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رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: عضویت رژیم صهیونیستی در سنتکام و استقرار تجهیزات و حضور آن در رزمایش ها را بسترساز ایجاد تهدیداتی برای منطقه 
می دانیم و در قبال آن عکس العمل نشان می دهیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در دیدار با »ندیم رضا« رئیس کمیته مشــترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان اظهار داشت: بدون تردید در سال های اخیر با تالش فرماندهان و مسئوالن دو 
کشور روابط فی مابین توسعه خوبی یافته و این روابط باید توسعه و استمرار یابد.وی با بیان اینکه ما معتقدیم دو کشور از ظرفیت های قابل توجهی برخوردارند، گفت: 

باید در راستای تقویت همکاری های مشترک بیشتر تالش کنیم؛ در ۵ سال گذشته ما تعامالت و رفت آمدهای زیادی...

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر باقری در دیدار با »ندیم رضا«؛

 در برابر مداخالت صهیونیست ها عکس العمل نشان می دهیم
info@sobh-eqtesad.ir

رئیسی در همایش قوه قضاییه:
 گرفتار حاشیه ها نمی شویم

رئیس جمهور گفت: در تصمیم گیری ها باید پیوســت عدالت داشــته 
باشــیم و باید دید چقدر به عدالت نزدیک شــده و یا خدای ناکرده از 
آن فاصله گرفته ایم.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور صبح دیروز )دوشنبه( در همایش قوه قضائیه 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهید بهشــتی و یاران او، گفت: در 
تحلیل حادثه هفتم تیر و قضایای ســال ۶۰ آنچه باید عرض کنم آن 
است که جریان نفاق با پشتیبانی نظام سلطه تصمیم داشت که جبهه 

انقالب و نمادهای انقالب را ترور شخص و ترور شخصیت کند.
وی افزود به حضرت رضا )ع( عرضه می داریم که خدا لعنت کند کسانی 
که به شــما زهــر دادند. دهه ۶۰ را به یــاد بیاورید و ببینید منافقین 
چگونه و چه چهره هایی را ترور کردند و با نشــر شــایعات و تهمت ها 
به سمت حاشیه ســوق داده می شدند. امام خمینی )ره( از مظلومیت 
شهید بهشتی به صورت ویژه یاد می کردند.رئیس جمهور تصریح کرد: یا 
شهادت مرحوم رجایی و بهشتی و چهره های نماد انقالب می خواستند 
جریان انقالب به حاشــیه رانده شــود و نظام سلطه را بر کشور فراهم 
کنند. در جنگ اراده ها خداوند اراده کرد و حق طلبان و جبهه انقالب 
را بر آنها پیروز کرد.رئیسی با بیان اینکه در هر شیطنت و فتنه ای در این 
۴۰ سال کشور جای پای نفاق دیده می شود، گفت: جریان نفاق با نظام 
سلطه سعی داشتند شیطنت خود را ادامه دهند، اما جریان انقالب باید 
آگاه باشد تا جریان نفاق نتواند اهداف پلید خود را دنبال کند.وی با بیان 
اینکه راه، مســیر و شخصیت شهید بهشتی باید ادامه پیدا کند، اظهار 
مرد: ساختار سازی را از فکر شهید بهشتی و خبرگان اول داریم که این 
ساختار و سازوکار را برای جریان والیت در جای جای نظام ایجاد کردند 
و ما باید از این جهت قدردان آنها باشیم.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
از عزیزان مســئول در قوه قضائیه تشــکر می کنم که به دنبال احقاق 
عدالت هستند و بسیاری در دستگاه قضائی بی نام و نشان برای تحقق 
عدالت در تالش هســتند. به ویژه از رئیس مجرب قوه قضائیه با سابقه 
۴۰ ساله کار قضائی تشکر می کنم که گفتمان حفظ سرمایه اجتماعی 
و ارتقای آن ضمن مبارزه با فســاد و گسترش عدالت را در دستور کار 
دارند.رئیسی با اشــاره به روایتی از امیرالمومنین )ع(، بیان کرد: امیر 
المومنین )ع( در این روایت بر عدل و سخاوت تاکید داشتند و آن را در 
رأس امور می دانستند. جامعه را باید بر عدالت بنا کرد و سنگ زیربنای 
جامعه اســالمی بر عقالنیت، عدالت، معنویت و اخالق اســت. روابط 
اجتماعی باید بر اساس عدالت تأسیس شود. در مجلس قانون عادالنه، 
در قضاوت، قانون و قضاوت عادالنه مالک است.وی با بیان اینکه امروز 
پیوســت عدالت باید در دستور کار همه تصمیم گیری ها باشد و این 
امری ضروری است، اظهار کرد: باید دید چقدر به عدالت نزدیک شدیم 
یا خدای ناکرده از آن فاصله گرفتیم. هیچ موضوعی در فرهنگ دینی 
ما بعد از توحید، به گســتردگی و فراگیری عدالت وجود ندارد. توحید 
و عدالت، بعثــت و عدالت و… عدالت در اجرا، عدالت در سیاســت و 
عدالت در همه حوزه ها امری فراگیر است.رئیس جمهور عدالت در قضا 
و داوری را یکی از جلوه های بســیار مهم عدالت دانست و تاکید کرد: 
سوال این است که حق چیست؟ شناختن حق اولین گام و گرایش به 
حق، دومین گام و ایستادگی در راه حق سومین کام است و برخی حق 
را نمی شناسند و برخی علی رغم شناخت با گرایش های فردی و هوای 
نفس نمی توانند آن را اجرا کنند و همواره باید مراقب این آفت بود. همه 
باید مراقب این مسأله باشیم.وی با بیان اینکه تمام تصمیمی گیری ها 
در کشــور باید مبتنی بر کاهش ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و 
رشــد هنجارهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشــد، گفت: در این 
رابطه اقدامات پیشینی و پسینی وجود دارد. دستگاه های اجرایی باید 
قوانین و مقررات عادالنه، ضد فساد، ضدتبعیض را مورد توجه قرار دهند 
و اجرا کنند و دســتگاه قضائی بر این روند نظارت کنند.رئیس جمهور 
عنوان کرد: دستگاه قضائی باید از نظارت ناظران در بخش های نظارتی 
استقبال کند. ما دستگاه های نظارتی را کمک بزرگی در دستگاه اجرایی 
می دانیم. دستگاه های نظارتی باید پیش از بقیه در جریان مسائل قرار 
گیرند. باید به هوش باشــیم که مبادا این آسیب جامعه را گرفتار کند.
رئیسی افزود: اگر کسانی مرتکب فساد شدند و دستشان به فساد آلوده 
شــد حتماً قضاوت عادالنه آنها در جهت اجرای عدالت اثرگذار خواهد 
بود. امروز مسئوالن در دستگاه های مختلف باید نسبت به وقوع فساد 
حساس باشند و این حساسیت، خودش می تواند پیشگیرانه باشد.وی 
اظهار داشت: در دستگاه قضائی اعالم کرده بودم و در دستگاه اجرایی 
آن را دنبال می کنم که خط قرمز ما بی اســتناد سخن گفتن و رفتار 
کردن اســت. حتماً کمک عزیزان نسبت به حفظ اموال و آبروی افراد، 
حفظ محیط زیست و مجموعه اقدامات، کمک بزرگی به دستگاه های 
اجرایی اســت.رئیس جمهور ادامه داد: بایــد بدانیم رمز موفقیت ما در 
کشور انسجام همه نیروهایی است که به نام انقالب کار می کنند و همه 
ما تحت فرماندهی فرمانده کل قوا هستیم. ما در قوای سه گانه تصمیم 
گرفتیم گرفتار حاشیه ها نشویم و حتماً به متن خواهیم پرداخت. برخی 
گرفتار حاشیه ها شــدند و عقب ماندگی رخ داد. تصمیم داریم گرفتار 
حاشــیه ها نشویم و به متن بپردازیم.رئیســی با تاکید بر اینکه باید به 
دنبال جبران عقب ماندگی ها بود، بیان کرد: در این چند ماه در دولت 
ضمن امیدواری به آینده کشور شاهد عقب ماندگی هایی هستیم، دردها 
و رنج های مردم امروز شــنیدنی است. عزیزان مجلس، قوه قضائیه و ما 
باید نســبت به پیشــرفِت عدالت تالش کنیم. حق درجا زدن و توقف 
کردن نداریم و هیچ راهی جز تالش برای پیشرفت نداریم.وی تصریح 
کرد: مــا در همه اقدامات خود، به خصوص آنجا که مشــارکت مردم 
بوده پیروز شــده ایم. در تصمیم گیــری ها و انجام کارها باید از مردم 

کمک بگیریم. 

دمای تهران در تابستان تا یک درجه بیشتر از حد نرمال
معاون اداره کل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه بارش های انباشته شده از ابتدای سال زراعی گذشته 
کاهش یافته است، اظهار کرد: میزان بارش سه ماه آینده تهران نیز کمتر از نرمال و متوسط دمای هوا بین 
۰.۵ تا ۱ درجه سلسیوس بیش از نرمال پیش بینی می شود.مازیار غالمی در گفت و گو با ایسنا درباره میزان 
بارندگی تهران در فصل تابســتان اظهار کرد: جدیدترین خروجی های مدل های پیش بینی فصلی بیانگر آن 
است که متوسط بارش سه ماه آینده استان تهران کمتر از نرمال باشد این در حالیست که متوسط دما طی 
ســه ماه آینده حدود ۰.۵ تا ۱ درجه سلســیوس بیشتر از نرمال برآورد شده است.وی ادامه داد: این شرایط 
سبب می شود تا با توجه به کاهش بارش انباشته شده از ابتدای سال زراعی گذشته و به ویژه طی بهار ۱۴۰۱ 
همچنین پیش بینی افزایش دما طی سه ماه آینده لزوم صرفه جویی، استفاده بهینه و مدیریت در زمینه منابع 
مصارف آب بیش از پیش احســاس شود.معاون اداره کل هواشناسی استان تهران در زمینه تحلیل وضعیت 
دما و بارش خرداد ماه ۱۴۰۱ اســتان تهران و مقایســه آن با سال گذشته و بلند مدت اظهارکرد: میانگین 
ماهانه دما در خردادماه ۲۲.۸درجه سلســیوس بود که در مقایسه با بلند مدت تغییر معناداری نداشت.وی 
ادامه داد: متوسط حداقل دما در این ماه نسبت به بلند مدت ۰.۳ درجه سلسیوس افزایش و متوسط بیشینه 
دما ۰.۶ درجه سلســیوس کاهش داشته است. به عبارت دیگر دمای هوا در استان تهران طی خرداد ۱۴۰۱، 
افزایش یا کاهش قابل مالحظه ای نداشته است. متوسط دمای هوای استان تهران از ابتدای سال زراعی )مهر 
۱۴۰۰( تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، برابر با ۱۱.۶ درجه سلسیوس بود که در مقایسه با بلندمدت،۰.۸ درجه 
سلسیوس بیشتر بود.به گفته غالمی ورامین با متوسط دما ۲۸.۶ درجه سلسیوس و فیروزکوه با متوسط دما 
۱۶ درجه سلسیوس به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر متوسط دما را در خرداد ۱۴۰۱ داشته اند.وی درباره 
روند کاهشی بارندگی نسبت به بلند مدت اظهار کرد: بررسی آماری مقادیر بارش ثبت شده در ایستگاه های 
هواشناســی استان بیانگر آن اســت که مقدار بارش )پهنه ای( در سطح استان در خرداد ۱۴۰۱، حدود یک 
میلی متر بوده که در مقایسه با بلند مدت ۹۲ درصد کاهش داشته است. مقدار بارش استان تهران از ابتدای 
سال زراعی )مهر ۱۴۰۰( تا پایان خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۶۹.۹ میلی متر بود که در مقایسه با بلند مدت ۳۸ 

درصد و نسبت به سال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت که گفت وگوی رفع تحریم ها با آمریکا به 
صورت غیرمستقیم و در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس در هفته جاری 
برگزار خواهد شد که تاریخ و مکان آن بزودی اعالم می شود.به گزارش خبرنگار 
گروه سیاســت خارجی خبرگزاری فارس، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در آخرین نشست هفتگی 
با خبرنگاران به تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به 
سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.خطیب زاده در ابتدا با بیان این که آمریکا به عنوان 
یکی از مدعیان حقوق بشــر بزرگ ترین ناقض حقوق انسان ها طی چند دهه 
گذشته در اقصی نقاط جهان بوده است، گفت: این هفته یادآور اتفاقات ناگواری 
در مورد حقوق مردم ایران اســت که همه توسط آمریکا رخ داده است. وی به 
سفر الوروف به تهران و رایزنی تلفنی امیرعبداللهیان با وانگ یی همتای چینی 

و همچنین گفت وگو با همتای عمانی در هفته گذشته اشاره کرد.

 ســفر امروز امیرعبداللهیان به ترکیه/ وزیر خارجــه بعد از آن به 
ترکمنستان می رود

این دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به سفر امروز امیرعبداللهیان به ترکیه گفت 
که وزیر خارجه پس از آن عازم ترکمنستان می شود تا در نشست وزرای خارجه 

کشورهای حوزه خزر شرکت کند.

الکاظمی نکات عربســتان را به ایران منتقل کرد/ آمادگی عربستان 
برای ارتقای مذاکرات در سطح دیپلماتیک

سخنگوی وزارت خارجه درباره ســفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به 
تهران گفت: ســفر الکاظمی به تهران از پیش برنامه ریزی شده بود و این سفر 
در چارچوب موضوعات دوجانبه و تحوالت منطقه ای معنا پیدا می کرد از جمله 
نقش مثبت و سازنده ای که بغداد در ماه های گذشته در روابط ایران و عربستان 
ایفا کرده است. در این سفر درباره موضوعات اقتصادی و پروژه هایی که معطل 
مانده و یا در حال انجام است، تبادل نظر انجام شد. در خصوص مراودات مردمی 
و رفت و آمدها گفت وگو شد. روابط دو کشور چند الیه و راهبردی است و همواره 
این موضوعات پیگیری می شود و متعاقب سفری است که چند وقت پیش وزیر 
خارجه عراق به ایران داشت.وی ادامه داد: یکی از ابعاد دیگر این سفر نقشی است 
که عراق در گفت وگوهای ایران و عربستان ایفا می کند. پنج دور گفت وگوها در 
بغداد برگزار شــده و از نقش عراق تقدیر می کنیم. الکاظمی نکاتی را از طرف 
عربستان به ما منتقل کرد براساس آنچه شنیدیم طرف عربستان این آمادگی 
را دارد که در ســطح دیپلماتیک مذاکرات ارتقا یافته و این مذاکرات در بغداد 
ادامه یابد و بزودی تاریخ آن معلوم می شود و این کار در سطح دیپلماتیک جلو 
می رود. توافقی بود که مقدمات سفر هیأت های فنی برای بازدید از سفارتخانه ها 

انجام می شود که همه طی روزهای آتی پیگیری خواهد شد.

زمان و مکان مشخص است/ چند ساعت آتی تصمیمات نهایی اتخاذ 
می شود

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مکان و زمان مذاکرات رفع 
تحریم ها نیز خاطرنشان کرد: هم زمان قطعی شده و هم مکان تقریبا مشخص 
است. اجازه دهید تا چند ساعت آتی تصمیمات نهایی اتخاذ شود و درباره محل 
تصمیم نهایی اعالم خواهد شــد. پیام ها رد و بدل و نظرات گفته شــده است. 
ان شاءاهلل یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان خواهد بود و این مالقات 
طی روزهای آتی و در همین هفته انجام خواهد شد. شاید تا پایان امروز با توجه 

به پیام هایی که رد و بدل می شود، مشخص خواهد شد.  

در محتوا و در شکل توافقاتی شده است
خطیب زاده در پاســخ به ســؤال دیگری درباره این که آیا بورل در سفرش به 
تهران پیامی را از طرف آمریکا به ایران منتقل کرده اســت و آیا ایران بســته 
جدیدی را ارائه داده است؟ اظهار داشت: بورل در تماس هایی که بعد از تحوالت 

چند هفته اخیر به ویژه قطعنامه آژانس داشــت و چــه قبل و چه بعد از آن 
تــالش جدی صورت داد که این مذاکرات ادامه یابد و از نقش تســهیل گری 
اتحادیه اروپا و شــخص بورل در این زمینه قدردانــی می کنیم.وی ادامه داد: 
در تماس هایی که آقای بورل داشــت یکی از موضوعاتی که درخواست داشت 
این بود که این گفت وگوها براساس بسته پیشنهادی ایران که قبل از قطعنامه 
داده شده بود جلو برود و آقای امیرعبداللهیان پیشنهاد کرد که بورل به ایران 
بیاید و در تهران پاســخ هایی که آمریکا تا آن زمان احتماال می داد را بررســی 
کنند. آقای بورل به ایران آمد و گفت وگوهای مفصلی در ایران انجام و نظرات 
طرف آمریکایی را منتقل کردند و مهمترین موضوعاتی که گفتند این  بود که 
آمریکا تعهد داده به کلیه آنچه در برجام و ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ عمل می کند 
و انتفاع اقتصادی ایران و آن چرخه را تضمین می  کند. البته متعهد شــدند به 
موضوعات اختالفی بپردازند.به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد ایرانی ادامه 
داد: امیرعبداللهیــان و بورل گفت وگوهای خصوصی یک ســاعته ای با حضور 
معاونان داشــتند و درباره ابعاد مختلف ادامه مذاکرات صحبت کردند. البته در 
این  مالقات درباره موضوعات دیگری که امیرعبداللهیان به آن اشــاره کرد نیز 
صحبت شد. این که در محتوا و در شکل در هر دو موضوع توافقاتی شده است را 
می توانم تأیید کنم، ولی این که آیا براساس برنامه ریزی که پیش بینی می شود 
آمریکایی ها خواهند آمد و در عمل نشان خواهند داد که از میراث ترامپ عبور 
خواهند کرد و خواهند پذیرفت که  عضو مسؤولی باشند، باید منتظر باشیم و 
ببینیم.وی تصریح کرد: ما با این تعهد می رویم که در کوتاه ترین زمان ممکن 
این چند موضوع باقیمانده را به سرانجام برسانیم و امیدواریم پیام هایی که بورل 

آورد در عمل نیز مشاهده شود.

 اگر امروز قدم های بیشــتری برنمی داریم از باب نخواستن است نه 
نتوانستن

خطیب زاده خاطرنشان کرد: درباره تضامین آمریکا نشان داده که تا چه میزان 
غیرقابل اعتماد اســت و نشان داده تا چه میزان به آنچه امضا می کند و تعهد 
می کند، پایبند نیســت و نشــان می دهد از همه ابزارها استفاده می کند برای 
این کــه محتوای توافقات را خالی کرده و تعهــدات را انجام ندهد. آنچه به ما 
می گویند خالف عملی است که تا به امروز انجام شده است. لذا ما با قاطعیت 
و جدیت این مذاکــرات را با فرض عدم اعتماد قطعی به طرف آمریکایی جلو 
بردیم.وی ادامه داد: بزرگ ترین تضمین برای ملت ما توانمندی های خودشان 
اســت. طرف مقابل یک بار خروج انجام داد و دید که ما در هیچ حوزه ای یک 
گام عقب نمی نشینیم و دید اگر اراده کنیم همه چیز را می توانیم به سرعت به 
نقطه اول برگردانیم و باالتر اینکه می توانیم قدم های بیشــتری را برداریم. اگر 
امروز قدم های بیشتری برنمی داریم از باب نخواستن است نه نتوانستن. این که 
ما براساس نیازهای طبیعی خود عمل می کنیم و این را در عمل دیدند. آنچه 
به عنوان تضمین ذاتی و توانمندی این ملت است چیزی است که همواره حفظ 
می کنیم.وی افزود: البته تضامین مختلف هم در این توافق دیده شــده که ما 

درباره آنها حساس هستیم و این ها باید جمع بندی و نهایی شود.

 گفت وگوها در یکی از کشــورهای حوزه خلیج فــارس درباره ابعاد 
هسته ای نیست و غیرمستقیم است

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات منتشر شده به نقل از علی باقری مبنی 
بر این که حضور بورل هیچ ربطی به محتوای برجام نداشته؟ اظهار داشت:  آنچه 
در مذاکرات آتی در چند روز آینده انجام می دهیم اوال درباره ابعاد هســته ای 
نیســت چون ابعاد هسته ای یک بار جمع بندی شده و تنها درباره بخش های 
اختالفی اســت که در خصوص رفع تحریم ها باقی مانده است. آنچه در یکی 
از کشــورهای حوزه خلیج فارس انجام می شــود فقط در مورد چند موضوع 
باقیمانده در حوزه رفع تحریم هاست ولذا هیچ چیزی به توافقات انجام شده در 

وین افزوده نخواهد شد و چیزی هم کاسته نخواهد شد.
ادامه در صفحه دوم

در قالب یک پلتفرم؛

یارانهنقدیبه»کاالبرگ«تبدیلمیشود
با اشاره به طلب صندوق توسعه ملی مطرح شد

300 نفر منابع ارزی صندوق توسعه 
ملی را گرفتند، پس نمی دهند

خیز ایران برای رونق تجارت با روسیه؛

 خرید 12 کشتی برای تجارت با روس ها
 نهایی شد

در جریان اختالف نظرهایی که بین صندوق توسعه ملی و دریافت کنندگان تسهیالت ارزی برای بازپرداخت منابع 
وجود داشــته و تمایلی به محاسبه با نرخ روز ندارند، رئیس اتاق ایران و چین این را منطقی ندانست و خواستار 
انتشار اسامی بدهکاران ارزی صندوق شد.به گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر بارها بحث بازپرداخت تسهیالت ارزی 
صندوق توسعه ملی که از سالهای قبل پرداخت شده، مطرح و دو طرف یعنی صندوق و بدهکاران، هنوز به توافقی 
نرسیده اند؛ موضوع این است که دریافت کنندگان تسهیالت تاکید دارند با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان های 

ارزی، باید وام های دریافتی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی...

