومانی را دریافت کنند، پس از اجرایی شــدن پرداخت وام 200 میلیون 
تومانی باید مدارک و تضامین جدید ارایه دهند. حتی برخی متقاضیان می گویند که بانک 
به آنها گفته در صورت دریافت تسهیالت 100 میلیون تومانی، دیگر وام 200 میلیونی به 
آنها تعلق نخواهد گرفت.بانکها با این توجیه که حتی در صورت موافقت ســازمان برنامه و 
بودجه، جزئیات نحوه دریافت تضامین برای تسهیالت 200 میلیون تومانی جزو اختیارات 
بانک است، می گویند که در بررسی شرایط متقاضیان، مختار هستند. موضوع دیگر اینکه 
برخی بانکها پرداخت متمم 200 میلیون تومانی را در صورت اجرایی شدن پذیرفته اند اما 
برخی دیگر زیر بار آن نمی روند.در شرایطی پرداخت تسهیالت 200 میلیون تومانی ساخت 
مســکن روستایی با گذشت هفت ماه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته که روستاییان از 
نوســانات قیمت مصالح ساختمانی و از دست رفتن فصل گرما و شرایط مطلوب ساخت و 

ساز نگران هستند.

پیامکهاییکهحسابتانراخالیمیکند
مواجهه با پیامک های جعلی که عموما از شماره های شخصی 
ارسال می شــود و با یک لینک فیشینگ در متن پیامک، از 
شما اطالعات شخصی درخواست می کند، در بدترین حالت، 
می تواند اطالعات بانکی شــما را لو داده و حسابتان را خالی 
کند.به گزارش ایســنا، یکی از راه های کالهبرداری که این 
روزها کسانی که با روش های فناوری اطالعات آشنایی دارند، 
اقدام می کنند، فیشینگ است؛ بدین ترتیب که با راه اندازی 
ســایت های جعلی مشــابه ســایت اصلی، اطالعات افراد را 
عموما برای سوءاســتفاده های مالی ســرقت می کنند. این 
روش اگرچــه با راه اندازی رمز دوم پویا تا حد زیادی کاهش 
یافته، اما همچنــان قربانیانی دارد. ثبت نام ســهام عدالت، 
ابالغیه  قضایی،  ثبت نام دریافت رایانه، از روش های جدیدی 
اســت که توسط کالهبرداران مورد اســتفاده قرار می گیرد.

هرچند بارها از ســوی مســووالن هشــدار داده شده که به 
آدرس  سایت هایی که برایشان ارسال می شود، توجه داشته 
باشــند و همچنین پیامک های قضایی یا دیگر سازمان های 
دولتی و حاکمیتی، با شــماره های شخصی ارسال نمی شود، 
با وجــود این همچنان احتمال فریب خوردن کاربران وجود 
دارد و بــا پیام های فریبنده، کاربــر را با هدف خالی کردن 
حساب بانکی و نصب بدافزار روی گوشی که می تواند منجر 

به ارســال ناخواســته همین پیامک های فریبنده شود، به 
سایت های جعلی می کشانند.صرف نظر از  اینکه لینک های 
مخربــی که در پیام های جعلی وجود دارد می تواند منجر به 
دانلود نرم افزارهای مخرب و بدافزار روی سیســتم و گوشی 
شــما شود، کالهبرداران ممکن است اطالعات شخصی شما 
از نام، کد ملی و دیگر اطالعاتی که در مهندســی اجتماعی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد را از شــما دریافت کنند و در 
حالت خطرناک تری، از شــما می خواهند مبلغی را به سایت 
دولتی که وارد شده اید )در حالی که سایت فیشینگ است( 
واریز کنید، این مبلغ ممکن اســت ناچیز باشــد، اما با وارد 
کردن اطالعات بانکی، تمام حساب شما در معرض خطر قرار 
می گیرد.بنابراین همانطور که بارها هشدار داده شده، هنگام 
دریافت پیامک هایی که دارای لینک است، حتما دقت کنید 
و تــا جایی که امــکان دارد روی لینکی که در پیامک آمده 
کلیک نکنید و خودتان آدرس سایت مورد نظر را جست وجو 
کرده و وارد شــوید، تا گرفتار کالهبرداری های فیشــینگ 
نشــوید. همچنین باید توجه داشــته باشید که پیامک های 
دولتی از شــماره های شخصی ارســال نمی شوند، درصورت 
مواجهه با پیام هایی که شــما را به بــاز کردن لینک دعوت 

می کنند، احتمال فیشینگ وجود دارد.

طال امروز سه شنبه نزدیک به پایین ترین سطح چهار هفته ای خود در نوسان بود زیرا قیمت ها تا حد زیادی تحت فشار دالر 
قوی هستند و سرمایه گذاران که طال را برای جبران ضرر سایر دارایی ها در نظر می گیرند، تحت فشار قرار گرفتند.به گزارش 
ایسنا، در بحبوحه چشم انداز انقباض سیاست پولی تهاجمی، بهای هر اونس طال تا ساعت ۸ و 30 دقیقه صبح به وقت شرقی 
با 7 درصد افزایش به 1۸25 دالر و 70 سنت رسید و البته در اوایل جلسه به کمترین میزان از 19 می  و به  1۸10 دالر و 90 سنت رسیده بود. طالی آمریکا 
نیز با 0.3۸ درصد افزایش به 1۸26 دالر و 70 ســنت رســید.مت سیمپسون، تحلیلگر ارشــد بازار سیتی ایندکس گفت: طال بر اساس تصمیم سرمایه گذاران با 
فشــار فروش مواجه شــده است. پس از اینکه وال استریت به نقطه عطف تایید شده بازار نزولی رســید و بازده اوراق قرضه به باالترین حد دو دهه اخیر رسید، 
ســهام آسیایی روز سه شنبه ســقوط کرد زیرا ترس از این است که افزایش شدید نرخ بهره ایاالت متحده، بزرگ ترین اقتصاد جهان را به سمت رکود سوق دهد.

نرخ های بهره کوتاه مدت باالتر ایاالت متحده و بازده اوراق قرضه، هزینه فرصت نگهداری شــمش را افزایش می دهد که ســودی به همراه ندارد.دالر همچنان به 
عنوان پناهگاه امن منتخب بود و در نزدیکی باالترین رقم دو دهه اخیر که در روز دوشنبه ثبت شد، ثابت ماند و بسیاری از سرمایه گذاران را از طالی با قیمت 
دالر دور کرد.در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، بهای هر اونس نقره با 0.5 درصد افزایش به 21.16 دالر، پالتین با 0.4 درصد افزایش به 936.77 دالر رســید و 

پاالدیوم با 0.4 درصد افزایش به 1۸04 دالر و 17 سنت رسید.

