
 افزایش تاخیر در پروازها 
به ۹۰ دقیقه رسید!

بر اساس جدیدترین گزارش های رسمی منتشر شده، تاخیر در پرواز 
شرکت های هواپیمایی داخلی ۱۹ گانه در اردیبهشت ماه بیش از ۳۱ 
هزار ســاعت نسبت به ماه گذشته رشــد داشته و متوسط آن به ۹۰ 
دقیقه در هر پرواز تاخیر دار رســیده است.به گزارش ایسنا، بر اساس 
گزارش منتشر شده توسط مرکز اطالعات و آمار شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران در اردیبهشت ماه امسال تعداد  نشست و برخاست 
۱۰ درصد، اعزام و پذیرش مســافر ۷۳ درصد و ارســال و پذیرش بار 
۸۹ درصد افزایش را نسبت به  همین ماه در سال گذشته نشان می 
دهد.همچنین پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در دومین ماه 
امسال تهران- مشهد با ۸۹۳ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست 
داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش و اصفهان انجام 
شــده که افزایش ۳۲.۴۵ درصد، ۱۵.۷۶ درصــدی، ۸.۴۲ درصدی، 
۷.۲۵ درصدی و ۴.۶۲ درصدی داشــته است.همچنین بر اساس آمار 
پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت در مدت اعالم 
شــده نسبت به ماه مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۵ درصد، 
در اعزام و پذیرش مسافر ۶۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 
۷۶ درصد افزایش وجود داشته است.اما در این میان همچنان وضعیت 
تاخیر در پروازهای مسافری اصال مناسب نیست و اعداد و ارقام منتشر 
شده نشان از افزایش مدت زمان تاخیر در پروازها و تعداد تاخیرها در 
ایرالین های مختلف نســبت به ماه نخست امسال دارد.در این جدول 
نام ۱۹ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که مجموعا  ۴۲۹۹ پرواز را 
انجام داده اند و با وجود کاهش این تعداد نسبت به فروردین ماه امسال، 
در نهایت ۱۳ هزار و ۸۹۳ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه، ۳۸۶ 
هزار و ۷۸۱ دقیقه معادل ۶۴۴۶ ســاعت و ۲۶۸ روز تاخیر در آن ها 
اتفاق افتاده اســت. این میزان تاخیر بیش از ۳۱ هزار ساعت و معادل 
هشت درصد بیشتر از تاخیر پروازهای ماه نخست امسال بوده است.
در دومین ماه امسال متوسط زمان تاخیر در این پروازها به ۹۰ دقیقه 
می رسد و در این میان کمترین تاخیر در میان پروازهای تاخیری به 

۶۳ دقیقه و بیشترین آن به ۱۲۰ دقیقه می رسد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور با بیان اینکه اراده جدی دو کشور ایران و ترکمنستان بر توسعه روابط است،گفت: مصمم بودن ما برای به امضا رساندن سندی مربوط به دو دهه 
آینده بیانگر اهمیت رابطه با این کشور است.  به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( پس از استقبال 
رسمی از همتای ترکمنستانی خود و امضای ۹ سند همکاری میان ایران و ترکمنستان در کنفرانس مطبوعاتی مربوط به این دیدار حضور یافت و گفت: الزم 
می دانم از آقای رئیس جمهور ترکمنستان برای حضورشان در کشور جمهوری اسالمی ایران و اجابت دعوت ما تشکر کنم.وی افزود: بدون تردید حضور رئیس 

جمهور ترکمنستان و هیئت محترم همراه او به عنوان کشور عالی رتبه دوست و همسایه ما می تواند نقطه عطف روابط....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی:

مصمم به امضای سند همکاری 20 ساله با ترکمنستان هستیم
info@sobh-eqtesad.ir

مصائب کسری بودجه دولت
  جراحی واقعی اقتصاد، 

کنترل تورم است
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: قطعا اعطای مبالغ در انتهای زنجیره و 
به مردم در قالب یارانه نسبت به دادن ارز ترجیحی جذاب تر است اما 
برای ایجاد رفاه، باید به سمت کنترل تورم پایه ای برویم.حسن فروزان 
فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص سیاســت ارز ترجیحی 
اظهار کرد: همواره این تذکر داده می شد که سیاست ارز ترجیحی روش 
غلطی است و باید حذف شود. ما همواره می گفتیم که اعطای یارانه در 
ابتدای زنجیره توزیع زمینه های فراوانی برای رانت ایجاد می کند که در 
نتیجه فرصت های مختلفی برای فساد فراهم می شود.رئیس کمیسیون 
حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین 
در سیاســت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی احتماالً به اندازه ای که دولت 
ارز اختصاص می دهد، کاال با قیمت مناســب در اختیار مصرف کننده 

نهایی قرار نمی گیرد.
فروزان فرد خاطرنشــان کرد: در ســال ۹۷ که قرار بود سیاســت ارز 
ترجیحی به اجرا گذاشته شود، ما تذکرات مکتوبی را در اختیار دولت 
قرار دادیم، اما توجه جدی به این موضوع نشــد. نزدیکی به انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی و ریاست جمهوری شرایطی را ایجاد کرد که 
دولت و مجلس مایل نبودند ارز ترجیحی کنار گذاشــته شــود. به هر 
حال، اعطای ارز ترجیحی تا االن طول کشــید و زمینه فراهم شد که 
یک شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز واقعی در بازار به وجود بیاید. 
بــه نظر می آید در حال حاضر دولت چــاره ای جز حذف ارز ترجیحی 
نداشته است. ارز ترجیحی بر اقتصاد و تولید نیز ضربات جبران ناپذیری 

وارد کرد و با سرکوب واردات ارزان به تولید آسیب زد.

تأمین کســری بودجه دولت به هر روشی که انجام شود، آثار 
تورمی دارد

وی افزود: مشــکلی که االن در کشور با آن مواجه هستیم تورم مزمن 
اســت. اگر این تورم درمان نشود، کشــور با مشکالت عدیده ای روبرو 
خواهد بود و تفاوت بین ارز آزاد و ارزی که دولت می پسندد با آن کاالها 
وارد شود، وجود خواهد داشت. جراحی واقعی اقتصاد ایران جراحی ای 
اســت که معطوف به مدیریت واقعی تورم باشــد. حذف ارز ترجیحی 
می تواند زمینه را بــرای این جراحی اقتصادی فراهم کند. اما تعهدات 
و پیگیری هایی را می طلبد.رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با 
فساد اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: دولت باید از طریق منابعی که 
در اختیارش قــرار می گیرد به فکر اصالح نظام بودجه ریزی و کنترل 
نقدینگی کشور که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت است، باشد. از 
این منابع نباید برای جبران بخشــی از کسری بودجه دولت استفاده 
شود و باز هم همان مسیری را برویم که در طول ۵۰ سال گذشته رفته 
ایم.فروزان فرد گفت: در واقع تأمین کسری بودجه دولت به هر روشی 
که انجام شــود، آثار تورمی دارد. بعضی روش ها آثار تورمی اش بیشتر 
و بعضی کمتر اســت. در بعضی روش ها ممکن است این تورم همراه با 
رونق باشــد و در بعضی روش ها نیز تورم همراه با رکود است.وی ادامه 
داد: واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی اقدام شایسته ای بود که 
دولت ســیزدهم به اجرا گذاشت. اما نباید حذف ارز ترجیحی و انتقال 
یارانه از ابتدای زنجیره توزیع به انتهای آن را به مثابه جراحی اقتصادی 
ببینیم، زیرا جراحــی اقتصادی یک روند چندوجهی و چندمرحله ای 
است که دولت باید در ادامه آن را به اجرا بگذارد.وی افزود: قطعاً اعطای 
مبالغ در انتهای زنجیره و به مردم در قالب یارانه نســبت به دادن ارز 
ترجیحی جذاب تر است و رفاه بیشتری را برای مصرف کننده به وجود 
می آورد، اما اگر می خواهیم مردم از ســطح رفاه نسبتاً خوبی برخوردار 
شوند، باید به سمت کنترل تورم پایه ای که در کشور وجود دارد، برویم.

مسابقات آزاد پاراوزنه بردار قهرمانی آسبا و اقیانوسیه - کره جنوبی
 کسب مدال طال توسط پاراوزنه بردار ایران

 در قهرمانی آسیا
در اولین روز از رقابت های پاراوزنه برداری قهرمانی آســیا و اقیانوســیه که در کره جنوبی در 
حال برگزاری است، نماینده ایران در دسته ۹۷ کیلوگرم به مدال طال دست یافت.به گزارش 
ایسنا، در اولین روز از رقابت های پاراوزنه برداری قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در کره جنوبی 
در حال برگزاری است، حامد صلحی پور در دسته ۹۷ کیلوگرم موفق به کسب مدال طال این 
رقابت ها شد.وی در حرکت اول توانست وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی را مهار کند، در حرکت دوم وزنه 
۲۲۳ کیلوگرمی را باالی سر برد و در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۲۵ کیلوگرمی شد و در 
مجموع با مهار وزنه ۶۶۵ کیلوگرمی به مدال طال این رقابتها دست یافت. در ادامه این رقابت ها 
پنجشنبه ۲۶ خرداد محسن بختیار در دسته ۵۹ کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

سردرگمی شهروندان با تغییر ساعات کاری ادارات و 
عدم تغییر ساعت طرح ترافیک

یک هفته از تغییر ســاعت کاری ادارات گذشــته، اما خبری از تغییر در ساعات اجرای طرح 
ترافیک و طرح کاهش نیســت و این مسئله موجبات بروز مشکالتی در تردد شهروندان شده 
است.به گزارش ایسنا، دولت در راستای صرفه جویی در مصرف برق مصوب کرد که از شنبه 
۲۱ خردادماه تا سوم شهریورماه ساعات کار ادارات تغییر کند که براین اساس ساعات کار  از 
ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰خواهد بود. در حالی ساعات کاری ادارات تغییر کرد که ساختمان بسیاری 
از ادارات و مراکز در محدوده مرکزی شهر و در داخل محدوده طرح ترافیک یا کاهش آلودگی 
هوا اســت و بســیاری از کارکنان و کارمندان ترجیح می دهند که با استفاده از وسیله نقلیه 
خود به محل کار مراجعه کنند. حاال در این میان، ســاعت کاری ادارات تغییر کرد اما ساعت 
اجرای طرح ترافیک، نه! ساعت طرح ترافیک تغییر نکرد و  فاصله طوالنی اتمام ساعت کاری 
تا اتمام زمان اجرای طرح ترافیک، موجبات ســردرگمی شهروندان به خصوص افرادی که در 
محدوده مرکزی شهر رفت و آمد دارند، شده و حتی در این میان سکنه داخل محدوده نیز با 
مشکل رو برو شدند، بگونه ای که یکی از شهروندان ساکن در محدوده طرح ترافیک در تماس 
با ایســنا عنوان کرد: محل کار من در محدوده طرح ترافیک اســت  و به دلیل مسافت زیاد و 
شلوغی وسایل حمل و نقل عمومی مایل هستم که با خودروی شخصی به محل کار بروم اما با 
تغییر ساعت ادارات دچار مشکل در زمان برگشت شدم چراکه ادارات  ساعت ۱۳:۳۰ تعطیل 
می شوند اما ساعت اتمام طرح ۱۷ است و ما سه ساعت و نیم تفاوت را چگونه بگذرانیم؟ نه 
می توانیم در طرح تردد کنیم چراکه جریمه می شــویم و نه می توانیم خودرو را رها کرده و 
به خانه برویم و نه می توانیم به اداره برگردیم ! دقیقا چه باید کرد؟یکی دیگر از شــهروندان 
که ساکن محدوده طرح ترافیک است نیز اعالم می کند: براساس مصوبه شورای شهر تهران 
سکنه داخل محدوده طرح ترافیک می توانند در هنگام صبح یک خروج رایگان از محدوده و از 
ساعت ۱۴:۳۰ به بعد نیز یک ورود رایگان داشته باشند که ما در مورد خروج مشکلی نداریم اما 
ساعت کاری ادارات تا ۱۳:۳۰ دقیقه است و ما باید یک ساعت گوشه خیابان بمانیم تا ساعت 
۱۴:۳۰ شود تا بتوانیم به خانه مان برگردیم.جالب است که ما با شهرداری هم تماس گرفتیم 
آنها گفتند که شورای شهر در این زمینه تصمیم بگیرد!اما تشکری هاشمی رئیس کمیسیون 
حمل و نقل شورای شهر تهران در این زمینه به ایسنا می گوید که درباره تغییر ساعات طرح 
ترافیک باید در شورای ترافیک تهران تصمیم گیری شود و این موضوع را با معاون حمل ونقل 
یاد آوری کرده ام.وی ادامه می دهد: مسئله تغییر ساعت طرح بایستی تعیین تکلیف شود چراکه 
هم برای افرادی که خانه هایشان داخل محدوده است و هم برای کارکنان مشکل زا شده و بین 
ساعت تعطیلی ادارات و ساعت اتمام طرح طوالنی است و منتظر هستیم که شورای ترافیک 
تهران تشــکیل و این موضوع را تعیین تکلیف کند.به گزارش ایسنا، حال باید منتظر ماند و 
دید شورای ترافیک تهران در چه زمانی تشکیل جلسه می دهد و موضوع تغییر ساعات طرح 
ترافیک را این بار نه بخاطر کرونا بلکه در راســتای مصوبه دولت مبنی بر تغییر ساعات کاری 

ادارات مجدد بررسی و اصالح می کند؟.

رهبر انقالب اسالمی فرمودند: باید کمیسیون همکاری های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر، توافق ها به سرانجام 
برســند.به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اســالمی پیش از ظهر دیروز )چهارشــنبه( در دیدار ســردار بردی محمداف 
رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراه، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط را کاماًل به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند: سیاست دولت جمهوری 
اسالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این، سیاستی کاماًل درست است.ایشان با تأکید بر اینکه الزمه عبور از موانع منوط به عزم و 
اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است، افزودند: البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد ولی 
باید بر موانع فائق آمد.رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: باید کمیســیون همکاری های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری 
مستمر، توافق ها به سرانجام برسند.در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان 
گفت: اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تالش داریم با توجه به اسناد همکاری که امروز امضا شد، روابط خوب دو کشور را در 
حوزه های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کاال و همچنین اجرای طرح های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم.رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره 
به سی اُمین سالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر انقالب گفت: از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جنابعالی به دلیل حمایت های همیشگی از 

تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می کنم.

رییــس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی با بیان اینکه دمای 
هــوا تا نیمه اول مرداد بین ۱ تا ۱.۵ درجــه بیش از حد نرمال خواهد بود 
اظهار کرد: امسال تابستان خنکی نداریم و گرایش دما به بیش از حد نرمال 
است.احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا درباره میزان بارش و وضعیت دمای 
خرداد اظهار کرد: دمای هوای خرداد در مقایســه با بلندمدت در تمام نقاط 
کشــور ۱.۵ درجه بیــش از حد نرمال  و بارندگی نیــز کمتر از حد نرمال 
بوده اســت.وی در ادامه اظهارکرد: غالب نقاط کشــور در نیمه اول تیرماه 
تــا نیمه دوم مردادماه بدون بــارش خواهند بود و تنها بخش های کوچکی 
همچون سیستان و بلوچستان، منطقه ارسباران، شمال آذربایجان غربی تا 
شمال آذربایجان شرقی و در برخی مواقع اردبیل بارندگی خواهند داشت و 
باقی مناطق کشور تقریبا بارندگی نخواهند داشت. به طور کلی در تابستان 
انتظار بارندگی در کشور به جز در دو منطقه سیستان و بلوچستان و شرق 
هرمزگان را نداریم.رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ادامه 
داد: پدیده مورد انتظار دیگر طی تابستان، بارش های سیل آسایی است که 
در هندوستان و پاکســتان رخ می دهد و در برخی مواقع این سیستم ها به 
ســمت شرق کشورمان کشیده شده و در ساعات بعد از ظهر نواحی شرقی 
کشــور را با توفان های تندری و رگبار تحت تاثیر قرار می دهند که منجر به 
سیل نیز می شود.وی افزود: میزان بارش ها به الگوی اقلیمی مناطق مربوط 
و ممکن اســت که در سایر نقاط کشــور بارش ها بندرت اتفاق افتد ولی در 
دامنه هــای زاگرس بارش هایی به صورت رگبــار و رعد و برق های پراکنده 
داشته باشیم.به گفته وظیفه بعد از مرداد، در نیمه دوم شهریور سیستم هایی 
از غرب وارد کشــور می شوند و شــمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
اردبیل، گیالن، مازندران و گاهی گلســتان تحت تاثیر این سیستم ها قرار 
می گیرند و این سیستم ها می توانند وقوع رگبار و رعد و برق در استان های 
شمال کشور را ایجاد کنند که در گذشته نیز موجب سیل های مهیب شده 

است.وی درباره دمای کشور اظهارکرد: طبق پیش بینی های فصلی از ابتدای 
سال آبی تاکنون دمای کشور۱ تا ۱.۵ درجه سانتیگراد به ویژه در نیمه غربی 
کشــور بیش از حد نرمال و در نیمه شرقی کشور ۰.۵ تا ۱ درجه سانتیگراد 
بیش از حد نرمال برآورد شده است.رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشکســالی افزود: از تیرماه نیمه غربی کشور و استان هایی که در مجاورت 
زاگرس هستند و شمال غرب کشور دمایی بین ۱ تا ۱.۵ درجه سانتیگراد را 
تجربه خواهند کرد و بیشترین میزان دما را از نیمه دوم تیر تا نیمه اول مرداد 
خواهیم داشــت. به طور کلی تمام کشور دمایی بین ۱ تا ۱.۵ درجه بیش از 

حد نرمال را تجربه خواهد کرد.

دمای 42 درجه ای در انتظار تهران
وی با بیان اینکه باالترین دمای تهران طی نیمه دوم تیر تا مرداد ۴۲.۶ درجه 
سانتیگراد و  در نهایت به مدت یک روز خواهد بود، اظهار کرد: طبق اقلیم 
و الگوی بلندمدت، گرم ترین نقاط کشور در عرصه  جنوبی کشور قرار دارند 
و اســتان های بوشهر، جنوب فارس، استان خوزستان، جنوب استان ایالم و 
هرمزگان گرم ترین استان های کشور هستند و هرچه به عرصه  شمال کشور 
نزدیک تر می شویم دما نیز کاهش می یابد.وظیفه ادامه داد: مناطقی همچون 
یزد، اصفهان و قم نیز به دلیل شــرایط اقلیمی خشــک دمای هوای باالیی 
دارند.رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی افزود: میانگین 
دمای کشور در مناطقی همچون کرمانشاه، لرستان، تهران، البرز و قزوین و 
تمام اســتان هایی که در غرب، جنوب غرب و شمال غرب قرار دارند در تیر  
و مرداد بین ۱ تا ۱.۵ درجه  سانتیگراد بیش از حد میانگین دما در این ماه 
خواهد بود که این شرایط مربوط به تغییر الگوها و پیوندهای بزرگ مقیاس 
اســت.وظیفه در پایان تصریح کرد:امسال تابســتان خنکی نداریم و از نظر 

دمایی تابستانی معمول با گرایش دمای کمی باالتر از نرمال خواهد بود.

دمای 42 درجه ای در انتظار تهران در تابستان امسال

سامانه های بانکی تشخیص دادند؛

حساب هایی که منجر به قطع یارانه می شوند!
یک موسسه جهانی اعالم کرد

دارایی 139 میلیارد دالری صندوق 
توسعه ملی ایران

رییس سازمان امور مالیاتی:

به اعتراضات مالیات بر درآمد پوزها رسیدگی می شود

مؤسسه جهانی صندوق های ثروت ملی )Global swf( اعالم کرد که صندوق توسعه ملی ایران با ۱۳۹ میلیارد 
دالر دارایی هفدهمین صندوق ثروت ملی بزرگ جهان است.به گزارش ایسنا، از سال ۲۰۱۴ تاکنون ارزیابی 
درباره رتبه بندی صندوق توســعه ملی ایران صورت نگرفته بود و جایگاه صندوق در بین ۱۶۹ صندوق ثروت 
ملی دنیا،  قبل از این ارزیابی رتبه ۳۵ را دارا بود که به تغییر آخر ۱۸ رتبه مثبت شــده اســت.جزئیات اعالم  
صندوق توسعه ملی از گزارش موسسه جهانی صندوق های ثروت ملی در ادامه آمده است.در این گزارش آمده 
است: »صندوق توسعه ملی ایران سرانجام از رازی پرده برداشت که رسانه های بین المللی برای مدتها به دنبال 

کشف آن بودند. یکشنبه گذشته، صندوق....

اجاره های نجومی در محله های جنوبی
 طی 2 روز آینده

بدهی  گازی عراق به ایران پرداخت می شود

رهبر معظم انقالب در دیدار رییس جمهوری ترکمنستان:

 سیاست دولت ایران، گسترش روابط 
با کشورهای همسایه است
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شناسایی ۱۷۹ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور  
طبق اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، چهار بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۳۵۷ نفر رسید.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۷۹ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۴۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به هفت میلیون و ۲۳۴ هزار و ۲۲۱ 
نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، چهار بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ 
هزار و ۳۵۷ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون هفت میلیون ۵۹ هزار و ۷۳۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند. ۳۳۲ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۵۲ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۵۰۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشــور انجام شــده است.همچنین در حال حاضر صفر شهرستان در وضعیت قرمز، صفر شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۱۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۳۵ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
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گزیده خبر

قالیباف در دیدار رئیس مجلس ملی ارمنستان:
تکمیل زیرساخت های حمل ونقل جاده ای در 

توسعه روابط موثر است

رئیس مجلس شــورای اســامی در دیــدار با همتای ارمنســتانی خود گفت: 
حمل ونقل مهم ترین بحث حوزه اقتصادی میان دو کشور است که منجر به تبادل 
کاال و انرژی و ارتباط میان کشــورها می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، »آلن 
روبرتی سیمونیان« رئیس مجلس ملی ارمنستان، پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه 
۲۵ خردادماه( با حضور در مجلس شــورای اسامی با محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اســامی دیدار و گفتگو کرد.قالیباف در این دیدار، سفر رئیس 
مجلس ارمنستان به ایران را فرصتی مناسب برای توسعه همکاری های دوجانبه 
دانســت و گفت: اولویت مجلس یازدهم و دولت ســیزدهم در حوزه سیاســت 
خارجی، ارتباط با همســایگان بوده و امروز که در برهه حساســی از شــرایط 
منطقه ای قرار داریم، الزم است همکاری های دوجانبه ای و منطقه ای توسعه یابد.