مصوبهقبلیسهامعدالتمنتفیشد
بررسی موارد مشکوک آبله میمونی در ۱۲ قطب دانشگاهی

بیماری هنوز به ایران نرسیده است
رئیــس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انســان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مورد مثبتی از ابتال به آبله میمونی در کشور شناسایی 
نشده اســت، درباره روند بررسی موارد مشکوک بیماری در کشــور توضیح داد.دکتر بهزاد امیری در 
گفت وگو با ایسنا، درباره رصد و پیگیری آبله میمونی در کشور، گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد 
مثبتی از ابتال به این بیماری در کشور شناسایی نشده است و تمام مواردی که برای تشدید بررسی ها 
مورد آزمایش قرار گرفتند، همه منفی بودند و تاکنون هیچ مشــکل خاصی در زمینه این بیماری در 
کشور رخ نداده است.وی با اشاره به ادامه پایش ها در مبادی مرزی کشور، تاکید کرد: مسافرین بویژه 
کسانی که از کشورهای بومی این بیماری) کشورهای آفریقایی( به ایران سفر می کنند به شکل ویژه تری 
بررسی می شوند. این بررسی از دو طریق خود اظهاری بیمار و معاینات و غربالگری همکاران ما انجام 
می شود.وی درباره نحوه رصد موارد مشکوک بیماری در کشور، بیان کرد: عالوه  بر انستیتو  پاستور، ۱۲ 
قطب دانشگاهی نیز برای بررسی موارد مشکوک بیماری معرفی شدند که در مراکز استان های بزرگ 
هستند. در صورت تایید آزمایشگاه های قطب، آزمایش مجددا به انستیتو پاستور ارسال می شود تا مورد 
بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت تایید انستیتو پاستور آن وقت می توان گفت مورد قطعی از ابتال 
به آبله میمونی رخ داده است.امیری درباره نحوه انجام نمونه گیری از فرد مشکوک به بیماری، تصریح 
کرد: در صورتی که هنوز عالئم پوستی بیماری آشکار نشده باشد، نمونه گیری حلقی از فرد مشکوک 
گرفته می شود ولی درصورتی که بثورات جلدی آشکار شده باشد، از زخم هم نمونه گیری انجام می شود 
تا بتوان با تشــخیص آزمایشگاهی بیماران را شناسایی کرد که خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مثبتی 
از این بیماری در کشــور شناسایی نشده است.او ادامه داد: در بین افرادی که در کشورهای غیربومی، 
به آبله میمونی مبتال شدند، عالئم با موارد بومی متفاوت بوده است و عالئم کالسیک بروز پیدا نکرده 
اســت. مثال در موارد بومی تمام بدن بویژه صورت و دست و پا دچار بثورات پوستی می شد اما اکنون 
در کشــورهای غیربومی اینچنین نبوده است. یا مثال در موارد بومی معموال فرد چند روز تب و عالئم 
عمومی دارد و بعد دچار بثورات پوســتی می شود اما در موارد جدید در کشورهای غیربومی حتی این 
موارد اولیه هم بروز پیدا نکرده است.رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره روند ابتال به آبله میمونی در کشورها، تصریح 
کرد: مواردی در کشــورها بروز پیدا خواهد کرد اما قطعا همه گیری مشــابه کووید۱۹ را در مورد آبله 

میمونی متصور نیستیم زیرا این بیماری الگوی انتقال متفاوتی دارد.

خطیب زاده در نشست خبری:

مذاکراتهفتهجاریبرگزارمیشود
»الکاظمی« حامل پیام سعودی ها بود
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همایش سراسری قوه قضاییه صبح دیروز دوشنبه 
۶ تیر ماه ۱۴۰۱ در ســالن اجالس سران برگزار 
شــد.به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضاییه، همایش سراســری قوه قضاییه با حضور 
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای رئیــس قــوه قضاییه، حجت االســالم و 
المسلمین ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
و اعضای شورای عالی قوه قضاییه، دادستان ها و 
رؤسای دادگســتری های سراسر کشور در سالن 
اجالس سران آغاز شد.حجت االسالم و المسلمین 
محســنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در همایش 

سراســری قوه قضاییه بیان کــرد: در حالی که 
جهان بین دو قدرت شــرق و غرب مادی تقسیم 
شده بود کسی گمان نمی برد یک نهضت دینی 
بتوانــد بدون وام گرفتن و بدون اتکا به شــرق و 
غرب پیروز شود.وی افزود: برخی افراد در مخیله 
شــان هم خطور نمی کرد کــه چنین اتفاقی در 
عصر حاضر محقق شود. خداوند عنایت کرد و به 
دســت یک بنده صالح خودش و به دســت امت 
دین باور انقالب عظیمی را علیرغم دشــمنان و 
مســتکبران به پیروزی رساند.رئیس قوه قضاییه 
بــا بیان اینکه مردم یکپارچــه و یکدل با پیروی 
از مقتدای خودشــان از امام دیــروز و امام امروز 

بر همه نقشــه های دشــمن پیروز شدند، بیان 
کرد: امام و امت توانســتند با پیوند وســیع یک 
الگوی وســیع از حکمرانی به نام مردم ســاالری 
دینی ارائه دهند.محسنی اژه ای گفت: اگر مردم 
بدانند کارگزاران نظام بــرای آن ها، برای تحقق 
عدالت،عدالــت اجتماعی و فراهم کردن بســتر 
جهت رشــد دنیا و آخرت آن ها تالش می کنند، 
تردید نکنید که مردم پشــت سر کارگزاران نظام 
خواهند بود. امروز وظیفه خــود می دانم با تمام 
توان به کمک قوه مجریه بیایم. می دانم اگر دولت 
در برنامه هایش موفق باشد قوای قضائیه و مقننه 
هم موفق خواهند بود. مســئولیت قوه مجریه با 

مسئولیت قوه قضاییه قابل مقایسه نیست.وی با 
بیان اینکه امروز وظیفه خود می دانم با تمام توان 
با مجلس انقالبی تشریک مساعی داشته باشیم تا 
با کمک هم قوانین متناسب با زمان، متناسب با 
خدمت به مردم و متناسب با مقابله با نقشه های 
دشمن تدوین کنیم، گفت: وظیفه خود می دانم با 
همکاری تمام نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی 
آرامش، رفاه و امنیــت مردم را تامین کنیم. باور 
دارم تقویت قوه قضاییه از لحاظ نیروی انسانی و 
اداری بــه نفع مجلس و دولت خواهد بود. تقویت 
قوه قضاییه می تواند به منویات قوه مجریه کمک 

کند. 

گزیده خبر

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیسی و الکاظمی بیان شد
تسهیل سفر زائران ایرانی به عراق

رئیس جمهور با اشــاره به سیاســت اصولی دولت سیزدهم برای گسترش 
روابط با همســایگان، اظهار داشت: امروز عراق را نزدیک ترین ملت به ملت 
ایران می بینیم و نزدیک ترین روابط در حوزه های مختلف را با کشور عراق 
داریم.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با »مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق، ضمن ابراز 
خرسندی از سفر وی به ایران، گفت: روابط ایران با عراق معمولی و سنتی 
نیست، بلکه روابط بسیار عمیقی اســت که ریشه در فرهنگ، اعتقادات و 
باورهای مشــترک دیرینه دو ملت و دو کشور دارد و امروز مسئولین عالی 

دو کشور اراده ای عمیق و جدی برای توسعه روابط در همه حوزه ها دارند.
رئیس جمهور با اشــاره به سیاســت اصولی دولت سیزدهم برای گسترش 
روابط با همســایگان، افزود: امروز عراق را نزدیک ترین ملت به ملت ایران 
می بینیم و نزدیک ترین روابط در حوزه های مختلف را با کشور عراق داریم. 
در بین همسایگان بیشترین و نزدیک ترین روابط را با عراق داریم.وی گفت: 
در مذاکرات امروز درباره روابط سیاســی، اقتصادی و تجاری بین دو کشور 
گفتگو و توافق کردیم تعامالت دو کشور در این حوزه ها گسترش پیدا کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در گفت وگو با نخســت وزیر عراق بر تســریع 
در اجرای طرح اتصال ریلی شــلمچه و بصره توافق شــد، خاطرنشان کرد: 
بهره برداری از این طرح تاثیر زیادی در تســهیل و افزایش مراودات بین دو 
کشور دارد. همچنین در مذاکرات دو طرف قرار شد گام های جدیدی برای 
تســهیل روابط پولی و بانکی فیمابین برداشته شود.وی در بخش دیگری 
از ســخنانش با اشاره به اشــتیاق مردم ایران برای زیارت مرقد مطهر امام 
حسین)ع( و عتبات عالیات تصریح کرد: تسهیل سفر از ناحیه دولت عراق 
و جناب آقای الکاظمی و اینکه زائران ایرانی از طرق زمینی و هوایی بتوانند 
با لغو روادید به سهولت به زیارت عتبات و بویژه مرقد مطهر امام حسین)ع( 
بروند، اقدامی قابل ســتایش و قدردانی است .رئیسی ادامه داد: قرار شد که 
برای زیارت زائرین در اربعین حســینی تسهیالت بیشتری از طرف دولت 
عراق ایجاد شود و زائرین اربعین با توجه به بهبود وضعیت کرونایی، بتوانند 
با سهولت و آسان از مرزهای هوایی و زمینی به عراق سفر کنند و مشکالت 
سنوات گذشته برطرف شود.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تاکید سران 
ایران و عراق برای تقویت ارتباط کشورهای منطقه با یکدیگر تصریح کرد: 
بر این باوریم که گفت وگوهای مسئولین کشورها می تواند مسایل منطقه را 
حل کنــد و تأکید کردیم که حضور یا دخالت بیگانگان در منطقه نه تنها 
مشکل گشا نیست، بلکه مشکل ساز نیز هست و لذا بر لزوم مذاکره مسئولین 
کشورهای منطقه برای حل مشکالت و مسائل با یکدیگر تأکید کردیم.وی 
با تاکید بر ضرورت حل هر چه سریع تر مشکالت مردم یمن و برقراری آتش 
بس در این کشــور، اظهار کرد: رفع محاصره یمن و یمنی ها و گفت وگوی 
یمنی - یمنی می تواند مســأیل این کشور را حل کند و به رنجی که مردم 
عزیز یمن سال ها به آن مبتال شدند، خاتمه دهد.رئیس جمهور گفت: بدون 
تردید ادامه این جنگ بی حاصل است و جز رنج مردم یمن حاصلی ندارد، 
لذا باید هر چه زودتر به این جنگ خاتمه داده شــود و آتش بس می تواند 
گامی در جهت حل مسایل باشد.وی تاکید کرد: تالش رژیم صهیونیستی 
برای عادی ســازی روابط با کشــورهای منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز 
نخواهــد بود. ایران و عراق بر لزوم برقراری صلح و آرامش در منطقه تاکید 
دارند و معتقدیم صلح و آرامش در منطقه در پرتو نقش آفرینی مســئولین 
همه کشورهای منطقه اســت و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یا 
حضور بیگانگان در منطقه حتما مشکل ســاز خواهد بود و مشکلی را حل 
نخواهد کرد.رئیس جمهور با بیان اینکه حسن روابط دوجانبه و منطقه ای 
بین عراق و ایران می تواند در نقش آفرینی دو کشــور در منطقه و مســائل 
بین المللی بسیار تأثیرگذار باشــد تاکید کرد: ایران در روزهای سخت در 
کنار عــراق بوده و همواره در کنار یکدیگر خواهیــم ماند. عالقه و ارتباط 
دو همسایه هرگز به سردی نخواهد گرایید و روابط فیمابین روز به روز در 
حال ارتقاء و گسترش است. بدون تردید سفر جناب آقای کاظمی نخست 
وزیر محترم و هیأت محترم همراهشان به ایران می تواند نقطه عطفی برای 

روابط دو کشور باشد.

روابط با ایران برای عراق بسیار مهم است
مصطفی الکاظمی - نخســت وزیر عراق - نیز در این کنفرانس مطبوعاتی 
با اشــاره به روابط تاریخی، فرهنگی و دینی ایران و عراق گفت: در جریان 
گفت وگوهای انجام شــده راهکارهای ارتقای سطح روابط دو جانبه را مورد 
بحث قرار دادیم.وی روابط کشــورش با جمهوری اســالمی ایران را بسیار 
مهــم توصیف کرد و افزود: امروز توافق کردیم در چارچوب مصالح و منافع 
مشــترک دو ملت و کشور روابط تجاری فیمابین را تقویت کنیم.الکاظمی 
با اشــاره به اینکه دو کشور همچنین توافق کردند که یک چارچوب زمانی 
برای تســهیل زیارت زائران ایرانی که قصــد دارند در ایام اربعین به زیارت 
حرم امام حســین )ع( مشرف شــوند، تنظیم کنند، اظهار کرد: تا پیش از 
این زوار ایرانی فقط می توانستند در فرودگاه های عراق ویزا دریافت کنند، 
امــا در چند هفته اخیر این زمینه را فراهــم کردیم که زوار ایرانی بتوانند 
در گذرگاه های مرزی با ســقف مشخصی از نظر تعداد زوار، البته در مقطع 
فعلــی، ویزای ورود به عراق دریافت کنند.وی تاکید کرد که در ایام زیارت 
اربعین با تمام توان در خدمت زوار خواهیم بود و از آنها اســتقبال خواهیم 
کرد.نخست وزیر عراق در ادامه سخنانش با اشاره اینکه در بخش دیگری از 
گفت وگوهایمان چالش هایی را که منطقه با آن روبه رو اســت مورد بحث و 
گفتگو قرار دادیم، تصریح کرد: توافق کردیم مشترکاً برای برقراری ثبات و 

آرامش در منطقه تالش کنیم.
الکاظمی با بیان اینکه در گفت وگو با رئیس جمهور ایران در خصوص مسایل 
سرنوشت سازی که ملت های منطقه با آن روبه رو هستند، صحبت کردیم، 
خاطرنشــان کرد: دو کشور توافق کردند که حمایت خود را از آتش بس در 
یمن و لزوم گفت وگو برای پایان دادن به جنگی که مردم این کشور را با رنج 
بسیار روبه رو کرده است، اعالم کنند. همچنین توافق کردیم، برای مقابله با 
چالش های حوزه امنیت غذایی که به سبب جنگ اوکراین ایجاد شده است، 

تالش های مشترکی داشته باشیم .

سرلشکر باقری در دیدار با »ندیم رضا«؛

دربرابرمداخالتصهیونیستهاعکسالعملنشانمیدهیم
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: عضویت رژیم صهیونیستی 
در ســنتکام و اســتقرار تجهیزات و حضور آن در رزمایش ها را 
بسترســاز ایجاد تهدیداتی برای منطقــه می دانیم و در قبال آن 
عکس العمل نشان می دهیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح در دیدار با »ندیم رضا« رئیس کمیته مشترک 
رؤسای ســتاد ارتش پاکســتان اظهار داشــت: بدون تردید در 
ســال های اخیر با تالش فرماندهان و مسئوالن دو کشور روابط 
فی مابین توســعه خوبی یافته و این روابط باید توسعه و استمرار 
یابد.وی با بیان اینکه ما معتقدیم دو کشــور از ظرفیت های قابل 
توجهی برخوردارند، گفت: باید در راســتای تقویت همکاری های 
مشترک بیشتر تالش کنیم؛ در ۵ سال گذشته ما تعامالت و رفت 
آمدهای زیادی بین مســئوالن نظامی ایران و پاکستان را شاهد 
بوده ایــم که این روند باید گســترش یابد و موجب ایجاد امنیت 
در مرزهای دوکشــور گردیده و دو کشــور در سایه این امنیت و 
آرامش روابط اقتصادی را مورد تاکید قرار دادند.رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح ادامه داد: مسئله امنیت مرزهای ایران و پاکستان 
از مهمترین مسائل بین دو کشور بوده است و بنده در سفری که 
به پاکستان داشــتم به طور جدی پیگیر موضوعات مشترک دو 
کشور به ویژه در حوزه امنیت مرزی بوده ام.سرلشکر باقری افزود: 
رویکرد جمهوری اسالمی ایران به توسعه روابط با همسایگان نگاه 
ویژه ای دارد و این مهم در دولت جدید نیز تقویت شــده و رو به 
توسعه است.وی تاکید کرد: در سال های اخیر روابط نظامی ایران 

و پاکستان توسعه چشمگیری داشته که این روابط سبب امنیت و 
اثربخشی در توسعه اقتصادی دو کشور شده است.رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح با بیان اینکه منطقه ای که جمهوری اسالمی ایران 
و پاکســتان در آن قرار دارند بسیار مهم و حساس است، گفت: 
این منطقه از حساسیت فزاینده ای برخوردار است به ویژه اینکه 
رویدادها و تحوالت اخیر ســبب مداخالت کشورهای فرامنطقه 
ای شده و مشکالتی در سطح منطقه ایجاد کرده است.سرلشکر 
باقری رژیم صهیونیستی را در رأس مداخله گری ها و زمینه ساز 

بی ثبات در منطقه اعالم کرد و گفت این رژیم با اجرای طرح هایی 
در صدد ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه و دست یابی به اهداف 
مداخله گرانه است.وی عضویت رژیم صهیونیستی در سنتکام و 
اســتقرار تجهیزات و حضور آن در رزمایش ها را بسترساز ایجاد 
تهدیداتــی برای منطقه عنوان کرد و افــزود: ما این تهدیدات را 
برنمی تابیم و مطمئناً در قبال آن عکس العمل نشان می دهیم.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در خصوص مداخالت آمریکا و 
رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: تشکیل گروه های تروریستی 

و تکفیری در منطقه به ویژه در ســوریه و عراق از دیگر مواردی 
اســت که آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد کرده و به 
آن دامن زدند و در ادامه روند سلطه گری تا سقوط این دو کشور 
پیش رفتند.سرلشکر باقری با اشاره به تحوالت یمن گفت: از دیگر 
مسائل منطقه ما فاجعه یمن اســت که برای مدت زمان زیادی 
است که این روند ادامه یافته و باید به سرعت این به این جریان 
خاتمه داد.وی گفت: مســئله کشمیر یکی دیگر از مسائل جهان 
اسالم محسوب می شود و موضع جمهوری اسالمی ایران در این 
رابطه همان تدبیر و موضع رهبر معظم انقالب اسالمی است که 
حمایت از مردم مظلوم و مســلمان را تحت توجه قرار می دهد.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در ادامه تحلیل مسائل منطقه 
گفت: جنگ روسیه و اوکراین قطعاً بر منطقه و جهان تأثیرگذار 
خواهد بود و توسعه ناتو به سمت مرزهای روسیه و خطری برای 
امنیت این کشور محسوب می شود که امیدواریم طرفین با گفتگو 
مســائل و مشــکالت را حل و فصل کنند.سرلشکر باقری گفت: 
مسئله افغانســتان از تأثیر گذارترین مسائل بین دو کشور ایران 
و پاکستان است. با توجه به شرایط افغانستان مشارکت و مداخله 
ســایر اقوام در ایجاد امنیت و ثبات نقش سازنده ای در آینده این 
کشور خواهد داشت.وی گفت ما نگران توسعه تروریسم از سمت 
افغانستان هستیم در این خصوص برنامه هایی نیز داریم و معتقد 
هستیم که این مسائل و مشــکالت با همکاری کشورهای ایران 
و پاکســتان قابل حل خواهد بود. و نیازی به مداخله کشورهای 

بیگانه نیست.

ادامه از صفحه اول
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: آقای امیرعبداللهیان 
هم اشــاره کرد، آقای بورل که در این جا بود در نقش تسهیل 
گیــری اســت. آنچه بین مــا و طرف مقابل انجام می شــود 
موضوعات محتوایی اســت. این گفت وگوهــا در ادامه فرمتی 
اســت که در وین بــود یعنی به صورت غیرمســتقیم انجام 
خواهد شــد و صرفا در خصوص موضوعات اختالفی است که 
در آخرین جلسه وین باقیمانده خواهد بود. امیدواریم نتایج را 
مثبت ببینیم. توپ در زمین واشنگتن است، با پاسخ اگر بیاید 

مطمئن باشید که به سرعت می شود این کار را انجام داد.

 بریکس پالس
خطیب زاده درباره حضور ایران در نشست بریکس پالس هم 
گفت: بریکس یک پیمان بین المللی به معنای خاص نیست، 
ولی ســازوکار ابتکاری و دارای ابعاد مختلف است. حدود ۳۰ 
درصد تولید ناخالص جهانــی و ۴۰ درصد جمعیت جهان و 
نزدیک به ۲۷ درصد مســاحت جغرافیایــی جهان در حوزه 
بریکس تعریف می شــود. سال ۲۰۱۵ که بانک پولی بریکس 
ایجاد شــد، حرکت جدیدی بر خالف گــروه هفت بود. اینها 
همکاری های جنــوب - جنوب را پیگیری می  کنند، هر چند 

پنج تا از اعضای بریکس از اقتصادهای گروه ۲۰ هستند.

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: آقای امیرعبداللهیان 
وزیر خارجه ایران درخواست عضویت را ارسال کرد و براساس 
رایزنی های انجام شــده رئیس جمهور چین از رئیس جمهور 
کشــورمان دعوت کرد اســت و آیت اهلل رئیســی شــرکت و 
ســخنرانی کرد. اقدام رو به جلویی بــود و امیدواریم در ادامه 
بتوانیم ارزش افزوده ای داشــته باشــیم و بریکس هم ارزش 

افزوده ای برای ما در ادامه مسیر داشته باشد.

 امیدواریــم بعد از به نتیجه رســیدن گفت وگوها در 
هفته های آتی شــاهد رایزنی های منظمی بین ایران و 

اتحادیه اروپا باشیم
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا سفر 
بورل دستاورد غیربرجامی هم خواهد داشت؟ گفت: موضوعات 
دیگری به شمول موضوعات کنســولی صحبت کردیم البته 
موضوعات کنسولی یعنی تمامی اتباع ما در برخی کشورهای 
مختلــف اروپا و به ویژه دیپلمــات ما که با نقض بدیهی ترین 
مقررات بین المللی در زندان است. درباره موضوعات منطقه ای 

و دوجانبه صحبت کردیم و با یک جلســه این موضوعات به 
نقطه تفاهم نمی رســد و باید حرکت های دیگری آغاز شود. 
امیدواریم بعد از به نتیجه رســیدن گفت وگوها در هفته های 
آتی شاهد رایزنی های منظمی بین ایران و اتحادیه اروپا باشیم.