بیت کوین ماه ها پس از اینکه به باالترین حد خود رسیده بود در روز دوشنبه پایین ترین سطح 1۸ ماهه خود یعنی زیر 25هزار دالر را 
تجربه کرد زیرا سرمایه گذاران در مواجهه با فروش کنونی بازارهای جهانی از دارایی های پرخطر دوری کردند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
 Celsius( کریپتو نیوز، این رمزارز دیجیتال ضربه سنگینی با انتشار اخبار توقف برداشت های پلتفرم وام دهی ارزهای دیجیتال سلسیوس
Network( به دلیل شرایط بی ثبات، متحمل شد.قیمت بیت کوین مجددا با تجربه مناطقی در سال 2020 همراه شده و به ارزش 23هزار 
دالر کاهش یافته است و احتماال در روزهای آینده افزایش نوسانات رخ خواهد داد. قیمت بیت کوین برای شروع جلسه معامالتی این هفته 

کاهش شدیدی را تجربه کرده و اکنون در یک نقطه نامشخص در حال تثبیت است. کاهش شدید، تمام ایده های صعودی کوتاه مدت را زیر پا گذاشته است.قیمت اتریوم نیز به 
پایین ترین ارزش تاریخی خود رسیده است و روند صعودی سال های 2019تا 2021 خود را بازبینی می کند. قیمت اتریوم به طور ناگهانی کاهش یافته است و تشخیص سیگنال 
معکوس معمولی چالش برانگیز خواهد بود به همین دلیل باطل کردن زودهنگام روند نزولی می تواند برای سرمایه گذارانی که مایل به پذیرش راه اندازی معامالت پر ریسک و با 
پاداش باال هستند در محدوده 1570 دالر خواهد بود.قیمت کاردانو در مسیر رسیدن به پایین ترین سطح 12 مه در 0.39 دالر است. قیمت کاردانو مانند چندین ارز دیجیتال 
دیگر، برای شروع سومین هفته معامالتی ژوئن، فروش در سراشیبی سقوط را تجربه می کند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 90۸.51 میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 10.76 درصد کمتر شده است. در حال حاضر 45.22 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 
1.۸9 درصد کاهش داشته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته 153.34 میلیارد دالر است که 63.51 درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی 

غیر متمرکز در حال حاضر 10.54 میلیارد دالر است که 6.۸۸ درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 

کاهش طال، افزایش دالر و رکود در بزرگ ترین 
اقتصاد جهان

سقوط بیت کوین تا چه زمانی ادامه دارد؟
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گزیده خبر

کره جنوبی، آزادسازی دارایی های ایران را 
به مذاکرات وین گره زد

»پارک جیــن« وزیر خارجه جدید 
کــره جنوبی در نشســت خبری با 
همتای آمریکایی خود ادعا کرد که 
موانعی برای آزادسازی اموال بلوکه 
شده ایران در این کشور وجود دارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، وزیر خارجه کره جنوبی که 

به واشنگتن سفر کرده است، در نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی 
خود درباره دارایی های بلوکه شده ایران اظهارنظر کرد.به رغم وعده های چند 
سال اخیر مقام های کره جنوبی درباره تالش این کشور برای آزادسازی اموال 
بلوکه شــده ایران، وزیر خارجه جدید کره جنوبی در سفر به آمریکا از وجود 
»موانع« برای آزادســازی دارایی های ایران ســخن گفت.دارایی های ایران در 
دو بانک کره جنوبی مجموعا به ارزش ۷ میلیارد دالر،  از ماه ســپتامبر سال 
۲۰۱۹ به بهانه تحریم های آمریکا بر واردات نفت ایران توســط سئول، بلوکه 
شده است.به گزارش وبگاه اینترنتی »وزارت خارجه آمریکا«، پارک جین وزیر 
خارجه کره جنوبی در بخشــی از نشســت خبری مشترک با آنتوین بلینکن 
وزیــر خارجه آمریکا درباره دارایی های بلوکه شــده ایران اظهارنظر کرد.وزیر 
خارجه کره جنوبی گفت: »در رابطه با ایران، ما می خواهیم یک رابطه دوجانبه 
سودمند داشته باشیم، هرچند موانعی در خصوص وجوه مسدود شده )ایران 
در کره جنوبــی( داریم. کره )جنوبی( این موضــوع را با ایران و همچنین با 
ایاالت متحده گفتگو خواهد کرد«.این مقام ارشــد کره جنوبی افزود: »از نظر 
مذاکرات برجام، امیدواریم این موضوع هر چه زودتر حل شود و اگر این اتفاق 
بیفتد، فکر می کنم این موانع نیز برطرف شود. بنابراین ما نیاز به دیپلماسی و 
گفت وگوی بیشتری با ایران داریم تا بتوانیم نتیجه مثبتی از مذاکرات هسته ای 
داشــته باشیم«.ماه گذشته بود که »جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید در پاسخ به سوالی درباره آزادســازی ۷ میلیارد دالر دارایی  های ایران 
در کره جنوبی بر ضرورت اجرای تحریم ها علیه ایران تأکید کرد.ســالیوان در 
پاسخ به سوالی درباره احتمال آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران گفت: 
»دیدگاه ما این اســت که تحریم ها بایستی اجرا شوند و تا وقتی که ایران به 
پیشــبرد برنامه هسته ای خود ادامه می دهد، ما باید با شریکان و متحدانمان 
همکاری کنیم تا اطمینان حاصل کنیم فشــار اقتصادی علیه ایران به شکلی 
حفظ می شود که سرانجام آنها را به توافق بر سر توافق منصفانه و معقولی که 

االن در وین روی میز قرار دارد،  مجاب می کند«.

بایدن نامزد انتخابات ۲۰۲۴ می شود
سخنگوی کاخ ســفید در پاسخ به 
پرســش یکی از خبرنــگاران تائید 
کرد که جو بایدن رئیس جمهوری 
کنونی آمریکا نامزد انتخابات ریاست 
جمهــوری ۲۰۲۴ خواهد شــد.به 
گزارش ایرنا، تارنمای کاخ ســفید 
نوشــت که کارین ژان پیر دیشــب 

)۲۳ خرداد( در پاســخ به خبرنگاری که پرسیده بود »آیا رئیس جمهور نامزد 
دور دوم ریاســت جمهوری می شود؟ » پاســخ داد: این سوال بارها از رئیس 
جمهوری پرسیده شده و پاسخ وی بسیار مختصر بوده است. بله. وی نامزد دور 
دوم ریاست جمهوری می شود.روزنامه نیویورک تایمز به تازگی خبر داده بود 
که مقامات ارشد حزب دمکرات، قانونگذاران و رای دهندگان آمریکایی نگران 
آمادگی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای دور دوم ریاســت جمهوری 
این کشور هستند.بر اســاس گزارش، این نشریه نزدیک به حزب دموکرات، 
مقام های وابســته به این حزب نگرانند که عدم موفقیت در بسیاری از طرح 
های بایدن، سن او و عدم آمادگی وی برای رویارویی با دونالد ترامپ در سال 
۲۰۲۴ به »لنگری« تبدیل شود که حزب دموکرات را به زیر کشد.نظرسنجی 
های سراسری اخیر نشان می دهد که محبوبیت بایدن در میان رای دهندگان 
دموکرات کاهش یافته است. نظرسنجی ماه گذشته آسوشیتدپرس نشان داد 
که تأیید عملکرد بایدن در بین اعضای حزب خود به ۷۳ درصد رســیده که 
کمترین درصد در ریاست جمهوری وی، و ۹ درصد پایین تر از محبوبیت وی 
در ســال ۲۰۲۱ اســت.اکثریت دموکرات ها در مصاحبه با نیویورک تایمز با 
اشاره به اینکه بایدن در حال حاضر ۷۹ ساله بوده و در مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری دور دوم )ژانویه ۲۰۲۵( ۸۲ ســال خواهد داشــت، این وضعیت را 
برای قبول مسئولیت ریاست جمهوری سنگین توصیف کردند.دموکرات ها از 
همراهی حزب با رئیس جمهوری آمریکا که با تورم فزاینده، افزایش سرسام آور 
قیمت بنزین، مجموعه ای از تیراندازی های جمعی مرگبار، طرح دادگاه عالی 
برای لغو حقوق سقط جنین، و توقف طرح »بهتر بسازیم« و حقوق رای گیری 
دســت و پنجه نرم می کند نگرانند و معتقدند این تحوالت و ناکامی ها برای 

آنها در انتخابات میاندوره ای آبان بسیار گران تمام خواهد شد.

