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رییس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با رجب طیب اردوغان با تاکید بر اینکه این سطح از روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور حتماً کافی 
نیست و می تواند به سطح باالتری حرکت کند گفت: در این روند به سطحی تا سه برابر باالتر از میزان فعلی توجه داریم.به گزارش ایسنا، آیت اهلل ابراهیم 
رئیسی در نشست خبری امضای اسناد مشترک همکاری بین ایران و ترکیه با تبریک ایام عید قربان و غدیر، اظهار کرد: بدون تردید سفر آقای اردوغان به 
ایران نقطه عطفی برای ارتقای سطح همکاری دو کشور خواهد بود.وی افزود: در مذاکرات، اراده جدی دو کشور برای این امر و ارتقای سطح روابط حوزه های 
مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی و دیگر حوزه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.رییس جمهوری یادآور شد: این سطح از روابط تجاری و اقتصادی 

بین دو کشور حتماً کافی نیست و می تواند به سطح باالتری حرکت کند...
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رییس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با اردوغان تاکید کرد

افزایش سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه تا سه برابر میزان موجود
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ظرفیت بزرگ اوراسیا برای اجرای 
سیاست های اقتصادی ایران

تمدید توافقنامه تاسیس منطقه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا توســط روسیه، بار دیگر ظرفیت بزرگ همکاری 
اقتصادی ایران با کشورهای منطقه در چارچوب راهبرد دیپلماسی 
اقتصادی دولت را نشان داد.به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ دولت سیزدهم 
از همان آغاز کار، محور دیپلماسی اقتصادی خود را بر توسعه روابط 
تجاری با کشــورهای منطقه اعالم و ایــن تصمیم را در عمل هم 
پرقدرت دنبال کرد. دولت جدیــد صراحتاً اعالم کرد که همچون 
گذشــته منتظر وعده های غربی ها نمی مانــد و در کنار حضور در 
مذاکرات برجامی، اساس کار خود را بر توسعه دیپلماسی منطقه ای 
با تأکید بر محیط همســایگی قرار می دهد.این رویکرد از ســوی 
شخص رئیس جمهور دنبال شد؛ سید ابراهیم رئیسی در اولین سفر 
خارجی خود پس از آغاز ریاســت جمهوری، ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۰ 
برای حضور در اجالس شــانگهای به تاجیکستان سفر کرد و از آن 
روز تا کنون همه ســفرهای خارجی خود را به کشورهای همسایه 
یا حضور در نشست های مربوط به پیمان های منطقه ای اختصاص 
داده و همچنین میزبان تعداد زیادی از ســران کشورهای همسایه 

بوده است.

ظرفیت عظیم اوراسیا
یکی از مهم ترین شــرکای تجــاری در فصل جدید دیپلماســی 
اقتصادی کشور، اتحادیه اوراسیا است که در ترسیم ساختار جدیدی 
سیاست تجاری کشور جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده 
است.اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا )EAEU( یک اتحادیهٔ اقتصادی بین 
دولت های بالروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. 
سال ۲۰۲۱، حجم تجارت متقابل بین کشورهای اوراسیا به سطح 
۶۵.۵ میلیارد دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۴ 
درصد بیشتر شده اســت.از اهداف این اتحادیه اقتصادی می توان 
به تســهیل تجــارت و برقراری تعرفه خارجی مشــترک در میان 

کشورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.

تجارت 5.۶ میلیارد دالری
بر اســاس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیون و ۱۲۷ 
هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و ۶۳۴ میلیون دالر بین ایران و 
اعضای اتحادیه اقتصادی - گمرکی اوراسیا تبادل شده که رشد ۵۱ 

درصدی در وزن و ۶۶ درصدی در ارزش را به همراه داشته است.
از مجمــوع ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۵ تــن کاال به ارزش پنج 
میلیارد و ۶۳۴ میلیون و ۴۸ هزار و ۱۱ دالر کاالی تبادل شده بین 
ایران و پنج کشــور عضو اتحادیه اوراسیا در این مدت، ۲ میلیون و 
۷۷۰ هــزار و ۱۵۵ تن کاالی ایرانــی به ارزش یک میلیارد و ۱۷۰ 
میلیون و ۵۸۱ هزار و ۵۳۱ دالر به این پنج کشــور صادر شــد که 
نســبت به مدت مشــابه ۳.۵ درصد در وزن و ۱۲ درصد در ارزش 
رشد داشته است.همچنین در سال ۱۴۰۰، واردات ایران از اعضای 
اتحادیه اقتصادی - گمرکی اوراســیا، ۱۰ میلیــون و ۳۵۶ هزار و 
۸۹۰ تــن بــه ارزش چهار میلیارد و ۴۷۲ میلیــون و ۴۶۶ هزار و 
۴۸۰ دالر بود که با رشــد ۷۳ درصــدی در وزن و ۹۰ درصدی در 
ارزش همراه بوده اســت.البته ارقام فعلی تجارت ما با این منطقه، 
همه پتانسیل های در دسترس نیست. به گفته علیرضا پیمان پاک؛ 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت »با آغاز تجارت آزاد با اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا از سال آینده ۱۰ میلیارد دالر بازار صادراتی این 

منطقه در اختیار ایران قرار می گیرد«.

تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا
اهداف و ماهیت تشــکیل اتحادیه اوراســیا فرصــت خوبی پیش 
روی کشــورمان قرار داده تا با انعقــاد پیمان های اقتصادی با این 
کشــورها، از این بازار بزرگ بهره مند شود.بزرگ ترین کشور عضو 
اوراســیا هم از بسیاری جنبه های اقتصادی و غیراقتصادی، روسیه 
است، بنابراین ایران از چند سال قبل تعمیق روابط خود با اوراسیا 
را از این کانال دنبال کرده اســت. تیرماه ۱۳۹۷ علی اکبر والیتی؛ 
مشاور امور بین الملل رهبر انقالب راهی مسکو شد تا پیام های رهبر 
انقالب اسالمی و رئیس جمهور ایران را به رئیس جمهور روسیه ابالغ  
کند. والیتی پس از این سفر اعالم کرد »امضای توافق تجارت آزاد 
میان ایران و کشورهای اوراسیا شامل ارمنستان، بالروس،  روسیه، 
 قزاقستان و قرقیزستان می تواند سبب تسهیل تجارت میان کشورها 
شود که یک همکاری منطقه ای ارزشمند است«.هرچند در سالیان 
اخیر همکاری های اقتصادی ایران و اعضای اوراســیا گســترده تر 
شــده، اما رویکرد کشورها به افزایش تعامالت منطقه ای از یک سو 
و تحریم هــای خصمانه غرب علیه ایران و برخی کشــورهای عضو 

اوراسیا، سطح همکاری های را جهش داده است.

تمدید توافق
حاال چهار ســال پس از توافق موقت ایران و اوراسیا، روس ها توافق 
قبلی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری میان اوراسیا و ایران را تمدید 
کرده اند.به گزارش تاس، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
قانونی در راستای دستورالعمل هایی درباره توافقنامه موقتی را که 
در ۱۷ مه ۲۰۱۸ )اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷( امضا شــده و منجر به 
تأسیس منطقه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
شــده بود را تصویب کرد. این دســتورالعمل در ۱۴ مارس ۲۰۲۲ 
)اسفندماه ۱۴۰۰( در تهران تصویب شد و از اکتبر ۲۰۱۹ )مهرماه 
۱۳۹۸( برای فهرســت محدودی از کاالها اجرایی شــده است. به 
گزارش اســپوتنیک، مجلس علیای پارلمان روسیه نیز ۸ روز قبل 
پروتکل ایــن توافقنامه موقت را تصویب کرده بود.والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روســیه پیش تر گفته بود برای حفظ رژیم تجارت 
ترجیحــی فعلی با ایران، از تمدید قــرارداد موقت قبل از ورود به 

توافقنامه تجارت آزاد جدید حمایت می کنیم.
ادامه در همین صفحه

نگـــاه

اجرای مجدد شروط کرونایی سفر هوایی به ایران
الزام ارائه تست منفی PCR یا تزریق ۲ دوز واکسن

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، از بازگشت محدودیت های کرونایی برای سفر به 
ایران خبر داد و گفت: مسافران برای ورود به ایران ملزم به ارائه تست منفی PCR یا ارائه گواهی سالمت 
الکترونیکی مبنی بر تزریق دو دوز واکسن کرونا هستند.به گزارش ایرنا از سازمان هواپیمایی، »میر اکبر 
رضوی« اظهار داشت: به توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا، اطالعیه هوانوردی در پروازهای خارجی 
بر روی سایت سازمان هواپیمایی کشــوری دارای اعتبار است و دستورالعمل ها و پروتکل های ابالغی 
ستاد ملی کرونا مبنی بر ارائه دو دوز واکسن کرونا یا ارائه تست منفی PCR برای مسافران مورد توجه 
خواهد بود.وی افزود: بنابر مقررات وزارت بهداشت، در صورت نیاز غربالگری هنگام ورود انجام و نسبت 

به مسافران مشکوک اقدامات الزم انجام خواهد شد.

الزام ارائه بسته پهداشتی در پروازهای داخلی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در پروازهای داخلی نیز با توجه به شیوع مجدد کرونا 
شرکت های هواپیمایی موظفند از تاریخ ۲۹ تیرماه در بدو ورود مسافران به هواپیما نسبت به ارائه بسته 
بهداشتی شامل ماسک و پد الکلی در پروازها اقدام کنند.رضوی، بر رعایت فاصله اجتماعی در فرودگاه 
هنگام گرفتن کارت پرواز و اســتفاده از ماســک در محیط فرودگاهی تاکید کرد و افزود: شرکت های 
هواپیمایی موظفند همچون قبل نسبت به ضرورت استفاده از ماسک در طول پرواز و نظارت بر رعایت 

آن توسط مسافران اقدام کنند.

تهران- ایرنا- حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به برخی نقل قولها مبنی بر حمله نظامی به شمال سوریه، تأکید کردند: این کار قطعاً  هم به ضرر سوریه هم 
به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.به گزارش گروه سیاسی ایرنا، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی پیش از ظهر دیروز )سه شنبه( در دیدار آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و هیئت همراه با تأکید 
بر لزوم افزایش همکاریهای دو کشور به ویژه همکاریهای تجاری، رژیم صهیونیستی را از عوامل اصلی ایجاد اختالف بین کشورهای اسالمی برشمردند و 
با تأکید بر اینکه آمریکا و رژیم غاصب نمی توانند جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند، در خصوص مسئله سوریه خاطرنشان کردند: حفظ تمامیت 
ارضی سوریه بسیار مهم است و هر گونه حمله نظامی در شمال سوریه قطعاً  به ضرر ترکیه، سوریه و همه منطقه، و به نفع تروریستها خواهد بود.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، حجم و کیفیت تبادالت و همکاریهای اقتصادی دو کشــور را بسیار کمتر از ظرفیت های موجود خواندند و تأکید کردند: 
این مســئله در مذاکرات بین رؤســای جمهور حل و فصل شود.ایشان، عزت و عظمت امت اسالمی را در گرو عبور از اختالفات سلیقه ای و هوشیاری در 
مقابل سیاست های تفرقه افکن، دانستند و گفتند: یکی از عوامل ایجاد اختالف و دشمنی در منطقه، رژیم غاصب صهیونیستی است که آمریکا نیز از آن 
پشتیبانی می کند.رهبر انقالب،  فلسطین را مسئله اول دنیای اسالم برشمردند و تأکید کردند: با وجود اقبال بعضی دولتها به رژیم صهیونیستی، ملتها عمیقاً 
با این رژیم غاصب مخالف هستند.ایشان با تأکید بر اینکه نباید به امریکا و رژیم صهیونیستی تکیه کرد، گفتند: امروز نه رژیم صهیونیستی، نه آمریکا و 
نه دیگران نخواهند توانست جلوی حرکت عمیق فلسطینی ها را بگیرند و عاقبت کار به نفع مردم فلسطین خواهد بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه، 
مسئله تمامیت ارضی سوریه را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به برخی نقل قولها مبنی بر حمله نظامی به شمال سوریه، تأکید کردند: این کار قطعاً  هم 
به ضرر سوریه هم به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه است و اقدام سیاسی مورد انتظار از جانب دولت سوریه را نیز محقق نخواهد کرد.ایشان با اشاره به 
اظهار نفرت رئیس جمهور ترکیه از گروههای تروریستی، گفتند: با تروریسم حتماً باید معارضه کرد اما حمله نظامی در سوریه به نفع تروریستها خواهد 
بود البته تروریستها نیز محدود به یک گروه خاص نیستند.رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست رئیس جمهور ترکیه مبنی بر همکاری ایران برای 
مبارزه با گروههای تروریستی، گفتند: ما در مبارزه با تروریسم مطمئناً با شما همکاری می کنیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ما امنیت ترکیه 
و مرزهای آن را امنیت خود می دانیم، خطاب به آقای اردوغان گفتند: شما نیز امنیت سوریه را امنیت خود بدانید. مسائل سوریه را باید با مذاکرات حل 
کرد و ایران، ترکیه، سوریه و روسیه با گفتگو این مسئله را تمام کنند.ایشان همچنین با ابراز خرسندی از بازگشت قره باغ به آذربایجان، گفتند: البته اگر 
سیاستی مبنی بر مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشد، جمهوری اسالمی با آن مخالفت خواهد کرد چرا که این مرز یک راه ارتباطی چند 
هزار ساله است.رهبر انقالب افزایش همکاریهای ایران و ترکیه در همه مسائل منطقه را مفید و الزم خواندند و افزودند: ما همواره از دولت شما در مسائل 
داخلی و در مقابل دخالتها دفاع کرده ایم و همچنانکه گفتید دوستان دوران سخت یکدیگر هستیم و برای ملت مسلمان ترکیه دعا می کنیم.در این دیدار 
که آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، آقای اردوغان با تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، اتحاد امت اسالمی و افزایش همبستگی ایران و 
ترکیه را الزم دانست و گفت: ترکیه هیچگاه در مقابل اجحاف علیه ایران ساکت ننشسته و برادری ایران و ترکیه در همه زمینه ها باید گسترش پیدا کند.

