وزیر نفت پس از پایان سیامین نشست وزارتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتالف اوپکپالس)

بازار جهانی نفت نیازمند افزایش عرضه از سوی ایران است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

تهران -ایرنا -وزیر نفت بر هم خوردن امنیت انرژی و شدت گرفتن نوسانات بازار را بازی باخت  -باخت برای همه بازیگران این عرصه دانست و گفت :بازار
جهانی نفت نیازمند افزایش عرضه از سوی ایران است.به گزارش ایرنا از وزارت نفت ،جواد اوجی روز (پنجشنبه ،نهم تیرماه) پس از پایان سیامین نشست
وزارتی ســازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتالف اوپکپالس) اظهار کرد :تصمیم امروز اوپک پالس در واقع اجرای تصمیم ماه پیش یعنی
افزایش تولید نفت به مقدار  ۶۴۸هزار بشکه در روز برای ماههای ژوئیه و اوت  ۲۰۲۲بود.وی تصریح کرد :با توجه به کاهش تولید برخی تولیدکنندگان اوپک
پالس و عدم تحقق ســطوح تولید تعهد شــده و همچنین کاهش سطح ذخیرهسازیهای تجاری نفت خام و فرآوردههای نفتی در برخی کشورهای بزرگ
مصرف کننده ،سیامین اجالس وزارتی اوپک و متحدانش ضمن حمایت مجدد.....
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در پی افشای صورتهای مالی بانکهای دولتی توسط دولت سیزدهم مشخص شد؛

زیان انباشته ۸۱۶هزار میلیارد ریالی بانکهای دولتی
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/سفرنامه ترکمنستان رئیس جمهور/

از ابالغ سالم پوتین به رهبری
تا تاکید بر ممنوعیت حضور نیروهای
بیگانه در دریای خزر

رییس سازمان توسعه تجارت

اسبربانک روسیه آماده
تبادالت مالی با ایران است

رییس سازمان توسعه تجارت از توافقات صورتگرفته با اسبربانک روسیه جهت فراهمسازی زیرساخت های الزم
برای تبادالت مالی میان تجار دو کشــور خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علیرضا پیمانپاک ،معاون وزیر
صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه دیدار مدیرعامل اسبربانک روسیه با فاطمی امین ،وزیر صمت
در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما از انجام توافقات و همکاری مالی با اسبربانک روسیه خبر داد و با بیان اینکه
اسبربانک روسیه هفتمین بانک بزرگ اروپا و یکی از بزرگترین بانکهای روسیه با حجم باالی گستره مالی است٬
اظهار کرد :این بانک میان کشورهای.....
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تجارت  ۹میلیارد دالری کشور درخرداد

تراز تجاری درآخرین ماه بهار مثبت ۲۰۴میلیون دالر
5

بیش از  ۱۰میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی
3

قانون در حال اجراست

تجار منتظر نباشند؛ حرف از برگشت ارز  ۴۲۰۰نیست!
5

در گفتوگو با رییس پلیس پایتخت تشریح شد

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سرقت از بانک ملی

رییس پلیس پایتخت آخرین وضعیت رسیدگی
به پرونده ســرقت از صندوقهای امانات شعبه
دانشــگاه بانک ملی را تشــریح کرد.به گزارش
ایســنا ،صبح روز دوشنبه شــانزدهم خردادماه
امسال بود که خبر ســرقت از چندین صندوق
امانت واقع در شــعبه دانشــگاه بانک ملی ایران
منتشر شــد؛ ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته
بود که در عصر همان روز ،سرهنگ علی ولیپور
گودرزی ،رییس پلیس آگاهی پایتخت اعالم کرد
ب سایت بانک ملی ایران نیز در
که دستگیری ســارقان صندوق امانات بانک در حال پیگیری است.و 
توضیحاتی اعالم کرد که «حادثه شعبه دانشگاه بانک ملی ایران که به بروز برخی خسارات محدود به
صندوق اجارهای منجر شد ،از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است».
صبح روز بعد؛ یعنی سهشــنبه  ۱۷خردادماه ،شماری از مالباختگان در محل این شعبه حاضر شده و
خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شدند ،تمامی شواهد حکایت از وقوع سرقتی پیچیده وحساب
شده داشــت و از این رو احتماال هیچ یک از مالباختگان فکر نمیکردند که پلیس رکوردی بیسابقه
در زمینه کشف چنین ســرقتهایی از خود برجای خواهد گذاشت و عامالن این سرقت پیچیده و با
کمترین سرنخ تنها حدود  ۴۸ساعت پس از اعالم موضوع به پلیس شناسایی و بازداشت خواهند شد.
در نهایت اما  ۱۰نفر از عامالن این سرقت بازداشت شده و پلیس خبر آن را صبح روز جمعه به رسانهها
اعالم کرد .دو متهم دیگر این پرونده نیز در کشور همسایه شناسایی و بازداشت شدند که به زودی از
طریق اینترپل وارد کشور خواهند شد .پلیس بیش از  ۹۰درصد اقالم مسروقه از این صندوقها را نیز
از سارقان کشف و ضبط کرد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سرقت صندوقهای امانات بانک ملی
حاال با گذشــت نزدیک به  ۲۰روز از دســتگیری سارقان صندوقهای امانات ،رسیدگی به این پرونده
همچنان ادامه دارد .موضوعی که رییس پلیس پایتخت از آن خبر داده است .سردار حسین رحیمی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی ایران
گفت :پرونده سرقت از صندوقهای امانت شعبه دانشگاه بانک کماکان با جدیت دنبال میشود .کشف
این پرونده در مدت زمانی کوتاه کار بزرگی بوده و انشااهلل دنبال خواهد شد.
اصلیترین دغدغه پلیس تحویل اموال به مالباختگان است
وی درباره انتقاد برخی از مالباختگان درباره سرعت بازگزداندن اموال مسروقه به آنان گفت :اصلیترین
دغدغه پلیس تحویل اموال مردم است .در این خصوص یک کارگروه مشترک از سوی دادستانی ،پلیس
و بانک ملی تشــکیل شده که روند تحویل را به مالکان توضیح خواهند داد .بنا شد تا مالکان بیایند و
شواهد و قرائن و مدارک در مورد اموال را ارائه دهند و در نهایت اموال را به آنان تحویل دهند.
مالباختگان به پلیس مراجعه نکنند
رحیمــی که پیش از این نیز اعالم کرده بود که مالباختگان نباید برای تحویل گرفتن اموال به پلیس
مراجعــه کنند ،بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و گفت :این عزیزان به پلیس مراجعه نکنند .پلیس
ن اقالم را ارزیابی و
بالفاصلــه بعد از کشــف اموال مردم که بالغ بر  ۹۰کیلوگرم طال و جواهر بــود .ای 
شناســنامهدار کرد و حتی کوچکترین وسیلهای که در صندوقها قرار داشت و سارقان کشف شد نیز
شناسنامه دار شــد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد :این کار توسط کارگروهی  ۲۰نفره و طی
مدت یک هفته انجام شد و تمامی اقالم مکشوفه شناسامهدار و وزن شد .مشخصات آن هم آورده و طی
تشریفات قانونی به خزانه بانک تحویل داده شد.
بیشتر بخوانید :پلمب شعب بانکی ناامن
رحیمی اضافه کرد:در مورد ارزها و سکههای کشف شده هم که درهمان روز دوم بعد از کشف ،اموال
تحویل خزانه بانکی ملی شد .ما دیگر در این مورد کاری نداریم و در حال حاضر تشریفات انتظامی و
قضایی و ابعاد دیگر پرونده را دنبال میکنیم.

در نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام

برنامه موشکی ایران موضوع مذاکره نیست و نخواهد بود
ایرنا -مجید تختروانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد
در نشست شورای امنیت در خصوص اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام اظهار
داشت ایران به دیپلماسی چندجانبه متعهد است که نتیجه آن باید تضمین
کننده لغو موثر و قابل راستیآزمایی همه تحریمهای غیرقانونی باشد.
به گزارش ایرنا مجید تختروانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی
ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست دوره
ای شــورای امنیت برای بررسی سیزدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل
از اجــرای قطعنامه  ۲۲۳۱و توافق برجام افــزود :ایران ضمانتهای قابل
راستیآزمایی و عینی از آمریکا درخواست کرده ،و اینکه ،آمریکا بار دیگر
تعهــدات خود را نقض نخواهد کرد ،تحریمهــا به بهانهها یا عناوین دیگر
 همانطــور که در دولت قبلی آمریکا اتفاق افتاد  -اعمال نخواهد شــد وســازوکار های برجام مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت .در واقع ،اینها
حداقل مقتضیات برای اطمینان نسبی از ثبات در برجام بشمار میروند.
متن کامل سخنرانی مجید تخت روانچی ،سفیر و نماینده دائم جمهوری
اســامی ایران در سازمان ملل متحد در شــورای امنیت سازمان ملل در
دستور کار «عدم اشاعه :اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت نیویورک،
مورخ  ۹تیرماه  ۱۴۰۱برابر با ۳۰ژوئن  ۲۰۲۲به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده مهربان
آقای رئیس،
من از شــما برای برگزاری این جلسه تشکر می کنم .همچنین از نظرات
مطروحه توسط معاون دبیرکل سازمان ملل متحد ،سفیر ایرلند (تسهیل
گر قطعنامه  )۲۲۳۱و نماینده اتحادیه اروپا تشکر می کنم.
تقریباً هفت ســال پس از انعقاد برجام و تصویب قطعنامه  ،۲۲۳۱امروز
اعضای شــورای امنیت یکبار دیگر حمایت خود را از احیا و اجرای کامل
برجام مــورد تأیید قرار دادند .ما بر این باوریم که برجام یک دســتاورد
دیپلماتیک چندجانبه است که به سختی به دست آمده و بهترین گزینه
ای است که جایگزینی برای آن وجود ندارد .من ناگزیر هستم که مجددا
دالیل وضعیت فعلی را مرور کنم .متأســفانه برخی از اعضای شــورا ی
امنیت که تعهدات خود در قبال برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱را نادیده گرفته،
همچنان از عوامل زمینه ســاز وضعیت کنونی چشم پوشی می کنند و با
ارائه روایتی جعلی و نادرست از چرایی حضور ما در این وضعیت ،ایران را
مقصر می دانند و برخی دروغ ها و اتهامات ساختگی را به کشور من نسبت
مــی دهند .تعهدات طرفین طبق برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱به دقت بیان
و توضیح داده شده است ،صریح و بدون ابهام است .در حالی که تعهدات
هســتهای ایران با لغو مؤثر همه تحریمها و عادیســازی روابط تجاری و
اقتصادی ایران مرتبط است ،واقعیت این است که تحریمها همچنان پابرجا
هســتند و ایران از منافع اقتصادی آنطور که در توافق وعده داده شــده
بود ،بهره نمیبرد .طبق برجام ،سایر طرفها متعهد هستند « ،دسترسی
ایران در حوزههای تجاری ،فناوری ،امور مالی و انرژی را تضمین دهند»،
بــه طور خاص ،ایاالت متحده ،عالوه بر تعهد به لغو تحریمها علیه ایران،
صراحتاً متعهد است« ،با حســن نیت برای حفظ و تداوم برجام تالش و
از اخــال در تحقق منافع کامل ایــران از لغو تحریم ها خودداری کند».
علیرغم این تعهدات صریح ،واقعیت این است که ایران در طول چهار سال
گذشــته به طور کامل از حقوق و مزایای خود مطابق برجام محروم بوده
است .مجددا یادآوری میکنیم که آمریکا در تاریخ  ۸مه  ،۲۰۱۸برخالف
قطعنامه  ۲۲۳۱و با نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل،
از این توافق خارج شــد و تحریمهای یکجانبهای را که قب ً
ال لغو شده بود،
دوباره اعمال کرد و ســایر کشورها را تحت فشار بی سابقه ای گذاشت تا
به تعهدات خود بر اســاس قطعنامه  ۲۲۳۱عمل نکنند ،در غیراینصورت،
مجازات و تحریم می شــوند .این اقدام در تاریخ شورای امنیت بی سابقه

اســت .علیرغم گرفتاری عظیمی که در نتیجــه تحریم ها با آن مواجه
بودیم ،ایران پس از قول و اطمینان از سوی طرفین اروپایی برجام مبنی
بر جبران زیان های وارده بــه ایران پس از خروج آمریکا ،تصمیم گرفت
بــه تعهدات خود که  ۱۵بار توســط آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید
شــده است ،ادامه دهد.متأسفانه سه کشور اروپایی عضو برجام تعهدات و
وعدههای خود را نادیده گرفته و برای ایران راهی جز اســتفاده از حقوق
خود ذیل بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام ،در تعلیق بخشی از تعهدات خود در ۸
می  ۲۰۱۹باقی نگذاشتند .در این زمینه ،ایران اقدامات جبرانی خاصی را
بر اساس برجام با هدف برقراری مجدد توازن در تعهدات متقابل و منافع
خود ذیل توافق انجام داده است،با این حال ،این کشورها با هیاهوی بسیار
به اقدامات جبرانی ایران به گونه ای اشــاره می کنند که گویی این ایران
بود که از برجام خارج شد و تحریمهای غیرانسانی گسترده ای را با هدف
به گرسنگی کشــاندن یک ملت مجددا ً اعمال و وضع کرد .در حالی که
دولت سابق ایاالت متحده بی پروا یک اصل تثبیت شده حقوق بین الملل
را قربانــی کرد و از توافق خارج و تحریــم ها را مجددا ً اعمال کرد ،دولت
فعلی در ادامه سیاست بدنام فشار حداکثری و اعمال تحریم ها علیه ایران،
راه سلف خود را دنبال می کند .شکی نیست که چنین سیاستی به عنوان
اهرمی در مذاکرات پیش می رود.با توجه مراتب گفته شده ،من میخواهم
به چند نکته اشاره کنم که موضع ما را در مورد وضعیت کنونی و همچنین
مذاکرات جاری روشن میکند :ایران به دیپلماسی چندجانبه متعهد است
که نتیجه آن ،باید تضمین لغو موثر و قابل راستیآزمایی همه تحریمهای
غیرقانونی باشــد .ایران ضمانتهای قابل راستیآزمایی و عینی از آمریکا
درخواســت کرده ،اینکه ،برجام دوباره از بین نخواهد رفت ،آمریکا دوباره
تعهدات خود را نقض نخواهد کرد ،تحریمها به بهانهها یا عناوین دیگر -
همانطور که در دولت قبلی آمریکا اتفاق افتاد  -اعمال نخواهد شد و اینکه،
ســازوکار های برجام مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت.در واقع ،اینها
حداقل مقتضیات برای اطمینان نسبی از ثبات در برجام بشمار میروند.
ما در جریان مذاکرات وین حداکثر انعطاف را به خرج دادیم و حسن نیت
خود را برای دســتیابی به توافقی قابل قبول برای همگان نشان دادیم و
حتی راهحلهای نوآورانهای را برای مســائل باقیمانده به امید شکستن
بنبست ارائه کردیم .با این حال ،رویکرد غیرواقعی و متصلب آمریکا به بن
بســت فعلی منجر شده است .ما به تدابیر جبرانی خود ادامه می دهیم،
زیرا عدم اجرای تعهدات طرف های دیگر همچنان ادامه دارد ،تحریم ها به
قوت خود باقی است ،سیاست فشار حداکثری همچنان تداوم داشته و رنج
مردم ما هم ادامه دارد .با این وجود ،به محض اینکه ســایر طرفها تمام
تعهدات خود را بهطور کامل ،مؤثر و قابل راستی آزمایی انجام دهند ،ایران
بالفاصلــه به تمام تعهدات خود بر می گردد.با این حال ،درد و رنج مردم
ما در نتیجه کوتاهی سایر طرف ها در اجرای تعهدات خود تقریباً به طور
کامل غیرقابل برگشت اســت .بیماران ما ،بهویژه آنهایی که بیماریهای
نادر دارند ،از تحریمهای غیرانسانی که شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز
میشود ،رنج میبرند .چگونه می توان جان های از دست رفته را و یا درد و
رنج بیماران بی گناه را برگرداند؟ این بی عدالتی نمی تواند از حافظه مردم
ایران پاک شود .در رابطه با همکاری ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی
و همچنین فعالیت های صلح آمیز هسته ای ما ،مایلم تاکید کنم که تمام
فعالیت های صلح آمیز هسته ای ما کام ً
ال با حقوق و تعهدات ما با معاهده
منع اشــاعه(  ) NPTو موافقتنامه پادمان آژانس مطابقت دارد .جمهوری
اسالمی ایران به عنوان یکی از اعضای مسئول معاهده منع اشاعه به اصل
همکاری با آژانس متعهد است و تمامی تعهدات خود را بر اساس معاهده
مذکور و موافقت نامه جامع پادمان انجام داده است ،زیرا آژانس بدون هیچ
مانعی به فعالیت های خود در ایران ادامه می دهد...
ادامه در صفحه دوم

ترکمنستان مقصد ششمین سفر خارجی رئیس جمهور بود .سید
ابراهیم رئیســی در این ســفر یکروزه عالوه بر شرکت و نطق در
ششــمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر ،با روسای
جمهور روسیه ،ترکمنستان ،آذربایجان و رئیس مجلس مصلحت
خلق شــورای ملی ترکمنســتان دیدار و گفتوگو کرد .در بیانیه
پایانی این اجالس بر ممنوعیت حضور نیروهای مســلح بیگانه در
دریای خزر تاکید و تهران به عنوان محل اجالس بعدی انتخاب شد.
همچنین در حاشیه این سفر ،والدیمیر پوتین از رئیسی درخواست
کرد که سالم گرم وی را به رهبر انقالب اسالمی برساند.به گزارش
ایسنا ،آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران
به دعوت رئیسجمهور ترکمنستان و به منظور شرکت در ششمین
اجالس سران کشــورهای ساحلی خزر ،در ششمین سفر خارجی
خود به عشقآباد سفر کرد .رئیس قوه مجریه صبح روز چهارشنبه
 ۸تیر  ۱۴۰۱با بدرقه حجتاالسالموالمسلمین محسن قمی معاون
امــور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری ،محمد مخبر معاون اول
رئیسجمهور و جمعــی از اعضای کابینه ،به منظور شــرکت در
ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر ،تهران را به مقصد
عشــقآباد پایتخت ترکمنســتان ترک کرد.رئیسی پیش از ترک
تهران و در فرودگاه مهرآباد درباره اهداف این ســفر گفت :دریای
خزر میراث و سرمایه مشــترک کشورهای ساحلی این دریا است
و پیــش از  ۲۷۰میلیون جمعیت از این دریا بهرهمند میشــوند.
ما روابط خوبی با کشورهای همســایه دریای خزر داریم لکن در
ایــن اجالس آنچه مورد بحث قرار میگیرد ،عالوه بر رژیم حقوقی
دریایی خزر و استفاده صلحآمیز با مقصد ارتقای امنیت در دریایی
خــزر ،همکاری میان کشــورها در حوزه حمل و نقــل ،ترانزیت،
تجارت و هکاری میان کشــورها در مدیریت منابع زنده در دریای
خزر و حفظ محیط زیســت و مانع شدن برای حضور بیگانگان در
دریای خزر اســت که مورد اتفاق همه کشــورهای ساحلی است.
ساعاتی بعد رئیس دولت ســیزدهم وارد فرودگاه عشقآباد شد و
توســط رشــید مرداف معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان و
حســین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان مورد استقبال
قرار گرفت.
دیدار با روسای جمهور ترکمنستان و آذربایجان
رئیس دولت ســیزدهم در اولین بخــش از برنامههای خود در این
ســفر با قربانقلی بــردی محمداف رئیس مجلــس مصلحت خلق
شورای ملی ترکمنستان دیدار و گفتوگو کرد .رئیسی در این دیدار
با بیان اینکه دو کشــور ظرفیتهای مناســبی برای ارتقای سطح
همکاری بــا یکدیگر دارند ،اظهار کرد :دولت ســیزدهم در عرصه
سیاست خارجی برنامه ویژهای برای توسعه روابط همسایگی دارد
و روابط ایران و ترکمنســتان در همین راستا بر پایه همکاریهای
گســترده و بر اساس اعتماد متقابل به ســرعت در حال گسترش
است.قربانقلی بردی محمداف رئیس مجلس مصلحت خلق شورای
ملی ترکمنســتان هم در این دیدار با قدردانی از تالشهای دولت
ایران در چند ماه گذشــته برای تحکیم و گســترش روابط با این
کشــور ،تصریح کرد :دو کشــور در عرصههای سیاسی ،اقتصادی،
تجاری و فرهنگی از اشتراکات و ظرفیتها فراوانی برخوردارند که
زمینه مناسبی را برای افزایش و ارتقای هر چه بیشتر سطح روابط
فراهم کرده است.برنامه بعدی سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران،
دیدار و گفتوگو با سردار بردی محمداف رئیسجمهور ترکمنستان
بود که در این دیدار روســای جمهور ایران و ترکمنستان با مرور و
ارزیابی روند پیشرفت اجرای توافقات و تفاهمنامههای منعقد شده
میان دو کشــور تاکید کردند که اجرای کامل این اسناد همکاری،
فصلی جدید در تعامالت دو کشور خواهد گشود و روابط اقتصادی
و تجاری تهران-عشــقآباد را با جهش مواجه میکند.رئیســی در
این دیدار خاطرنشــان کرد :تســهیل صدور روادید تجار و افزایش
ســفر بازرگانان دو کشور زمینه گســترش و افزایش بیش از پیش
حجم روابط تجاری دوجانبــه را فراهم میکند .همچنین با توجه
به درخواســت اخیر جمهوری آذربایجان ،جمهوری اسالمی ایران
آمادگی دارد که ظرفیت ســوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان را
از مســیر کشــورمان افزایش دهد.همچنین در جریان این سفر،
رئیس دولت ســیزدهم با الهام علیاف رئیس جمهوری آذربایجان
دیدار و گفتوگو کرد .رئیسی در دیدار با علیاف با تاکید بر اینکه
حضور رژیم اشــغالگر قدس در منطقه تنشزا بوده و به هیچ وجه
به نفع امنیت منطقه نیســت ،تصریح کرد :امنیت در منطقه صرفا
با همکاری کشورهای منطقه و همســایگان خزر محقق میشود.
الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان هم در این دیدار با بیان اینکه
پس از دیدار قبلی وی با رئیس جمهوری اسالمی ایران در حاشیه
اجالس اکو در عشقآباد ،ارتقای روابط دوجانبه تسریع شده است،
خاطرنشــان کرد :امیدوارم دیدار امروز ما نیز موجب تقویت روند
گسترش روابط و ارتقای سطح همکاریهای دو کشور شود.
ادامه در صفحه دوم
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ایسنا/اصفهان معاون رئیس
جمهــور و رئیس ســازمان
انرژی اتمی گفت :امیدواریم
تیم مذاکره کننده با استدالل
قوی از نظرسیاسی و حقوقی
این شر را از سرملت برطرف
کنــد و کشــور در مســیر
پیشرفت و توسعه گام بردارد.
محمد اسالمی شامگاه پنجشنبه در بزرگداشت شهدای هفت تیر و
یادواره  ۱۷هزار شهید ترور که به مناسبت هفته بازخوانی و افشای
حقوق بشــر آمریکایی ،در حیاط مســجد هارونیــه در میدان امام
علی(ع) برگزار شــد ،با بیان اینکه ریشه مصیبتی که برای هستهای
ایران ایجاد شــده در دشمنی منافقین است ،اظهار کرد :منافقین از
بیست سال پیش خدمت به استکبار و صهیونیستها و اتهام زدن به
جمهوری اسالمی را آغاز کردند.وی ادامه داد :منافقین در این مدت
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رئیس سازمان انرژی اتمی:

سالمت فعالیت هستهای ایران اثبات شده است

هر روز گزارشــاتی علیه فعالیتهای هسته ایران به آژانس دادند که
ایرانیها دارند در فالن مرکز بمباتم میســازند ،رویه آژانس انرژی
اتمی نیز این گونه اســت که برای اثبات اخبــار این چنینی دنبال
ادله میگردد ،مسائل را بررسی میکند تا به مستندات کافی برسد،
موضوعی که البته درباره ایران تا امروز به اثبات نرسیده است.معاون
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به یادآوری ادعاهای افکار
عمومی طی این ســالها اشــاره کرد و ادامه داد :زمانی ادعا میشد
ایران در جایی در لویزان بمباتم میسازد ،غوغایی در رسانهها ایجاد
شد ،باالخره دسترسی گرفتند ،بازرسی انجام شد و دیدند هیچ چیز
نیست .بعد سال ها گفتند شیان ،مدتی بعد بلوا کردند که جایی در
لوکیشنی در جنوب غرب تهران بمب اتمی میسازند ،باز بی نتیجه

گزیده خبر
/سفرنامه ترکمنستان رئیس جمهور/

از ابالغ سالم پوتین به رهبری
تا تاکید بر ممنوعیت حضور نیروهای
بیگانه در دریای خزر

ادامه از صفحه اول
حضور رئیسی در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر
ششــمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر عصر چهارشنبه
به وقت تهران با حضور آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری
اســامی ایران ،والدیمیر پوتین رئیس فدراسیون روسیه ،سردار بردی
محمــداف رئیسجمهور ترکمنســتان ،الهام علــیاف رئیس جمهوری
آذربایجان و قاســم جومارت توکایف رئیسجمهور قزاقستان آغاز شد.
ســران پنج کشور حاشــیه دریای خزر پس از گرفتن عکس یادگاری،
مذاکرات خصوصی خود را درباره مباحث این اجالس آغاز کردند.پس از
آن رئیس جمهور به عنوان یکی از سران حاضر در این اجالس سخنرانی
کرد .رئیسی در نطق خود در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی
خزر ،دریای خزر را دریای همکاری دانســت و اظهار کرد :در دوره اخیر
و با رفع محدودیتهای ناشــی از پاندمی کرونا شاهد افزایش چشمگیر
تعامالت سیاســی و اقتصادی بین ایران و کشــورهای ســاحلی دریای
خزر بودهایم .جمهوری اســامی ایران با توجــه به موقعیت جغرافیایی
و زیرســاختهای مناسب خود آماده اســت زمینه ترانزیت و دسترسی
کشــورهای ساحلی دریای خزر به دیگر کشــورها و مناطق بهخصوص
بنادر ایــران در خلیج فــارس و دریای عمان را از طریــق قلمرو خود
فراهم نمایــد .همچنین ،همکاری در زمینه صادرات و ســوآپ نفت و
گاز ،برق ،مواد معدنی و محصوالت کشــاورزی از جمله مواردی اســت
که در ماههای اخیر در دســتور کار مذاکرات ما با کشــورهای همسایه
در دریای خزر بوده اســت و توافقات خوبی در این زمینهها شکل گرفته
اســت که نوید دهنــده دوران نوینی از همکاریهای راهبردی اســت.
رئیس جمهوری اســامی ایران همچنین عنوان کرد :در نشست قبلی
ســران کشورهای ساحلی خزر در آکتائو در سال  ۲۰۱۸پس از دو دهه
مذاکره ،کنوانســیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان ســندی که
مبین حقوق و تکالیف کشــورهای ســاحلی و اصول اساسی فعالیت در
دریای خزر تلقی میشــود ،نهایی و امضاء شــد .قطعاً اجراییشدن آن
میتواند زمینهســاز همکاریهای بیشتر کشورهای ساحلی و همچنین
فعالیتهای گســتردهتر در دریای خزر فراهم آورد .طبیعتاً دستیابی به
این نقطه مستلزم تحدیدِ حدود منصفانه مناطق ا ِعمال حاکمیت ،حقوق
حاکمه و صالحیت کشــورهای ســاحلی در خصوص بخشهای بستر و
زیربســتر دریا ،سطح و ستون آب و همچنین فضای فوقانی دریای خزر
است .در این راســتا نهایی شدن «موافقتنامه چگونگی ترسیم خطوط
مبدأ» حائز اهمیت است و جمهوری اسالمی ایران همواره ،از جمله در
اعالمیه تفســیری پس از امضای کنوانسیون ،تصریح کرده است که این
مســاله برای ایران به عنوان کشوری که دارای «شکل ساحل آن آشکارا
در وضعیت نامساعدی» اســت ،دارای اهمیت چشمگیر و تعیینکننده
است .امیداریم با ادامه مذاکرات نمایندگان کشورهای ساحلی در آینده
نزدیک ،این موافقتنامه نیز نهایی شده و راه را برای تصویب کنوانسیون
رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند.
دیدار رئیسی با پوتین
در آخرین بخش از برنامههای سفر رئیس دولت سیزدهم به ترکمنستان،
سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری اسالمی ایران و والدیمیر پوتین
رئیس فدراســیون روسیه با یکدیگر دیدار و گفتوگو و در این دیدار از
گســترش همکاریها در حوزه انرژی و از جمله سوآپ حمایت کردند.
رئیسی در دیدار با پوتین بر ضرورت حمایت دو کشور از تقویت کریدور
شــمال-جنوب تاکید و اظهار کرد :ایران و روسیه ظرفیتهای مناسبی
بــرای همکاری در حوزههای انرژی از جمله ســوآپ دارند.رئیس دولت
سیزدهم همچنین با تاکید بر اینکه مکانیزمهای الزم برای تقویت روابط
بانکی و پولی ایران و روســیه باید به طور مرتب تقویت شــود ،تصریح
کرد :تبادالت مالی دو کشــور باید در چارچوبی مســتقل که سیســتم
تبادالت مالی غربی گســترش یابد تا هیچ کشوری نتواند بر آن اعمال
نفوذ و فشار کند.
والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه هم در این دیدار با ابراز خرسندی
از اینکه به واســطه برگزاری ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی
خزر فرصت دیدار مجدد با رئیسی برای او فراهم شده است ،خاطرنشان
کرد :در ماههای اخیر حجم مبادالت تجاری و روابط اقتصادی دو کشور
افزایش خوبی داشــته که این مســیر باید ادامه یابد.پوتین همچنین از
پیشنهاد رئیس جمهوری اسالمی ایران در زمینه افزایش همکاریهای
دو کشور در زمینههای انرژی از جمله سوآپ استقبال کرد.رئیسجمهور
روســیه در این دیــدار از رئیس قوه مجریه ایران درخواســت کرد که
ســامهای گرم وی را به حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمی
برساند.رئیس دولت سیزدهم پس از سفر یکروزه به عشقآباد و شرکت
در ششــمین اجالس سران کشــورهای ســاحلی دریای خزر ،شامگاه
چهارشنبه ترکمنســتان را به مقصد ایران ترک کرد و بامداد پنجشنبه
با استقبال حجتاالسالموالمسلمین محسن قمی معاون امور بینالملل
مقام معظــم رهبری و محمد مخبــر معاون اول رئیــس جمهور وارد
فرودگاه مهرآباد تهران شد .قرار اســت اجالس هفتم سران کشورهای
ساحلی دریای خزر در تهران و به میزبانی ایران برگزار شود.
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بود.اسالمی به اسم جهانی شده پارچین بهعنوان محلی ادعایی برای
فعالیتهای به گفته دشمنان خارج از چارچوب های آژانس اشاره و
تصریح کرد :سالیان سال دشمن با نام پارچین به مسئله هسته ای
ایران دامن زد ،و مذاکرات هستهای نیز در تمام این سالها در جریان
بود ،زمانی روحانی ،بهعنوان دبیر شــورای عالی امنیت ملی ،سالها
علی الریجانی مذاکره کننده هســتهای ایران بود ،بعد از او ســعید
جلیلی تا زمانی که پرونده از شورای امنیت به وزارت خارجه تحویل
داده شد و طریف ،روند مذاکرات را در دولت گذشته پیش بردند.وی
با اعتقاد به اینکه برنامه اقدام مشترک (برجام) یک سند معامله است،
اظهار کرد :برجام حاصل بیست سال مذاکره است؛ سندی واضح که
اتهامات کار پنهان یا نظامــی در قالب ابعاد احتمالی نظامیبرنامه

هســتهای ( )PMDبا یک شرح و بسطی بســته است ،در حقیقت
برجام یک تعهد از طرف آنها برای برداشــتن همه تحریمهایی که
به بهانه هستهای طی چهار قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل
علیه ایران وضع شده است.اسالمی در توضیح روند صدور این چهار
قطعنامــه گفت :گزارش ها ،همگی به شــورای حکام آژانس انرژی
اتمی تحویل داده می شــد ،بعد به شورای امنیت سازمان ملل و از
آنجا به قطعنامه علیه ایران تبدیل میشد ،این مان مسیر تاریخی بود
که هســتهای طی کرد و در برجام ،ایران در مقابل پدیرفته است که
حقوق مسلم درج شده در پادمان را محدود کند ،سرعت حرکت خود
در فناوری هســتهای را آرام کند ،زمینههای فعالیت خود را کاهش
دهد و نظارت تشدید شده فراتر از برنامههای پادمانی را نیز پذیرفته
است تا اعتمادسازی میان طرفها اتفاق بیفتد.معاون رئیس جمهور
و رئیس سازمان انرژی اتمی به کارشکنیهای دائمی اسرائیل در روند
فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران اشاره کرد و ادامه داد :اسرائیل
ادعــا دارد  ۵۰هزار برگ مدرک درباره فعالیت هســته ای ایران را
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دزدیده و هر چند وقت یک بار نیز چند برگ از آن ها را لو میدهد؛
خب این همان  PMDاست ،در حالی که یک بار مذاکره انجام شد و
این موضوعات بسته شد ،اما باز در هر دور از مذاکرات مجددا مطرح
میشود.وی به سالمت فعالیت هستهای ایران برای غرب به گواه ۱۶
ســازمان اطالعاتی آمریکا اشاره و اضافه کرد :این سازمانها در سال
 ۲۰۰۹اعالم کردند که ایران بعد از این سالها هیچ فعالیت هستهای
غیر شــفاف نداشته است ،آنها حتی همین چند روز پیشهم دوباره
در گزارشی بر این مطلب صحه گذاشتند؛ به هر حال آنها خود ادعا
کرده اند که این فشــار حداکثری بر ایران شکست خورده و تصمیم
گرفتند به برجام باز گردند.اسالمی تاکید کرد :مذاکراتی هم در آن
دولت و هم در این دولت برای بازگشــت به تعهدات انجام شده ،اما
قدر مسلم این است که دلیل و مایه اصلی که برجام برای آن متولد
شده نمیتواند دوباره زنده شود ،اما طرف مقابل مدام دوباره مسائل را
رویمیز میگذارد ،در حالی که جمعبندی و اقناع یک بار برای همه
مسائل گذشته اتفاق افتاده است

سرلشکر سالمی:

دشمن می خواهد اعتبار خودمان را از چشم خودمان بیندازد
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه دشمن میخواهد ما را از درون
تهی کنــد و اعتبار خودمان را اول از چشــم خودمان بیندازد،
گفت :از همه مســئوالن و پاســداران میخواهیم این داستان
موهوم دشمن را ابطال کنند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
سپاه نیوز ،آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان حفاظت اطالعات
سپاه با حضور سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی
نماینده ولی فقیه در ســپاه ،سردار محمد شیرازی رئیس دفتر
نظامی فرمانده معظم کل قوا و جمعی از فرماندهان و مسئولین
ستاد کل نیروهای مسلح ،ســپاه و جامعه اطالعاتی کشور روز
(چهارشــنبه) در محل ستاد ســازمان حفاظت اطالعات سپاه
برگزار شــد.در این مراسم با قرائت حکم فرمانده معظم کل قوا
حضرت آیت اهلل خامنهای توســط سردار شیرازی مسئول دفتر
نظامی فرماندهی کل قوا ،سردار سرتیپ مجید خادمی به سمت
«رئیس ســازمان حفاظت اطالعات سپاه» منصوب گردید و از
مجاهدتهای صادقانه و تالشهای ارزنده سردار سرتیپ پاسدار
محمد کاظمی در ســازمان حفاظت اطالعات طی  ۱۴ســال
گذشــته که موفقیتها و دستاوردهای بزرگی در حوزه صیانت
از ســپاه و امنیت کشور ،بازدارندگی از تهدیدات دشمن ،نفوذ و
جاسوسی رقم زده بود ،تجلیل و تقدیر به عمل آمد.بر اساس این
گزارش ،سرلشکر سالمی طی سخنانی ضمن قدردانی و تشکر
از رئیس سابق ســازمان حفاظت اطالعات سپاه ،گفت :انقالب
اسالمی توانسته اســت قلمرو نفوذ خود را به اعماق جغرافیای
عالم گســترش دهد .پدیده بســط و نفوذ انقالب اسالمی که
خطرناکترین و خطر آفرینترین خبر و واقعیت اسالم و بشریت

برای دشــمن بود به فضل الهی از درون مجاهدتهای سخت و
طاقت فرســا و شهادتهای بزرگ و وفاداریها و مجاهدتهای
جاودان به یک واقعیت مســلّم روی زمین تبدیل شــد و امروز
آنچه که اتفاق افتاده اســت درهمتنیدگی این قلمرو نفوذ بین
ما و دشــمنان است.وی ناکام سازی اراده و نقشههای دشمن از
جمله عبور از تحریمهای اقتصادی ،انزوا بخشــی سیاسی ،نبرد
اطالعاتی ،جنگ روانی ،ارعاب نظامی و مســائلی از این دست
را از جمله نقش آفرینی ســپاه در کنار دیگر قوای نظام قلمداد

و افزود :اعتبار قدرت به اندازه آن نیســت بلکه به میزان ،شدت
و جغرافیای نفوذ اســت و این موضــوع به یک حقیقت جاری
و مورد قبول همه جهان تبدیل شــده اســت.فرمانده کل سپاه
درهم شکســتن اراده و اقتدار دشمن در توقیف کشتی «استنا
ایمپرو» انگلیســی ،انهدام پهپاد متجاوز راهبردی جاسوســی
آمریکا ،دستگیری تفنگداران آمریکایی ،حمله موشکی به پایگاه
آمریکایی عین االسد و برخی اقدامات دیگر را از نقشآفرینیهای
غرور انگیز سپاه در برابر دشمن توصیف کرد.وی در ادامه تصریح

در نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام

برنامه موشکی ایران موضوع مذاکره نیست و نخواهد بود
ادامه از صفحه اول
برنامه هســتهای صلحآمیــز ما تحت
قویترین و سرزدهترین راستیآزمایی،
نظارت و شــفافیت هستهای بوده است
که تاکنون در طول تاریخ منع اشــاعه
در یک کشور انجام شــده است .ایران
همچنین در  ۲۰مارس  ،۲۰۲۲مطابق
با بیانیه مشترک توافق شده در  ۵مارس
 ۲۰۲۲و در چارچــوب جــدول زمانی
تعیین شــده ،اطالعات الزم را در مورد
مکان های ادعایی به آژانس ارائه کرد .با
وجود همکاری بیسابقه ،قوی و فعاالنه
با آژانس ،واکنش آژانس نه مناســب و
نه ســازنده بود .ایران از آخرین گزارش
آژانس در مورد این موضوع شگفت زده
شد ،زیرا ما برای توضیح و شفاف سازی
ســواالت باقی مانده تالش زیادی کرده
ایم.ما به تمام ســواالت آژانس به شیوه
ای کامل ،سازنده و همکاری پاسخ داده
ایم .ما معتقدیم که ادعاهای اخیر آژانس
صرفا بر اســاس اطالعات نادرســت و
ساختگی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل
اســت که تمام توان خود را برای از بین
بردن برجام انجام داده اســت .علیرغم
همکاری سازنده ایران با آژانس ،ایاالت
متحده و سه کشور اروپایی برای تصویب
قطعنامه در نشست اخیر شورای حکام
آژانس اعمال فشــار کردند .تنها انگیزه
آنها این بود کــه موضع مذاکراتی خود
را در گفتگوهای جاری تقویت کنند .ما
معتقدیم که قطعنامه آژانس سیاســی
اســت و اثرات منفی بر مذاکرات جاری
خواهد داشــت که عواقب آن بر عهده
بانیان قطعنامه خواهد بود .این بازی بچه
گانــه باید پایان یابد .در نتیجه ،مطابق
با مصوبه مجلس (شــورای اســامی)،
تصمیــم گرفتیم برخــی از اقداماتی را
که تحت پوشــش موافقت نامه پادمانی
قرار ندارند را متوقف کنیم .با این حال،
ایران مایل اســت مادامی که موضوعات
در چارچوب فنی و غیرسیاسی پیگیری
شود ،به تعامل با آژانس برای رسیدگی