نگرانی آمریکا از سرنوشت کمک های 
ارسالی به اوکراین

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل 
از مقامــات کنونی و ســابق آمریکا 
گــزارش داد، مقامــات واشــنگتن 
معتقدند که نظــارت بر کمک های 
ارســال شــده به اوکراین از ژانویه 
ســال جاری میالدی به ارزش ۵۴ 
میلیارد دالر برای اطمینان از اینکه 

این کمک ها به ســرقت نمی روند و یا مورد سوء استفاده قرار نمی گیرند، الزم 
اســت.به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال در این گزارش به نقل از 
جان سپکو، بازرس کل ویژه در امور بازسازی افغانستان نوشت: حتی اگر یک 
دلیل خاص باشد، باز هم دزدی وجود دارد. سوء رفتار وجود دارد. پارتی بازی 
وجود دارد. تصمیمات احمقانه ای وجود دارند که اتخاذ می شوند. این ماهیت 
انسان است. تا چند سال آینده قرار است داستان هایی درباره اتالف کمک ها، 
کالهبرداری و سوء استفاده بخوانید.براساس گزارش اسپوتنیک، در ادامه این 
گزارش آمده اســت: البته تاکنون هیچ موردی از تخلف مشاهده نشده است.
یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا به روزنامه وال استریت ژورنال 
گفت که کی یف به دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اطمینان داده که 
آنها نیز نگرانی های واشنگتن درباره مسئولیت سیستم های تسلیحاتی ارسال 
شــده به اوکراین را درک می کنند.با این حال، در این گزارش به نقل از یکی 
از مقامات آمریکا آمده است که واشنگتن اطالع مستقیم اندکی درباره اینکه 
تجهیزات نظامی آمریکایی پس از تحویل داده شــدن به دولت اوکراین سر از 

کجا درمی آورند، دارد.

توضیح ایران در ارتباط با گزارش اخیر آژانس در خصوص سه مکان

هیچ ماده هسته ای اظهارنشده ای در ایران وجود ندارد
ســازمان انرژی اتمی ایران به منظور تنویر افکار عمومی و رســانه های کشور، ترجمه 
متن کامل توضیحی کشــورمان در ارتباط با گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در خصوص ســه مکان را منتشر کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان 
انرژی اتمی ایران به منظور تنویر افکار عمومی و رسانه های کشور، ترجمه متن کامل 
توضیحی کشــورمان در ارتباط با گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در خصوص سه مکان را به شرح زیر منتشر کرد.یادداشت توجیهی نظرات و مشاهدات 
 NPT جمهوری اســالمی ایران در مورد گزارش مدیرکل پیرامون موافقت نامه پادمانی
با جمهوری اســالمی ایران )GOV/۲۶/۲۰۲۲ مورخ ۳۰ مه ۲۰۲۲( به شــرح زیر ارائه 

می گردد:

الف. نظرات کلی:
جمهوری اســالمی ایران به طور کامل به تعهدات خود طبق موافقت نامه پادمان جامع 
)INFCIRC/۲۱۴( که آژانس از طریق آن به حفظ دانش خود به واســطه یک سازوکار 
راستی آزمایی قوی که در نظام راستی آزمایی آژانس از جمله اقدامات نظارتی و مراقبتی 
)C/S( منحصر به فرد در مورد مواد و فعالیت های هســته ای ایران ادامه می دهد، عمل 
می کند.همچنین، در راســتای همکاری بیشــتر با آژانس، ایران موافقت کرد تا در دو 
نوبــت بیانیه های مشــترک ۲۶ اوت ۲۰۲۰ و ۵ مارس ۲۰۲۲ را منعقد نماید که مفاد 
آن ها به طور کامل توسط جمهوری اسالمی ایران اجرا گردید.مکان های اشاره شده در 
گزارش فعلی مدیرکل مبتنی بر ادعاهای مطرح شده توسط طرف ثالث بدنیت-یعنی 
رژیم صهیونیستی-اســت که هیچ مبنای حقوقی ندارد. الزم به ذکر است که براساس 
اصول حقوق بین الملل »pacta tertiis nec nocent nec prosunt«، به معنای »معاهدات، 
حق و تکلیف برای طرف ثالث پدید نمی آورد« و همچنین ماده ۳۴ از کنوانسیون وین 
در مــورد حقوق معاهدات بین دولت ها و ســازمان های بین المللی که تصریح می کند: 
»یک معاهده نمی تواند بدون رضایت طرف ثالث حقوق و تعهداتی ایجاد کند«، طرف 
غیرعضو موافقت نامه پادمانی بدون پایبندی به این اســناد نمی تواند از برخی حقوق و 
مزایای مندرج در این موافقت نامه بهره برداری و از آن علیه یک کشــور عضو به منظور 

طرح هرگونه ادعا و وارد کردن آژانس در تحقیقات بی پایان استفاده کند.

ب. نظرات درخصوص بخش پیشینه گزارش:
در مورد بند ۳ گزارش که می گوید: »آژانس در نتیجه ارزیابی های خود در سال ۲۰۱۹ 
تعدادی از سئواالت مربوط به مواد هسته ای و فعالیت های مرتبط هسته ای اظهار نشده 
احتمالی در ایران را که به آژانس اعالم نشــده بود، شناسایی کرد و مطابق با ماده ۶۹ 
موافقت نامه پادمانی و ماده d۴ پروتکل الحاقی از ایران درخواست کرد تا به این سئواالت 

پاسخ دهد«. الزم به ذکر است که:
این موضوع که آژانس به عمد، حتی از نظر سیاســی، تعهدات کشــورهای عضو تحت 
موافقت نامه پادمان جامع را با تعهدات کشــورهای عضــو ذیل پروتکل الحاقی تلفیق 
می کند نگران کننده است.همان طوری که ایران مکرراً توضیح داده است، هرگز مکان 
اظهار نشده ای که باید طبق موافقت نامه پادمان جامع اعالم شود در ایران وجود نداشته 
اســت. فعالیت های هسته ای ایران تحت پادمان جامع آژانس صلح آمیز باقی می مانند. 

بنابراین، ذکر این موضوعات و ابراز »نگرانی« آژانس در این مورد فاقد مبنا می باشد.
درخواست های آژانس در ابتدا توسط ایران مورد توجه قرار نگرفت، زیرا:

درخواســت های آژانس توسط اسناد، شــواهد و اطالعات معتبر مورد نیاز تا آنجا که 
مرتبط با هدف پادمان باشــد پشتیبانی نشده بود.بنابراین، گزاره آژانس در این بند که 
بیان می کند: ».....آژانس همچنین اطالعات دقیقی را به ایران ارائه کرده است...« صحیح 

نیست؛ زیرا آژانس هیچ گونه اطالعات معتبری برای درخواست خود ارائه نکرده است.
در بند ۴، آژانس همچنین بیان می کند: »....مکان ۲ در گذشــته تحت پاک ســازی و 
تسطیح گسترده قرار گرفته بود، آژانس ارزیابی کرد که هیچ گونه ارزش راستی آزمایی 
در زمینه انجام دسترســی تکمیلی در این مکان وجود نخواهد داشــت«.الزم به ذکر 

است که:
دسترســی به سایت لویزان-شیان در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ به آژانس اعطا شده بود. آژانس 
نمونه های محیطی از جمله خاک و گیاهان را در این مکان گرفت. ایران اعالم کرد که 
»هیچ ماده هسته ای قابل اظهار مطابق با پادمان آژانس وجود نداشت« و این که »هیچ 
فعالیت هســته ای مرتبط با چرخه سوخت در لویزان-شیان انجام نشده است«.آژانس 
هیچ گونه آلودگی در آن جا پیدا نکرد و براساس توضیحاتی که ایران در مورد تخریب 
 ۶۷/۲۰۰۵/GOV لویزان-شیان، در اوت ۲۰۰۵ ارائه کرده بود، سرانجام آژانس در سند
گزارش کرد که به نظر می رســد اطالعات ارائه شده توسط ایران منسجم و همخوان با 
توضیحات آن در مورد تخریب لویزان-شــیان اســت.در بند ۵ گزارش آمده است: »....