آقای اردوغان با تأکید بر اینکه همواره مخالف تحریم های یکجانبه علیه ایران بوده و خواهیم بود، گفت: از انتظارات مشــروع ایران در برجام، حمایت، و 
شــرکت های ترکیه ای را به سرمایه گذاری در ایران تشویق می کنیم.رئیس جمهور ترکیه با اشاره به درگیری ایران و ترکیه با تروریستها در طول سالهای 
متمادی، گفت: در سوریه گروههای تروریستی، مورد حمایت تسلیحاتِی سنگین از طرف کشورهای غربی همچون آلمان، انگلیس، فرانسه و به ویژه آمریکا 
هستند.آقای اردوغان با بیان اینکه موضع ترکیه در خصوص تمامیت ارضی سوریه مشخص است، افزود: از دولت سوریه انتظار داریم روندهای سیاسی را 

آغاز  کند. در اجالس آستانه مسئله سوریه به صورت ویژه در دستور کار است و امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

امضاء تفاهمنامه بزرگترین سرمایه گذاری در صنعت نفت با گس پروم روسیه

همه می دانند نفت ایران حذف شدنی نیست
رئیس سازمان توسعه تجارت:

صادرات ایران به ۷5 میلیارد دالر می رسد

معترضان به حذف یارانه بخوانند؛

برای دریافت یارانه نقدی چه کنیم؟

رئیس ســازمان توســعه تجارت می گوید با برنامه ریزی های صورت گرفته، صادرات ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۷۵ 
میلیارد دالر خواهد رسید.به گزارش ایسنا، علیرضا پیمان پاک در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، 
با بیان اینکه، با روی کار آمدن دولت ســیزدهم و به هنگام ورود به ســازمان توسعه تجارت، هیچ برنامه جامع و 
مدونی در ارتباط با صادرات و تجارت خارجی کشور در این نهاد وجود نداشت، افزود: طبق برنامه و هدف گذاری 
صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به صادرات ۷۵ میلیارد دالری دست یابیم، هر چند که این میزان، رقم کوچکی 
اســت اما نسبت به چالش ها و موانع داخلی عدد معقولی است.وی از جمله راهکارهای جهش در ارزش صادرات 
غیرنفتی کشور را توسعه روابط با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: عمده کاالهای صادراتی ایران، محصوالت 

پتروشیمی است که صادرات....

رئیس سازمان امور مالیاتی:

مالیاتی از مبالغ کارت به کارت نگرفته ایم
رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهور ترکیه:

حمله نظامی به شمال سوریه به ضرر ترکیه و به نفع 
تروریست ها خواهد بود
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 ظرفیت بزرگ اوراسیا برای اجرای سیاست های
 اقتصادی ایران

بر اســاس این توافقنامه که شامل قوانین اساســی تجارت بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است، 
تعهــدات طرفین برای کاهش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر موانع غیر گمرکی برای برخی از کاالها در 

راستای تشویق همکاری های اقتصادی و تجاری دو طرف تعریف می شود.

ضرورت توسعه همکاری های پولی و بانکی
یکی از مقدمات ضروری توســعه روابط تجاری، ایجاد بســترهای پولی و بانکی است که در این زمینه 
گام های بلندی برداشــته شده است. برقراری این روابط مالی در شرایط خاص تحریم اهمیت چندبرابر 
هم پیدا کرده است. هرکدام از کشورهای تحت تحریم برای مبادالت خارجی خود راه هایی پیدا کرده اند، 
اما هم افزایی بین کشــورها برای دورزدن تحریم های مالی برای جهش در روابط تجاری، ضروری است.

در همین چارچوب، علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی کشورمان دو هفته قبل راهی مسکو شد 
تا تفاهم های پولی و مالی با بزرگ ترین عضو اوراســیا را نهایی کند. او در این ســفر با مقامات بلندپایه 
روس، از جمله معاون نخست وزیر، رئیس بانک مرکزی، وزیر توسعه اقتصادی و همچنین مدیران ارشد 
برخی بانک های بزرگ روســیه دیدار و راهکارهای حذف دالر و یورو از مبادالت طرفین را بررسی کرد.

صالح آبادی در تشریح نتایج سفر به روسیه، درباره موضوع مهم استفاده از پیام رسان های بومی به جای 
ســوئیفت گفت: »هم اکنون ایران برای جایگزینی ســوئیفت، از سامانه های پیام رسان بین بانکی بومی 
استفاده می کند و روسیه نیز پیام رسان های بومی و مالی خود را دارد که می تواند مبنایی برای همکاری 

بانکی بین دو کشور باشد«.

عبور از دالر
آمریکا طی نیم قرن گذشــته از دالر مانند یک سالح برای به بند کشیدن کشورها استفاده کرده است. 
امروز کشورها ناگزیر از مبادله در چرخه دالر هستند و معدود کشورهایی مانند ایران برای رهایی از بند 
آن تالش می کنند. از طرفی با گســترش چتر تحریمی آمریکا، تعداد کشورهایی که مایل به خروج از 
زندان دالری آمریکا هستند بیشتر می شود.اجالس اخیر بریکس یکی از نمونه های برجسته اراده کشورها 
برای رهایی از دالر است. اعالمیه پایانی این نشست در حقیقت بیانیه عبور از سلطه دالر بود؛ موضوعی 
که در سخنان رهبران این کشورها پررنگ بود.به این ترتیب مسیری که کشورمان در پیش گرفته باید با 

قدرت و سرعت بیشتری ادامه یابد و تا حداقل شدن وابستگی به دالر ادامه یابد.

وحیدی: عادی انگاری کرونا مهم ترین عامل افزایش این ویروس است
تهران- ایرنا- فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، عادی انگاری را مهم ترین عامل افزایش این ویروس دانست و گفت: باید با روحیه و رویکرد جهادی 
اجازه تشدید ویروس کرونا را در کشور ندهیم.به گزارش حوزه دولت ایرنا، احمد وحیدی روز سه شنبه در چهل و پنجمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله 
با کرونا که با حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به روند افزایشی سویه جدید ویروس کرونا در کشور، افزود: باید برای استان هایی 
که با افزایش ابتال به ویروس کرونا مواجه شده اند؛ مداخالت موثر برای کنترل هر چه سریع تر بیماری داشته باشیم.وی با اشاره به ضرورت افزایش محدودیت های 
تجمع و دورهمی در شهرهای قرمز کشور، ادامه داد: عادی انگاری بیماری کرونا مهم ترین عامل افزایش ویروس است و برای همین باید با افزایش رعایت مقررات 
بهداشتی همچون استفاده از ماسک و تزریق ُدز یادآور، اجازه رشد دوباره ویروس کرونا را در کشور ندهیم.وزیر کشور پس از شنیدن گزارش وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در خصوص افزایش حدود ۶ درصدی بستری های کرونایی در کشور گفت: اجرای هر چه کامل تر  »طرح شهید سلیمانی« همواره مورد تاکید 
ستاد ملی مدیریت ویروس کروناست و برای همین باید به صورت همگانی در امر مقابله با کرونا بسیج شویم.موضوع تعیین تکلیف شدن وضعیت شرکت های واکسن 
ساز داخلی از دیگر محورهای مورد اشاره فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا بود که گفت: براساس گزارش ارائه شده در حال حاضر هفت نوع واکسن 
در کشور در حال تولید است و در این خصوص مسئوالن وزارت بهداشت باید نسبت به ادامه فعالیت شرکت های واکسن ساز حسب تخصص و توانمندی علمی 
و نیاز کشور تصمیم گیری الزم را داشته باشند. وحیدی اضافه کرد: برخی از شرکت های داخلی واکسن ساز، مجوزهای اضطراری فعالیت گرفته بودند و باید این 
مجوزها به صورت مرحله ای، به دائمی و سپس به تایید بین المللی و سازمان جهانی بهداشت برسد.وی با قدردانی از تالش های انجام شده برای مدیریت و مقابله 
با کرونا، یادآور شد: امروز جریان رسانه ای دشمن در تالش برای به حاشیه بردن زحمات طاقت فرسا و شبانه روزی فعاالن امر مقابله با کروناست که باید در این 
خصوص مراقبت های الزم را نسبت به نیات شوم دشمن داشته باشیم.وزیر کشور با بیان اینکه امروز براساس وضعیت جدید ویروس و روند رو به افزایش آن باید 
مراقبت های جدی تری داشته باشیم؛ گفت: خدمات سامانه »ایران من« براساس تزریق ُدز یادآور خواهد بود و شهروندان عزیز کشور نسبت به این امر اهتمام الزم 
را داشته باشند.وحیدی افزود: محدودیت ها و سخت گیری ها با هدف کنترل سویه های جدید ویروس است.وی  با اشاره به نزدیک بودن فرارسیدن ماه محرم الحرام 
و ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین اشاره کرد و گفت: در این خصوص اطالع رسانی های موثر رسانه ای برای رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی به 

خصوص در مراسم بزرگ اربعین، ضرورتی جدی است و باید اقدامات الزم از سوی رسانه های رسمی کشور همچون صدا و سیما انجام شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه:

دارو برای مردم گران نمی شود
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گزیده خبر