 تغییــر محل مذاکــرات یک موضــوع کامال عادی 
لجستیکی 

خبرنــگاری دربــاره تغییر محل مذاکــرات از وین به یکی از 
کشورهای حوزه خلیج فارس پرســید که خطیب زاده پاسخ 
داد: در تعیین محل مذاکرات مهمترین چیز راحتی طرف های 
مختلف و آمادگی میزبان اســت و یــک موضوع کامال عادی 
لجستیکی اســت. آنچه ما می خواهیم انجام دهیم به عنوان 
گفت وگوهای آتی موضوع رفع تحریمی اســت ولذا نباید در 
خصوص این موضوعات این قدر نشــانه گــذاری کرد و این 
مذاکرات می تواند در هر کشــوری انجام شــود. فرض این که 
میزبان روابط مناســبی با همه طرف ها داشته باشد و از لحاظ 
لجستیکی راحتی داشته باشد و نباید نشانه گذاری خاصی در 

این زمینه انجام شود.

 تا همه چیز توافق نشود، هیچ چیز توافق نمی شود
خبرنگاری از خطیب زاده پرســید آیا در هیچ دوران مذاکرات 
آتی و بعد از آن توقفی در غنی ســازی در نطنز و فردو اتفاق 
نخواهد افتاد؟ که وی پاسخ داد: تا همه چیز توافق نشود، هیچ 
چیز توافق نمی شود. منتظر هستیم که ببینیم طی هفته های 
آتی به نقطه توافق می رســیم. آنچه ایــران انجام داده همه 
برگشت پذیر است به شــرطی که طرف مقابل هم بالفاصله 

به تعهداتش عمل کند.

آنچه االن اتفاق می افتد ادامه وین است
وی در پاســخ به ســؤالی درباره کنار گذاشــته شدن سایر 
طرف هــای برجامــی در مذاکراتی که قرار اســت در یکی از 

کشــورهای حوزه خلیج فارس برگزار شود، گفت: هیچ کس 
کنار گذاشته نشده است. موقعی که بقیه کشورهای ۱+۴ وین 
را ترک کردند، با این موضوع بود که آنچه باید گفته می شده 
در حوزه های مرتبط با هسته ای و دیگر موضوعات تمام شده 
و چند موضوع اختالفی بین ایران و آمریکا باقیمانده اســت. 
تســهیل کننده برجام، براساس خود برجام اتحادیه اروپاست 
و بورل جلســه ای هم با سفرای سه کشــور اروپایی در ایران 
داشــت. یکی از نقش های تســهیل کننده گــزارش دادن و 
توجیه همه طرف هاست.خطیب زاده ادامه داد: آنچه االن اتفاق 
می افتد، ادامه وین است. یعنی درباره چند موضوع باقیمانده 
که مذاکرات را دچار وقفه ای در نتیجه گیری، نه وقفه در انجام 
مذاکره کرده بود، حل شود. آنچه در یکی از کشورهای حوزه 
خلیج فارس اتفاق خواهد افتــاد که میزبانی خواهد کرد این 
است که در چند موضوع بتوانیم ابتکارات دو طرف را رد و بدل 
کنیم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوعات باقیمانده 
فقط بین ایران و آمریکاست؟ گفت: بله، آنچه صحبت خواهد 
شــد فقط موضوعات رفع تحریمی و اختالفی است که بعد از 
آخرین دور در وین باقی ماند. آنچه توافق شــده دســت زده 

نمی شود و فقط درباره همان موضوعات صحبت می کنیم.

 نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس 
درباره وضعیت نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در یونان 
و همچنین دو نفتکش یونانی توقیف شده در ایران بیان کرد: 
دادگاه یونان حکم اولیه را در مسیر درست صادر کرد و دزدی 
دریایی که داشــت اتفاق می افتاد را باطل کرد و حکم داد که 
نفت دزدیده شد باید برگدانده شود و امیدواریم اجرایی شود. 
از همین تریبون دولت یونان را ترغیب می کنیم که در اولین 
فرصت این قضیه عملیاتی شــود و کشــتی با نفت آزاد شده 
بتواند به مســیر خود ادامه دهد.وی درباره دو نفتکش یونانی 
نیز خاطرنشان کرد: سفیر یونان در ارتباط با ما است و مسیر 

قانونی در حال طی شــدن است و دسترسی های کنسولی را 
دارند و در وضعیت خوبی به سر می برند و امیدواریم در ادامه 

توافق خوبی انجام شود. 

 مذاکرات به صورت غیرمســتقیم با تســهیل گری 
اتحادیه اروپا

خطیب زاده در پاســخ به پرسش دیگری درباره مذاکرات رفع 
تحریم ها در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: هیچ 
گفت وگو و مذاکره مستقیمی اتفاق نمی افتد و در همان فرمت 
قبلی به صورت غیرمســتقیم و با تسهیل گیری اتحادیه اروپا 

انجام می شود.

  اگر توافقی شــود حتما در سطح وزرای خارجه اعالم 
می شود

خبرنگاری در پاســخ به ســؤالی مبنی بر این که آیا در ادامه 
ممکن است مذاکرات در ســطح باالتری برگزار شود؟ گفت: 
این که درباره آنچه باقی مانده نیازمند ارتقای گفت وگوها باشد، 
این نیاز احســاس نمی شــود. البته اگر توافقی شود حتما در 
ســطح وزرای خارجه این توافق اعالم می شود.وی همچنین 
گفت که موضوع خســارت ها از پروند ه های مفتوح بین ایران 

و آمریکاست.
 خطیــب زاده در پایان هم بیان کرد: امروز آخرین روز اســت 
که در خدمت شــما در این ماموریت هستم. جانشین بسیار 
صالح و دیپلمات بســیار کارکشته ای این مسؤلیت را برعهده 
خواهد گرفت. آقای کنعانی که از دوســتان شخصی من و از 
دیپلمات های آشــنا به سیاست خارجی هستند. الزم می دانم 
در پایان دو سال از همه شما تشکر کنم. از رسانه ها که کمک 
کردند با سؤال ها و نقدها بهتر بتوانیم سیاست خارجی را برای 
همه تببین کنیم، تشکر می کنم. از همه سپاسگزارم.وی افزود: 
درود و ســالم به ملت بزرگ ایران در هــر جای عالم خاکی 
هستند، می فرســتم. بدانند فرزندانشان در سنگر دیپلماسی 
هیچ وظیفــه و ماموریتی ندارند جز اینکــه منافع عالیه این 
مردم را حفظ کنند و خدا را شــاکر هستم برای این دو سال.

خطیب زاده در پایان گفت: پیش از من و تو بسیار بودند و نقش 
بستند، دیوار زندگی را زین گونه یادگاران، وین نغمه محبت، 
بعــد از من و تو ماند، تا در زمانه باقی اســت آواز باد و باران. 
الحمداهلل رب العالمینخطیب زاده همچنین اعالم کرد که از این 
پس به عنوان مشاور وزیر امور خارجه در دستگاه دیپلماسی به 

فعالیت ادامه خواهد داد.

خطیب زاده در نشست خبری:

مذاکراتهفتهجاریبرگزارمیشود
»الکاظمی« حامل پیام سعودی ها بود

وزیر امور خارجه کشــورمان، از تالش های عراق برای تقویت عنصر گفتگو و نقش ســازنده این کشــور در معادالت منطقه ای و گفتگوی میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان قدردانی کرد.به گزارش ایسنا، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان در دیدار با مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق که در تهران بسر می برد، آخرین تحوالت منطقه و موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به برقراری آتش بس در یمن بر حمایت کشــورمان از تداوم آتش بس و لزوم پایان محاصره انسانی در این کشور تاکید کرد. امیرعبداللهیان در ادامه افزود: جمهوری اسالمی ایران 
راه حل مشکالت منطقه را از درون منطقه می داند.وزیر امور خارجه از تالش های عراق برای تقویت عنصر گفتگو و نقش سازنده این کشور در معادالت منطقه ای و گفتگوی میان جمهوری اسالمی ایران و عربستان 

قدردانی کرد.امیرعبداللهیان افزود: جمهوری اسالمی ایران جز خیر برای منطقه نمی خواهد و از بازگشایی سفارتخانه ها در پایتخت دو کشور حمایت می کند.وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مشترکات دو کشور ایران و مصر، تقویت مناسبات فی 
مابین تهران و قاهره را به نفع منطقه و جهان اسالم خواند.مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار بر حایگاه و نقش جمهوری اسالمی ایران در تحوالت منطقه و در قرابت با عراق تاکید کرد.نخست وزیر عراق تاکید کرد: عراق برای توسعه 
مناسبات دوجانبه با جمهوری اسالمی ایران جدی است و به نقش اطمینان بخش خود در منطقه ادامه می دهد.الکاظمی ضمن تاکید بر توسعه همه جانبه روابط و ضرورت رفع موانع احتمالی افزود: به تالش های خود برای تقویت گفتگو و همکاری های 

منطقه ای ادامه خواهم داد.

رایزنی وزیر خارجه با نخست وزیر عراق

امیرعبداللهیان:ازبازگشاییسفارتخانههایایرانوعربستاندردوکشورحمایتمیکنیم

محسنی اژه ای در همایش سراسری قوه  
قضاییه:

وظیفه خود 
می دانم با تمام 
توان به کمک قوه 
مجریه بیایم
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مراقب پیامک های جعلی مالیاتی باشید
مدیرکل دفتر مرکزی حراســت سازمان امور مالیاتی کشــور ضمن هشدار در 
خصوص وقوع برخی جرائم در فضای مجازی خاطر نشــان کرد: مودیان محترم 
مراقب پیامک های جعلی مالیاتی باشند.به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان امور 
مالیاتی، مدیرکل دفتر مرکزی حراســت سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان 
کرد: با توجه به شیوع برخی جرائم در فضای مجازی که منجر به سوء استفاده از 
برخی مؤدیان و یا سرقت از حساب های شخصی ایشان شده، الزم است مؤدیان 
محترم در خصوص اینگونه اقدامات کالهبردارانه و سرقت اینترنتی هوشیار باشند.

وی افزود: اخیرا مشــاهده شده از سوی برخی افراد فرصت طلب، پیامک هایی با 
مضمون مالیات برای مؤدیان ارسال شده که پس از آنکه مؤدی بر روی آن کلیک 
کرده، به صفحه سایت جعلی جهت پرداخت مالیات منتقل شده و از طریق این 
ســایت، از حساب بانکی آنها مبالغی سرقت شــده است.مدیر کل دفتر مرکزی 
حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: کلیه امور مالیاتی صرفا 
از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان امور مالیاتی کشــور به آدرس 
my.tax.gov.ir و یا مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مربوطه انجام می پذیرد.

 وصول 61 هزار میلیارد تومان درآمد
 مالیاتی در 2 ماه

رئیس ســازمان امور مالیاتــی از وصول 61 هزار میلیارد تومــان درآمد مالیاتی 
در دو ماهه اول امســال خبر داد.داود منظــور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، درخصوص عملکرد دو ماهه اول این ســازمان امور مالیاتی در 
وصول درآمدهای مالیاتی، اظهارداشــت: در دو ماهه اول امسال 61 هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد 
افزایش نشان می دهد.وی در پاسخ به این سوال که این درآمد با احتساب درآمد 
حاصل از دریافت حقوق گمرکی است، گفت: خیر، این فقط درآمد مالیاتی است 
و درآمد گمرک به آن اضافه نشده است.رئیس سازمان امور مالیاتی درباره مدت 
زمان برنامه ریزی شده برای پیاده  سازی قانون پایانه های فروشگاهی، گفت: قانون، 
مهلت و دوره زمانی برای پیاده ســازی تعیین نکرده است.معاون وزیر اقتصاد در 
واکنش به این نکته که گفته می شــود پیاده سازی پایانه های فروشگاهی 7 سال 
زمان می برد، بیان کرد: این تجربه کشــورهایی است که پایانه های فروشگاهی را 

پیاده سازی کرده اند.

گزیده خبر

صاحب خانه ها دست باال را گرفتند
نرخ های تازه در بازار مسکن پایتخت

درپی رشــد خریدهای ســرمایه گذاری و بر اســاس گزارش های غیررسمی از 
وضعیت بازار مسکن شــهر تهران قیمت های مدنظر فروشندگان در خردادماه 
سه درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد؛ با این حال یک کارشناس معتقد 
اســت که بازار در ماه های آینده با افت تقاضا و به تبع آن کاهش ســرعت رشد 
قیمت مواجه می شود.به گزارش ایسنا، خردادماه امسال بازار مسکن شهر تهران 
به لحاظ قیمت های پیشــنهادی با تغییر نســبت به اردیبهشت ماه مواجه شد. 
داده های غیررســمی حاکی از آن اســت که متوسط قیمت های پیشنهادی هر 
متر مربع مســکن در پایتخت طی یک ماه اخیر ۳ درصد افزایش یافته اســت. 
تمایل برای خرید نیز که از بازدید آگهی ها اســتنباط می شود با 5 درصد رشد 
مواجه شــد.تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در سومین ماه از سال جاری 
در شــرایطی رقم خورد که اردیبهشت ماه هم نرخ های پیشنهادی در مقایسه با 
فروردیــن 5.۲ درصد و قیمت های قطعی 6.1 درصد باال رفته بود. این تغییرات 
پس از آن ایجاد شد که قیمت کاالهای اساسی افزایش یافت.مطابق اطالعات به 
دست آمده از سامانه کیلید در خردادماه 1۴۰1 متوسط قیمت های پیشنهادی 
مســکن در تهران به 5۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، در حالی که 
این رقم در اردیبهشت امسال 5۲.6 میلیون تومان بود که از افزایش ۳ درصدی 
حکایت دارد.در تهران 1۰.5 هزار معامله مســکن در اردیبهشت منعقد شد که 
رشد 166 درصدی را در مقایسه با سال قبل ثبت کرد. افزایش معامالت، زمینه 
را برای تغییر نســبی قیمت فراهم کرد. اواخر سال 1۳۹۹ میانگین قیمت های 
پیشنهادی سامانه مذکور تا متری 57 میلیون تومان باال رفته بود که پس از آن 
به تدریــج روند نزولی به خود گرفت و تا حدود 5۰ میلیون تومان نیز در اواخر 
1۴۰۰ رســید. با این حال آمار، رشد نســبی قیمت ها در دو ماهه ابتدای سال 

جاری را نشان می دهد.

افزایش 10 درصدی قیمت مسکن در سه ماه اخیر
تحوالت بازار مســکن شــهر تهران طی یک ماه اخیر از عواملی همچون تالش 
برای حفظ ســرمایه از طریق خرید دارایی های ثابت، انتظارات تورمی و رشــد 
قیمت نهاده های ساختمانی نشأت گرفت. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از 
بهمن ســال گذشته تا کنون قیمت مسکن در تهران 1۰ درصد افزایش یافته و 
به ۳6 میلیون و ۳5۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. تنها از فروردین 
تا اردیبهشت قیمت مسکن در تهران 6.1 درصد افزایش پیدا کرد.در کل کشور 
نیــز طبق اطالعات مرکــز آمار، قیمت ها با دو تغییر در ماه های اردیبهشــت و 
خرداد مواجه شــد. تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ۲.5 درصد و 
در خردادماه ۲.۳ درصد اعالم شــد. درخصوص نرخ مصالح ساختمانی هم آمار 
زمســتان 1۴۰۰ گویای رشد سالیانه 55 درصدی قیمت ها بود. تورم نهاده های 
ســاختمانی در کنار رکود معامالت مسکن به شکل افت ساخت و ساز بروز پیدا 
کرد. در سال 1۴۰۰ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده شهر تهران نسبت به 

سال قبل از آن 1۸.5 درصد کاهش یافت.

یک کارشناس: قشر متوسط  توان خرید مسکن را از دست داده است
علیرضا ذوالفقاری ـ کارشناس بازار مسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار به 
ایســنا گفت: هم اکنون در اقتصاد کشور با شرایط تورمی مواجهیم و مسکن هم 
از این شرایط متاثر شده است. قشر متوسط به عنوان متقاضی موثر خرید خانه، 
توان خود را از دســت داده و تقاضای مصرفی به شــدت کاهش یافته است. در 
حال حاضر معامالت، بیشــتر از نوع سرمایه گذاری است.وی با بیان این که بازار 
اجاره نیز متاثر از قیمت مســکن با رشد مواجه شده است افزود: اجاره بیش از 
6۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد و در شــرایط فعلی، سر 
و ســامان دادن به بازار اجاره باید اولویت اقدامات دولت باشد. البته برنامه هایی 
مثل تعیین ســقف افزایش ۲5 درصد بــرای قراردادهای اجاره ضمانت اجرایی 
الزم را ندارد. دولت می بایست از طریق عرضه مسکن استیجاری، بازار را کنترل 
می کرد که با یک کسری در این بخش مواجهیم اما باید برنامه ها به سمت عرضه 

مسکن هدایت شود.

پیش بینی افت بازار مسکن در ماه های آینده
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح دولت سیزدهم مبنی بر احداث چهار 
میلیون واحد مسکونی طی چهار سال گفت: این پروژه حتی در صورت توفیق در 
اجرا، زمان بر خواهد بود. ما تجربه مسکن مهر را پیش روی خود داریم که هنوز 
بعد از گذشت 15 سال کامال به اتمام نرسیده و در بخش هایی دولت درگیر آن 
است. بر این اساس و با توجه به کسری مسکن در کشور، تغییرات قیمتی برای 
واحدهای موجود دور از انتظار نیســت.ذوالفقاری درباره پیش بینی  بازار مسکن 
در ماه های آینده تصریح کرد: احتماال تقاضای سرمایه ای در ماه های آینده افت 
می کند. تقاضای مصرفی نیز وجود ندارد. بنابراین به تدریج شتاب تورم در بازار 
مســکن افت می کند. هم اکنون نرخ رشد مسکن حدود نصف رشد قیمت دیگر 

کاالها است و در سال جاری این روند ادامه پیدا می کند.

افزایش هزینه برای پردرآمدها و کم درآمدها چقدر است؟
 افزایش 2۳ درصدی  تورم دهک کم درآمد 

در یک ماه
طبق گزارش های رسمی افزایش هزینه برای خانوارها در ۹ دهک به باالی 5۰ درصد 

رسیده که برای دهک اول به عنوان کم درآمدترین ، 6۴ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، اعالم گزارش تورم برای خردادماه امسال بیانگر آثار حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از واردات کاالی اساســی و تغییر روند پرداخت یارانه از واردکننده به مصرف 
کننده بود. این گزارش نشان داد که رکوردهای تازه ای در شاخص تورم طی چندین 
سال گذشته ثبت شده است؛ به طوری که تورم ماهانه به 1۲.۲ درصد رسید که این 
نرخ قابل توجه بود.همچنین تورم نقطه به نقطه )افزایش هزینه نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل( با افزایش حدود 1۳ درصدی به 5۲.5 درصد رســید و تورم ساالنه که 

چندماهی در دور کاهشی قرار داشت در نرخ ۳۹.۴ درصد ثبت شد.

افزایش هزینه دهک اول 1۵ درصد بیشتر از دهک دهم
اما بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با روند تغییر قیمت و افزایش 
هزینــه در بین تمامی دهک های هزینه ای به غیر از دهک دهم، از تورم بیش از 5۰ 
درصد بین آنها حکایت دارد.این در حالی اســت که تورم نقطه به نقطه در دهک ها 
نشان می دهد که در دهک اول 6۴ ، دوم 61 ، سوم 5۸.۳ ، چهارم 56.۹، پنجم 55.۲ 
، ششــم 5۴.1 ، هفتم 5۲.۸ ، دهک هشتم 51.۲ و دهک نهم 5۰.۴ درصد هزینه ها 
نسبت به خرداد پارسال افزایش داشته است.تورم نقطه به نقطه برای دهک دهم که 
پردرآمدترین دهک است از افزایش کمترین نسبت به سایر دهک ها برخوردار بوده و 
۴۹ درصد گزارش شده است. بر این اساس افزایش هزینه برای دهک اول 15 درصد 

بیشتر از دهک دهم بوده است.

افزایش 23 درصدی  تورم دهک کم درآمد در یک ماه
در مقایسه با اردیبهشت ماه سال جاری، تورم نقطه ای برای دهک اول ۲۳ درصد رشد 
داشته و از ۴1.۲ به 6۴ درصد رسیده است. این در حالی است که برای دهک دهم 
این افزایش هزینه کمتر  در حدود هشت درصد بوده است؛ به طوری که از ۴1.۲ به 
۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است.تورم ساالنه نیز برای دهک اول ۴۲.7 و در روندی 
کاهشی برای دهک ســوم ۳۸.۳ درصد ثبت شده است. براین اساس فاصله تورمی 
دهک ها به حدود ۴.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد رشد کرده است.

اثر افزایش قیمت خوراکی ها بر دهک های پایین
در این رابطه یادآور می شــود که شاخص تورم بر اساس دهک های هزینه ای در 1۰ 
دهک تقســیم می شــود که دهک دهم پردرآمدترین و دهک اول کم درآمدترین 
این تقســیم بندی اســت. افراد و خانوارهای مختلف ترکیب سبد مصرفی متفاوتی 
نسبت به میزان درآمد خود دارند، شاید تغییرات قیمت برای همه یکسان باشد ولی 
تاثیرگذاری آن برای افراد مختلف،  متفاوت اســت که در تورم دهک ها این اختالف 
نمایان می شود.بر این اساس،  تغییر تورم دهک ها  بستگی به ترکیب درآمد و اینکه 
در ماه مورد نظر،  کدام کاال افزایش قیمت بیشتری داشته،  متفاوت است، مثال وقتی 
خوراکی ها افزایش بیشتری داشته باشند، برای دهک های پایین تر، تورم باالتری دارد 
ولی در برخی کاالهای دیگر متفاوت خواهد بود مثل اتفاقی که در خرداد ماه امسال 

رخ داده است.