وی با بیان اینکه قرن حاضر، قرن آسیا است، اظهار کرد: امروز همه شاخصه های 
اقتصادی، تولید، جمعیت، فناوری و نظامی تغییر کرده که در این میان شرایط 
غرب آسیا و اوراسیا نیز ویژه تر شده و جنگ روسیه و اوکراین نیز سرعت و شتاب 
این تحوالت را بیشــتر کرده است.رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره اینکه 
اهمیت منطقه غرب آســیا و قفقاز، روابط راهبردی و دوجانبه را بسیار حساس 
کرده است، عنوان کرد: روابط ایران و ارمنستان در این حوزه بسیار حائز اهمیت 
بوده و مواضع قطعی جمهوری اسامی در خصوص کشورهای همسایه به ویژه 
ارمنستان، صلح، آرامش و ثبات است به خصوص که می دانیم رژیم صهیونیستی 
و آمریکا در منطقه به دنبال منافع خود و برهم زدن امنیت منطقه هستند، لذا ما 
کشورهای همسایه باید به این موضوعات توجه کنیم.قالیباف همچنین مهمترین 
زمینه ارتباطی میان ایران و ارمنســتان را در حوزه اقتصاد تعریف کرد و گفت: 
حمل ونقل مهم ترین بحث حوزه اقتصادی میان دو کشور است که منجر به تبادل 
کاال و انرژی و ارتباط میان کشورها می شود، به همین دلیل با صراحت می گویم 
علیرغم اهمیتی که حوزه حمل ونقل دارد، هنوز اقدامی برای تسریع آن صورت 
نگرفته است.وی ادامه داد: این در حالی است که ما از جهت برقراری امنیت ملی 
و منطقه ای و توسعه همکاری ها، نیازمند برقراری کریدور شمال-جنوب هستیم 
اما هر دو طرف درگیر بروکراسی های اداری هستیم لذا دولت ها و پارلمان های دو 
کشور باید هرچه سریع تر این موضوع را در اولویت قرار داده و مسیر جاده و ریلی 
را ایجاد کنند.رئیس مجلس شــورای اسامی انتقال انرژی گاز و برق را به عنوان 
دومین موضوع مهم در حوزه روابط اقتصادی میان دو کشــور دانســت و افزود: 
امیدواریم این ســفر بتواند با افزایش همکاری های پارلمانی و تدوین زمان بندی 
مشــخص، منجر به توسعه روابط اقتصادی شود که هر دو کشور بتوانند در پی 
آن، از تجــارت محدود به ۵۰۰ میلیون دالر به تجارتی با ســود بالغ بر چندین 
میلیارد دالر برسند.قالیباف با بیان اینکه با برطرف شدن مشکات اداری، بخش 
خصوصی ایران آمادگی کامل برای همکاری با ارمنســتان در حوزه های مختلف 
را دارد، عنوان کرد: در صورت رفع موانع خدمات مهندســی، ایران می تواند در 
زمان کوتاه و با بهترین کیفیت، مســیرهای حمــل و نقلی را ایجاد کند.وی در 
ادامه با ابراز امیدواری برای حل و فصل مســائل میان ارمنستان و آذربایجان در 
نتیجه مذاکرات اصولی، گفت: امیدواریم اختافات خاتمه یافته و به صلحی پایدار 
برسیم که جمهوری اســامی ایران در این راستا از گفت وگوهایی در چارچوب 
احترام متقابل حمایت می کند چرا که امنیت و آرامش همه کشورهای منطقه به 
خصوص قفقاز برای همه ما مهم است.رئیس مجلس شورای اسامی خاطرنشان 
کرد: گســترش زیرساخت ها و کمک به احداث آنها، در توسعه روابط مؤثر است 
که جمهوری اسامی ایران برای همکاری در این خصوص آمادگی کامل دارد و 
گروه های دوستی پارلمانی نیز می توانند برای تسهیل روابط مؤثر باشند.در این 
دیدار »آلن روبرتی سیمونیان« رئیس مجلس ملی ارمنستان نیز با اشاره به عمق 
روابط ارمنســتان و ایران که بر پایه دوســتی و فرهنگ مشترک بنا شده است، 
گفت: جنگ ۴۴ روزه پیامدهای زیادی برای ارمنســتان داشت که الزم است از 
مواضع جمهوری اسامی ایران در قبال آن و حمایتی که نسبت به حفظ تمامیت 
ارضی کشــورها صورت داد، تشــکر کنم.وی نظرات جمهوری اسامی ایران در 
منطقه را بســیار مهم ارزیابی کرد و اظهار کرد: امکانات و ظرفیت های بسیاری 
برای برقراری تجارت و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور وجود دارد لذا باید 
از فرصت ها استفاده کرد.رئیس مجلس ملی ارمنستان با اشاره اینکه در توسعه 
حمل و نقل نمی توان امنیت را نادیده گرفت، گفت: اگر صلح و امنیت در منطقه 
برقرار شود، محدودیت ها از مسیرهای جاده ای و ریلی نیز برداشته خواهد شد.وی 
در ادامه با تأکید بر اینکه از سوی رئیس جمهور ارمنستان دستور اکید مبنی بر 
ممنوعیت بروکراســی وجود دارد، بیان کرد: ارمنستان تمام تاش خود را کرده 
است تا در ســال های اخیر نسبت به سال های بعد از انقاب ارمنستان، سرعت 
بیشتری به تکمیل کریدور شــمال-جنوب بدهد تا تبدیل به شاهراه ترانزیتی 
شــده و شمال به جنوب و شــرق به غرب را به هم متصل کند.در این نشست 
مهدی فرشــادان رئیس گروه دوســتی پارلمانی ایران و ارمنستان نیز به همراه 
شیوا قاسمی پور، روبرت بگلریان و آرا شاوردیان دیگر نمایندگان مجلس شورای 

اسامی حضور داشتند.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰:
 استنکاف »روحانی« و معاون او در اجرای قانون 

»لغو تحریم ها« محرز شد
کمیســیون اصل ۹۰ مجلس استنکاف حسن روحانی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی از اجرای قانون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها« را محرز دانســت و موضوع را به برای رســیدگی به مراجع قضایی ارسال کرد.به 
گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی دیروز )چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه( مجلس 
شــورای اسامی، گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو 

تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را در دولت قبل بررسی کردند.

امیر خوش قلب:
دشمنان توان ارزیابی حمله به کشورمان را ندارند

معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه امروز در مجموعه پدافند هوایی شــاهد رشد جهشی و 
پیشــرفت لحظه ای علوم پدافندی هستیم، گفت: دشمنان توان ارزیابی حمله به کشورمان را ندارند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، امیر محمد یوسفی خوش قلب معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش صبح دیروز)چهارشنبه( 
از منطقه پدافند هوایی شــمال بازدید کرد و در این بازدید توان رزمی، آمادگی دفاعی، میزان ســرعت عمل و 
هوشــیاری فرماندهــان و کارکنان این منطقه پدافندی را در برابر هرگونــه تهدید و جنگ هیبریدی-ترکیبی 
دشمن مورد ارزیابی قرار داد.وی گفت: پدافند هوایی ارتش با بکارگیری راهبردهای عملیاتی، تاکتیکی، خاقانه 
و نیز ناشناخته از دید دشمن در ابعاد مختلف و پیچیده، موجب اقتداری شگرف در سطح منطقه شده است و 
همین اقتدار در توســعه کشور و ایجاد امنیت پایداربسیار موثر است.معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش 
با بیان اینکه امروز در مجموعه پدافند هوایی شــاهد رشد جهشی و پیشرفت لحظه ای علوم پدافندی هستیم، 
اظهار داشــت: دشمنان توان ارزیابی حمله به کشــورمان را ندارند و دچار سردرگمی شده اند چرا که تجاوز بر 
علیه کشورمان پاســخ کوبنده و فراموش نشدنی دالورمردان پدافند هوایی از جای جای ایران پهناور را بدنبال 

خواهد داشت

سردار شکارچی در دیدار با امام جمعه سنندج:
ایران برخالف کشورهای وابسته در تأمین امنیت خودکفا است

ســخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: بسیاری از کشــورهایی که به آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و 
کشورهای غربی وابسته هستند با نهایت ذلت، امنیت خود را به کشورهای بیگانه واگذار می کنند.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ســتادکل نیروهای مســلح، سردار شکارچی روز 
دوشــنبه در دیدار با امام جمعه سنندج در استان کردستان، ماموستا فایق رستمی ضمن تشریح راهبردها و 
اهداف نظام سلطه در ایجاد نا امنی و بی ثباتی در کشورهای منطقه اظهار داشت: جمهوری اسامی ایران با 
اتکاء به اسام ناب و شریعت، والیت فقیه و مردم به عنوان سه مؤلفه اصلی اقتدار نظام، هیبت پوشالی آمریکای 
جنایتکار را درهم شکسته است.وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا به عنوان عامل 
عزت، ســربلندی، اقتدار دفاعی و امنیتی کشور هستند، افزود: بسیاری از کشورهایی که به آمریکا، انگلیس، 
رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی وابسته هستند، با نهایت ذلت، امنیت خود را به کشورهای بیگانه واگذار 
می نمایند، اما جمهوری اسامی ایران به عنوان کشوری مستحکم و مقتدر با نیروهای مسلح خودکفا و خود 
اتــکا همه نیازهای دفاعی و امنیتــی خود را تولید می کند و بازدارندگی بی نظیری را در عرصه های دفاعی و 

امنیتی بوجود آورده است.

رئیسی:

مصمم به امضای سند همکاری ۲۰ ساله با ترکمنستان هستیم
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه اراده جدی دو کشــور ایران و 
ترکمنســتان بر توسعه روابط است،گفت: مصمم بودن ما برای 
به امضا رساندن سندی مربوط به دو دهه آینده بیانگر اهمیت 
رابطه با این کشور است.  به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسام 
سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( 
پس از استقبال رسمی از همتای ترکمنستانی خود و امضای ۹ 
سند همکاری میان ایران و ترکمنستان در کنفرانس مطبوعاتی 
مربوط به این دیدار حضور یافت و گفت: الزم می دانم از آقای 
رئیس جمهور ترکمنستان برای حضورشان در کشور جمهوری 
اســامی ایران و اجابت دعوت ما تشــکر کنم.وی افزود: بدون 
تردید حضور رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت محترم همراه 
او به عنوان کشور عالی رتبه دوست و همسایه ما می تواند نقطه 
عطف روابط دو کشور باشد. ما در سه دهه گذشته روابط بسیار 
خوبی با کشور ترکمنستان داشتیم.رئیس جمهور بیان کرد: سفر 
چند ماه گذشته بنده به عشق آباد، برخی از همکاری ها را میان 
ایران و ترکمنستان به ویژه در زمینه سوآپ گازی و حمل و نقل 
تقویت کرد و قدم های بســیار خوبی در این زمینه ها برداشته 
شد.رئیسی با بیان اینکه ظرفیت برای همکاری میان دو کشور 
بیش از میزانی اســت که امروز صورت گرفت، تصریح کرد: به 
نظر من باید در حوزه هــای اقتصادی، تجاری، آب، برق و گاز 
میان دو کشــور همکاری های بیشتری صورت گیرد و تفاهم 
نامه ها و قراردادهای میان دو کشــور به سطح بسیار باالتری 
ارتقا پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: رابطه ما و ترکمنستان صرفا 
رابطه همسایگی نیست، بلکه رابطه برادری، تمدنی و فرهنگی 
و به عبارت دیگر رابطه خویشــاوندی است و این رابطه عمیق 
میان دو کشــور می تواند زمینه همکاری های فراوان میان دو 
کشور را فراهم کند.رئیس جمهور اضافه کرد: جا دارد از رئیس 
جمهور ســابق ترکمنســتان که گام خوبی در جهت توســعه 
روابط دو کشــور برداشتند تشکر کنم و امیدوار هستم در دوره 
ریاســت جمهوری فرزند او به عنوان رئیس جمهور جدید نیز 

گام های موثری برداشته شود.رئیسی گفت: مهم آن است که در 
مذاکرات انجام شــده میان دو کشور روشن شد، اراده جدی دو 
کشور بر توسعه روابط است و اجرای تفاهم نامه های امروز و از 
همه مهمتر مصمم بودن ما برای به امضا رساندن سندی مربوط 
به دو دهه آینده بیانگر اهمیت رابطه با ترکمنســتان است.وی 
با بیان اینکه همکاری با کشورهای دریای خزر یکی از اولویت 
های سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران است، خاطرنشان 
کــرد: از این رو مــا از اجاس آینده که قرار اســت با میزبانی 
ترکمنستان برگزار شود استقبال می کنیم. حتما همکاری های 
دو کشــور منتهی به همکاری های منطقــه ای و بین المللی 

خواهد شــد.رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در این مذاکرات 
معلوم شد دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان نزدیک به هم 
است، تاکید کرد: معتقد هستیم در افغانستان باید دولتی فراگیر 
به نمایندگی از تمام احزاب سیاسی وجود داشته باشد و بر مردم 
آن حکومت کند.وی تصریح کرد: ادامه بحث های انجام شده در 
اجاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان مورد تاکید 
قرار گرفت. مشکات و مسایل موجود در منطقه باید به دست 
مسئوالن منطقه حل شــود و هرگونه حضور بیگانگان ممکن 
است مشکاتی به همراه داشته باشد و اعتقاد ما این است وجود 
بیگانگان در منطقه مانع امنیت و مشکل ساز خواهد بود.رئیسی 

در پایان بیان کرد: بار دیگر از حضور رئیس جمهور ترکمنستان 
و هیئت عالی رتبه ترکمنستان تشکر می کنم و امیدوار هستم 

منشأ توسعه روابط و برکات میان دو کشور باشد.

دعوت از »رئیسی« برای شرکت در 6 اجالس کشورهای 
حاشیه خزر

در ادامه این کنفرانس مطبوعاتی »ســردار بردی محمد اف« 
رئیس جمهور ترکمنســتان اظهار داشــت: در حال حاضر، 
مذاکرات میــان هیئت های اجرایی ترکمنســتان و ایران با 
موفقیت انجام شد. گفتگوها در فضای شفاف و احترام متقابل 
میان دو کشــور صورت گرفت و زمینه ها و چشم انداز روابط 
دوجانبــه مورد بحث و بررســی قرار گرفت.وی با اشــاره به 
مباحث مطرح شــده در گفتگوها میان روسای جمهور ایران 
و ترکمنســتان، تصریح کرد: در جهت گســترش همکاری 
های بازرگانی و اقتصــادی و افزایش حجم مبادالت تجاری، 
مذاکراتــی صورت گرفت. بخش انرژی و حمل و نقل از جمله 
موارد مهم و استراتژیک فی مابین بود و تمام تاش های خود 
را برای توســعه همه جانبه این مــوارد ادامه خواهیم داد. هر 
دو کشور مصمم به گسترش تعامل فرهنگی و انسان دوستی 
میان دو کشور و مردم آن هستند.رئیس جمهور ترکمنستان 
اضافه کرد: از آقای رئیســی و مسئوالن ایران برای حمایت از 
ابتکارات ترکمنســتان در مجامع بین المللی تشکر می کنیم.

محمــد اف با بیان اینکه روابط در حوزه خزر نیز در مذاکرات 
مــا مورد توجه قرار گرفــت، اعام کرد: با احتــرام فراوان از 
رئیس جمهور محترم ایران دعوت کردم در ششمین اجاس 
کشورهای حاشیه خزر که امســال برگزار خواهد شد حضور 
پیدا کنند.وی گفت: در مذاکرات امروز به مســأله افغانستان 
نیز توجه شد. کشورهای ما خواهان این هستند که افغانستان 
به دولتی شــکوفا تبدیل شود و در مشارکت های مهم ملی و 

منطقه ای مشارکت داشته باشد.

دادســتان کل کشــور گفت: واقعیت تلخ 
این اســت که ما در حوزه اداری کشــور و 
دوایر دولتی آنگونه که شایســته و بایسته 
اســت به وظایف خود عمل نمی کنیم.به 
گزارش ایسنا، حجت االسام والمسلمین 
افتتاحیه  محمدجعفر منتظری در مراسم 
نشست کمیته صیانت از حقوق مردم  که 
ظهر دیــروز )چهارشــنبه( ۲۵ خرداد در 
مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: 
در قرآن کریم نزدیک به ۳۰۰ بار واژه حق 
به کار برده شــده است. ما در مکتب غنی 
و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشــیع و 
مکتــب والیت امامان معصوم )ع( راجع به 
حق و حقوق مطالب زیادی داریم.وی ادامه 
داد: در نظام جمهوری اسامی ایران نسبت 
به حقوق مردم اهتمام جدی شــده است. 
در قانون اساســی، سیاست های راهبردی 
و قوانین مختلــف، موضوع حقوق مردم و 
حقوق بشــر امری مهم و قابل توجه است. 
ما وظیفه داریم که در دســتگاه قضایی و 
تقنینی  و دســتگاه های اجرایی و بخش 
هــای فرهنگــی و ... اوال ایــن امر مهم را 
بشناســند و در جهت اجرای آن  اهتمام 
الزم را داشــته باشند.دادستان کل کشور 
افزود: واقعیــت تلخ این اســت که ما در 
حوزه اداری کشــور و دوایر دولتی آنگونه 
که شایســته و بایسته اســت به وظایف 
خود عمل نمــی کنیم. بخش اندک خالی 
لیــوان را مورد توجه قــرار می دهم که ما 
وظیفه داریم نسبت به بخش خالی لیوان 
یعنی ضعف ها و اشکاالت چه کنیم که این 
آسیب ها را یا کا از بین ببریم یا به حداقل 
امکان برســانیم. این کوتاهی ها و قصورها 
گاهی اوقات موجب خسارت های وسیع می 

شــود که جبران ناپذیر و گاهی اوقات یک 
اثرات بســیار گسترده ای دارد.وی با اشاره 
بــه حادثه متروپل آبــادان گفت: ما از قوه 
قضاییه و مجلس و دولت هیات هایی برای 
بررسی حادثه فرستادیم  و گزارش جامعی 
تهیه شــد که دیروز آن را خدمت رییس 
قوه قضاییه فرستادم. این گزارش و گزارشی 
که هیات اعزامی از طرف دولت تهیه کرده 
بود  و کلیاتی هم که  از سوی مجلس تهیه 
شــده بود را  دیدم و گزارش ها نزدیک به 
هم است. بخش قابل توجهی از علت اصلی 
برای این حادثه دلخراش قصور و کوتاهی 
و تقصیری است که بخش های مختلف که 
به نحوی دست اندرکار این ساختمان بودند 
در قبل و حین و بعــد از کار انجام دادند.  
نتیجه آن این شد که ساختمان با کیفیت 
فرو بریزد و عده ای کشته و مصدوم شوند  
و مال مردم از بین بــرود  که نتیجه عدم 

اهتمام به تکالیفی است که ما داریم .
وی افزود: مجلس الزم است که نسبت به 
ترک فعل ها، قانون گذاری کند. ما نسبت 
به ترک فعل در قانــون نواقصی داریم که 
باید برطرف شود زیرا برخی از این آسیب 
هــا به ترک فعل های مدیران برمی گردد.

منتظری ادامه داد: ما در رابطه با صیانت از 
حقوق عامه، فاقد قانون هســتیم و  الیحه 
ای تهیه کردیم و ان شاءاهلل تقدیم مجلس 
می شود.دادســتان کل کشــور گفت: با 
یکسری دســتورالعمل ها کارهایی انجام 
می دهیم ولی کافی نیســت و ان شاهلل با 
همکاری مجلس و دولت بتوانیم این نقیصه 
را برطرف کنیم.  ستاد حقوق بشر براساس 
آیین نامه یکسری اقداماتی مانند تشکیل 
همین کمیته را انجام می دهد ولی اوال یک 

مساله در این حوزه که باید انجام دهیم این 
است که دادستانی کل و ستاد حقوق بشر 
و دســتگاه های اجرایی باید با  هم تبادل 
اطاعات کنند. ثانیا نکته دیگر عدم تداخل 
در امور و تکالیف دیگری است که باید به آن 
توجه کنیم. ما به خود اجازه نمی دهیم که 
به حریم دستگاه های اجرایی ورود کنیم. 
ما در دســتگاه قضایی بایــد نظارت کنیم 
که اگر مدیر و دســتگاهی به تکالیف خود 
عمل نکرد از آنها بازخواست کند. هر کس 
باید در حد خــود عمل کند.وی ادامه داد: 
از زمانی که آقای غریب ابادی دبیر ســتاد 
حقوق بشر شدند  اقدامات خوبی داشتند 
و انتظار داریم زمینــه تعامل و هم افزایی 
را در ســتاد فراهم کنند و  تشکیل کمیته 
نوید بخش این است که برخی از ضعف ها 
در زمینه تداخل و رها شدن را که شاهدیم 
بتوانیم تقویت کنیم و به نفع مردم اســت 
زیرا  همه ما خدمتگذار مردمیم . بزرگترین 
افتخار ما و بزرگترین ســند بارزشــی که 
داریم این است که به مردم خدمت بهتر و 
سالم تری برسانیم و اگر جایی شاهد آسیب 
و ضعفی هستیم به جای نادیده گرفتن آن 
متناسبا تاش کنیم که ضعف ها را برطرف 
کنیم.منتظری در پایان خطاب به دادستان 
ها گفت:  تا زمانی که در این سمت هستم 
این امادگی را  داریم که مســایل را منتقل 
کنم و دادستان ها هم در مرکز و استان ها 
باید مسایل را منتقل کنند زیرا  مردم فقط 
مردم تهران نیستند و  عزیزان هموطن که 
در شهرهای دور افتاده اند حق و حقوقشان 

با مردم تهران تفاوتی ندارد.

دادستان کل کشور:

در حوزه اداری کشور 
»شایسته«عمل نمی کنیم

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی گفت: برای اینکــه بلوغ و 
شایســتگی برای رســیدن به ترسیم 
نظم نوین توسط اسام صورت نگیرد 
فتنه ها  آتــش  برافروختن  این همــه 
و فشــارها علیه انقاب را می بینیم و در حقیقــت این یک نبرد برای جلوگیری 
از ظهور یک تمدن جدید اســت.به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تســنیم، 
سرلشکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح دیروز 
در اولین همایش سراســری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقاب اسامی 
طی سخنانی اظهار داشت: وقتی ما از گام دوم انقاب سخن می گوییم مهمترین 
ویژگــی آن تمدنی بودن این فراز از انقاب اســت و شــاخصه اصلی یک تمدن 

پیشــرفته و پیشگام بودن و دارای ســبک تفکر و اندیشه و مدیریت بودن است.
وی ادامــه داد: پس شــاخصه اصلی تمدن یعنی ارائه الگو و مدل برای ترســیم 
هندســه جهان جهت رسیدن به یک حیات وســیع و گسترده و ریشه دار است.

فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: برای اینکه این بلوغ و شایستگی برای رسیدن به 
ترســیم نظم نوین توسط اسام صورت نگیرد این همه برافروختن آتش فتنه ها و 
فشــارها علیه انقاب را می بینیم و در حقیقــت این یک نبرد برای جلوگیری از 
ظهور یک تمدن جدید اســت.وی عنوان کرد: بنابرایــن وقتی صحبت از آماد و 
پشــتیبانی در گام دوم انقاب می کنیم عنصر اصلی این آماد پیشــرفته بودن و 
مدرن شــدن است. شــاید امروز تصور ما از آماد مجموعه ای از انبارهای بزرگ و 
صفــی از خودروهای بزرگ برای تخلیه محصوالت و انتقال آنها به دورترین نقاط 
باشد، این یک نگاه سخت افزاری به آماد است، در حالی که ما شاهد تغییر سیمای 

مدیریت در عرصه جهانی هســتیم و امروز جهــان، جهان ارتباط کامل در زمان 
حقیقی و عرصه پیشرفت تمام نرم افزارها است.سردار سامی با بیان اینکه »امروز 
سیمای جنگ ها و مظاهر قدرت دفاعی با طلوع فناوری های مدرن در حال تغییر 
اســت«، گفت: بنابراین آمادی که برپایه سازه های ثابت و بزرگ باشد محکوم به 
فنا و نابودی در فاز اولیه هر جنگی است. اگر شما متکی بر نقاط منفصل ساکن 
باشــید همان روزهای اول جنگ قدرت پشتیبانی را از دست می دهید، بنابراین 
امروز همه ارتش ها آماد توزیعی را در دســتورکار خود قرار می دهند. مفهوم این 
الگو آن اســت که ما نیازمند تحرک هستیم لذا چاالکی و تحرک در سامانه های 
آمادی مد نظر اســت.وی توضیح داد: در جنگی که آمریکا علیه صدام در 1۹۹۰ 
انجام داد از ۳7 پلی که از عراق به کویت اتصال داشــت ۳6 پل مورد هدف قرار 
گرفت و چون سیســتم آمادرسانی عراقی ها سنتی بود نیروهای عراقی در صحنه 

بدون پشتیبانی مانده منهدم شدند.فرمانده کل سپاه ادامه داد: در سال ۲۰۰۳ نیز 
عراقی ها هوشــمندانه عمل نمی کردند در برخی مواقع تجهیزات آمریکایی بدون 
سوخت مانده بودند و اگر عراقی ها مبادی آمادی آمریکایی ها را منهدم می کردند 
آنها با مشکل مواجه می شدند.وی تصریح کرد: امروز هم در جنگ اوکراین کندی 
حرکت روس ها به ضعف در آمادرســانی مربوط است یعنی سیستم آماد همپای 
عملیات نیســت، به همین دلیل خوداتکایی واحدهای کوچک در حد امکان هم 
باید مورد توجه قرار گیرد. آماد یک منظومه وســیعی اســت که تأمین قدرت را 
به عهده دارد و آماد باید یک تفکر و اندیشه عمیق این حرکت را پشتیبانی کند. 
ویژگی اصلی آماد هوشــمندی اســت و به جز این موفقیت ممکن نیست.سردار 
ســامی گفت: یک آماد قدرتمند محصول یک ذهن اندیشمند است، لذا تأمین 
و تولید قدرت به عهده آماد اســت و در حقیقــت آماد پلی بین علوم و فناوری و 
نیازهای عملیاتی در میدان است.وی تصریح کرد: گاهی فکر می کنیم اگر فضای 
صنعت دفاعی را در یک فضای بســته نگه داریم موفق هستیم و بعد یک فضای 
انحصاری ایجاد می کنیم و چون این فضا بدون رقیب است رشد نمی کنیم، داخل 

کشور هم می بینیم صنایعی که انحصاری هستند هیچ رشدی نکرده اند.