وزیر دفاع: 
حضور رژیم صهیونیستی در منطقه نتیجه 

ای جز ناامنی ندارد
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با تاکید بر اینکــه، حضور رژیم 
صهیونیســتی در منطقه نتیجــه ای جز ناامنی به دنبال نخواهد داشــت، 
گفت:امنیت منطقه صرفا توسط کشورهای منطقه تأمین می شود.به گزارش 
ایســنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ آشتیانی در دیدار 
دریابان سیف بن ناصر الحربی فرمانده نیروی دریایی سلطنت عمان با اشاره 
به جایگاه  کشــور عمان نزد جمهوری اسالمی ایران گفت: سلطنت عمان؛ 
کشــور دوســت ما در منطقه محسوب می شــود و در میان همسایگان ما 
از جایگاه ویژه ای درسیاســت خارجی و دفاعی جمهوری اســالمی ایران 
برخوردار است. وی با بیان اینکه روابط بین دو کشور و دو ملت برادر در بین 
کشورهای منطقه در سایه اشتراکات دینی، تاریخی، فرهنگی و اراده سیاسی 
مقامات دو کشــور در تمام سطوح از استحکام خوبی برخوردار است، افزود: 
در ســفر اخیر رئیس جمهوری ایران به عمان، شــاهد امضای سیزده سند 
همکاری میان دو کشور بوده ایم و امیدواریم تا زمان سفر سلطان عمان به 
تهران در آینده، به بسیاری از اهداف از پیش تعیین شده دست یافته باشیم.
وزیر دفاع ایران  روابط دو کشــور را در شــرایط بسیار خوب و روبه رشدی  
توصیف و تصریح کرد: امیدواریم این نزدیکی و دوستی، منجر به اوج گرفتن 
هر چه بیشــتر روابط در ابعاد مختلف  و همکاری میان دو کشور شود.امیر 
سرتیپ آشتیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحوالت منطقه 
ای و بین المللی خاطرنشان کرد: ایران و عمان در یک منطقه راهبردی قرار 
دارند و مناسبات تاریخی و دوستانه دو کشور همواره تأثیر مثبتی بر امنیت 
و ثبات منطقه وتنگه راهبردی هرمز داشــته اســت.وزیر دفاع ایران با بیان 
اینکه حضور گسترده نظامی کشورهای مختلف در منطقه، شرایط امنیتی 
منطقه را پیچیده تر کرده است، تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران اعتقاد 
دارد حضور نیروهای بیگانه کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد و معتقدیم 
و بارها تأکید کردیم، امنیت منطقه با همکاری  تمامی کشــورهای منطقه 
تأمین می شود.امیر سرتیپ آشتیانی  با اشاره به حضور رژیم اشغالگر قدس 
در منطقه، گفت: معتقدیم باز شــدن پای این رژیم به منطقه نتیجه ای جز 
ناامنی به دنبال نخواهد داشــت و این رژیم سعی دارد با  ایجاد تفرقه میان 
کشورهای اسالمی برای خود مشروعیت سازی کند.وی با اشاره به سفر اخیر 
رئیس جمهور آمریکا و حضورش در منطقه گفت:  این ســفر نمی تواند در 
راستای ایجاد  ثبات و امنیت پایدار در منطقه باشد و حضور وی را  تحریک 
کننــده می دانیم.وزیر دفاع در همین زمینه افزود: غربی ها با تکیه بر پروژه 
ایران هراسی و به بهانه ایجاد امنیت به دنبال فروش محصوالت و تجهیزات 
نظامی به کشورهای منطقه هستند.امیر سرتیپ آشتیانی در ادامه سخنان 
خود با اشــاره به  همکاری های دفاعی و نظامی اظهارکرد: از آنجایی که دو 
کشــور در یک محیط امنیتی، استراتژیک و اقتصادی مشترکی به سر می 
برند ، لذا ایجاب می کند همواره پیرامون موضوعات دفاعی، نظامی و امنیتی 
تبادل نظر و مشــورت داشته باشــند.وی با بیان اینکه کمیسیون مشترک 
دوســتی نظامی ایران و سلطنت عمان نشان دهنده عمق دوستی میان دو 
کشــور است، افزود: دیدار مقامات و فرماندهان دفاعی و نظامی می تواند در 
درک بیشتر دو طرف نسبت به تحوالت منطقه و همینطور توسعه مناسبات 
کمک کند. آشتیانی با بیان اینکه همکاری نیروهای مسلح دو کشور در حوزه 
دریایی همواره پیش رو و پیشران مناسبات دفاعی بوده است، افزود: برگزاری 
رزمایــش امداد و نجات دریایی و تمرین های مشــترک در زمینه مبارزه با 
ناامنی، قاچاق انســان و مــواد مخدر، تروریســم و دزدی دریائی می تواند 
گسترش، عمق و تنوع بیشتری داشــته باشد.وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
ایران با بیان اینکه برخورداری نیروهای مسلح از آخرین تجهیزات و امکانات 
نظامی، ارتباطی و تســلیحاتی نقش مؤثــری در  تقویت امنیت ملی دارد، 
گفت: وزارت جمهوری اســالمی ایران دفاع تقریبا 90درصد نیازمندی های 
تجهیزاتی و  تسلیحاتی خود در حوزه های مورد نیاز را طراحی و تولید می 
کند و ذکر این نکته بسیار مهم است که ویژگی توان صنایع دفاعی جمهوری 
اســالمی ایران، بومی بودن  و درونزا بودن آن است.امیر سرتیپ آشتیانی  با 
بیان اینکه وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران قابلیت ساخت، تعمیر و نگه 
داری انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی با تکنولوژی روز را دارد یادآور 
شــد: َهم اکنون شــناورها و واحد های زیر دریایی تولیدی این وزارت در 
آبهای سرزمینی و بین المللی بدون حمایت و پشتیبانی فنی خارجی عهده 
دار مأموریت می باشند.آشــتیانی در این دیدار اعالم کرد: وزارت دفاع می 
تواند در صورت نیاز کشــور عمان،  انتقال دانش فنی بویژه در حوزه دریایی 
بــه برادران عمانی را از طریق تبادل هیئت و برگزاری دوره های آموزشــی 
محقق کند.  دریابان  سیف بن ناصر الحربی فرمانده نیروی دریایی سلطنت 
عمــان نیز در این دیدار بــا بیان اینکه بیگانگان با حضور در منطقه تنها به 
فکر منافع خودشان هســتند، تأکید کرد: امنیت منطقه در درجه نخست 
توسط کشورهای منطقه تأمین می شــود.فرمانده نیروی دریایی سلطنت 
عمان  با اشاره به ثروت های موجود در منطقه غرب آسیا گفت: کشورهای 
زیادی چشــم طمع به این منطقه را دارند و تردیدی نیست افزایش سطح 
همکاری ها در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه، چشم طمع بیگانگان 
را محدود خواهد کرد.دریابان  سیف بن ناصر الحربی با اشاره به تمرین های 
مشــترک دریایی ایران و عمان افزود: در ســایر زمینه های  تحقق امینت 
دریایی از جمله انتقال تجارب مشترک و تمرین های  دریایی آماده همکاری 
با ایران هســتیم.وی با اشاره به توانمندی جمهوری اسالمی در زمینه های 
دفاعی و بویژه دریایی گفت: آنچه ایران در حوزه دستاوردهای دفاعی محقق 
کرده اســت باعث افتخار و عزت هر دو کشــور است و امیدواریم بتوانیم از 

دستاوردهای بومی جمهوری اسالمی در حوزه دفاعی استفاده کنیم.

رییس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با اردوغان تاکید کرد

افزایش سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه تا سه برابر میزان موجود
رییس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با رجب 
طیــب اردوغان با تاکید بر اینکه این ســطح از روابط تجاری 
و اقتصادی بین دو کشــور حتماً کافی نیســت و می تواند به 
ســطح باالتری حرکت کند گفت: در این روند به سطحی تا 
ســه برابر باالتر از میزان فعلی توجه داریم.به گزارش ایسنا، 
آیت اهلل ابراهیم رئیســی در نشســت خبری امضای اســناد 
مشترک همکاری بین ایران و ترکیه با تبریک ایام عید قربان 
و غدیر، اظهار کرد: بدون تردید ســفر آقای اردوغان به ایران 
نقطه عطفی برای ارتقای سطح همکاری دو کشور خواهد بود.

وی افــزود: در مذاکرات، اراده جدی دو کشــور برای این امر 
و ارتقای ســطح روابط حوزه های مختلف از جمله سیاسی و 

اقتصادی و دیگر حوزه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رییــس جمهوری یادآور شــد: این ســطح از روابط تجاری 
و اقتصادی بین دو کشــور حتماً کافی نیســت و می تواند به 
ســطح باالتری حرکت کند و در این روند به ســطحی تا سه 
برابر باالتر از میزان فعلی یعنی تا ســی میلیارد دالر را هدف 
گذاری کرده ایم  که پتانسیل آن در هر دو کشور وجود دارد.

رئیسی ادامه داد: تاسیس شهرک های صنعتی بین دو کشور 
که به صورت مشترک دنبال می شود در این مذاکرات مطرح 
شد. همچنین تاسیس پارک های علم و فناوری که با همکاری 
شرکت های دانش بنیان دو کشــور باشد هم مورد توجه قرار 
گرفت.وی با اشــاره بــه تمدید قرارداد انتقــال گاز به ترکیه 
اظهار کرد: این امر قبــاًل هم مورد تاکید بود امروز هم بر آن 

تاکید مجدد شد تا انتقال گاز شکل فعال تری به خود بگیرد.
رییس جمهوری همچنین تاکید کرد: توسعه سرمایه گذاری 

بین دو کشــور از دیگر نکات مورد تأکید در این نشست بود. 
فعالیت شرکت های که در ترکیه و ایران فعال هستند و دنبال 

کردن فعالیت مشترک آنها در هر دو کشور می تواند منجر به 
توســعه روابط ایران و ترکیه شود.رئیسی همکاری دو کشور 
در مســائل امنیتی را بسیار مهم دانست و گفت: دستگاه های 
امنیتی و اطالعاتی دو کشــور می توانند در جهت امنیت دو 
کشور فعالیت کنند. همچنین مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، 
جرایم ســازمان یافته هم از نکات مورد تأکید هر دو کشور در 
این نشست بود.وی تصریح کرد: تروریسم ممکن است اسامی 
مختلفی داشته باشد، اما تروریسم از سوی هر کسی که امنیت 
منطقه را به خطر می اندازند باید مورد توجه باشد. به ویژه که 
ما به برخورد با تروریســم تحت هر عنوانی تاکید داریم و در 
این زمینه دیدگاه غربی ها که تناقض آمیز است را رد می کنیم.

رییس جمهوری ادامه داد: همکاری دو کشــور در مســائل 
منطقه ای از مــواردی بود که مورد تأکید قــرار گرفت و هر 
دو کشــور بر حفظ تمامیت ارضی کشور سوریه تاکید دارند. 
روابط خوب دو کشــور می تواند منتهی به روابط منطقه ای و 
بین المللی بهتر شود که این دو کشور هم در امنیت منطقه و 
هم امنیت بین المللی می توانند نقش داشته باشند و معتقدم 
مذاکرات انجام شــده امروز به این مهــم و اهداف در جهت 
آن، کمــک می کند.وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم ســند 
راهبردی امروز، منتهی به روابط گسترده بین دو کشور شود 
و چشم انداز روشن و آینده درخشان در روابط میان دو کشور 

را به همراه داشته باشد.

ســخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم صادره علیه حمید نوری ناعادالنه است و ما آن را 
نمی پذیریم.به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز ضمن تبریک  
روز یکشنبه ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان  در نظام 
جمهوری اسالمی یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی است. نقش شورای نگهبان در 
قانون اساسی نقش ارزشی و قابل توجه است و وظیفه  تفسیر قانون اساسی را برعهده 
دارد.وی در ادامه درباره صدور حکم صادره )حبس ابد( علیه حمید نوری گفت: پرونده 
غیر حقوقی و مخدوش بوده اســت. حکم صادره  با توجه به اینکه  مراحل دادرســی 
منطبق با موازین قانونی نبوده یک رســوایی است و محل اعتراض شدید است. متهم 
از حقوق اولیه دادرســی و شهروندی محروم بوده است و منطبق با مقررات داخلی و 
کنوانسیون بین المللی نیست. وجدان جامعه بین المللی این مورد را نخواهد پذیرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: صدور حکم ناعادالنه علیه تبعه ایرانی ناظر بر تمامیت اتباع 
کشور است و ما آن را نمی پذیریم و دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک تروریستی 
منافقین رای صادر کرده است.وی افزود: آقای نوری حق داشتن  وکیل را نداشته است. 
مطالعه کیفرخواســت حق اولیه برای هر متهمی اســت که آن را آقای نوری  نداشته 
اســت. هزار روز انفرادی  بوده اســت و اجازه مالقات به او با خانواده اش ندادند و دور 
از انصاف اســت. ۷0 روز از آخرین جلسه دادگاه گذشت و هنوز محدودیت های قبلی 
ادامه دارد.ســخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه اعالم می کند که از اقدامات قاطع 
دولت در مقابله با ســلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت می کند. بررسی پرونده 
آقای نوری در دادگاه سوئد کامال غیر حقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی 
به آقای نوری وارد بوده است و این فشارها استمرار دارد. تصور کنید و  این فرد هنوز 
در مظان اتهام اســت و محکوم هم نشده است و  صالحیت دادگاه سوئدی نسبت به 
رسیدگی به این پرونده محل خدشه است.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چیســت؟ گفت: برای این فرد در 
ســال ۸9 دادنامه ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقالب صادر شده بود که اتهام این فرد 
در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده و به ۵ سال حبس محکوم 
شــده بود  و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یکســال حبــس گرفته بود که در 
مجموع ۶ سال حبس داشت. این دادنامه قطعی و الزم االجرا است و بر این اساس، در 
۲0 تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص قانون دولت در خصوص افزایش 
۲۵ درصــدی اجاره بها و همکاری قوه قضاییه با دولــت در این زمینه گفت: افزایش 
اجاره بهای اماکن مسکونی، فشــار و مشکالتی را برای جامعه هدف مستاجران ایجاد 
کرده است. دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا و شورای هماهنگی 
اقتصادی مصوبه ای را به تصویب رساند. بحث شورای هماهنگی اقتصادی تمدید فوری 
اجاره نامه ها در ســال ۱۴0۱ با توجه به ۶ بند مورد توجه قرار گرفته اســت.وی افزود: 
این مصوبه به شــورای مرکز توســعه حل اختالف قوه قضاییه ابالغ شد و از این مرکز 