در قالب یک پلتفرم؛

یارانهنقدیبه»کاالبرگ«تبدیلمیشود
جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
کرد که قرار اســت یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به 
کاالبرگ تبدیل شــود تا مردم با مراجعه به فروشــگاه ها بتوانند 
کاالها را خریداری کنند که کارهای آن تا حد خوبی پیش رفته 
است.به گزارش ایســنا، طرح »مردمی ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها« از بیســتم اردیبهشــت ماه جاری از سوی دولت کلید 
خــورد. با اصالح نظام پرداخت یارانه هــا، یارانه جدید برای 7۲ 
میلیون نفر )۲۳ میلیون خانوار( واریز شد که برای سه دهک اول 
۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های بین چهار تا ۹ نیز ۳۰۰ هزار 
تومان بود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین 
وضعیت اقتصادی خانوار و دهک بندی آنها را برعهده داشــت از 
زمان آغاز اجرای طرح، ســامانه ای را بــرای ثبت اعتراض مردم 
نســبت به دهک بندی اعالم و ســازمان هدفمندی یارانه ها نیز 
امکانی را برای ثبت نام افراد جامانده فراهم کرد. البته هنوز نتایج 
بررســی اعتراضات از سوی وزارت رفاه اعالم نشده است. چندی 
پیش عبدالملکی، وزیر ســابق رفاه درباره نحوه اجرای این طرح 
توضیــح داده و گفته بود »برنامه اصلی دولت که در متن قانون 
بودجه هم آمده،  »کاالبرگ الکترونیک« است که افراد با همان 
کارت بانکی به فروشــگاه هایی مراجعه و مقدار مشخص کاال را 
با قیمت مشــخص دریافت می کنند که بناست نرخ آن کاالها، 
قیمت قبل از افزایش ها باشــد. این کار زیرساخت هایی نیاز دارد 
و مدتی به طول می انجامد که طبق برنامه دولت، دوماه اســت. 
دولت در حال کار بر روی جزئیات اســت و هرزمان نهایی شود 
از یارانه نقدی به کاالبرگ الکترونیکی منتقل می شویم. «رئیس 
جمهور نیز شنبه شب گذشته با حضور در رسانه ملی، به سوالی 
پیرامون وضعیت اصالح نظام پرداخت یارانه ها این گونه پاســخ 

داده است: »این طرح در راستای اجرایی کردن سیاست ریشه کن 
کردن فقر مطلق در دستورکار قرار گرفت. ما باید بتوانیم فاصله 
طبقاتی را بهبود ببخشیم. نظام جدید یارانه ها گامی برای بهبود 
این شرایط است. ما همچنین دنبال هدایت منابع ارزی به سمت 
تولید و جلوگیری از واردات بی رویه هستیم. اصالح اقتصادی یک 
گام ابتدایی است و ما دنبال سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی 

هستیم. تا زمانی که وضع کاالبرگ الکترونیک قطعیت پیدا نکند، 
حتما پرداخت نقدی یارانه را ادامه می دهیم.«به گزارش ایســنا، 
علی شــهیدی، جانشــین معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز اخیرا پیرامــون طرح اصالح نظام یارانه ها و درباره 
راهکارهای کاهش تورم گفت: تورم های فعلی در اقتصاد ناشــی 
از ســه محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد نقدینگی و افزایش 

قیمت کاالهای اساسی ناشــی از جنگ اوکراین و روسیه است.
وی افزود: یکی از مهم ترین اعتراضات مردم در بحث یارانه ها این 
بود که پرداخت های یارانه ای جوابگوی افزایش قیمت ها نیست و 
متاسفانه این مسئله برای مردم به درستی تبیین نشد که تورم 
فعلی ناشی از ســه محل مختلف است و پرداخت یارانه ها فقط 
یک بخش از تورم را پوشــش می دهد.جانشــین معاون رفاه در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تورم عمومی کشور که 
در این ســال ها به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و همچنین تورم 
ناشی از جنگ اوکراین و روســیه، خارج از پک یارانه ای بود که 
دولت پرداخت کرد.شهیدی گفت: قرار است یارانه نقدی در قالب 
یک پلتفرم و بســتر، به کاالبرگ تبدیل شود و مردم با مراجعه 
به فروشــگاه ها بتوانند کاالها را خریداری کنند که خوشبختانه 
کارهای آن تا حد خوبی پیش رفته، اما فارغ از بحث آماده شدن 
این بســتر و پلتفرم، تبدیل پرداخت یارانــه نقدی به کاالبرگ 
خیلی فرقی نمی کند و تأثیری بر تورم نخواهد داشت.وی افزود: 
تبدیل پرداخت یارانه نقدی به کاالبرگ هرچند منجر به کاهش 
اندکی از رشــد نقدینگی خواهدشــد، اما به دلیل اینکه پول به 
شکلی غیر از ریال وارد چرخه اقتصادی می شود نهایتاً تأثیری بر 
تورم نمی گذارد.جانشین معاون رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در مصاحبه بــا رادیو گفت وگو، مدیریت مصرف مردم 
درباره برخی کاالها را ضروری دانست و در عین حال گفت: البته 
این موضوع معایب و محاســنی دارد که باید بیشتر درمورد آن 
بررسی و تحقیق کرد.شهیدی معتقد است که پرداخت یارانه ها 
چه به شــکل نقدی و چه به شکل کاالبرگ به مردم، انحراف و 
فسادی ندارد چون مستقیماً و به صورت سیستماتیک به دست 

مصرف کننده اصلی می رسد.

رئیس فراکســیون ســهام عدالت از 
تعیین تکلیف تعاونی های سهام عدالت 
در مجلس شــورای اســالمی تا یک 
ماه آینده خبر داد.به گزارش ایســنا، 
مهدی سعادتی امروز در کانون سرمایه 
گذاری ســهام عدالت با بیان اینکه در 
دولت های قبل به تعاونی های ســهام 
عدالت توجهی نشد، اظهار کرد: برنامه 
دولت رشد هشت درصدی اقتصاد در 
هر استان است و سهام عدالت به دلیل 
ماهیت و میزان سرمایه ای که دارد، در 
این راستا حائز اهمیت است.وی با بیان 
اینکه میزان سرمایه سهام عدالت بین 
6۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، 
گفت: این میزان سرمایه، بسیاری را در 
دولت قبل به هوس می انداخت و بارها 
در تعییــن تکلیف آن ســنگ اندازی 
می شد.رئیس فراکسیون سهام عدالت 
با اشاره به انتخابات شرکت های استانی 
ســهام عدالت در دولت قبل ابراز کرد: 
این انتخابات با حضور مردم مشروعیت 
پیدا می کرد اما در دولت قبل اتاق های 
بازرگانی مامور برگزاری انتخابات شدند 
و قرار بود این کار به صورت الکترونیکی 
برگزار شود. البته این انتخابات توسط 
سازمان بررسی لغو شد.به گفته وی در 

دولت جدید با دســتور وزیر اقتصاد 
کارگروه ویژه ای برای ســهام عدالت 
فراکسیون سهام  گرفت.رئیس  شکل 
عدالت بــا بیان اینکه حــدود ۳5۲ 
تعاونی سهام عدالت در سراسر کشور 
وجود دارد، اظهار کرد: باید به سمتی 
حرکت کنیــم کــه تعاونی ها محور 
باشند. این درحالی است که شورای 
عالی بــورس در دولت قبــل دنبال 
کمرنگ کردن نقــش تعاونی ها بود.

سعادتی از اماده سازی طرح جامعی 
در مجلس شــورای اســالمی برای 

ســاماندهی تعاونی های سهام عدالت 
خبر داد و افزود: مصوبه قبلی سازمان 
بورس درمورد ســهام عدالت منتفی 
شد و قرار اســت ظرف یک ماه ابعاد 
آن مشخص شــده و وظایف هر یک 
از نهادهــا و وزارت خانه ها مشــخص 
شود. نوع برگزاری امکانات و چگونگی 
حفــظ تعاونی ها نیز مشــخص می 
شــود.به گفته وی ۳۰ درصد ارزش 
هر شــرکت تعاونی استان باید صرف 
توسعه استان شود.رییس فراکسیون 
سهام عدالت ادامه داد: در دولت قبل 

چند شرکت سودده مانند پتروشیمی 
شازند، پتروشیمی کرمانشاه و شرکت 
ملی حفاری توسط سازمان خصوصی 
سازی از پرتفوی سهام عدالت حذف 
شدند.ســعادتی با بیان اینکه دولت 
برای خــود اختیــار فراقانونی تصور 
می کند، اظهار کرد: سازمان خصوصی 
سازی اعالم کرده است که شرکتهای 
ســیمانی جزو پرتفــوی جاماندگان 
خواهد شد. اعالم شده چهار شرکت 
در پرتفــوی آنها قــرار می گیرد. اگر 
چنین باشــد عدالــت چگونه رعایت 

خواهد شد؟

تعاونی  شرکت های  به  سرمایه ای 
داده نمی شود

در ادامــه مراســم جودکی، مشــاور 
فراکسیون ســهام عدالت نیز درمورد 
فلســفه وجودی تعاونی های ســهام 
تعاونی  شــرکت های  گفــت:  عدالت 
فقط بــرای انجام ثبت نام تاســیس 
نشــده اند. پرتفوی شرکتهای سرمایه 
پذیر در اختیار تعاونی ها نیســت اما 
به تناســب دارایی ها می توانند جهت 
توسعه مناطق و در پروژه های سودآور 

استفاده کنند.

مصوبه قبلی سهام عدالت 
منتفی شد

سیاســتگذاری  معــاون 
اقتصــاد  وزارت  اقتصــادی 
با بیــان اینکه بــا توجه به 
اصالحات در نظــام یارانه ها 
این انتظار وجود داشــت تا قیمت کاالهــا افزایش پیدا کند، گفت: 
انتظار داریم تا عدد تورمی که به حدود 1۲ رسیده است در ماه های 
آینده به شدت کاهش پیدا کند.به گزارش تسنیم، سید محمد هادی 
سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به 
ســوالی در خصوص آخرین وضعیت نقشه راه رشد غیرتورمی گفت: 
در شــش ماهه دوم سال گذشته دولت در خصوص یکی از پایه های 
اصلی این برنامه که کنترل تورم بود، موفق عمل کرد. دولت توانست 

در راســتای کنترل رشــد نقدینگی و کنترل تورم نقطه به نقطه و 
تورم ســالیانه موفق عمل کند. البته این موضــوع با بحث افزایش 
بی ســابقه قیمت ها در دنیا به دلیل خشکسالی و جنگ در اوکراین 
همزمان شد.وی با بیان اینکه به سبب این تغییرات شاهد تورم های 
بی سابقه ای در کشورها دنیا بودیم، گفت: اگر این اتفاقات رخ نمی داد 
قطعا کاهش تورم در شش ماهه دوم سال 1۴۰۰ با شدت بیشتری 
رخ می داد. بنابراین دولت تالش کرده است تا یکی از پایه های اصلی 
برنامه رشد غیرتورمی که کنترل تورم بود را با انضباط مالی بیشتر و 
کنترل رشد نقدینگی اجرایی کند. البته موفقیت هایی در این زمینه 
به دســت آمد که باید تداوم یابد.ســبحانیان ادامه داد: با توجه به 
سیاســتی که دولت به موجب قانون بودجه در پیش گرفت، اصالح 

سیاســت های حمایتی و تغییر شــیوه حمایت از ابتدای زنجیره به 
انتهای آن، این انتظار وجود داشــت تا قیمــت کاالها افزایش پیدا 
کند. البته این موضوع مقطعی خواهد بود و انتظار داریم در ماه های 
آینده این افزایش قیمت کنترل شــده و موجب افزایش تورم نشود.

وی افزود: براساس اعالم مرکز آمار رشد قابل توجهی را در شاخص 
تورم شاهد بودیم، نکته اینجا است که این افزایش تورم قابل انتظار 
بود. مسئله اصلی این است که این افزایش تورم یک افزایش مقطعی 
خواهد بود. انتظار داریم تا عدد تورمی که به حدود 1۲ رسیده است 
در ماه های آینده به شــدت کاهش پیــدا کند،دولت باید حتما در 
زمینه کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز مقتدرانه و قوی عمل کند 
تا موتورهای خلق نقدینگی و تورم در کشــور خاموش شود.معاون 
سیاســتگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص ســایر اقدامات 
صورت گرفته در جهت اجرای برنامه رشد غیرتورمی، گفت: در حوزه 
شفاف ســازی صدور مجوزها و تعیین شرایط الزم برای اخذ و ثبت 
محور شدن مجوزها تالش های خوبی انجام شد. تکالیف چندین ساله 

دولت ها که بر زمین مانده بود را در شــش مــاه انجام دادیم. البته 
با پیگیری های بعدی گام های نهایی آن نیز برداشــته خواهد شد تا 
مردم تســهیل صدور مجوزها را احساس کنند.وی با اشاره به اینکه 
اصالحاتی نیز در حوزه زیرساخت های مالیاتی نیاز بود، گفت: نیاز به 
اصالحات نرم افــزاری و قانونی نیز وجود دارد. به طور نمونه الیحه 
مالیات بر مجموع درآمد در شــش ماهه دوم سال گذشته تدوین و 
ماه گذشته به دولت ارسال شد. الیحه اصالح سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساسی نیز از جمله موارد دیگری بود که پیگیری شده است. 
در این موارد نیازمند تغییرات قانونی بودیم. این مباحث بخشــی از 
نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدا بوده است. ضمن اینکه در خصوص 
استفاده از روش های تامین مالی نوین)تامین مالی زنجیره ای تولید( 
اقداماتی انجام شــده است.ســبحانیان تاکید کرد: با وجود اقدامات 
صورت گرفته الزم است اجرای این برنامه دنبال شود. این برنامه باید 
در دستور کار دولت قرار بگیرد. جلساتی در معاونت اقتصادی ریاست 
جمهوری در این خصوص برگزار شده است. دستگاه های مختلف در 

جلسات شرکت کرده و برنامه های خود را ارائه کردند. معتقد هستیم 
که این موضوع باید با قدرت بیشــتری ادامه پیدا کند.وی در مورد 
تامین مالی زنجیره ای تولید گفت: نباید صرفا به پرداخت تسهیالت 
اکتفا کنیم. با توجه به شــرایط تورمی نرخ ســود حقیقی به شدت 
منفی است، بنابراین خیلی ها ممکن است این انگیزه را داشته باشند 
تا تســهیالت را دریافت کرده و صرف امورات دیگری کنند. یکی از 
روش هایی که می تواند به کنترل نقدینگی کمک کند و درصد اصابت 
تسهیالت به هدف را به شکل قابل توجهی افزایش دهد، تامین مالی 
زنجیره ای تولید است.معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد 
ادامه داد: براین اســاس، حلقه های مختلف تولید را از مواد اولیه تا 
محصول نهایــی اعتباردهی و هدایت می کنیم. در حقیقت به جای 
اینکه نقدینگی به هر کدام از زنجیره ها پرداخت شود، تولیدکنندگان 
می توانند از اعتبار اســتفاده کنند و ایــن اعتبار خواهد بود که بین 
حلقه ها جابه جا خواهد شــد.وی با بیان اینکه این روشــی است که 

دولت دنبال می کند،.

معاون خاندوزی توضیح داد:

تورم کاهش می یابد؟
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مذاکرات اروپایی ها برای کاهش مصرف گاز
وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا درباره گزینه هایی برای محدود کردن جمعی تقاضا برای گاز بحث و گفت و گو می کنند.به گزارش ایسنا، این بلوک با کاهش عرضه 
گاز روسیه دست و پنجه نرم کرده و آماده احتمال قطع کامل عرضه روسیه می شود.کادری سیمسون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، پس از ورود به محل مذاکرات وزیران 
انرژی در لوکزامبورگ گفت: قصد دارم گامهای عینی به وزیران ارائه کنم و بر این باورم که باید در سطح کشورهای عضو و از سوی کمیسیون، آمادگی بهتری داشته 
باشیم.بر اساس گزارش رویترز، کمیسیون اروپا یک برنامه برای هماهنگ سازی آمادگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در برابر شوکهای بیشتر عرضه گاز در ژوییه، 
ارائه خواهد کرد.در این بین، قیمت گاز طبیعی اروپا با کاهش عرضه از سوی روسیه و کند شدن روند ذخیره سازی، افزایش پیدا کرده است. قیمت پایه بازار اروپایی 
هفته را با رشد حداکثر ۶.۹ درصد آغاز کرد. با کاهش عرضه گاز روسیه از طریق خط لوله نورد استریم ۱، خریداران تامین گاز از منابع دیگر را دشوار می یابند. سطح 
ذخایر گاز در اروپا روز یکشنبه یک درصد کاهش پیدا کرد و روند بهبود سطح ذخایر به میانگین پنج ساله را متوقف کرد.اگر فعالیت خط لوله نورد استریم ماه آینده 

برای تعمیرات به طور کامل متوقف شود، این وضعیت بدتر خواهد شد. 

گزیده خبر

 تعامالت بین المللی در صنعت نفت 
تا کجا پیش رفت؟

در دولــت ســیزدهم در حــوزه گســترش تعامالت 
بین المللــی در صنعت نفت گام هایی را برداشــته، و 
به نظر می رســد با وجود تحریم ها امتیــازات خوبی را 
بدســت آورده ایم.به گزارش ایســنا، با توجه به اهمیت 
ویژه ای که بهبود روابط با همســایگان به ویژه کشور 
ترکمنســتان برای دولت سیزدهم داشــته و پیگیری شورای عالی امنیت ملی، 
قرارداد سوآپ گازی سه جانبه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان )با رقم ساالنه 
۱.۵ تــا ۲ میلیارد مترمکعــب گاز( در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۰ منعقد شــده که 
این قرارداد از ابتدای ســال جدید میالدی )۱۱ دی ماه ۱۴۰۰( اجرایی شــده 
اســت.همچنین به تازگی در سفر وزیر نفت به جمهوری آذربایجان، تفاهم نامه 
افزایش دو برابری سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان امضا شد و رشد حدود 
دو درصدی صادرات گاز طبیعی کشــور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته 
علیرغم محدودیت ها اتفاق افتاد.تفاهم نامه با ترکمنستان جهت صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و فرآورده های نفتی منعقد شد و تعامل با کشورهای روسیه و 
چین در خصوص گســترش روابط در حوزه انرژی و فعال کردن کمیسیون های 
مشــترک اقتصادی اتفاق افتاد.عالوه بر این در این دولت چهار تفاهم نامه و دو 
قرارداد با کشورهای آمریکای التین در زمینه های توسعه و تولید میادین نفت و 
گاز، ارتقا و نوسازی پاالیشگاه ها، صدور خدمات فنی و مهندسی و انتقال فناوری 
و توسعه بازارهای صادراتی امضا و تفاهم نامه تامین مالی احداث خط لوله تابش 
با بانــک ملت به عنوان یک کریدور حیاتی انتقــال فرآورده های نفتی با هدف 
تامین امنیت پایدار انرژی و مدیریت بحران در شــرق کشــور، تسهیل سوخت 
رسانی به نیروگاه های شمال شرق کشور و صادرات فرآورده های نفتی به کشور 
افغانستان منعقد شد.اما در پیشبرد قرارداد بلندمدت با کشور چین و استفاده از 
ظرفیت های این قرارداد در بخش نفت و گاز نیز این دولت مشارکت فعال داشت. 
عالوه بر این نیز شاهد حضور و مشارکت فعال وزارت نفت در مجامع، سازمان ها 
و کنفرانس های بین المللی حوزه انرژی به خصوص سازمان همکاری های نفتی 
)اوپک( و کشــورهای همــراه بودیم.محمد خطیبی - نماینده ســابق ایران در 
اوپک - درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه بین المللی صنعت نفت به ایسنا، 
گفت: باید بپذیریم که هنوز در شرایط تحریم هستیم و تحریم ها ادامه دارد، به 
همین دلیل بسیاری از کشــورها برای ایجاد رابطه با ایران مالحظاتی را لحاظ 
می کنند اما با این وجود تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است و اگر تحریم ها 
وجود نداشــت بی شک این اقدامات می توانست در بعد وسیع تری محقق شود.

وی با بیان اینکه در حد شرایط موجود دولت سیزدهم عملکرد مناسبی داشته 
است، اظهار کرد: تحریم به معنای بن بست نیست، تحریم ها همه چیز را تعطیل 
نمی کنند، انجام برخی کارها ســخت تر می شود اما به معنای غیر ممکن شدن 
امور و عملی نشدن آن نیست، در همین شرایط تحریم نیز می توان اقداماتی را 
انجام داد اما باید بپذیریم که برخی کشورها مالحظاتی را رعایت می کنند.نماینده 
ســابق ایران در اوپک ادامه داد: باید نگرانی کشورها را درک و با شیوه هایی که 
خاص شــرایط تحریم است راه را هموار کرد اما به هیچ عنوان تحریم به معنای 
تعطیلی دیپلماسی و اقدامات بین المللی نیست، با یک مالحظات خاصی می توان 
اقدامات بین المللی را انجام داد تا کشورهای طرف خیلی نگران نباشند.به گفته 
خطیبی، شــرایط فعلی متفاوت از شرایط عادی است اما می توان در این اوضاع 
نیز اقداماتی را انجام داد، همانطور که تاکنون نیز انجام شــده است، باید توجه 
داشت هرچه میزان روابط خود را با کشورهای دیگر توسعه دهیم منافع بیشتری 
را بدست خواهیم آورد.وی با بیان اینکه توسعه روابط نفتی با کشورهایی مانند 
چین و روسیه می تواند منافع زیادی را برای صنعت نفت داشته باشد، گفت: برای 

توسعه این روابط می بایست مالحظاتی انجام شود.

با دورنمای توافق هسته ای ایران
قیمت نفت سقوط کرد

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی های اقتصادی و 
انتظار سرمایه گذاران برای اقدامات احتمالی گروه هفت درباره صادرات نفت روسیه 
و احیای توافق هسته ای ایران، بیش از یک دالر سقوط کرد.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت یک دالر و ۴۲ ســنت معادل ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرد و به 
۱۱۱ دالر و ۷۰ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه ۲.۸ درصد بهبود 
پیدا کرده بود. بهای معامالت وســت تگــزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۵۴ 
ســنت معادل ۱.۴ درصد کاهش، به ۱۰۶ دالر و هشــت سنت در هر بشکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا روز جمعه با ۳.۲ درصد افزایش بســته شده بود. با این حال، 
هر دو شاخص تحت تاثیر افزایش نرخ های بهره در اقتصادهای بزرگ و قوی شدن 
ارزش دالر که به نگرانی های تورمی دامن زده اســت، هفته گذشــته برای دومین 
هفته متوالی کاهش پیدا کردند. اما در شرایطی که عرضه فرآورده های نفتی محدود 
مانده اســت، قیمتهای نفت همچنان در باالی سطح ۱۰۰ دالر پشتیبانی شده اند.