سرلشکر سالمی: 

فتنه ها و فشارها علیه انقالب برای جلوگیری از ترسیم نظم نوین اسالمی است
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بورس هفته را قرمزپوش به پایان برد
روند حرکت شــاخص کل بورس دیروز دوباره نزولی شد و این شاخص بیش از ۹۰۰۰ واحد کاهش یافت.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با 
۹۷۳۷ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۹۹۹ واحد کاهش یافت و رقم ۴۲۸ هزار و ۹۳۱ واحد 
را ثبت کرد. در این بازار ۴۳۹ هزار معامله انجام شد که ۳۴ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال ارزش داشت.ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش 
نفت اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مبین انرژی خلیج فارس نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم امروز با ۱۳۲ واحد کاهش در رقم ۲۱ هزار و ۳۴۹ واحد ایستاد. در 
این بازار ۲۰۹ هزار معامله انجام شد که ۴۰ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال ارزش داشت. بیمه پاسارگاد، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس و نفت ایرانول 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

سخنگوی دولت:
رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۰ به ۶.۳ درصد رسید

طبق اعالم سخنگوی دولت، رشــد اقتصادی که در سال ۹۹ و نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۵ درصد 
بود، در زمســتان ۱۴۰۰ به ۶.۳ رسید.به گزارش اقتصاد آنالین، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در 
صفحه شخصی خود نوشت: رشد اقتصادی که در سال ۹۹ و نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۵/۳ درصد بود، 
در پاییز سال گذشته به ۸/۴ و در زمستان هم به ۷/۵ درصد افزایش یافت. رشد بدون نفت هم در زمستان 
۱۴۰۰ به ۳/۶ رســید.او همچنین تأکید کرده که در عین ســختی ها، آمارهای اقتصادی نوید دوره گذار از 

سختی ها و آمدن روزهای خوب را می دهند.  آینده روشن است.

گزیده خبر

اجاره های نجومی در محله های جنوبی
در حالی که ســتاد تنظیم بازار مصوبه ســقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تصویب 
کرده، اما اجاره بهای مســکن در برخی محله های پایین شهر به ۵ تا ۷ میلیون 
تومان رسیده است.به گزارش خبرنگار مهر، بازار رهن و اجاره مسکن در شرایطی 
رو به وخامت گذاشــته که اگر تا سال های قبل، نســبت به روند افزایشی کوچ 
خانوارهای دهک های یک تا ۳ شهری ساکن پایتخت به شهرهای حومه ای تهران 
هشدار داده می شد، در حال حاضر این روند در حال تسری به خانوارهای متوسط 
شــهری و بعضاً تا دهک های ۶ است.رشد ســنگین اجاره بها در سال های اخیر 
عمدتاً به محالت گران نشــین تهران اختصاص داشت ولی در ماه های اخیر این 
روند رو به رشــد، به محله های متوسط نشین و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده 
شــده و شاهد افزایش کوچ ســاکنان این محالت به حومه هستیم. هرچند که 

برخی شهرهای حومه ای نیز با گرانی اجاره بها مواجه شده است.

بانک مرکزی: رشد اجاره بها ۵0 درصد /   اتحادیه امالک: 300 درصد
بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در تهران طی اردیبهشــت امسال 
نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه 
گذشــته نسبت به نخستین ماه امســال )فروردین ۱۴۰۱( نیز رشد ۲ درصدی 
داشــته است.این در حالی اســت که عبداهلل اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه 
مشاوران امالک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ 

درصد عنوان کرده است.

مصوبه ای از پیش شکست خورده
ستاد تنظیم بازار نیز در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبه ای سقف افزایش اجاره 
بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده است که اگرچه بر اساس مصوبه مذکور، 
مشاوران امالکی که قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره 
بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه رو می شوند، اما 
به نظر می رسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش هایی 
بعضاً تا چند برابر اجاره بهای سال های اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده اند.

آن هم در حالی که هنوز دوره زمانی این مصوبه به یک ماه نرســیده و از سوی 
دیگر به دلیل واقع شــدن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاه ها، هنوز خیلی از 
خانواده های مســتأجر اقدام به جابه جایی نکرده اند که نشــان دهنده شکست 
خورده بودن مصوبه تعیین ســقف اجاره بها در ســال جاری است.ضمن اینکه 
کارشناسان اقتصاد مســکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه های 
پیش رو به دلیل تالش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با 
ارزش ملک که در سال های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می دهند. گفته 
می شود که نســبت اجاره بها به ارزش ملک معموالً در دامنه ۲۰ درصد )یعنی 
اجاره بها در بازه یک پنجم ارزش مسکن قرار می گیرد( باید برسد که هنوز هم 

علی رغم رشدهای شتابی اجاره بها، این فاصله پُر نشده است.

نگاهی به بازار اجاره بهای مسکن در محله های جنوب شهر تهران
بــه عنوان مثال در بریانک اجاره واحد واحــد ۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان 
ودیعه و اجاره ماهانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شــده اســت.واحد ۶۹ 
متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت ۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره 
ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مســکن عرضه شده است.

واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه ۴ یک واحد ۶۰ متری 
در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان از 
سوی موجر فایل شده است. اجاره این واحد در سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان 
در ماه بود که ۲.۵ برابر رشــد نشان می دهد.واحد ۶۰ متری در مهرآباد جنوبی 
بــا پارکینگ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومانی آماده ارائه به بازار اجاره مســکن است. واحدی که سال گذشته با قیمت 
ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود و رشــد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه 
کرده اســت.یک خانوار ساکن در شــرق تهران به خبرنگار مهر گفت: که سال 
گذشته ساکن یک واحد ۷۰ متری در نارمک به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه 
و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی بودند که موجر برای سال جاری اجاره همین 
واحد را به ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه افزایش 
داد ولی به دلیل عدم استطاعت در تأمین ودیعه مسکن، به شهر جدید پردیس 
برای ســال جاری کوچ کرده اند.یکی از مشاوران امالک در منطقه ۱۴ تهران به 
خبرنگار مهر گفت: یک واحد ۱۱ سال ساخت ۷۵ متری در محله شکوفه )جنوب 
شرق تهران( در حالی برای سال جاری ۴۵۰ میلیون تومان رهن کامل شده که 
همین واحد در ســال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل به مستأجر واگذار 
شــده بود.واحد ۷۲ متری در محله امیر بهــادر )انتهای جنوبی خیابان ولیعصر 
نرســیده به میدان راه آهن( با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعــه و اجاره ماهانه ۶.۵ 
میلیون در حالی به بازار اجاره مســکن عرضه شده که مشابه همین واحد سال 

گذشته در فاصله ۲ تا ۳ میلیون تومانی اجاره رفته بود.

 در دیدار اعضای شورای شهر صدرا با مدیرکل ورزش
 و جوانان فارس مطرح شد : 

 شهر صدرا کمترین  سرانه ورزشی 
استان را دارد

  به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری صدرا : شهر 
جدید صدرا با جمعیتی حــدود ۲۰۰ هزار نفر از نبود 
اماکن ورزشــی مناســب رنج می برد از این رو اغلب 
دوســتداران ورزش به ناچار برای اســتفاده از اماکن 
ورزشــی راهی شیراز میشــوند .در شهر صدرا تنها دو 

ســالن سرپوشــیده زیر نظر اداره ورزش و جوانان وجود دارد که جوابگوی نیاز 
عالقمندان به ورزش نیست ، ســالن چند منظوره بین المللی صدرا نیز امکان 
اســتفاده عموم را ندارد و می بایست مسابقات ورزشی در سطح ملی و استانی 
در آن برگزار شــود از این رو با پیگیری های شــورای شــهر صدرا جلسه ای با 
حضور رئیس و اعضای شــورای شــهر ، مدیرکل ورزش و جوانان استان، رئیس 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان شیراز و معاونین مدیر کل برگزار شد تا ضمن 
بررسی کمبودها و مشــکالت حوزه ورزش و جوانان شهر صدرا راهکارهای نیز 
ارائه گردد. خداکرم فیروزمند رئیس شــورای شهر صدرا در ابتدا ضمن گالیه از 
عدم توجه به ورزش شــهر صدرا در دوره های گذشته اظهار داشت : شهر صدرا 
یک شهر با جمعیت جوان است که به دلیل اجرای طرح های مسکن مهر ، اقدام 
ملی ، جهش مســکن و بخش خصوصی جمعیت آن به سرعت در حال افزایش 
اســت و این جمعیت نیازمند زیرســاخت های ورزشی هستند تا ضمن افزایش 
سالمت جسم و روح خود از آسیب های اجتماعی نیز جلوگیری گردد. فیروزمند 
افزود: به گفته کارشناسان حوزه آســیب های اجتماعی در صورتی که امکانات 
ورزشی در دسترس خانواده ها و نوجوانان نباشد ممکن است بسیاری از جوانان 
و نوجوانان برای جبران این کمبود ها به تفرحات ناسالم و مواد مخدر روی آورند 
که خسارات جبران ناپذیری برای خانواده ها و جامعه ایجاد می کند و بعد از آن 

بایستی با هزینه های باال این مشکالت را جبران کرد

میرکاظمی:
از بودجه زدگی فاصله می گیریم

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در هشت  
سال دولت گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
در کشــور هزینه شــد، تأکید کرد: باوجود این هزینه 
اما شــاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه گذاری 
منفی، بهــره وری منفی، تورم بــاال بودیم.به گزارش 
تسنیم، سیدمسعود میرکاظمی در جمع مدیران معاونت فنی و امور زیربنایی و 
تولیدی سازمان برنامه و بودجه افزود: یکی از مهم ترین آسیب های کنونی اداره 
کشور، بخشی نگری و نبود نگاه جامع به مسائل است.وی با بیان اینکه رویکرد 
ســازمان برنامه باید از بودجه محور به برنامه محور تغییر کند، گفت: اکنون ۸۰ 
درصد وقت و انرژی سازمان صرف مسائل بودجه و ۲۰ درصد هم به برنامه ریزی 
اختصاص می یابد، اما این روند باید معکوس شود.معاون رییس جمهور ادامه داد: 
با وجود انواع یارانه های آشــکار و پنهان برای تولید و نیروی کار ارزان چرا باید 
نگران واردات بود؟ چرا قیمت تمام شــده تولید داخل توان رقابت با محصوالت 
خارجی را ندارد؟ چرا بهره وری پایین اســت؟ برای حل ریشــه ای مشــکالت 
اقتصاد باید این موضوعات حل شــود.میرکاظمی بابیان اینکه در هشــت سال 
دولت گذشــته ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در کشــور هزینه شد، تأکید 
کرد: با این هزینه، اما شاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه گذاری منفی، 
بهره وری منفی، تورم باال بودیم و اغلب شــاخص های کالن اقتصادی وضعیت 
مناسبی نداشتند.رییس سازمان برنامه وبودجه اضافه کرد: با وجود توسعه قابل 
توجه زیرساخت ها در کشور، وضع اشتغال نامناسب است؛ ادامه این روند برای 
کشور مقدور نیست و باید تغییر ریل درست در اقتصاد ایجاد شود.وی با اشاره 
به فشــار های سیاسی برای ایجاد طرح های جدید، گفت: میانگین عمر پروژه ها 
در ســال گذشته به ۱۶,۹ سال رسید؛ یعنی کم کم باید این طرح ها را جزو آثار 
باســتانی بدانیم، آیا با منابع فعلی ادامه این روند امکان پذیر اســت؟ اگر طرح 
عمرانی توجیه اقتصــادی دارد بخش خصوصی باید آن را انجام دهد اگر ندارد 
بهتر اســت بودجه این بخش به بهبود تولید و رشــد اقتصادی همان منطقه 

اختصاص یابد.

از بودجه زدگی فاصله می گیریم
میرکاظمی با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه باید از بودجه زدگی فاصله 
بگیرد، افزود: در فصل تدوین برنامه هفتم توســعه قرار داریم، بسیار از خطوط 
ایــن تغییر ریل باید در همین برنامه هفتم انجام شــود و برنامه هفتم به جای 
کلی گویی باید بر حل مشکالت اصلی کشور متمرکز بوده و بهبود شاخص های 
کالن اقتصــادی را تضمین کند.به گفته وی، عملکرد برنامه های قبلی نشــان 
می دهد یا بســیاری از اهداف محقق نشــده یا خود برنامه دچار نواقصی بوده 
اســت. برنامه هفتم با آسیب شناســی این برنامه ها به حل ریشه مسائل اصلی 
کشور خواهد پرداخت و در این مسیر از توان تخصصی همه مجموعه ها کمک 
خواهیم گرفت.معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه در زمان تحویل دولت حتی 
پرداخت حقوق هم با مشکالتی مواجه بود، گفت: ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه 
بانک مرکزی استفاده شــده بود، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون 
اعتبار باقی مانده بود، هر ماه سر رسید ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
می رسید، مطالبات اقشار مختلف تلنبار شده بود، اما به لطف خدا و تالش همه 
بدنه دولت از این پیچ با موفقیت بدون اســتقراض ریالی از بانک مرکزی عبور 
کردیم.میرکاظمی در پایان از ضرورت تقویت نگاه ملی و پرهیز از بخشی نگری 
در دستگاه های مختلف ازجمله سازمان برنامه سخن گفت و تصریح کرد: مشی 
دولت حل ریشه ای مشــکالت اقتصادی و عملکرد کمتر از یک سال دولت هم 

نشان داده برای بازگشت اقتصاد به مسیر اصلی عزم راسخی دارد.

سامانه های بانکی تشخیص دادند؛

حساب هایی که منجر به قطع یارانه می شوند!
تشــخیص دهک بندی ها آن هم به دست سامانه های دستگاه 
های مختلف، نشان داده استفاده از حساب شخصی در تجارت، 
دهک بندی ها را تغییر می دهد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛ 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بازهم به ادامه دار بودن پرداخت 
یارانــه نقدی به مــردم در صورت موفق نبــودن طرح کاالبرگ 
الکترونیــک تاکید کرد.یارانه ای که هنوز هم تعدادی از اقشــار 
جامعه یا دریافت نکرده انــد و یا مبلغ دریافتی آن ها همچنان 
بلوکه شــده اســت. تا وزارت رفاه با تایید اعتراض آنها به دهک 
بندی رســیدگی کرده و گزینه رفع مسدودیت حساب آن ها را 
انتخــاب کند.داریوش ابو حمزه ای، معاون رفاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی احتماال نتایج نهایی اعتراضات تا پایان 
خرداد و طی یکی دو هفته دیگر از طریق ســامانه حمایت اعالم 
می شود و مردم می توانند نتیجه بررسی ها را مشاهده کنند.قشر 
دوم از متقاضیان یارانه، که ثبت نام کنندگان هستند نیز پیگیر 
دریافت این رقم هستند. به گفته خانم طیبه حسینی، سخنگوی 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها، اولین لیست ثبت نام کنندکان 
برای دریافت یارانه، هفته ای که گذشــت به وزارت رفاه ارسال 
شد. لیســتی که قرار است به سیســتم دریافت یارانه نقدی و 
احتمال قــوی در آینده نزدیک کاالبرگ الکترونیک اضافه کند. 
لیســت جدید و اعتراضات ثبت شــده در سیستم ها در سامانه 
رفــاه ایرانیان، بر مبنای موارد مختلفی به بررســی دهک بندی 
ها می پردازد. یکی از این معیارها گردش حساب هاست.حساب 
هایی که در صورت استفاده های تجاری از آن گردش حساب را 
بیشتر از درآمد یک خانوار نشان می دهد. برای جلوگیری از این 
اتفاق، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق ماده ۱۰ قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام به تفکیک حساب 

شخصی و تجاری کرده و این روند به گفته برزگری رئیس مرکز 
تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی از ابتدای خرداد آغاز شده 
و افراد با تســلیم اظهارنامه مالیاتی، حساب تجاری این شغل را 

نیز معرفی می کند.

حساب شخصی و تجاری چیست؟
ســیاوش غیبی پور، کارشــناس امور مالیاتی در معرفی حساب 
شــخصی و تجاری می گوید: حســابی که مالیــات آن از قبل 
پرداخت شده اســت را شــخصی و درآمد که هنوز مالیات آن 
پرداخت نشده و قرار است با اظهارنامه این رقم پرداخت شود را 

تجاری می گویند.به گفته او، افراد هنوز این تفکیک حساب ها را 
انجام ندادند و بعضا دیده می شود تنخواه گردان یک شرکت از 
حساب شخصی خود استفاده می کند، این فرد در دهک بندی 
یارانه ها به علت ثبت رقم تراکنشها در حساب شخصی با مشکل 
دهک بندی ها مواجه می شــود. چرا که ســامانه ها واریزی به 
حساب فردا را به طور میانگین ۶ ماهه تشخیص داده و محاسبه 
می کننــد. اگر فردی به طور مثال خانه یــا خودرویی فروخته 
باشد این رقم در یک ماه اتفاق می افتد و بررسی سایر تراکنش 
ها در ماه های گذشــته این موضوع را عیان می کند.شناسایی 
این حساب ها برای ســازمان امور مالیاتی نیز سخت نیست به 

طوری که منظور رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید: رقم های 
کارت به کارت اگر از ســقفی عبور کند ما آن حساب را تجاری 
تلقی می کنیم.به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد، با معرفی حساب 
شــخصی و تجاری این تشخیص ممکن می شود که شاید چند 
شریک با یک حساب مشغول به کار تجاری هستند و این گردش 
مالی نباید بر مبنای درآمد یک نفر محاسبه شود. اجرای سامانه 
مودیان در آینده نزدیک این شفافیت را برای توزیع عادالنه ثروت 

فراهم می کند.

قطع و وصلی سامانه ها در دادن اطالعات به پایگاه رفاه 
ایرانیان!

حســین میرزایی، کارشــناس دولت الکترونیک در این باره می 
گوید: اتصال سامانه های تشــخیص نیز قطعا راهکار شناسایی 
دقیــق افراد و دهک بندی ها را فراهم می کند. بیش از ۴۹ زیر 
مجموعــه به پایگاه رفاه ایرانیان متصل اســت که اگر تمام این 
بانک های اطالعاتی به درستی اطالعات را ارائه کنند، می توان 
نیازهای درمانی، غذایی و ترابری افراد را به درســتی تشخیص 
دهیم.او ضمن انتقاد به روند بروزرسانی پایگاه رفاه ایرانیان، گفت: 
متاسفانه برای راه اندازی این ســامانه ها در کشور، اطالعات از 
دســتگاه ها دادنی نیســت بلکه گرفتنی است! یعنی بارها برای 
اتصال یک بانک اطالعاتی باید به سراغ دستگاه برویم و اطالعات 
را با اعمال فشــار بگیریم.هرچند که هنوز بانک مرکزی غیر از 
دســتور کار قرار دادن تفکیک حساب شخصی از تجاری، اقدام 
یا توضیحاتی درباره این روند برای عموم نداده است اما سازمان 
امور مالیاتی امکان این تفکیک حساب را با تمدید مهلت تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی را تا ۱۵ تیر فراهم کرده است.



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 26 خرداد 1401  16 ذی القعده 1443  16 ژوئن 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4929  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

وزیر نفت:
 شایعه گرانی بنزین و جمع آوری کارت های سوخت جایگاه داران 

را تکذیب می کنم
وزیر نفت با بیان اینکه بحث افزایش قیمت بنزین در دســتورکار دولت نیســت، تاکید کرد: شــایعه جمع آوری کارت های ســوخت 
جایگاه داران را نیز تکذیب می کنم.به گزارش ایلنا، جواد اوجی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه جمع آوری کارت های ســوخت 
جایگاه داران در برخی از استان ها صحت دارد یا خیر؟ و آیا قرار است قیمت بنزین افزایش پیدا کند؟، گفت: من امروز اعالم می کنم به 
هیچ عنوان و اصال و اصال نه تنها بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست و این مسئله در دستور کار دولت قرار ندارد. وی ادامه داد: شایعات منتشر شده در فضای مجازی 

و جامعه مبنی بر جمع آوری کارت سوخت جایگاه داران را کامال تکذیب می کنم و در این مورد هم چیزی در دستورکار وزارت نفت و دولت قرار ندارد.

گزیده خبر

تغییر ساعات اداری، مصرف برق پایتخت را 
کاهش داد

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گفت: 
به دنبال اجرای مصوبه هیئت دولت مبنی بر تغییر ساعات کاری ادارات، مصرف 
برق کالن شهر تهران در ساعات اوج مصرف کاهش یافت.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از وزارت نیرو، »مسعود عزیزی« مصوبه هیئت دولت مبنی بر تغییر 
ســاعات کاری ادارات را راهکاری مؤثر در کاهش بار شبکه برق در ساعات اوج 
بار دانست و اظهار داشت: بررسی وضعیت شبکه برق پایتخت نشان دهنده آن 
اســت که از زمان آغاز اجرای این طرح، مصرف برق شهر تهران در ساعات اوج 
مصرف میان روز، کاهش قابل مالحظه ای داشته است.وی همچنین با بیان اینکه 
شهر تهران با بیش از ۴ میلیون مشترک، به تنهایی بیش از ۱۰ درصد کل انرژی 
برق کشور را مصرف می کند، افزود: این کاهش مصرف به دلیل همکاری ارزنده 
دستگاه ها و نهادهای اداری بوده است و تداوم آن می تواند بخش زیادی از دغدغه 
تأمین برق در تابستان پیش رو را برطرف کند.معاون فروش و خدمات مشترکان 
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ادامه داد: در عین حال برخی از ادارات 
شهر تهران نیز متأسفانه همکاری مناسبی در این خصوص نداشته اند که پس از 
ارائه اخطار، نسبت به قطع برق آنان اقدام شده است.وی تصریح کرد: در همین 
راستا، روز چهارشنبه، ۲۵ خردادماه نیز، برق ۱۵ دستگاه اداری که مصوبه هیئت 
وزیــران مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق را رعایت نکرده اند، قطع شــد.معاون 
فروش و خدمات مشــترکان شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از تمامی 
مشــترکان برق شهر تهران درخواست کرد با توجه به افزایش روز افزون مصرف 
برق، با رعایت راهکارهای مدیریت انرژی و خودداری از استفاده از وسایل برقی 

پرمصرف در ساعات ۱۲ الی ۱۸ به تأمین برق پایتخت کمک کنند.

معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق اصفهان:
عدم آگاهی از ساعات پیک مهمترین دلیل 

افزایش مصرف 
 در نشســت خبری ســتاد عملیاتی مدیریت و گذر از پیک ۱۴۰۱ که با حضور 
معاون فروش و خدمات مشــترکان و مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق اصفهان برگزار شــد، مدیریت مصرف بــرق در بخش های اداری، خانگی و 
صنایع با توجه به شــروع پیک مصرف از۱۵ خردادتا۱۵مردادماه تشریح گردید.
مهرداد جنتیان، معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق اصفهان اعالم کرد: 
بــه تمام اداره ها اخطار مدیریت مصرف داده شــده و چنانچه، الگوی مصرف را 
رعایت نکنند، برق آنها قطع می شــود. وی افزود: طبق بند۲ وزیران، بانک ها، 
نیروهای مسلح و همه دوایر دولتی موظفند 3۰درصد در وقت داری و 6۰درصد 
در ســاعات غیراداری به صرف جویی برق خود اقدام کنند. زیرا، قطع انشــعاب 
برای نهادهایی که همکاری نمی کنند، پیش بینی شده است. او با اشاره به اینکه 
با بخش های پرمصرف خانگــی، تجاری و صنعتی برخورد می کنیم، گفت: در 
صورت افزایش مصرف در ساعات پیک، پس از دو نوبت اخطار، در صورت ادامه 
مصرف باال، برق آنها با حکم دادستانی قطع می شود. وی با انتقاد از عدم رعایت 
الگوی مصرف در بخش خانگی و تجاری، عدم آگاهی از ساعات پیک را مهمترین 
دلیل افزایش مصرف در ساعات پیک عنوان کرد.  جنتیان درباره وضعیت نیروگاه 
توضیح داد: میزان تولید نیروگاهای آبی بدلیل مشکالت خشکسالی های اخیر 
کاهش یافته و یا انرژی خود را ذخیره می کنند که این نیز مشکالتی را در تولید 

برای ما ایجاد نموده است. 

تعرفه برق کشاورزان همکار در مدیریت 
مصرف برق رایگان شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از امکان بهره مندی مشترکان 
کشــاورزی از برق رایگان در صورت همکاری با این شرکت خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی در گفتگویی 
با اعالم اینکه کشاورزان عزیز استان زنجان با عقد تفاهم نامه همکاری با مدیریت 
توزیع برق شهرستان خود می توانند از برق رایگان برخوردار شوند گفت: استان 
زنجان بیش از 9 هزار مشترک برق کشاورزی دارد که ۲3درصد از انرژی توزیع 
شــده در استان را مصرف می کنند و این مشترکان با عقدتفاهم نامه همکاری با 
شرکت توزیع برق استان زنجان و تعدیل بار مصرفی خود در ۵ ساعت اوج مصرف 
از ۱9 ساعت برق رایگان در روز برخوردار شوند.جوادی افزود: استفاده ۱9 ساعته 
از برق رایگان در ساعات غیرپیک از نظر اقتصادی می توانند مشوق بسیار خوبی 
برای مشــترکان کشاورزی باشــد که به راحتی با جابجایی ساعت مصرف خود 
پاداش همکاری دریافت نمایند و امید اســت کشاورزان با درنظر گرفتن شرایط 
دشــوار صنعت برق برای تأمین برق کشور در فصل تابستان همکاری الزم را با 
شرکت توزیع نیروی برق استان داشته باشند.گفتنی است شرکت توانیر با صدور 
اطالعیه ای از رایگان شــدن برق کشاورزان همکار در مدیریت مصرف برق خبر 
داد. در این اطالعیه آمده است: »به منظور قدردانی و جبران زحمات و همکاری 
کشــاورزان در مدیریت مصرف برق فصل تابستان امســال، امکان بهره مندی 
مشــترکان محترم کشــاورزی از برق رایگان در صورت همکاری با صنعت برق 
فراهم گردیده است.شــرایط در نظر گرفته به گونه ای است که کلیه کشاورزان 
محترم می توانند با عدم اســتفاده از برق چاه های کشاورزی به مدت ۵ ساعت 
در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ )که در تفاهم نامه همکاری درج می شود( و انتقال زمان 
آبیاری به ساعات دیگر، از برق رایگان در مابقی ساعات شبانه روز استفاده نمایند.
یادآور می شــود عدم آبیاری در ساعات گرم روز، یکی از اصول علمی کشاورزی 
نیز محسوب می شود چرا که در این ساعات به دلیل گرمای هوا و تبخیر بسیار 

آب، ضمن اتالف منابع آب و انرژی، باعث آسیب به گیاهان نیز می شود.

قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد که قیمت 
نفت سنگین ایران ماه میالدی گذشته ۸.۷ درصد رشد 
کرد.به گزارش ایســنا، قیمت هر بشــکه نفت سنگین 
ایران در ماه مه به ۱۱۵ دالر و ۴۸ ســنت رســید که 
9 دالر و ۲۰ ســنت معادل ۸.۷ درصد در مقایســه با 
قیمت  ۱۰6 دالر و ۲۸ سنت در آوریل، افزایش داشت. 

میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، به ۱۰۲ دالر و 9۲ 
ســنت در مقایسه با میانگین قیمت 6۱ دالر و 9۴ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ 
رســید.ارزش سبد نفتی اوپک در ماه مه رشد چشمگیری پیدا کرد و به ۱۱3 دالر و 
۸۷ سنت در هر بشکه رسید که هشت دالر و ۲3 سنت معادل ۷.۸ درصد در مقایسه 
با آوریل افزایش نشــان داد. میانگین ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۲ 
تاکنون، به ۱۰۲ دالر و ۸۰ ســنت در هر بشکه در مقایسه با 6۲ دالر و ۱6 سنت در 
مدت مشــابه سال ۲۰۲۱ رسید.طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل 
از ۱3 کشــور، در ماه مه به ۲۸.۵۱ میلیون بشــکه در روز رسید که ۱۷6 هزار بشکه 
در روز کاهش ماه به ماه داشــت. تولید نفت این گروه عمدتا در عربســتان سعودی، 
امــارات متحده عربی و کویت افزایش پیدا کرد امــا در لیبی، نیجریه، عراق، گابن و 
ایران کاهش داشت. تولید نفت ایران در ماه مه به ۲.۵۴۴ میلیون بشکه در روز رسید 
که ۲۰۰۰۰ بشــکه در روز در مقایسه با سطح تولید ۲.۵6۵ میلیون بشکه در روز در 

آوریل، کمتر بود.

قیمت گاز در اروپا ۱۳ درصد افزایش یافت
قیمــت گاز در اروپا بــه خاطر کاهــش جریان گاز 
از خط لوله نورداســتریم ۱3 درصــد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از اویل پرایس، 
شــرکت گازپروم روســیه در روز سه شنبه اعالم کرد 
عرضه گاز طبیعی از طریق خط لوله نورد اســتریم به 
آلمان ۴۰ درصد نسبت به برنامه قبلی کاهش خواهد 

یافــت که نتیجه تأخیر در تعمیر تجهیزات اســت. به این ترتیب قیمت گاز در اروپا 
۱3 درصــد افزایش یافت.طبق اطالعیه گازپروم، شــرکت زیمنس در بازگرداندن 
واحدهای کمپرســور گاز از تعمیرات تأخیر داشته و مشکالت فنی مانع فرستادن 
مقادیر تعیین شــده گاز در بزرگ ترین خط لوله گاز به اروپا می شود. درحال حاضر 
فقط 3 واحد کمپرسور، گاز را از ایستگاه پورتووایا در دریای بالتیک به سمت غرب 
پمپ می کنند.شرکت گازپروم روســیه اعالم کرد درحال حاضر تنها ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز از خط لوله نورد استریم به سمت اروپا فرستاده می شود، درحالی که 
این رقم قرار بود ۱6۷ میلیون مترمکعب باشد.کاهش عرضه گاز از طریق خط لوله 
نورد استریم به آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا قیمت گاز در این قاره را در 
روز سه شنبه دو رقمی کرد. شاخص قیمت گاز در اروپا ۱3 درصد باال رفته و قیمت 
گاز در انگلیس ۱۱ درصد افزایش یافته است.عرضه گاز روسیه به اروپا بدون در نظر 
گرفتن کشــورهایی که صادرات گاز روسیه به آن ها متوقف شده، کاهش یافته است. 
اوکراین در ماه گذشــته جریان گاز از روســیه به اروپا را در ســوخرانیوکا به خاطر 
مداخله نیروهای اشــغالگر در فرایندهای فنی متوقف کرد. سوخرانیوکا یکی از دو 
نقطه ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین است. به این ترتیب یک سوم 
جریان گازی که از اوکراین به اروپا می رفت متوقف شد.از طرف دیگر، خط لوله نورد 
اســتریم که اوکراین را دور میزند، در ماه آینده برای ۲ هفته به منظور تعمیرات و 
نگهداری معمول بســته خواهد بود. به این ترتیب هیچ جریان گازی به آلمان وجود 

نخواهد داشت.

اوپک به دورنمای بازار نفت خوش بین ماند
اوپک همچنان انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت در سال 
۲۰۲۲ از سطح پیش از پاندمی کووید فراتر رود، با این حال 
هشدار داد حمله روسیه به اوکراین و تحوالت پیرامون همه 
گیری، همچنان یک ریســک قابل مالحظه مانده اســت.به 
گزارش ایسنا، اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش 
بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ به میزان 
3.36 میلیون بشــکه در روز رشد می کند و به روند احیا از 
افت ســال ۲۰۲۰ ادامه می دهد.جنگ اوکراین، باعث شــد 
قیمت نفت در مارس برای مدت کوتاهی به باالی ۱39 دالر 
در هر بشکه صعود کند که باالترین رکورد از سال ۲۰۰۸ بود 
و فشارهای تورمی را تشدید کرد. قرنطینه کووید در چین و 
شیوع بیماری در پکن، باعث ازسرگیری تستهای گروهی شد 
و تقاضا برای نفت را محدود می کند.در گزارش اوپک آمده 
است: نگاهی به پیش رو نشان می دهد تحوالت ژئوپلیتیکی 
اخیــر و تحوالت نامعلوم پاندمی در اواخر نیمه دوم ســال، 
همچنان ریســک قابل مالحظه ای برای پیش بینی احیای 
تقاضا برای نفت و رسیدن آن به سطح پیش از پاندمی، ایجاد 
می کند. فشارهای تورمی احتماال ادامه پیدا می کند و معلوم 
نیست چه زمانی مسائل ژئوپلیتیکی حل خواهند شد. با این 
حال، پیش بینی می شود تقاضا برای نفت در سطح مطلوبی 
در نیمه دوم امســال بماند.در این گزارش پیش بینی شــد 
مصرف نفت جهان در ســه ماهه ســوم از مرز ۱۰۰ میلیون 
بشکه در روز عبور می کند که مطابق با پیش بینیهای قبلی 

است و میانگین مصرف در سال میالدی جاری به ۱۰۰.۲9 
میلیون بشکه در روز می رسد که اندکی باالتر از نرخ مصرف 
در ســال ۲۰۱9، پیش از آغاز همه گیری کووید خواهد بود.

اوپک پیش بینی خود از نرخ رشــد اقتصاد جهانی در سال 
۲۰۲۲ را تغییر نداد و 3.۵ درصد اعالم کرد و خاطرنشان کرد 
ریسکهای نزولی قابل توجه مانده و پتانسیل صعودی، کامال 

محدود است.قیمت نفت پس از انتشار این گزارش، به روند 
افزایشی خود ادامه داد و باالی ۱۲3 دالر در هر بشکه معامله 
شد.اوپک و متحدانش شامل روسیه، سرگرم افزایش ماهانه 
تولید برای پایان دادن به محدودیت عرضه ای هســتند که 
در ســال ۲۰۲۰ در اوج پاندمی به اجرا گذاشتند. در نشست 
دوم ژوئن، وزیــران اوپک پالس برنامه افزایش تولید را جلو 
انداختند تا افت تولید روســیه را جبــران کنند. با این حال 
تولیدکنندگان اوپک پــالس همچنان کمتر از میزان توافق 
شده، تولیدشان را افزایش دادند که به دلیل کمبود سرمایه 
گذاری بعضی از اعضای اوپک در میادین نفتی و افت تولید 
روســیه به دلیل تحریمها و بایکوت خریداران است.گزارش 
اوپک نشــان داد این روند در ماه مه ادامه پیدا کرده و تولید 
اوپک به دلیل کاهش تولید لیبی، نیجریه و کشورهای دیگر، 
به میزان ۱۷6 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و به ۲۸.۵۱ 
میلیون بشکه در روز رســید.اوپک پیش بینی خود از رشد 
عرضه غیراوپک در سال ۲۰۲۲ را به میزان 3۰۰ هزار بشکه 
در روز کاهــش داد و ۲.۱ میلیون بشــکه در روز اعالم کرد. 
اوپک پیش بینی خود از تولید روسیه را به میزان ۲۵۰ هزار 
بشــکه در روز کاهش داد و برآوردش از رشد تولید آمریکا را 
بدون تغییر حفظ کرد.بر اساس گزارش رویترز، اوپک انتظار 
دارد تولید نفت شــیل آمریکا در سال ۲۰۲۲ به میزان ۸۸۰ 
هزار بشــکه در روز رشد کند که نسبت به پیش بینی قبلی 

این گروه تفاوتی نکرده است.

تمرکز و اتخاذ تمهیدات الزم برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام از میادین مشترک 
کشــور با اولویت میادین نفتی آزادگان، یادآوران، یاران، آذر و فرزاد از اولویت های 
وزارت نفت در سال گذشته بوده که در این راستا نیز گام های خوبی برداشته شده 
است.به گزارش ایسنا، ایران چهارمین کشور از نظر دارا بودن ذخایر نفتی و دومین 
کشور از نظر ذخایر گازی در جهان است و درمجموع بزرگ ترین کشور دنیا به لحاظ 
دارا بودن ذخایر هیدروکربنی به شمار می رود. این ذخایر در میادین متعدد نفت و 
گاز کشور گسترده بوده و از این تعداد ۲۸ مخزن مشترک بوده به این معنا که ایران 
در این میادین با یک یا چند کشــور همســایه مشترک است و هر کدام سهمی از 
این میادین دارند.بزرگ ترین شریک ایران در میادین مشترک همسایه غربی ایران، 
عراق است که ۱۲ میدان مشترک بین دو کشور وجود دارد. همچنین ایران در پنج 
میدان با امارات متحده عربی، چهار میدان با عربســتان، چهار میدان با قطر و یک 
میدان با هرکدام از کشــورهای عمان، کویت و ترکمنستان مشترک است. اهمیت 
میادین مشــترک آنچنان برای ایران زیاد اســت که درمجموع ۵۰ درصد از ذخایر 
گازی کشف شده کشــور در میادین مشترک گازی قرار دارد، با این حال بر اساس 
آنچه وزارت نفت اعالم کرده، از ۲۸ مخزن مشترک، ایران در ۱۵ میدان فعال است 

و توسعه ۱3 میدان دیگر یا انجام نشده و یا هنوز به تولید نرسیده است.

اجرا و پیگیری قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور
برنامه ریزی جهت افزایش تولید میادین نفتی ازطریق انجام عملیات احیای حدود 
۷۵۰ حلقه چاه کم بازده توســط شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی به میزان 
تولید تجمعی اضافی حدود ۸3 میلیون بشکه نفت خام از دیگر برنامه های این بخش 
بوده اســت. عالوه بر این آغاز اجرای فعالیت های توســعه ای میادین نفتی و گازی 
که قرارداد آنها پیش از این منعقد شــده شامل پایدار غرب و آبان با کنسرسیومی 
متشــکل از شرکت های خارجی و داخلی، ســپهر و جفیر با شرکت ایرانی، چشمه 
خوش، پایدار شرق و دالپری با کنسرسیوم خارجی و داخلی، توسعه تکمیلی میدان 

آزادگان جنوبی )فاز ۱( با شرکت پتروپارس، توسعه میدان مشترک فرزاد با شرکت 
پتروپارس و توسعه میدان گازی بالل با شرکت پتروپارس در دستور کار قرار گرفته 
است.پیگیری جهت نهایی سازی قراردادهای توسعه ای شامل توسعه و بهره برداری 
میدان سهراب )امضای قرارداد با شــرکت انرژی دانا در بهمن ماه ۱۴۰۰(، امضای 
قرارداد توسعه فاز دوم الیه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی در اسفند ماه ۱۴۰۰ 
با مشــارکت شرکت تاسیسات دریایی و یک شــرکت خارجی، امضای تفاهم نامه 
مرحله دوم توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان با شرکت ایرانی گستر سینا در اسفند 
۱۴۰۰، توسعه و بهره برداری میدان مشترک یاران )شامل یاران شمالی و جنوبی( 
با شرکت داخلی )انعقاد قرارداد و تایید در شورای اقتصاد( در دستور کار قرار دارد.
عالوه بر این  طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری ازمیدان کوپـــال در 
الیه آسماری با مشارکت شرکت خارجی و شرکت داخلی )در انتظار دریافت مصوبه 
شــورای اقتصاد( توسعه و بهره برداری میادین پارسی و پرنج با شرکت مپنا، انعقاد 
تفاهم نامه توسعه میادین نفتی دهلران و دانان با شرکت خارجی و انعقاد تفاهم نامه 

توسعه میادین گازی ارم و پازن با شرکت خارجی در دستور کار است.

توسعه و تولید از میادین گازی کشور با اولویت میدان گازی پارس جنوبی
تمرکز بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی، اتخاذ تمهیدات الزم و استفاده از تمامی 
ظرفیت های موجود برای افزایش تولید گاز غنی از این میدان مشترک گازی، با بهره 
برداری از فازهای میدان گازی پارس جنوبی، میزان تولید گاز غنی ایران از کشــور 
قطر با وجود ســهم دو برابری این کشور از این میدان گازی مشترک، پیشی گرفته 
 است. توسعه فازهای ۱3، ۲۴ و ۲۲ به اتمام رسیده و توسعه فاز ۱۴ نیز با پیشرفت 
فیزیکی بیش از 9۱ درصد در انتهای ســال ۱۴۰۰ در حال انجام اســت.پیگیری 
اجرای فاز ۱۱ طرح توســعه میدان گازی پــارس جنوبی و پیش بینی تولید اولیه 
از این طرح در ســال ۱۴۰۱ )پیشرفت فیزیکی بیش از 3۴ درصد در انتهای سال 
۱۴۰۰ به پشتوانه افزایش جهشی تولید گاز کشور در پارس جنوبی، ظرفیت تولید 
گاز خام کشور برای نخستین بار از مرز ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرد.

اما متوسط تولید گاز غنی از میدان گازی پارس جنوبی در سال های اخیر از روند 
افزایشی قابل توجهی برخوردار بوده و این رقم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته 
بیش از ۴ درصد رشــد داشته است. شایان ذکر است که با راه اندازی فازهای جدید 
پارس جنوبی، میزان تامین گاز کشــور از این میدان در ســال ۱۴۰۰ به حدود ۷۰ 
درصد ارتقا یافته است.پیگیری اجرای بسته طرح توسعه میادین گازی شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران شــامل طرح توسعه ۱۱ میدان توسعه نیافته، توسعه فاز دوم 
میدان آغار و احداث ایستگاه تقویت فشار برای میادین سرخون و شانول از اقدامات 

مهم در سال ۱۴۰۰ بوده است.

تمرکز دولت بر توسعه و تولید از میادین نفتی و گازی کشور

سخنگوی وزارت برق عراق گفت در دو روز آینده بدهی های گازی و معوق عراق به 
ایران که از سال ۲۰۲۰ عقب مانده است، پرداخت خواهد شد.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، احمد موسی ســخنگوی وزارت برق عراق امروز سه شنبه در گفت وگو با 

خبرگزاری عراق )واع( اعالم کرد: بدهی های صادرات گاز ایران به عراق در ســال 
۲۰۲۰ پرداخت نشــده است و علت آن تصویب نشدن بودجه در آن زمان بود اما 
امــروز اعالم می کنیم کــه در دو روز این بدهی ها را پرداخت خواهیم کرد تا مانع 
از کاهش تزریق گاز )از ســوی ایران( شویم و این اقدام بر اساس فرمول های مورد 
اعتماد انجام می شود.وزیر برق عراق در اوایل خردادماه جاری گفت: این وزارتخانه 
بدهــی ایران بابت واردات گاز را ظرف یک ماه پرداخت خواهد کرد.»عادل کریم« 
گفت: به ایران سفر و با وزیر نفت ایران توافق کردم که تا قبل از پایان ماه جاری، 
بدهی خود بابت واردات گاز را پرداخت کنیم و با دولت توافق کردیم که بدهی به 
طرف ایرانی پرداخت شــود.وی که در یک کنفرانس خبری در شهر کربال سخن 
می گفت با بیان اینکه »با طرف ایرانی توافق شــد که در تابستان و طی چهار ماه 
روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز از ایران به عراق صادر شود«، اظهار داشت: عراق 
در زمســتان نیز بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون مترمکعب در روز گاز از ایران وارد خواهد 

کرد.وزیر برق عراق گفت: ایران هم اکنون بین 3۵ تا 3۸ میلیون مترمکعب در روز 
به ما گاز می رســاند.کریم در ادامه با بیان اینکه »تابستان امسال بهتر از گذشته 
خواهد بود«، گفت: وزارت برق تا حد امکان تالش کرده است خود را برای تابستان 
امسال آماده کند و یک طرح فنی کوتاه از شمال به جنوب عراق تهیه کرده است.
پیشتر وزیر برق عراق در 9 اردیبهشت امسال گفت که توافقی بین عراق و ایران بر 
سر واردات گاز بر اساس حجم مورد نیاز و پرداخت طلب تهران حاصل شده است.
وزیر برق عراق افزود: بغداد مبالغی را به دلیل واردات گاز به تهران بدهکار است و 
بر سر پرداخت این بدهی ها توافق شد و پیش بینی می کنیم که در فصل تابستان و 
زمستان آینده حجم مورد نیاز گاز را داشته باشیم.کریم تأکید کرد: کمبود گاز در 
سطح جهان وجود دارد و گاز به کاالی بسیار پرتقاضا تبدیل شده است و دستیابی 
عراق به نیازهای خود به این انرژی یک دســتاورد است. ما انتظار داریم که تأمین 
برق برای شــهروندان در تابستان خوب باشد. از شهروندان می خواهیم که مصرف 

بهینه ای برای اطمینان از توزیع خوب برق برای همه داشــته باشند.وی همچنین 
گفت: میزان کل انرژی تولیدی عراق خوب اســت، اما مصرف آن بسیار باالست و 
از سال ۲۰۰3 تا به امروز میزان مورد نیاز بیش از 6۰۰ درصد افزایش یافته است.

وزیر برق عراق پیشتر در 3۰ فروردین امسال در گفت وگویی که خبرگزاری ناس 
این کشور منتشر کرد، گفت: تمام پولی که قرار است به طرف ایرانی بابت واردات 
گاز پرداخت شــود در بانک »TBI« )بانک تجارت عراق( نگهداری و ذخیره شده 
اســت.کریم اظهار کرد: این کشور در ســال ۲۰۲۰ هیچ پولی به طرف ایرانی که 
حدود یک میلیارد و ۷۵۰ هزار دالر اســت، پرداخت نکرده است و تمام پولی که 
قرار است به طرف ایرانی پرداخت شود در بانک »TBI« ذخیره شده است.عراق از 
یک مشــکل بزرگ در تأمین برق رنج می برد و برق در بسیاری از شهرهای عراق 
به ویژه در تابســتان که دمای هوا به ۵۰ درجه می رسد به صورت شبه دائمی قطع 
می شــود.عراق، ساالنه به 3۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد این در حالی است که هر 
سال یک هزار و ۵۰۰ مگاوات نیز به این احتیاج افزوده می شود. عراق امسال ۴ هزار 
مــگاوات به ظرفیت تولید خود خواهد افزود، همچنین قراردادهایی برای تولید ۷ 

هزار و ۵۰۰ مگاوات از طریق انرژی خورشیدی امضا کرده است.