رده هایی به دادگستری های استان ابالغ شده است و این شعب نظارت و توجه می کنند 
و مصوبه را اعمال می کنند. کســانی که مشمول این مصوبه هستند قراردادهایشان به 
صورت خودکار تمدید می شود و هرآنچه که مشمول هنجارشکنی باشد به طور قاطع 
و قانونی از طریق مراجع صالح، رســیدگی می شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و امید اسدبیگی متهم اصلی این 
پرونده ، گفت: پرونده مورد بحث، ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت 
نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند.  اعاده افرادی که طبق قانون مورد 
پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی 
ارجاع شــده اســت. پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار 
دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.وی درباره آخرین وضعیت متهم ردیف اول 
پرونده نیز گفت: امید اســدبیگی براساس دادنامه قطعی به ۲0 سال حبس، ۷۴ ضربه 
شــالق، برخی محرومیتها محکوم شده و  از ۲۵ مهر ۱۴00 این حکم اجرایی شده و 
اکنون تحمل کیفر می کند.ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی در مورد اعالم 
دولت در رابطه با محرز نشــدن تخلف در وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت مسئول 
تشخیص جرائم نیست و ۲۶ تیر ماه پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مرجع 
قضایی ارســال شده است.ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون دادستان 
مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی گفت: مواضع کلی در قوه قضائیه از ناحیه ریاست 
قوه قضائیه بیان می شــود و بر اساس اجازه رئیس قوه قضائیه،  سخنگوی این دستگاه 
هم در بیان مواضع کلی می تواند ورود داشته باشد. ما اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب 
است باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف شود و در مورد حجاب باید اندیشمندانه و 
بدون عجله و شتاب عمل کرد.وی در پاسخ به سوالی درباره علت بازداشت مصطفی تاج 
زاده گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاج زاده در دستگاه قضایی مطابق موازین قانونی 
بوده و اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه 
نظام بوده  است و براساس رسیدگی ها، برای او در ۱۷ تیرماه سال جاری قرار تامین از 
نوع بازداشت موقت صادر شده و االن  در بازداشتگاه اوین است.ستایشی افزود:  اتهام 
و محل حبس آقای تاج زاده مشخص است و جای ابهامی نیست.ستایشی در پاسخ به 
سوال ایسنا درباره اینکه با توجه به پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی 
به دو اتهام او، این پرونده در چه وضعیتی است؟ آیا رسیدگی آغاز شده و مانند دادگاه 
قبلی علنی است یا خیر؟ گفت: پرونده در دو اتهامی که  اشاره کردید و  مورد اعاده قرار 
گرفت نه بقیه محکومیت ها، به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی 
به این تقاضای اعاده دادرسی بزودی آغاز می شود. در مورد اینکه دادگاه علنی باشد یا 
خیر هم باید گفت اصل بر علنی بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی.سخنگوی 
قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص انتقال زندان مشهد به خارج از شهر گفت: 
از ۲0 ســال قبل بحث انتقال زندان مشهد کلید خورده است و مورد پیگیری مجدانه 
همکاران ما در اداره کل زندان ها بوده اســت. به لحاظ اینکه زمین مناسب اختصاص 
داده نشده بود، موضوع معوق شد. با پیگیری های صورت گرفته، زمینی اختصاص یافت. 
این زندان برای ۱0 هزار نفر پیش بینی شــده و در سی و سه کیلومتری شهر مشهد 
قرار دارد. این زمین از ۴ دهه قبل معارضین و شکایت هایی داشت. معارضین پذیرفتند 

که به صورت رایگان این زمین های مورد ادعا را برای احداث زندان تحویل بدهند.
ستایشــی درباره مساله عفاف و حجاب گفت:  مطالبه مردم مسلمان در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران، رعایت حجاب است و این موضوع پشــتوانه دارد؛ مقررات 
موضوعه و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی.وی ادامه داد: حجاب در حوزه فرهنگ 
مصوبات متقن دارد و در جامعه ما هیچ فردی موافق بی عفتی و بی حجابی نیســت.  
افرادی در داخل و خارج از کشــور به صورت هدفمند به دنبال ترویج بی بند و باری  
هستند و اولین نکته این است که باید این افراد شناسایی شوند. باید به مقررات قانونی 

و موازین شــرعی تمسک جوییم زیرا بهترین راه تحقق عدالت است. در مسأله عفاف 
و حجاب، مطابق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی دستگاه های بسیاری مسئول 
هستند که باید پاسخگو باشند و بخشی هم مربوط به قوه قضاییه است که سعی دارد 
اقدامات مقتضی و الزم را انجام دهد. باید مطابق برنامه متقن و دقیق عمل کنیم.وی 
خاطرنشــان کرد: امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسالمی به دنبال ترویج 
ابتــذال، بی عفتی و بی حجابی هســتند و عقل حکم می کند بــا تنویر افکار عمومی 
اســتقرار حجاب را به احسن وجه عملیاتی کنیم. چنانچه کسی ترک فعل در وظایف 
خود داشــته باشد و در دادگاه احراز شود که وی مرتکب ترک فعل شده است مطابق 
قانون برخورد می شود.ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت جمعیت امام 
علــی گفت: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علــی)ع( در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴0۱ 
با صدور کیفرخواســت به دادگاه انقالب اسالمی ارسال شــده است. در مورد مسائل 
حقوقی مطرح شــده در رابطه با این جمعیت، انحالل آن در دادگاه بدوی صادر شده 
اســت و به این رای اعتراض شده و بعد از ارسال به دادگاه تجدید نظر رای عینا تائید 
شده است و مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت کشورها منعکس شده است و اگر این 
جمعیت فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درخصوص پرونده نهادهای دامی گفت: این پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور 
در حال بررسی است. بررسی ها استمرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است که 
به محض اینکه به مرجع قضایی ارجاع شود بی درنگ اطالع رسانی می کنیم.ستایشی 
در پاسخ به ســوالی در خصوص پیشگیری از تشکیل پرونده های مربوط به رمز ارزها 
گفت: موارد یا از طریق الیحه و یا به صورت طرح از طریق نمایندگان ارائه می شــود. 
الیحه مستقلی در این رابطه ارائه نشده است اما در حوزه رمز ارز بانک مرکزی متکفل 
و متولی است و باید توجهات الزم را در این رابطه داشته باشد. طرح اخاللگران در نظام 
اقتصادی را داریم که از صحن علنی به کمیســیون حقوقی ارســال شده و ماده ای در 
خصوص رمز ارزها در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. جرم انگاری رمز ارزها در 
این رابطه پیشنهاد شده است و  معاونت حقوقی قوه قضائیه هم در کارگروه های مربوط 
به این مســئله حضور دارد.ستایشی در پاســخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده حســن یاوری از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: رأی قانونی این پرونده در 
۲۴ خرداد صادر و ۱۵ متهم دارد. یکی از محکومان این پرونده فرد مورد اشاره است. 
این فرد به ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شالق محکوم شده است.وی در پاسخ به 
سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت:  این افراد محکومیت هایی 
داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند.  شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را 
مورد پذیرش قرار داد و پرونده به شــعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ارجاع شده است. 
تاکنون جلسات متعددی برگزار شــده است و به محض اتخاذ تصمیم، اطالع رسانی 
می شود.ستایشی در پاسخ به سوالی درباره  پرونده کینگ مانی گفت: در این پرونده ۴ 
هزار میلیارد تومان مورد ادعای شــکات پرونده است.  کیفرخواست پرونده صادر شده 
است و اتهام افراد اخالل عمده در نظام اقتصادی از طریق ارائه رمز ارز مجعول منجر به 
کالهبرداری شبکه ای است و پرونده ۸ متهم دارد و برای دو متهم اصلی پرونده ۱۷00 
میلیارد و دیگری ۷00 میلیارد قرار وثیقه صادر شــده است که به دلیل عجز از تودیع 
وثیقه در بازداشت به سر می برند.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با 
بحث ساختمان های پر خطر و نا ایمن گفت: متولی بحث ایمن سازی و اعالم وضعیت 
مســتحدثات، شهرداری ها، راه و شهرســازی و نظام مهندسی است. اینها مسئولینی 
هستند که باید نظارت الزم داشته باشند تا شهر ایمن شود. مأموریت دستگاه قضائی 
می تواند پیشگیری از جرایم باشد و باید پیگیری کرد که دستگاه ها وظایف خود را انجام 
دهند؛ البته دادستانی ورود کرده است. لیستی را سازمان آتش نشانی اعالم کرده است 
که ناظر بر بحث حریق اســت و  فهرستی دادند که پیگیری شده است. اماکنی که پر 
خطر بوده است از سوی دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته است.سخنگوی قوه قضاییه 
در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده های شرکت های 
دانش بنیان گفت:  با توجه به نامگذاری سال جاری، فرمایشات و معنویات مقام معظم 
رهبری را در حمایت و صیانت از شرکت های دانش بنیان به عمل تبدیل می کنیم و با 
عنایت به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه در سراسر کشور در این زمینه اقدام شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد

 شش سال حبس برای جعفرپناهی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت وگویی با تاکید بر اینکه واشنگتن همه مطالب ایران را که در متن توافق سال 
۲0۱۵ آمده است، نپذیرفت، خاطرنشان کرد: طوالنی کردن زمان مذاکرات به نفع هیچ طرفی به ویژه آمریکا نیست.به گزارش 
ایســنا، ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه در گفت وگویی تفصیلی با شبکه العالم به ســواالتی پیرامون »سیاست های 
همکاری دولت ســیزدهم با کشــورهای منطقه«، »آخرین وضعیت تماس های دیپلماتیک ایران و عربستان«، »واکنش ها به 
سفر بایدن به منطقه« و »واکنش ها به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی« پاسخ داد.کنعانی در این گفت وگو تاکید کرد: رژیم صهیونیستی جرأت رویارویی 
نظامی با ایران را ندارد و تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی صرفا جنگ روانی است.وی گفت: این رژیم جرأت و قدرت رویارویی نظامی با ایران را ندارد و پاسخ 
ایران به هرگونه حماقتی که رژیم صهیونیســتی مرتکب شــود، ویران کننده خواهد بود.سخنگوی وزارت خارجه در بخشی از گفت وگوی خود خاطرنشان کرد: 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تشــکیل ائتالفی نظامی ضد ایران شکســت خورد و کشورهای منطقه به آمریکا اعتمادی ندارند.وی گفت: تهران نگرانی های 
امنیتی ترکیه را در مرزهای جنوبی این کشــور درک می کند و با این حال مخالف ایده منطقه حائل داخل ســوریه است.کنعانی همچنین تاکید کرد: واشنگتن 
همه مطالب ایران را که در متن توافق سال ۲0۱۵ آمده است، نپذیرفت. واشنگتن باید ضمانت واقعی به ایران بدهد. طوالنی کردن زمان مذاکرات به نفع هیچ 

طرفی به ویژه آمریکا نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پیام اجالس سران کشورهای ضامن روند آستانه در تهران و گفتگوهایی که در آن 
مطرح می شود، این است که بدون آمریکا و غربی ها هم راه هایی برای تجارت وجود دارد.ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، 
با اشاره به حضور »والدیمیر پوتین« و »رجب طیب اردوغان« در ایران برای حضور در هفتمین اجالس سران کشورهای ضامن 
روند آســتانه، اظهار داشــت: این سفر بسیار مهم و قابل توجه است.وی بیان کرد: در شرایط فعلی حضور دو رئیس جمهور مؤثر 

منطقه در تهران پیام روشنی است چرا که ایران و روسیه و ایران و ترکیه می توانند همکاری ها و گفتگوهای خوبی با هم داشته باشند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این همکاری ها در بازگشت نسبی امنیت به سوریه مؤثر بوده و فراتر از آن می تواند در موضوعات دیگر هم قابل 
بهره برداری و مؤثر باشــد.نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: روابط دوجانبه بین ایران و ترکیه و ایران و روسیه در این چارچوب دنبال خواهد 
شد. اردوغان در حاشیه این سفر، نشست شورای عالی همکاری میان جمهوری اسالمی ایران و ترکیه را برگزار خواهد کرد که عالی ترین سطح تعامالت ایران و ترکیه 
است و رؤسای جمهور دو کشور با حضور وزرا در مقابل هم می نشینند و روند پیشبرد همکاری های دو کشور را مدیریت و و تسریع خواهند کرد.عمویی اظهار داشت: 
پوتین هم در شرایط فعلی همکاری ها با ایران را تسریع بخشیده است و ما شاهد جنبه های جدیدی از همکاری میان دو کشور در حوزه های اقتصادی هستیم. یکی 
از محورهای اصلی گفتگو نیز درباره تقویت حوزه حمل و نقل شمال و جنوب و کریدور شمال به جنوب است که این سفر تأثیر مثبتی را در این زمینه خواهد داشت.

کنعانی:

رژیم صهیونیستی جرأت رویارویی نظامی با ایران ندارد
تاثیر سفر پوتین و اردوغان به ایران

 بدون غرب هم می توان تجارت کرد
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 فرصت ۲ روزه برای اعالم شماره شبا جهت 
دریافت سود سهام عدالت

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: سهامداران سهام عدالت روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
فرصت دارند، شماره حساب خود را از طریق سجام اعالم کنند تا سود برای آنها واریز شود.به گزارش ایلنا و به نقل شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، محمود حسنلو اظهار داشت: سود سهام عدالت که قرار است اول یا دوم 
مرداد واریز شــود مربوط به کسانی است که شماره شبای آن ها در نوبت قبلی واریز سود مشکل داشته یا شماره حساب 
مشــترک یا شماره حساب ســپرده بلندمدت بوده که امکان واریز ندارند، بنابراین باید همه این افراد ظرف یکی دو روز 
باقیمانده شماره معتبر از طریق سامانه سجام ثبت کنند.وی در مورد اینکه قرار بود تا آخر تیرماه سود سهام عدالت افرادی که شماره شبا اعالم کنند، واریز شود، گفت: 

از این تعداد برخی اقدام به ارائه شماره شبای حساب بانکی کرده اند که امیدواریم در روز اول یا دوم مردادماه سال جاری سود مانده آن ها واریز شود.