سران گروه هفت قرار است در اجالس هفته جاری در آلمان، به بررسی گزینه های 
موجود در خصوص صادرات نفت روســیه و قطع وابســتگی به واردات نفت و گاز 
روسیه و همچنین تحریم هایی که رشد تورم را تشدید نکنند، بپردازند. این اقدامات 
شــامل تعیین سقف قیمت برای نفت و فرآورده های نفتی به منظور محدود کردن 
درآمدهای مسکو و کاهش آسیب های احتمالی اقتصادهای دیگر است.ویویک دیهار، 
تحلیلگر بانک کامن ولث اســترالیا در یادداشتی نوشت: هنوز معلوم نیست تعیین 
سقف قیمت، چنین نتیجه ای به همراه داشته باشد. هنوز چیزی برای این که مانع 
شود روسیه صادرات نفت و فرآورده های نفتی به اقتصادهای گروه هفت را در واکنش 
به وجود ســقف قیمت، متوقــف کرده و کمبود فعلــی در بازارهای جهانی نفت و 
فرآورده های نفتی را تشــدید کند، وجود ندارد.گروه هفت همچنین پس از ســفر 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به تهران برای خارج کردن مذاکرات از بن 
بســت، درباره احیای مذاکرات هسته ای گفت وگو خواهند کرد.تینا تِنگ، تحلیلگر 
شرکت »سی ام ســی مارکتس« در این باره گفت: توجه معامله گران ممکن است 
روی ازســرگیری مذاکرات هسته ای ایران باشــد که به احیای صادرات نفت ایران 
منتهی خواهد شد.بر اساس گزارش رویترز، به گفته منابع آگاه، بعضی از سران گروه 
هفت تالش می کنند ضرورت فاینانس جدید برای سرمایه گذاری انرژی های فسیلی 

را به تایید برسانند.

توقف تولید نفت اکوادور تا ۴۸ ساعت آینده
وزارت انرژی اکوادور هشدار داد اگر جاده ها باز نشوند و خرابکاری در چاه های نفت 
ادامه پیدا کند، تولید نفت این کشــور ظرف ۴۸ ساعت آینده به طور کامل متوقف 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، اعتراضات ضد دولتی که از ۱۳ ژوئن آغاز شد، با اقدامات 
خرابکاری، تصرف چاه ها و مسدود کردن جاده ها، صنعت نفت این عضو سابق اوپک 
را در معرض تهدید تعطیلی قرار داده اســت. مجموعــا، فعالیت ۱۱۷۶ چاه نفتی 
متوقف شــده است.معترضان زیر چتر یک سازمان بومی، خواستار یارانه های باالتر 
سوخت، ممنوعیت پروژه های نفتی و معدنی جدید و کندی اقدامات برای خصوصی 
کردن دارایی های دولتی در بحبوحه انتقادهای گسترده از طرح گیلرمو السو، رئیس 
جمهور محافظه کار این کشور برای اصالحات اقتصادی با حمایت صندوق بین المللی 
پول، هستند.بر اساس گزارش بلومبرگ، اکوادور پیش از این برای قراردادهای نفتی 
وضعیت فورس ماژور اعالم کرده بود تا از جریمه شدن به دلیل عدم عمل به تعهدات 
و ارسال به موقع محموله های نفتی اجتناب کند. این دومین وضعیت فورس ماژور از 
۱۲ دسامبر است. تولید نفت اکوادور در طول اعتراضات، به ۱۰۱ هزار و ۷۰۰ بشکه 
در روز رسید که پایین ترین میزان از ژانویه سال ۲۰۱۰ بود. مختل شدن تولید نفت، 
به درآمدهای دولت اکوادور لطمه زده اســت.طبق بیانیه وزارت نفت اکوادور، تولید 
نفت در ســطح نگران کننده ای است. آمار امروز بیش از ۵۰ درصد کاهش را نشان 
می دهــد. در ۱۴ روز اعتراضات، دولت اکوادور حدود ۱۲۰ میلیون دالر درآمد را از 
دست داده است. پیش از اعتراضات، تولید نفت حدود ۵۲۰ هزار بشکه در روز بود.

دولت اکوادور روز یکشنبه برای آرام کردن اعتراضات، اعالم کرد قیمت بنزین و دیزل 
را به میزان ۱۰ سنت در هر گالن کاهش خواهد داد.

بازار اروپا؛ از ال ان جی قطر تا نفت عراق

ایرانخودرابهبروکسلمیرساند؟
مدیر کل پیشین امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت 
گفت: همانگونه که زمان تحریم ایران از ســوی اوباما، کشــورها 
منتظر بازگشــت ایران نماندند و خیلی ســریع جای ایران را در 
بازارها گرفتند، اکنون نیز هیچ کشــوری منتظر بازگشت روسیه 
نمی مانــد، هرچند تحریم روســیه به شــدت محدودیت اعمال 
شــده علیه ایران نیســت.جواد یارجانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنــا، درباره اوضاع تامین انــرژی در اروپا و نقش هر 
یک از کشــورهای دارنده نفت و گاز اظهار داشت: بعد از اتفاقات 
جنگ اوکراین شرایط کلی اروپا و بخصوص در زمینه انرژی دچار 
تغییراتی شد؛ این تغییرات در چند بعد خواهد بود، ابتدا حدس 
می زدنــد که با توجه به باال رفتن قیمت نفت توجه به انرژی های 
تجدیدپذیر بیشتر می شود، این اتفاق هم رخ خواهد داد. اما این 
چیزی نیست که به طور آنی کمبود سوخت های فسیلی صادراتی 
از روســیه را جبران کند. در نتیجه انتخاب آسانی در مقابل اروپا 
وجــود ندارد و عمدتا تغییرات اصلی در حوزه انرژی این اتحادیه 

حاصل خواهد شد.

نفت روسیه شرقی شد
وی با بیان اینکه مقاصد نفت صادرکنندگان تغییرات جغرافیایی 
بزرگی را تجربه خواهد کرد، گفت: توجه روســیه به بازار شــرق 
بیشتر خواهد شد و کشــورهای تولیدکننده شرقی ممکن است 
کم کم به ســمت اروپا بروند، طبیعی اســت همه کشورها سعی 
می کنند باتوجه به اتفاقاتی که رخ داده بهترین گزینه ها را انتخاب 

کنند تا نقش پررنگ تری را داشته باشند. 

قطر به اتحادیه راه یافت؟
مدیر کل پیشین امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت 
در ادامه با اشاره به برنامه قطر برای ورود به بازار اروپا گفت: قطر 
همچون دیگر کشورها برنامه های مدونی در راستای حفظ منافع 
ملی خود در نظر گرفته و باتوجــه به داده ها و امکاناتی که دارد 
سعی می کند وابستگی خریداران را به خود زیاد کند، چراکه وقتی 
کشورهای بزرگ صنعتی به انرژی وابستگی پیدا می کنند فاکتور 

مهمی برای کشورهای تولیدکننده خواهد بود. 

دنیا منتظر روس ها نمی ماند
وی افزود: همانگونه که زمان تحریم ایران از سوی اوباما کشورها 
منتظر بازگشــت ایران نماندند و خیلی ســریع جای ایران را در 
بازارها گرفتند، اکنون نیز هیچ کشــوری منتظر بازگشت روسیه 
نمی ماند، هرچند تحریم روسیه  به شدت محدودیت اعمال شده 
علیه ایران نیست، چون صادرات ایران در کل نسبت به صادرات 
روسیه رقم بزرگی نبود. روسیه هم از نظر صادرات نفت و هم گاز 
رقم بزرگی را صادر می کرد و جایگزین کردن نفت و گاز روسیه با 
سختی بیشتری مواجه خواهد بود، حتی ممکن است باعث شود 
کشورهایی که به مسائل محیط زیست اهمیت می دهند دوباره به 

سمت استفاده زیاد از زغال سنگ کشیده شوند.

برنده کیست؟
یارجانی تاکید کرد: در شرایط کنونی کشورهایی برنده خواهند که 
از فرصت ها به ســرعت استفاده کنند، هر کشوری از این امکانات 
استفاده کند یک قدم برای حفظ منافع ملی خود برداشته است.

غول های نفتی در قطرند

وی در ادامه به نقش قطر به عنوان یکی از گزینه های بازیگری در 
اروپا پرداخت و بیان داشت: قطر یکی از بزرگترین صادرکنندگان 
ال ان جــی دنیا بوده و اکنون با قراردادهایی که با غول های بزرگ 
انرژی دنیا امضا می کند، اینگونه به نظر می رسد که می تواند نقش 
پررنگ تری در بازارها داشته باشــد، گرچه امریکا نیز خودش را 
آماده می کند بیشــترین نقش را تامیــن گاز اروپا در میان مدت 

داشته باشد.

بازیگری ایران و قطر در یک میدان
مدیر کل پیشــین امور اوپک و ارتباط با مجامــع انرژی وزارت 
نفــت با بیان اینکه قطر حتما می تواند نقــش موثری را در بازار 
انرژی اروپا بازی کند، تصریح کرد: ایران و قطر به طور مشــترک 
بزرگتریــن ذخایر گازی دنیا را دارند، هر قدر در اســتفاده از این 
منابع تکنولوژی پیشرفته تر باشد، میزان تولید و بهره وری باالتر 
مــی رود. وی با ابراز امیدواری از اینکه همکاری های نزدیکی بین 
ایران و قطر شــکل بگیرد، گفت: باتوجه به درک سیاسی متقابل 
می توانیم در استفاده بهینه از این ذخایر مشترک همکاری نزدیک 
با قطر داشــته باشــیم، به این ترتیب که  تکنولوژی مکمل وارد 
بخش تولید ما خواهد شــد و در ایده آل ترین حالت این امکان را 

خواهیم داشــت که نقش متناسب با ذخایر نفت و گاز خودمان و 
همچنین حفظ منافع ملی ایفا کنیم. 

اوضاع نفت عراق؛ از صدام تا داعش
یارجانی بیان داشــت: عراق نیز یکی از کشــورهای عضو اوپک 
اســت که ذخایر باالیی دارد، بسیاری معتقدند یکی از علت های 
حمله آمریکا در ســال ۲۰۰۳ که ۱۰ سال طول کشید دسترسی 
به منابع نفتی عراق بوده اســت، عراق در طول تاریخ هم از نظر 
تولید نفت کشــور مهمی بوده و جزء کشورهایی است که اوپک 
در سال ۱۹۶۰ در بغداد پا به عرصه وجود گذاشته، اما باتوجه به 
جنگ های متعددی که صدام تحمیل کرد صنعت نفت این کشور 
هم با مشــکالت فراوان مواجه شد. اما این به این معنا نیست که 
نتوانند تولید خود را به ارقام باال برسانند، چون ذخایر باالیی دارند، 
در سال ۲۰۱۳ بعد از پایان مداخله نظامی امریکا در همان برنامه 
اولیه ارقام باالیی را برای تولید اعالم می کردند. عراق علیرغم تمام 
مشکالتی که بعد از جنگ به لحاظ ناامنی داشت، توانست تولید 
خود را باال ببرد، به اهداف بلندپروازانه نرسید اما باتوجه به استفاده 
از تکنولوژی پیشرفته بعد از پایان اشغال امریکا و همچنین ایجاد 
امنیت نسبی بعد از بین رفتن داعش ارقام بزرگی را تجربه کرد، 

در هر حال عراق پتانسیل باالیی دارد چون ذخایر باالیی دارد. 

مانعی به نام عربستان
وی خاطرنشــان کرد: البتــه رقبای عــراق در اوپک بخصوص 
عربستان چندان مایل نیستند کشورهای دیگری مثل ایران، عراق 
و ونزوئال که ذخایر باالیی دارند، به تولید و صادرات باالیی دست 
پیدا کنند. بهرحال به نظر می رسد عراق برنامه های بزرگی برای 
صادرات و بخصوص به شــرق و غــرب دارد و باتوجه به کیفیت 
نفت در بازاریابی هم مشــکل ندارد، اگــر این برنامه ها به نتیجه 
برسد باتوجه جذب سرمایه و تکنولوژی جدید می تواند رقم های 

باالیی را تجربه کند. 

چهارِم اوپک شدیم
مدیر کل پیشین امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت 
با بیان اینکه پیشروی اهداف نفتی کشورهای نفتی از جمله عراق 
قطعا به نفع ایران نیست، گفت: ما همواره در طول تاریخ نسبت 
به عراق تولید باالتری را داشــته ایم، همیشــه تولیدکننده دوم 
اوپــک بوده ایم، اما باتوجه به تحریم ها تولید ما کمتر شــده و به 
رتبــه چهارم اوپک تنزل کرده ایم کــه با در نظر گرفتن ذخایر و 
سابقه نفتی این جایگاهی نیست که ما باید داشته باشیم، اکنون 
همچنان امیدواریم که تحریم ها هرچه زودتر لغو شــود تا ما هم 

بتوانیم به جایگاه اصلی خودمان بازگردیم.

وزارت نیرو
 رشکت ربق منطقه ای رغب )سهامی خاص (

 روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب

نوبت دوم

۷۵۹م الف
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گزیده خبر

به منظور تحقق اهداف گروه سایپا انجام شد:
 اعالم آمادگی سایپا در تقویت تعامل دو 

سویه صنعت و دانشگاه
مدیرکل بورس و اعزام دانشــجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به همراه 
جمعی از همکارانشــان ضمن گفتگو با مدیرعامل گروه سایپا، از خطوط تولید 
محصوالت این شرکت بازدید کرد.به گزارش سایپانیوز، در راستای منویات مقام 
معظم رهبری در ارتباط با تحقق تولید دانش بنیان و به منظور اسـتفاده بهینه و 
مؤثر از ظرفیت هاي علمی و دانش دانشجویان نخبه کشور، شرکت سایپا میزبان 
مدیرکل بورس و اعزام دانشــجویان وزارت علــوم، تحقیقات و فنآوری و هیأت 
همــراه بود. در این بازدید محمد علی تیموری، مدیرعامل گروه خودروســازی 
ســایپا، با تأکید بر تقویت همکاری و تعامل دوسویه صنعت و دانشگاه، آمادگی 
گروه خودروســازی ســایپا را در اســتفاده اثربخش از توانمنــدی های علمی 
دانشجویان بورسیه مقاطع دکترا و پسادکترا، در راستای تحقق تولید اقتصادی 
و ارتقا کیفیت محصوالت اعالم کرد.همچنین محمدمهدی مسعودی، مدیرکل 
بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم نیز، از  آمادگی در راستای تقویت ارتباط 
مؤثر بین صنعت و دانشگاه و معرفی دانشجویان نخبه به گروه خودروسازی سایپا 
خبر داد.در ادامه بازدیدی از خط بدنه خودرو تیبا انجام شد و تیم بازدید کننده 

با نیازهای دانشی و تحقیقاتی خطوط تولید آشنا شدند.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته تحول این شرکت تأکید کرد؛
ضرورت ایجاد نظام نوآوری در فوالد مبارکه

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه 
کمیته تحول این شــرکت اظهار کرد: موضوع نوآوری 
موضوعی است که در سال های گذشته در فوالد مبارکه 
مطرح بوده و هم اکنون نیز مطرح اســت، اما بحثی که 
امــروز وجود دارد و باید آن را بررســی کرد چگونگی 

به وجود آوردن نظام نــوآوری، نهادینه کردن آن و تبدیل این اتفاق به جریانی 
غالب در ســازمان اســت.وی افزود: رویکرد فوالد مبارکه استفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود است که این مهم نیاز به نوآوری، توسعه سرمایه های انسانی، 
توســعه کّمی، کیفی و متوازن دارد. این نوآوری باید با فناوری های نوین همراه 
شــود، چراکه هیچ یک از این رویکردها بدون نوآوری و فناوری دســت یافتنی 
نخواهند بود.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: صنعت سبز یکی 
از شاخص هایی اســت که به عنوان ضرورت مطرح  شده و این موضوع نیز بدون 
نوآوری، قابل دســت یابی نیست. موضوع این است که چگونه می توانیم درون و 
بیرون سازمان را با یکدیگر هماهنگ کنیم تا از همه ظرفیت های سازمانی »دو 
سو توان« بهره ببریم تا هم در اکتشاف و هم در عملکرد قوی عمل کنیم. البته 
مقدمات این کار پشت سر گذاشته شده و می خواهیم عملیاتی به این عرصه وارد 
شــویم و در نقطه ای هســتیم که کارهای انجام شده در قالب یک نظام در حال 
شکل گیری است.طیب نیا تصریح کرد: ما به تشکیل اتاق فکرهای سازمان یافته 
با حضور عناصر داخل و خارج از شرکت در عرصه های مختلف نیازمندیم تا این 
حلقه اتصال شکل بگیرد و جلسات آن ها به صورت منظم برگزار شود و هسته های 
اولیه این اتفــاق مهم در فوالد مبارکه رقم بخورد. ما باید بتوانیم در عرصه های 
موردنیاز، نیروهای نخبه داخلی را که هنوز شناسایی نشده اند شناسایی کنیم و 
از افراد بیرون ســازمان نیز برای همفکری با این عزیزان بهره بگیریم.مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: در همه راهبردها و دیگر امور در فوالد مبارکه 
موضوع نوآوری باید رواج پیدا کند و حتی بین ســرمایه های انسانی نیز موضوع 

نوآوری باید تبدیل به یک فرهنگ و جریان غالب تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس:
با الگو گیری از شهدا و جانبازان پیروز جنگ 

اقتصادی هستیم
طی دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
هرمزگان و مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
وضعیت خانواده ایثارگران مشغول به کار در بزرگ ترین 
پاالیشــگاه میعانات گازی جهان بررســی و پیگیری 
شــد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

نفت ستاره خلیج فارس، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در این دیدار 
بیان کرد: جانبازان شهدای زنده هستند و دردهای بسیاری را متحمل می شوند 
و بار این دردها چه از لحاظ روحی و جســمی ســال های سال با این بزرگواران 
اســت که بر شرایط فردی و خانوادگی آنان تأثیرگذار است و دیدار با ایثارگران 
برایم افتخار بزرگی اســت.علیرضا جعفر پور ادامه داد: همان طور که مقام معظم 
رهبری فرموده اند، جنگ امروز ما جنگ اقتصادی اســت، باید دید که متأسفانه 
دشمن پاشنه آشیل کشور و اقتصاد ما را مورد هدف قرار داده است و در شرایط 
تحریم همکاران من با الگو گیری از شــهدا و جانبازان با چنگ و دندان در این 
جبهه اقتصادی در تالش هستند تا چرخ های اقتصاد کشور لحظه ای از حرکت 
نایستد و این شرایط نیازمند به رسیدگی های فراوانی دارد.وی افزود: در دورانی 
که تحریم های بنزین شدت گرفته بود با راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در این حوزه از جنگ اقتصادی پیروز شدیم و نباید نقش ارزشمند این پاالیشگاه 
در اقتصاد کشــور را دست کم گرفت.جعفر پور اضافه کرد: با وجود اینکه لیاقت 
شــهادت و جانبازی را نداشته ایم اما توفیقی حاصل شده است تا در این جنگ 
اقتصادی به عنوان سربازی وظیفه شناس در خدمت ملت، نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و مقام عظمای والیت باشیم.وی عنوان کرد: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

دو وظیفه اصلی در صنعت نفت کشور را عهده دار است.

بهادری جهرمی:
دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی 

موافقت کرد
سخنگوی دولت از موافقت هیات دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.

به گــزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در حســاب کاربری خود در توییتر 
نوشــت: »دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله 
دالیل اعالم موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل 
مؤثرتر قیمت ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست گذاری واحد 

و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی تر از مصرف کننده بود.

خیز ایران برای رونق تجارت با روسیه؛

خرید ۱۲ کشتی برای تجارت با روس ها نهایی شد
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با توجه به روند افزایشی چند برابری 
صادرات غیرنفتی کشور در یکسال گذشته، چگونگی رقم خوردن این مهم را تشریح کرد.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ســازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، معاون 
وزیر صمت و رئیس ســازمان توسعه تجارت در برنامه ثریا شبکه اول سیما با اشاره به 
افزایش صادرات غیرنفتی کشور در ۹ ماه گذشته با اصالح برخی سیاست ها و توجه به 
کشــورهای همسایه گفت: یکی از مسائل اصلی در توسعه صادرات برنامه محور بودن و 
راهبرد داشتن است.وی با اشاره به اینکه دولت برای سال ۱۴۰۴ هدف رسیدن به حداقل 
۷۵ میلیارد دالر صادرات غیر نفتی را تعریف کرده است، افزود: حداقل افزایش صادرات 
را ۷۵ میلیارد دالر قرار دادیم و در مدت گذشته به ۴۸ میلیارد دالر رسیدیم. این مبلغ 

بیش از میزان مورد انتظار بود.

کلید اصلی برای افزایش صادرات چیست؟
پیمــان پاک در خصوص اقداماتی که دولت برای این افزایش میزان صادرات انجام داده 
است افزود: اولین اقدام دولت هماهنگی میان دستگاه های مختلف بود، دومین اقدام رفع 
موانع و مشــکالت و سومین و مهمترین این بود که شخص اول دولت به همراه تمامی 
دستگاه ها پیگیر حل و رفع موانع صادرات بودند.وی تاکید کرد: بارها شده است شخص 
رئیس جمهور وقتی از مانعی مطلع می شود، بالفاصله رفع آن را پیگیر می شود و همین 
موضوع سبب می شود که سایر دستگاه ها نیز مدام از ما بپرسند مشکل کجاست که رفع 
کنیم.رئیس سازمان توسعه تجارت از تسهیل شرایط ارز آوری و بازگشت ارز توسط صادر 
کنندگان به عنوان یکی از اقدامات اصلی در جهت سهولت صادرات خبر داد و گفت: نکته 

مهم در صادرات این است که ما به آن به عنوان یک زنجیره نگاه کنیم.