به نگرانیها و رفع ســوء تفاهمها ادامه
دهد .آژانــس باید در کار خود به اصول
اســتقالل ،بی طرفی و حرفه ای گری
احترام بگذارد .طی رایزنیهای فشرده
ایران با هماهنگکننــده اتحادیه اروپا،
آقای جوزف بورل ،در هفته گذشته در
تهران ،ایران یک بار دیگر بر تمایل خود
به ارائه راه حل هــای ابتکاری در مورد
موضوعات باقیمانده و با امید به شکستن
بن بســت تاکید کرد .ما توافق کردیم
که از طریــق اتحادیه اروپــا مذاکرات
غیرمستقیم را با آمریکا داشته باشیم تا
بر آخرین موانع در مذاکرات غلبه کنیم.
ما در مذاکرات دوحه که جدی و مثبت
بود با جدیت عمل کردیم .مانند گذشته،
برای مرحله بعدی مذاکرات با هماهنگ
کننــده اتحادیه اروپا در تماس خواهیم
بود.هیئت مذاکراتی ما آماده اســت که
دوباره به طور ســازنده وارد گفتگو شده
تا به توافق برســیم .تــوپ در زمین
آمریکا اســت و اگر آمریــکا واقع بینانه
عمــل کند و قصد جدی خــود را برای
اجرای تعهداتش نشان دهد ،توافق دور
از دسترس نیست .در پایان ،در رابطه با
گزارش دبیرکل درباره قطعنامه ،۲۲۳۱
مالحظات و نظرات مــا در نامه مورخ
 ۲۷ژوئــن  ۲۰۲۲اینجانب به دبیرکل
منعکس شده اســت و به همین خاطر
در اظهارات امروزم بــه آنها نپرداختم.
با این حال ،معتقدیــم که این گزارش
باید به علل ریشــهای وضعیت کنونی
پیرامون برجام و بر موارد نقض قطعنامه
 )۲۰۱۵( ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان
ملل متحد توســط آمریکا که شــامل
اجرای برجام اســت ،متمرکز می شد.
بر اســاس بند های مشــخصی از این
گزارش ،دبیرخانه به سفرهای غیرمجاز
و بازدیدهای راستیآزمایی و همچنین
اقداماتی «برای بررسی» ادعاهای مربوط
به اجرای پیوست  Bقطعنامه ادامه داده
است ،این درحالی است که در یادداشت
رئیس شــورای امنیت به دبیرکل ملل

متحد به شــماره  ۴۴/۲۰۱۶/Sوظایف
دبیرخانــه در مورد اجــرای قطعنامه
 ۲۲۳۱کــه محــدود به «پشــتیبانی
اداری» از شــورای امنیت است ،تشریح
شده است .در نتیجه ،این گونه فعالیت
های فراقانونی دبیرخانه غیرقابل قبول
است و باید از آنها اجتناب شود .بر این
اساس ،هر گونه یافته یا ارزیابی احتمالی
که توسط دبیرخانه انجام شود ،باطل و
فاقد اثر تلقی می شود .در این خصوص،
هرگونه ادعای نســبت داده شــده به
جمهوری اسالمی ایران رد می شود.
در پایان اظهاراتم اجازه دهید چند
کلمه در مورد منطقه نیز صحبت
کنم.
ما اتهامات و ادعاهای بی اســاس که
در ایــن جلســه علیه کشــورم مطرح
شــد را قاطعانه رد می کنیم .ایران به
عنوان یک کشــور مسئول ،به تعهدات
بین المللی خود متعهد اســت و هرگز
در هیچ فعالیتی کــه ناقض تعهداتش
از جملــه ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱باشــد،
مشارکت نداشته است .برنامه موشکی و
فضایی ایران خارج از حدود و صالحیت
قطعنامه  ۲۲۳۱و ضمائم آن اســت و
به هیچ وجه موضوع مذاکراه نیســتند
و نخواهد بود .سیاســت خارجی ایران
مبتنی بــر رعایت کامــل حقوق بین
الملل ،احترام متقابل ،حسن همجواری،
همکاری و گفــت و گو و حفظ صلح و
امنیت منطقه از طریق مشارکت فعال
همه کشورهای منطقه است .ما مصمم
هستیم که این سیاست را با حسن نیت
دنبال کنیم .تعامل و تالش ســازنده ما
با ســازمان ملل برای کمک و حمایت
از آتــش بــس در یمــن و تمدید آن،
ناشــی از اعتقاد راســخ ما به این است
که کشــورهای منطقه باید برای حل
و فصل مســالمت آمیــز اختالفات با
یکدیگر همکاری کنند .حضور و تجهیز
گسترده ارتش ایاالت متحده در منطقه

و صادرات تســلیحات پیشــرفته این
کشــور به منطقه و همچنین صادارت
تســلیحات مرگبــار توســط برخی از
کشورهای اروپایی به کشورهای منطقه،
این منطقه را به بزرگترین مرکز تجمع
تاسیسات نظامی خارجی در جهان و به
یک بمب ساعتی در حال انفجار تبدیل
کرده اســت .یکی دیگر از منابع اصلی
ناامنی منطقــه ،فعالیت های بی ثبات
کننده ،شــرورانه و تروریســتی رژیم
اســرائیل در منطقه اســت که همواره
با حمایت مســتمر آمریکا همراه بوده
است .رژیم اسرائیل از هر فرصتی برای
تهدیــد و نابودی برجــام و همچنین
تضعیف اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱توسط
کشورهای عضو ســازمان ملل استفاده
کرده اســت .این رژیم برای پیشــبرد
اهداف شوم خود در منطقه به عملیات
هــای مخفیانه ،اقدامــات خرابکارانه و
مخرب علیه برنامه صلح آمیز هســته
ای ایران و همچنین ترور ناجوانمردانه و
نفرت انگیز دانشمندان هسته ای ایران
متوسل شده اســت .مایه تاسف است
کــه برخی از اعضای شــورا  ،همانطور
که اخیــرا در گزارش جدید موسســه
تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (
 ) SIPRIمنعکس شــده است ،همچنان
به مدرن ســازی زرادخانه های هسته
ای خود ادامه می دهند .این کشــورها
به جای اشک تمساح در مورد فعالیت
های صلح آمیز هسته ای ایران ،باید به
تعهدات خود ذیل معاهده منع اشــاعه
هســته ای ،به ویژه تعهدات مندرج در
ماده  ۶آن پایبند باشــند .این کشورها
همچنین در مورد ســاح های هسته
ای رژیم اســرائیل و همچنین فعالیت
های تروریستی و مخرب مکرر آن علیه
تاسیسات هســته ای صلح آمیز ایران
ســکوت می کنند .زمان آن فرا رسیده
است که اســتانداردهای دوگانه را کنار
بگذارند.
آقای رئیس از شما سپاسگزارم.

کرد :وقتی دشمن قادر به تکمیل پروژه عظیم دولتسازی خود
نیســت .وقتی که رژیم صهیونیســتی راهبرد از نیل تا فرات را
در ســر میپروراند اما هم اکنون در دیوارههای عظیم بتنی دور
خود محبوس شــده است؛ این یعنی توازن اقتدار به نفع اسالم
و انقالب اسالمی تغییر کرده است.سرلشکر سالمی یادآور شد:
دشــمن میخواهد اعتماد به نفس را از ما بگیرد و ما را از درون
تهــی کند و نگاه و اعتبــار خودمان را اول از چشــم خودمان
بیندازد .این خطرناکترین و مرموزانهترین نوع تهاجم اســت و
برای همین ما از همه فرماندهان ،مســئوالن و همه پاسداران
میخواهیم این داستان موهوم دشمن را ابطال کنند.فرمانده کل
سپاه افزود :نبرد اطالعاتی ،جاریترین ،مستمرترین ،واقعیترین
و نزدیکترین جنگی است که ما سالهاست در آن قرار داریم و
یقیناً سالیان متمادی دیگری تا اثبات کامل نظامهای استکباری
و غروب خورشــید آنها در مغرب زمین قطعاً اســتمرار خواهد
داشت و حفاظت اطالعات یکی از مؤثرترین ارکان و ساختارهای
قدرتمند ما برای در هم شکســتن اراده ،آرزو و آبروی دشــمن
در عرصه جنگ اطالعاتی اســت.وی تاکید کرد :دشمن سپاه را
نقطه شکلگیری همه شکستها و امتداد اراده نظام برای درهم
شکستن خود میداند و بر همین اساس است که روی این نهاد
قدرتمند و مردمی متمرکز شــده است.سرلشکر سالمی خاطر
نشــان کرد :حفاظت اطالعات ما درگیر یک رویارویی مستقیم
با همه ســرویسهای مجرب و کارآزمــوده اطالعاتی و امنیتی
استکبار اســت که فروپاشی رژیمهای بســیاری را در کارنامه
پلیــد خود دارند و در این راه از ابزارهای پیچیده و تکنیکهای
مبتکرانه ،متغیر و دائماً نو شونده برخوردارند.
رئیسی:

برنام ه هستهای ایران کامال شفاف بوده و
هیچگاه از مسیر قانونی منحرف نشده است

رئیسجمهوری در پاسخ به تماس تلفنی امیر قطر بر
مواضع روشن جمهوری اسالمی ایران در گفتگوها بر
سر رفع تحریمها تاکید کرد.به گزارش ایسنا و به نقل
از پایگاه اطالعرسانی دولت ،سیدابراهیم رئیسی در
پاسخ به تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی،
امیر قطر ،با اشــاره به گزارشهای متعدد و رسمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
مبنی بر اینکه برنام ه هستهای جمهوری اسالمی ایران کامال شفاف بوده و هیچگاه
از مسیر قانونی منحرف نشــده است ،تصریح کرد :طرح مکرر اتهامات و ادعاهای
تکراری علیه جمهوری اسالمی ایران در حین گفتگوها ،بیانگر هدفگذاری سیاسی
آنها در فرآیند مذاکرات است.رئیسجمهوری با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران
تحریمهــای یکجانبه را ظالمانه ،غیر قانونی و ناحــق میداند و در دفاع از حقوق
خود مصمم اســت ،گفت :همه تالشها باید در مسیر برداشتن کامل تحریمها با
ضمانتهای الزم در این زمینه پیگیری شود.رییس شورای عالی امنیت ملی تاکید
کرد :توافق پایدار مســتلزم لغو تحریمها و کنارگذاشتن بی قید و شرط ادعاهای
بیاساس و پایه است.رئیسی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به میزبانی قطر
در مســابقات جام جهانی فوتبال آمادگی ایران را برای کمک به برگزاری هر چه
بهتر این رویداد مهم ورزشی ،بهویژه همکاریهای فرهنگی ،در کنار حمایتهای
اقتصادی با هدف تاثیرگذاری سازنده اعالم کرد.شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر
قطر ،نیز در این گفتگوی تلفنی با قدردانی از حمایتهای جمهوری اسالمی ایران
از این کشــور گفت :دوحه از مواضع تهران در مسیر احقاق حقوق خود و پیشبرد
گفتگوها و بهویژه تقویت روابــط و همکاریهای دوجانبه حمایت و از ابتکارهای
متنوع ایران برای بهتر برگزارشدن جام جهانی قطر استقبال میکند.
در واکنش به بیانیه مشترک دو مقام عربی؛

کنعانی :ایران هراسی خدمت به منافع رژیم
صهیونیستی در منطقه است

سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود شمردن ادعاهای بی اساسی که در بیانیه
مشترک دیدار دو مقام عربی در خصوص ایران آمده است گفت :ایران هراسی
خدمت به منافع رژیم صهیونیستی در منطقه است.به گزارش خبرگزاری مهر،
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود شمردن ادعاهای بی اساسی
که اخیرا ً در بیانیه مشترک دیدار دو مقام عربی در منامه در خصوص جمهوری
اســامی ایران آمده اســت ،اینگونه ادعاها را مغرضانه ،غیرسازنده و ناشی از
اهداف و انگیزههای خاص توصیف کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه با دعوت
از کشــورهای یادشــده به درک صحیح معادالت منطقهای و توجه به نقش و
جایگاه ثبات ســاز جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا ،اصرار بیهوده
این کشــورها بر ادامه مسیر اشتباه ایران هراسی را دور از حکمت و خدمت به
منافع رژیم صهیونیســتی در منطقه قلمداد کرد.کنعانی اظهار داشت :حفظ
و تثبیت دستاوردهای هســتهای حق مسلم و قانونی جمهوری اسالمی ایران
بوده و توانمندیهای دفاعی و موشــکی نیز مبتنی بر سیاستی راهبردی و در
چارچوب دکترین دفاعی جمهوری اســامی ایران قرار داشته و به هیچ وجه
تهدیدی برای همسایگان نیست.
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بیش از  ۱۰میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی

در حال حاضر نزدیک به  ۱۴میلیون دســتگاه  posدر کشــور
فعال اســت ،این در حالی اســت که در ســال گذشته بنا بر
اظهارات مسئوالن سازمان امور مالیاتی ۳.۵ ،میلیون اظهارنامه
به این ســازمان ارائه شــده اســت.به گــزارش خبرنگار مهر،
در اکثر کشــورهای دنیا ،مالیات نقش محــوری را در تأمین
مخــارج دولتها دارد و مالیات باعــث توزیع عادالنه ثروت در
کشــور میشود .این در حالی اســت که «نبود بانک اطالعاتی
جامع از فعاالن اقتصادی در نظام حکمرانی»« ،بســنده کردن
ســازمان امور مالیاتی به استفاده از روشهای سنتی برای اخذ
مالیات در ســالهای گذشته» و «در نظر گرفتن معافیتهای
بیحســاب و کتاب و استثنائات فراوان» موجب آن شده است
کــه «مالیات» در ایــران از جایگاه واقعی خــود فاصله بگیرد.
بررسیها نشان میدهد هرچند در سالهای اخیر میزان تحقق
درآمدهای مالیاتی مطلوب بوده اســت اما رقم منابع درآمدی
از محل مالیات همچنان فاصله قابلتوجهی دارد.ظرفیت بالقوه
مالیاتی ،به حداکثر میزان مالیاتی اطالق میشــود که باید در
یک دوره مشخص تحت قوانین و مقررات مشخص وصول شود
که به دو دســته «مالیات وصول شده» و «مالیات وصول نشده
یا شکاف مالیاتی» تفکیک میشود.فرار مالیاتی یا همان شکاف
مالیاتی گســترده در اقتصاد ایران بیــش از هر عامل دیگری
ناشــی از رونق اقتصاد زیرزمینی اســت ،در واقع از آنجایی که
اطالعات مربوط به اقتصاد زیرزمینی کشور ثبت نمیشود ،عم ً
ال
امکان دریافت مالیات با روشهای ســنتی وجود ندارد.گزارش
پژوهشــکده مالیاتی کشــور حجم اقتصاد غیررسمی ایران را
معادل  ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است ،البته
این نرخ در سالیان دور  ۱۸درصد بوده و تحتتأثیر تحریمهای
غرب و عدم شفافیت بخشهای اقتصادی ،رشد داشته است.به
طور مثال ،ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اخیرا ً میزان قاچاق
کاال را بیش از  ۱۷میلیارد دالر اعالم کرده اســت ،از همین رو
میتوان ادعا کرد که حداقل در حوزه قاچاق ،بیش از  ۵۰۰هزار
میلیارد تومان گردش مالی مربوط به کاالهای قاچاق است که
طبیعتاً از سوی عامالن آن بههیچوجه اظهار نمیشود؛ بنابراین
با روشهای سنتی امکان مالیات ستانی از آن وجود ندارد.
آیا هوشمندســازی نظام مالیاتی قادر به کاهش رونق
اقتصاد زیرزمینی خواهد شد؟
هرچنــد راهکار اصلی و مؤثر مقابله بــا قاچاق کاال «افزایش
تعامل میان دســتگاهها» و «تکمیل سامانههای نظارتی رصد
جریان کاال» بهمنظور ایجاد زیرساختهای الزم برای تفکیک

کشور نیز محقق شود ،نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
رشــد  ۳تا  ۳.۵درصدی خواهد داشــت ،با این تفاســیر رشد
اقتصادی نیز ســبب تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه
نخواهد بود.

کاالی قاچاق از کاالی اصیل اســت اما از ســوی دیگر ،تغییر
شیوه مالیات ستانی از یک نظام سنتی به یک نظام هوشمند
و دادهمحور نیز ســبب افزایش شفافیت در این حوزه خواهد
شــد .در چنین شــرایطی ضمن کاهش فرار مالیاتی ،هزینه
تأمین کاالی قاچاق نیز افزایش مییابد.این در حالی اســت
که از سالهای گذشــته تاکنون ذینفعان کاالی قاچاق زیر
سایه عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی در یک نبرد نابرابر
بــا تولیدکنندگان بخــش قابلتوجهی از بازار را به تســخیر
خود درآوردند .از ســوی دیگر در ایران برخی از افراد باوجود
اینکه در نظام مالیاتی کشــور دارای پرونده هستند به سبب
«کتمان درآمــد»« ،ارائه اطالعات غلــط» و «بهرهگیری از
حسابهای اجارهای» از پرداخت مالیات فرار میکنند که این
امر تحتتأثیر شــیوه سنتی اخذ مالیات بوده است و بهمانند
اقتصاد زیرزمینی به عوامل خارج از سیســتم مالیاتی مربوط
نیست.از منظر کارشناســان اقتصادی« ،قوانین نامناسب در
حوزههای کار ،تأمیــن اجتماعی و شــهرداریها»« ،فضای
نامناسب کسبوکار»« ،محدودیت واردات و صادرات»« ،فساد
در سیستم اداری» و «خوداشتغالی» از مهمترین عوامل فرار
مالیاتی شناخته میشوند؛ از همین رو ،بهبود فضای کسبوکار،
شناسایی و ثبتنام فعاالن بخش غیررسمی از طریق تقویت
واحدیابی مالیاتی ،تسهیل تبادل خودکار اطالعات با دستگاهها
بهعنوان راهکارهــای اصلی کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و
فرار مالیاتی عنوان شده است.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۱ ،درصد
در ســال  ۱۳۹۹معادل  ۱۰۷درصد از اهداف بودجه کشور در
بخش درآمدهای مالیاتی محقق شــده اســت ،همچنین کل
درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس اعالم نظر پژوهشکده مالیاتی
در سال  ۱۳۹۹برابر با  ۲,۱۰۸هزار میلیارد ریال بوده که نسبت
به سال  ۱۳۹۸رشد  ۳۰درصدی داشته است و در زمینه تحقق
درآمد مالیاتی عملکرد دولت گذشته قابلقبول بوده است.
بیش از  ۱۰میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی
از سوی دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۶.۱
درصد بوده اســت و همین یک شاخص نشاندهنده ضعف در
سیستم مالیاتی کشور بوده است ،بر اساس برنامه ششم توسعه،
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به  ۱۰درصد افزایش
پیدا کند و با وجود تمدید دو ســاله برنامه ششم توسعه ،هنوز
فاصله بسیاری وجود دارد.درواقع باوجوداینکه تحقق درآمدهای
مالیاتی نســبت بــه بودجه قابلقبول بوده اســت ،اما دولت و
مجلس نســبت به هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه بیتوجه
بوده و نمیتوان عملکرد قابلقبولی در خصوص مالیات ستانی
متصور بود.نکته جالبتوجه این بوده که در کشور توسعهیافته
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از  ۳۰درصد است
و دستیابی به نســبت دورقمی در این شاخص با وجود شیوه
سنتی اخذ مالیات غیرممکن خواهد بود.اظهارت سید احسان
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز بیانگر آن است که اگر رشد اقتصادی