گزیده خبر

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد
آیا رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران ممکن 

است؟
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید که با توجه به شــرایطی که در اقتصاد 
جهانی به وجــود آمده، ایران نیز باید برنامه های خود را تا حدی تعدیل کند.به 
گزارش ایسنا، محمد اتابک در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با 
اشاره به شیوع سویه جدید کرونا و اینکه این سویه مسری تر از سویه های پیشین 
تشــخیص داده شده است، ادامه داد: رشد اقتصادی کشورها در سال های اخیر، 
تحت تاثیر شــیوع این ویروس بوده و پیش بینی ها حکایت از آن دارد که رشد 
اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد در ســال ۲۰۲۱ به ۲.۹ در ســال ۲۰۲۲ کاهش 
پیدا کند. ضمن آنکه پیش بینی می شــود نرخ رشد جهان در سال های ۲۰۲۳ و 
۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ درصد برســد.او با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در ایران 
متاثر از روندهای جهانی گفت: این هشداری است برای دولت که برنامه های خود 
را مبتنی بر این پیش بینی ها تنظیم کند. البته رشد امسال ۸ درصد پیش بینی 
شده که به نظر  می رسد، بسیار خوشبینانه است. در عین حال، پیش بینی رکود 
تورمی در نیمه دوم ۲۰۲۲ نیز وجود دارد که این رکود احتماال اغلب کشــورها 
را تحــت تاثیر قرار خواهد داد.اتابک در ادامه افزود: برابر آمار موجود ۲.۴ درصد 
از رشد ۴.۳ درصدی ایران در سال گذشته از ناحیه بخش خدمات حاصل شده 
اســت و نفت و گاز، صنعت و معدن و کشاورزی در رده های بعدی تامین رشد 
ایران قرار دارند. در حالی که بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد اقتصادی 
ایران داشــته است، اما این بخش، بیشترین آســیب را از شیوع کرونا متحمل 
شــده و الزم اســت مورد توجه قرار گیرد.او سپس تحریم، کمبود منابع مالی و 
ضعف ســرمایه گذاری داخلی و خارجی را کاهنده رشــد در ایران معرفی کرد و 
گفت: ضرورت دارد دولت برای جذب سرمایه داخلی و خارجی اهتمام بیشتری 
بورزد؛ چرا که در صورت تداوم وضعیت موجود در حوزه سرمایه گذاری، اشتغال 
در مخاطره قرار گرفته و جمعیت بیکار افزایش می یابد. حفظ اشتغال موجود از 
آن جهت حائز اهمیت اســت که طبق آخرین گزارش ها، درآمد سرانه ایرانی ها 
به قیمت ثابت از ســال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته  و این به 
معنای کاهش درآمد به میزان ۳.۶ درصد در ســال است.نایب رئیس اتاق تهران 
با بیان اینکه افزایش سرمایه گذاری، راهکار اولویت دار برای رشد اقتصادی است، 
ادامه داد: بیشترین آسیب از ناحیه کاهش رشد متوجه دهک های پایین درآمدی 
بوده و گواه این مساله، افزایش ضریب جینی است. این مساله از افزایش دامنه و 
عمق فقر حکایت می کند.اتابک در بخش دیگری از سخنانش به تجارت خارجی 
کشور پرداخت و ارزش صادرات و واردات را به ترتیب ۱۳.۱ و ۱۲.۵ میلیارد دالر 
عنوان کرد. به گفته او تراز تجاری کشور طی این مدت به نفع ایران مثبت بوده 
است. نایب رئیس اتاق تهران سپس به رشد تجارت کشور در سال ۱۴۰۰ اشاره 
کــرد و همچنین به روند قیمت کاالها در زمان پاندمی کرونا پرداخت.اتابک در 
ادامه با بیان اینکه احتمال وقوع رکود در جهان مطرح شده است، گفت: با توجه 
به اینکه ۷۰ درصد بورس کشــور از قیمت گذاری جهانی متاثر اســت، احتمال 
اینکه قیمت کومودیتی ها جز شکر و گاز در مسیر نزولی قرار گیرد، بسیار است. 
بنابراین، بازار صادراتی از کاهش قیمت این اقالم متاثر خواهد شد. بنابراین انتظار 
این است که سیاستگذاران با توجه به این پیش بینی ها، تسهیالتی برای فعاالن 
اقتصــادی در نظر بگیرند و ثبات در قوانین را رعایت کنند. همچنین برای آنکه 
بازار داخلی دچار اعوجاج نشود، دولت با تشکل ها تعامل بیشتری داشته باشد و 

از صادرات کاالها جلوگیری نکنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد؛
فرصت نهایی دولت برای تعیین تکلیف 

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
چه زمانی است؟

تامیــن اجتماعی عمل کند و اوایل مردادماه فرصتی که هیئت تطبیق به دولت 
بــرای رفع مغایــرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رســد.به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از ایســنا، محمدرضا پورابراهیمــی درباره موضوع افزایش حقوق 
بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با 
تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابالغ 
شــده و دولت تائید می کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی در کشــور بود.وی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در 
تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک 
فرمول )۵۷ درصد( و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این 
مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، 
مصوبه هیئت امنا و برای ســایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

پورابراهیمی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا 
دولت نمی تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون 
در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و 
دولت آن را تائید می کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق 
بازنشستگان خالف صریح قانون است.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه 
داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در 
خالل این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در 
جلسه جمع بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعالم کردیم 
و هیئت، بعد از بررســی کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه دولت 
مغایر قانون است و نمی تواند اجرایی شود.وی افزود: براساس ضوابط و مقررات 
این مغایرت به دولت باید ابالغ می شــد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز 
است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.پورابراهیمی گفت: 
طبق گزارشی که داریم، الیحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه 
در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی 
عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود 
اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، 
لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شــده و برای دومین بار مغایرت با 

قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

خاندوزی اعالم کرد؛
طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای فروش 

اموال مازاد دستگاه ها
تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد از ارایه پیشنهاد این وزارتخانه به شورای هماهنگی سران 
قوا درباره فروش اموال مازاد دســتگاه های دولتی خبر داد و گفت: بر اساس این 
طرح، وزارت اقتصاد می تواند بعد از گذشــت سقف زمانی یک ماهه برای فروش 
اموال مازاد، راســا اقدام به فروش کند.به گــزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، »سید احســان خاندوزی« در اولین جلسه گردهمایی حضوری مدیران 
کل امور اقتصادی و دارایی اســتان های وزارت اقتصاد گفت: مدیران اســتانی در 
پیشبرد اهداف و رسیدگی به مشکالت و مسائل فعاالن اقتصادی جایگاه ویژه ای 
دارند و این موضوع نافی مسئولیت دستگاه ها و ادارات دیگر نیست.وی همچنین 
با اشاره به تفویض اختیارات از سوی این وزارتخانه به استان ها یادآور شد: این کار 
آغاز شده و ادامه دارد هرچند هنوز در برخی از موارد به نتیجه نرسیده است.وزیر 
اقتصاد ادامه داد: این شیوه که استان ها منتظر اتفاقات مرکز باشند درست نیست؛ 
گر چه سیاست ها و راهبردها باید از مرکز ابالغ شود اما تصمیم گیری در مورد سایر 
موارد باید به خود استان ها واگذار شود.وی تصریح کرد: مالحظات قومی و رفاقتی 
نباید موجب شود که همه نظارت ها از مرکز صورت گیرد، در نتیجه تصمیم گیری 
از ســوی استان ها باعث آسیب شناسی و موثرتر شدن عملکرد استان ها می شود.

وزیر اقتصاد با اشــاره به مســئولیت این وزارتخانه در اجرای تبصره ۱۸ بودجه 
۱۴۰۱ تصریح کرد: باید در این حوزه بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و نگاه 
تخصصی به پروژه ها داشته باشیم تا مثل تجربه پول پاشی های گذشته نباشد و  
به هدف تعیین شده یعنی رونق تولید، درآمد و اشتغال منجر شود.وی بر تسریع 
در عملکردها در این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر اقدام دستگاه ها طوالنی می شود 
یا بانک ها تعلل می کنند باید بررسی شوند و سایر موارد کوتاهی در حسن انجام 
تبصره ۱۸ بر عهده مدیران استانی است؛ خروجی و عملکرد استان ها در این مورد 
باید خوب و قابل دفاع باشــد.خاندوزی با تاکید بر اهمیت مولدسازی دارایی ها، 
افزود: در این مورد عملکرد برخی اســتان ها خوب و در برخی استان ها نامناسب 
بوده است.وی اشاره کرد: یکی از خالهای کشور، مدیریت نامناسب دارایی ها است 
 که در این زمینه اختیارات اســتان ها باید خروجی های مناسبی داشته باشند و 
باید نســبت به گذشته، انقالبی در فروش مازاد اموال دولت رخ دهد.وزیر اقتصاد 
همچنین با اشاره به ضعف هایی که در گذشته در مسیر فروش اموال وجود داشته 
و موانعی که همچنان در این مسیر وجود دارد، گفت: ما تنها بازیگر حوزه فروش 
اموال مازاد نیستیم، اما پیشنهاد ما به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه 
قوه این بود که در این خصوص سقف زمانی یک ماهه ای برای فروش اموال مازاد 
به دســتگاه ها داده شود؛ اگر در این سقف زمانی، فروش اموال انجام نشد وزارت 
اقتصاد راســا بتواند در این مورد اقدام کند کــه در این صورت، انقالبی در حوزه 
فروش اموال صورت خواهد گرفت و همچنین موجب تغییر رفتار مدیران درباره 
فروش اموال مازاد خواهد شــد.وزیر اقتصاد همچنین به موضوع تســهیل صدور 
مجوزها و به طور کلی تسهیل فضای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: در زمینه 
تسهیل کسب و کارها، ادارات امور اقتصادی و دارایی استان ها باید محل مراجعه و 

رسیدگی به مشکالت فعاالن اقتصادی آن استان ها باشند.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

مالیاتیازمبالغکارتبهکارتنگرفتهایم
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی درباره اینکه مبالغ واریز شده از 
طریق کارت به کارت هم مشمول مالیات می شود، گفت: تاکنون 
مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد 
نیاز به دســتورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حســاب های 
تجاری و شــخصی افراد داریم.به گزارش ایسنا به نقل از سازمان 
امور مالیاتی، داوود منظور با بیان اینکه ســازمان امور مالیاتی از 
فعالیت های اقتصادی مالیات می گیرد، اظهار کرد: این کار به این 
معنی  است که از آنچه نشان دهنده فروش و کسب درآمد و سود 
خالص فعالیت های اقتصادی است، بر اساس محاسبات کارشناسی 
و قانونی مالیات دریافت می شــود و به هیچ  عنوان از دستگاه پوز، 
کارت بــه کارت و گردش حســاب بانکی که نشــانی از فعالیت 
اقتصادی ندارد، مالیات کســر نمی شود.منظور افزود: واریز مبالغ 
باالی پول و به دفعات مکرر از طریق دســتگاه پوز به حساب افراد 
می تواند نشان از فعالیت اقتصادی آن ها باشد و فعاالن اقتصادی 
باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و به ســازمان امور مالیاتی 
کشــور ارائه دهند. اگر فردی فعالیت اقتصادی داشته و گزارش 
درآمد خود را اعالم نکرده باشــد و سازمان امور مالیاتی بر اساس 
داده های اقتصادی و گردش حســاب های آن فرد به این نتیجه 
برسد که وی کسب وکار داشته و به درآمد باالیی دست پیدا کرده، 
عالوه بر پرداخت مالیات، طبیعتاً مشکالت قانونی برای آن فرد به 

وجود خواهد آمد.

شناسایی معامله کننده رمز ارز با درآمد ۶000 میلیاردی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برای نمونه به شناســایی 
فردی که طی ســال گذشته در معامالت رمز ارز مبلغ ۶ هزار 
میلیارد تومان از طریق دستگاه پوز کسب درآمد داشته اشاره 
کرد و افزود: این فرد هنوز اظهارنامه ای به سازمان امور مالیاتی 
کشور ارسال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد 
مقرر عالوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند، مرتکب 
جرم کیفری هم شــده اســت.وی بابیان اینکــه حدود ۱۵۰ 
فعال اقتصادی شناسایی شــده اند که مبلغ واریزی به دستگاه 
پوز آن ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده اســت و اظهارنامه 
مالیاتی ارائه نکرده اند، گفت: مبلغ واریزی به پوز این افراد، پول 

قرض الحسنه نیست.

شرط اخذ مالیات از کارت به کارت
وی در پاســخ به این پرسش که آیا مبالغ واریز شده از طریق 
کارت به کارت هم مشــمول مالیات می شود، گفت: تاکنون 
مبالغ کارت به کارت شــده بررسی نشده و برای بررسی این 
موارد نیاز به دســتورالعمل بانک مرکزی در خصوص تفکیک 
حساب های تجاری و شخصی افراد داریم.رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشور بابیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی 
باید طی یک ماه آینده حساب های شخصی و تجاری افراد از 
هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم شود، تأکید 
کرد: تفکیک حساب ها یا بر اساس اعالم خود صاحبان حساب 
صورت می گیرد یا از طریق بررسی تراکنش ها و گردش مالی 
صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می گیرد.معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب های 

تجاری با اشــاره بــه اینکه اگر تعداد دفعــات واریزی به یک 
حســاب طی  یک ماه از میزان تعیین شده به طور مثال بیش 
از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشــد، گفت: این حســاب 
مشــکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان 

امور مالیاتی کشور معرفی می شود.