افزایش 100 درصدی صادرات به آفریقا
وی همچنین از اولویت بندی کشورها بر اساس منابع انسانی و منابع کشور خبر داد و 
گفت: در سال های گذشته غفلت محض از بازار جنوب شرق آسیا و آفریقا با توجه به تمام 
فرصت های موجود صورت گرفته است و اکنون با در اولویت قرار دادن آفریقا توانستیم 
صادرات به این قاره را ۱۰۰ درصد رشد دهیم اما بازهم عدد کم است.پیمان پاک با اشاره 
به فرصت از دست رفته در آفریقا گفت: خیلی از کشورهای آفریقایی در تحریم بودند و 

می گفتند که چرا با ما وارد تجارت نمی شوید؟

زیرساخت ها جوابگوی حجم تجارت با روسیه نیست
پیمان پاک یکی از سیاســت های دولت را همراه کردن هیأت های تجاری با مسئوالن 

عنوان کرد و افزود: نکته مهم این اســت که هیچ سفری وزرا و مسئوالن نداشتند مگر 
اینکه هیات تجاری همراه آنها باشــد. همیــن چند وقت پیش بزرگترین هیات تجاری 
تاریخ را به روسیه بردیم.وی همچنین با اشاره به مشکالت زیرساختی در صادرات گفت: 
وقتی توسعه بازار می دهیم زیرساخت مهم است، در مورد روسیه کامیون و کانتینر کم 
آمده و آستارا قفل شــده است. چرا؟ بخاطر اینکه سال ها به آن بی توجه بودند و برای 
زیرساخت ها، لجستیک و حمل و نقل کاری نکردند.رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان 
اینکه در صادرات کاال در سال ۱۴۰۰ میزان ۳۹.۶ درصد نسبت به ۱۳۹۹ رشد داشته ایم 
گفت: امروز صادرات غیر نفتی فاصله بســیار دارد با صادرات نفتی و چون توسط بخش 
خصوصی و خرد انجام می شــود قابل تحریم نیست و این یعنی اقتصاد مقاومتی.وی با 
اشاره به مثبت شدن تراز تجاری کشور در ۳ ماه اول امسال به میزان ۶۰۵ میلیون دالر 
افزود: این اتفاق در شرایطی رقم خورد که در ۳ ماه ابتدایی امسال اصالحات اقتصادی، 
جنگ اوکراین و قرنطینه شــانگهای را داشتیم و در این شرایط توانستیم تراز تجاری را 

افزایش دهیم.

علت کاهش حجم صادرات به عراق چیست؟
پیمان پاک با بیان اینکه میزان صادرات به ترکیه ۱۰۰ درصد رشد داشته است، در مورد 
علت کاهش صادرات به عراق گفت: این کاهش به دلیل این بود که کاالهایی که با ارز 

ترجیحی تولید می شد، به عراق می رفت و چون ارزان بود، عراقی ها مشتری بودند اما با 
اصالحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کاالها، بازار عراق از دست رفت اما با تغییر 
کشور هدف ما صادر کننده را به کشورهای دیگر هدایت کردیم.وی افزود: به طور مثال 
ماســت را عراق ۱.۵ دالر می خرید، در روســیه ۲.۵ دالر خریدند و ما صادر کننده را به 

آنجا هدایت کردیم.

افزایش 55 درصدی صادرات به اتحادیه اروپا
رئیس ســازمان توسعه تجارت در مورد تجارت با اتحادیه اروپا نیز گفت: ما که به گفته 
برخی هــا زبان غرب را در دولت ســیزدهم بلد نبودیم ۵۵ درصــد افزایش صادرات به 
اتحادیه اروپا داشــتیم. علت چه بود؟ این بود که بحث معامله تجاری بر اساس منفعت 
کشورهاست و ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد.وی همچنین به افزایش میزان صادرات 
خدمات فنی و مهندســی اشــاره کرد و گفت: صادرات خدمات فنی مهندسی از ۴۹۳ 
میلیون دالر به دو هزار و ۳۰۵ میلیون دالر رسید که همه این اتفاقات با همان اصالحات 
و رفــع موانع صورت گرفته اســت.پیمان پاک با انتقاد از سیاســت های دولت قبل در 
برخورد با شــرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندســی گفت: از ۳۵ شرکت بزرگ 
خدمات فنی مهندسی، با همت دولت قبل بیش از ۲۰ تا ممنوع الخروج شدند آن هم به 
خاطر موانعی که در مقابلشان گذاشتند.رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص علت 
موفق نبودن تجارت با سوریه گفت: نکته مهم در سوریه سیاست های دولت این کشور 
اســت، آنها قوانین عدم خروج ارز دارند و باید بر این اساس برنامه ریزی کنیم. یکسری 
اقدامات در حال انجام اســت اما سرعتش نســبت به سایر کشورها کمتر است، ما باید 
ســوریه را به عنوان محلی برای ســرمایه گذاری و دروازه ورود به کشورهای عربی نگاه 
کنیم و با این کشــور به تولید مشترک برسیم.وی جام جهانی قطر و جنگ اوکراین را 
فرصتی برای توســعه تجارت عنوان کرد و افزود: بالفاصله بعد از جنگ اوکراین کمیته 
ویژه تجارت با روسیه شکل دادیم و توانستیم در شرایطی که حجم کل واردات روسیه 
۵۰ درصــد کاهش یافته بود و با وجود اینکه در ۲ ماه ابتدایی ما نیز صادراتمان به این 
کشــور کاهش داشــت، در خرداد آن را ۲۸ درصد افزایش دهیم.پیمان پاک با اشاره به 
خرید ۱۲ کشتی برای تجارت با روسیه گفت: ارتباط ما برای اولین بار در تاریخ با بندر 
ماخاچ قلعه به عنوان یک ارتباط یخچالی برقرار شده است و این اتفاق بزرگی به شمار 
می رود.وی همچنین یکی دیگر از سیاســت های دولت را ارتباط استان به استان میان 
ایران و ســایر کشورها عنوان کرد و گفت: اکنون ســنت پترزبورگ به استان اصفهان 
متصل شــده و همین اتفاق در خصوص سایر استان ها و استان های چین و بالروس نیز 

در حال انجام است.

در جریان ترخیص ۲۷ هزار تن ذرت 
آلوده ، تحویل کاالی آلوده از ســوی 
انبار نگهدارنده انجام شــده و گمرک 
علیــه آن اعالم جرم کرده اســت. در 
حالی شــرکت انبارهای عمومی، انبار 
مربوطــه را متعلق به خــود نمی داند 
که این انبار در منطقه ویژه قرار دارد 
و از ســوی ســازمان بنادر در اختیار 
بخش خصوصی بوده است.به گزارش 
ایســنا، در دی ماه ســال گذشته، دو 
شرکت واردکننده نسبت به ترخیص 
ذرت آلوده از گمرک اقدام کردند؛ به 
نحوی که یکــی حدود ۶۸ هزار تن و 
دیگری ۶۵ هزار تن ذرت که در یکی 
از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امام )ره( تخلیه کرده بودند به فاصله 
یک روز به گمرک اظهار می کنند ولی 
در اوایل اســفندماه، اداره اســتاندارد 
به دنبال مشــخص شدن آلوده بودن 
ذرت یکی از شــرکت ها، خروج آن را 
ممنوع و انبار مربوطه پلمب می شود. 
شرکت دوم که مجوز واردات محموله 
ذرت خود را دریافت کرده بود نسبت 
به ترخیــص اقدام می کنــد ولی در 
ادامه مشــخص می شود که بخشی از 
محموله شــرکتی که ذرت آن آلوده 
اعالم شده بود توسط انبار نگهدارنده 
به شرکتی که صاحب ذرت های سالم 
بود، تحویل و ترخیص شده است.در 
کنار تمامی ابعــادی که این موضوع 
دارد، اینکه در نهایت چرا تحویل کاال 
به این ترتیب بوده و محموله آلوده به 
جای ســالم خارج شــده است، مورد 
توجه قرار دارد و پای انبار نگهدارنده 
را به میان مــی آورد که علیه آن نیز 
اعالم جرم شده اســت.این در حالی 
اســت که پیگیری ایســنا، از شرکت 
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی با 
این توضیح همراه شد که این شرکت 

در منطقــه ویژه امــام )ره( انباری به 
عنوان مرجع تحویل گیرنده نداشــته 
و چنین نقشی ندارد.شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی در توضیح  
خود به مواردی اشــاره کرده اســت؛ 
اینکه به اســتناد ماده ۱۹ قانون امور 
گمرکی و بند )پ( ماده ۳ این قانون، 
ورود و خروج و تشریفات ترخیص کاال 
تحت اختیار گمرک  بوده و در مناطق 
آزاد و ویژه این ســاختار بنابر قوانین 
این مناطق، تغییــر می کند. درعین 
حال، به اســتناد بنــد )ک( ماده ۱ و 
مــاده ۲۵ قانون امور گمرکی ، مرجع 
تحویل گیرنده تنها مکلف به حفظ و 
نگهداری از کاالی انبارش شده بوده و 
در تشریفات گمرکی مداخله ای ندارد.
امــا در این رابطه توضیــح لطیفی-

سخنگوی گمرک به ایســنا- از این 
حکایت دارد کــه این انبار در منطقه 
ویژه اقتصادی قــرار دارد و انبارهای 
این مناطق از مسئولیت گمرک خارج 
اســت.به گفته وی، طبــق ماده ۲۰ 
قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق 
اقتصادی،  محدوده مناطق ویژه  ویژه 
اقتصادی جزو قلمرو گمرکی نیســت 

و گمرک مکلف اســت با رعایت مفاد 
ماده )۸( این قانون در مبادی ورودی 
و خروجــی آنهــا به منظــور اعمال 
مقررات مربــوط به صادرات و واردات 
مستقر شــود. بر این اساس انبارداری 
در مناطق ویژه در حیطه مســئولیت 
ســازمان بنادر اســت که برخی را به 
شــرکت هایی که صالحیت آنها مورد 
تائید آن سازمان است، اجاره می دهد. 
انباری که این دو محموله ذرت از دو 
شرکت نیز در آن تخلیه شده بود نیز 
خصوصی بوده و برای هر دو محموله 
قبــض انبار جدا صادر کرده  اســت.

سخنگوی گمرک با اشــاره به اینکه 
گمرک در تحویل محموله ذرت آلوده 
ترخیص شده نقشــی نداشته است، 
یادآور شد که گمرک در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، در خروجی مســتقر 
است و تنها مجوزهای ثبت سفارش، 
منشــأ ارز و مجوزهای سازمان های 
تائید ســالمت و ماهیــت کاال  مانند 
دامپزشکی، استاندارد و سازمان حفظ 
نباتــات  و پرداخت حقــوق ورودی 
را چک می کند و این انبار اســت که 
باید صرفا بر اساس قبض انبار اعالمی 

برای اظهــارکاال بیجک صــادر کند 
تا کاالی اظهار شــده کــه به صورت 
امانت در انبار است با سایر مجوزهای 
اخذ شــده، خارج شود.لطیفی با بیان 
اینکه شــرکت انبار نگهدارنده این دو 
محمولــه، به دلیل عــدم تائید ذرت 
دامی یکی از این دو شرکت  به جهت 
وجود بیــش از حد مجاز ســم آفت 
کش، پلمب شــده بود یادآور شد که 
به دنبال اســتعالم گمرک از سازمان 
بنادر  و پیگیــری اداره کل بندر امام 
)ره(، شرکت انبار تائید می کند که ۲۷ 
هزار تن از ذرت هــای آلوده ترخیص 
شده است. در نهایت گمرک علیه دو 
شــرکت واردکننده ذرت و همچنین 
انبــار مربوطه به جرم مشــارکت در 
قاچاق شکایت می کند که موضوع به 
مرجع قضایی ارسال و همزمان هر دو 
محموله و انبــار مدنظر به طور کامل 

پلمب می شود.

افتاد مبهم  اتفاقی که در تحویل 
است

با این وجود هنوز سازمان بنادر نسبت 
به این جریان و اینکه ماهیت شرکت 
انبار مورد نظر چیست و چه نقشی در 
این ترخیص داشــته، واکنشی نشان 
نداده است. از سویی جزئیات بیشتری 
درباره این ماجرای مبهم منتشر نشده 
که مشــخص شــود چه اتفاقی بین 
دو شــرکت واردکننده، انبار و ســایر 
دســتگاه های درگیر ایــن ترخیص، 
افتاده کــه در نهایت به ترخیص ۲۷ 
هزار تن ذرت آلوده منجر شده است، 
محموله ای که حتی برای مصرف دام، 
مجاز اعالم نشده بود ولی طی اقدامی 
که صورت گرفته به راحتی ترخیص 
و وارد کشــور شده و سرنوشت آن در 

ابهام قرار دارد.

 چه کسی ذرت های آلوده 
را تحویل داد؟

قیمت طال امروز دوشنبه افزایش یافت زیرا برنامه های برخی کشورهای غربی برای ممنوعیت واردات این فلز از روسیه به دلیل تهاجم این کشور 
به اوکراین، حاکی از کاهش بالقوه عرضه شــمش بود.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال در ساعت ۶ و ۳۸ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۸.۱ 
 )G۷( درصد افزایش به ۱۸۳۴ دالر و ۵۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز به ۱۸۳۵ دالر و ۵۰ سنت رسید.چهار کشور ثروتمند گروه هفت
روز یکشــنبه واردات طالی روســیه را ممنوع کردند تا تحریم ها علیه مسکو را تشــدید کنند و ابزارهای مالی آن برای تهاجم به اوکراین را قطع 
کنند اما مشخص نیست که آیا G۷ بر سر این طرح اجماع دارند یا خیر، چارلز میشل، رئیس شورای اروپا گفت که این موضوع باید با دقت مورد 
بررســی و بیشــتر مورد بحث قرار گیرد.طال به عنوان پوششــی در برابر تورم تلقی می شود اما نرخ های بهره باالتر، هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش می دهد که سودی به 
همراه ندارد.صندوق بین المللی پول پیش بینی رشــد اقتصادی ایاالت متحده را روز جمعه کاهش داد زیرا فدرال رزرو نرخ بهره تهاجمی را افزایش می دهد اما پیش بینی می کرد 
که ایاالت متحده به ســختی از رکود اجتناب کند.بر اســاس گزارش رویترز، قیمت طال هفته گذشــته به دلیل افزایش احتمالی افزایش نرخ بهره کاهش یافت، علی رغم مشاهده 
برخی افزایش ها در روز جمعه به دلیل عقب نشینی دالر و ترس از رکود اقتصادی که جذابیت پناهگاه امن آن را تقویت کرد.اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه 
گذاری تحت پشــتوانه طال در جهان اعالم کرد که دارایی های آن در روز جمعه از ۱۰۶۳.۰۷ تن در روز گذشــته ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۰۶۱.۰۴ تن رســید.در بازار سایر 
فلزات ارزشــمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۱.۱۵ دالر، پالتین ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۰۸ دالر و ۹۹ ســنت رسید و پاالدیوم با ۰.۲ درصد افزایش به 

۱۸۸۰ دالر و ۶۹ سنت رسید.

بانک تســویه حساب های بین المللی )BIS( هشــدار داده است که جهان در نقطه اوج سقوط به 
دوره تورم ناپایدار اســت که در آن قیمت های فزاینده تعبیه شــده و کنترل آن دشوار است.به 
گزارش ایسنا، بانک تسویه حســاب های بین المللی در گزارش اقتصادی ساالنه خود اعالم کرد 
که اقتصادهای پیشرو با ورود به دنیایی مواجه شده اند که در آن قیمت های فزاینده تعبیه شده و 
کنترل آن دشوار است. این بانک از بانک های مرکزی خواست تا تالش ها را برای مقابله با افزایش 

قیمت ها و در عین حال محدود کردن تاثیر آن بر رشد افزایش دهند.آگوستین کارستنز، مدیر کل BIS، گفت: کلید بانک های مرکزی 
این است که قبل از اینکه تورم ریشه دار شود، سریع و قاطعانه عمل کنند. بانک های مرکزی در سراسر جهان، از جمله در بریتانیا و 
ایاالت متحده، سال گذشته امیدوار بودند که افزایش تورم گذرا باشد اما افزایش شدید قیمت ها همچنان ادامه دارد و سیاست گذاران 
پولی را مجبور به افزایش سریع نرخ بهره کرده است.بر اساس گزارش بیز، بانک انگلستان نسبت به خطر مارپیچ قیمت دستمزد هشدار 
داده است زیرا کارگران برای تعقیب تورم برای افزایش دستمزد تالش می کنند و به نوبه خود بر هزینه های پیش روی مشاغل می افزاید 
اما این موسسه هشدار داد که بانک های مرکزی باید مراقب باشند که به اصطالح »فرود نرم« را هدف قرار دهند که در آن اقتصاد کند 

شده و تورم بدون ایجاد رکود کنترل شود.

جهان در نقطه اوج قیمت های باالستتحریم کشورهای گروه ۷ برای واردات طالی روسیه، طال را باال برد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت کاالی خواب مبلیران
 )سهامی خاص(

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت 
که رأس ســاعت 16 روز ســه شــنبه مورخ 1401/4/21 در نشانی 
تهران، بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان 
2، انتهای کوچه پژوهش، پــاک 13 برگزار می گردد حضور به هم 

رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1400
 2- تصویــب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی

 به 1400/12/29
3- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

4- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار شرکت

6- ســایر اموری که در حیطه اختیار و وظایف مجمع عمومی عادی 
سالیانه باشد

به شماره ثبت  320503 و شناسه ملی  10103598741

هیأت مدیره
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گزیده خبر

مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس اعالم کرد؛
  برنامه ساخت 3 مدرسه جدید

 در سال 1401 
مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس اعالم کرد: تا پایان ســال گذشــته در مجموع 
29 مدرســه با عنوان »کیمیای دانش« در مناطق کمتربرخوردار کشور احداث 
و تحویل آموزش و پرورش شــده اســت.به گزارش روابــط عمومی گروه مالی 
گردشگری، فائض فرخی گفت: برنامه ساخت 100 مدرسه به ازای تعداد شعب 
بانک گردشــگری ادامه دارد و در ســال 1401 نیز سه مدرسه و مرکز آموزشی 
جدید احداث خواهد شــد.وی با بیان اینکه خدمــات بنیاد یاس، متنوع بوده و 
به طور عمده در مناطق کمتر برخوردار کشــور اســت، افزود: ساخت مدرسه، 
سرپرســتی مراکز توانبخشی، تامین جهیزیه، آزادی زندانیان و توزیع بسته های 
کمک معیشــتی، بخشی از فعالیت های بنیاد یاس به شمار می رود.فرخی ادامه 
داد : بنیاد یاس همچنین سرپرســتی 2 مرکز توانبخشــی »جنوب کرمان« و 
»شــهید فیاض بخش« کرمان  را در شــهرهای جیرفت و کرمان برعهده دارد 
که حدود 200 کودک و نوجوان را سرپرســتی می کند.وی اضافه کرد: در مراکز 
یادشــده عالوه بر نگهــداری و مراقبت از معلوالن ذهنی و جســمی، خدمات 
دیگری همچون گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، ارتوپد فنی، روانشناسی، 
مددکاری و پزشــک متخصص به صورت تمام وقت زیرنظر مربیان و کارشناسان 

خبره این امور انجام می شود.

اعطای بیش از 414 میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه فرزند آوری از سوی بانک سینا

بانک ســینا در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
تعداد یک هزار و 80 فقره وام فرزند آوری به مبلغ 414 میلیارد ریال به واجدین 
شرایط پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک طبق 
بخش نامه بانک مرکزی، همگام با سیاست های دولت در اجرای بند الف تبصره 
16 قانون بودجه ســال 1401 کل کشــور و اجرای مــاده 10 قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت، نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری اقدام 
کرده اســت. بر اســاس قانون به خانواده هایی که از سال 1400 به بعد صاحب 
فرزند شده اند، تسهیالت فرزندآوری به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال، به ازای 
فرزند دوم400 میلیون ریال، به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال، به ازای فرزند 
چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال پرداخت 
می شود. تســهیالت فرزند آوری بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره 
تنفس برای شروع اقساط و با کارمزد ساالنه حداکثر 4 درصد پرداخت می شود. 
متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد می توانند درخواست وام را ثبت کنند. 
دوره باز پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری متناسب با مبلغ وام تخصیص یافته 

از سه تا هفت سال است.

توسعه سرمایه انسانی موجب دستیابی بانک 
توسعه تعاون به اهداف باالتر می شود

چهارمین نشســت تخصصی از سلسله نشست های اندیشه ورزی در بانک 
توسعه تعاون با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با محوریت چالش 
های سرمایه انسانی در مسیر توسعه و سودآوری پایدار بانک توسعه تعاون 
برگزار شد.محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در این نشست 
ضمن اشــاره به محور اصلی نشست و تاکید بر مدیریت چالشهای سرمایه 
انسانی در بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: با توجه به جوانی بانک و داشتن 
ســرمایه انسانی با قابلیت، جوان و با انگیزه، فرصت ها و نقاط قوت کلیدی 
و واجد اهمیت در ســرمایه انسانی بانک نهفته اســت که نیازمند توجه و 
برنامه ریزی اساســی است.وی توسعه ســرمایه انسانی را پیش نیاز توسعه 
کمی و کیفی ذکر کرد و اضافه نمود در صورت تحقق توسعه سرمایه انسانی، 
مسیر توسعه بانک توسعه تعاون، بخش تعاون و اقتصاد ملی هموارتر خواهد 
شد.سرپرست بانک توسعه تعاون سرمایه انسانی را مهمترین عامل حرکت 
به سمت توســعه ذکر و عنوان نمود: سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون در 
سطوح مختلف ستاد و صف، رده های مدیریتی، کارشناسی و اجرایی مزین 
به ویژگی ها و شایستگی های خاصی از جمله خدا باوری و خدامحوری در 
امور، باور به تعاون و تعاون گرایی در پیشبرد فعالیت ها و برنامه، جوان و با 
انگیزه بودن برای ارایه خدمات مردمی، داشتن تحصیالت دانشگاهی همراه 
با تجربه بانکی، همســویی استراتژیک برای تحقق سهم 25 درصدی بخش 
تعاون از اقتصاد کشور و موارد مشابه است که سکوی پرشی برای بانک جهت 

ایفای نقش برجسته در مسیر توسعه کشور محسوب می شود.

مدیر عملیات ارزی بانک کارآفرین اعالم کرد:
دانش بنیان ها در اولویت دریافت خدمات 

ارزی بانک کارآفرین
مدیرعملیــات ارزی بانــک کارآفرین گفت: با توجه به نامگذاری ســال جاری 
به عنوان "تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین" در صددیم تا نســبت به جذب 
مشــتریان معتبر فعال در حوزه تولیددانش بنیــان، ارائه خدمات ارزی و جلب 
رضایتمندی آنها بویژه فعاالن در زمینه دارو، غذا و کاالهای اساسی اقدام کنیم.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، حسنعلی حسینی مدیر عملیات ارزی 
بانک کارآفرین در گفت و گو با نشــریه پیام کارآفرین با بیان این مطلب افزود: 
در راستای نیل به اهداف خطوط کسب و کار در سال 1401 و به منظور حفظ 
و بهبــود جایگاه بانک کارآفرین به عنوان حامی بخش ســالمت و معین بخش 
غذا و کاالهای اساسی با هدف افزایش درآمدهای کارمزدی بانک، این مدیریت 
به دنبال جذب مشــتریان ارزی فعال در زمینه های دارو، غذا و کاالهای اساسی 

هستیم .