بدهیگازیعراقبهایرانطی۲روزآیندهپرداختمیشود
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گزیده خبر

با اجرای پروژه های متعدد بهبود محقق شده است؛
کاهش ۳۹درصدی مراجعه مشتریان 

ایران خودرو
 )R۱۰۰( شــاخص مراجعات یک ماهه مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش
مربــوط به محصوالت تولیدی ایــران خودرو در ماه های ابتدایی ســال ۱۴۰۱ 
در مقایســه با میانگین ســال ۱۴۰۰ کاهش ۳۹ درصدی را تجربه کرده است.

ایکوپرس- شــاخص مراجعات یک ماهه مشــتریان به شــبکه خدمات پس از 
فروش محصوالت ایران خودرو در ماه های ابتدایی امســال در مقایســه با دی 
ماه ســال ۱۴۰۰ نیز کاهش ۱۴ درصدی داشته است.همچنین بر پایه گزارش 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای بازه زمانی اردیبهشت ماه امسال، 
براساس کاهش امتیاز منفی صورت گرفته، سطح کیفی محصوالت تولید شده 
در فروردین و اردیبهشــت ۱۴۰۱ با رشــد ۱۱ درصدی نسبت به دی ماه سال 
گذشته و رشــد ۱۳ درصدی نسبت به میانگین امتیاز محصوالت تولیدی سال 
گذشته در مسیر ارتقای کیفیت و کسب رضایتمندی مشتریان قرار گرفته است.
بر پایه این گزارش، در گروه خودروهای سبک و وانت نیز رشد ۸ درصدی سطح 
کیفی محصول نیوپیکاپ فوتون ایران خودرو دیزل نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ به 

ثبت رسیده است.

جعفری مطرح کرد:
ذخایر معدن مس جانجا با توسعه اکتشافات، 

افزایش می یابد
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: معدن مس-طال جانجا دارای بیش از ۱۰۰ 
میلیون تن ذخیره قطعی اســت که پیش بینی می شود با توسعه اکتشافات در 
منطقه، ذخیره احتمالی آن به یک میلیارد تن برســد.به گزارش روابط عمومی 
ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری که امروز در چهارمین نشســت صمیمانه رسانه ای 
)یک ماه اخیر(، با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: با فعال شدن معدن جانجا 
در سیستان و بلوچستان، بخش خصوصی فعالیت خود را در معادن اطراف توسعه 
بخشیده و آینده ای پررونق در انتظار آن مناطق است.وی گفت: بر اساس تعهد 
سرمایه گذار طی پنج سال آتی با احداث کارخانه تولید کنسانتره مس )ظرفیت 
ســاالنه حداقل ۱۳۰هزار تن( و ایجاد صنایع پایین دســتی، شرایط برای رشد 
تولید و اشــتغالزایی در این منطقه فراهم خواهد شد.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرد: تامین امنیت، توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رفاه برای 
مردم منطقه یکی از اثرات اجرای طرح مس جانجا است که در کنار توسعه معدن 

و احداث واحدهای فراوری صورت می گیرد.

اصالح ساختار و بازتعریف فعالیت نیروی 
انسانی در سایپا با هدف چابک سازی

گروه خودروسازی ســایپا برای اولین بار موفق شد اصالح ساختار را به صورت 
واقعی در مجموعه خود پیاده ســازی کند تا با بازتعریف فعالیت نیروی انسانی 
و چابک ســازی برای این مجموعه را محقق کند.به گزارش ســایپانیوز به نقل 
از خبرگــزاری فارس، حدود 5 ماهی اســت که تیم جدیــد مدیریتی در گروه 
خودروسازی سایپا مستقر شده است. زمانی که این مجموعه تحویل تیم جدید 
شــد، ۸۰ هزار خودروی ناقــص، 5 هزار و 2۰۰ خودرو یــورو ۴ و هزار و 7۰۰ 
خودرو بدون گارانتی وجود داشت، از همین رو تصمیم گرفته شد که 5 موضوع 
»افزایش تولید«، »ارتقای ســطح کیفی خودروها«، »تولید محصوالت جدید«، 
»افزایش بهره وری« و »اصالح ســاختار« در دستور کار قرار گیرد.بر این اساس 
این مجموعه در مدت کوتاه و با تکیه بر توان مهندسی و کارگری خود توانست 
بخش قابل توجهی از خودروهای کف پارکینگ که به یک بحران تبدیل شــده 
بود را به شــدت کاهش دهد و ۸6 هزار و ۹۰۰ دســتگاه را به کمتر از 25 هزار 
دستگاه برساند.این خودروساز از سوی دیگر توانست در تولید روزانه، رکورد هزار 
و 7۳۰ دستگاه را بزند و این امر در شرایطی محقق شده که ۹۰ درصد خودروها 
به صورت عبور مستقیم تولید می شود، حال آنکه در مدیریت گذشته ۸۰ درصد 

خودروها با نقص قطعه تولید می شد.

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه: 
حمایت از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بیش 

از گذشته ادامه خواهد یافت 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: ما از باشگاه 
فوالد مبارکه ســپاهان از گذشــته تا کنون حمایت 
کرده ایم و باز هم بیشــتر از قبــل حمایت خواهیم 
کرد چون اعتقاد داریم این باشگاه باید قوی تر از قبل 
فعالیت های خود را انجام دهد و با قدرت بیشــتری 

برای رسیدن به جایگاه واقعی خود تالش کند. محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
فوالد مبارکه در کارگاه مدل کســب وکار این شــرکت اظهار کرد: باشــگاه 
فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان، باشگاهی درجه یک در کشور است، 
چرا که فوالد مبارکه نیز شرکتی برتر در سطح کشور و منطقه است و همیشه 
انتظار می رفته که این باشگاه حرفه ای تر از قبل رشد کند و به جایگاه اصلی 
و واقعی خود در ورزش کشــور برسد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: ســپاهان باید مدل های درآمدزایی خود را قویتر از قبل طراحی و پیاده 
کند. باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان علیرغم همه موانعی که در ورزش کشور 
دارد باید در بازه زمانی مشــخصی به اهداف اقتصادی خود و دیگر اهداف از 
پیش تعیین شده برسد، چرا که این باشگاه با عملکردی کیفی در حال فعالیت 
اســت.وی تأ کید کرد: ما باید برند ســپاهان را از برندی منطقه ای و ملی به 
برندی بین المللی تبدیل کنیم، چرا که این برند در بسیاری از رشته ها فعال 
بوده و به طور مثال می تواند در بسیاری از شهرهای دیگر نیز تیم های ورزشی 

خود را تشکیل دهد و به فعالیت بپردازد. 

چادرملو برای ۹87 نفر شغل ایجاد کرد
مدیرعامل شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو از 
اشــتغالزایی برای ۹۸7 نفر در قالب طرح اشتغال خرد 
و خانگی توســط چادرملو خبر داد،مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو از اشــتغالزایی برای  ۹۸7  
نفر در قالب طرح اشتغال خرد و خانگی توسط چادرملو 

خبر داد و گفت : در راســتای تحقق منویات مقــام معظم رهبری درخصوص 
اقتصاد مقاومتی و با توجه شــرایط اقتصادی کشــور یکــی از اقدامات موفق و 
تأثیرگذار در چادرملو در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی، مشارکت در پیاده سازی 
اقتصاد مقاومتی و ایجاد مشــاغل خانگی با هدف توانمند ســازی خانواده های 

مستعد در جهت تقویت توان اقتصادی آنهاست .

مرکز آمار اعالم کرد
رشد ۴۹ درصدی قیمت ماکارونی در ماه 

اردیبهشت
به دنبال افزایش قیمت ماکارونی از ســوی سازمان حمایت، گزارش مراجع رسمی آماری 
نیز رشــد ۴۹ درصدی قیمــت در فاصله یک ماه را تائید کرد.به گزارش ایســنا، در نیمه 
اردیبهشت ماه ســال جاری، سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده رسما از افزایش 
قیمت ماکارونــی خبر داد و اعالم کرد که حداکثر قیمت مصــرف کننده انواع ماکارونی 
رشته ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده 5۰۰ گرمی ۱7 هزار تومان،  7۰۰ گرمی 2۴ 
هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شــد.این افزایش قیمت که در نیمه ماه 
اعمال شد، اثر خود را در تورم این کاال داشته است؛ به طوری که گزارش مرکز آمار ایران از 
متوسط قیمت کاالهای خوراکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می دهد هر بسته نیم کیلویی 
ماکارونی که در اردیبهشــت سال گذشته،   به طور متوسط 6۳۰۰ تومان قیمت داشته که 
7۴۰۰ تومان در فروردین و ۱۱ هزار تومان در اردیبهشت امسال رسیده است.در ماه گذشته 
هر بســته نیم کیلویی ماکارونی تا حدود ۱۴ هزار و 5۰۰ تومان هم قیمت خورده است.بر 
این اســاس قیمت ماکارونی در اردیبهشت نسبت به فروردین ۴۹ درصد گران شده است 
که این افزایش قیمت نسبت به همین ماه در سال گذشته به 7۴.6 درصد می رسد.تغییرات 
قیمت ماکارونی از ســال گذشته تا امسال نشان می دهد که هر بسته 5۰۰ گرمی به طور 
متوســط 6۳۰۰ تومان در اردیبهشت ســال قبل، 6۴۰۰ خرداد، 65۰۰ تیر،  66۰۰ مرداد، 
7۰۰۰ شــهریور، 7۳۰۰ مهر، ۴7۰۰ آبــان، 7۳۰۰ آذر، 7۳۰۰ دی، 7۳۰۰ بهمن، 7۴۰۰ 
اسفند قیمت خورده و در فروردین امسال 7۴۰۰ و در اردیبهشت ۱۱ هزار تومان متوسط 
قیمت این کاال بوده است.تغییر قیمت ماکارونی در ماه گذشته در راستای تصمیم ها مبنی 
بر اصالح نظام یارانه ها و در نتیجه حذف شــدن ارز ۴2۰۰ در واردات اقالم اساسی صورت 
گرفت؛ این در حالی است که با رشد هزینه های ناشی از  افزایش دستمزد و همچنین گران 
شدن آرد گندم  که تحت تاثیر مصوبه قانون بودجه برای حذف ارز ۴2۰۰ از حقوق ورودی 

و تامین ارز واردات قرار دارد، قیمت ماکارونی نیز افزایش یافت.

سخنگو کمیســیون کشاورزی 
مجلس گفت: به نظر می رســد 
عنــان کار از اختیــار برخــی 
مدیران خارج شــده اســت و 
دالالن و واســطه گران در حال 
سوداگری هستند؛ اگر دولت و 
نهادهای نظارتی در این زمینه با 
عزم راسخ ورود کنند می توانند 
این شرایط را مدیریت کنند.احد 
آزادی خواه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش 
که بنا بر این بود که بعد از اصالح نظام یارانه ای قیمت ۴ قلم کاالی اساسی 
تغییر کند این در حالیســت که در عمل شــاهد افزایش بی رویه قیمت ها 
در همه گروه های کاالیی هســتیم آیا مجلس در این زمینه از وزیر توضیح 
خواســته است؟ گفت: شــرایطی که در اقتصاد حاکم شده است ناشی از 
عملکرد یک  وزیر نیست.وی با بیان اینکه افزایش قیمت کاالهای اساسی 
زنجیره وار به همه ارکان های دولت ارتباط دارد، افزود: بانک مرکزی، وزارت 
اقتصاد، گمرک و وزارت جهاد کشــاورزی در افزایش نرخ کاالهای اساسی 
نقش دارند از این رو نباید یک جانبه این موضوع را بررسی کنیم و شرایط 
ایجاد شده را ناشی از عملکرد یک نهاد ندانیم.نماینده مردم مالیر در مجلس 
شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: نمایندگان مجلس وارد فاز نظارتی در 
بحث قیمت  گذاری کاالهای اساسی شدند. برخی از مردم به مجلسیان این 
انتقاد را وارد می کنند که شما خود این قانون را وضع کردید. درست است 

که نمایندگان مجلس اختیار را به دولت دادند اما از ســوی دیگر مقرر شد 
نباید قیمت ها از شهریور ۱۴۰۰ بعد از حذف ارز ۴2۰۰ باالتر برود و دادن 
یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نهایی افزایش یابد.آزادی خواه 
با بیان اینکه شــرایط پیش آمده ناشی از مصوبات دولت و مجلس نیست، 
اذعان کرد: به نظر می رســد عنان کار از اختیار برخی مدیران خارج شده 
اســت و دالالن و واسطه گران در حال ســوداگری هستند؛ اما اگر دولت و 
نهادهای نظارتی در این زمینه با عزم راسخ ورود کنند می توانند این شرایط 
را مدیریت کنند.وی سیاســت گذاری ها در زمینه اصالح نظام یارانه ای را 
اصولی دانست و افزود: پیش اصالح نظام یارانه ای کنترل دالل ها در اقتصاد 
2 برابری بود و ما آن زمان یارانه را از دست داده بودیم؛ اما در حال حاضر 
بخشــی از این یارانه در اختیار مردم قرار داده می شود.به گفته سخنگوی 
کمیسیون کشاورزی؛ مجلســیان اصالح نظام یارانه ای را قبول دارند و بر 
این باورند که سیاســت پسندیده  و قابل دفاعی است اما شیوه اجرای این 
سیاســت درست نیست. از این جهت که بنا بود دولت کاال برگ در اختیار 
مردم قرار بدهد نه پول نقد.آزادی خواه اعطای یارانه نقدی به مردم را یکی 
ازعوامل ایجاد کننده تورم در کشــور دانســت و افزود: وقتی کاال برگ در 
اختیار مردم قرار بگیرد دیگر تورم ایجاد نمی شــود و مایحتاج اولیه آنها از 
طریق کاال برگ تهیه و تامین می شود.نماینده مردم مالیر در پاسخ به این 
پرســش که ما سال ها تالش کردیم که از اقتصاد کوپنی فاصله بگیریم آیا 
دادن کاال برگ به مردم نوعی حرکت به سمت اقتصاد کوپنی است؟ افزود: 
من در این زمینه نمی توانم اظهار نظر کنم و دیدگاه من این است که کاال 

برگ کنترل کننده تورم در کشور است.

رییس سازمان امور مالیاتی:

به اعتراضات مالیات بر درآمد پوزها رسیدگی می شود
رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از اول خرداد ماه تا کنون 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی مالیات مقطوع را پذیرفته اند 
و 55۰ هزار واحد صنفی نیز از مالیات معاف شــده اند.به گزارش 
نقل از ایرنا، »داوود منظور« شــب گذشــته در برنامه تلویزیونی 
صــف اول اظهار داشــت: کل مبلغ مالیات ایــن تعداد مودی 2 
هزار و 5۰۰ میلیارد تومان ثبت شــده کــه مودیان پذیرفته اند.
وی افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی کنیم، 
نــگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریــم زیرا هر واحد صنفی 
شناســنامه دارد و مالیات را پرداخت می کند، ما به دنبال کشف 
فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم. رییس سازمان امور مالیاتی کشور 
با بیان اینکه رویکرد این سازمان کشف فرار مالیاتی بزرگ است، 
گفت:  در هشــت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می 
کنیــم، برآوردهای ما حاکی از این اســت که بیش از ۱۳5 هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده  ضمن اینکه این آمارها 
برآوردی اســت و تغییر می کند.وی ادامه داد: 2 میلیون و 2۰۰ 
هزار مودی جدید شناسایی کرده ایم، کسانی که پیش از این به 
عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی شــدند برای آنها اظهار نامه 
برآوری تهیه کرده ایم.منظور بیان داشت: مودیانی که اظهارنامه 
نانویس یا صفر ارائه کرده اند، اطالعات آنها شناسایی و برای 22۰ 
هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که باید اقدام به پرداخت 
مالیات کنند.وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی مراحل دادرسی 
بســیار منصفانه ای داریم، گفت: اگر مــودی به مالیات اعالمی 
اعتراض داشته باشــد با مراجعه به اداره های مالیاتی در سراسر 
کشــور می تواند اعتراض کند و این موضوع از سوی کارشناسان 

مورد بررسی قرار می گیرد.

اعتراض اتحادیه ها رسیدگی می شود
رییس سازمان امور مالیاتی کشــور ابراز داشت: همکاران مکلف 
هســتند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مستندات مودیان 
توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می کنیم که 
با مــردم مدارا کنند.وی با بیان اینکه اعتراض های اتحادیه های 
صنفی را مورد رســیدگی قرار می دهیم، گفت: یکی از اعتراض 
هایی که برخی از اصناف داشــتند این بود که مبالغ وارد به پوز، 
صرفا درآمد نبوده اســت و این امر در مشــاغلی مانند کافی نت 
ها، بنــگاه های امالک و دفترخانه ها وجود دارد.منظور گفت: به 
اداره های مالیاتی در سراســر کشــور ابالغ کرده ایم کسانی که 
نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند 
و بر روی ســامان مالیات را اصالح کنند در همین رابطه اتحادیه 
دفترخانه ها می تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی های 
درامــدی را اعالم کند.وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه 
های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات ها سیستمی حساب شده 
اســت و قطعا اختالفاتی وجود دارد که به تشــخیص کارشناس 
مالیاتی این موارد اصالح می شــود.رییس سازمان امور مالیاتی 
کشــور افزود: در خرداد ماه مراجعه های مردمی بسیار زیاد شده 

و همکاران با اینکه ســاعات اداری تغییر کرده است تا ساعت 2۱ 
شــب در محل کار حضور دارند و روزهای سختی را سپری می 
کنند.وی با اشــاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم و 
بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی در 
دولت ســیزدهم است  از این رو کســانی که اعتراض به مالیات 
دارند به اداره های مالیاتــی مراجعه کنند در اداره ها، چارچوب 
ها تعریف شــده اســت و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار 
کرده ایم.منظور بیان داشــت: بر اساس مطالعاتی که داشته ایم، 
مالیات را محاســبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان 
نیســت، بر اساس شــرایط جغرافیایی و منطقه ای ضرایب سود 
تعیین می شــود و مدیران اختیار دارند که نسبت به این ضرایب 

تصمیم گیری کنند.

تعامل حداکثری مالیاتی با اصناف 
وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم، 
طی 2 ماه گذشــته جلسه های بســیار زیادی را با اتاق اصناف 
تهران، بازاریان و اتحادیه ها برگزار کردیم همچنین در چند روز 
گذشــته جلســه ای با حضور وزیر اقتصاد و 6۰ نماینده اصناف 
داشته ایم.رییس سازمان امور مالیاتی کشور شروع ارائه اظهارنامه 
هــای مالیاتی را فصــل خردادماه اعالم کرد و گفت: مشــاغل، 
اشــخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای عملکرد در سال 
گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان  مالیاتی که مالیات 
مقطوع را اعالم می کنند را پرداخت کنند.وی ابراز داشت: اصناف 
از چرخه های اصلی اقتصاد کشور هستند، مشاغل نقش مهمی در 
ایجاد اشتغال دارند هر واحد صنفی 2 یا ۳ نفر را اشتغال ایجاد می 
کند و یک خدمت بزرگی به جامعه دارد.منظور با اشاره به اینکه 
رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم و مالیم است، گفت: نقش مهمی 

که اصناف در طول و بعد از انقالب داشــته اند، فراموش شــدنی 
نیست این قشر همیشه همراه بودند و در فراز و فرودهای انقالب، 
دفاع مقدس و تحریم ها نقش ویژه و مشارکت فعاالنه داشته اند.

وی گفت: در روزهای کرونا شاهد بودیم که اصناف همراهی بسیار 
باالیی داشــتند با آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق 
کارگران را پرداخت کردند و در کمک های خیرخواهانه و مردمی 

مشارکت فعالی داشته اند قدردان زحمات این قشر هستیم.
به گفته وی، در بحث مالیات مشــاغل، قانونگزار 2 رویکرد دارد 
اینکه برای مشاغل کوچک و متوسط قانونگزار می گوید سازمان 
مالیاتی با اســتفاده از ابزار ها، مالیات مقطوع را تعیین و به آنها 
اعالم کند و واحد این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه 
واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.رییس سازمان امور 
مالیاتی کشــور بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و 
اظهارنامه ها را مورد بررسی قرار می دهند و خالص درآمد مبنای 
محاســبه های درآمد قرار می دهند.وی با اشاره به ماده ۱۳۱ و 
۸۴ مالیات گفت:  مشــاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ 
۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشــاغلی که زیر این مقدار فروش 
داشــته اند نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می توانند نسبت به 

پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.

مالیات بر دستگاه های کارت خوان
منظور افزود: آنچه که در حســاب پوز  یا کارت خوان کسبه وارد 
می شــود، درآمد حساب می شــود از این رو برای اینکه بتوانیم 
قانــون بودجه و عدالت مالیاتی را ایجــاد کنیم، اطالعات فروش 
واحدهای صنفی را از طریق ســامانه های بانک مرکزی دریافت 
می کنیم و ســابقه مالیات سال گذشــته بر اساس این مولفه ها 

را تعیین می کنیم.وی بیان داشــت: در سامانه این سازمان، هر 
فعال اقتصادی با کد ملی وارد می شود اطالعات فروش و مالیات 
را مشــاهده می کنــد. برای گروه های مختلــف اصناف ضریب 
ســودآوری را اعمال کردیم که از سوی وزارت صمت اعالم شده 
بود.رییس ســازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: امسال 
ضریــب ها را تعدیل و منصفانه کردیم و پایین تر از اعالم وزارت 
صمت قرار دهیم که برای گروه های مختلف متفاوت اســت.وی 
با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت: سعی کرده ایم تا 
پیوســتگی بین مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حفظ شود در سال 
های قبل نظام مالیاتی هوشمند نشده بود و به اطالعات اقتصادی 
فعاالن کســب و کار اشراف نداشتیم اکنون این اطالعات از بانک 
مرکزی، بیمه و گمرک و سایر نهادها می رسد و ما مکلف هستیم 
طبق ماده ۱6۹ مالیات مستقیم از مجموع این درآمدها، مالیات را 
حساب کنیم.منظور گفت: با الزام قانون بودجه و هوشمندسازی 

در روش جدید به عدالت نزدیک تر هستیم.

مالیات بر خانه های خالی 
وی از مالیات بر خانه های خالی خبر داد و گفت: سابقه قانونگذاری 
به ســال ۱۳55 باز می گردد که خانه ها خالی نگهداری نشــود 
که متاســفانه قفل شدن و غیرمولد شــدن سرمایه مشکالتی را 
ایجــاد کرده و زوج های جوان متقاضی خانه هســتند که دولت 
و حاکمیت نســبت به تامین مسکن مکلف است.رییس سازمان 
امور مالیاتی کشور بیان داشت: تامین مسکن از دغدغه های مهم 
رییس جمهور اســت. طراحی هایی در این زمینه صورت گرفته 
است که خبر خوش آن در خصوص تامین مسکن مردم و اقشار 
کم درآمد به زودی از سوی نهادهای متولی اعالم خواهد شد.وی 
خاطر نشان کرد: اکنون فصل جابه جایی برای اجاره نشین هاست 
که به مالکان توصیه می کنیم که با مستاجران منصفانه برخورد 
کنند. باید به گونه ای اعالم شــود که افزایــش اجاره بها از یک 
درصدی باال نرود.منظور با اشــاره به شناســایی خانه های خالی 
گفت: باید اقداماتی صــورت گیرد که خانه های خالی پر هزینه 
شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور 
کار استف وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه های خالی 
و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.رییس 
ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: کســانی که در مهلت قانونی 
مالیــات پرداخت نکنند جریمه به آنها پرداخت می کند و زمانی 
کــه نقل و انتقال ملک را انجام می دهند باید مالیات ملک خالی 
را پرداخت کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی مردم ساالر است ، اگر 
اشتباهی در شناسایی خانه های خالی صورت گیرد این افراد به 
اداره راه و شهرسازی مراجعه خواهند کرد تا روند اصالح شود.وی 
افزود: در صورتی که مالیات تعیین شده را پرداخت نکنند جریمه 
ها تشــدید می شود هر آنچه که قانون گذار تصویب کند.منطور 
بر فرهنگسازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: باید دانش و اطالعات 

مردم را در حوزه مالیات و مسئولیت اجتماعی تقویت کنیم.