محاسبه مالیات بر اساس کارتخوان ،درست یا غلط؟!
بنا بر اظهارات مسئوالن ســازمان امور مالیاتی برای محاسبه
مالیات مشــاغل  ،۱۴۰۰برای نخســتینبار در کنار اظهارنامه
مؤدیــان ،اطالعــات مربــوط بــه فعالیــت کارتخوانها و
درگاههای بانکی نیز مالک عمل قرار میگیرد که قاعدتاً اقدام
تحســینبرانگیزی در راستای هوشمندســازی نظام مالیاتی
محسوب میشــود.البته باید به این نکته هم اشاره کرد ،برای
یک فعال اقتصادی خصوصاً اصناف خرد ،الزم است هزینههای
مالیاتی در کنار سایر شرایط کسبوکار حتیاالمکان پیشبینی
پذیر باشــد؛ در نتیجه ســازمان امور مالیاتی باید تسهیالت و
تخفیفاتی برای آنها در نظر بگیرد تا شــرایط خود را بر اساس
آن منطبق کنند .بهعبارتدیگر معموالً کسبه درگذشته مالیات
خود را درصدی باالتر از میزان پرداختی در سال گذشته در نظر
میگرفتند اما هوشمندسازی اخذ مالیات و دسترسی سازمان
امــور مالیاتی از اطالعات مربوط به گردش مالی کارتخوانها،
ممکن است باعث شــود مالیات باالتری برای شخص در نظر
گرفته شــود و بدینترتیب محاسبات آنها را دچار اشکال کند.
همچنین سازمان امور مالیاتی باید این مالحظه را برای اصناف
در نظــر بگیرد و بــا تدابیر خود مانع از شــکلگیری رویکرد
منفی به هوشمندســازی نظام مالیات شود .اتفاقی که هرچند
میتوانســت زودتر صورت گیرد اما در مالیات مشاغل ۱۴۰۰
انجام شد و تسهیالت و تخفیفات گستردهای برای مشاغل در
نظر گرفته شــد.به گزارش مهر در روزهای اخیر رفتارهایی از
سوی برخی کسبه مبنی بر جمعآوری کارتخوانها و درخواست
پرداخت وجه نقد یا کارت به کارت از مشتریان مشاهده میشود
که به نظر میرسد این اقدامات بهمنظور کاهش گردش حساب
یا فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته است؛ به همین منظور
الزم است سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از استمرار این
رویه تدابیر خود را پس از اعالم ،اجرا کند.به بیان دیگر سازمان
امــور مالیاتی با همکاری دولت ،با اجرای مواد قانون پایانههای
فروشــگاهی و سامانه مؤدیان نظیر صورتحساب الکترونیکی،
تفکیک حســاب تجاری از شخصی برای فعاالن اقتصادی و …
قادر خواهد بود ،رویه فعلی در خصوص دریافت نقدی یا واریز
به حساب را کنترل کند.
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گزیده خبر
افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

وضعیــت اصالح مصوبه افزایش حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی همچنان
نامعلوم است ،با وجود اعالم نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس ،هنوز
خبری از احتمال اصالح این مصوبه در هیات دولت نیست.به گزارش خبرآنالین،
وضعیــت اصالح مصوبه افزایش حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی همچنان
نامعلوم است ،با وجود اعالم نظر منفی کمیسیون تطبیق مقررات مجلس ،هنوز
خبری از احتمال اصالح این مصوبه در هیات دولت نیســت.میتوان گفت که در
این خصوص بازنشستگان با دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه روبر هستند ،یعنی
یا دولت بالخره مجبور به عقب نشــینی از موضوع قبلی خود میشود و یا اینکه
نهایت ایســتادگی خود را برای حفظ این مصوبه به کار خواهد بست.در رابطه با
فرم خوشبینانه ماجرا به تازگی محمدحسن زدا ،معاون فنی و سرپرست پیشین
سازمان تامین اجتماعی در صفحه اینستاگرام خود گفت :به استناد قانون نحوه
اجرای اصل  ۸۵قانون اساسی ،مجلس موضوع قانونی بودن نحوه افزایش مستمری
بازنشســتگان تامین اجتماعی را به کمیسیون تطبیق مقررات محول کرد ،نظر
کمیســیون ابطال مصوبه بود که از طرف مجلس به دولت ابالغ شد.مطابق این
روایت سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی ،نوع واکنش دولت به ماجرا نشان
میدهد که اصل ایراد مجلس را قبول دارد و بنابراین به احتمال زیاد طی روزهای
آینده این مصوبه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و این بار پیشنهاد سازمان تامین
اجتماعی برای افزایش  ۳۸درصدی مستمری سایر سطوح تصویب خواهد شد.

خاندوزی از اتفاق بسیار مثبت برای افزایش
درآمد مرزنشینان خبر داد

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ســفر به خوزســتان گفت :از این پس ورود کاال به
صورت تهلنجــی در زمره ثبت گمرکی قرار خواهد گرفت و از رده کاالی قاچاق
خارج خواهند شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،سیداحسان خاندوزی با اشاره
به آیین نامه ســاماندهی مبادالت مرزنشینان ،گفت :این موضوع از مدتها قبل
به عنوان موضوعات مهم برای رونق منطقهای در هیات دولت مطرح شــده بود و
ستاد مبارزه با قاچاق در کنار دولت و وزارت کشور مکلف شده بودند که آیین نامه
ساماندهی مبادالت مرزنشینان و به طور خاص تهلنجیها را تدوین کنند که این
آیین نامه آماده شد و در هیات دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت.
افزایش درآمد منطقهای با ساماندهی مبادالت مرزی
وی با اشاره به آیین نامه ساماندهی مبادالت مرزنشینان ،ادامه داد :این موضوع از
مدتها قبل به عنوان موضوعات مهم برای رونق منطقهای در هیات دولت مطرح
شده بود و ستاد مبارزه با قاچاق در کنار دولت و وزارت کشور مکلف شده بودند
که آیین نامهای برای ساماندهی مبادالت مرزنشینان و به طور خاص تهلنجیها
تدوین کنند که این آیین نامه آماده شــد و در هیات دولت نیز مورد بررسی قرار
گرفت.وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد :یکی دو بند از آیین نامه ذکر شــده
نیازمند مجوز فراقانونی از طرف شــورای عالی هماهنگی ســران سه قوه بود که
این موارد ارســال شده و امیدواریم ظرف هفتههای آینده در جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی تصویب شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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رشد تقاضای مصرف برق در روزهای اخیر و پیشبینی پایداری و افزایش دمای هوا در نقاط مختلف کشور ،مدیران صنعت برق
را شبانه به مرکز راهبری شبکه برق کشاند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران
نشان میدهد که شیب نمودار رشد تقاضای مصرف برق در روزهای اخیر تندتر شده و مرز  66هزار مگاواتی را پشت سر گذاشته
است.روز گذشته تقاضای مصرف برق به باالترین رقم در سال جاری یعنی  66هزار و  540مگاوات رسید که نسبت به زمان مشابه
سال قبل ،رشدی  3درصدی داشت.در لحظه ثبت پیک مصرف برق در روز گذشته (ساعت  15و  22دقیقه) با کمک پیکسایی
(جابهجایی بار)  8هزار و  596مگاواتی ،پیک مصرف برق به میزان  57هزار و  944مگاوات به ثبت رسید.رشد تقاضای مصرف برق در روزهای اخیر و پیشبینی پایداری
و افزایش دمای هوا در نقاط مختلف کشور ،مدیران صنعت برق را شبانه به مرکز راهبری شبکه برق کشاند.در شامگاه سهشنبه (هفتم تیرماه) مرکز پایش صنعت برق
میزبان جلسه شبانه معاون برق و انرژی وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر با شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور بود.در این جلسه ،همایون
حائری ،معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سهم بخش روشنایی از پیک و مصرف انرژی در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت :امروز پیک به نزدیکی رکورد سال
گذشته رسید و احتماال با توجه به تداوم گرمای هوا ،شاهد شکست رکورد پیک خواهیم بود که نیاز به تالش و هماهنگی را بیش از گذشته نشان می دهد .همچنین
حمیدرضا پیرپیران ،معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز به ارائه گزارشی از برنامه های مدیریت بار در بخش توزیع پرداخت و خاطرنشان کرد :به برخی از اهداف به ویژه
در بخش اداری دست یافته ایم اما همچنان پتانسیل مدیریت مصرف در این بخش وجود دارد.

قیمت نفت باال رفت

قیمت نفت روند کاهش در ابتدای معامالت روز پنجشنبه بازار آسیا را معکوس
کرد و افزایش یافت.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در
سپتامبر ،با  ۶۳سنت معادل  ۰.۶درصد افزایش ،به  ۱۱۳دالر و هشت سنت در
هر بشــکه رسید .قرارداد اوت که روز پنجشــنبه منقضی میشود ،با  ۱۸سنت
معادل  ۰.۲درصد کاهش ۱۱۶ ،دالر و هشــت سنت بود .بهای معامالت وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۴۹ســنت معادل  ۰.۵درصد افزایش ،به  ۱۱۰دالر
و  ۲۷سنت در هر بشکه رسید.نفت برنت برای تحویل در اوت روز چهارشنبه با
 ۱.۵درصد کاهش و شــاخص نفت آمریکا با  ۱.۸درصد کاهش ،بسته شده بود.
تحلیلگران گروه  ANZدر یادداشــتی نوشتند :قیمت نفت پس از انتشار گزارش
مثبت از ذخایر نفت ،در ابتــدای معامالت روز جاری باالتر رفت .کاهش ذخایر
تحت تاثیر افزایش تولید پاالیشگاهی در بحبوحه حاشیه سود قوی پاالیش اتفاق
افتاده است.اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد ذخایر نفت در هفته منتهی به
 ۲۴ژوئن ،به میزان  ۲.۸میلیون بشکه کاهش پیدا کرد در حالی که تحلیلگران
در نظرسنجی رویترز ،کاهش ذخایر به میزان  ۵۶۹هزار بشکه را پیشبینی کرده
بودند.ذخایر ســوخت با افزایش تولید پاالیشگاهها که با  ۹۵درصد ظرفیتشان
فعالیت میکنند ،افزایش یافت .اما به گفته تحلیلگران  ،ANZبا تعلیق صادرات
نفت از دو بندر در شرق لیبی و افت شدید تولید اکوادور در بحبوحه اعتراضات
داخلی ،اختالالت بیشتر در عرضه ،از قیمتها پشتیبانی کرده است.با این حال،
نگرانیها نسبت به کندی رشد اقتصادی ،مانع رشد بیشتر قیمتها شده است.
تینا ت ِنگ ،تحلیلگر شرکت «ســی ام سی مارکتس» در این باره گفت :افزایش
ســریع نرخهای بهره از ســوی بانکهای مرکزی و کندی رشد اقتصاد جهانی،
بازارهای کاال را تحت فشار قرار داده است .انتظارات برای آزادسازی نفت بیشتر
از ذخایر استراتژیک آمریکا و افزایش تولید اوپک هم از سرعت روند صعودی بازار
نفت کاسته است.دالر قویتر ،هم رشد قیمتهای نفت را محدود کرده ،زیرا نفت
را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرده اســت.در این بین ،نشست دو روزه
گروه اوپک پالس از روز چهارشنبه آغاز شده است اما منابع آگاه میگویند فضای
اندکی برای افزایش بیشتر تولید از سوی این گروه وجود دارد.عربستان سعودی
که بزرگترین صادرکننده نفت عضو اوپک است ،ممکن است قیمت نفت سبک
به مقصد آسیا را در اوت برای دومین ماه متوالی افزایش دهد .منابع پاالیشگاهی
پیش بینی کردند قیمت فروش رســمی نفت عرب الیت حدود  ۲.۴دالر در هر
بشکه باالتر از قیمت ماه پیش خواهد بود .چنین افزایش قیمتی ،قیمت فروش
رسمی اوت را به رکورد باالیی خواهد رساند.بر اساس گزارش رویترز ،حاشیه سود
تولید بنزین ،دیزل و سوخت جت در آسیا با بهبود تقاضا برای سفر در پی تسهیل
محدودیتهای کرونایی ،به رکورد باالیی جهش پیدا کرده است.

عرضه بنزین تخفیف دار توتال در فرانسه

شرکت توتال انرژیز تحت فشــار دولت فرانسه برای کمک به مصرف کنندگان
در برابــر قیمتهای بــاالی انرژی ،تخفیف در فروش ســوخت در پمپ بنزی 
ن
بزرگراههای این کشــور را اعالم کرد.به گزارش ایسنا ،این گروه انرژی فرانسوی
اعالم کرد از اول ژوییه تا  ۳۱اوت ،در جایگاههای ســوخت بزرگراههای فرانسه،
ســوخت را با تخفیف  ۱۲سنت یورو در هر لیتر ،عرضه خواهد کرد .در نتیجه،
با در نظر گرفتن  ۱۸سنت یورو تخفیف دولت فرانسه ،مجموع تخفیف سوخت
عرضه شــده از سوی توتال ،به  ۳۰سنت یورو در هر لیتر میرسد.دولت امانوئل
مکرون ،رئیس جمهور فرانســه ،از توتال انرژیز خواسته است اقدامات بیشتری
برای کمک به مردم در برابر صورتحســابهای سنگین انرژی انجام دهد.بر اساس
گزارش رویترز ،توتال انرژیز اعالم کرد چندین ماه اســت که افزایش قیمتهای
انرژی ،قیمتهای ســوخت را باال برده و روی قدرت خرید مردم در فرانســه به
خصوص اقشار کم درآمدی که خودرو برای سفر آنها ضروری است
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تصویب سه طرح راهبردی شرکت ملی نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت :با مساعدت وزیر نفت و پیگیریها و برنامهریزیهای این شرکت ،سه طرح راهبردی به
ارزش  ۴.۴میلیارد دالر در شورای اقتصاد تصویب شد.به گزارش ایسنا ،محسن خجستهمهر با اشاره به اینکه نخستین طرح تصویب
شــده در نشست چهارشنبه (هشتم تیرماه) شــورای اقتصاد ،طرح فاز نخست توسعه میدان چنگوله به ارزش  ۳۰۰میلیون دالر
است ،اظهار کرد :قرار است حفاری  ۶حلقه چاه توصیفی  -تولیدی و  ۲حلقه چاه تعمیری  -تولیدی در این میدان انجام شود.
وی افزود :یک خط لوله  ۱۲۰کیلومتری تا واحد بهرهبرداری دهلران و همچنین یک خط لوله  ۳۰کیلومتری برای انتقال گاز این میدان به میدان آذر احداث خواهد
شد .هدف از اجرای طرح توسعه میدان چنگوله رسیدن به سقف تولید  ۱۵هزاربشکه در روز است.معاون وزیر نفت بیان کرد :سرمایهگذاری  ۵۰۰میلیون دالری برای
احیای چاههای کم بازده دومین مصوبه شورای اقتصاد است؛ در این طرح پیشبینی شده است که شرکتهای دانشبنیان با پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت قرارداد
امضا کنند.طبق اعالم شرکت ملی نفت ایران ،خجستهمهر ادامه داد :مهمترین طرحی که در نشست شورای اقتصاد تصویب شد ،طرح توسعه  ۱۲میدان از میدانهای
گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و فاز دوم پاالیشگاه فراشبند است که همزمان با توسعه فاز  ۲میدان آغار و نیز احداث ایستگاه تقویت فشار سرخون و شانول با
سرمایهگذاری  ۳.۶میلیارد دالر اجرا خواهد شد.وی افزود :این  ۱۲میدان روزانه حدود  ۱۴۰میلیون مترمکعب به تولید گاز و حدود  ۱۰۰هزار بشکه به تولید میعانات
گازی کشور اضافه خواهند کرد.

وزیر نفت پس از پایان سیامین نشست وزارتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتالف اوپکپالس)

بازار جهانی نفت نیازمند افزایش عرضه از سوی ایران است
تهران -ایرنا -وزیر نفت بر هم خوردن امنیت انرژی و شــدت
گرفتــن نوســانات بازار را بــازی باخت  -باخــت برای همه
بازیگران این عرصه دانست و گفت :بازار جهانی نفت نیازمند
افزایش عرضه از ســوی ایران اســت.به گزارش ایرنا از وزارت
نفت ،جواد اوجی روز (پنجشــنبه ،نهــم تیرماه) پس از پایان
سیامین نشست وزارتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت و
متحدانش (ائتالف اوپکپالس) اظهار کرد :تصمیم امروز اوپک
پالس در واقع اجــرای تصمیم ماه پیش یعنی افزایش تولید
نفت به مقدار  ۶۴۸هزار بشــکه در روز برای ماههای ژوئیه و
اوت  ۲۰۲۲بود.وی تصریح کرد :با توجه به کاهش تولید برخی
تولیدکنندگان اوپک پالس و عدم تحقق سطوح تولید تعهد
شده و همچنین کاهش سطح ذخیرهسازیهای تجاری نفت
خام و فرآوردههای نفتی در برخی کشــورهای بزرگ مصرف
کننده ،ســیامین اجالس وزارتی اوپــک و متحدانش ضمن
حمایت مجدد از تصمیــم نوزدهمین اجالس وزارتی اوپک و
غیراوپک (ژوئیه  ،)۲۰۲۱بر اساس اجماع تصمیم گرفت برای
ماه اوت  ۲۰۲۲مجموع تولید کشورهای اوپک و غیراوپک به
میزان  ۶۴۸هزار بشکه در روز افزایش یابد.وزیر نفت با تأکید بر
اینکه ائتالف اوپک پالس به رصد و نظارت مداوم و منظم خود
بر تحوالت بازار و انجــام هرگونه اقدام الزم برای حفظ ثبات
حاکم بر بازار نفت ادامه خواهد داد ،افزود :بر اساس جدیدترین
آمار و گزارشهای منتشــر شده ،پایبندی مناسب کشورهای
اوپک پالس ،در ماه آوریل سال  ۲۰۲۲به سطح بیسابقه ۲۵۶
کاهش شــدید عرضه گاز روســیه در
ماه جاری میالدی بهســرعت بازارها را
با کمبود مواجه کــرده و باعث واردات
بــاالی گاز طبیعی مایعشــده و قیمت
گاز در اروپا را باالتر برده است.بهگزارش
خبرگزاری تســنیم به نقل از بلومبرگ،
کاهش عرضه گاز روســیه شرکتهای
انرژی اروپا را تحت فشــار گذاشــته و
دولتها را مجبور کرده بهدنبال اقداماتی
جهت مقابله با کمبود انــرژی در بازار
باشــند .بنابرایــن قیمــت گاز در اروپا
بیشــترین افزایش ماهانه را از سپتامبر
ســال گذشــته میالدی تجربــه کرد.
شــاخص قیمــت گاز در معامالت آتی
اروپا  7درصد در روز پنجشنبه افزایش
داشت و افزایش قیمت گاز در ماه ژوئن
را به  54درصد رســاند .کاهش شدید
عرضه گاز روسیه در ماه جاری میالدی
بهسرعت بازارها را با کمبود مواجه کرده
و باعث کاهش تقاضا در فصل تابستان و
واردات باالی گاز طبیعی مایعشده است.

درصد رسید که دلیل اصلی افزایش سطح پایبندی ،عدم تولید
به مقدار تعهد شــده از سوی برخی کشورها بوده است.اوجی
با بیــان اینکه بازار جهانی نفت ،با وجــود برخی نگرانیها از

کاهش عرضه روسیه قیمت گاز
در اروپا را افزایش داد

کشورهای اروپایی اولویت را بر پر کردن
ذخایر گازی خود برای فصل زمســتان
جهت جلوگیری از خاموشی گذاشتهاند.
تاثیــر کمبــود گاز در کل اقتصاد اروپا
دیده میشــود .روند رشد اقتصاد کند
شــده و به فعالیت شــرکتهای انرژی
آســیب رسیدهاســت .شــرکت بزرگ

انرژی یونیپر آلمان بهدنبال کاهش 40
درصدی عرضه گاز روسیه مجبور شده
ســوخت را با قیمت گرانتری خریداری
کند.ســایر شــرکتهای انرژی هم در
خطر هســتند .شرکت ســیتیگروپ
هشــدار داد آلمان باید به شرکتهای
انرژی اجازه دهــد قیمتهای باال را به

پیامدهای تنشهای ژئوپلیتیکی برای رشــد اقتصادی جهان
و آســیبهای احتمالی برای تقاضــا ،در جهت توازن و ثبات
در حال حرکت است اما نگرانیهایی در مورد احتمال کمبود
مصرفکننــدگان منتقل کنند ،در غیر
این صورت پیامدهای منفی بســیاری
برای بازار اروپا وجود خواهد داشت .این
اقدام هزینه زندگی مردم را باالتر میبرد.
اتحادیه اروپا احتماالً مجبور میشــود
اقداماتی جهت کاهش تقاضا در صورت
پایین آمدن بیشتر عرضه گاز روسیه به
تالفی تحریمهای اعمالشده علیه این
کشور در پیش بگیرد .دوره تعمیرات و
نگهداری خط لوله نورد استریم  2باعث
میشود جریان گاز از این خط لوله طی
حدود  10روز در ماه آینده متوقف شود.
آلمان نســبتبه از سرگیری جریان گاز
از این خط لوله تردید دارد.اروپا مجبور
است برای تهیه گاز طبیعی مایع با آسیا
رقابــت کند ،چون قیمتها در این قاره
همرو به افزایش است.شــاخص قیمت
گاز اروپــا بــرای مــاه اوت  3.1درصد
افزایشیافتــه و به  144.51یورو در هر
مگاوات ساعت رسیدهاست .شاخص گاز
در انگلیس هم  1.4درصد باال رفتهاست.