بیمه نامه بخر، گوشی هوشمند جایزه بگیر
بیمــه  تعاون در نظر دارد هرماه از بین همراهانی که پیج رو فالو دارند و از بیمه 
تعاون بیمه نامه تهیه کردند به قید قرعه یک گوشــی هوشــمند هدیه بدهد.به 
گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، برای احترام به همراهان این شــرکت، قرعه 
کشی ماهانه برای یک دستگاه گوشــی هوشمند برگزار می شود.بر این اساس 
خریداران بیمه نامه بیمه تعاون، پس از دنبال کردن صفحه اینستاگرامی شرکت 
به نشــانی @taavonins_co می توانند کد بیمه ای خود را در قسمت پیام 
های شخصی ارسال کرده و بر این اساس در قرعه کشی ماهیانه ثبت نام شوند.
شایان ذکر است که هر 500 هزار تومان خرید بیمه ای یک امتیاز محسوب شده 
و می تواند شــانس شما را در قرعه کشی افزایش دهد.همچنین قرعه کشی، در 
پایان هر ماه برگزار خواهد شــد و نتایج آن نیز از طریق فضای مجازی و سایت 

بیمه تعاون، اطالع رسانی خواهد شد.

 پرداخت وام اجاره از کی
  شروع می شود؟

وام ودیعه مســکن که با افزایش سقف مواجه شد و قرار است 
تا امســال نیز به مستاجران پرداخت شــود، امروز شیوه نامه 
پرداخت این وام بــه بانک ها می رود تا پرداخت کمک ودیعه 
مســکن نیز بزودی عملیاتی شود.به گزارش ایسنا، وام کمک 
ودیعه مســکن از سال 1۳99 وارد شــبکه بانکی کشور شد 
و برای امســال نیز بانک ها مکلف به پرداخت این تسهیالت 
شــده اند. البته، ســقف این تسهیالت برای ســال جاری در 
تهران، مراکز اســتان ها و شــهرهای بــاالی 200 هزار نفر 
جمعیت و ســایر شــهرها به ترتیب 100، ۷0 و 40 میلیون 
تومان اســت.همچنین، دوره بازپرداخت این تســهیالت که 
اعطای آن از محل منابع بانکی موضوع ماده )4( قانون جهش 
تولید مسکن )در سقف کلی 40 هزار میلیارد تومان در سال 
1401( انجام خواهد شــد، حداکثر 5 ســاله و نرخ سود آن 
نیز 18 درصد اســت.در این بین، با گذشت بیش از یک ماه 
از تصویب افزایش ســقف ودیعه مســکن، انتقاداتی مبنی بر 
اینکه بخشنامه تسهیالت ودیعه مسکن برای اجرا به بانک ها 
ابالغ نشده است مطرح شد.در این زمینه، اعالم بانک مرکزی 
حاکی از آن اســت که بخشنامه مربوط به وام ودیعه مسکن 
در 10 خرداد به بانک ها ابالغ شــده اســت و دســتورالعمل 
نحوه معرفی متقاضیان از ســوی وزارت راه و شهرسازی باید 
اعالم می شــد که این موضوع امروز با حضور معاون مسکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیران مربوطه در بانک 
مرکزی نهایی شــد.همچنین، براساس اعالم بانک مرکزی، با 
شیوه نامه ای که امروز وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد و قرار 
شــد تا امروز نهایی و به شبکه بانکی ابالغ شود، پرداخت وام 

کمک ودیعه مسکن نیز به زودی عملیاتی می شود.

با اشاره به طلب صندوق توسعه ملی مطرح شد

300نفرمنابعارزیصندوقتوسعهملیراگرفتند،پسنمیدهند
در جریــان اختــالف نظرهایی که بین صندوق توســعه ملی و 
دریافت کنندگان تســهیالت ارزی برای بازپرداخت منابع وجود 
داشته و تمایلی به محاسبه با نرخ روز ندارند، رئیس اتاق ایران و 
چین این را منطقی ندانســت و خواستار انتشار اسامی بدهکاران 
ارزی صندوق شــد.به گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر بارها بحث 
بازپرداخت تســهیالت ارزی صندوق توسعه ملی که از سالهای 
قبل پرداخت شده، مطرح و دو طرف یعنی صندوق و بدهکاران، 
هنوز به توافقی نرسیده اند؛ موضوع این است که دریافت کنندگان 
تســهیالت تاکید دارند با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان های 
ارزی، باید وام های دریافتــی را با نرخ 4200 تومانی بازپرداخت 
کنند و تسویه ریالی نیز مطرح می شود، در حالی که طبق قواعد 
صندوق، بازپرداخت این تســهیالت باید ارزی باشد، ضمن اینکه 
تاکید هیات عامل صندوق توســعه بر تسویه با نرخ روز ارز است.

بعد از رایزنی هایی که از ســوی بدهــکاران صورت گرفت، اخیرا 
غضنفری - رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی- تاکید کرد 
که از نظر صندوق راهی برای بدهکاران نیســت و باید نســبت 
به بازپرداخت اقدام کنند و در غیر این صورت حتما نســبت به 
تملک دارایی های آنها اقدام خواهد شد.در همین رابطه مجیدرضا 
حریری- رییس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین- در اظهاراتی 
که از سوی صندوق توسعه ملی منتشر شده است،  ابعاد دریافت 
تســهیالت ارزی و بازپرداخت آن را مورد بررسی قرار داده است.

وی با اشــاره به بدهی نیروگاه ها به صندوق توســعه ملی و عدم 
بازپرداخت از ســوی آنها، با تأکید بر اینکه صندوق نباید جبران 
کننده عدم اصالح قراردادهای بین وزارت نیرو و نیروگاه ها باشد، 
گفته که تجربه بسیار ناموفقی از حساب ذخیره ارزی وجود دارد 
که منابع آن  تبدیل به ریال شد و در نهایت از بین رفت. از این رو 
ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعالم 
شد باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و 
ترکیب هیأت امناء طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد. این 
موارد کامال در اساسنامه ی صندوق توسعه ملی تصریح شده است 
که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، 
بلکه باید صرف سرمایه گذاری های بخش خصوصی شود، آن هم 
ســرمایه گذاری هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و 
تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.

تسهیالت را 3000 تومانی گرفتند
وی بــا بیــان اینکه، افرادی از ســال 1۳92 به بعــد از صندوق 
تســهیالت اخذ کرده اند، دالر حدود ۳000 تومان بوده اســت، 
گفت: اینکه فرد تعهد کرده اســت ارز دهــد در جای خود قرار 
دارد. اینکه بانک های کارگزار چــه وثایقی گرفته اند را نمی دانم. 
اینکه همه  بدهکاران در شــرایط مساوی نیستند حرف درستی 
است. اینکه یک نیروگاه ساخته شده و از سوی وزارت نیرو اجازه 

صادرات ندارد، در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام اینها 
مشکل صندوق توسعه ملی نیســت. بلکه مشکل وزارت نیرو با 
نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در 

جهت حل آن اقدام کنند.  

ظاهرا کمتر از 310 نفر همه منابع را گرفتند
رییــس اتاق بازرگانــی و صنایع ایران و چین بــا تأکید بر لزوم 
حفاظت صندوق توسعه ملی از منافع خود افزود: از این رو نباید 
اجازه داده شود اموال عمومی به نفع اشخاص یا دسته های خاصی 
از بین برود. به نظر من کمتر از ۳10 نفر، همه  منابع را گرفته اند و 
پس نمی دهند. البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است. 
فردی که وام می گیرد، ریســک می کند و کسب و کاری را آغاز 

می کند، باید از روز اول ریسک ها را محاسبه کند.

وام 4 تا 6 درصــدی گرفتند پس اینکه می خواهند 4200 
تومانی پس دهند چه مبنایی دارد؟

حریــری با بیان اینکــه بازپرداخت ریالی تســهیالت با نرخ ارز 
4200 تومانی، هیچ مبنایی ندارد اظهار کــرد: افراد وام ارزی را 
با ســود حدود 4 تا 6 درصدی دریافــت کردند، اگر همان زمان 
می خواستند وام را به ریال اخذ کنند، باید حداقل 24 درصد سود 
پرداخت می کردند که با احتساب حدود 8 سال تأخیر، جریمه ی 
آن ها ۳5 درصد است. مبنای اینکه می گویند دالر 4200 تومانی 
می دهیم چیســت؟ به غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و 
محافل این فشــار را به صنــدوق وارد می کنند که از منابع ملی 

سوءاستفاده کنند.
اسامی رامنتشر کنید تا مشخص شود با وامی که گرفتند 

نیروگاه تاسیس کردند یا خیر؟
وی اگرچه اقدام صندوق توســعه ملی برای دریافت تسهیالت به 
نرخ روز را تاییــد کرد ولی گفت که این گله وجود دارد صندوق 

باید اســامی افراد بدهکار را منتشــر کند. همانطور که اســامی 
بدهکاران بانکی منتشــر شــد باید مشخص شــود افرادی که 
می گویند امکان بازپرداخت تسهیالت گرفته شده را ندارند، اصال« 
نیروگاهی تأسیس کرده اند یا خیر؟ چون شخصا در جریان هستم 
برخی برای تأســیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته اند اما اصال 

نیروگاهی تأسیس نکردند.

اینکه صندوق سهام بگیرد هم منطقی است
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به این ســؤال که راه 
حل بازپرداخت تســهیالت برای نیروگاه هایــی که منابع ندارند 
چیســت؟ گفت: این موضوع که رئیــس هیات عامل اعالم کرده 
است اگر کسی نمی تواند تسهیالت صندوق را برگرداند به نسبتی 
که روز اجرای طرح از منابع صندوق اســتفاده کرده سهام خود 
را به صندوق واگذار کند، منطقی به نظر می رســد، به هر حال 
طرح هایی وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آن ها از 
سال 1۳92 تاکنون بیش از ۳0 برابر شده است. باید محکم ایستاد 
و تمام کســانی را که از صندوق تسهیالت گرفته اند و هنوز پس 
نداده اند را وادار به برگردانــدن منابع صندوق کرد. اینکه برخی 
اعــالم کرده اند درصورت بازپرداخت تســهیالت، کارگرها بیکار 

می شوند پوپولیسم مطلق است.

در لباس تولید سوءاستفاده می کنند
حریری با بیان اینکه در کشــور از واژه ی کارآفرین سوءاستفاده 
می شــود، توضیح داد: ارزهایی که تاکنــون از نهادهای مختلف 
گرفته شــده اســت، هیچکدام در قالب دالل نبوده بلکه همه در 
لباس تولید بوده است. بین تولید کننده، واردکننده، صادرکننده، 
توزیــع کننده و... فرقــی وجود ندارد. مهم این اســت که فعال 
اقتصادی باشــی. به همیــن دلیل زمانی که اســامی بدهکاران 
بانکی اعالم می شود مشخص می شود که همه با لباس تولید وام 

گرفته اند. این موضوع درمورد افرادی که  برای واردات ارز گرفتند 
و وارداتی نداشــتند نیز صادق اســت. افرادی که سراغ صندوق 
توســعه ملی آمده اند نیز با همین لباس بودند. به نظر من صرف 
داشتن چنین لباسی حق ویژه ای به آن ها نمی دهد و باید کامال« 

بدون اغماض به تک تک حساب ها رسیدگی شود.

اگر آجر هم خریده باشند 10 برابر شده است
وی ادامــه داد: فردی که تســهیالت گرفته موظف بوده به بانک 
اعالم کند این سرمایه را برای چه پروژه ای می خواهد. اگر صرف 
موضوع دیگری شــده باشد جرم است. اگر هم همان پروژه باشد 
ایرادی ندارد. اگر 10 ســال قبل فقط آجر خریده باشــند، امروز 
قیمت آن آجر 10 برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند. 
می توانند ملک یا کارخانه ای که ساختند را به اندازه ای که بدهکار 
هستند تحویل صندوق بدهند.رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران 
و چین با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت ها 
خلق پولی اســت که از مســیری مانند صندوق طی شده است، 
عنوان کــرد: رقم های چند 10 هزار میلیارد تومانی تســهیالت 
گرفته شده که پس داده نشده است. این پول وارد جامعه و باعث 
تورم شده، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است. بحث دیگری 
که به غیر از بازپرداخت تســهیالت وجود دارد این اســت که به 
صندوق توســعه ملی از همه جا ناخنک زده می شــود! بعضا« با 
اجــازه مجلس یا تقاضای نهادها. البته از آنجایی که در شــرایط 
جنگ اقتصادی قرار داریم بعضا« مجبور به رفتاری هســتیم که 
شاید توجیه منطقی نداشــته باشد. برای مثال توجیه می کنند 
وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم مشکل نان دارند، پس 

انداز منطقی نیست.

لزوم افزایــش منابع صندوق توســعه ملی از طریق 
سرمایه گذاری

رییس اتاق بازرگانــی وصنایع ایران و چین در ادامه با تأکید 
بر اینکه صندوق توسعه ملی باید منابع خود را افزایش دهد، 
توضیح داد: بخشی از منابع صندوق باید به عنوان تسهیالت 
به تولیدکنندگان یا صاحبان پروژه بخش خصوصی پرداخت 
شود، اما بخشی می تواند ســرمایه گذاری در نقاط دیگر دنیا 
یا خرید و فروش اوراق بهادار در کشــورهای مختلف باشــد. 
باید ارزش منابع و ارز، نزد صندوق افزایش پیدا کند. صندوق 
می تواند در ایران یا در کشــور ثالث، با شــرکت های خارجی 
کارهای مشــارکتی کند. البته این موضوع نیاز به بازنگری در 
عملکرد صنــدوق دارد. باید یک مطالعه همه جانبه، از منظر 
پولی-مالــی،  اقتصاد کالن و نیز اقتصاد توســعه ای و تجاری 
صورت گیرد. کارگروه هایی نیاز اســت که روی این موضوع ها 

مطالعه کرده و پیشنهاد دهند. 

متقاضیان وام فرزندآوری پس از ثبت نام در ســامانه مربوطه 
باید با همراه داشتن مدارکی چون اصل و کپی تمامی صفحات 
شناسنامه پدر و فرزند، اصل و کپی کارت ملی پدر، کدپستی 
10 رقمــی و آدرس کامل محل ســکونت و کد رهگیری 10 
رقمــی دریافتی از ســامانه پس از انجام ثبت نام با گذشــت 
12 روز کاری، به شــعبه مربوطه مراجعه و نسبت به تشکیل 
پرونده اقدام کنند.به گزارش ایســنا، پــدران فرزندان متولد 
تاریخ 01/01/1400 به بعد و حداکثر تا 2 سال پس از تاریخ 
تولد فرزند می توانند نســبت به ثبت نام در سامانه تسهیالت 
قرض الحســنه فرزنــد اقــدام کنند که پرداخت تســهیالت 
قرض الحسنه فرزندآوری به پدر، یک بار برای هر فرزند متولد 

شده امکان پذیر است.

مبلغ این تســهیالت به ازای فرزنــد اول 20 میلیون تومان و 
بــه ازای فرزند دوم 40 میلیون تومان و به ازای فرزند ســوم 
60 میلیون تومــان و به ازای فرزند چهارم 80 میلیون تومان 
و بــه ازای فرزند پنج به بعد 100 میلیون تومان اســت.دوره 
بازپرداخــت هر یک از این تســهیالت نیز به ترتیب ۳6، 48، 
60، ۷2 و 84 ماهه است و با توجه به تنفس 6 ماهه تسهیالت 
قرض الحســنه فرزندآوری، سررسید اولین قسط 6 ماه بعد از 

تاریخ عقد قرارداد است.

اقساط وام فرزندآوری 6 ماه تنفس دارد
همچنین، کارمزد تســهیالت فرزندآوری حداکثر 4 درصد به 
صورت ســاالنه اســت و  پرداخت آن مبتنی بر اعتبارسنجی 

متقاضیان، با اخذ ســفته از متقاضــی و یا یک ضامن معتبر 
است. البته، متقاضیان این وام باید به این نکته توجه کنند که 
تسهیالت تولد فرزند به افرادی تعلق می گیرد که نرخ باروری 
شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، باالی 2.5 نباشد.در این 
زمینه، نکاتی درباره ثبت نام در سامانه وام فرزند اعالم می شود 
که یکی از این نکات این است که متقاضی می تواند تا قبل از 
تعیین شــعبه نســبت به ویرایش اطالعات خود در سامانه از 
طریق گزینه »ویرایش ثبت نام قبلی« و تا قبل از تعیین شعبه 
نیز می تواند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام کند.پس از تعیین 
شعبه نیز، متقاضیان بر اساس اولویت ثبت نام و میزان سهمیه 
ابالغی از سوی بانک مرکزی، موضوع از طریق پیامک به ایشان 
اعالم شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز 
)شــامل اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه پدر و فرزند، 
اصل و کپی کارت ملی پدر، کدپستی ده رقمی و آدرس کامل 
محل سکونت، کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سامانه پس از 

انجام ثبت  نام( ظرف حداکثر 12 روز کاری، به شعبه مربوطه 
مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کند.

فرصت 4۵ روزره برای تکمیل مدارک
پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده، 
پذیرش متقاضی از سوی شعبه انجام می شود و متقاضی 45 
روز کاری مهلت دارد تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت 
مورد پذیرش بانک اقدام کند.طبق این گزارش، آخرین اعالم 
بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که از زمان ابالغ 
دستورالعمل و شروع ثبت نام در سامانه یاد شده )۳1 فروردین 
ماه 1401( تاکنون تعداد 90 هزار فقره تســهیالت جمعاً به 
میزان ۳600 میلیارد تومان پرداخت شــده اســت و در حال 
حاضر تعداد 610 هزار نفر در صف دریافت این تســهیالت و 
طی مراحل ثبت نام، تعیین شــعبه، تشکیل پرونده و تکمیل 

مدارک هستند.

دریافت وام فرزندآوری چه مدارکی نیاز دارد؟
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گزیده خبر

 تحریم های جدید گروه ۷ علیه صنایع
 دفاعی روسیه

آمریکا از تحریم های جدید گروه هفت علیه صنایع دفاعی روسیه با هدف کاستن 
از توانایی نظامی این کشور خبر داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه گفت که گروه هفت سه شنبه )۲۷ ژوئن( به 
بسته جدیدی از اقدامات هماهنگ با هدف افزایش فشار بر روسیه به دلیل جنگ 
در اوکراین متعهد خواهد شــد و برنامه هایی را برای ســقف قیمت نفت روسیه 
نهایی خواهد کرد.این مقام در یک جلســه توجیهی در حاشیه اجالس ساالنه 
گــروه هفت گفت: هدف دوگانه رهبران گروه هفت هدف قرار دادن مســتقیم 
درآمدهای پوتین )رئیس جمهور روســیه( به ویژه از طریق انرژی، اما همچنین 
به حداقل رســاندن تاثیر آن بر اقتصادهای گروه هفت و سایر نقاط جهان بوده 
است. به نوشته رویترز، کشورهای غربی مایلند فشار بر روسیه را بدون تحریک 
تورم فزاینده ای که به ویژه به جهان جنوب آسیب می رساند، افزایش دهند. طبق 
این تحلیل، تعیین ســقف قیمت می تواند در عین کاهش قیمت انرژی به اقدام 
نظامی روسیه در اوکراین آسیب بزند. کاخ سفید در گزاره برگی اعالم کرد: سران 
گروه هفت همچنین تعهد امنیتی بی ســابقه و بلندمدت برای ارائه حمایت های 
مالی، بشردوســتانه، نظامی و دیپلماتیک به اوکراین تا زمانی که )درگیری ها( 
طول بکشد خواهند داشت، از جمله تهیه به موقع تسلیحات پیشرفته.خبرگزاری 
فرانسه هم از آلمان محل برگزاری اجالس گروه هفت گزارش داد ایاالت متحده 
دوشــنبه تحریم های جدید این گروه علیه صنایع دفاعی روسیه را اعالم کرد تا 
از توانایی مسکو در طول عملیات در اوکراین بکاهد.کاخ سفید اعالم کرد: سران 
گروه هفت تحریم های هدفمند را برای محدود کردن بیشتر دسترسی روسیه به 
فناوری های غربی که می تواند از صنعت تسلیحات روسیه حمایت کند، هماهنگ 

و گسترش خواهند داد.

احتمال سفر زلنسکی به انگلیس
زلنسکی شاید برای سفری رسمی به منظور تقویت جایگاه بوریس جانسون به 
انگلیس دعوت شــود.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، 
مقام های مطلع می گویند که برای این سفر احتمالی برنامه ریزی می کنند، گرچه 
بعید اســت که این ســفر پیش از پایان جنگ اوکراین روی دهد.دفتر نخست 
وزیری انگلیس گزارش ها درباره اینکه در این سفر احتمالی، ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین شاید در کنفرانس حزب محافظه کار در پاییز حضور یابد 
را نادید گرفت با این حال، رئیس جمهوری اوکراین که از آغاز جنگ، کشورش 
را تــرک نکرده احتماال از طریق لینک ویدئویی در کنفرانس حزب محافظه کار 
انگلیس شرکت کند.بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه در پاسخ 
به سوالی درباره امکان سفر رســمی در جریان اجالس سران گروه ۷ در آلمان 
گفــت، میزبانی رئیس جمهوری اوکراین برای او »افتخار« خواهد بود.وی افزود: 
اگر زلنســکی زمانی بتواند از اوکراین خارج شود، انگلیس میزبان او خواهد بود. 
مهمترین مساله برای ما تداوم اتحاد در گروه هفت است.نخست وزیر انگلیس در 

سه ماه گذشته دو بار به کی یف رفته و با زلنسکی دیدار داشت.

فرانسه: 
رهبران گروه ۷ در مورد مسئله نفت ایران مذاکره می کنند

تهران- ایرنا- دفتر ریاســت جمهوری فرانسه ضمن اشاره به مذاکره روز سه شنبه رهبران سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان با رئیس جمهوری 
آمریکا در مورد مذاکرات هسته ای، اعالم کرد که از جمله موارد مورد بحث طی این رایزنی ها، موضوع نفت ایران خواهد بود.به گزارش ایرنا از خبرگزاری 
فرانسه، دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعالم کرد که این مسائل در ضیافت شام با موضوع »سیاست خارجی و امنیت« مطرح شده و قرار است در چارچوب 
نشست های گروه۷ مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد.الیزه عنوان کرد که چهار دیدار با این موضوع میان بایدن، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، 
بوریس جانســون نخست وزیر انگلیس و اوالف شــولتس صدراعظم آلمان، پیش بینی شده است.یک منبع ریاست جمهوری فرانسه نیز عنوان کرد: این 
گفت وگوها مولفه های متعددی را همچون »تمایل به توقف اشاعه« هسته ای، »امنیت منطقه آی که همواره مورد نظر ما بوده « و نیز »مساله نفت« را در 

بر می گیرد.این منبع به جزئیات بیشتری درباره گفت وگوها در مورد مساله نفت ایران اشاره ای نکرد.