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی برای فروش ارز صادرکنندگان باعث افزایش عرضه دالر شده است، اظهار کرد: از زمان اجرای این طرح، تقاضا برای عرضه ارز صادراتی نصف شده است.به گزارش 
ایسنا، یحیی آل اسحاق با یادآوری این موضوع که نوسانات ارز بار نخست نیست که اتفاق می افتد، گفت: اگر ارز را یک کاال در نظر بگیریم، باید مسائل مربوط به تقاضا و عرضه را در نظر بگیریم و اینکه چه میزان از این 
تقاضاها واقعی است.وی درباره تقاضاها برای ارز در بازار داخلی اظهار کرد: یک سری نیازهایی برای واردات محصوالت تجاری داریم و به همین جهت بخشی از تقاضاها برای تجارت است. یک مقدار از ارز مورد نیاز نیز 
به سفرهایی که عمدتا برای درمان است تخصیص داده می شود. همچنین بخشی از تقاضا برای حفظ ارزش پول است زیرا مردم پس اندازهای خود را عمدتا به سکه، ارز یا ملک تبدیل می کنند.وزیر اسبق بازرگانی با 
اشاره به فضای روانی حاکم بر معامالت ارز گفت: این فضای روانی بر قیمتها همواره اثر زیادی داشته است.وی درباره عرضه ارز هم خاطرنشان کرد: انتقال ارز حاصل از فروش نفت و سرمایه و پولهایی که در خارج وجود دارند به داخل کشور، دو منبع ارزی 
محسوب می شوند.آل اسحاق درباره وضعیت تقاضا برای تجارت گفت: اگر بخواهیم ارز مورد نظر را تامین کنیم، باید ارز مورد نظر برای وارد کننده به فروش برسد. سیاست جدید بانک مرکزی برای فروش ارز صادرکنندگان، راه را تسهیل کرده و اجازه داده 
است صادر کننده با هر ارز که صرافها از او می خرند، ارز را به فروش برساند؛ در حالی که قبال چنین چیزی ممکن نبود.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق که با رادیو گفت وگو سخن می گفت، با تصریح بر اینکه سیاست بانک مرکزی برای فروش 
ارز صادرکنندگان باعث افزایش عرضه دالر شده است، اظهار کرد: از زمان اجرای این طرح، تقاضا برای عرضه ارز صادراتی نصف شده است.وی با اشاره به عرضه بیشتر اسکناس در بازار بیان کرد: بانک مرکزی برای عرضه ارز تسهیالتی گذاشته است. بانک 
مرکزی به گمرک اعالم کرده است که هر کسی هر چقدر می خواهد می تواند ارز وارد کشور کند و منشاء آن نیز مهم نیست. این مسئله سبب شده است کسانی که در خارج از کشور ارز داشتند به راحتی ارز خود را وارد کنند و بنابراین عرضه ارز اسکناس 
بیشتر می شود.آل اسحاق افزود: اوراق ارزی و سیاست هایی که اتخاذ شده، سبب افزایش عرضه ارز به اشکال مختلف شده است. همچنین بانک مرکزی به صورت رسمی اعالم کرده مقدار ارزی که در اختیار دارد بسیار بیشتر از نیاز است و نگرانی از این 

بابت وجود ندارد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در جدیدترین تصمیم خود به صرافی ها اجازه داده که ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز - بدون محدودیت - بفروشند.

آل اسحاق:

تقاضا برای عرضه ارز صادراتی نصف شده است

سخنگوی کمیسیون کشاورزی:

بنا بود دولت کاالبرگ بدهد نه پول نقد
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گزیده خبر

معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین:
بهره گیری از بستر بانکداری دیجیتال یکی از 

اقدامات مهم بانک ایران زمین است
گردهمایی روسا و معاونین شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و 
بختیاری با حضور مدیران ارشد بانک در استان اصفهان برگزار شد. در این دیدار 
که با حضور معاونین طرح و برنامه و فناوری اطالعات، مدیران امور شعب استانها 
و بانکداری دیجیتال، رییس اداره کارت و شــبکه پرداخت و مدیرعامل شرکت 
سابین تجارت.گردهمایی روسا و معاونین شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی 
و چهارمحال و بختیاری با حضور مدیران ارشــد بانک در استان اصفهان برگزار 
شد.در این دیدار که با حضور معاونین طرح و برنامه و فناوری اطالعات، مدیران 
امور شعب اســتانها و بانکداری دیجیتال، رییس اداره کارت و شبکه پرداخت و 
مدیرعامل شرکت ســابین تجارت آریا برگزار شد، به تشریح و بررسی عملکرد 
شــعب این منطقه در بخش های مختلف پرداخته شــد.فرهاد اینالوئی معاون 
فناوری اطالعات بانک ایران زمین در این جلســه به صورت جامع به تشــریح 
رویکــرد فعالیت بانکداری طی ۴ دوره گذشــته پرداخت و گفت: ظرفیت ها و 
پتانســیل های بانک در حوزه ارائه خدمات مالی با بهره گیری از بستر بانکداری 

دیجیتال یکی از اقدامات مهم در بانک ایران زمین بوده است.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون؛تحول 
دیجیتال نقطه کانونی عملیات بانکی است 

تجربه مشتری به عنوان  نقطه کانونی تحول دیجیتال به حساب می آید و تمام 
عملیات بانکی حول این مفهوم می چرخد.عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
اعالم کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی توسعه ای تجربه مشتری 
را جزو اولویت های خود قرار داده است.امیر هوشنگ عصارزاده بیان کرد: امروزه 
فین تک ها و نئو بانک ها در حال سهم بیشتر گرفتن از بازار پولی کشور هستند 
به همین دلیل نیاز است که بانک ها اقداماتی در راستای چابک سازی خود برای 
روبرو شــدن با تغییرات سریع درفضای کسب و کار را انجام دهند.وی ادامه داد: 
کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری موجب ماندگاری مشتریان سابق و جذب 
مشتریان جدید می شود.به گفته عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون، تغییر در 
نگرش و باورها پیش نیاز تغییر در فضای کســب  و کار است.وی اعالم کرد:یکی 
دیگر از پیش نیاز ها روبرو شــدن با تغییرات در فضای کسب و کار اصالح و راه 

اندازی زیر ساخت های بانک است.

افزایش تعامالت فی مابین بانک ملی ایران و 
شرکت پتروشیمی تبریز

نشست مدیران ارشد بانک ملی ایران با مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز در 
راســتای افزایش تعامالت و همکاری های متقابل برگزار شــد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، در این نشســت که با حضور محســن امین زارع عضو 
هیات عامل و معاون امور ارزی و بین الملل بانک، علیرضا صادقی معاون بانکداری 
جامع، محمد نور آزادی معاون امور شــعب و بازاریابی منطقه یک، عادل غالمی 
رییس اداره امور شعب اســتان آذربایجان شرقی و مهندس درفشی مدیرعامل 
شرکت پتروشــیمی تبریز برگزار شد، مدیران ارشد شرکت پتروشیمی به بیان 
موانع و مشکالت خود در مسیر تولید و تامین منابع مالی و همچنین راهکارهای 
پیشنهادی پرداختند.در ادامه راهکارهای الزم در راستای رفع این موانع و افزایش 
همکاری های فی ما بین بررسی و با توجه به جایگاه صنعت پتروشیمی در کشور 
مقرر شد بانک ملی ایران سطح حمایت های خود از تولید، توسعه و اشتغال زایی 

این بخش را ارتقا دهد.

 پیش بینی رشد ۷۱ درصدی فروش 
بیمه تعاون

یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون مصمم است تا میزان حق بیمه تولیدی 
این شــرکت را از ۱۰ هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ به 
رقم ۱۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ برساند؛ یعنی 
۷۱ درصد بیشتر از پارسال. هدف گسترش پرتفوی بیمه ای مناسب و دستیابی 
به رشد بیشتر در پایان امسال اعالم شده و برآورد می شود که رتبه بیمه تعاون 
در سال جاری بهبود پیدا کند و سهم این شرکت از بازار به بیش از یک درصد 
برسد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از دنیای بیمه، پیش بینی هیات 
مدیره بیمه تعاون در بودجه مصوب ســال ۱۴۰۱ این است که درآمد حق بیمه 
ناخالص شــرکت از ۸ هزار و ۳۹۳ میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال در سال گذشته 
با جهشی ۶۹ درصدی به رقم ۱۴ هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال برسد. 
این هدف گذاری ها نشان می دهد که مدیران و شبکه فروش بیمه تعاون امسال 
وارد رقابت ســختی در بازار بیمه می شوند و مصمم هستند تا جایگاه شرکت را 
پلــه به پله افزایش دهند.این گزارش می افزاید: بیمه تعاون در حالی پیش بینی 
کرده که میزان حق بیمه تولیدی شرکت در سال جاری ۷۱ درصد باالتر از سال 
گذشــته باشد که رشد خسارت پرداختی شرکت در سال جاری نسبت به سال 
قبل تنها ۶۲ درصد پیش بینی شده که سبقت رشد فروش از رشد خسارت نشان 
از پیش بینی عملکرد بیمه ای این شــرکت در سال ۱۴۰۱ دارد.رسیدن به سهم 
باالتر بیمه تعاون در بازار بیمه البته با تغییراتی در درون خانواده این شــرکت 
همراه خواهد شد چرا که قرار است تعداد پرسنل این شرکت از ۳۲۰ نفر در سال 
۱۴۰۰ به ۳۶۰ نفر در ســال جاری برسد و تعداد شعب هم از ۳۵ شعبه به ۴۲ 
شعبه، تعداد نمایندگی ها از ۹۱۶ نماینده به ۱۵۰۰ نماینده و تعداد کارگزاری ها 

هم از ۸۳۹ به ۱۰۰۰ کارگزاری افزایش یابد.

دکتر شایان مطرح کرد:
پرداخت بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان به 
حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن  

مدیرعامل بانک  مسکن گفت: در طرح نهضت ملی مسکن در مجموع ۱۷ هزار 
و۵۰۰ میلیارد تومان به حســاب سازندگان واریز شده است که از این میزان ۹ 
هزار میلیارد تومان از محــل آورده متقاضیان و ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
از محل تسهیالت است.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از 
وزارت راه و شهرسازی، دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، تازه ترین 
وضعیت افتتاح حساب، واریز وجه و پرداخت تسهیالت به سازندگان را از محل 
تســهیالت و آورده متقاضیان اعالم کرد.مدیرعامل بانک مسکن با اعالم اینکه 
تاکنون ۴۷۶ هزار و ۸۲۳ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح 
حســاب کردند، گفت: از تعداد کل متقاضیان افتتاح حســاب کرده در بانک 
مسکن تاکنون ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیاردتومان از آورده متقاضیان به بانک واریز 
شده است.شایان ادامه داد: جمع آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ۱۶ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اســت که از جمع آورده متقاضیان تاکنون ۹ هزار 
میلیاردتومان به حساب سازندگان واریز شده و مابقی نیز نزد بانک است تا بنا 
به درخواست دستگاه های متولی به سازندگان پرداخت شود.به گفته شایان، از 
محل تسهیالت نیز تاکنون ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان 

پرداخت شده است.

بهترین ارزهای دیجیتال ناجی تورم کدامند؟
بیت کوین اغلب به عنوان یک محافظ در برابر تورم توصیف شده است و دلیل 
خوبــی هم دارد زیرا می تواند ذخیره خوبی از ثروت حتی با ماهیت غیرواقعی 
خود باشد اما عالوه بر این، هنوز دارایی های رمزنگاری دیگری وجود دارند که 
می توانند در مقابله با طوفان تورم ایاالت متحده به افراد کمک کنند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از کوین، اما چرا رمزارزهای دیجیتال می توانند در مقابله با تورم 
سودمند باشــند؟ در حال حاضر دارایی های رمزنگاری شده بخشی از جریان 
اصلی صنعت مالی هستند. نقدینگی زیادی در بازار رمزارزهای دیجیتال وجود 
دارد بنابراین تبدیل دارایی ها به پول آســان تر است همچنین ارزش رمزارزها 
هنوز پتانسیل زیادی برای رشد آینده دارد.دو دارایی رمزنگاری که ممکن است 
به جلوگیری از این امر کمک کند به نظر نویســندگان این مقاله پکس گلد و 
بیت کوین هستند.پکس گلد )PAXG(، استیبل کوینی که ارزش آن مستقیما با 
قیمت طال مرتبط است. در اصل، این سکه با نحوه حرکت قیمت طال در بازار 
واقعی همراه است. در حال حاضر، همان طور که می دانید، هیچ پوششی بهتر 
از طال در برابر تورم وجود ندارد.با انتشار داده های جدید تورم در ایاالت متحده، 
درواقع شــاهد افزایش قیمت طــال در روزهای اخیــر بوده ایم. پکس گلد به 
امریکایی ها این امکان را می دهد که با خرید دارایی های غیرمتمرکز رمزنگاری 
شــده، در معرض فلزات گرانبها قرار بگیرند.اگر در مورد طال مطمئن نیستید، 

همیشه می توانید به پوشش نهایی در برابر تورم در بازرا رمزارزها بازگردید.

یک موسسه جهانی اعالم کرد

دارایی ۱۳۹ میلیارد دالری صندوق توسعه ملی ایران
مؤسســه جهانی صندوق های ثروت ملــی )Global swf( اعالم 
کرد که صندوق توســعه ملی ایران با ۱۳۹ میلیارد دالر دارایی 
هفدهمین صندوق ثروت ملی بزرگ جهان اســت.به گزارش 
ایسنا، از سال ۲۰۱۴ تاکنون ارزیابی درباره رتبه بندی صندوق 
توســعه ملی ایران صــورت نگرفته بود و جایــگاه صندوق در 
بیــن ۱۶۹ صندوق ثروت ملی دنیا،  قبــل از این ارزیابی رتبه 
۳۵ را دارا بود که به تغییر آخر ۱۸ رتبه مثبت شــده اســت.

جزئیات اعالم  صندوق توســعه ملی از گزارش موسسه جهانی 
صندوق های ثروت ملی در ادامه آمده است.

دارایی 139 میلیارد دالری صندوق توسعه ملی ایران
در این گزارش آمده است: »صندوق توسعه ملی ایران سرانجام 
از رازی پرده برداشت که رسانه های بین المللی برای مدتها به 
دنبال کشــف آن بودند. یکشنبه گذشته، صندوق توسعه ملی، 
از آخرین وضعیت ترازنامه خــود پرده برداری کرد و در کمال 
شــگفتی بسیاری از کارشناســان، مجموع دارایی های خود را 
۱۳۹ میلیارد دالر، شــامل ۱۱۰ میلیــارد دالر به صورت وام و 
۲۹ میلیارد دالر دارایی نقدی اعالم کرد. عددی که بر اســاس 
بررسی های موسسه جهانی صندوق های ثروت ملی، صندوق 
توســعه ملی ایران را به هفدهمین صندوق ثروت ملی بزرگ 
جهان بدل می کند.«در قسمت دیگر این گزارش بر این موضوع 
تاکید شــده که ایران در حال حاضر در شــرایط دشواری قرار 
دارد و توضیح داده شــده اســت که:»دولت در تالش است تا 
به توافقات هســته ای ۲۰۱۵ که برای مدت کوتاهی باعث لغو 
برخی تحریم های مالی شد بازگردد. بر اساس گزارش صندوق 
بین المللی پول، از زمان خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای 
در سال ۲۰۱۸، اقتصاد ایران کوچک تر شده، نرخ تورم افزایش 
قابل توجهی داشــته و با وجود رسیدن قیمت هر بشکه نفت 
به نقطه ی سر به ســر حدود ۴۰۰ دالر، کسری بودجه بیشتر 

شــده است.با این حال صندوق توســعه ملی، از سال ۲۰۱۱ و 
پس از اجرای مقررات سختگیرانه  مالی، توانسته به بقای خود 
ادامه دهد. این صندوق، با درس هایی که از اشتباهات و نواقص 
صنــدوق ذخیره ارزی گرفت، برای دریافت ۳۲ درصد از درآمد 
نفت تا پایان برنامه پنجم طراحی شــد و قرار بر این بود که از 
منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده نشود. اما 
در دوران شیوع کووید – ۱۹ دولت چند میلیارد دالری را برای 
نجات بورس اوراق بهادار تهران هزینه کرد و در این راه به این 
موفقیت رسید. با این حال، صندوق توسعه ملی با تکیه بر ارزش 

نفت، کماکان به روند رو به رشد خود ادامه داد.«

 سه تغییر در رویکرد صندوق توسعه ملی
در این گزارش به حضور موسسه جهانی صندوق های ثروت ملی 
در دومین همایش صندوق توســعه ملی که در ۲۷ اردیبهشت 
۱۴۰۱ برگزار شد، اشاره و درمورد همایش این طور توضیح داده 
است: »از این همایش استقبال خوبی به عمل آمد. از آن زمان 
به بعد، تغییرات مهمی در رویکرد صندوق مشاهده شده است؛ 
نخســت آنکه روند برداشــت از صندوق تا بازپرداخت وام های 

پرداختــی به دولت متوقف شــد. دوم، این احتمال وجود دارد 
که نام و ماهیت صندوق از »توسعه ای« به »ثروت« تغییر کند 
و ســوم آنکه صندوق در نظر دارد با هدف افزایش نرخ بازده و 
افزایش سرمایه ی خود، ســرمایه گذاری در سهام شرکت های 
داخلی و بین المللی را آغاز کند.البته این اولین بار نیســت که 
صندوق توسعه ملی قصد سرمایه گذاری خارجی و همکاری با 
نهادهای بین المللی را دارد. در ســال ۲۰۱۹، صندوق توسعه 
ملی تفاهم نامه هایی را با ســرمایه گــذاران خارجی از جمله 
صندوق CDP ایتالیا، هولدینگ بایترک قزاقستان و اگزیم بانک 
کره به امضاء رساند.  ضمن اینکه برای سالهای زیادی در مجمع 
صندوق های ثروت ملی SWF عضویت داشــته و در ســالهای 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ گزارش خود ارزیابی، بر اساس اصول سانتیاگو 

منتشر کرده است.«

به نظر می رسد اهداف صندوق محقق شود
این مؤسســه در گزارش خود، اهداف صندوق توســعه ملی را 
قابل تحقق دانسته و تاکید کرده است: »با این حال، این بار و با 
توجه به ترازنامه ای قابل توجه و رهایی از وابستگی به دولت، به 
نظر می رسد اهداف صندوق محقق خواهند شد. صندوق توسعه 
ملی، با همکاری مؤسســه جهانی صندوق های ثروت ملی، در 
حال انتشار اطالعات بیشتری از خود در تارنمای صندوق  است 
تــا بدین ترتیب، حاکمیت، پایــداری و انعطاف پذیری خود را 
بهبود بخشــد. ۱۰ تیر ۱۴۰۱، عملکــرد و امتیازهای صندوق 
توســعه ملی در ســال ۲۰۲۲، در کنار آمار ۱۹۹ صندوق برتر 
دیگر جهان منتشر خواهد شد.« دفتر مرکزی مؤسسه جهانی 
رده بنــدی صندوق های جهانی در نیویورک قرار دارد و ماهیت 
اصلی آن رتبه بندی و بررســی اســتراتژی صندوق های ثروت 
ملی کشــورهای مختلف دنیــا بوده و مرجع مناســبی برای 

سرمایه گذاران محسوب می شود.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح 
ریســک هایی که این بــازار با آن رو به 
رو اســت گفت: مهم ترین مساله بورس 
اختالف نرخ دالر در بازار آزاد و ســامانه 
نیما است.سعید جعفری در گفت و گو با 
ایسنا با تاکید بر اینکه مهم ترین موضوع 
برای بازار سرمایه نرخ دالر است، توضیح 
داد: مهم ترین موضوعی که وجود دارد 
این است که بین رشــد قیمت دالر در 
بازار آزاد و دالری که شرکت های بزرگ 
بورسی در ســامانه نیما عرضه میکنند 
اختالف زیادی وجــود دارد و این باعث 
شــده اســت با وجود انکه شاهد رشد 
قیمــت دالر در بازار آزاد هســتیم بازار 
سرمایه نزولی شده و همانند سایر بازارها 
با تورم رشد نکند.وی ادامه داد: شرکت 
های بورسی که از صادرکنندگان بزرگ 
کشــور محسوب می شــوند ملزم شده 
بودند به اینکه دالر خود را در ســامانه 
نیما به اختالف زیاد نســبت به بازار ازاد 
عرضــه کنند و این باعث شــده بود که 

سهام شــرکت ها نیز تحت فشار باشد. 
اما دلیل اینکه شــاهد صعود چشم گیر 
بــازار در روزهای قبل بودیم این بود که 
اعالم شــد صادرکنندگان میتوانند دالر 
خود را با نرخ توافقی بفروشند. یعنی با 
نرخ های باالتر از نرخ نیما که این باعث 
شــد هیجان خرید در بازار مخصوصا در 

نمادهای صادراتی و پتروشیمی ها ایجاد 
شود.این کارشناس بازار سرمایه در ادامه 
با اشــاره به وضعیــت بازارهای جهانی 
اظهار کرد: از طرف دیگر ریسک هایی در 
بازارهای جهانی وجود دارد. ریزش شدید 
بازار بورس امریکا و احتمال ایجاد رکود 
گسترده باعث شده است سهام داران در 

بازار داخلی احتیاط کنند زیرا بسیاری از 
شرکت ها کامودیتی محور و وابسته به 
قیمت های جهانی هستند و اگر رکود در 
بازار جهانی رخ دهد دامنه آن به کاالها 
در ایران نیز می رسد.جعفری با اشاره به 
احتمال قطعی برق صنایع نیز گفت: از 
طرف دیگر در استانه فصل گرما هستیم 
و برق  برخــی واحدهــای تولیدی در 
مقاطعی قطع می شود و سرمایه گذاران 
نگران هستند این قطعی برای چند ماه 
ادامه دار باشد و باعث شود شرکت ها در 
گزارش هــا هم عملکرد خوبی در حوزه 
تولید و فروش نداشته باشند.وی با تاکید 
بر اینکه ریسک پیرامون بازار سهام زیاد 
اســت، عنوان کرد: همین ریسک باعث 
احتیاط معامله گران می شود. بسیاری 
انتظار دارند روند بازار ســرمایه همسو با 
تورم رشــد کند اما ایــن اتفاق کمرنگ 
شده اســت. با این حال من فکر میکنم 
از هفتعــه بعد مجددا صعود مالیمی در 

بازار داشته باشیم.

 مهم ترین مساله بورس،
دالر است!