کنترل حساب ها، روشی برای شناسایی فرار مالیاتی
منظور در پاســخ به این پرســش که آیا ایــن اقدام منجر به 
خروج ســرمایه از بانک ها و تبدیل آن به سکه و دالر و زمین 
نمی شود، اظهار داشــت: چنین اتفاقی رخ نمی دهد، جریان 
اقتصاد یک جریان زاینده اســت، اصحاب کســب وکار دائم 
در حال خریدوفروش هســتند و در اقتصاد جایگزینی برای 
پول وجود ندارد. در دنیا یکی از روش ها برای شناســایی فرار 
مالیاتی کنترل حساب افراد است و اگر فردی مبلغی پول واریز 
و یا دریافت می کند، باید در قبال آن مبلغ پاســخگو باشــد 

که این مبلغ بر چه اســاس و مبنایی انتقال پیداکرده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشــور افزود: دستگاه مالیاتی با 
هوشمند سازی ســامانه ها در حوزه اخذ مالیات حساب  افراد 
را رصد می کند و فعاالن اقتصادی بر اســاس محاسبات مالی 
و میزان درآمد شناسایی شــده، باید مالیات منصفانه دولت را 
پرداخت کننــد.وی با بیان اینکه نظام مالیاتی امین مردم در 
مالیات ســتانی عادالنه خواهد بود به همکاری بانک مرکزی 
در شناسایی متخلفان مالیاتی اشاره کرد و گفت: سالمت نظام 
اقتصادی کشور توســط نظام بانکداری بانک مرکزی کنترل 
می شــود و مردم می دانند وظیفه بانک مرکزی همین است، 
لذا بر همین اســاس بی اعتمادی مردم معنا و مفهومی ندارد.

منظور با اشــاره به ابراز برخی نگرانی ها از نحوه رسیدگی به 
حســاب های بانکی تأکید کرد: ممکن است عده ای نخواهند 
حاکمیت نســبت به فعالیت آن ها مداخله داشــته باشد ولی 
سازمان امور مالیاتی با هوشمند سازی سامانه های مالیاتی و 
به اعتبار اینکه مســئولیت اســتیفای حقوق مردم و دولت را 
بر عهده دارد، به دنبال جلوگیــری از فرار مالیاتی، متخلفان 

اقتصادی است.

مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تمدید نمی شود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به پرسش یکی 
از شنوندگان برنامه مبنی بر اینکه تنخواه دار شرکت هستند 
آیا مبلغ واریزی به حساب این افراد مشمول مالیات می شود، 
تصریح کرد: این قانون مشــمول حساب هایی است که مبالغ 
واریــز و برداشت شــده در آن ها طی یک ســال از یک مبلغ 
مشخص تعیین شــده، تجاوز می کند، لذا اگر تنخواه واریزی 
مبلغ زیادی باشــد، این فرد باید مســتندات الزم برای اثبات 
تنخواه بودن این مبلغ را ارائه و به ســازمان امور مالیاتی برای 
اخذ مالیات به شــرکت مراجعه می کند.وی در پایان با اشاره 
به مهلت ارائه اظهارنامه ســال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ســال 
۱۴۰۱، گفت: متأسفانه مجوزی برای تمدید این مهلت نداریم 
و اشخاص حقوقی باید تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود 

را به این سازمان ارائه دهند.

مجلــه اکونومیســت در مقاله ای بر 
نقش تحقق خودکفایــی در صنعت 
ایران بــر تاب آوری نظــام اقتصادی 
در برابر تحریم هــای ایاالت متحده و 
جلوگیری از فروپاشــی اقتصادی در 
ایــران تاکید کرد.به گزارش ایســنا، 
تحریم های اقتصادی همواره به عنوان 
یک سد در مقابل روند رشد اقتصادی 
و توســعه ســرمایه گذاری در صنایع 
مختلــف ایرانی مــورد توجه و تاکید 
کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران 
خارجی بوده اســت. برهمین اساس 
ایاالت متحده که نقــش کلیدی در 
اعمال این تحریم ها علیه شــرکت ها 
و دســتگاه های دولتــی ایرانــی ایفا 
می کند در اغلب موارد سعی کرده تا با 
برجسته سازی نقش این تحریم ها در 
یک روند فروپاشــی مرتبط با اقتصاد 
ایران، از رشــد و توســعه همه جانبه 
کند.همزمان  جلوگیری  کشــور  این 
با تشــدید تحریم ها در سال ۱۳۹۸ و 
تصمیم بسیاری از شرکت های خارجی 
برای خروج از بازارهای ایران به منظور 
در امــان بــودن از تبعــات واکنش 
ایــاالت متحده  و  ترامپ  احتمالــی 

بــه همکاری های اقتصادی توســعه 
یافته با جمهوری اســالمی، تعدادی 
از بنگاه های اقتصادی و شــرکت های 
بزرگ صنعتی ایرانی تالش کردند تا 
با استفاده از چندین دهه تجربه فنی و 
مهندسی خود و همچنین بهره برداری 
از نتایج سرمایه گذاری چند ده ساله در 
زمینه تحقیق و توسعه، بخشی از نیاز 
به محصوالتی که شرکت های  کشور 
خارجی تامین کننــده آنها، بازارهای 
ایران را ترک کرده بودند، تامین کرده 
و از بــروز تبعات جــدی اقتصادی و 
اجتماعی در کشــور جلوگیری کنند.

در همین رابطه مجله اکونومیست در 
ســرمقاله خود که ۱۲ مارس ۲۰۲۲ 
منتشر کرده، آورده است: »وقتی یک 

در بسته می شود، در دیگری باز می 
شود. در دو هفته گذشته فشار جهانی 
بر فعالیت های مالی و اقتصادی روسیه 
به طرز چشــمگیری افزایش یافته و 
این در حالی اســت که ایران تجربه 
آموزنده  و هوشمندانه ای برای مقابله با 
تحریم ها و کاهش اثرات آنها در نظام 
اقتصــادی دارد. اقتصاد ایران در دهه 
گذشته تحت فشار تحریمهای جهانی 
دچار رکــود، کاهــش ارزش و تورم 
مزمن شــده، ضربه خورده، اما سقوط 
نکرده و این تا حد زیادی به این دلیل 
است که تولیدکنندگان ایرانی انعطاف 
پذیری زیادی در رابطه با مقاومت در 

برابر تحریم ها از خود نشان داده اند.
در این میان ســه دلیــل اصلی برای 

ایــران در مقابل  اقتصاد  تــاب آوری 
اقتصادی  تحریم هــای ســختگیرانه 
وجود دارد؛ اولین دلیل نشت تحریم ها 
در بسیاری از موارد و قدرت ایران در 
دور زدن این تحریم ها اســت. دومین 
دلیل تنوع محصوالت صادراتی ایران 
به کشورهای جهان است که در واقع 
طیف وسیع صنایع تولیدی فعال در 
این کشور، این امکان را به حاکمیت 
ایران داده و سومین دلیل جایگزینی 
واردات است که این هم با انعطاف زیاد 
و تالش بی سابقه تولیدکنندگان ایرانی 
فراهم شده است.در واقع کاهش ارزش 
پول ملــی، کاالهای وارداتی لوکس را 
از دســترس بسیاری از ایرانیان خارج 
کرده امــا بــرای تولیدکنندگانی که 
به بازار داخلــی ۸۳ میلیونی خدمت 
می کنند، یــک موهبت ویــژه بوده 
اســت.یکی از محلی ها در این زمینه 
می گوید: با خرید در تهران قادر به پیدا 
کردن لباس و لوازم خانگی با کیفیت 
ایرانی خواهید بــود.او اضافه می کند: 
اگر شاخص جهانی خودکفایی وجود 
داشت، ایران در رتبه بندی باالیی قرار 

می گرفت.«

اکونومیست گزارش داد
تاب آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم ها از طریق خودکفایی صنعتی

تهــران- ایرنــا- معــاون امور ســالمت و رفاه 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
با اصالح شــیوه پرداخت یارانه دارو، هزینه های 
دارویی مــردم افزایش پیدا نخواهد کرد، گفت: 
برای اصالح شیوه پرداخت یارانه دارو تقویت بیمه های درمانی و تسویه مطالبات آنها در 
دســتور کار قرار دارد.به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، مجید فراهانی با اشاره 

به برنامه اصالح سیاســت ارزی دارو، اظهار کرد: به اذعان همه کارشناسان نحوه یارانه 
پرداخت یارانه داور در حال حاضر اثربخشــی الزم را ندارد و دولت سیزدهم این شیوه 
را اصــالح می کند، به نحوی که یارانه به جای پرداخــت به واردکننده یا تولیدکننده 
دارو از طریق پوشــش بیمه ای به مردم و مصرف کننده نهایی پرداخت می شــود.وی 
افزود: برای اصالح شــیوه پرداخت یارانه دارو تمهیدات و آمادگی الزم در سطح دولت 
شکل گرفته و حتی تفاهم نامه ای در قالب تقسیم کار ملی با  زمان بندی مشخص برای 

دســتگاه های ذی ربط تدوین شده است؛ همان طور که رییس جمهور هم گفته اند این 
طرح به گونه ای اجرا خواهد شــد که هزینه های دارویی مردم افزایش پیدا نکند.معاون 
سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: یکی از موضوع مهمی که مورد توجه در تفاهم نامه  
بود این است که جمعیت کشور پوشش بیمه ای کامل شوند؛ بیش از ۶ میلیون نفر تا 
به امروز  بیمه شدند و منابع آن از منابع  بودجه سال جاری که مبلغ  ۶ هزار میلیارد 
تومان در جدول تبصره ۱۴ پیش بینی شده تامین می شود.فراهانی تاکید کرد: داروهای 
جدیدی که پیش از این پوشــش بیمه ای نداشتند، با اجرای این طرح افزایش قیمت 
خواهد داشــت، اما این افزایش به مردم نخواهد رسید و حتی این داروها هم از طریق 
پوشش بیمه ای در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به اهمیت تقویت بیمه ها 
برای اجرای این طرح؛ گفت: از ابتدای ســال تا االن ۸ هزار میلیارد تومان از تخصیص 

اعتبارات مصوب سازمان بیمه سالمت تخصیص داده شده تا بیمه سالمت بتواند همه 
بدهــی خود را به مراکز درمانی مختلف  طــرف قرارداد پرداخت کند، همچنین بیمه 
نیروهای مســلح هم به صورت صد در صدی  تا این مقطع زمانی مبلغ تخصیص داده 
شده را  دریافت کرده است.معاون امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه 
تصریح کرد: در اواخر خردادماه امسال ۸ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت 
قرار داده شد و ۸ هزار میلیارد تومان نیز هفته گذشته تخصیص داده شد.فراهانی تاکید 
کرد: از وزارت بهداشــت درخواست شد فهرست کلیه طلبکاران شرکت های دارویی و 
ملزومات پزشکی به طور مستقیم اعالم شود تا بدهی آنها به طور کامل پرداخت شود، 
لذا بدهی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمه ها به شرکت های دارویی و ملزومات پزشکی 

کاماًل پرداخت می شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه:

داروبرایمردمگراننمیشود
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با پرداخت ۱۰ میلیارد یورو
شرکتبرقفرانسهملیمیشود

دولت فرانسه ۱۲ یورو به ازای هر سهم پیشنهاد کرد تا کنترل کامل شرکت برق فرانسه 
)EDF( را به دست بگیرد.به گزارش ایسنا، به این ترتیب دولت فرانسه همزمان با اوج گیری 
 EDF بحران انرژی اروپا، با پرداخت ۹.۷ میلیارد یورو )۹.۸۵ میلیارد دالر(، کنترل شرکت
را که بزرگترین اپراتور نیروی هســته ای در اروپاســت را به دست می گیرد.وزارت دارایی 
فرانســه در بیانیه ای اعالم کرد قیمت پیشنهادی، ۵۳ درصد باالتر از قیمت نهایی سهام 
شــرکت EDF در پنجم ژوییه، یک روز پیش از اعالم تصمیم دولت برای ملی کردن این 
گروه اســت.بر اساس گزارش رویترز، دولت فرانسه در شرکت EDF حدود ۸۴ درصد سهم 
دارد. این شــرکت با اختالالت غیرمترقبه در راکتورهای هسته ای، تاخیر و افزایش هزینه 
ساخت راکتورهای جدید و ســقف تعرفه برق اعمال شده از سوی دولت برای حمایت از 
مصرف کنندگان فرانســوی در برابر افزایش قیمتهای برق، روبروســت.دولت فرانسه می 
خواهد تولید هسته ای را توسعه دهد و می خواهد شرکت EDF پول زیادی برای نوسازی 
پایگاه های متعدد تولید نیروی هســته ای، هزینه کند. دولت فرانســه این شرکت را برای 
پذیرش این سیاســتها تحت فشار قرار داده و به عنوان سهامدار بزرگ، به دنبال پیشبرد 

این خواسته بوده است.