ادعای طالبان؛
۷۵۰ پناهجوی افغان ایران را ترک کردند

وزارت امور مهاجرین طالبان از بازگشت دوطلبانه ۷۵۰ پناهجو از ایران به افغانستان طی یک 
روز گذشته خبر داد.به گزارش ایرنا، وزارت امور مهاجرین طالبان اعالم کرد که یک هزار پناهجو 
طی یک روز گذشته به کشور بازگشته اند.این وزارت همچنان افزود که پناهجویان بازگشته به 
اداره امور مهاجرین سازمان ملل برای دریافت کمک معرفی شدند.به گزارش خبرگزاری صدای 
افغان )آوا(، براســاس آمار وزارت مهاجرین، بیشــتر این افراد یعنی حدود ۷۵۰ نفر به صورت 
داوطلبانه روز گذشته از مرز اسالم قلعه هرات وارد کشور شدند.گفتنی است که حدود یک هفته 
پیش نیز ریاست اطالعات و فرهنگ نیمروز از بازگشت روزانه هزار پناهجو از ایران خبر داده بود.

واکنش کاخ سفید به آزمایش ماهواره بر ذوالجناح ایران
تهران- ایرنا- کاخ سفید اعالم کرد که از آزمایش )دومین پرتابه ماهواره بر ذوالجناح ایران( در روز یکشنبه آگاه است و این اقدامات 
رازیر نظر دارد.به گزارش ایرنا از آسوشیتدپرس، به دنبال آزمایش دومین پرتابه ماهواره بر ذوالجناح ایران به منظور دستیابی به 
اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده، کاخ سفید اعالم کرد که متعهد به استفاده از تحریم ها و سایر اقدامات برای جلوگیری از 
پیشرفت بیشتر در برنامه موشکی بالستیک ایران است.ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سوالی در 
مورد آمادگی های صورت گرفته در ایران برای انجام آزمایشات موشکی در اوایل ماه جاری به خبرنگاران در واشنگتن گفت که 
ایاالت متحده از ایران می خواهد تا وضعیت را کاهش دهد.وی مدعی شد: ایران پیوسته تشدید تنش ها را انتخاب کرده است، 
این ایران است که پیوسته دست به اقدامات تحریک آمیز زده است.راب لودویک سخنگوی پنتاگون نیز در واکنش به آزمایش 
ماهواره بر ذوالجناج گفت: ارتش آمریکا به نظارت دقیق ایران در زمینه فناوری پرتاب فضایی و ارتباط آن با پیشرفت های برنامه 
کلی موشک های بالستیک ادامه خواهد داد.به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دستیابی به 

اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده، انجام شد.

رهبــران هفت اقتصاد بــزرگ جهان توافــق کردند که ظرف 
مدت پنج ســال ۶۰۰ میلیارد دالر بودجه عمومی و خصوصی 
به زیرســاخت های کشــورهای در حال توسعه اختصاص داده 
و با پــروژه چند تریلیون دالری کمربنــد و جاده چین مقابله 
کنند.بــه گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگــزاری رویترز، جو 
بایــدن، رئیس جمهــوری آمریکا و دیگر رهبــران گروه هفت 
)G۷( در اجالس ســاالنه امســال خود در آلمــان »همکاری 

برای ســرمایه گذاری و زیرســاخت جهانی« را آغــاز کردند.
جو بایدن گفت، آمریکا  طی پنج ســال ۲۰۰ میلیارد دالر در 
قالب کمک های مالی، بودجه های فدرال و ســرمایه گذاری های 
خصوصی بــه حمایت از پروژه های کشــورهای با درآمد کم و 
متوســط اختصاص می دهد تا در مدیریــت تغییرات اقلیمی 
و بهبود بهداشــت جهانی، برابری جنســیتی و زیرساخت های 
دیجیتال به آن ها کمک کند.بایدن گفت: »می خواهم شــفاف 
بگویم، این کار کمک یا خیریه نیست. این سرمایه گذاری است 
که برای همه بــازده دارد«. وی افزود، این طرح کاری می کند 
تا کشورها »مزایای واقعی همکاری با دموکراسی ها« را ببینند.

رئیس جمهــوری آمریکا افزود که صدها میلیــارد دالر بودجه 
مضاعف می تواند از بانک های توســعه چندجانبه، موسســات 

توســعه مالی، صندوق های ثروت ملی و دیگــر مراجع تامین 
شــود.همچنین اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا در 
این اجالس گفت، اروپا در بازه زمانی مشابه ۳۰۰ میلیارد یورو 
)۳۱۷ میلیارد دالر( به این طرح ابتکاری اختصاص خواهد داد 
تــا گزینه جایگزین پایداری برای طــرح کمربند و جاده چین 
ایجــاد کند، طرحی که پکن آن را در ســال ۲۰۱۳ آغاز کرده 
اســت.رهبران ایتالیا، کانادا و ژاپن نیــز درباره برنامه های خود 
ســخن گفتند که برخی از آن ها از  قبل به صورت مجزا اعالم 
شــده اند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه و بوریس 
جانسون، نخســت وزیر انگلیس در این جلسه حضور نداشتند، 
اما این دو کشور نیز در تامین بودجه مذکور مشارکت خواهند 
داشــت.طرح سرمایه گذاری چین برنامه های توسعه در بیش از 

۱۰۰ کشــور را شامل شده و با هدف ایجاد یک نسخه مدرن از 
شبکه سنتی بازرگانی راه ابریشم از آسیا تا اروپا انجام می شود.

مقامات کاخ ســفید گفتند که این طــرح فایده ملموس کمی 
برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه داشته است.همچنین 
آمریــکا در کنار اعضای گروه هفت و اتحادیه اروپا ۳.۳ میلیارد 
دالر کمک فنی به موسسه پاســتور در سنگال انجام می دهد 
تا یک تاسیســات چندگانه و منعطف ساخت واکسن در ابعاد 
صنعتی در این کشــور ساخته شــود، این شرکت می تواند در 
نهایت واکســن های کووید-۱۹ و دیگر واکسن ها را تولید کند.

آژانس توســعه بین المللی آمریکا نیز در ظرف مدت پنج سال 
حدود ۵۰ میلیون دالر به صندوق تشویقی مراقبت از کودکان 

در بانک جهانی اختصاص می دهد.

طرح ۶۰۰ میلیارد دالری گروه هفت برای مقابله با رشد چین
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گروهی از محققان اخیرا روشــی را برای خالص شدن از شر آکنه ها و 
جلوگیری از جوش هایی که ممکن است بعدها ایجاد شود، ابداع کرده اند.

به گزارش ایســنا و به نقل از اس اف، ممکن اســت فکر کنید جوش ها 
در گذشــته باقی مانده اند و در خاطرات دبیرستان شما دفن شده اند اما 
واقعیت تاســف بار این است که آکنه بزرگساالن هنوز یک مسئله است. 
خوشبختانه، خبرهای خوبی وجود دارد. یک گروه بین المللی از محققان 
روشــی را برای خالص شدن از شر آکنه و جلوگیری از جوش هایی که 
ممکن اســت در آیند ظاهر شــوند، ایجاد کرده اند.عوامل زیادی وجود 
دارد که می تواند باعث ایجاد آکنه شود و درمان آن را سخت کند. یکی 
 )Cutibacterium acne )C. acnesاز رویکردها، مقابله با گونه باکتریایــی
اســت که در افراد دارای آکنه و بدون آکنه به مقدار زیاد روی پوســت 
یافت می شود. تفاوت اصلی بین افرادی که چهره شفافی دارند و افرادی 
که دچار آکنه هستند، تعادل میکروبیوم پوست است. به عبارت دیگر، 
کسانی که مرتبا با آکنه سروکار دارند، دارای تعداد غیرطبیعی گونه های 
خاصی از C. acnes هستند که این امر تعادل میکروبیوم را از بین می برد.

یکی از روش های امتحان شده و شکست خورده استفاده از آنتی بیوتیک 
اســت. در حالی که آنتی بیوتیک ها از شر C. acnes خالص می شوند اما 
نمی توانند بین سایر باکتری های پوست تمایز قائل شوند. از بین بردن 
باکتری های مفید می تواند به عدم تعادل بیشــتر در میکروبیوم پوست 
منجر شود.در این مطالعه برای جلوگیری از برهم زدن تعادل میکروبیوم، 
محققان از ویروس هایی به نام باکتریوفاژ استفاده کردند. این ویروس ها 

باکتری ها را آلوده می کنند.

قارچ ها در آینده ممکن اســت در زمینه های گوناگونی مانند نجات 
زنیورهــا، درمان بیماری هــای روحی و حتی نجات ســیاره زمین 
کاربرد داشــته باشند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس فوکوس، 
آیــا می دانید گونه های قارچی وجود دارند که تعداد آنها تا ۱۰ برابر 
بیشتر از گیاهان است؟ آیا می دانید که با هر بار قدم زدن در جنگل، 
کیلومترها »ُجلینه«)Mycelium( قارچی را زیر پا می گذاریم یا این که 
با هر بار نفس کشیدن، تا ۱۰ هاگ قارچ را تنفس می کنیم؟بسیاری 
از ما در مورد پادشاهی قارچ ها بی اطالع هستیم؛ شاید به این دلیل 
که این موجودات باورنکردنی برای بســیاری از مردم، عامل بیماری 
به شمار می روند. تعداد زیادی از قارچ ها، تجزیه کننده هستند. آنها 
غذای خود را با برداشــت مواد مغــذی از موجودات مرده و در حال 
مرگ به دســت می آورند و ما اغلب هر چیــزی را که در ارتباط با 
پوســیدگی باشد، ترسناک می دانیم.زمانی که قارچ ها را در طبیعت 
مشــاهده می کنیم، فقط بدنه میوه دهنده ارگانیسم را می بینیم که 
برای تولید مثل، هاگ تولید می کند. بقیه آن، توده ای از رشته های 
قارچی به نام »نَخینه«)hyphae( اســت کــه از دید پنهان می ماند. 
تا زمانی که میکروســکوپ های قدرتمندی بــرای دیدن قارچ ها در 
اختیار ما قرار بگیرند، نمی توانســتیم متابولیسم آنها را درک کنیم 
و بدانیم که قلمرو قارچ ها چقدر بزرگ اســت.قارچ ها در میکروبیوم 
همه موجودات زنده وجود دارند و حتی در جو نیز حاضر هستند. در 
هــر حال، آنها عمدتا در خاک و گیاهان زندگی می کنند؛ جایی که 
حضور آنها برای ســالمت اکوسیستم های جنگلی و مزرعه، بازیافت 

مواد مغذی و جذب کربن ضروری است.

 کشف راهی برای خالصی 
از شر آکنه ها

 قارچ هایی که قرار است زمین 
را نجات دهند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

غذا دادن به جوجه جغدها در یک مرکز نگهداری حیوانات در دیاربکر 
ترکیه/ خبرگزاری آناتولی

شرکت سوئدی آینراید به دنبال عرضه کامیون های خودران 
استارت آپ سوئدی آینراید که در زمینه تولید کامیون های خودران فعالیت می کند تأییدیه رگالتوری برای استفاده از محصوالت خود 
در جاده های آمریکا را دریافت کرد. این شرکت کار تست محصوالتش را از سال جاری شروع خواهد کرد. آینراید برنامه آزمایشی تست 
این کامیون ها را با همکاری شرکت GE در تنسی راه اندازی می کند. این پروژه به آینراید کمک می کند تا توانایی های کامیون پاد خود 
را به نمایش بگذارد، کامیونی که بدون کابین جلوی ســنتی تولید می شود. این شرکت ســوئدی اظهار می دارد از NHTSA مجوزهای 
مربوط به تست و بررسی محصوالتش در معابر عمومی آمریکا را دریافت کرده است.رابرت فالک مدیرعامل آینراید اظهار می دارد دریافت 
تأییدیه NHTSA یک لحظه مهم برای این شرکت بوده زیرا به دنبال گسترش حضور خود در آمریکاست. آینراید در ماه اکتبر مقر خود 
در نیویورک را افتتاح کرد و در کالیفرنیا و آستین تگزاس نیز فعالیت های منطقه ای خود را خواهد داشت. فالک می گوید:آینراید از سال 
۲۰۱۹ تاکنون در حال تســت های عمومی محصوالتش در اروپا بوده اما وضعیتش در آمریکا فرق داشــته زیرا قوانین و مقررات فعلی 
فقط به خودروسازان سنتی اجازه تست خودروها را در معابر عمومی می دهد. این شرکت ها نیز برای تست های عمومی خود می بایست 

قوانین زیادی را رعایت کنند. شرکت موردبحث با استفاده از مقررات بخش ۵۹۱ دولت فدرال می تواند خودروهایی را وارد آمریکا کند.

نیمار امید رم برای جذب رونالدو
باشــگاه رم امیدوار اســت که با انتقال نیمار به منچستر یونایتد زمینه جذب کریستیانو رونالدو را مهیا کند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
گاتزتا دلو اسپورت، در روزهای اخیر بحث حضور نیماردر منچستر یونایتد بسیار جدی شده است.نیمار در فصلی که گذشت نتوانست 
انتظارات را در تیم پاریسی برآورده کند و همین باعث شده است تا سران این باشگاه به فروش او فکر کنند.از منچستر یونایتد به عنوان 
یکی از مشــتریان جدی نیمار ســخن به میان می آید و البته بحث بازگشت او به بارســلونا هم مطرح است اما شانس شیاطین سرخ 
باتوجه به وضعیت مالی بهتری که دارند بیشتر است.روزنامه گاتزتا دلو اسپورت نوشت که انتقال نیمار به منچستر یونایتد کلید پیوستن 
کریستیانو رونالدو به رم خواهد بود.رم با هدایت مورینیو به جذب رونالدو عالقه دارد. طبق اعالم گاتزتا دلو اسپورت کریستیانو رونالدو 
اصال از شرایطش در یونایتد راضی نیست و جذب سرمربی جدید هم باعث نشده است تا این احساس رضایت او تغییر کند.رادیو مونت 
کارلو فرانسه هم اعالم کرد که سران پاری سن ژرمن به فروش رونالدو به منچستر یونایتد فکر می کنند و در صورت این انتقال، احتمال 
جدایی کریستیانو رونالدو زیاد است.البته در روزهای اخیر خبر مذاکره باشگاه چلسی با مدیر برنامه های کریستیانو رونالدو به گوش رسید. 

این درحالی است که او با منچستر یونایتد قرارداد دارد و باشگاه اعالم کرده که قصد فروش او را ندارد.

من بادٔه عشق نوش رکدم
چون مست شدم رخوش رکدم

ره رعبده ای هک باده انگیخت
با زاهد رخهق پوش رکدم

ره کس هک زما و من سخن گفت
او را هب دو می خموش رکدم

چون هوش ربفت از رقیبان
این بار حدیث هوش رکدم

پندم دمه، ای رفیق، بسیار
گار هک: پند گوش رکدم ان

بگذار، هک من نماز خود را
رد خاهٔن می رفوش رکدم

پیشنهاد

چهره روز

خالکوب آشویتس
خالکوب آشویتس یک داستان واقعی، تکان دهنده و 
البته عاشقانه از جنگ جهانی دوم است و همان طور 
که از عنوان آن مشخص است در اردوگاه کار اجباری 
آشویتس جریان دارد. نویسنده کتاب، هدر موریس، 
برای نوشــتن این کتاب که سه ســال طول کشید 
هــر هفته دو یا ســه بار به دیــدن »اللی« می رفت.

هدر موریس – نویســنده کتاب – اهل نیوزلند است 
و سال ها در بیمارستان عمومی ملبورن کار و تحصیل 
می کرد. او که فیلم نامه هم می نوشت در سال ۲۰۰۳ 
با پیرمردی آشنا شد که »شاید داستانی داشته باشد 
که ارزش گفتــن دارد.« مالقات هدر موریس و اللی 
سوکولوف و بررســی های نویسنده از جزییات حادثه 
هولوکاســت باعث به وجود آمدن این کتاب شــد. در آوریل ســال ۱۹۴۲ و در بحبوحه ی جنگ 
جهانی دوم، خواهِر اللی، سوکولوف با پوستری به خونه بازمی گردد که روی این پوستر نوشته شده: 
هرخانواده یهودی باید یکی از فرزندان باالی ۱۸ سال خود را برای کارکردن به دولت آلمان معرفی 
کند و اگر خانواده ای فرزند واجد شــرایطی داشته باشه و تحویل ندهد، همه ی خانواده به اردوگاه 
کار اجباری فرســتاده خواهند شــد. در نتیجه این اعالمیه، اللی برای در امان ماندن خانواده اش 
حاضر می شود تا خود را تسلیم کند.خیلی زود متوجه وخیم بودن اوضاع اللی می شویم. هیچ چیز 
عادی نیســت. در واگنی که آن ها را بــه جایی نامعلوم منتقل می کنند ترس موج می زند و حتی 
جایی برای نشســتن وجود ندارد. پس از مدتی آن ها را در آشــویتس پیاده می کنند. جایی که بر 
دروازه آهنی آن این متن دیده می شود: کار، آزاد می کند. و همین تنها درس زندانیان است. باید 

سخت کار کنند تا آزاد شوند!

مصطفی رحماندوست
مصطفی رحماندوست معروف به شاعر »صد دانه یاقوت« 
)زاده ۱ تیر ۱۳۲۹، همدان( شــاعر، نویسنده و مترجم 
کتاب هــای کــودکان و نوجوانان اســت. او از داوران و 
نمایندگان هیئت علمی جشــنواره بین المللی شعر فجر 
بوده است. او پس از اخذ مدرک کارشناسی زبان و ادبیات 
فارسی از دانشگاه تهران، به عنوان کارشناس کتاب های 
خطی در کتابخانه مجلس مشغول به کار شد و سپس به 
عنوان مدیر مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، مدیر مسئول نشــریات رشد، سردبیر رشد 
دانش آموز، ســردبیر و پدیدآورنده ســروش کودکان و 
نوجوانان، سردبیر مجله شهرزاد قصه گو به فعالیت خود 
ادامه داد. او همچنین به مدت ســه سال مدیر کل دفتر 
مجامع و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران بوده است که بنابر گفته خودش، آغاز 
راه او برای انتقال ادبیات برگزیده کودکان و نوجوانان ایران به زبان های دیگر بوده است. او در سال ۱۳۷۱ 
در رشته زبان و ادبیات فارسی به ادامه تحصیل پرداخت و پس از دوره کارشناسی ارشد، به دریافت نشان 
درجه یک هنری )دکترا( نائل آمد.مصطفی رحماندوست، همچنین، مدرس داستان نویسی و قصه گویی 
و ادبیات کودکان و نوجوانان در دانشــگاه ها نیز بوده است. وی پس از بازنشستگی از سمت های دولتی، 
مدیر گروه شکوفه )بخش کودکان و نوجوانان( انتشارات امیرکبیر و مشاور رئیس کتابخانه ملی ایران شد 
و اقدام به تأسیس و راه اندازی پایگاه اینترنتی »کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران« کرد و توانست تا 
دهمین سال شروع به کار این پایگاه متن کامل بیش از بیست و چهار هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان 
را برای پژوهشگران قابل دسترس کند. او همچنین یکی از اعضای اصلی داوران جشنواره بین المللی فیلم 

کودکان و نوجوانان اصفهان و جشنواره بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان است. 

فرهنگ

فــروش جهانی فیلم جدید »تاپ گان: ماوریک« با بازی 
»تام کروز« از مرز یک میلیارد دالر عبور کرد.به گزارش 
ایســنا به نقل از ورایتی، »تاپ گان: ماوریک« به عنوان 
نخســتین فیلم ســال و دومین فیلم از زمان آغاز زمان 
همه گیری کرونا )پس از فیلــم مرد عنکبوتی: راهی به 
خانه نیســت(، به فروشــی بالغ بر یک میلیارد دالر در 
گیشه دســت یافت و نکته قابل توجه آن که، این فیلم 
اکشــن و هیجانی بدون اکران در ســینماهای چین و 
روسیه به چنین دستاوردی در گیشه دست یافته است.
قسمت جدید فیلم »تاپ گان« تنها ۳۱ روز پس از آغاز 
اکران، به نخســتین فیلم با بــازی »تام کروز« با فروش 
میلیارد دالری تبدیل شد و پیش از این فیلم »ماموریت 
غیرممکن: فال اوت« در سال ۲۰۱۸ با فروش ۷۹۱ میلیون دالری، موفق ترین فیلم این بازیگر در سینما 
بود.این فیلم که تا کنون پرفروش ترین فیلم ســال ۲۰۲۲ بوده اســت در پنجمین هفته نمایش ۳۰.۵ 
میلیون دالر در گیشه آمریکا با اختالف اندک با فیلم ِ»الویس« رتبه نخست جدول فروش هفتگی را به 
خود اختصاص داد تا مجموع فروش این فیلم در آمریکا به بیش از ۵۸۰ میلیون دالر برســد.همچنبن 
با ۴۸۴ میلیون دالری که »تاپ گان: ماوریک« در گیشه بین الملل فروخته، این فیلم با مجموع فروش 
جهانی بالغ بر یک میلیارد دالر و با عبور از فروش ۹۴۳ میلیون دالری »دکتر اســترنج در چندجهانی 
دیوانگی«، عنوان پرفروش ترین فیلم سال را به خود اختصاص داد تا بیست و دومین فیلم تاریخ سینما با 
فروشی میلیارد دالری نام بگیرد.در این فیلم که نمره سینمایی )Cinema Score( عالی »A+« را دریافت 
کــرده، عالوه بر »تام کروز« بازیگرانی چون »مایلز تلــر«، »جنیفر کانلی«، »جان هام«، »گلن پاول«، 

»لوئیس پولمن«، »دنی رامیرز«، »مونیکا باربارو«، »اِد هریس« و »وال کیلمر« بازی می کنند.

فیلم »تام کروز« میلیارد دالری شد 
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