قیمت طال امروز چهارشنبه به دلیل بازدهی ضعیف تر خزانه داری از پایین ترین سطح یک ماهه خود، در آستانه افزایش احتمالی تهاجمی 
نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا که به دنبال مقابله با تورم در بحبوحه نگرانی های فزاینده از رکود قریب الوقوع است، افزایش یافت.به 
گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۵.۹ درصد افزایش به ۱۸۱۴ دالر و  ۴۰ سنت رسید و 
بهای طالی آمریکا با ۰.۳۳ درصد افزایش به ۱۸۱۵ دالر و ۴۰ سنت رسید. انتظار می رود کمیته بازار آزاد فدرال تصمیم خود را در مورد 
نرخ بهره در اواخر روز اعالم کند.مایکل لنگفورد، مدیر مشاوره شرکت AirGuide گفت: انتظار می رود که قیمت طال قبل از جلسه اعالم 
فدرال رزرو افزایش یابد، ســپس ثابت بماند و در طول هفته بعد به روند نزولی خود ادامه دهد. ســرمایه گذاران به طور چشمگیری شرط های خود را افزایش داده اند که فدرال 
رزرو نرخ های بهره را به جای ۵۰ واحد به ۷۵ واحد پایه افزایش می دهد.افزایش نرخ بهره کوتاه مدت ایاالت متحده و بازده اوراق قرضه، هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش 
می دهد که سودی ندارد. شاخص بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده از یک اوج چند ساله کاهش یافت و از طال حمایت کرد.لنگفورد گفت: به نظر ما طی چند هفته 
آینده روند نزولی کلی در قیمت طال با شکستن طال به زیر ۱۸۰۰ دالر در هر اونس حفظ خواهد شد.دالر نزدیک به باالترین سطح دو دهه اخیر در جلسه قبل ثابت ماند و باعث 
شد شمش با قیمت دالر برای خریدارانی که سایر ارزها را دارند جذابیت کمتری داشته باشد.بازارهای آسیایی در حال وهوای متفکرانه ای بودند زیرا سرمایه گذاران شوکه شده 
منتظر بودند تا ببینند فدرال رزرو تا چه حد بر نرخ ها تهاجمی خواهد بود و بسیاری از آنها بیم داشتند که اقدامات شدید، جهان را به سمت رکود سوق دهد.در بازار سایر فلزات 

ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۷ درصد افزایش به ۲۱.۲۲ دالر رسید، در حالی که پالتین ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۹۲۶ دالر و ۸۹ سنت رسید.

بیل گیتس، میلیاردر و بنیانگذار مایکروســافت، پروژه های رمزارز مانند توکن غیرقابل معاوضه )NFT( را به عنوان پیروی از 
نظریه »احمق تر از من«، بی ارزش خواند و انتقادهای قبلی از دارایی های دیجیتالی را تکرار کرد.به گزارش ایسنا، بیل گیتس 
در کنفرانس اقلیمی که به میزبانی تِک کرانچ در برکلی کالیفرنیا برگزار شــده بود، به طعنه گفت: روشــن اســت که تصاویر 
دیجیتالی میمون ها، دنیا را بی نهایت بهبود خواهند داد. وی همچنین گفت: نه خریدار و نه فروشــنده این نوع دارایی اســت.

گیتس پیش از این هم از ارزهای دیجیتالی انتقاد کرده بود و سال میالدی گذشته با ایالن ماسک بر سر این که بیت کوین 
برای ســرمایه گذاران ُخرد، بیش از حد پرریســک است و آسیب زیست محیطی استخراجهای ارزهای دیجیتالی، جر و بحث کرده بود. وی که روز سه شنبه به 
عنوان بنیانگذاران صندوق اقلیمی »بریک تورو انرژی« صحبت می کرد، به دشــواری اســتخدام مهندسان ســیلیکون ولی برای کار در صنایعی مانند تولید مواد 
شــیمیایی و فوالد که باید انتشــار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند، اشــاره کرد.بیت کوین روز دوشــنبه بیش از ۱۵ درصد و روز سه شنبه ۵.۴ درصد ریزش 
کرد. این ریزش همسو با ارزهای دیجیتالی دیگر تحت تاثیر پیش بینی نرخ تورم باالتر در آمریکا و توقف برداشت از سوی پلتفرم وام دهی سلسیوس روی داد. 
کلکســیونهای NFT  محبوب از جمله BAYC هم ضربه سختی خورده اند.گیتس همچنین از تالشهای بانکداری دیجیتالی که وی از طریق بنیادهای بشردوستانه 
حمایت کرده است، دفاع کرد و آنها را صدها بار کارآمدتر از ارزهای دیجیتالی توصیف کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، مایکل بلومبرگ، موسسه و سهامدار بزرگ 

بلومبرگ ال پی، حامی صندوق »بریک تورو انرژی« است.

طعنه بیل گیتس به سرمایه گذاران ارزهای دیجیتالیطال وارد کانال ۱۷۰۰ دالر خواهد شد؟

به دنبال تعدد سوال های مشترک بسیاری از مردم مبنی 
بر اینکه با توجه به شرایط فعلی بازار سکه و طال و تغییرات 
بازار ارز و قیمت طالی جهانی آیا ســرمایه گذاری در بازار 
سکه و طال اقدامی درست است یا خیر؟ دبیر هیات مدیره 
اتحادیــه طال و جواهر تهران ضمن منع ســرمایه گذاران 
به حضور در بازار طالی آب شــده، ورود به بازار ســکه و 
مصنوعات طال را ایمن ترین ســرمایه گذاری دانست.نادر 
بذرافشــان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در وهله اول 
تاکید ما این است که مردم به  هیچ عنوان وارد بازار طالی 
آب شده نشــوند. برای افرادی که قصد سرمایه گذاری در 
بازار طال دارند، مسیر مطمئنی که پیشنهاد می شود، بازار 
مصنوعات طال به ویژه طالهای کم اجرت اســت. عالوه بر 
این ســکه نیز بهترین گزینه برای ســرمایه گذاری ایمن 
است.دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه 
داد: برخی معقدند که ورود به بازار مصنوعات به  ســبب 
حباب بزرگ سکه بهتر است. در حقیقت می توان در مقام 

مقایسه گفت، درست است که حباب سکه در حال حاضر 
باالســت اما در مقابل اجرت ساخت برخی طالها چندان 
قابل توجه نیست. بطور مثال طالیی که اجرت ساخت باال 
دارد در مقابــل حباب ۸۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون و 

۲۰۰ هزار تومانی سکه چندان چشمگیر نیست.وی افزود: 
این موضوع در مجموع بستگی به خود مشتریان دارد که 
تمایل داشــته باشند به کدام بازار ورود کنند، اما ورود به 
بازار طالهای آب شده به هیچ عنوان توصیه نمی شود؛ چرا 
که این حوزه تخصصی است و طالی آب شده بیشتر میان 
افراد صنفی معامله و در بخش تولید طال استفاده می شود 
و تایید اصالت آن برای عموم مردم به صورت واضح قابل 
تشخیص نیست؛ ضمن اینکه بحث تفاوت عیار آن ها نیز 
مطرح و تشــخیص عیار آن نیز تخصصی است.بذرافشان 
تاکید کرد: طی  سال ها تعداد افراد بسیاری در حوزه خرید 
و فروش طالی آب شــده دچار مشــکل شده اند. به طور 
مثال برای ســرمایه گذاری اقدام به خرید طالی آب شده 
کرده اند، ولی در زمان فروش متوجه شده اند که طالی آب 
شده یا اصالت ندارد یا عیار آن درست نیست؛ ضمن اینکه 
ســرمایه گذاری در مصنوعات طال، کمک کننده به بخش 

تولید در این صنعت خواهد بود.

طالی آب شده نخرید!
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گزیده خبر

پنتاگون: 
دنبال تغییر نظام روسیه نیستیم

پنتاگون اعالم کــرد که هدف ایاالت متحده تغییر 
نظام روســیه نیست، بلکه اعمال فشار و وارد کردن 
خساراتی به این کشور به دلیل عملیات نظامی آن 
در اوکراین است.به گزارش ایسنا، به نقل از نووستی، 
کالین کال، معاون وزیر دفاع آمریکا در کنفرانســی 

که به مســاله امنیت ملی آمریکا اختصاص داشــت، گفت: »هدف ما تغییر 
رژیم در روســیه نیســت. هدف مهمتر برای ما اطمینان از توانایی دفاعی 
اوکراین اســت.«وی با تاکید بر اینکه آمریکا به دنبال آســیب زدن و وارد 
کردن خســارات به روسیه است، خاطرنشــان کرد: تحریم هایی که ما علیه 
روسیه اعمال کرده ایم، طبق برآوردهای محافظه کارانه منجر به انقباض ۱۰ 
درصدی اقتصاد روسیه در سال جاری خواهد شد.این مقام آمریکایی مدعی 
شد: تحریم های اعمال شده روســیه را از لحاظ رشد اقتصادی به ۱۵ سال 
پیش بازمی گرداند. تحریم ها تازه شــروع به تأثیرگذاری کرده اند.وی تاکید 
کرد که این اقدامات »به دلیل هژمونی آمریکا بر سیستم مالی جهانی ممکن 
شد.«کشورهای غربی و در راس آن ایاالت متحده، در دوره اخیر تحریم های 
شدیدی را علیه روسیه به خاطر حمله این کشور به اوکراین که از ۲۴ فوریه 

ادامه دارد، اعمال کردند.

مسکو: 
 پوتین فعال برنامه ای برای دیدار

 با بایدن ندارد
دستیار رئیس جمهور روسیه در امور بین الملل، اعالم 
کرد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هنوز 
برنامه ای برای دیدار با جو بایدن، همتای آمریکایی 
خود ندارد و افزود که مسکو مخالف این دیدار نیست.

به گزارش ایسنا، یوری اوشاکوف، دســتیار والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه در امور بین الملل، روز سه شنبه در اظهاراتی که توسط خبرگزاری 
روسی »تاس« منتشر شد، گفت: »طبق اطالعاتی که من دارم، هنوز چنین 
دیداری برنامه ریزی نشــده اســت.«این مقام روسی همچنین تصریح کرد 
که مســکو مخالف برقراری هرگونه تماس مستقیم احتمالی بین پوتین و 
ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او نیست اما این موضوع مستلزم برخی 
آمادگی ها است.اوشاکوف افزود: هیچ کس بدون این آمادگی ها و فقط به یک 
دلیل با زلنسکی دیدار نمی کند.از آغاز جنگ روسیه در اوکراین که واکنش 
تند غربی ها را به دنبال داشــته بارها تالش شده تا دیداری بین رهبران دو 

کشور برگزار شود که تاکنون این تالش ها ناموفق بوده است.

ناوالنی به یک تبعیدگاه دورتر منتقل شد
الکســی ناوالنی به طور ناگهانی از زندانی که در آن 
در حال ســپری کردن ۱۱ و نیم سال حبسش بود 
به یک تبعیدگاه فوق امنیتی دورتر از مسکو منتقل 
شده است.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، الکسی ناوالنی، مخالف سرسخت کرملین در 

ســال ۲۰۲۱ در بازگشت از ســفر درمانی از آلمان دستگیر شد؛ تست های 
آزمایشــگاهی غربی ها نشان داد که او را در سیبری با عامل اعصاب مسموم 
کردند اما روســیه این را رد کرد.وکیل ناوالنی گفته وقتی روز ســه شنبه 
به محل زندانی موکلش در ۱۱۹ کیلومتری شــرق مســکو رفته بود تا با او 
مالقات کند، به او گفته شد »چنین محکومی در این زندان نیست.«وی ادامه 
داد: اینکه ناوالنی االن کجاســت و در کدام تبعیدگاه است، ما نمی دانیم!اما 
بعدا ســرگئی یاژان، ناظر زندان منطقه ای روسیه اعالم کرد که ناوالنی را به 
تبعیدگاهی در »ملخووو« در نزدیکی »والدیمیر« واقع در ۲۵۰ کیلومتری 
شــرق مســکو منتقل کرده اند.ناوالنی بابت نقض قوانین مربوط به آزادی 
مشروط در پی بازگشــت در آلمان دستگیر شد.قاضی رسیدگی کننده به 
پرونده این مخالف کرملین دســتور داد کــه ناوالنی باید به یک زندان فوق 
امنیتی منتقل شود و در آن حق ارتباط و مالقات هایش محدود خواهد شد.

دستور رژیم صهیونیستی به افسران خود 
برای ترک هر چه سریع تر خاک ترکیه

پس از هشــدار وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به ساکنان اراضی اشغالی در 
خصوص ســفر به ترکیه، منابع عبری فاش کردند تل آویو به افســران خود 
دســتور داده اســت هر چه ســریع تر خاک ترکیه را ترک کنند.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، اداره عملیات ارتش رژیم صهیونیســتی 
به تمامی افســران، کارمندان دائمی و سربازان خود درخاک ترکیه دستور 
داد که هر چه سریع تر این کشــور را ترک کنند.پایگاه خبری »عرب۴۸«، 
شامگاه )سه شنبه(، به نقل از روزنامه عبری »یدیعوت آحارانوت« گزارش داد 
که این دستور همچنین شامل لغو تمامی مجوزهای فوق العاده برای حضور 
نظامیان در خاک ترکیه می شــود.طبق این گزارش، با این دستور، تمامی 
نیروهای ارتش رژیم صهیونیســتی حتی از سفرهای غیرمستقیم به ترکیه 
که نیازمند توقف در یکی از فرودگاه های این کشور هستند، منع شده اند.این 
روزنامه عبری اشاره کرد که این دستور در سایه نگرانی سرویس های امنیتی 
رژیم صهیونیستی از انتقام ایران اتخاذ شده است.پیش از انتشار این گزارش، 
»یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی، روز دوشــنبه، در اظهاراتی 

خطاب به ساکنان فلسطین اشغالی از آن ها خواست به ترکیه سفر نکنند.

در پاسخ به چشم انداز احیای برجام؛
بلینکن: بخش عمده کار درباره توافق 

هسته ای به انجام رسیده است
وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگویی به ســوالی 
درباره تاثیــر تحوالت اخیر در همــکاری ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر چشم انداز احیای 
توافق هسته ای پاسخ داد.به گزارش ایسنا، آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگویی با 
این شبکه در پاســخ به این سوال که آیا خاموش 
کردن دوربین های فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی از ســوی ایران، 
به معنای این است که چشم انداز رسیدن به توافقی با ایران در زمینه برنامه 
هســته ای اش از بین رفته اســت، گفت: مطمئنا آن را از چیزی که هست، 
سخت تر می کند. اما واقعیت این است که ما در سال گذشته، زمان زیادی را 
با شرکای اروپایی مان، حتی با چین و با روسیه صرف پیگیری برای بازگشت 
به پایبندی به برجام)توافق هسته ای( کرده ایم. بخش عمده این کار، درباره 
خود توافق به انجام رسیده است. اما متاسفانه، همان طور که می دانید، ما در 
خروج از توافق و انجام دادن اقداماتی از ســوی ایران برای راه اندازی دوباره 
برنامه هسته ای اش شاهد نتایج هولناکی بوده ایم، چون زمان گریز ایران ذیل 
توافــق،  که مدت زمان الزم برای تولید مواد شــکافت پذیر کافی به منظور 
تولید یک ســالح هسته ای است، از یک سال در زمان اجرایی شدن توافق، 
االن به چند هفته یا کمتر از آن رسیده است.بلینکن ادامه داد: اما اگر ایران 
انتخاب کند که به سمت بازگشت به پایبندی به توافق پیش برود، جزئیات 
و شــرح کار برای انجام دادن آن وجود دارد. چیزی کــه اتفاق افتاده، این 
اســت که ایران اساسا دنبال این بود که مسائل فراتری را وارد این مذاکرات 
کند که هیچ ربطی به برجام نداشتند. ایران همچنین اقداماتی مانند خارج 
کردن دوربین ها از تاسیســات اتمی انجام داده است و این کار بازگشت به 
برجام را به مراتب سخت تر می کند، چون این دوربین ها برای راستی آزمایی 
توافق ضروری اند. این توافق شــاید موثرترین و سرزده ترین مقررات نظارت 
و بازرســی را نســبت به هر گونه توافق کنترل تسلیحاتی داشت. اگر ایران 
موجب از هم گسیختن این بخش های کار هم شود، کار بازگشت به پایبندی 
به توافق را ســخت تر می کند.او باری دیگــر با تالش برای انداختن توپ در 
زمین ایــران گفت: بنابراین، به خود ایران بســتگی دارد. اگر انتخاب کند، 
می تواند. اگر دست از تالش برای گنجاندن مسائل فراتر بردارد، اگر دست از 
تالش برای خاموش کردن دوربین ها بردارد، امکان بازگشت به توافق وجود 
خواهد داشت که موجب باال بردن امنیت  توسعه منافع ما و دیگر متحدان و 
شرکایمان می شود. اما رویه ای که االن طی می کند، در مسیر دیگری است.

اظهارات بلینکن درباره مذاکرات احیای توافق هســته ای در وین در پی این 
مطرح می شــود که مذاکرات وین چند ماه اســت به دنبال برخی تحوالت 
ایجاد شده در مناسبات سیاسی بین المللی  در پی حمله روسیه به اوکراین 
و وجود برخی مسائل حل نشده میان آمریکا و ایران در جریان مذاکرات، با 

وقفه مواجه شده است.

قطر جایی برای »تایوانی ها« ندارد
برگزار کنندگان جام جهانی فوتبال در قطر اعالم کردند که ممکن اســت 
طرفداران تایوانی به عنوان شهروند چین شناخته شوند، اقدامی که تایوان آن 
را محکوم کرد.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این مسئله برای 
تایوان خودمختار از حساسیت باالیی برخوردار است. چین، تایوان را بخشی 
از خاک خود دانسته و گزینه نظامی برای بازپس گیری آن را رد نکرده است 
اما تایوان با این نظر مخالف اســت، خصوصاً با تالش های همسایه قدرتمند 
خود برای معرفی کردن شــهروندان تایوانی به عنوان افراد چینی.در سامانه 
تهیه ویزای قطر برای تماشــای بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ امکان انتخاب 
»ملیــت تایوانی« برای کاربران وجود ندارد و یک مقام ارشــد قطری گفت 

که احتماالً تایوانی ها تحت عنوان شهروندان چین دسته بندی خواهند شد.
سخنگوی وزارت خارجه تایوان گفت: بار دیگر از برگزارکنندگان جام جهانی 
می خواهیم به عوامل نامربوط سیاسی اجازه مداخله در فعالیت های ورزشی 
را ندهند.تایوان در اکثر رویدادهای ورزشی بین المللی مانند المپیک با عنوان 

»چین تایپه« شرکت می کند تا از درگیری سیاسی با چین اجتناب شود.

ادعای واشنگتن؛ 

بسته پیشنهادی جدید ایران شامل درخواست های فرابرجامی است
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تأیید اظهارات وزیر خارجه 
ایران مبنی بر ارائه بسته پیشنهادی برای احیای برجام گفت 
این پیشنهاد ایران شامل درخواست های فرابرجامی می شود.

به گزارش گــروه بین الملل خبرگزار فــارس، »ند پرایس« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده )سه شــنبه( 
بــار دیگر از وظایف ایاالت متحــده آمریکا در قبال تعهدات 
برجامــی، توپ را بــه زمین ایران انداخــت و گفت که اگر 
ایران آماده کنار گذاشتن خواسته های فراتر از برجام باشد، 
واشنگتن می تواند »بسیار سریع« به توافق بازگردد.پرایس 
در کنفرانــس خبری خود در خصوص اظهارات »حســین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
مبنی بر اینکه جمهوری اســالمی ایران، ابتکارهای جدیدی 
را با هدف احیای برجام پیشنهاد داده است، تلویحاً این خبر 

را تأیید کرد اما از اظهار نظر مســتقیم در مورد پیشنهادات 
ایران خودداری کرد.وی در ادامه تصریح کرد که واشــنگتن 
و شرکای اروپایی این کشــور آمادگی دارند توافق برجام را 
در وین به منظور پایبنــدی متقابل به برجام نهایی کنند و 
توپ را به زمین ایران انداخت و گفت برای تحقق این هدف، 
»تهــران باید تصمیم بگیرد که درخواســت های فرابرجامی 
خود راکنار بگذارد« و مدعی شــد که پیشــنهادات جدید 
تهران شــامل خواســته های خارج از توافق ۲۰۱۵ باشــد.

ند پرایــس در ادامه گفت که تهران و واشــنگتن از طریق 
»انریکه مورا« هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین در حال 
برقراری تماس غیرمســتقیم هستند و ادامه داد: »ما منتظر 
پاســخ سازنده ایرانی ها هستیم، پاســخی که مسائلی را که 

خارج از برجام است، پشت سر بگذارد«.

مدیــرکل آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی با اشاره به اینکه گفت وگوها با 
ایران برای احیای توافق هسته ای به 
بن بست رسیده است تاکید کرد که 
افزایش تنش ها به سود هسچ طرفی 
در مذاکرات هسته ای با ایران نیست.
به گزارش ایســنا، رافائل گروســی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در گفت وگو با شبکه العربیه گفت که 
گفت وگوها با ایران برای احیای توافق 
هســته ای به بن بست رسیده است.
وی با تکرار ادعاهای اخیرش گفت که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تالش 
می کند که برخی حقایق موجود در 
ایــران را توضیح دهــد و این آژانس 
هیچگونه پاسخی از تهران درخصوص 
ســواالت فنی که مطرح کرده است، 
گفت:  است.گروســی  نکرده  دریافت 
ایران به آثار اورانیوم پیدا شده در سه 

سایت سری پاسخی نداده است و این 
کشور باید به دادن توضیحات روشن 
پایبند باشد زیرا تحقیق و بازرسی دو 
بخش اساسی فعالیت آژانس در سایت 
های هســته ای ایران است. دوربین 
هایی که ایران از کار انداخت ، بخش 
مهمــی از مکانیزم نظارت بود و ایران 
با این کار بــرای فعالیت آژانس مانع 
تراشی می کند و شفافیت را کم می 
کند.مدیرکل آژانــس در ادامه گفت: 

افزایش تنش به ســود هیچ طرفی در 
مذاکرات هســته ای با ایران نیســت 
و نقــض قوانین هســته ای تهران را 
از مســیر مذاکرات دور می کند.وی 
درخصوص ســایت کرج نیز گفت که 
به دوربین ها در آن جا آســیب وارد 
شده است و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اطالعی ندارد که دقیقا در آن جا 
چه اتفاقی افتاده است.رافائل گروسی 
اخیرا نیز در گفت وگو با شبکه الجزیره 

گفت: عملیات بازرسی به ایران کمک 
می کند و بــه آن فرصت می دهد که 
حرف هــای خود مبنی بر عدم مخفی 
کردن چیزی در برنامه هسته ای اش 
را اثبــات کند. ایران بایــد همواره بر 
بازرسی بی طرفانه و متعادل حساب 
باز کند و این مســاله ای اســت که 
تنها آژانس بیــن المللی انرژی اتمی 
می تواند انجام دهــد. اقدامات اخیر 
ایــران تاثیر منفی بــر مذاکرات وین 
خواهد گذاشــت.وی گفت: امیدوارم 
که در ســریع ترین وقــت ممکن به 
ایران سفر کنم. از سرگیری مذاکرات 
هسته ای امری بسیار ضروری است و 
این گزینه عاقالنه ترین گزینه اســت.

رافائل گروســی در پایان تاکید کرد 
که تنش هایی میان ایــران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی وجود دارد اما 
همواره راهی برای تفاهم وجود  دارد .

گروسی: 
افزایش تنش به سود هیچ طرفی در مذاکرات هسته ای نیست

مقامات غربی می گویند، مناقشه اوکراین به نقطه  کلیدی 
و حساسی رسیده که می تواند سرنوشت این نبرد را در 
بلندمدت تعیین کرده و غــرب را با یک تصمیم گیری 
دشــوار مواجه کند.به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه 
خبری ســی ان ان، مقامات اطالعاتی و نظامی غرب باور 
دارند که جنــگ در اوکراین به نقطه ای کلیدی و مهم 
رسیده که می تواند سرنوشت این مناقشه را در بلندمدت 
تعیین کند.این لحظه بسیار مهم همچنین می تواند یک 
تصمیم گیری دشوار را به دولت های غربی تحمیل کند، 
دولت هایی که هر روز هزینه های حمایتشان از اوکراین 
بر اقتصاد و انبارهای تســلیحاتی آن ها افزایش می یابد.