مدیرکل به شدت نگران بود که مواد هسته ای در مکان های اظهار نشده در ایران وجود 
داشته است و این که مکان فعلی این مواد هسته ای برای آژانس مشخص نیست«. الزم 

به ذکر است که:
صرف یافتن ذرات اورانیوم طبیعی در نمونه های محیطی جمع آوری شده نمی تواند به 
عنوان نشانه ای از وجود مقادیری از مواد هسته ای تلقی گردد، در حالی که آژانس بدون 
درنظر گرفتن دالیل احتمالی دیگر به اشتباه به این نتیجه رسید که مواد هسته ای در 
این مکان وجود داشته است.همان طوری که مکرراً به آژانس توضیح داده شد، ادعاهای 
آن هیچ مبنای قانونی نداشــته و تنها اتهاماتی بی پروایانه هســتند. در واقع هیچ ماده 
هسته ای اظهار نشــده ای در ایران وجود ندارد و ادعای آژانس صرفاً براساس اطالعات 
نادرست و ساختگی ارائه شده توسط رژیم نامشروع صهیونیستی است که خود دارای 
ســالح های هسته ای است.ایران در مذاکرات خود با آژانس، مفروضات خود را در مورد 
دالیل احتمالی وجود ذرات اورانیوم در مکان های گزارش شــده توسط آژانس توضیح 
داده اســت. ایران تمام تالش خود را برای کشف منشأ چنین ذراتی به صورت تمام و 
کمال انجام داده است. با توجه به این واقعیت که ایران هنوز نتوانسته هیچ دلیل فنی 
بــرای وجود چنین ذرات اورانیومی پیدا کند، به طور منطقی بیان می کند که احتماالً 
عناصر خارجی )خرابکاری( در آلودگی آن مکان ها دخیل بوده اند.در مورد مکان ۲ که 
در نتیجه همکاری ایران مطابق با بند ۷.۶ گزارش آژانس بســته شــده است. در این 
گزارش در بند ۷.۴ بیشــتر آمده است: »آژانس فعالیت های راستی آزمایی بیشتری را 
در آزمایشــگاه چند منظوره جابر ابن حیان انجام داد. در نتیجه، آژانس در نامه ای به 
تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲ به ایران اطالع داد که اگرچه قادر به شناســایی این دیسک از 
بین دیسک های انبار شده در آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان نبوده است، با این 
حال نمی تواند این موضوع را رد کند که دیســک ذوب شده، دوباره ریخته گری شده و 
اکنون بخشــی از موجودی مواد هسته ای اظهار شده در آزمایشگاه چند منظوره جابر 
ابن حیان اســت. با این وجود، آژانس نتوانست مکان فعلی این دیسک را تأیید کند«. 

الزم به ذکر است که:
ادعای وجود مکان اظهار نشــده دیگر حاوی اورانیوم طبیعی به صورت دیسک فلزی 
براساس همان ادعاهای کاذب و ساختگی رژیم نامشروع صهیونیستی بدون هیچ گونه 
مبنایی می باشــد.ایران بارها اعالم کرده اســت که اورانیوم فلــزی قباًل فقط در جابر 
ابن حیان )JHL( که بارها توســط آژانس از ســال ۲۰۰۳ راســتی آزمایی شده و تحت 
اقدامات مســتمر نظارت/مراقبتی آژانس بوده تولید شده است. این واقعیت در گزارش 
آژانس )GOV/۶۸/۲۰۱۵( منعکس شد »آژانس در سال ۲۰۱۴ این اطالعات را مجدداً 
مورد ارزشــیابی قرار داد و ارزیابی کرد که مقدار اورانیوم طبیعی مورد بحث در حدود 
عدم قطعیت های مرتبط با حسابرســی مواد هســته ای و اندازه گیری های مربوطه قرار 

داشــت. بنابراین، این پروژه در گذشته به طور کامل توسط آژانس راستی آزمایی شده 
بود و موضوع حل و فصل گردید. مایه تأسف است که آژانس مجدداً یک موضوع بسته 
شــده را که به سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ برمی گردد براساس اطالعات غیر معتبر مجدداً 

باز می کند.
اگرچه تمام مواد هســته ای مربوط به این پروژه از سال ۲۰۰۳ تحت مهروموم آژانس 
بوده است، بســیار مایه تأسف اســت که آژانس گهگاه باتوسل به فرضیات ساختگی 
جدید مبتنی بر اطالعات غیرمعتبر ارائه شده توسط دشمن شرور ایران به این گزارش 
افزوده است.بســیار مایه تأسف اســت که در حالی که آژانس در نامه خود و همچنین 
در این گزارش به این نتیجه رســید که »....نمی تواند این موضوع را رد کند که دیسک 
ذوب شده، دوباره ریخته گری شــده و اکنون بخشی از موجودی مواد هسته ای اظهار 
شــده در آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان است«، اما بار دیگر براساس اطالعات 
غیرمعتبر، در این گزارش نتیجه گیری خود را تغییر داد و به دنبال یک دیسک فرضی 

در ناکجاآباد می گردد!

ج. نظرات در مورد اقدامات متخذه پس از بیانیه مشترک
آژانس در بند ۱۰ می گوید: »آژانس اطالعات ارائه شــده توسط ایران را در ۱۹ مارس 
۲۰۲۲ بررســی کرد و دریافت که این اطالعات عمدتاً اطالعاتی بودند که ایران قباًل به 
آژانس ارائه کرده بود، در عین حال شامل اطالعات جدیدی بود که متعاقباً توسط آژانس 
ارزیابی شد. اطالعات ارائه شده توسط ایران به تمام سئواالت آژانس پاسخ نمی دهد«. 

الزم به ذکر است که:
مطابق با بیانیه مشــترک توافق شــده در ۴ آوریل ۲۰۲۲ و در چارچوب جدول زمانی 
تعیین شده، جمهوری اســالمی ایران تمام اطالعات مورد نیاز درخواست شده توسط 
آژانس در مورد مکان های شناســایی شــده، که قباًل گفته شــد تحت کنترل بخش 
خصوصی بوده اســت، را به آژانس ارائه کرده اســت. الزم به ذکر اســت که جمهوری 
اســالمی ایران به تمام تعهدات خود در این زمینه عمل کرده اســت و تمام سئواالت 

آژانس را در نهایت همکاری مورد مالحظه قرار داده است.