عرضه نفت در ماههای پیــش رو همچنان وجود دارد ،گفت:
کشــورهای اوپک پالس به دقت شــرایط بازار جهانی نفت و
تــوازن عرضه و تقاضا را تحت نظر دارند و این آمادگی وجود
دارد تا به اقتضای شــرایط بازار نفت ،به سرعت تصمیمگیری
و اقدامهای الزم از ســوی اوپک پالس انجام گیرد.وی افزود:
تحوالت اخیر در اقتصاد جهانی نشانگر افزایش آثار تورمی در
بسیاری از کشورهای جهان شده و قیمت انواع سوخت به طور
قابل توجهی افزایش یافته اســت ،همانگونه که در ماههای
اخیر بارها اشــاره کردم ،وضعیت بازار جهانی نفت به گونهای
است که بازگشت نفت ایران به بازار میتواند پاسخگوی بخشی
از مشــتریان و کمک کننده به ایجاد تعادل و آرامش در بازار
های جهانی باشد .بهویژه آنکه با نزدیک شدن به فصل تابستان
و آغاز مســافرتها در اروپا و آمریکا ،شــاهد افزایش تقاضای
جهانی برای نفت و فرآوردههای نفتی خواهیم بود و در چنین
شرایطی ،کشورهای مصرف کننده احتماال فشارهای قیمتی
مضاعفی را بویژه در بازار فرآوردههای نفتی متحمل خواهند
شــد.وزیر نفت با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره
بر این مســئله تأکید دارد که بــر هم خوردن امنیت انرژی و
شدت گرفتن نوسانات بازار یک بازی باخت  -باخت برای همه
بازیگران این عرصه است ،تصریح کرد :ما به عنوان بزرگترین
دارنده ذخایر نفت و گاز جهان آمادگی داریم در ســریعترین
زمان ممکن تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریمها
افزایش دهیم.

پایان توافق کاهش تولید اوپک پالس

تهران -ایرنا -بیست و سه کشور عضو سازمان
کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتالف
اوپکپالس) در ســیامین نشست خود بر سر
افزایش  ۶۴۸هزار بشکهای عرضه روزانه در ماه
اوت (مردادماه  -شهریورماه) به توافق رسیدند.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت ،بر اساس تصمیم
روز (پنجشــنبه ،نهم تیرماه) نشست وزیران نفت و انرژی اوپکپالس تولید
نفت خام کشــورهای عضو این ائتالف در ماه اوت  ۶۴۸هزار بشــکه در روز
افزایش مییابد.ائتالف اوپک پالس در نوزدهمین نشست خود در ماه ژوئیه
توافق کردند هر ماه تولیدشان را در مجموع  ۴۰۰هزار بشکه در روز افزایش
دهند تا بــه محدودیت عرضه  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار بشــکه در روز پایان
بخشــند .این تصمیم از ماه اوت  ۲۰۲۱اجرایی شــده است.اوپکپالس در
واکنش به فروپاشــی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کووید ،۱۹-تولید
خود را از ماه مه ســال  ۹ ،۲۰۲۰میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه در روز معادل
حــدود  ۱۰درصد از تقاضای جهانی محدود ،اما پــس از آن زمان با بهبود
تقاضا ،محدودیت عرضه را به مرور تســهیل کرد.اعضای این ائتالف تصمیم
گرفتند ســیویکمین نشست ائتالف اوپک پالس سوم اوت ( ۱۲مردادماه)
برگزار شود.

توصیه نیوزویک به بایدن:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 تحریم ایران و ونزوئال را بردار تا  ۲.۵میلیون بشکه نفت روانه بازار شود

شرکت همکار موتور
(سهامی خاص)

نشــریه آمریکایی نیوزویک با اشاره به ذخایر عظیم نفت
و گاز ایــران و نزوئال و به ویــژه ظرفیت باالی تولید نفت
ایران به دولت بایدن توصیه کرد برای مهار قیمت بنزین
در آمریکا تحریم ها علیه این دو کشور را بردارد.بهگزارش
خبرگزاری تسنیم به نقل از نیوزویک ،ایران و ونزوئال با دارا
بودن ذخایر عظیم نفت و گاز میتوانند در بحبوحه افزایش
قیمت انرژی به آمریکا کمک کنند.اما اگر قرار اســت این
دو کشــور نقشی مؤثر در رفع بحران جهانی انرژی داشته
باشند ،ابتدا جو بایدن باید تحریمهایی را که ترامپ علیه
آنها وضع کرده بردارد تا بین  2تا  2.5میلیون بشــکه در
روز نفت وارد بازارهای جهان شود.قیمت بنزین در آمریکا
درحالحاضر به  5دالر در هر گالن رسید ه و شرایط را برای
حزب دموکرات بایدن در آســتانه انتخابات میاندورهای
سخت کردهاست .این شرایط همین حاال هم سیاستهای
خارجی آمریکا را تغییر دادهاست .بهطوریکه بایدن برای
پر کردن جای خالی انرژی روسیه به عربستان سفر کرده
تا در مورد عرضه بیشــتر نفت مذاکره کند .آمریکا زمانی
عربستان را کشوری مطرود میدانست.عربستان هم اعالم
کــرده نمیتواند تولید نفت خود را باالتر از ســهمیهاش
طبق قــرارداد اوپک پالس بــاال ببــرد .امانوئل ماکرون
رئیسجمهور فرانسه در حاشیه اجالس گروه  7به بایدن

گفت که عربســتان تنها میتواند  150هزار بشکه در روز
افزایش تولید داشته باشد.اما اگر تحریمهای آمریکا علیه
ایران برداشته شود ،این کشور میتواند بیشاز  1میلیون
بشــکه در روز نفت خام و میعانــات گازی وارد بازار کند
که بهراحتی در دسترس پاالیشگاههای اروپا مانند فرانسه،
اسپانیا و ایتالیا قرار میگیرد .این کشورها در تالش برای
کاهش وابستگی خود به روسیه هستند.ونزوئال هم احتماالً
حدود  400هزار بشــکه نفت وارد بازار خواهد کرد.البته
نفت ایران و ونزوئال نمیتواند  4.7میلیون بشکه صادرات
نفت خام روسیه را جبران کند .اما هرگونه افزایش تولید
و عرضه نفت در بازار مانع باال رفتن بیشــتر قیمت آن در
آســتانه رکود اقتصاد و تاثیر آن بر تقاضای نفت میشود.
طبق گفت ه تحلیلگران مؤسس ه تحقیقاتی کپلر ،صادرات
نفت ایران حدود  1.5میلیون بشکه در روز افزایش خواهد
یافت ،اما ونزوئال بهخاطر زیرســاختهای نامناسب تولید
که طی ســالهای گذشته بدتر هم شدهاند ،احتماالً تنها
 400تا  500هزار بشــکه در روز نفت وارد بازار میکند.
شرایط در آمریکا پیچیدهتر است .مشکالت صنعت نفت
آمریکا را میتوان به مسائل مربوط به انتقال و لجستیک
بهخاطر نابرابری ذخایر در مناطق مختلف این کشــور و
محدودیتهای خط لوله و ملزومات انرژی پاک دانست که

انتقال بنزین و دیزل را در کشور محدود میکند.
بااینوجود ،آزاد شدن صادرات نفت ایران و ونزوئال میتواند
شرایط فعلی در آمریکا را بهبود بخشد .آنهم در شرایطی
که اوپک و متحدانش در ائتالف اوپک پالس برای افزایش
بیشــتر تولید با مشکل مواجه هســتند و نمیتوانند به
تعهدات ماهانه خود عمل کنند.در شرایطی که عربستان،
امارات و کویت بهعنوان تولیدکنندگان بزرگ اوپک پالس
ذخایر مازاد چندانی ندارند و تمایلی هم برای آزادســازی
ایــن ذخایر نمیبینند ،هرگونه عرضه اضافی نفت به بازار
توســط ایران و ونزوئال که از قــرارداد اوپک پالس معاف
هســتند ،مورد اســتقبال قرار میگیــرد .تقاضای نفت
روبهافزایش اســت و با خروج کامل اقتصادهای پیشرفته
دنیــا از بحران کرونا در ســال آینده بیشــتر هم خواهد
شد.دولت بایدن اقداماتی دیپلماتیک در تهران و کاراکاس
با درجات مختلف انجام دادهاســت ،اما هیچ اســتراتژی
واضحی برای برداشــتن تحریمهایی کــه دونالد ترامپ
بهعنوان سیاســت فشار حداکثری بر این دو کشور اعمال
کرده بود وجود ندارد.آمریکا وارد مذاکرات مســتقیمی با
ایــران در تالش برای احیای قرارداد برجام شــده که در
 2015در زمان ریاستجمهوری باراک اوباما بسته شد و
بعد دونالد ترامپ در  2018آن را نقض کرد.

به شماره ثبت  221807و شناسه ملی 10102630771

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت
به عمل میآید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت
که رأس ساعت  14روز شنبه مورخ  1401/4/25در نشانی :تهران،
بلوار مرزداران ،کنار گذر یادگار امام ،انتهای خیابان گلستان ،کوچه
پژوهش ،پالک  13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1400
 -2تصویب ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به
1400/12/29
 -3انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
 -4انتخاب بازرسان قانونی شرکت
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت
 -6سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است
هیأت مدیره

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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تراز تجاری درآخرین ماه بهار
مثبت ۲۰۴میلیون دالر
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میزان ارز تخصیص یافته برای واردات اقالم دارویی اعالم شد

تجارت خارجی غیر نفتی کشــور در خرداد ماه با رشد سه درصدی به  ۸.۹میلیارد دالر
رســید که با پیشــتازی صادرات کشــور از واردات در این ماه ،تراز تجاری کشور مثبت
۲۰۴میلیون دالر را نشــان میهد.به گزارش خبرگزاری تســنیم ،تجارت غیرنفتی کشــور در سومین ماه سال با 13میلیون و
622هزار تن کاال به هشت میلیارد و 902میلیون دالر رسید .سهم صادرات از این میزان تجارت خارجی غیر نفتی 10 ،میلیون
و  650هزار تن کاال و به ارزش چهار میلیارد و  553میلیون دالر بود و واردات نیز سهم  2میلیون و  972هزار تنی کاال به ارزش
چهار میلیارد و  349میلیون دالر داشته است .سخنگوی گمرک گفت :با تداوم پیشتازی صادرات بر واردات ،در خرداد ماه تراز
تجاری کشور مثبت 204میلیون دالر بوده است .صادرات در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل تغییری در ارزش کاالی
صادراتی نداشته اما واردات به کشور در این ماه  6.5درصد افزایش یافته است .وی درخصوص میزان ترانزیت خارجی در خرداد
ماه هم گفت :یک میلیون و  114هزار تن کاالی خارجی در این ماه از مســیر کشــورمان عبور کرده که نسبت به خرداد سال
گذشته  213هزار تن بیشتر و با رشد  24درصدی همراه بوده است.

تخصیص  ۸۱۵میلیون دالر برای
واردات دارو

بانک مرکزی در راســتای مســاعدت با وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در
مدیریت واردات اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور ،جزئیات ارز اختصاص
یافته برای این منظور در راســتای اجرای تفاهمنامهی یک میلیارد دالری با این وزارتخانه را از ابتدای ســال تاکنون منتشر
کرد.به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی اعالم کرد که به منظور شــفاف سازی و روشــنگری افکار عمومی پیرو اظهارنظر عضو
کمیســیون بهداشت مجلس شورای اسالمی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات دارو ،بانک مرکزی در سال جاری و در
راستای مساعدت با وزارت بهداشت در مدیریت واردات اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور ،در پایان فروردین
ماه تفاهمنامهی یک میلیارد دالری را با مهلت  ۳۱/۰۴/۱۴۰۱با وزارت بهداشــت و ســازمان برنامهو بودجه امضا و بالفاصله
دســتورالعمل مربوطه را نیز صادر و به منظور اجرا به تمامی بانک ها بانکها ارســال کرد.طبق اعالم این بانک ،طبق تحت
تفاهمنامه مزبور تاکنون بالغ بر  ۸۱۵میلیون دالر تخصیص ارز صورت گرفته که این مبلغ به تفکیک شامل  ۴۲۰میلیون دالر
در اردیبهشت و  ۳۲۴میلیون دالر در خرداد و  ۷۱میلیون دالر در هفته آغازین تیر ماه بوده است.

رییس سازمان توسعه تجارت

اسبربانک روسیه آماده تبادالت مالی با ایران است

رییس ســازمان توســعه تجارت از توافقات صورتگرفته با اســبربانک روســیه جهت
فراهمســازی زیرســاخت های الزم برای تبادالت مالی میان تجار دو کشور خبر داد.به
گزارش خبرگزاری تسنیم ،علیرضا پیمانپاک ،معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه
تجارت در حاشیه دیدار مدیرعامل اسبربانک روسیه با فاطمی امین ،وزیر صمت در گفتگو
با خبرگزاری صداوسیما از انجام توافقات و همکاری مالی با اسبربانک روسیه خبر داد و
با بیان اینکه اســبربانک روسیه هفتمین بانک بزرگ اروپا و یکی از بزرگترین بانکهای
روسیه با حجم باالی گستره مالی اســت ٬اظهار کرد :این بانک میان کشورهای اوراسیا
یکی از بزرگترین بانکهاست و ارتباطات متعدد با کشورهای متعدد از جمله چین ٬ترکیه
و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.وی با اشاره به برنامههای مشترک ایران با روسیه
در راستای توســعه تجارت با اتحادیه اروپا ٬گفت :پس از پیگیریهای متعدد و جلسات
مستمر از طرف وزیر صنعت ٬معدن و تجارت ایران ،رؤسای این بانک به ایران دعوت شدند
و در نشستی که برگزار شد ،نتایج خوبی در حوزه مبادالت بانکی ٬ارتباطات با بانکهای
فعال کشور برای افتتاح و گشایش حساب جهت انتقال ارز میان ایران و روسیه و توسعه
مبادالت تجاری و سرمایهگذاری حاصل شد.بهگفته پیمانپاک ٬افزایش حجم مبادالت دو
کشور از جمله مباحث مطرحشده در این نشست بود.

افزایش 80درصدی حجم مبادالت با روسیه
وی از افزایش 80درصدی حجم تجارت ایران و روسیه طی سال گذشته خبر داد و گفت:
حجم تجارت ایران و روســیه به عدد  4میلیارد دالر رســید که در طول تاریخ تجاری 2
کشور بیسابقه بوده است و با ارتباطات مؤثر تجار ایرانی در صنایع مختلف بهزودی شاهد
افزایش چشمگیر این عدد خواهیم بود که رشد ویژهای داشته است.معاون وزیر صمت به
بسترهای مالی مورد نیاز برای دستیابی به رشد تجارت ایران و روسیه اشاره کرد و گفت:
یکی مشــکالت در تجارت با روســیه همین موضوعات حوزه مالی است و اگر مشکالت
تبادالت مالی مرتفع شــود رشد تجارت میان  2کشــور محقق خواهد شد و به توسعه
تجارت سرعت بیشتری میبخشد.بهگفته وی یکی از موضوعات اصلی جلسه با مدیران و
مدیرعامل اسبربانک روسیه در همین زمینه کانالهای مالی و همکاریهای مشترک بود.
برنامهریزی برای تولیدات مشترک صنعتی با روسیه
پیمانپاک با اشــاره به تصمیمات دولت روســیه درباره جایگزینی واردات با بومیسازی
صنایعی که پیش از این وابســته بودند ٬عنوان کرد :این فرصت مناسبی برای ایران است
که در برخی حوزهها مانند لوازم خانگی ٬کشتیســازی و بحثهای زیرساختی و صدور
خدمات فنی و مهندســی به این موضوع ورود کند.وی با ابراز اینکه تمام موارد یادشده

نیازمند تأمین مالی است ٬افزود :اسبربانک بهعنوان یکی از بزرگترین مجموعههای تأمین
مالی روسیه در جلسه با وزیر صمت در این زمینه مذاکرات جدی داشتند که موفقیتآمیز
بهنظر میرسد ،همچنین در این جلسه در زمینه توسعه روابط الکترونیکی بانکی ٬فینتک٬
زیرســاختهای مجازی و ایسیتی حوزه بانکی گفتگوهایی صورت گرفته است و نتایح
مثبتی از آن حاصل شد.پیمانپاک ادامه داد :حضور این مجموعههای بزرگ مالی و بانکی
به کشــور کمک میکند که جهش تجاری و پوستاندازی که در هدفگذاری برای رشد
صنعتی و تجاری در نظر داشتیم ٬محقق شود.
بازشدن اولین بندر دریایی روسیه بهروی کانتینرهای یخچالی ایران
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران گفت :مبحث دیگر میان شــرکت سرمایهگذاری
خارجی ایران و مجموعه اســبربانک روسیه درباره توسعه گلوگاههای موجود در کریدور
شــمال ـ جنوب بود .موارد مورد بحث توسعه خطوط کشتیرانی ٬زیرساختهای بندری
و زیرســاختهای ریلی و لجستیک بود که مورد اســتقبال قرار گرفت.وی از باز شدن
اولین بندر دریایی روســیه بهروی کانتینرهای یخچالی ایــران خبر داد و گفت :طی 2

آیا واردات از هند امکانپذیر است؟

واردات خودروی  ۱۵۰میلیون تومانی شبیه آرزو است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت :امکان واردات خودرو
 150میلیونــی بــرای دولت وجود نــدارد .واردات خودرو با
کمترین قیمت  4مرتبه باید اســقاط شود هزینه هر اسقاط
 25میلیون تومان است پس  100میلیون برای اسقاط الزم
است پس به نظر میرســد واردات خودرو  150میلیونی به
آرزو بیشتر شبیه است تا واقعیت.مهدی دادفر در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،با بیان اینکه مطابق با استانداردهای
۸۵گانه خودرو ،واردات خودروهای کیفی مجاز هســتند ،گفت :یکــی از دالیل گرانی خودروهای
وارداتی این است که باید این استانداردها را پاس کند از اینرو قیمت آن در ایران باال تمام میشود.
وی  40درصد استانداردهای خودرو در ایران را ترجمه شده استانداردهای کشورهای اروپایی دانست
و خاطر نشــان کرد 30 :درصد از استانداردهای داخلی دیدگاه کارشناسان سازمان ملی استاندارد و
بقیه آن منطبق با ســایر استانداردهای کشورهای جهان است.این فعال حوزه واردات خودرو با بیان
اینکه اســتانداردها در ایران روند واردات خودرو از هند را دشوار میکند ،افزود :مدل استانداردها در
هند  10تا  160گانه است اگر ما خواهان خودرو با استانداردهای  85گانه هستیم دیگر نمیتوان با
 5هزار دالر خودرو وارد کرد و قیمت آن باالی  10هزار دالر میشود .دادفر با اشاره به عالقهمندی
مســئوالن در وزارت صمت برای واردات خودرو ارزان قیمت ،گفت :اســتانداردها در ایران بیش از
حد زیاد اســت اما همه این موارد در تولید رعایت نمیشــود و بسیاری از این استانداردها در تولید
داخلی حذف میشد .اگر دولت خواهان واردات خودرو ارزان است باید مانند تولید داخلی از برخی
گزینههای اســتاندارد بگذرند .در این صورت به راحتی میتوان خودرو  5هزار دالری وارد کند.دبیر
انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه خودروســازی تاتاموتورز در هندوســتان صاحب جگوار و
لندرور است ،افزود :صنعت خودروسازی درهند قوی است .سالها پیش انجمن واردکنندگان خودرو
به دنبال این بود که تعامالت برای واردات خودرو از اروپا به سمت هند هدایت شود؛ اما مسئوالن در
آن زمان عالقهای به واردات خودرو از هند نشان ندادند و متمایل بودند خودرو از اروپا وارد کنند.به
گفته وی؛ ارزانترین و کم مصرفترین خودرو جهان به نام تاتا نانو در هند پیش فروش شده است.
دادفر توان خرید مردم در ایران را با هند منطبق دانســت و افزود :نبود استراتژی معین در صنعت
خودرو ،این صنعت را پا چالشهای جدی درگیر کرده اســت سیاســتگذاریها در وزارت صمت
سلیقهای است به عبارت دیگر در این وزارتخانه مسئوالن قائم به فرد هستند نه قائم به سیستم.دبیر
انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو در دولت روحانی ،تاکید کرد :دولت
سیزدهم همه تولیدکنندگان را مکلف کرده است که ذیل یک کنسرسیوم بروند و این مسئله به معنی
بیسامانی محض در این صنعت است .البته این دیدگاه ،وزارتخانه صمت در دولت روحانی را زمین زد
و ما شاهد تغییر سالیانه وزیر بودیم و در دولت جدید هم این وزارتخانه زمین خواهد خورد .کسانی
ط به وزیر میدهند منافع آنها در نابهســامانی وزارتخانه است و اینکه وزیر درگیر
که گزارشهای غل 
مجلس و رسانهها باشد.وی در پایان بیان کرد :امکان واردات خودرو  150میلیونی برای دولت وجود
ندارد .واردات خودرو با کمترین قیمت  4برگ باید اسقاط شود هزینه هر اسقاط  25میلیون تومان
است پس  100میلیون برای اسقاط الزم است پس به نظر میرسد واردات خودرو  150میلیونی به
آرزو بیشتر شبیه است تا واقعیت.