گزیده خبر

در راستای صیانت از منابع آب استان:
مدیرعاملشرکتآبمنطقهایکردستانبا
فرماندهسپاهبیتالمقدساستاندیدارکرد

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای کردســتان به همراه مدیر حراست و مدیر 
روابط عمومی این شــرکت روز شــنبه ۲۵ تیر ماه سال جاری با فرمانده سپاه 
بیت المقدس اســتان کردستان، دیدار نمودند.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردستان در این دیدار مهندس آرش آریانژاد ضمن ارائه گزارش 
از وضعیت منابع آبی اســتان اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های مناسب در 
حوزه مدیریت منابع و مصارف آب، در حال حاضر وضعیت ذخیره آب سدهای 
اســتان مطلوب است.وی از تالش های ارزشمند ســپاه پاسداران تقدیر کرد و 
افزود: از آنجا که ســپاه برخواســته از مردم و از جنس این ملت اســت اجرای 
پروژه های اســتان با همکاری سپاه پاســداران روند رو به رشد و خوبی دارد و 
این نشــان از همدلی مردم و سپاه است.مهندس آرش آریانژاد تصریح کرد: در 
راستای رفع معضل آب شرب شهرستان بانه که در سال گذشته گریبانگیر مردم 
شریف این شهرستان بود، این شرکت براساس وظایف اخالقی و سازمانی خود 
در تالش است تا با احداث سد کانی گویژان، برای همیشه به نگرانی های بخش 

آب این شهرستان پایان دهد.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛
لزومتوسعهفناوریهاینوینبهمنظور
تسریعدرارائهخدماتبهمشترکانآبفا

مدیر عامل آبفای اصفهان بر لزوم توســعه و استفاده 
از فناوری های نوین به منظور تسریع در ارائه خدمات 
به مشترکان آبفای استان اصفهان تأکید کرد.حسین 
اکبریــان در بازدید از معاونت خدمات و مشــترکین 
آبفای اســتان اصفهان گفت: با توجه به شاخص بودن 
بســیاری از روندهای در دســت اقدام این معاونت در ســطح کشور، توسعه و 
اســتفاده از فناوری های جدید به منظور تســریع در ارائه خدمات، الزم به نظر 
می رسد. وی همچنین افزود: توسعه زیرساخت الکترونیکی برای بهینه سازی 
فعالیت ها و بازنگری زمان محور فرآیندها برای کاهش محسوس مدت زمان ارائه 
خدمات، مورد توجه قرار گیرد.اکبریان در این بازدید بر توسعه تحلیل سیستم 
در بخش های مختلف برای اتخاذ تصمیمات دقیق تر و علمی، توجه بیشــتر به 
ارتقای سطح علمی کارکنان حوزه مشترکین به ویژه نیروهای پیمانکاری، جذب 
نیروهای نخبه و کارآمد برای رفع کمبودهای نیروی انســانی حوزه مشترکین، 
کمک به رفع مشکالت پیمانکاران به عنوان بازوی ارائه خدمات به مشترکین، 
توجه ویژه به توســعه نرم افزارهای در دســت استفاده در مجموعه و یکپارچه 

سازی آن ها و برخی نکات دیگر  مدیریتی تاکید کرد.

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان در بازدید فرمانده هان نیروی دریایی سپاه 
از پروژه های آبرسانی:

7100نفرازاجرایدوپروژهجهادآبرسانی
دررودانبهرهمندمیشوند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمــزگان از بهره 
مندی جمعیتی بالغ بر هفت هزار و ۱۰۰ نفر با اجرای 
دو طرح آبرســانی در شهرستان رودان در قالب جهاد 
آبرســانی و طرح محرومیت زدایی با مشارکت آبفا و 
نیروی دریایی سپاه خبر داد.عبدالحمید حمزه پور در 
بازدید معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ســپاه، مســئول قرارگاه جهاد سازندگی و 
محرومیت زدایی نیروی دریایی ســپاه و فرماندار رودان با اشاره به پروژه های 
آبرســانی در شهرســتان رودان افزود: به همت نیروی دریایی سپاه پروژه های 
بزرگی در قالب جهاد آبرســانی و طرح بــزرگ محرومیت زدایی در حال انجام 
اســت که جمعیت تحت پوشش مجتمع های »خیرآباد – برنطین« در بخش 
مرکزی و » نازدشــت – فاریاب« در بخش رودخانه رودان از اجرای این پروژه 

ها بهره مند خواهند شد.

تقدیرصنعتبرقاستانگلستانازهمكاری
وهمراهیمشترکین

گرگان-عاطفه ســیاه یاالیی-به نقل از مقصودلو ، مدیر دفتر مدیریت مصرف 
شــرکت توزیع برق گلستان ضمن تشکر از استاندار گلستان برای همکاری در 
تعدیل ســاعت کاری ادارات روز یکشنبه گفت: با توجه به استمرار هوای گرم ، 
مصرف برق استان منطبق بر مصرف روز گذشته بوده و افزایش مصرفی مشاهده 
نشد که این نشان دهنده همکاری کلیه مشترکین در صرفه جویی و مدیریت 
مصرف بوده است. وی افزود روز گذشته رکورد مصرف تابستان امسال زده شد 
و مصرف برق از مرز ۱۴۰۰ مگا وات عبور کرد. امروز با توجه به استمرار گرمای 
هوا در استان ، مصرف افزایش پیدا نکرد و الگو مصرف منطبق با روز گذشته بود. 
ایشان خاطرنشان کرد چنانچه تغییر ساعت کاری ادارات انجام نمیشد ، با توجه 
به گرمای هوا ، قطعا شاهد افزایش مصرف قابل توجهی بودیم که این تصمیم 

استاندار گلستان کمک شایانی در مدیریت مصرف برق داشت.

فرج زاده، رییس سازمان فرهنگی شهردای صدرا: 
ارزشمداریدرحوزهدینیراهنجاتجامعه

بشریخواهدبود
جشــن بزرگ عید غدیرخم به همت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری صدرا برگزار شــد. ایــن گردهمایی بزرگ با حضور پرشــور اهالی 
شــهرجدید صدرا، جمعی از مسئوالن شهری، اســاتید دانشگاه همراه با برنامه 
های ارزشــی و مفرح در اکوپارک صدرا برگزار شد.در این مراسم رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری صدرا از مشارکت شهروندان در برپایی 
رویدادهای مناســبتی قدردانی کرد و همراهی پرشــور مردم را نشانه بارزی از 
والیتمداری جامعه دانســت.دکتر عباس فرج زاده با تبریک فرارســیدن اعیاد 
بزرگ مســلمانان از غدیرخم به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پرافتخار تشیع یاد 
کرد و اظهار داشــت: شهرداری و شورای اســالمی شهر صدرا توجه ویژه ای به 
رویدادهای فرهنگی به منظور نشــاط افزایی در جامعه داشته و تالش دارند با 
توسل به مفاهیم فرهنگی باورهای مذهبی، اعتقادی و ملی را در جامعه تقویت 
کنند.وی با تقدیر از مشــارکت های مردم والیتمدار صدرا در برپایی رویدادهای 
فرهنگی عنوان کرد: استقبال شهروندان از برنامه های فرهنگی بهترین مشوق 
برای مدیران شهری است تا در این زمینه به صورت فعال تر و با انگیزه تری وارد 

میدان عمل شده و خدمتگزار اهالی شریف صدرا باشند.

احتمالثبترکوردهایباالتر
مصرفبرق

مدیرعامل توانیر گفت: با توجه بــه گرمای هوا، احتمال 
ثبت رکوردهای باالتر مصرف برق در کشور وجود دارد.به 
گزارش ایسنا، آرش کردی با اشاره به تداوم روند افزایشی 
دمــای هوا افزود: افزایش دمای هوا باعث باال رفتن میزان 
مصرف برق در کشور می شود. امروز و با توجه به شرایط 
مذکــور، احتمال ثبت رکورهای باالتر در مصرف برق دور 
از ذهن نیست.طبق اعالم توانیر، وی خاطرنشان کرد: در 
شــرایط کنونی و با توجه به افزایش نیاز مصرف برق در 
کشور، به منظور تداوم خدمت رسانی و تامین برق پایدار 
به ویژه در مناطق جنوبی کشــور، که برق حکم زندگی 
را دارد، همه هموطنان مــی توانند با مصرف صحیح، ما 
را در پایداری شــبکه یاری کنند.براســاس این گزارش، 
قراردادن کولرهای گازی روی ۲۴ درجه، اســتفاده از دور 
کند کولرهای آبی و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف 
سه راهکاری است که می تواند در مدیریت مصرف برق به 

میزان زیادی موثر باشد

امضاء تفاهمنامه بزرگترین سرمایه گذاری در صنعت نفت با گس پروم روسیه

همه می دانند نفت ایران حذف شدنی نیست
مدیرعامل شرکت ملی نفت از امضای بزرگترین سرمایه گذاری 
خارجی در صنعت نفت خبر داد و گفت:  ارزش تفاهم نامه ای 
که امروز بین شــرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه امضا 
شد حدود چند ده میلیارد دالر است.به گزارش ایسنا، محسن 
خجســته مهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رشــد 
اقتصادی کشور نیازمند سرمایه گذاری جهت توسعه میادین 
نفت و گاز با اولویت میادین مشــترک است گفت:  به منظور 
توســعه میادین نفت و گاز کشــور به ویژه میادین مشترک 
برنامه های تولید پیش بینی شــده به طوری که بر اساس یک 
برنامه هشــت ســاله با انجام ۱۶۰ میلیارد دالر برای توسعه 
میادین نفت و گاز ظرفیت تولید نفت به ۵.۷ میلیون بشــکه 
در روز و گاز به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز خواهد رســید.
وی افزود: ما امروز در دولت سیزدهم که جهت گیری و رویکرد 
زیربنایی، تحقق رشد اقتصادی کشور است سرمایه گذاری در 
میادین را جزو اولویت ها قرار داده ایم و دولت سیزدهم با یک 
جهش با اهمیت و قابل مالحظه در این بخش مواجه اســت.

خجســته مهر  عنوان کرد: یکی از جهت گیری ها این اســت 
که با شــرکت های بزرگ و صاحب نــام بین المللی همکاری 
کنیم و ســبد سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران را متنوع 
کنیم.مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه سال گذشته 
با یک دیپلماســی فعال با کشــور روســیه از جمله شرکت 
گازپروم که جزو شــرکت های صاحب نام این کشــور است 

مذاکرات فشرده ای را برگزار کردیم که عالوه بر قرارداد جدید 
تفاهم نامه هایی نیز امضا شــد،  اظهار کرد: ســال گذشته دو 
قرارداد جدید با دو شــرکت روســی و چهار تفاهم نامه جهت 
نهایی ســازی قراردادها امضا کردیم.خجسته مهر بیان کرد: 

از ســال قبل تاکنون مذاکرات ادامه دارد به گونه ای که طی 
دو ماه گذشته مالقات مهمی را با مدیرعامل شرکت گازپروم 
داشتیم و به تفاهمات مهمی نیز در این راستا رسیدیم.وی با 
تأکید بر اینکه بعد از امضــای این تفاهم نامه کار مذاکرات را 

شــروع خواهیم کرد، گفت: ما در حال حاضر و زمانی که هم 
تحریم بودیم موفق شدیم برای ۷ میدان نفتی ۴ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری قرارداد امضاء کنیم این روند ادامه دارد و هیچ 
نگرانی بابت سرمایه گذاری و تزریق این میزان سرمایه نداریم.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت در خصــوص زمان اجرا گفت: 
قراردادهای نفتی بســتگی به حجم سرمایه گذاری ها، طی ۴ 
تا ۷ سال طول خواهند کشید، میادین منصوری، آب تیمور، 
کرنج، چنگولــه و آذر از جمله میدان های مورد توجه در این 
تفاهم نامه است.خجســته مهر با بیان اینکه ایران و روسیه در 
مجموع ۷۰ تریلیون مترمکعب گاز دارند که ۳۰ درصد ذخایر 
دنیا به حســاب می آید و نقش مهمی در پایداری انرژی ایفا 
می کند، گفت: امیدواریم بتوانیم با ادامه این روند تحولی که از 
مصادیق دولت سیزدهم است و آن تولید حداکثری از میادین 
نفت و گاز تعریف شــده نقش بسزایی در اقتصاد انرژی کشور 
ایفا کنیم.وی بیان اینکه در گذشته نیز اعالم کردیم جهان به 
نفت ایران نیاز دارد و ســهم ایران حذف شدنی نیست، تاکید 
کرد: ایران  کشــوری مطمئن و باثبات برای تامین بخشی از 
انرژی جهان و دارای ذخایر بسیار با اهمیت است، جامعه بین 
الملل می داند کــه از نظر میزان ذخایر، ایران رتبه اول را در 
جهان دارد.ارزش تفاهم نامه ای که امروز بین شرکت ملی نفت 
ایران و گازپروم روسیه امضا شده، طبق اعالم وزارت نفت، ۴۰ 

میلیارد دالر است.