نظرات در مورد ارزیابی های آژانس مرتبط با هر مکان:
در بخش D.1 در مورد مکان 4-«مریوان«: الزم به ذکر است که:

منطــق نام گذاری مکان ۴ به عنوان »مریوان« توســط آژانس نامربــوط و برای ایران 
ناشناخته است زیرا آژانس تا همین اواخر این مکان را با عنوان«آباده« نام گذاری کرده 
بــود. عالوه بر این، آژانس موضوع مربوط به مکانی به نام »مریوان« را در گزارش خود 
مندرج در سند GOV/۶۸/۲۰۱۵ مورخ ۲ دسامبر ۲۰۱۵ بسته بود )رجوع کنید به بند 
۴۱ گزارش ســال ۲۰۱۵(.در پاسخ به سئواالت آژانس در مورد این مکان، ایران بارها و 
بارها پاسخ داده است که هیچ ارزشی برای سئواالت برگرفته از اطالعات ساختگی ارائه 
شده توسط رژیم نامشروع صهیونیستی قائل نیست.آژانس مدعی شده است که اسناد 
پشتیبان در مورد مکان موسوم به نام »مریوان« را به ایران ارائه کرده است. این اسناد 
ادعایی آژانس تنها دو تصویر از یک مکان ناشناخته است که نمی تواند به هیچ وجه به 
عنوان شواهد معتبر تلقی گردد زیرا به راحتی قابل تولید بوده و به همین دلیل ارزش 
حقوقی و فنی ندارند.اشاره آژانس به وجود آشکارسازهای نوترونی در این مکان، اصوالً 
هیچ مبنای پادمانی و حتی پروتکل الحاقی ندارد. با وجود این واقعیت و اگرچه سئواالت 
آژانس براساس اطالعات معتبر مرتبط با هدف پادمان برای درخواست دسترسی به این 
مکان ها نبود، جمهوری اســالمی ایران براساس حسن نیت خود، به صورت داوطلبانه 
اجازه دسترســی به آژانس داد و توضیحات در مورد تاریخچه کامل، اســتفاده و حتی 
کاربرد ســنگرها ارائه کرد.به رغم این همکاری های گسترده، آژانس اطالعات دریافتی 
از ایران را صرفاً با اتکای غیرموجه به برخی اسناد غیرمعتبر و ساختگی و نتیجه گیری 
جعلی و باطل مبتنی بر مفروضات نادرست مطابق با اسناد ادعایی مذکور درنظر گرفته 
اســت.ایران صرفاً تاریخچه مربوط به این مکان را بــدون ارجاع یا ارتباط آن با چنین 
آلودگی به یک شــرکت خارجی مطرح کرده است. کاماًل طبیعی است که کشور عضو 
مربوطه نتواند اطالعاتی در مورد فعالیت شرکت خود پس از نیم قرن پیدا کند. بنابراین، 
نتیجه گیری آژانس در مورد توضیحات ایران صحیح نبوده و اساســاً قابل دفاع نیست.

این مکان برای بهره برداری از خاک نســوز طی قراردادی با یک شرکت خارجی چند 
دهه ها پیش مورد استفاده قرار گرفت با این حال، آژانس بی دلیل ادعا کرد که این مکان 
در فعالیت های هسته ای مشــارکت داشته است. این ادعاهای آژانس که در این مکان 
آزمایشات انفجاری با ســپر محافظ برای آماده سازی جهت استفاده از آشکارسازهای 
نوترونی بوده است صرفاً یک خیال پردازی مبتنی بر اطالعات غیرموثق و نادرست است. 
این نتیجه گیری کاماًل نادرســت، غیرواقعی و مغرضانه است.ایجاد پیوند بین لویزان-

شیان توسط آژانس و به اصطالح مریوان براساس تصویر غیرمعتبر و ساختگی آشکارساز 
نیز بی اساس است.منشأ وجود اورانیوم تهی شده با U-۲۳۶ ذکر شده در نتایج تحلیلی 
نمونه های محیطی آژانس ناشناخته است. با این حال، واضح است که منشأ این ذرات 
ایران نیست بلکه منشأ آن ها از شرکت هایی مانند مرک، امرشم و غیره می باشد که به 
صورت تجاری در بازار موجود هســتند. برای آژانس که ادعا می کند مجموعه ای غنی 
از ویژگی های ذرات برای اثبات آن ها را دارد نباید کار دشــواری باشد.منشــأ احتمالی 
دیگر ذرات گزارش شده توسط آژانس می تواند ناشی از اقدامات خرابکارانه )خرابکاری( 
باشــد. نباید فراموش کرد که جمهوری اســالمی ایران در مکان های مختلفی به طور 
مکرر با ابزارها و شیوه های گوناگون مورد اقدامات خرابکارانه متعددی قرار گرفته است.

ارزیابی آژانس براساس شباهت های بین کامیون های مختلف مشاهده شده در مریوان 
و تورقوز آباد در اواســط ژوئیه و اواسط اوت ۲۰۱۸ از طریق تحلیل تصاویر ماهواره ای 
تجاری موجود در مورد این ادعا که اقالم مورد اشاره از تورقوز آباد برداشته شدند صرفاً 
نادقیق و غیرحرفه ای است. چنین تصاویر ماهواره ای تجاری نمی تواند مبنای معتبری 
برای اســتنتاجی مانند آن را فراهم نماید. ایران کشور پهناوری است؛ تعداد زیادی از 
کامیون های مشــابه در حال حرکت در سراســر این کشور می باشند. با کمال تعجب، 
آژانس شــباهت های کامیون ها را در این دو مکان مختلف از طریق تصاویر ماهواره ای 
تجاری به عنوان دلیلی برای این ادعا که کامیون مشخصی از یک مکان به مکان دیگر 
حرکت کرده است نشــان داده است.متأسفانه آژانس تمام اسناد و اطالعات ساختگی 
و جعلی ارائه شده توســط رژیم اسراییل را کاماًل معتبر درنظر می گیرد در عین حال 
توضیحات ایران را نادیده گرفته و بدون دلیل به این نتیجه رسیده است که موضوع به 

اصطالح مریوان، بدون دلیل »روشن نشده« باقی مانده است.

در بخش D.2 در مورد مکان3-ورامین: الزم به ذکر است که:
آژانس در بند ۲۲ گزارش خود بطور گمراه کننده ای بیان می کند که »آژانس اطالعاتی 
در مورد استفاده یا ذخیره سازی احتمالی مواد هسته ای و یا انجام فعالیت های مرتبط 
هســته ای، از جمله فعالیت های تحقیق و توسعه ای مرتبط با چرخه سوخت هسته ای 
در مکان ۳ در ایران )مکان معروف به ورامین( دارد« که با شــواهد معتبر پشــتیبانی 

نمی شود.
بند مذکور با ذکر این نکته که »این مکان نیز در ســال ۲۰۰۴ دســتخوش تغییرات 
قابل توجهی از جمله تخریب اکثر ساختمان ها شد«، صحیح نیست. واقعیت این است 
که به دلیل تغییر کاربری و اســتفاده این مکان، تنها یک ساختمان در میان مجموعه 
ساختمان های موجود در سال ۲۰۰۴ تخریب و بازسازی شد. ضمن اینکه بازسازی یک 
ساختمان در این مکان نمی تواند به عنوان فعالیت های پاکسازی تلقی شود لذا نیازی 
بــه درج آن در گزارش نبود. علیرغم توضیح این واقعیت به آژانس، متأســفانه آژانس 
توضیحــات ایران را نادیده گرفت. از آن جایی که آژانس اســناد معتبری را به ایران در 
مورد ادعای خود مبنی بر »مواد هســته ای و فعالیت های مرتبط هسته ای اظهار نشده 
احتمالی« ارائه نکرده اســت، نباید از از ایران انتظار داشــته باشــد تا اسناد غیرمعتبر 
و ســاختگی را به عنــوان هرگونه مبنای پادمانی و پروتکل الحاقی برای پاســخ گویی 
به درخواســت های آژانس درنظر بگیرد. با این وجــود، ایران داوطلبانه به آژانس اجازه 
دسترســی داده و اطالعات و توضیحاتی در مورد این مــکان را به آژانس ارائه کرد.به 
آژانس توضیح داده شــد که فعالیت های اولیه  انجام شــده در این مکان بهره برداری از 
ســولفات سدیم از خاک و آب منطقه اطراف به روش سنتی بود که متعاقباً به فرآیند 
صنعتی در فاز بعدی منتقل شد. پس از آن با توجه به مقررات شهرداری، بهره برداری 
از این مکان متوقف شــد و به کشــاورزی و دامداری تبدیل شد. مایه تعجب است که 
آژانس براساس اسناد غیرمعتبر و ساختگی بر نادرستی نتیجه گیری خود اصرار می ورزد.