هفته گذشــته درهای این بندر بهروی تجار ایرانی باز شد و در آینده نزدیک کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران قصد توسعه آن را دارد.بهگفته پیمانپاک ٬این خبر بسیار خوبی
برای تجار ایران است؛ چراکه کامیونها و کانتینرهای آنها زمان زیادی در مسیر آذربایجان
برای رســیدن به مقصد ســپری میکردند و با این مسیر فرایند آن کوتاهتر شده است و
جایگزین مناسبی است.وی با تصریح به اینکه چنین رویکردهایی نیازمند سرمایهگذاری
است ٬اضافه کرد :بهتر است این سرمایهگذاریها بهصورت مشترک میان ایران و روسیه
صورت گیرد و همچنین توسعه زیرساختهای بندرانزلی بهعنوان منطقه آزاد مشترک،
درگاهی برای توســعه تجارت با کشور روســیه باشد.رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه
داد :موارد یادشده مهمترین موضوعات مورد بحث در جلسه بود که به توافق رسیدیم و
مقرر شد طی  10روز کاری آینده برنامهای عملیاتی و نقشه راه برای هریک از مذاکرات
صورتگرفته فراهم شود و وارد بحث اجرایی شــویم.وی درباره تجارت سهماهه ابتدای
ســال  1401با کشور روســیه نیز گفت :تجارت ایران و روسیه در سه ماه ابتدای سال با
افت نسبی مواجه شد که در مقابل افت 50درصدی واردات روسیه چندان چشمگیر نبود.
پیمانپاک با یادآوری اینکه در فروردین و اردیبهشــت سال جاری روسیه وارد جنگ با
اوکراین شد و فروشگاهها و مراکز تجاری این کشور قفل شدند ٬افزود :اتفاق مهم در این
میان کاهش ارزش روبل روسیه بود که موانعی را ایجاد کرد؛ اما با توجه به کمیته توسعه
تجاری که از ســوی ایران شــکل گرفت و پیگیریهای صورتگرفته با همراهی جدی
بخش خصوصی کشــور در خردادماه امسال تجارت ما با روسیه  27درصد رشد داشت.
وی تأکید کرد :تمرکز ما در  2ماه ابتدای ســال  1401بر واردات نهادههای دامی مورد
نیاز کشــور بود تا در این زمینه آسیب جدی و نگرانی در جهت کمبود کاالهای اساسی
وجود نداشــته باشد.پیمانپاک با اشاره به هدفگذاری یک میلیارد دالری ایران در سال
جاری برای صادرات به روســیه ٬گفت :در این زمینه اعداد متفاوتی اعالم میشود اما ما
باید واقعبین باشیم .در شرایط کنونی که کامیونها بهعلت حجم زیاد تجارت در گمرک
آستارا متوقف هستند نمیتوان توقع رشد یکشبه صادرات را داشت.وی ادامه داد :تعداد
پایانههای گمرکی ایران در مرزهای مورد نیاز کم و نیازمند زیرساخت است ،هرچند که
ظرفیت کشتیرانی ایران  60درصد رشد داشته است؛ اما در حوزه حملونقل دریایی نیز با
کمبود کانتینر مواجه هستیم.معاون وزیر صمت تأکید کرد :سالها به این مسیر بیتوجهی
شده است و قطعاً طی یک یا  2روز زیرساختهای آن فراهم نخواهد شد؛ اما نکاتی که به
آنها اشاره شد ٬اقداماتی است که در کوتاهمدت محقق میشود.وی بر دستیابی به صادرات
یک میلیارد دالری با روســیه در سال جاری تأکید کرد و گفت :این حجم تجارت در 2
سال آینده افزایش خواهد یافت و افق  10میلیارد دالری صادرات به اوراسیا که بارها به
آن اشاره شده است تا سال  1404دستیافتنی است.

تورم نیاز به نقدینگی تولیدکنندگان را افزایش داد

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
تهران گفــت :دور زدن تحریمها ،هزینه نقل
وانتقاالت پــول و حمل و نقل را باال میبرد از
اینرو بهای تمام شده واردات باال میرود و در
نهایت مصرفکننده داخلی باید این هزینهها
را پرداخت کند.عبــاس آرگون درگفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،با بیان اینکه در اقتصاد
کالن ،پیشبینی پذیری ،ثبات و رقابتپذیری
در فضای کســبوکار اهمیت ویــژهای دارد،
گفت 60 :درصــد اقتصاد در ایران معطوف به
خدمات است و کمتر از  40درصد آن به تولید
اختصاص دارد.وی تصریح کــرد :مولفههایی
چون نوسانهای نرخ ارز و تورم روند تولید را با
چالشهای جدی مواجه کرده و از سوی دیگر
نحوه ارتباط ما با ســایر کشــورها به گونهایی
اســت که فعالیت در غالب نظام عادی بانکی
به صورت اعتبارنامههای ال سی فراهم نیست
و فعاالن اقتصادی باید بهصورت حوالهای و از
طریق صرافیها مراودات بانکی خود را دنبال
کنند.آرگون با اشــاره به دشــواری در تامین
منابــع مالی واحدهای تولیدی ،خاطر نشــان
کرد :تورم موجود در کشــور نیاز به نقدینگی
واحدهای تولیدی را دوچندان کرده است؛ به
عنوان مثال اگر یک واحد تولیدی با یک رقم
مشخص سطحی از عملیات را انجام میداد در

 6ماه آینده نمیتواند با همون ســطح منایع
مالــی تولید را پیش ببرد چــرا که حداقل در
این مدت شــاخصهای تــورم  30درصد باال
رفته اســت.نائب رئیس کمیسیون بازار پول و
سرمایه اتاق تهران تورم در  3ماه نخست سال
جاری را حدود  20درصد دانست و افزود :بنگاه
اقتصادی از فروردین تا اردیبهشت سال جاری
حدود  20درصد باید منابع مالی خود را ارتقا
میدادند .اینجا این پرســش مطرح است که
این بنگاه اقتصادی و تولیدی چگونه میتوانند
تامین منابع کند؟ پس به نظر میرســد تورم
تاثیرات خود را درهمه حوزههای تولید ،تجارت
و خدمات گذاشته است.این فعال اقتصادی با
اشاره به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان،
گفت :تورم موجود در کشــور در میزان تقاضا
نیز تاثیر گذاشــته اســت .درآمد بخش قابل
توجهی از مردم در طول یک ســال ثابت ماند
این در حالیست که در  3ماه نخست سال 20
درصد تورم را تجربه کردیم و اگر این شــیب
مالیم ادامه داشته باشد تا پایان سال تورم 40
تا  50درصــدی را تجربه خواهیم کرد.آرگون
ادامه داد :شرایط صادرات در روال عادی برای
فعــاالن اقتصادی در ایران فراهم نیســت؛ به
عبــارت دیگر امکان مراودات مالی و تجاری با
هر کشــوری برای ما فراهم نیست و دور زدن

تحریمها ،هزینه نقــل وانتقاالت پول و حمل
و نقل را باال میبرد از اینرو بهای تمام شــده
واردات باال مــیرود و در نهایت مصرفکننده
داخلی باید این هزینهها را پرداخت کند.عضو
هیات نماینــدگان اتاق تهران بــا بیان اینکه
قیمتگذاری دســتوری تولیدکننــدگان را با
چالشهای جدی مواجه کرده است ،افزود :به
نظر میرســد باید مجموعهای از سیاستها و
اقدامــات در حوزه کالن و خرد اقتصاد صورت
بگیرد تا بتوان امیدوار به گذر از این شــرایط
باشــیم؛ مهمترین اقدامات عبارتند از تعامل
میان دولــت و بخش خصوصی ،پرهیز از نگاه
باال به پایین ،تدوین برنامه محوری تســهیل
روابط بــا دنیا ،تقویت دیپلماســی اقتصادی،
حمایت از بخشها مولد ،به حاشــیه بردن و
غیرجذاب کردن بخشهای غیرمولد ،ثبات و
اصــاح در قوانین و مقررات ،پرهیز از تصویب
قوانین خلق الساعه.وی تصریح کرد :آزمون و
ی نمیبرد و باید چشم اندازهای
خطا راه به جای 
تولید را ترســیم و در راستای آن عمل کنیم
در حال حاضر اصالحــات جزیی دیگر جواب
نمیدهد و باید استراتژی مشخص تدوین و بنا
به آن جلو برویم به عبارت دیگر باید ریشهای
مسائل را حل و فصل کنیم.آرگون در پایان با
طرح این پرسش که تولیدکنندگان داخلی چه
میزان از دانش و فنآوری روز بهره میگیرند؟
افزود :مدیران چه میزان از دانش روز بهرهمند
هســتند؟ آیا ما بهــرهوری الزم را در صنایع
مختلف از فوالد سازی تا خودرو سازی داریم؟
ما بــرای تولید یک تن فوالد چه میزان انرژی
مصرف میکنیم و در کشورهای پیشرفته چه
میزان انرژی مصرف میشــود؟ اینها مسائلی
است که باید به آن توجه کرد و برای حل آنها
راهکار ارائه داد متاسفانه عدم مدیریت صحیح
در کشور باعث شده است روند خروج نیروهای
انسانی خبره از کشور تسریع شود.

5

گزیده خبر
قانون در حال اجراست

تجار منتظر نباشند؛ حرف از برگشت ارز
 ۴۲۰۰نیست!

اینکه اعالم شــده «دولت تصمیم دارد تکلیف قانون بودجه درباره تغییر نرخ ارز
حقوق ورودی از  ۴۲۰۰به  ETSرا امسال اجرا نکند» در حالی است که این قانون
از یک ماه پیش به اجرا در آمده و دولت در الیحه دو فوریتی ،درخواست کاهش
حقوق گمرکی را به مجلس ارائه کرده است ،نه عدم اجرای تغییر مبنای محاسبه
حقوق ورودی و برگشت ارز  ۴۲۰۰تومانی.به گزارش ایسنا ،آنچه در سال جاری
برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده  ،آن را به یکی از
پرحاشــیهترین تغییرات حوزه تجارت در سال جاری تبدیل کرده است .حقوق
وروی از جملــه بخشهای درآمدی دولت در بودجه و شــامل حقوق گمرکی
و ســود بازرگانی است که تا ســال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کاالی
وارداتــی آن دالر  ۴۲۰۰تومانی بود.در قانون بودجه  ،۱۴۰۰مجلس بدون اینکه
دولت در الیحه ،درخواستی داشته باشد تصویب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق
ورودی کاالهای اساسی ،دارو ،تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای
کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و  ۴۲۰۰تومان باشد و نرخ چهار درصد
حقوق گمرکی نیز برای این کاالها به یک درصد کاهش پیدا کند .در مورد سایر
کاالها مقرر شــد که محاسبه حقوق ورودی ،براســاس ( ETSسامانه مبادالت
الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشــد .با این حال
گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای این قانون ،افزایش بهای تمام شــده کاالی
وارداتی و تبعات تورمی آن در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشــنهاداتی به
دولت ،اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم ســران قوا،
در سال گذشته اجرا نشد.
افزایش حقوق ورودی در خواست چه کسی بود؟
اما دولت در الیحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از
 ۴۲۰۰به نرخ  ETSرا به مجلس ارائه کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دالر ۴۲۰۰
تومانی برای کاالهای اساســی حذف و حقوق گمرکی سایر کاالها کم نشد؛ این
عینا توســط مجلس به تصویب رسید و در فروردین ماه به دستگاههای مربوطه
ابالغ شــد .به هر حال آثار تورمی تغییر نرخ محاســبه حقوق ورودی آن هم در
زمانی که حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از تامین ارز کاالهای اساســی در دستور کار
قرار بود ،آثار تورمی خود را به همراه داشــت .از این جهت اعالم شــد که دولت
کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی سایر کاالها (کاالهای غیر اساسی)
که در بودجه پیش بینی نشده بود را بررسی میکند تا از این طریق تا حدودی
از تبعات تورمی این تصمیم جلوگیری شــود .براین اساس سود بازرگانی که در
اختیار دولت قرار داشت برای تعدادی از تعرفهها کاهش پیدا کرد و با ابالغ دولت
 ،اجرای تبصره  ۷قانون بودجه برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از محاســبه حقوق
ورودی و تغییر آن به نرخ  ETSکه نرخ حاشیه بازار و بیش از پنج برابر بود از سوم
خردادماه امسال اجرایی شد  .البته در کنار آن تغییرات نرخ محاسبه مالیات بر
ارزش افزوده نیز قرار داشت و در مجموعه هزینه واردات را تحت تاثیر قرار داد.
الیحه دو فوریتی با امضای وزرای اقتصاد و صمت
اما اخیرا با برخی برداشتها از اظهارات رئیس جمهور در مورد تورم ،وزیر اقتصاد
توضیحاتی با اشاره به حقوق ورودی ارائه کرده که با توجه به آنچه اتفاق افتاده
و دولت پیشنهاد داده قابل تامل است .خاندوزی گفته که «برخی از احکام قانونی
مثل حکم قانون بودجه مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاســبه حقوق ورودی
گمرک از  ۴۲۰۰تومان به نرخ  E TSافزایش یابد که در بودجه دولتهای گذشته
هــم بود و دولت قبل اجرا نکرد اما در بودجــه  ۱۴۰۱این حکم وجود دارد که
دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند  .براین اساس الیحه دو
فوریتی به مجلس داده و درخواســت کرد که مجلس با این هدف که االن زمان
مناسبی برای اجرای این سیاست نیست ،با دو فوریت و اصل الیحه موافقت کند
تا به  ۱۴۰۲موکول شود».
حقوق ورودی تغییر کرده و در حال اجراست؛ پیشنهاد کاهش حقوق
گمرکی به مجلس رفت
این در حالی مطرح شده که این تکلیف قانون ،در اوایل خردادماه به اجرا درآمده
و در حال حاضر محاسبه حقوق ورودی با نرخ  ETSانجام می شود .در عین حال
دولت در هفتم خردادماه یک الیحه دو فوریتی به مجلس فرستاد که درخواست
عدم اجرا در آن نبود بلکه به اصالح تبصره  ۷هم اشــاره و درخواســت کاهش
حقــوق گمرکی به عنوان جزئی از حقــوق ورودی را مطرح کرد .در این الیحه
که به امضای وزیر اقتصاد و وزیر صمت نیز رســیده بود دولت خواسته بود که
«حقوق گمرکی مواد اولیه واســطهای ،اجزاء ،قطعات ،ماشینآالت و تجهیزات
که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر  ۱۰درصد است به یک
درصد کاهش یابد».
تاکید ســخنگوی دولت بر الیحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی
حقوق ورودی
موضوع الیحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی مصوبه بودجه در مورد حقوق
ورودی را بهادری جهرمی -ســخنگوی دولت -در توضیح صحبت های رئیس
جمهور مورد تاکید قرار داد و اعالم کرد که « افزایش نرخ ارز مبنای محاســبه
حقوق ورودی گمرک از  ۴۲۰۰تومان به  ETSکه در قانون بودجه امسال آمده از
احکامی است که آثار تورمی دارد .از این جهت رئیسجمهور گفته که دولت برای
ی به مجلس ارسال کرده است».
کاهش آثار تورمی این مصوبه ،الیحه دوفوریت 
از مجلس خبری نشد؛ وزیر صمت به رئیس جمهور نامه نوشت و الیحه
را تکرار کرد
از بررســی الیحه دوفوریتی دولت به مجلس با وجود گذشــت بیش از یک ماه،
هنوز خبری نیســت اما در دوم تیرماه ،بــار دیگر فاطمی امین-وزیر صمت-در
مکاتبه ای با رئیس جمهور ،خواســتار فوری کاهش حقوق گمرکی شد؛ یعنی
همان موردی که در الیحه دو فوریتی آمده بود.وی با هشــدار نســبت به اینکه
افزایش نرخ مبنای محاســبه تعرفه ،افزایش مضاعف مالیــات بر ارزش افزوده
کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینههای تولید،
افزایش قاچاق ،افزایش نیاز به نقدینگی ،کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.
از رئیس جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.
قرار نیست حقوق ورودی مثل پارسال و با ارز  ۴۲۰۰باشد
افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی واردکنندگان و به
ویژه تولیدکنندگان شده اســت .به هر حال حدود  ۸۰درصد کاالهای وارداتی
غیراساسی ،مواد اولیه و واسطهای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی
برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشــت؛ از این رو حتی کاهش ســود
بازگانی  ،بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش
شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است .تغییر در حقوق گمرکی نیز در اختیار
دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم گیری کند که
هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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در الیح ه بانک مرکزی به دولت پیشنهاد شد:

اخذ کارمزد از دستگاههای اجرایی برای
ی به استعالمات بانکی
پاسخگوی 

تهــران -ایرنــا« -از آنجــا
که بانکها برای اســتفاده
از خدمــات و اطالعــات
ســامانههای دولتــی باید
کارمزد بپردازند و پاسخ به
اســتعالم از مراجع مختلف
مانند قــوه قضاییه ،فراجا و
دیگر دســتگاهها مستلزم
صــرف هزینــه عملیاتی و
ی اجرایی هم باید متقاب ً
ال برای
تخصیص منابع انســانی است ،دســتگاهها 
اســتعالمات بانکی کارمزد پرداخت کنند».به گزارش خبرنگار حوزه دولت
ایرنا ،بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در راســتای تأمین و استمرار
ثبات و ســامت شبکه بانکی کشــور و ضرورت اخذ کارمزد از استعالمات
ســازمانها و نهادهای مختلف دولتی برای تأمیــن هزینههای مربوطه در
بانکها و مؤسســات اعتباری و جلوگیری از تحمیــل هزینههای مذکور
بر سهامداران بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری ،پیشنویس الیحه دو
فوریتی «اخذ کارمزد اســتعالمات بانکی» را بهمنظور بررسی و تصویب به
هیــأت وزیران ارائه کرد.در مقدمه این الیحه آمده اســت« :همانطور که
وجود قیمت در خرید کاال امری ضروری و بدیهی است ،کارمزد نیز قیمت
ارائــه خدمات بوده و وجود آن موجبات ایجاد رونق در فضای کســبوکار
را فراهم خواهد ساخت و شــارع مقدس نیز در قالب اصولی از قبیل اصل
سمی نسبت به طرحریزی
الم ّ
تبرع و طراحی نظام اجرتالمثل و اجرت ُ
عدم ّ
نظام جبران خدمات اقدام کرده اســت؛ بر همین مبنا نظام تقنینی کشور
نیز در متــون قانونی متعدد بر ضرورت جبران خدمات ارائه شــده تأکید
کرده اســت».در ادامه مقدمه الیحه مذکور تصریح شده :از آنجا که بانکها
و مؤسســات اعتباری ملزم به پرداخت کارمزد در ازای استفاده از خدمات
و اطالعات ســامانههای دســتگاههای دولتی هستند و از آنجا که پاسخ به
اســتعالمات بانکی مراجع مختلف (از قبیل قــوه قضاییه ،نیروی انتظامی،
تأمین اجتماعی و )...نیز مســتلزم صرف هزینه عملیاتی و تخصیص منابع
انسانی است ،متقاب ً
ال میبایست ارائه این قبیل خدمات نیز مشمول دریافت
کارمزد گردد».بانک مرکزی در متن الیحه خود با اســتناد به آنچه «لزوم
اســتمرار ارائه خدمات مطلوب توسط بانکها و ضرورت تأمین هزینههای
مترتبه بر ارائه اینگونه خدمات توســط استفادهکنندگان آنها» خوانده ،به
اســتناد بند ( )۴ماده ( )۴۴قانون پولی و بانکی کشور و بند ( )۴ماده ()۲۰
قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرده« :در موارد اســتعالم اطالعات از
بانکها و مؤسسات اعتباری توسط دستگاههای متبوع ماده  ۵قانون خدمات
کشــوری و ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه مصوب اسفند  ،۹۵پرداخت
هزینــه و کارمزدهای مترتبه بر عهده شــخص دریافتکننده این خدمات
است و در صورتی که بانکها و مؤسسات اعتباری برای دریافت خدمات به
دستگاههای اجرایی مبالغی را پرداخت کنند ،مجاز خواهند بود هزینههای
پرداختی را از متقاضی دریافت کنند» .در این الیحه همچنین تأکید شده
آییننامه اجرایی این تبصره باید ظرف  ۳ماه پس از الزم االجرا شدن قانون
از ســوی بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و
تدوین و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شود .بررسی کارشناسی و اعالم
نظر اولیه درباره الیحه دو فوریتی «اخذ کارمزد استعالمات بانکی» در دولت
بر عهده کمیسیون اقتصاد است.
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بازار مالی
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گزیده خبر
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دالر در اوج؛ طال در قعر