لوید آســتین، وزیر دفــاع آمریکا دیروز )چهارشــنبه( 
کارگروهی متشکل از ۵۰ کشــور را رهبری می کند تا 
به بررســی بحران اوکراین بپردازند. به گفته یک مقام 
ارشد دفاعی آمریکا، واشنگتن انتظار دارد تا این کشورها 
برای اعزام تجهیزات و تسلیحات بیشتر به اوکراین اعالم 
آمادگی کنند.در مقابــل، مقامات اوکراین ابراز ناامیدی 
کرده و می گویند این مهمات حیاتی به صورت ذره ذره 
و تدریجی به کی یف تحویل داده می شــود. آنها نسبت 
به سســت شــدن تعهد غرب در این لحظه حیاتی از 

جنگ ابراز نگرانی کرده اند.یک مقام ارشد ناتو گفت: فکر 
می کنم به زودی به نقطه ای می رسیم که یکی از طرفین 
جنگ پیروز خواهد بود. یا سربازان روس به اسلوویانسک 
و کراماتورسک می رسند و یا اوکراینی ها آن ها را همین 
جا متوقف می کنند. اگر اوکراین بتواند خط را حفظ کند، 
آن هــم در مواجهه با این تعداد ســرباز، این از اهمیت 
باالیی برخوردار خواهد بود.مقامات غربی با دقت ســه 
ســناریو را که برای این مناقشه متصور می شوند، دنبال 
می کنند؛ممکن است روســیه به پیشروی های فزاینده 
در دو منطقه شرقی کلیدی ادامه دهد. یا اینکه ممکن 

اســت خطوط نبرد به بن بستی تبدیل شود که ماه ها یا 
ســال ها ادامه دارد. بن بستی که تلفات بی شماری برای 
دو طرف در پی داشــته و همچنان اقتصاد جهانی را از 
نفس خواهد انداخت.مقامات یک سناریوی دیگر را هم 
در نظــر می گیرند، اما احتمال آن را کم می دانند: اینکه 
روسیه تعریف جدیدی از اهداف جنگی خود ارائه کرده 
و با اعالم پیروزی، ســعی کند تا ایــن نبرد را به پایان 
برساند. اما به گفته منابع، در حال حاضر این گزینه بیش 
از حد خوش بینانه است.مقامات غربی نگران هستند که 
اگر روسیه بتواند ســلطه خود بر برخی از مناطقی که 
تصاحب کرده را محکم کند، ممکن اســت نهایتاً از آن 
مناطق برای پیشــروی بیشتر به خاک اوکراین استفاده 
کند.ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین روز 
سه شنبه گفت: مطمئن هستم که اگر اوکراین به اندازه 
کافی قوی نباشد آن ها بیشتر پیش روی خواهند کرد. ما 
قدرت خود را به آن ها نشــان داده ایم و این قدرت باید 
توســط شــرکای ما هم در اتحاد با ما نشان داده شود.

او گفت، اگر متحدان می خواهند جلوی »جاه طلبی های 
ارضی روســیه« را بگیرند، کمک های نظامی غرب باید 

زودتر به کی یف برسد.

مقام های اطالعاتی غربی:

 جنگ اوکراین به مرحله سرنوشت ساز رسیده است

رهبر کاتولیک های جهان با انتقاد شــدید از وضعیت کنونی جهان و جنگ ها گفت: امروز برای من جنگ جهانی سوم اعالم شده است. 
چه بر ســر بشــریتی می آید که در یک قرن سه جنگ جهانی داشته اســت؟ این برای بشریت بد و یک مصیبت است.به گزارش ایسنا، 
پاپ فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان در گفت وگویی با نشــریه »جزیوئت ریویو« با این پرسش مواجه شد که راهکار برای رسیدن 
به آینده ای مســالمت آمیز چیســت و چطور باید جنگ را به تصویر کشید و توصیه او به نحوه گزارش دهی درباره موقعیتی که ما در آن 
هستیم، چیست.پاپ گفت: برای پاسخ دادن به این سوال، باید از ذهنیت رایج »شنل قرمزی« دور شویم؛ شنل قرمزی خوب بود و گرگ آدم بد. در اینجا هیچ آدم خوب و آدم 
بد متافیزیکی به صورت انتزاعی وجود ندارد. امری جهانی در حال ظهور است، با عناصری که از نزدیک با یکدیگر در هم تنیده هستند. چند ماه قبل از شروع جنگ، من با یک 
رئیس دولت مالقات کردم - مردی خردمند که خیلی کم صحبت می کند؛ در واقع بسیار عاقل است. بعد از اینکه درباره چیزهایی که او می خواست صحبت کند صحبت کردیم، 
او به من گفت که درباره نحوه عملکرد ناتو بسیار نگران است. علت را از او پرسیدم و گفت »آنها در دروازه روسیه پارس می کنند و نمی فهمند که روس ها امپراتوری هستند و 
اجازه نمی دهند هیچ قدرت خارجی به آنها نزدیک شود.« او در پایان گفت »این وضعیت می تواند منجر به جنگ شود.« این نظر او بود. در ۲۴ فوریه جنگ آغاز شد. آن رئیس 
دولت توانست نشانه های آنچه را که در حال رخ دادن بود، ببیند.رهبر کاتولیک های جهان ادامه داد: آنچه ما شاهد آن هستیم، وحشیگری و درنده خویی در جنگی است که از 

سوی نیروهای نظامی، عموماً مزدوران، مورد استفاده روس ها انجام می شود. در واقع، روس ها ترجیح می دهند چچنی ها، سوری ها و مزدوران را جلو بفرستند. 

دبیرکل ناتو در واکنش به درخواســت ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای دریافت سالح های دوربرد مازاد، تاکید کرد 
که اوکراین به سالح های سنگین بیشتری نیاز دارد.به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو سه شنبه در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیران هفت کشور متحد ناتو در شهر الهه هلند گفت که ناتو باید در پی حمله روسیه 
به اوکراین، میزان آمادگی خود را افزایش داده و توان تســلیحاتی خود را در امتداد مرزهای شرقی تقویت کند.این اظهارات وی 

پس از گفتگوهای غیررسمی با مارک روته، نخست وزیر هلند و رهبران دانمارک، لهستان، لتونی، رومانی، پرتغال و بلژیک قبل از نشست ناتو در مادرید در پایان ژوئن 
ایراد شد.دبیرکل ناتو تاکید کرد که با ارسال سالح های سنگین بیشتر به کی یف موافق است، اما جزئیاتی در این باره ارائه نکرد.نخست وزیر هلند نیز به نوبه خود به 
خبرنگاران در الهه گفت: درباره مساله تسلیحات، ما در اینجا بر این مساله که »مهم است روسیه در جنگ شکست بخورد« اجماع نظر داریم.روته افزود: از آنجایی که 
نمی توانیم مستقیماً با روسیه روبرو شویم، لذا باید مطمئن شویم اوکراین می تواند در این جنگ مبارزه کند و به تمام سالح های الزم دسترسی دارد.دبیرکل ناتو در 
بخش دیگری از اظهاراتش به مساله الحاق سوئد و فنالند به ناتو و مخالفت های آنکارا با این مساله اشاره کرد و گفت: نگرانی های ترکیه باید جدی گرفته شود، زیرا 
ترکیه در حال حاضر با تهدیدات تروریستی جدی مواجه است.استولتنبرگ خاطرنشان کرد که با مقامات کشورهای متحد ناتو در مورد نیاز به آمادگی رزمی بیشتر، 

سرمایه گذاری بیشتر در زمینه دفاعی و نیاز به افزایش سرمایه گذاری برای تقویت تامین مالی مشترک بحث کردند.

پاپ: 

جنگ جهانی سوم عمال آغاز شده است
استولتنبرگ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیران ۷ کشور متحد ناتو

اوکراین به سالح های سنگین بیشتری نیاز دارد

مکرون: برای پایان جنگ باید مذاکره کرد
تهران- ایرنا- رئیس جمهوری فرانسه در اظهاراتی در مرکز نظامی رومانی »مذاکرات تازه« را برای پایان دادن به جنگ ضروری خواند.به گزارش ایرنا، »امانوئل مکرون« 
دیروز چهارشنبه در مرکز نظامی ناتو در رومانی در حضور رئیس جمهوری این کشور در سخنانی گفت که »ولودیمیر زلنسکی« همتای اوکراینی اش باید در »مقطعی« 
برای پایان دادن به جنگ، با روسیه مذاکره کند.رئیس جمهوری فرانسه ادامه داد: در دروازه های اتحادیه اروپا وضعیت ژئوپلیتیک بی سابقه ای تجربه می شود، همین 
دلیل و همچنین با توجه به زمینه سیاسی موجود و تصمیماتی که اتحادیه اروپا و تعداد دیگری از کشورها اتخاذ خواهند کرد، مذاکرات جدید عمیق و پیشرفت های 
تازه را در موضوع جنگ اوکراین توجیه می کند.وی همچنین به حمایت همه جانبه فرانسه از اوکراین در زمینه های سیاسی، مالی، بشردوستانه و نظامی تاکید و از 

اقدام اتحادیه اروپا از تحریم های روسیه حمایت کرد.
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بررســی جدید پژوهشگران اسپانیایی، نقش سلول های ایمنی را در 
تنظیم گرمای بدن نشان می دهد و به معرفی مولکولی می پردازد که 
در بروز بیماری کبد چرب نقش دارد.به گزارش ایســنا و به نقل از 
 ،)CNIC(»وب سایت رسمی »مرکز ملی تحقیقات قلب و عروق اسپانیا
دانشمندان شبکه پیچیده ای از ارتباطات را میان بافت هایی کشف 
کرده انــد که به کبد امکان می دهد تا دمای بدن را تنظیم کند. آنها 
دریافتند که ترشح مولکولی به نام »اینترلوکین IL(»12-12( توسط 
سلول های ایمنی موجود در کبد، تولید گرما توسط چربی قهوه ای 
را کاهش می دهد.زمانی که افزایش وزن در شــخصی آغاز می شود، 
چربی در بافت چربی تجمع می کنــد اما در نهایت، چربی در کبد 
 hepatic(»نیز انباشته می شود. این فرآیند به عنوان »استئاتوز کبدی
steatosis( یا »بیماری کبد چرب« شناخته می شود. این وضعیت با 
بروز التهاب مزمن به واسطه سلول های ایمنی التهابی همراه است که 
مولکول های مسئول پیشروی بیماری را ترشح می کنند.این پژوهش 
جدید نشــان می دهد که یکی از این مولکول هــا، اینترلوکین 12 
است که تولید پروتئین دیگری به نام »FGF21« را در کبد متوقف 
می کند. کاهش FGF21، به کاهش تولید گرما توسط چربی قهوه ای 
منجر می شود.همچنین، پژوهشگران دریافتند که تولید اینترلوکین 
 »p۳۸ 12 توسط این سلول های ایمنی، به واسطه پروتئین »کیناز
یا )kinase p۳۸( فعال می شــود. این موضوع، نقش کیناز p۳۸ را در 
تنظیم عملکرد غدد درون ریز کبد و متابولیســم کل بدن مشخص 

می کند.

قدرتمندترین ابررایانه اروپا و سومین ابررایانه قدرتمند دنیا برای کمک 
به درک پیچیدگی های تغییرات آب و هوایی افتتاح شد.به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از آی ای، »لومی«)LUMI( قدرتمندتریــن ابررایانه قاره اروپا 
در شــهر »کاجانی« واقع در کشــور فنالند راه اندازی شد. اکنون از این 
ابررایانه برای درک پدیده هــای پیچیده ای مانند تغییرات آب و هوایی 
و همچنین برای توســعه هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی استفاده 
خواهد شد.»لومی« که توسط کنسرسیومی متشکل از 1۰ کشور اداره 
می شود، دارای وجه تمایز منحصر به فردی در ارائه راه حل های سازگار 
با محیط زیست است که آن را از ابررایانه هایی که به مصرف انرژی زیاد 
مبتنی بر سوخت های فسیلی مشهور هستند، متمایز می کند.»لومی« به 
طور کامل با نیروی برق آبی کار می کند، در حالی که گرمای تولید شده 
از آن به گرمایش منازل مسکونی در منطقه اطراف آن کمک می کند. به 
این ترتیب، این ابررایانه، ابزاری کلیدی در ترویج انتقاِل سبز به جوامع 
و اقتصادها به سوی کاهش تولید کربن است.»مارگرت وستاگر« معاون 
اجرایی کمیسیون اروپا گفت: امروز یک گام بزرگ برای تحول دیجیتال 
و ســبز اروپا است. »لومی« اکنون سریع ترین و کم مصرف ترین ابررایانه 
در اروپــا و یکی از قدرتمندترین ابررایانه ها در جهان اســت.وی افزود: 
»لومی« به لطف ظرفیت محاســباتی عظیم خود، پیشرفت های علمی 
را امکان پذیر خواهد کرد. به عنوان مثال در پزشــکی و تحقیقات آب و 
هوایی با سرعتی بسیار سریع تر عمل خواهد کرد. این ابررایانه می تواند 
در توسعه واکسن، تشخیص سرطان، یا کاهش اثرات تغییرات آب و هوا 
موثر باشــد. »لومی« یک نمونه عالی از پتانسیل عظیم هوش مصنوعی 

برای بهبود زندگی ما است.

مولکولی که در بروز بیماری کبد 
چرب نقش دارد

قدرتمندترین ابررایانه اروپا 
راه اندازی شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گل فروشی سیار در کراچی پاکستان/ رویترز

برنده جایزه طراحی خودروهای مفهومی

تویوتا کامپکت کروزر 2024 
تویوتا کامپکت کروزر الکتریکی یک آفرود کوچک و مفهومی بود که در دسامبر 2۰21 دل های ما را ربود. این خودرو به تازگی 
برنده جایزه طراحی خودروهای مفهومی 2۰22 شده و به همین خاطر ژاپنی ها تصاویر، رندرها و اسکچ های بیشتری از کانسپت 
خود را منتشر کرده اند. کامپکت کروزر الکتریکی یکی از 1۵ کانسپتی بود که توسط تویوتا و لکسوس در توکیو معرفی شدند و به 
همین خاطر رسانه ها مانور کمتری روی تک به تک این خودروها دادند. خوشبختانه هم اکنون دسترسی بهتری به تصاویر و جزئیات 
این خودروی مفهومی داریم. کار طراحی کامپکت کروزر الکتریکی را مرکز توســعه طراحی تویوتا اروپا در نیس فرانســه انجام 
داده است.طراحان تویوتا در خلق این خودرو از نسل اول لندکروزر و میراث آفرود شرکت الهام گرفته اند. این خودروی مفهومی 
 2۰17 X-F4 کروزر دارد. کامپکت کروزر به گونه ای نسخه تکامل یافته تویوتا FJ همچنین شباهت هایی به خودروی خاطره انگیز
به نظر می رسد و چراغ های جلوی LED آن یادآور خودروی J۸ است. ویژگی هایی همچون فالپ های بزرگ، گلگیرهای گوشه دار، 
ارتفاع قابل احترام از سطح زمین، نردبان جانبی و روف راک سفارشی باعث می شوند این کانسپت علیرغم ابعاد جمع وجور خود 
ماهیت خشنی داشته باشد.پروتوتایپی که تصاویر آن را مشاهده می کنیم یک مدل گلی ثابت است زیرا از شیشه های جانبی تیره 
استفاده می کند و تاکنون نیز رانده شدن آن را ندیده ایم. البته طرفداران تویوتا می توانند امیدوار باشند یک بچه لندکروزر الکتریکی 
در آینده تولید شود زیرا تقاضای زیادی برای چنین محصولی وجود خواهد داشت. از جمله رقبای بالقوه چنین خودرویی می توان 

به شاسی بلند جدید جیپ و جایگزین احتمالی سوزوکی جیمنی با قوای محرکه الکتریکی اشاره کرد.

یک پله سقوط فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی فیفا
با پایان رقابت های فیفا دی تیم ملی فوتبال ایران یک پله در رده بندی فیفا سقوط کرد.به گزارش ایسنا به نقل از فوتبال رنگینک، 
رقابت های ملی فوتبال جهان در نهایت بعد از چندین روز در ماه خرداد به پایان رســید.  رقابت های انتخابی جام جهانی، لیگ 
ملت های اروپا و بازی های دوستانه در این ماه برگزار شد و در نهایت تیم ملی فوتبال ایران بعد از شکست برابر الجزایر در رده بندی 

فیفا یک پله سقوط کرد و در رده 22 جهان و نخست آسیا قرار گرفت.ژاپن نزدیک ترین تیم به ایران است که در رده 2۳ است.
در صدر رده بندی فیفا برزیل قرار دارد. در ادامه لیســت هم تیم های بلژیک، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، 

هلند و دانمارک قرار دارند.

دلم رخهق ای دارد از ریپ عشق
هک رگدن نپیچد ز زنجیر عشق

حاللست مالم هب فتوای شوق
مباحست خونم هب تقرری عشق

زهیمت همان روز شد شاه عقل
هک رد شهر تن خیمه زد میر عشق

ارگ عاشقی رتک ایمان بگوی
هک زج کارفی نیست توفیر عشق

ردین باغ ارگ الهل چینی و گل
نخواهی شدن رمغ انجیر عشق

ارگ نیستی چون امکن رب ژکی
دل خود سپر کن رب تیر عشق

پیشنهاد

چهره روز

مقصر کیست؟
آلکساندر هرتسن، نویسنده و اندیشمند مشهور روس، 
یکی از برجسته ترین شخصیت های اجتماعی روسیه 
در اواسط سده ی نوزدهم میالدی به شمار می آید که 
آثار و عقایدش در شکل گیری اندیشه های دموکراتیک 
و انســان گرایانه در این کشور نقش اساسی ایفا کرد. 
در کتاب مقصر کیســت؟ هم هرتســن دیدگاه های 
فلســفی و اجتماعی خود را بیان می کند و آنچه در 
وهله ی نخست اهمیت دارد، همین تشریح اندیشه ها 
و دغدغه های این فیلســوف و مبارز اجتماعی است و 
نه خط سیر موضوعی داستان.هرتسن در سال 1۸12 
در مســکو به دنیا آمد. فضای پر تب و تاب سیاسی و 
اجتماعی آن زمان روسیه که با قیام دکابریست ها در 
دســامبر 1۸2۵ به اوج رسید، و آشنایی با اشــعار آزادی خواهانه و ممنوع پوشکین و ریلیف، آثار 
شیللر و نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری و همچنین تاریخ یونان و روم باستان نقش مهمی 
در پرورش و رشد شخصیت هرتسن نوجوان داشت. آلکساندر هرتسن بعدها درباره دوران نوجوانی 
خود گفت که نوجوانی الماســی بر روحش نشاند که بر هرچه پس از آن نوشت و انجام داد، تاثیر 
گذاشت.پشــت جلد کتاب مقصر کیست؟ نظر ویساریون بلینسکی، منتقد مشهور روس آمده که 
چنین اســت:ما با اثر داستانی اســتادانه ای روبه رو هستیم، هرچند خبری از صحنه های پرشور و 
احســاس شاعرانه نیست. اندیشه نجات بخش نویسنده شد: او با عقل خود موقعیت قهرمانانش را 
به درستی درک کرد و آن را همانند انسانی اندیشمند به خواننده منتقل کرد و نه همانند شاعر. 
بخش نخست رمان مقصر کیست؟ بیشتر به انتقاد از نظام رعیت داری می پردازد. البته این پردازش 
در قالب عشق معلم سرخانه جوان به لوبونکا و ماجراهای آن ها به مخاطب ارائه می شود.در بخش 
دوم اما با ورود قهرمان اصلی داستان یعنی »والدیمیر بلتوف« قالب داستان به لحاظ ماهوی تغییر 
می کند و نویسنده سراغ نقد تیپ ادبی مالوف آن زمان روسیه می رود، تیپ شخصیتی که به آدم 
زیادی شهره یافته بود و والدیمیر بلتوف آینه تمام عیار چنین شخصیتی است. در واقع چیزی که 
هدف انتقاد قرار می گیرد، شرایطی است که جوانان تشنه کار و فعالیت را دلسرد می کند و از آنان 

آدم هایی بیکار و منفعل پدید می آورد.

سعید شمس انصاری
سعید شــمس انصاری در ســال 1۳14 خورشیدی 
در تهــران در خانواده ای متدین و هنر دوســت دیده 
به جهان گشــود. پدرش در شغل ســراجی )کیف و 
چمدان( مشغول به کار بود.سعید تحصیالت ابتدایی را 
در دبستان فرهنگ در بازارچه نایب السلطنه واقع در 
خیابان ری گذراند. دوره متوسطه را در دبیرستان بدر 
در کوچه نصیرالدوله بدر باالتر از میدان باغ پسته بک 
و امامزاده یحیی به اتمام رساند. وی در کنار تحصیل، 
خط را نزد پــدر خود به طور مقدماتــی آموخت.وی 
در سال 1۳2۹ به کالســهای آزاد خوشنویسی وقت 
)انجمن خوشنویسان ایران فعلی( وارد شد و زیر نظر 
مرحوم استاد سید حســین میرخانی، به فراگیری و 
تکمیل خط خود کوشید. در آن زمان، محل تشکیل کالس های آزاد خوشنویسی در صحن وزارت 
فرهنگ و هنر ســابق قرار داشت. وی و تنی چند از دوستان از جمله استاد اویس وفسی و استاد 
شمس انوری جزو اولین گروه شاگردان استاد سید حسین میرخانی بودند.در همین حین آتلیه ای 
به نام نگارستان گیتی در نزدیکی خیابان ری می گشاید و در آن به کار تابلو سازی مشغول می شود. 
وی در همان سالها، به هنرستان کمال الملک به شاگردی استاد محمود اولیاء که یکی از شاگردان 
کمال الملک بودند، مفتخر می گردد و هنر نقاشــی را هم نزد آن اســتاد فرا می گیرد. در راستای 
تکمیل و عرضه هنر نقاشی، وی بعد از هنرستان مشغول به کار در آتلیه ای نزد استاد محمد بهرامی 
مشغول می شود و آنجا در کنار دوستان و اساتیدی چون مرتضی ممیز، آیدین آغداشلو، علی اکبر 
صادقی، محمد تجویدی، بیوک احمــری، امین اهلل رضایی، رحمت همتی، رضا محمدی، فرج اهلل 
رضایی، علی شاهمیری و استاد حمیدی از اساتید وقت دانشگاه تهران در آتلیه پارس مشغول به 
کار می شــود. در آن زمان، کارهای نقاشیخط، گرافیکی و تبلیغاتی شرکت هایی مانند؛ بیسکویت 
ویتانا، بیسکویت گرجی، شرکت داروگر و مؤسسه دارو پخش، شرکت تولید دارو و شرکت سهامی 

کارتن ایران را به انجام می رساند. 

سینما

شرکت »نتفلیکس« قصد دارد مسابقه تلویزیونی به 
نــام »بازی مرکب: چالــش« را تولید کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از رویترز، سریال تلویزیونی پربیننده 
»بازی مرکب« دیگر فقط یک داســتان نخواهد بود، 
چراکه »نتفلیکس« قصد دارد یک رئالیتی شو را با نام 
»بازی مرکب: چالش« تولید و پخش کند.مسابقه ای 
که به سفارش »نتفلیکس« برگزار می شود،  برخالف 
ســریال کره ای »بازی مرکب«  مرگ بار نخواهد بود و 
بدترین حالــت ممکن برای 4۶۵ بازیکنی که در این 
مسابقه شــرکت می کنند، ترک مسابقه بدون کسب 
4.۵۶ میلیون دالر خواهد بود.به گفته »نتفلیکس«، 
جایزه 4.۵۶ میلیون دالری بیشــترین جایزه نقدی 

است که تاکنون در تاریخ مسابقات تلویزیون واقع نما تعیین شده است.

 برگزاری مسابقه »بازی مرکب«  
در دنیای واقعی
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