از آن جایی که هرگز هیچ گونه فعالیت مرتبط هسته ای در این مکان وجود نداشته است، 
گــزارش آژانس در مورد وجود ذرات هیچ توجیهی به غیر از اینکه اقدامات خرابکارانه 
برای سناریوسازی توســط دشمنان شناخته شده جمهوری اسالمی ایران مورد توجه 
قرار گیرد ندارد. همان طوری که قباًل اشــاره شد، اقدامات خرابکارانه از همه نوع مکرراً 
در مکان های مختلف و در بســیاری از موارد و موقعیت ها در ایران توســط دشمنانش 
صورت گرفته است.ادعای آژانس مبنی بر این که »کانتینرهای برداشته شده از ورامین 
در زمان برچیدن ساختمان ها در این مکان در نهایت به تورقوز آباد منتقل شدند« قابل 
اثبات و تأیید نیســت و ارزیابی حرفه ای و قابل اعتمادی نمی باشد.متأسفانه آژانس بار 
دیگر در اینجا همه اسناد ساختگی و اطالعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسراییل را 
کاماًل معتبر در نظر می گیرد و بدون دالیل کافی چنین نتیجه گیری می کند که موضوع 
ورامین »روشن نشده« باقی مانده است و شفاف سازی های ایران را نادیده گرفته است.

در بخش D.3 در مورد مکان 1-تورقوز آباد: الزم به ذکر است که:
آژانس ادعا می کند که »....توقوز آباد..... با ذخیره ســازی مواد و تجهیزات هســته ای 
مرتبط بوده اســت«، این ادعا مبتنی براطالعات و اسناد معتبر نیست. محل مورد نظر 
در واقع یک مکان صنعتی اســت که انواع انبارها و محل های نگهداری مواد شوینده، 
مواد شــیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، الستیک ها و قطعات وسایل نقلیه، 
لوله ها و اتصاالت و برخی ضایعات صنعتی را دربر می گیرد؛ بنابراین هیچ مبنایی برای 
اظهار این مکان به آژانس )برای ایران( وجود نداشــته اســت.عالوه بر این، درخواست 
آژانس از ایران برای ارائه اطالعات در مورد کانتینرهای در حال حرکت از یک مکان به 
مکان دیگر و همچنین فعالیت های به اصطالح مرتبط با پاک ســازی در این مکان که 
محل نگهداری ضایعات صنعتی، ذخیره سازی و داد و ستد است، هیچ گونه ارتباطی با 
موضوعات پادمانی و پروتکل الحاقی ندارد. بنابراین، سئوال آژانس اساساً فاقد مبنا است. 
با این حال به منظور همکاری های گسترده تر بر اساس حسن نیت ایران، دسترسی به 
آژانس اعطا کرد.در تحقیقات فشرده ما در زمینه پیشینه فعالیت های انجام شده در این 
مکان، نتوانستیم منشأ ذرات گزارش شده توسط آژانس را پیدا کنیم. هیچ گونه فعالیت 
یا انبار هســته ای در این مکان وجود نداشته است. از این رو، هیچ سرنخ فنی در مورد 
منشــأ ذرات گزارش شده یافت نشد. علیهذا، امکان وجود چنین ذرات از طریق انجام 
خرابکاری را نمی توان منتفی دانست.متأســفانه آژانس بار دیگر همه اسناد ساختگی و 
اطالعات جعلی ارائه شــده توسط رژیم اسراییل را کاماًل معتبر درنظر می گیرد و بدون 
دالیل کافی به این نتیجه رسیده که موضوع توقوز آباد »روشن نشده« باقی مانده است 

و بدین ترتیب شفاف سازی های ایران را نادیده گرفته است.

د. نتیجه گیری:
جمهوری اســالمی ایــران تاکنون همکاری کامل خود را فراتر از تعهداتش براســاس 
موافقت نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی نسبت به آژانس ارائه کرده است. بایستی بار 
دیگر تأکید گردد که تمامی مواد و فعالیت های هسته ای ایران به طور کامل به آژانس 
اعالم شــده است و نظام راســتی آزمایی بسیار قوی را پشت سر گذاشته است. الزم به 
ذکر است که در طول ۲۰ سال گذشته بیشترین بازرسی های گسترده آژانس در ایران 
انجام شده است که گزارش اجرای پادمان آژانس در سال ۲۰۲۱ مؤید این موضوع است 
به طوری که بیان می دارد ۲۲ درصد از بازرسی های سراسر جهان در ایران انجام شده 
است در حالی که ایران تنها ۳ درصد از کل مؤسسات هسته ای تحت پوشش آژانس در 
سراسر جهان را داراست.جمهوری اسالمی ایران قویاً انتظار دارد تا آژانس گزارش خود 
را در مورد فعالیت های راســتی آزمایی در جمهوری اسالمی ایران به شیوه ای حرفه ای 
و بی طرفانه بدون فشارهای سیاسی خارجی ارائه نماید.اگرچه ایران هیچ تعهدی برای 
پاسخ به سئواالت مطرح شــده توسط آژانس براساس اسناد جعلی و غیرمعتبر ندارد، 
با این حال ایران به صــورت داوطلبانه و بر مبنای همکاری، کلیه اطالعات مورد نیاز، 
مدارک پشــتیبان و دسترسی برای پاسخ به درخواست های آژانس را ارائه کرده است. 
این سطح از همکاری، گواهی بر حسن نیت ایران برای شفاف سازی سئواالت است. در 
صورتی که ایران قصد همکاری با آژانس در مورد سئواالت نداشت، می توانست از دادن 
دسترسی و ارائه اطالعات و پشتیبانی خودداری کند. متأسفانه، اصرار آژانس بر اعتبار 
اســناد ســاختگی منجر به ارزیابی نامعتبر و ناعادالنه شده است.آژانس نباید احتمال 
دخالت دشــمنان سرسخت ایران در ارائه اطالعات نادرســت و ساختگی به آژانس و 
احتمال آلوده ســاختن مکان ها توسط آنها آن هم به ویژه زمانی که خود آن ها به طور 
مکرر قصد خود برای مختل کردن فعالیت های هسته ای کاماًل صلح آمیز ایران و تالش 
برای تضعیــف همکاری بین ایران و آژانس را اعالم می کننــد را نادیده بگیرد. معلوم 
نیست چرا آژانس مایل است اظهارات مقامات رژیم اسرائیل در پی هر اقدام خرابکارانه 
علیه برنامه هسته ای ایران در سال های اخیر که به نقش خود در چنین خرابکاری هایی 
نیز اذعان کرده اند را نادیده بگیرد؟آژانس با اســتناد بــه اطالعات نامعتبر فوق، همه 
همکاری های ایران با آژانس و فعالیت های شــفاف صلح آمیز هسته ای ایران را به طور 
ناعادالنه تحت الشــعاع قرار داده اســت. این رویکرد با همکاری گسترده ای که ایران با 
آژانس در اجرای قوی ترین نظام راســتی آزمایی توسط آژانس در ایران اعمال می کند 
مطابقت ندارد. جمهوری اســالمی ایران به طــور جدی در مورد تأثیرات منفی چنین 
رویکردی بر محیط سازنده کلی موجود در همکاری ها با آژانس هشدار می دهد.متعاقب 
درخواســت مورخ ۳ ژوئن ۲۰۲۲ نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در وین، این 
یادداشت توجیهی توسط دبیرخانه آژانس در قالب INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ 