قیمت طال امروز پنجشنبه کاهش یافت و بدترین شرایط سه ماهه خود
در پنج ماه اخیر را تجربه کرد زیرا تقویت دالر و نطق تندروانه بانکهای
مرکزی جذابیت داراییهای بدون بازده را از بین برد.به گزارش ایســنا،
بهای هر اونس طال تا ســاعت  ۱۵و  ۱۰دقیقه عصر به وقت شــرقی با
 ۷.۴۰درصد کاهش به  ۱۸۱۰دالر و  ۵۰ســنت رسید و طالی آمریکا با
 ۰.۴۱درصد کاهش به  ۱۸۱۱دالر و  ۵۰ســنت رسید.روسای ارشد بانکهای مرکزی جهان هنگام گردهمایی
در کنفرانس ســاالنه بانک مرکزی اروپا در پرتغال گفتند که کاهش تورم باال در سراســر جهان ناراحتکننده
خواهد بود و حتی میتواند رشد را کاهش دهد اما باید به سرعت انجام شود تا از رشد سریع قیمتها جلوگیری
شود.ریکاردو اوانجلیستا ،تحلیلگر ارشد  ActivTradesگفت :به طور معمول ،طال در زمان تورم باال به خوبی عمل
میکند اما سرمایهگذاران نگران این هستند که سرمایه خود را در جایی متوقف کنند که هیچ بازدهی نداشته
باشد .با کاهش جذابیت طال ،شاخص دالر نزدیک به اوج دو دهه اخیر خود در نوسان بود و میتواند بهترین سه
ماهه خود را در بیش از پنج سال گذشته ثبت کند و طالی قیمت دالر را برای خریداران خارجی گرانتر کند.
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رد پای کره شمالی در سرقت
 ۱۰۰میلیون دالری رمزارز
هکرهای کره شمالی احتماال در حمله هفته گذشته که در جریان آن حداکثر  ۱۰۰میلیون دالر رمزارز
از یک شرکت آمریکایی به سرقت رفت ،دست داشتهاند.به گزارش ایسنا ،داراییهای رمزارز  ۲۳ژوئن
از  Horizon Bridgeکه توســط بالک چین هارمونی اداره میشود و امکان انتقال داراییهای رمزارز به
بالکچینهای دیگر را فراهم میکند ،به سرقت رفت .این سومین هک یک پل بالک چین مهم در سال میالدی جاری است .هکرها در فوریه،
بیش از  ۳۰۰میلیون دالر از پل بالک چین وارمهول به سرقت بردند .پل بالک چین رونین در اواخر مارس حدود  ۶۲۰میلیون دالر را در
یک حمله هک از دســت داد.طبق یافتههای شرکتهای تحقیقات دیجیتالی ،از آن زمان فعالیت هکرها نشان میدهد این سرقت ،ممکن
است به کره شمالی ارتباط داشته باشند .ناظران تحریمهای سازمان ملل متحد میگویند پیونگ یانگ از پولهای مسروقه برای تامین مالی
برنامههای موشکی و هستهای استفاده میکند.نیک کارسن ،تحلیلگر سابق اف بی آی که درباره سرقتهای رمزارز کره شمالی برای شرکت
آمریکایی  TRM Labsتحقیق میکند ،اظهار کرد :بر اساس الگوی مبادالت ،به نظر میرسد این هک ،کار کره شمالی باشد .شرکت الیپتیک
هم در گزارشی اعالم کرد شواهد قوی وجود دارد که گروه الزاروس کره شمالی ،مسئول این دزدی هستند

در پی افشای صورتهای مالی بانکهای دولتی توسط دولت سیزدهم مشخص شد؛

زیان انباشته ۸۱۶هزار میلیارد ریالی بانکهای دولتی
تهران -ایرنا -فقدان شفافیت در عملکرد شرکتها و بانکهای
زیرمجموعه دولتی در ســالهای گذشــته باعث عدم کارایی
و از دســت رفتن منابع مالی کشور شــده بود که وزارت امور
اقتصادی و دارایی دولت ســیزدهم با هدف پایان دادن به این
تاریکخانهها ،انتشار صورتهای مالی این شرکتها و بانکها
را در دســتور کار خود قرار داد.به گــزارش ایرنا ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی در گزارشــی اعالم کرد :مقایســه بودجه
ساالنه شرکتهای دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران ()GDP
نشان میدهد نسبت بودجه شرکتهای دولتی به  GDPبین
ســالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۶حدود  ۵۴تا  ۵۶درصد بوده که به
 ۳۷درصد در سال  ۱۳۹۹و  ۳۳درصد در سال  ۱۴۰۰رسیده
است.بر این اساس میتوان گفت بهطور میانگین در سالهای
اخیر بودجه شــرکتهای دولتی معادل  ۳۵درصد کل تولید
ناخالص داخلی کشور بوده است.
همچنین بانکها و شــرکتهای دولتی بخش قابلتوجهی از
طرح های بزرگ عمرانی و تراکنشهای مالی کشور را به خود
اختصاص میدهند و از این نظر ،شفافسازی نحوه درآمدزایی،
نحوه هزینه کرد ،جزییات پرداختها ،جزییات ســود و زیان،
بدهیها و مطالبات ،کســری و تراز بودجه و عملکرد مالی و
همچنین حقوق و دســتمزد و هزینههای اداری و جاری این
شــرکتها نهتنها میتواند از بسیاری از ناکارآمدیها و اتالف
ســرمایههای کشور جلوگیری کند ،بلکه اعتماد عمومی را به
بدنه اجرایی دولت بازخواهد گرداند.دولت ســیزدهم از زمان

شروع به کار خود شفافســازی در شرکتها و سازمانهای
زیرمجموعــه را بهطور جد پیگیری و در این راســتا اقدام به
افشای صورتهای مالی شــرکتها و بانکهای دولتی برای

عموم مردم کرده است.
جزییات زیان انباشته در بانکها

وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد؛

عدم افزایش نرخ سود  ۱۸درصدی مسکن مهر
برای پروژههای ناتمام

وزیر راه و شهرسازی با ابالغ دستور به معاونان مرتبط و مدیران کل راه و شهرسازی تصریح کرد :از تیرماه صرفاً پروژههای
تکمیل شــده جهت افزایش نرخ سود  ۱۸درصد به بانک معرفی شوند.به گزارش ایبِنا ،رستم قاسمی ضمن ابالغ دستور
به معاونان مرتبط و مدیران کل راه و شهرســازی بر برقراری ارتباط و تعامل مدیریت شــعب استانی بانک با مدیران کل
نهادهای متولی مسکن مهر تاکید کرد.وی با بیان آنکه از تیرماه صرفاً پروژههای تکمیل شده جهت افزایش نرخ سود ۱۸
درصد به بانک معرفی شوند ،عنوان کرد :این پروژهها باید دارای انشعابات و کنتورهای آب ،برق ،گاز ،شبکه فاضالب و همچنین محوطهسازی و آمادهسازی کامل
راه آسفالته و پیادهرو قابل دسترس به واحدها باشند.وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :در این راستا بانکها با تائیدیه نهادهای متولی مسکن مهر از جمله
ادارات کل راه و شهرسازی ،شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقالب اسالمی نسبت به ارسال پیامک و اطالع رسانی اقدام خواهند کرد.

بانکهای دولتی یکی از مهمترین بخشها از مجموعه دولت
هســتند که عملکرد آنها در سالهای قبل با انتقادات زیادی
روبرو شــده اســت .این بانکها باوجود نقش مؤثری که در
سیستم بانکی ایران ایفا میکنند اما هیچگاه به شفافسازی
در مورد عملکرد خود ملزم نمیشــدند.رویهای که در ســال
جاری و با همت دولت ســیزدهم تغییر کرد و برای اولین بار
صورتهای مالی سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بانکهای دولتی در
معرض عموم قرار گرفت.حال بررسی صورتهای مالی شش
بانک دولتی نشان میدهد که این بانکها طی عملکرد گذشته
خود و به دلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت
وجود داشت؛ با زیان انباشته قابلتوجهی روبرو شدهاند.زیانی
که گاه در مقایســه با سرمایه ثبتشده این بانکها از نسبت
باالتری برخوردار است و منجر به بروز مشکالت فراوانی برای
سیستم بانکی کشور شده است .بهعنوانمثال در سالهای ۹۸
و  ۹۹زیان انباشته بانک توســعه تعاون از سرمایه اعالمشده
این بانک در زمان مذکور ( ۹هزار و  ۱۹۲میلیارد ریال) بیشتر
بوده است.کارشناسان اقتصادی دالیل متعددی را برای زیان
ت هســتند
دهی بانکها مطرح میکنند که عمده آنها عبار 
از مطالبات از دولت ،غیــر مولد بودن داراییها ،وجود امالک
مازاد پرشمار ،تسهیالت تکلیفی ،بازده بسیارکم شرکت های
بانک ها که معلول سوءمدیریت و گاه اداره سیاسی و منطقهای
شــرکت ها و مطالبات غیر جاری از بخش خصوصی و البته
فساد است.

فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانکها
ابالغ شد

با ابالغ رســمی مرکز اطالعات مالی وزارت اقتصاد ،برای نخســتین بار فهرست اشخاص
مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.به گزارش ایبِنا ،همراه این فهرست،
مجموعه محدودیتهایی که برای ارائه خدمات به این افراد باید اعمال شوند نیز اعالم شده
است.بنابراین گزارش ،مهمترین این محدودیتها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات
بانکی»« ،محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالتنامه و
توقف اجرای وکالت نامه های سابق الصدور» هستند .براساس ابالغیه مرکز اطالعات مالی
وزارت اقتصاد و برابر ماده  ۸۴آییننامه ماده  ۱۴قانون مبارزه با پولشویی ،اشخاص مظنون
با ارائه مســتندات قابل راستی آزمایی نظیر مستندات مربوط به شغل و درآمد و دارایی
ها و غیره یا ارائه احکام قضایی مرتبط میتوانند برای خروج از فهرست مذکور اقدام و در
صورت تایید این مرکز از آن خارج شوند.

دستگیری  ۴۰سرشاخه اصلی معامالت فردایی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت :تعداد  ۴۰نفر از سرشــاخههای اصلی
معاملهگران ارز و یا طالفروشــان متخلف شناســایی و دستگیر شــدند.به گزارش ایبِنا،
ســرهنگ هدایت بهرامی اظهار داشت :در مدت یک ماه اخیر تعداد یک میلیون و ۶۰۰
قلم انواع لوازم خانگی قاچاق کشف شده است.وی افزود :به عنوان مثال میتوان به ۲۱۲
هزار و  ۹۰۰قلم انواع بلورهای خارجی اشــاره کرد که در بسته بندی و جعبههای ایران
وارد کشور شده است.رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد :همچنین یک
کامیون-خاور کشف شده است که بارش چمدانهای خارجی بوده و در شهرهای جنوبی
بارگیری شده است اما به دلیل اینکه بتواند از چشمان پلیس دور بماند روی چمدانها را
علوفه دام بار زده اند.بهرامی خاطرنشان کرد :معامالت فردایی معامالت غیرمجازی است،
این معامالت هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی غیرمجاز است و به هموطنان توصیه
میکنند وارد این بازار نشوند.وی با بیان اینکه این معامالت تحت نظر اطالعاتی و عملیاتی
پلیس است ،گفت :افرادی که وارد این بازار میشوند نوعی مجرم هستند.
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وزیر خارجه عراق:

گفتوگوهای جداگانهای میان مصر و اردن و ایران در جریان است

وزیر امور خارجه عراق با بیان این که در ســفر
اخیر نخستوزیر این کشور به عربستان سعودی
توگوهای تهران و ریاض پرداخته شده،
به گف 
توگوهــای جداگانه مصر و ایران و اردن
از گف 
و ایــران در بغــداد خبر داد.به گــزارش گروه
بینالملل خبرگزاری فارس«،فؤاد حسین» وزیر
امور خارجه عراق ،بعدازظهر روز (پنجشــنبه)،

توگو با شبکه سعودی «الحدث» گفت
در گف 
که در ســفر «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر
توگوهای
این کشور به عربستان سعودی به گف 
تهران و ریاض پرداخته شد.بنابر گزارش شبکه
شعودی الحدث ،وزیر خارجه عراق ابتدا اظهار
داشــت« :روابط با عربستان ســعودی بسیار
خوب است و به صورت مستمر در حال توسعه
میباشد».فؤاد حسین با اشاره به اینکه «ایران
ایده ایجاد مجاری ارتباطی با مصریها را مطرح
کرده اســت »،افزود کــه «آمریکاییها تأکید
کردند اجالس خلیج [فــارس] به نفع منطقه

است».طبق گزارش این رسانه سعودی ،حسین
اضافه کرد« :عراق در اجالس خلیج [فارس] با
واشنگتن شرکت خواهد کرد .مشکالت عراق با
توگو حل خواهد شد».وی
ایران و ترکیه با گف 
همچنین با اشــاره به حمالت مکرر به منطقه
کردستان عراق ،بیان کرد« :کسی که کردستان
را هدف قرار میدهد ،میخواهد میان بغداد و
اربیل و در داخل منطقه [کردســتان] بحران
ایجاد کند .حمله منطقه کردســتان به صورت
موقت متوقف خواهد شــد».وزیر امور خارجه
توگوهای
عراق همچنین با گزیر مجدد به گف 

تهــران و ریاض گفت« :در ســفر الکاظمی به
عربستان ســعودی مســئله حمایت عراق از
گفتوگوهای ســعودی-ایرانی مــورد بحث و
توگوهای جداگانهای در
بررسی قرار گرفت .گف 
بغداد میان اردن و ایران و مصر و ایران آغاز شده
است».فؤاد حسین ادامه داد« :در سفر الکاظمی
به عربســتان سعودی اختالف سعودی و ایران
بر ســر یمن مطرح شد .الکاظمی علنی شدن
توگوهای سعودی و ایرانی را مطرح کرد .ما
گف 
جدیت ایران درباره آتشبس یمن را احســاس
کردیم .ما نقشی محوری در روابط میان تهران

و واشــنگتن ایفا میکنیم».اظهارات وزیر امور
خارجه عراق پس از سفر اخیر نخستوزیر این
کشور به عربســتان سعودی و ایران بیان شده
است .حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
جمهوری اســامی ایران در دیدار با مصطفی
الکاظمی آخرین تحوالت منطقه و موضوعات
مرتبط با روابط دوجانبه را مورد بحث و تبادل
نظر قرار داده بود.وزیر امور خارجه ایران با اشاره
به برقراری آتش بس در یمن ،بر حمایت ایران
از تداوم آتش بس و لزوم پایان محاصره انسانی
در این کشور تأکید کرده بود.

بیانیه تروئیکای اروپایی درباره
برنامه هستهای ایران
انگلیس ،آلمان و فرانســه در بیانیهای مشــترک پیش از آغاز جلســه شورای امنیت
سازمان ملل متحد برای بررســی روند اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱از ایران خواستند تا از
فرصت دیپلماتیک مذاکرات وین برای احیای برجام استفاده کند.به گزارش ایسنا ،در
بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی که روز پنجشنبه منتشر شده ،آمده است« :شورای
امنیت متوجه تهدید ایران علیه امنیت بینالمللی از طریق تشــدیدهای هستهایاش
شده است .برنامه هستهای ایران از هر زمان دیگری در گذشته پیشرفتهتر شده است.
ایران طی سه سال گذشته گامهایی جهت تسریع برنامه هستهای خود اتخاد کرده و
به تشدید آن ادامه میدهد .برخی از مهمترین این گامها در حین روند مذاکرات برای
بازگرداندن این کشور به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و آمریکا به
توافق انجام گرفته اســت .تالشهای شدید دیپلماتیک جهت احیای برجام منجر به
حصول توافقی قابل دوام شــده است که از ماه مارس روی میز قرار دارد .ما متاسفیم
کــه ایران تاکنون از این فرصت دیپلماتیک اســتفاده نکرده و به تقویت فعالیتهای
هستهای خود پرداخته است».در ادامه این بیانیه آمده است« :اخیرا ایران اعالم کرد که
سانتریفیوژهای قدرتمند و پیشرفته جدیدی را نصب کرده و از آنها استفاده میکند.
ایــران همچنین اعالم کرده بود که تجهیــزات نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
ذیل برجام را قطع کرده اســت .این رخداد با توجه به این مسئله که ایران به انباشت

بینظیر اورانیوم با غنای  ۲۰و  ۶۰درصد ادامه میدهد ،بسیار نگرانکننده است .وظیفه
راستیآزمایی و نظارت بر اجرای برجام مسقیما توسط شورای امنیت سازمان ملل به
آژانس بینالمللی انرژی اتمی محول شده است .اقدام ایران مبنی بر پایاندادن به تدابیر
شــفافیت مرتبط با برجام گامی منفی ،غیر سازنده و تحریکآمیز محسوب میشود
که شورا نمیتواند در خصوص آن سکوت کند».سه کشور اروپایی افزودند« :اقدامات
ایران موانع بیشتری برای خود جهت بازگشت به اجرای کامل تعهدات هستهای ذیل
برجــام و احیای توانایی آژانس در ارائه تضمینهایی در رابطه ماهیت صلحآمیز برنامه
هستهای ایران ایجاد میکند .اقدامات ایران بهسرعت تعادل بستهای که ما ماهها برای
احیای برجام بر ســر آن مذاکره کرده بودیم را بر هــم میزند و پنجره برای را ه حل
ت هســتهای
دیپلماتیک فوری را میبندد .ما از ایران میخواهیم که از تشــدید فعالی 
دست بکشد و از آنها بازگردد ،همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر
بگیرد و از فرصت باقیمانده روی میز  -که به نفع دولت و ملت ایران است  -استفاده
کند».انگلیس ،آلمان و فرانســه در ادامه نوشتند« :ما حمایت کامل خود را نسبت به
تالشهــای هماهنگکننده برجام جهت احیای برجام ابراز میکنیم .ایران باید از این
فرصت تا زمانی که از دســت نرفته ،برای نهاییســازی توافق استفاده کند .متاسفانه
متوجه شدهایم که در جلســهای که روز گذشته در دوحه پایان یافت ،ایران بار دیگر

از این فرصت اســتفاده نکرده و به جای آن خواســتههای بیشتر و غیر واقعگرایانهای
را مطرح کرده اســت».در انتهای این بیانیه نوشــته شده است« :امروز شورای امنیت
همچنین درخصوص تحوالت کلیدی در برنامه موشــکی ایران که مغایر با قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل است ،گفتوگو خواهد کرد .شورا از ایران میخواهد
که انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موشــکهای بالیســتیک طراحیشده برای حمل
تسلیحات هستهای  -از جمله پرتاب موشک از طریق فناوری موشکهای بالیستیکی
ایــن چنینی  -خودداری کند .همین چند روز پیــش بود که ایران با پرتابگر فضایی
آزمایش دیگری انجام داد که شــامل فنــاوری دوکاربردی بود که میتوان از آن برای
ساخت موشکهای بالیستیک دوربرد و قارهپیما استفاده کرد .ما از ایران میخواهیم
کــه از انجام این اقدامات تحریکآمیز خــودداری کند .ما فعالیتهای بیثباتکننده
مداوم ایران در منطقه را محکوم میکنیم و از این کشور میخواهیم که به فعالیتهای
موشکهای بالیستیک و اشاعه هستهای مغایر با قطعنامه  ۲۲۳۱امنیت سازمان ملل
و دیگر قطعنامهای این شــورا پایان دهد .ما همچنین به طور کامل از دبیر کل برای
بررســی و گزارشدهی در رابطه با یافتن هرگونه شواهدی از انتقال قطعات ،مصالح،
کاالها ،فناوریها یا ارائه خدمات مغایر با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل
حمایت میکنیم».
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گزیده خبر
ان بی سی خبر داد؛

احتمال اعمال تحریم های جدید علیه ایران
در صورت شکست مذاکرات هسته ای

شبکه آمریکایی به نقل از مقامهای این کشور گزارش داد واشنگتن آماده است تا
در صورت شکست مذاکرات هستهای ،تحریمهای ضدایرانی را با تمرکز بر هدف
قرار دادن صادرات نفت ایران به چین تشدید کند.
به گزارش فارس ،شبکه «انبیسی نیوز» در گزارشی با اشاره به اظهارنظر سال
گذشــته «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا مبنــی بر این که «ایاالت
متحده آماده اســت تا در صورت شکست مذاکرات هستهای به گزینههای دیگر
روی بیاورد» ،به نقل از مقامهای آمریکایی اعالم کرد واشــنگتن آماده است تا
در صورت چنین سناریویی ،تحریمها علیه ایران را تشدید کند.به نوشته پایگاه
اینترنتی این شــبکه آمریکایی ،دیپلماتهای اروپایی و مقامهای سابق ایاالت
متحده به انبیســی گفتهاند که احتماالً واشنگتن تحریمهای جدیدی را علیه
ایــران اعمال خواهد کرد و به دنبال اجرای دقیقتر تحریمهای موجود با تمرکز
ویژه بــر هدف قرار دادن فروش نفت تهران به چین اســت .طبق این گزارش،
«عملیات خرابکارانه احتمالی علیه برنامه هســتهای ایران نیز میتواند روی میز
باشد».بر اساس گزارش انبیسی« ،مقامات سابق ،دستیاران کنگره و تحلیلگران
گفتند با توجه به اینکه چشــمانداز نجات برجام به طور فزایندهای تیره به نظر
میرســد ،دولت بایدن تحت فشــار فزایندهای در واشنگتن و از سوی متحدان
خاورمیانهای برای بررســی گزینههای دیگر به منظور مقابله با برنامه هستهای
ایران قرار گرفته است».این گزارش افزود :قانونگذاران (آمریکایی) گفتند که دو
هفته پیش به درخواســت سناتورها ،دولت بایدن یک جلسه توجیهی محرمانه
پشت درهای بسته درباره ایران ارائه کرد و گزینههای احتمالی «طرح ب» را در
صورت شکست دیپلماسی در نجات توافق هستهای  ۲۰۱۵ارائه کرد».
به گزارش این رسانه آمریکایی ،جو بایدن قرار است ماه آینده به فلسطین اشغالی
و عربســتان سعودی ســفر کند و انتظار میرود برنامه هستهای ایران در راس
برنامهها قرار گیرد.شــامگاه چهارشنبه مذاکرات رفع تحریمها در پایتخت قطر
پایان یافت .این دور از مذاکرات از روز سهشــنبه در شــهر دوحه برگزار و علی
باقری مذاکرهکننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران بدین منظور در رأس هیأتی
به قطر سفر کرد و در دو روز گذشته با انریکه مورا هماهنگکننده گفتوگوها به
مذاکره نشست .پیش از او هم «رابرت مالی» وارد دوحه شده بود و روز سهشنبه
با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر دیدار و گفتوگو کرد .بعد
از ادعای «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره عدم
پیشــرفت در مذاکرات غیرمستقیم دوحه ،یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
بــا تایید پایان یافتن مذاکرات ،مدعی شــد« :همزمان که از تالشهای اتحادیه
اروپا بسیار سپاسگزاریم ،اما از اینکه ایران باز هم نتوانست به ابتکار اتحادیه اروپا
پاسخ مثبت دهد و بنابراین هیچ پیشرفتی حاصل نشده است ،ناامید شدهایم».
این ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامــه ادعاهای خود افزود :ایران مانند
گذشــته در دوحه موضوعاتی را مطرح کرد که کام ًال غیرمرتبط با برجام بود و
ظاهرا ً آماده تصمیمگیری اساسی در مورد اینکه آیا میخواهد توافق را احیا کند
یا آن را دفن کند ،نبود.
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َ
ساقیا ربخیز و د ِده جام را

چهره روز

َ
کف
سارغ می رب م ن ات ز ب
ِ
رگ هچ بدانم یست زند عاقالن

احمدرضا شفیعیجم
احمدرضا شــفیعیجم (زاد ٔه  ۱۰تیر  )۱۳۵۰بازیگر،
کمدین و کارگردان ایرانی اســت.او از ســال ۱۳۶۴
بازیگــری در تئاتر را بصورت آماتور آغاز کرد و زمانی
که تنها ۱۸سال داشت توانست برای بازی در فیلم دو
همسفر انتخاب شــودو سفر هنری خود را آغاز کند.
پله جهش او اما بازی در سریال ساعت خوش بود که
منجر به شهرتش شــد و راه را برای او هموارتر کرد
هرچنــد پیش از آن در دو ســریال کمدی تلویزیون
کابلی بچه ها و جمعه با شما هر دو به کارگردانی علی
عمرانی بازی کرده و کار خود را آغاز کرده بود.شفیعی
جم از بازیگرانی است که بیشتر در ژانر کمدی فعالیت
داشته و به واسطهی آن محبوبیت زیادی در بین مردم
کســب کرد ،او در اغلب ســریال های پربیننده کمدی دهه  ۷۰و  ۸۰حضوری کلیدی داشت و با
اجرای تیپ هایی که خودش ابداع میکرد مانند نقشــش در ســریال چارخونه یا آثاری که مهران
مدیری کارگردان آنها بود( شــبهای برره ،نقطهچین ،جایزه بزرگو )...در محبوبیت عام این آثار
نتیجه محسوس و غیر قابل انکاری داشت .از جمله فیلم هایی که در آنها حضور داشته میتوان :دو
همسفر ،آپاچی ،وای آمپول ،ارتفاع پست ،قلقلک ،زندگی شیرین ،صورتی ،چارچنگولی ،گیلدا و...
و سریال هایی که در آنها بازی کرده :ساعت خوش ،بدون شرح ،چارخونه ،کوچه اقاقیا ،شب های
برره ،نقطه چین ،ترش و شــیرین ،در چشم باد ،مسافران ،جوکر و ...را نام برد.همچنین او تیتراژ
پایانی تعدادی از فیلم هایی را که بازی کرده همچون :آپاچی ،دم سرخ ها و پیشی میشی خودش
خوانده اســت .شفیعی جم سابقهی کارگردانی برای فیلم نمایش خانگی وفا ۲۰۱۲را نیز دارد و با
حضور در برنامهی خندوانه بارها به اجرای استندآپ کمدی پرداخته است.

پیشنهاد

َ
باده د ِده چند از این باد رغور
دود آه سین ٔه انالن من

محرم راز دل شیدای خود

سینما

َ َ
َ کش
ب ِ م این دلق ازرقافم را
نم
ما یخواهیم ننگ و انم را

نف
خاک رب رس س انرفجام را

فس
سوخت این ا ردگان خام را
نم
کس یبینم ز خاص و عام را

توفان شن در شهر کربال عراق /رویترز

دیدن نقاط کور با
«تصویربرداری شبحوار»

ورزشی

برتری تاریخی دختران هندبال ایران در قهرمانی جهان
نخستین پیروزی تاریخ هندبال دختران ایران در رقابتهای قهرمانی جهان اسلوونی کسب شد.به گزارش ایسنا ،تیم ملی هندبال
دختران جوان ایران در جریان مسابقات قهرمانی جهان اسلوونی مقابل مکزیک به میدان رفت و موفق شد اولین پیروزی تاریخ
زنان هندبالیست ایران در رقابتهای قهرمانی جهان را رقم بزند.دختران هندبال ایران در ادامه مسابقات پرزیدنت کاپ رقابتهای
قهرمانی جوانان جهان ،مقابل مکزیک به میدان رفتند و در این دیدار از همان ابتدا نبض بازی را در دست گرفتند و با نتیجه ۴۶
بر  ۲۶به سود خود به اتمام برسانند.دختر هندبال ایران در قهزمانی جهان برترین بازیکن زمین شد.در پایان دیدار تیمهای ملی
ایران و مکزیک در پرزیدنت کاپ رقابتهای قهرمانی جوانان جهان ،هانیه کریمی ملیپوش ایران عنوان برترین بازیکن این دیدار
را به دست آورد.هانیه کریمی در این دیدار عملکرد فوق العادهای داشت و بارها موفق به گلزنی شد و در پایان عنوان ارزشمندترین
بازیکن دیدار را کسب کرد.دختران ملیپوش ایران در مرحله گروهی این مسابقات مقابل گینه به تساوی رسیدند ولی مقابل تونس
و سوئد تن به شکست دادند .آنها برای قرار گرفتن در جایگا ه  ۱۷تا  ۳۲راهی رقابتهای پرزیدنت کاپ قهرمانی جهان شدند که
مقابل هند و اسلواکی شکست خوردند اما مقابل مکزیک به برتری رسیدند.

یک تکنیک جدید موسوم به «تصویربرداری شبحوار» بینایی انسان
را با هوش مصنوعی ترکیب میکند تا بتوان نقاط کور و گوشــه و
کنار را دید.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس ،بینایی با نیروی
اشــعه ایکس مدتها است که یک قدرت ماورایی برای ابرقهرمانان
بوده است ،اما به زودی انسانهای عادی نیز میتوانند اشیاء پنهان را
با کمی کمک از هوش مصنوعی ببینند.محققان دانشگاه «گالسکو»
یک سیستم «تصویربرداری شــبحوار» را معرفی کردهاند که امواج
مغزی فردی را که به نور پراکنده شده از دیوار نگاه میکند ،میخواند
تا یک شیء را در گوشهای شناسایی کند.این پیشرفت جدید ،بخشی
از شــاخهای از یک فناوری نوظهور است که به نام «تصویربرداری
غیرخط دید»( )NLoSشــناخته میشــود و امکان مشاهده اشیای
پنهان شــده توسط موانع را فراهم میکند .گاهی اوقات ،این شامل
تابش نور لیزر بر روی سطح ،گوشه و کنار و پشت به حسگر دوربین
اســت که پس از آن از الگوریتمهایی برای رمزگشایی نور برگشتی
پراکنده برای شناسایی جسم استفاده میشود.اکنون محققان برای
این مطالعه جدید ،دوربین خود را با چشم انسان جایگزین کردهاند.
این آزمایش به گونهای تنظیم شــد که نــور یک پروژکتور از میان
جســم پنهان که یک برش مقوا منقش به یــک حرف التین بود،
تابیده شــود و نور پراکندهای را روی دیوار بیاندازد .بیننده انسانی
فقط میتوانست آن نور پراکنده را روی یک دیوار سفید ببیند که به
تنهایی برای تشخیص جسم اصلی به اندازه کافی واضح نیست .این
همان جایی است که هوش مصنوعی وارد میشود.

تخت گاز
تولید سیمان از جلبک برای
اولین بار

آغاز دور تازه نمایش فیلمهای مستند
با «انیمیشن ایرانی»
دور تــازه نمایش فیلمهای مســتند در طرح اکران
حقیقت از  ۱۴تیرماه شروع میشود.به گزارش ایسنا
به نقل از ارتباطات و اطالع رســانی مرکز گســترش
ســینمای مســتند ،تجربی و پویانمایی« ،انیمیشن
ایرانی» به کارگردانی مهرداد شیخان از تولیدات مرکز،
سه شنبه  ۱۴تیرماه و در قالب طرح «اکران حقیقت»
نمایش داده شــده و درباره آن گفتوگو میشــود.
مستند «انیمیشــن ایرانی» روایتی از ورود انیمیشن
به ایران ،هنرمندان موثر در این رشته و سیری است
که پویانمایی از گذشته تا امروز طی کرده است .این
جلسه نمایش ســاعت  ۱۷:۳۰با حضور کارگردان و
با اجرا و کارشناســی مهرداد فراهانی برگزار میشود.
علیرضا گلپایگانی اســتاد دانشگاه هنر ،کارگردان و تهیهکننده انیمیشن میهمان ویژه این مراسم
اســت.طرح «اکران حقیقت» تابستان  ۱۴۰۰با هدف نمایش مســتندهای تولید شده در مرکز
گسترش در سامانه هاشور و مراکز فرهنگی سراسر کشور راه اندازی و در قالب آن مستندهای «بانو
قدس ایران» (مصطفی رزاق کریمی)« ،در جستجوی خانه خورشید» (مهدی باقری)« ،ف -الف»
(فرشاد اکتســابی)« ،زیر این چتر باران میبارد» (کتایون جهانگیری) و «بر سر خاک» (محسن
خانجهانی) نمایش داده شــد.دور تازه «اکران حقیقت» با «انیمیشــن ایرانی» آغاز میشود .این
جلســات هر هفته سهشنبه در سالن نمایش مرکز گســترش با حضور عالقهمندان ادامه خواهد
داشت .شرکت در این جلسات ،برای عالقهمندان آزاد است.

خاک رب رس کن غم ایام را

از هر دری خبری

شنبه گلوریا
داستانهای اسپانیایی موجود در کتاب شنبه گلوریا ساده
و متنوع هستند و هر خوانندهای میتواند از خواندن آنها
لذت ببرد .ماریو بندتی درباره داستان کوتاه ،زمانی گفته
بود« :ما گوشــهی دنجی از قارهی امریکاییم که در آن
نه نفت پیدا میشود ،نه سرخپوست ،نه مادهی معدنی،
نه آتشفشــان و نه حتی ارتشی که کودتا کند .ما کشور
کوچک داســتان کوتاهیم ».داســتانهای کتاب شنبه
گلوریا موضوعات مختلفی را شامل میشود :از موضوعات
سیاسی گرفته تا موضوعات عاشقانه .اما شاید بتوان گفت
نقطه مشترک در میان همه آنها «مردم عادی» است.
مردمی که به نظر میرسد در حاشیه قرار دارند و کسی
توجــهای به آنها ندارد .مثال یک کارمند ،پســربچهای
من
هفت ســاله در یک خانواده معمولی ،مردی که زنش به او خیانت میکند ،پسری معمولی که یک ِ
دیگر دارد و… .ظاهر داستانهای ماریو بندتی با درون آن متفاوت است .هنگامی که در هر داستان دقیق
میشویم و از نزدیک به جنبههای مختلف آن توجه میکنیم به نکتهای کامال متفاوت از ابتدای داستان
پی میبریم .نکتهای که در داســتانها خواننده را عمدا ً حیرتزده میکند از بین رفتن خوشباوری و
امیدی است که خیلی سریع محو میشود .دنیای پیچیده و تاریک در بیشتر داستانها ناگهان همه فضا
را اشغال میکند .در این داستانها واقعیت و ظاهر اتفاقات بسیار متفاوتتر از چیزی است که وجود دارد.
به عنوان مثال در داستان «آن لبها» بچهای هفت ساله را میبینیم که آرزوی رفتن به سیرک و دیدن
دلقکها را دارد .پدر نمیخواهد پسرش حرکات بندبازها را ببیند و او را از رفتن منع کرده اما همه توجه
این پسر کنجکاو روی دلقکهاست .نهایتاً تصمیم میگیرند به سیرک بروند و فقط نمایش دلقکها را
ببینند و به محض شروع بندبازی ،سیرک را ترک کنند .همهچیز خوب پیش میرود...

گنجینه

معرفی چری تیگو  ۸پرومکس ،شاسی بلند دو دیفرانسیل
خودروسازی چری یکی از جوانترین خودروسازان چین است که با توجه به عمر کم خود محصوالت قابل توجهی را به بازار خودروی
دنیا عرضه کرده است و در حال حاضر در برخی از کشورهای در حال توسعه کارخانه و نمایندگی فروش دارد .در بین خودروهای چینی
که در بازار ایران به فروش رسیدهاند چری سهم قابل توجهی دارد.یکی از محصوالت پر طرفدار چری ،تیگو  ۸است .در ادامهی این مطلب
به بررسی و معرفی چری تیگو  ۸پرومکس میپردازیم.این خودرو به معنی واقعی نشان دهندهی پیشرفت چین در یک دههی اخیر در
صنعت خودرو اســت .تیگو  ۸پرو مکس اولین خودروی چری مجهز به سامانه چهار چرخ محرک پس از شش سال است.چری تیگو ۸
پرومکس اواخر سال  ۲۰۲۱در چین معرفی شد .این خودرو در بخش پیشرانه دارای یک موتور  ۲لیتری  TGDIو مجهز به سیستم تزریق
سوخت مستقیم است .قدرت این پیشرانه برای محصوالت بازار چین و سایر کشورها متفاوت است .بر اساس اعالم چری این خودرو در
مدلی که برای بازار چین طراحی شده است  ۲۵۴اسب بخار قدرت و  ۳۹۰نیوتونمتر گشتاور تولید میکند .اما در نمونههای صادراتی
این ارقام به ترتیب  ۱۹۷و  ۳۷۵هستند .این نیرو به وسیلهی یک جعبهدنده هفت سرعته دوکالچه و سامانه چهار چرخ محرک با کالچ
 BorgWarnerدر محور عقب ،به چرخها منتقل میشود.

برای اولین بار در جهان ،دانشمندان یک سیمان دوستدار محیط
زیســت را از جلبکها ساختهاند.به گزارش ایسنا و به نقل از آیای،
هر ساله حدود دو گیگاتن کربن دیاکسید به دلیل تولید و استفاده
از سیمان در محیط زیست منتشر میشــود .طبق گزارش آژانس
حفاظت از محیط زیســت ایاالت متحده( ،)EPAسیمان در بین ۱۰
منبع بزرگ آلودگی صنعتی ،رتبه سوم را دارد.اکنون با کمال تعجب،
گروهی از محققان ادعا میکنند کــه میتوانیم با جایگزین کردن
سیمان سنتی با سیمان بیوژنیک جدید مبتنی بر ریزجلبک(مادهای
که با اســتفاده از موجودات زنده ساخته میشود) این انتشار کربن
ناشی از سیمان را به سرعت متوقف کنیم.تیمی از محققان دانشگاه
«کلرادو بولدر» با همکاری دانشــمندان همکار خود در «آزمایشگاه
ملی انرژیهــای تجدیدپذیر»( )NRELو دانشــگاه «نورث کارولینا
ویلمینگتــون»( )UNCWیک روش منحصــر به فرد کربنخنثی با
استفاده از سنگ آهک رشد یافته بیولوژیکی ایجاد کردهاند .این ماده
جدید میتواند آلودگی محیطی ناشی از فعالیتهای ساختمانی در
سراسر جهان را به شــدت کاهش دهد.بتن که عمدتاً با استفاده از
ســیمان ،آب و شن ساخته میشود ،پرمصرفترین ماده در سراسر
جهان در نظر گرفته میشــود .چه در آمریکای شمالی ،چه در اروپا
و چه در آسیا ،فعالیتهای ســاختمانی را نمیتوان بدون بتن و به
خصوص سیمان تصور کرد.پروفسور «ویل اسروبار» محقق ارشد این
مطالعه و استاد دانشگاه «کلرادو بولدر» ضمن تاکید بر اهمیت بتن،
گفت :ما روی این ســیاره بیش از هر ماده دیگری ،بتن میسازیم و
این بدان معناست که بتن زندگی همه را تحت تاثیر قرار میدهد.