در بین کشورهای عضو توزیع گردید.
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محققان »دانشــگاه والنســیا« اســپانیا در مطالعه اخیرشان از توسعه 
گاردریل هوشمندی که در مواقع خطرناک به رانندگان هشدار می دهد، 
خبر داده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی او، محققان دانشگاه فنی 
والنســیا)Technical University of Valencia( و موسسه« ai۲ » و شرکت 
»Metalesahave« یک گاردیل جاده ای هوشمند ایجاد کرده اند که قادر به 
شناسایی موقعیت های خطرناک و اعالم هشدار به کاربر است.عالوه بر 
این، گاردریل مذکور می تواند به مقامات شهرداری در مورد تصادفات و 
رویدادهایی مانند برخورد با گاردریل یا سرعت نزدیک شدن وسیله نقلیه 
هشدار دهد یا عبور عابران پیاده در جاده مورد نظر و همچنین شرایط 
آب و هوایــی منطقه را ثبت کند. اگرچه این گاردریل برای اســتفاده 
در جاده های شــهری و بین شــهری طراحی شده اســت اما می تواند 
در هر محیطی مورد اســتفاده قرار گیرد. نکته قابل ذکر این اســت که 
این گاردریل نخســتین گاردریل تایید شــده با ایمنی داخلی فعال در 
بازار اســت.برای توسعه آن، محققان یک نرم افزار ارتباطی و کنترلی و 
همچنین تمامی وسایل الکترونیکی نصب شده در داخل گاردریل ها که 
به حســگرهای مختلفی مجهز شده اند را طراحی کردند.آنها همچنین 
از حســگرهای دید خارجی، دما و کیفیت هوا به عالوه رادار و دوربین 
حرارتی برخوردار هستند. همه این عناصر برای شناسایی موقعیت های 
خطرناک استفاده می شــوند و پس از روشن شدن روشنایی یکپارچه 
داخل جان پناه، کاربران جاده از چنین موقعیت هایی آگاه می شــوند.
جان پناه معموال دیوار کوتاهی اســت که پیرامون بام ساختمان یا لبه  

ایوان ها ساخته می شود. به عبارتی دیگر، جان پناه مانعی است.

محققان فنالندی در مطالعه اخیرشان از توسعه سمعکی پیشرفته 
برای انتقال جهت صداها خبر داده اند.به گزراش ایسنا و به نقل از آی 
او، گروهی از محققان دانشگاه آلتو فنالند در مطالعه اخیرشان یک 
 missing(فناوری برای ارائه دقیق اطالعات جهت دار از دســت رفته
 Janani(»توســعه داده اند. »جانانی فرناندز ،)directional information

Fernandez( دانشجوی مقطع دکترا و از محققان این مطالعه گفت: 
بهبود کیفیت فضایی صدا به بهبود کیفیت زندگی فرد منجر می شود.

قسمت های بیرونی گوش ما نقش مهمی در تعیین اینکه صدا از کجا 
می آید، ایفا می کند. اما با ســمعک گویی به نظر می رسد که منابع 
صدا به خصوص در موقعیت های شلوغ، مواقع حواس پرتی و زمان 
خســتگی، سر را پر می کند. این به این دلیل است که صدای ضبط 
شده توسط میکروفن تقویت می شود و سپس از طریق یک لوله نازک 
مستقیما به کانال گوش منتقل می شود و اطالعات جهتی را از دست 
می دهد. ندانستن این موضوع که صداها از کجا می آیند، تشخیص 
صداها بین بلندگوهای مختلف را دشــوارتر می کند.پروفسور »ویله 
پولکی«)Ville Pulkki( از محققان این مطالعه گفت: در این مطالعه 
محققان یک مدل پردازش سیگنال ارائه کرده اند که داده های چند 
میکروفن جمع آوری صدا را از جهات مختلف برای گرفتن اطالعات 
مکانی تجزیه و تحلیل می کند. تنها در این صورت اســت که جهت 
صدا به یک بخش از ســمعک که ســیگنال را متناسب با نیازهای 
شنونده تقویت می کند، منتقل می شود. به گفته محققان پس از این 
کار سپس صدا با استفاده از اطالعات مکانی تحلیل شده برای شنونده 

پخش می شود و یک تصور فضایی طبیعی ایجاد می کند.

محافظت از رانندگان با گاردریل 
هوشمند

سمعکی که جهت صدا را 
تشخیص می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازگشایی دوباره مراکز بستری بیماران کرونا در شهر بمبئی هند پس از 
افزایش موارد ابتال و بستری بیماران کرونایی

رونمایی پورشه از 911 کررا GTS کابریولت آمریکا ادیشن 
پورشه در سال ۱۹۵۲ نسخه سفارشی از محصول اسپرت ۳۵۶ با نام ۳۵۶ آمریکا را معرفی کرد. این خودرو به طور خاص برای بازار آمریکا 
تدارک دیده شده بود و حاال پس از گذشت ۷۰ سال از آن واقعه یک محصول دیگر از این برند به صورت ویژه برای بازار آمریکا تولید شده 
است. این خودرو که ادای احترامی به ۳۵۶ اصلی خواهد بود پورشه ۹۱۱ کررا GTS کابریولت آمریکا ادیشن ۲۰۲۳ نام دارد.ژرمن ها برای 
این خودرو رنگ های قرمز، سفید و آبی را در نظر گرفته اند. قطعاً چنین ترکیب رنگ هایی برای یک پکیج سفارشی الزم خواهد بود. در 
بدنه شاهد رنگ آبی آژور ۳۵۶ هستیم که با رینگ های سفید رنگ دارای لبه قرمز همراه شده است. همچنین رنگ نقره ای نیز در این 
رینگ ها دیده می شوند. پورشه می گوید برای اولین بار از طرح های مختلفی برای یک رینگ استفاده می کند و گرافیک خاص آمریکا نیز 
روی کناره ها دیده می شوند. اگر بیشتر دقت کنید شاهد فریم تیره شیشه جلو بجای رنگ آبی بدنه خواهید بود. این برند اظهار می دارد 
این ویژگی نیز برای اولین بار در نســل فعلی ۹۱۱ دیده می شــود.با ورود به کابین شاهد همان طرح رنگی قرمز، سفید و آبی به همراه 
دوخت های متضاد خواهید بود. پورشه می گوید رنگ سفید خالص در محیطی تیره برای کابین خیلی خوشایند نخواهد بود هرچند این 

موضوع درباره کمربندهای ایمنی قرمز رنگ مصداق ندارد. 

درخواست ژاوی از پیکه برای خداحافظی از بارسلونا
ســرمربی آبی اناری ها به مدافع باتجربه تیم اعالم کرده اســت که نیازی به او ندارد و بهتر اســت که خداحافظی کند اما این 
درخواســت توسط پیکه رد شده اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، به نظر می رسد که ژاوی برای جایگزینی پیکه در 
آبی اناری ها برنامه های جدی دارد.سرمربی آبی اناری ها در جلسه ای که اخیرا با پیکه داشته است به او اعالم کرد که جایی در 
برنامه های او برای فصل بعد ندارد و بهتر است که با بخشیدن بخشی از طلب خود از آبی اناری ها مانند پویول از تیم خداحافظی 
کند.آماده نبودن پیکه از نظر بدنی و افت محســوس او باعث شــده است تا ژاوی از این مدافع باتجربه درخواست کند تا خودش 
تصمیم به خداحافظی از فوتبال گیرد تا اینگونه جایگاه و ارزش او در تیم حفظ شــود.اما طبق اعالم روزنامه اسپورت، پیکه این 
درخواســت ژاوی را رد کرده اســت و اعالم کرده که سخت تمرین می کند تا خود را به شرایط خوب بدنی برساند.پیکه تا سال 
۲۰۲۴ با بارسلونا قرارداد دارد و ۴۰ میلیون یورو از این باشگاه هم طلب دارد. روزنامه اسپورت نوشت که ژاوی از ماتئو آلمانی مدیر 

ورزشی باشگاه خواسته است تا با پیکه برای جدایی به توافق برسد.

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

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

هن هب ارقار دوستان شادیم
کار دشمنان دلتنگ هن هب ان

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

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

پیشنهاد

چهره روز

گفتگو در کاتدرال
از ماریو بارگاس یوسا کتاب های زیادی به فارسی ترجمه 
شــده اســت. ما نیز در وب ســایت معرفی و نقد کتاب 
کافه بوک رمان هــای مهم او را معرفی کرده ایم و در این 
مطلب نیز، قصد داریم سخت ترین و پیچیده ترین رمان 
این نویســنده بزرگ را یعنی کتــاب گفتگو در کاتدرال 
را بررســی کنیم. این کتاب در سال ۱۹۶۹ منتشر شد 
و ســومین رمان بارگاس یوسا است. خود یوسا می گوید 
زحمت زیادی برای کتاب کشــیده و خوشحال است در 
طول ســال ها خوانندگان خودش را پیدا کرده است. به 
لحاظ فرم داستانی، رمان حاضر از برترین آثار نویسنده 
است و برخی از منتقدان آن را یکی از مهم ترین کتاب ها 
در بازنمایی چهره آمریکای التین می دانند. دنبال کردن 
زمان و خط داستان در این رمان کار ساده ای نیست. خواننده باید در سراسر کتاب جزئیات کوچک را 
کنار هم بچیند تا به یک تصویر کلی برسد. تصویری که در آن برای خواننده روشن می کند اتفاقات کتاب 
در دوران دیکتاتوری ژنرال مانوئل اودریا و حاکمیت وی بر پرو، بین سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۶ در جریان 
است.هدف کتاب و شاید بتوان گفت هدف نویسنده از نوشتن کتاب در همان جمالت ابتدایی مشخص 
است. شخصیت اصلی کتاب، سانتیاگو زاواال، که یک روزنامه نگار است و در روزنامه »ال کرونیکا« فعالیت 
دارد با بی میلی و بدون هیچ گونه عشقی روزگار می گذراند. او درباره هاری سگ های شهر می نویسد که 
به اعتقاد خودش »دردسرش به اندازۀ نوشتن دربارۀ کوبا و ویتنام نیست.«هاری مسئله ای مهم است و 
شهرداری نیز در سطح شهر مشغول جمع آوری سگ هاست تا در نهایت آن ها را از بین ببرد. در همین 
لحظه اســت که همسر ســانتیاگو خبر می دهد که »رودی« را از چنگ او درآورده اند تا با دیگر سگ ها 
ترتیبش را بدهند. ســانتیاگو عالوه بر عذاب وجدان، به ســرعت دست به کار می شود تا شاید رودی را 
نجات دهد. )این ماجرا از زندگی خود نویسنده نشأت گرفته است.( سانتیاگو به سگدانی مراجعه می کند 
و تا به هر طریق شده، سگش را نجات دهد.یکی از افرادی که در سگدانی کار می کند و مشغول پاکسازی 
آن هاست، آمبروسیو پرادو است. آمبروسیو قباًل برای پدر سانتیاگو کار می کرد و در واقع راننده ی او بود. 
برخورد سانتیاگو با آمبروسیو باعث می شود گذشته ها به سرعت زنده شود.سانتیاگو می گوید: »این ماجرا 

پاک تشنه ام کرده، بیا، برویم چیزکی بنویشم. این طرفها جایی را می شناسی؟«

کامبیز درم بخش
کامبیز ِدَرم بخــش )۸ خرداد ۱۳۲۱ – ۱۵ آبان ۱۴۰۰( 
طراح، کاریکاتوریســت و گرافیست ایرانی بود. او برندهٔ 
چندیــن جایزه بــزرگ معتبر جهانی بــود و چندین 
نمایشگاه مستقل از آثارش در کشورهای مختلف جهان 
برگزار شــد. او برادر کیومرث درم بخــش بود. کامبیز 
درم بخش در ســال ۱۳۲۱ در شــیراز زاده شد.]۱[ او 
فارغ التحصیل هنرســتان هنرهای زیبــای تهران بود. 
کامبیــز درم بخش از ۱۴ ســالگی همــکاری خود را 
با نشــریات ایرانی از جمله توفیق آغــاز کرد و با دیگر 
مطبوعــات ایرانی و خارجی همچــون نیویورک تایمز، 
اشپیگل، نبل اشپالتر کارش را ادامه داد.]۲[ در مجموع 
بیش از ۶۰ ســال با مطبوعات ایران و جهان همکاری 
مستمر داشــته و مّدتی نیز در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، هنر کاریکاتور را آموزش داد.
کامبیز درم بخش برندهٔ جایزه از بزرگ ترین و معتبرترین مســابقات بین المللی کاریکاتور ژاپن، آلمان، 
ایتالیا، سوئیس، بلژیک، ترکیه، برزیل، یوگسالوی و چندین جایزه بین المللی جنبی دیگر بوده و داور 
مدعو چند نمایشگاه بزرگ بین المللی کاریکاتور بود. او همچنین نشان شوالیه را از سفارت فرانسه در 
آبان ۱۳۹۳ دریافت کرد. او نخستین هنرمند هنرهای تجسمی در ایران است که این جایزه را دریافت 
کرد.بســیاری از آثار درم بخش به موزه های معتبر جهان راه پیدا کرده اند. موزه هنرهای معاصر تهران، 
فرهنگســتان هنر خانه صبا، کتابخانه ملی، مان هنر نو، موزه ســندیکای گرافیست های ایران، موزه 
آوینیون پاریس، موزه کاریکاتور بازل در سوئیس، موزه کاریکاتور گابروو در بلغارستان، موزه هیروشیما 
در ژاپن، موزه ضد جنگ یوگســالوی، موزه کاریکاتور اســتانبول در ترکیه، موزه کاریکاتور ورشو در 

لهستان و مجموعه شهرداری شهر فرانکفورت آلمان نمونه این موزه ها هستند..

سینما

»فیلیپ بیکر هــال« بازیگر پــرکار آمریکایی فیلم 
»شــب های بوگی« و ســریال »خانواده مدرن« در 
سن ۹۰ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا به نقل از 
ورایتی، »فیلیپ بیکر هال« بیش از شش دهه فعالیت 
چشمگیر هنری داشــت و در برخی از محبوب ترین 
فیلم هــا و تلویزیون های عصر مدرن ایفای نقش کرد 
که از به یــاد ماندنی ترین آنها می تــوان به بازی در 
فیلم های »چیزی بگو«، »هشت سخت«، »شب های 
بوگی«، »مگنولیــا«، »بروس قدرتمند«، »زودیاک«، 
»آرگــو« و همچنین بیش از ۲۰۰ نقش بازیگر مهما 
در ســریال هایی از جمله »سینفلد«، »وست وینگ« 
و »خانواده مدرن« اشــاره کرد.»نمایــش ترومن«، 
»صخره«، »داگویل«، »نفوذی«، »ساعت شلوغی ۳«، »چشم در برابر چشم«، »گریز نیمه شب«، 
»ارواح گمشــده« و »یک قدم تا جهنم« از جمله دیگر فیلم های سینمایی هستند که این بازیگر 
کهنه کار نقش های مکمل در آن مقابل دوربین رفته اســت.»فیلیپ بیکر هال« در سال های اخیر 
در ســه اپیزود از ســریال »خانواده مدرن« در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بازی کرد و آخرین فیلم بلند 
سینمایی او نیز »آخرین واژه« در سال ۲۰۱۷ بود. او آخرین بار در سال ۲۰۲۰ در سریال »مسیاه« 

ظاهر شده بود.

درگذشت بازیگر کهنه کار در 90 سالگی
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