روســیه با هدف کاهش وابستگی 
بــه دالر آمریــکا، درصدد اســت 
پول صــادرات نفت بــه بعضی از 
مشــتریان هندی خود را به درهم 
امارات متحده عربی دریافت کند.به 
گزارش ایسنا، روسیه در پی حمله 
نظامی بــه اوکراین که از اواخر ماه 
فوریه آغاز شــد، هدف تحریم های 
گســترده آمریکا و متحدانش قرار 
گرفته اســت که مبادالت دالری را 
برای این کشور دشوار کرده است.
در صورتحســابی که توسط رویترز 
مشاهده شــده است، هزینه عرضه 
نفت به یک پاالیشــگر  هندی، به 
دالر محاسبه شــده، در حالی که 
پرداخت به درهم امارات درخواست 
شده است.شــرکت روس نفت نفت 
را از طریق شــرکت های بازرگانی 
شامل اورست انرژی و کورال انرژی 
بــه هند کــه به دومین مشــتری 
بزرگ نفت این کشور پس از چین 
تبدیل شده است، ارسال می کند.
باعث شده است  تحریم های غربی 
بســیاری از واردکننــدگان نفت از 
با مســکو خودداری کنند  معامله 
و قیمــت محموله هــای نفت تک 
روســیه تخفیف باالیی در مقایسه 

بــا گریدهای دیگر پیــدا کند. این 
امر باعث شده است پاالیشگاه های 
هندی که نفت روســیه را به دلیل 
هزینه های حمل باالی آن، به ندرت 
خریــداری می کننــد، از فرصت 
ارزانی قابل توجه آن در مقایســه 
با نفــت برنت و گریدهــای نفتی 
خاورمیانــه، بهره بــرده و خریدار 
نفت روســیه شوند.روسیه در ژوئن 
برای دومین ماه متوالی، عربستان 
ســعودی را کنــار زد و دومیــن 
صادرکننده بزرگ نفت به هند پس 
از عراق شــد. حداقل دو پاالیشگر 

هندی تاکنون بخشی از پول نفت 
روســیه را به درهم تسویه کرده اند 
و پاالیشگرهای بیشتری در روزهای 
آینده چنین پرداخت هایی را انجام 
خواهنــد داد. طبق صورتحســاب 
فروش نفت، پرداخت ها به گازپروم 
بانک از طریق بانک مشــرق انجام 
شده که بانکی در دوبی است.امارات 
متحده عربی بــه دنبال حفظ یک 
موضع خنثی است و مسکو را هدف 
تحریم قرار نداده اســت و پرداخت 
پول نفت روســیه به درهم ممکن 
است باعث شــود بعضی در غرب 

منابع  به گفته  خشمگین شــوند. 
آگاه، شــرکتهای بازرگانــی مورد 
اســتفاده روس نفــت از ماه جاری 
پول  پرداخت  بــرای  درخواســت 
بــه درهم را آغاز کرده اند.ســرگی 
الوروف، وزیــر خارجه روســیه در 
آوریل گفته بود روسیه می خواهد 
استفاده از ارزهای غیرغربی را برای 
تجارت با کشــورهایی مانند هند، 
روســیه  دارایی  دهد.وزیر  افزایش 
ماه گذشته گفته بود مسکو ممکن 
ارزهای کشــورهای  اســت خرید 
دوست را آغاز کرده و با استفاده از 
این ارزها، نــرخ مبادله دالر و یورو 
را برای مقابله با رشد شدید ارزش 
روبل، کنترل کند.بر اساس گزارش 
رویترز، هند موضع بی طرفی اتخاذ 
کرده و پوشــش بیمه که توســط 
شــرکت های روسی فراهم می شود 
را پذیرفته است. بانک مرکزی هند 
هفته گذشته مکانیزم جدیدی برای 
تسویه تجارت بین المللی به روپیه 
معرفی کرد که از نظر بســیاری از 
کارشناســان، راهی برای گسترش 
تجارت با کشورهایی مانند روسیه 
و ایران اســت که تحت تحریم های 

غربی قرار دارند.

 آغاز فروش نفت روسیه
 به درهم امارات

شرکت گازپروم روسیه به مشــتریانش در اروپا اعالم کرد به 
دلیل شــرایط غیرعادی، نمی تواند تامین گاز را ضمانت کند.

به گزارش ایسنا، این شرکت دولتی روسی در نامه ای به تاریخ 
۱۴ ژوییه اعــالم کرد برای عرضه از تاریخ ۱۴ ژوئن، وضعیت 
فورس ماژور اعالم می کند. این خبر همزمان با توقف ۱۰ روزه 
فعالیت خط لوله گازی نورد اســتریم ۱ برای انجام تعمیرات 
منتشر شده است.این نامه به نگرانی های اروپا درباره احتمال 
عدم ازسرگیری فعالیت خط لوله نورد استریم ۱ در پایان دوره 
تعمیرات، به تالفی تحریم هایی که غرب علیه مســکو بر سر 
جنگ در اوکراین وضع کرده بود، افزوده است. چنین اتفاقی، 
بحران انرژی که اروپا را به آستانه رکود کشانده است را تشدید 
خواهد کرد.وضعیت فورس ماژور، استانداردی در قراردادهای 

تجاری اســت و به شــرایط غیرمعمولی اطالق می شــود که 
طرف قرارداد را از عمل به تعهداتش معاف می کند. اعالم این 
وضعیت، به معنای آن نیست که گازپروم تحویل گاز را متوقف 
خواهد کرد بلکه در صورت عمل نکردن به شــرایط قرارداد، 
نباید مســئول شناخته شــود.عرضه گاز روسیه از مسیرهای 
اصلی از جملــه اوکراین و بالروس  و همچنین از طریق خط 
لوله نورد اســتریم ۱، چند ماهی است که کاهش پیدا کرده 
است.یک منبع بازرگانی به رویترز گفت: وضعیت فورس ماژور 
مربوط به عرضه گاز از طریق نورد اســتریم ۱ است.هانس فن 
کلیف، اقتصاددان انرژی ارشــد در بانــک ABN Amro گفت: 
اعالم وضعیت فورس ماژور، نخســتین اشاره به این احتمال 
اســت که عرضه از نورد استریم ۱ ممکن است بعد تعطیالت 

ازسرگرفته نشود.شرکت یونی پر که بزرگترین واردکننده گاز 
به آلمان است، یکی از مشتریان گازپروم است که این نامه را 
دریافت کرده و این ادعا را به عنوان یک ادعای غیرقابل توجیه، 
رســما رد کرده است.شرکت RWE که بزرگترین تولیدکننده 
نیرو در آلمان و واردکننده بزرگ گاز روسیه است، اعالم کرد 
اطالعیه فورس ماژور را دریافت کرده است.شرکت گازپروم ۱۴ 
ژوییه حجم انتقال گاز از نورد استریم ۱ را به ۴۰ درصد کاهش 
داد و با اشــاره به تاخیر در بازگرداندن شدن توربین گازی که 
برای تعمیرات به کانادا فرســتاده شده بود، تحریمها را عامل 
کاهش عرضه اعالم کرد.روزنامه کومرسانت روز دوشنبه به نقل 
از منابع آگاه گزارش کرد کانادا توربین این خط لوله را پس از 
تکمیل تعمیراتش، ۱۷ ژوییه با هواپیما به آلمان ارسال کرده 
است. پنج تا هفت روز طول می کشد تا توربین به روسیه برسد 
به شرط این که مشکالت لجستیکی و گمرکی وجود نداشته 
باشد.سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان اعالم کرد این یک قطعه 

تعویضی بود که قرار بود 
تنها از سپتامبر استفاده 
شــود یعنی فقدان آن، 
دلیــل واقعــی کاهش 
نــورد  از  گاز  جریــان 
استریم ۱ نمی توانست 
باشد.شــرکت نفــت و 
گاز OMV اتریــش روز 

دوشنبه اعالم کرد انتظار دارد جریان گاز از طریق نورد استریم 
۱ طبق برنامه ریزی قبلی، پس از تعمیرات، ازسرگرفته شود.

اتحادیه اروپا که مســکو را هدف تحریم قرار داده است، قصد 
دارد اســتفاده از سوختهای فســیلی روسیه را تا سال ۲۰۲۷ 
متوقف کند اما فعال خواهان تداوم عرضه روسیه تا زمان یافتن 
منابع جایگزین است. برای مسکو و گازپروم، صادرات گاز، یک 

منبع درآمد حیاتی به شمار می رود.

خبر بد گازپروم به مشتریان گاز روسیه
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دولت دوبی یک استراتژی متاورس را رونمایی کرد که ایجاد 
۴۰ هزار شــغل و افزودن چهار میلیارد دالر به اقتصاد این 
امیرنشین در پنج سال آینده را هدف گرفته است.به گزارش 
ایسنا، شــیخ حمدان بن محمد، ولیعهد دوبی، در توییتی 
اعالم کرد اســتراتژی متاورس دوبــی، یک برنامه یکپارچه 
است که هدف آن قرار دادن دوبی در میان ۱۰ شهر بزرگی 
است که آینده این فناوری نوظهور را در سطح جهانی شکل 

می دهند.شــیخ حمدان گفت: این برنامه، انقالب جدید در 
عرصه فناوری و اقتصادی اســت کــه روی همه جنبه های 
زندگی در دو دهه آینده تاثیر خواهد گذاشــت.این ابتکار، 
دو برابر کردن شــمار شــرکتهای بالک چین و متاورس را 
هدف گرفته اســت.  به گفته شیخ حمدان، در حال حاضر 
حدود ۱۰۰۰ شــرکت در دوبی در عرصه متاورس کار می 
کنند که ۵۰۰ میلیون دالر در اقتصاد ملی مشــارکت می 
کنند و انتظار می رود تعــداد آنها طی مدت هدف گذاری 
شده، افزایش چشمگیری پیدا کند.متاورس فضای دیجیتالی 
نوظهوری است که در آن، افراد از طریق آوارتارهای خود به 
تعامل با یکدیگر می پردازند.طبق گزارش شــرکت کانادایی 
پرسدنس ریســرچ، پیش بینی می شود ارزش بازار متاورس 
با نرخ رشد ساالنه مرکب بیش از ۵۰ درصد، از ۴۰ میلیارد 
دالر در ســال ۲۰۲۱، به بیش از ۱.۶ تریلیون دالر تا ســال 

۲۰۳۰ صعود کند.امارات متحــده عربی اقدامات مهمی را 
برای یکپارچه کردن متاورس و فناوری مربوط به آن شامل 
بالک چین، رمزارزها و نوآوریهای وب ۳ در اقتصاد، دولت و 
جامعه و توسعه اقتصاد آینده خود، انجام داده است.سازمان 
رگوالتــوری دارایی های مجازی دوبی در مــاه مه با ایجاد 
دفتر مرکزی متاورس، وارد دنیای متاورس شد و نخستین 
رگوالتوری شد که در فضای دیجیتالی نوظهور حضور پیدا 
می کند. این ســازمان در مارس تحت قانون مقررات دارایی 
مجازی دوبی تاســیس شد. هدف از این سازمان، ایجاد یک 
چارچوب قانونی پیشــرفته برای حمایت از سرمایه گذاران 
و فراهم کردن اســتانداردهای بین المللــی برای مدیریت 
صنعت دارایی مجازی و امکان پذیر کردن رشــد کســب و 
کار مسئولیت پذیر در این امیرنشین است.یافته های بررسی 
بانک لِس تایمز نشان داد عالقه به مشاغل مربوط به متاورس 

رو به رشــد است و در چند ماه گذشــته، بیش از ۱۰ برابر 
افزایش پیدا کرده است که گویای شناخته شدن بیشتر این 
مفهوم در میان شــرکتها و نیروی کار اســت.وزارت اقتصاد 
دیجیتالی، هــوش مصنوعی و سیســتم دورکاری امارات 
متحده عربی اوایل ماه میــالدی جاری توافقنامه مقدماتی 
با شرکت Chainalysis برای فراهم کردن برنامه های آموزش 

مجازی برای نهادهای دولتی این کشور امضا کرد.
شیخ حمدان گفت: اســتراتژی متاورس دوبی برای اهداف 
این امیرنشــین برای تبدیل شــدن به یکی از اقتصادهای 
بــزرگ برای متاورس و یک مرکز مهم برای جامعه جهانی، 
ضروری است.بر اساس گزارش بلومبرگ، این استراتژی همه 
جنبه های توسعه متاورس از فرمول بندی مقررات و توسعه 
کاربردها و پرورش اســتعدادها و مشــخص کردن راه های 

استفاده نهادهای دولتی از این راه کارها را دربرمی گیرد.

گزیده خبر

مدیرکل حوزه مدیر عامل و معاون مالی و سرمایه انسانی شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو:

چادر ملو در آستانه تحول
مدیرکل حوزه مدیر عامل و معاون مالی و ســرمایه 
انسانی شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره 
به ضرورت تحول ساختاری در جهت نیل به اهداف 
توسعه گفت : تغییر و تحوالتی که در چند سال اخیر 
در دنیــا اتفاق افتاده نقش بنــگاه های صنعتی را با 

رویکرد جدید روبه رو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی بنگاه 
ها نســبت به قبل می باشد. هم اکنون بعنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده 
که سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که تغییر و تحول را جهت رسیدن 
به توسعه پایدار در اهداف و برنامه های خود لحاظ می کنند. مهندس فرهاد 
آذرین فر افزود:  نگرش جدید در چادرملو بر این باور اســت که برنامه ریزی 
سنتی مبتنی بر وضع موجود می بایســت به برنامه ریزی راهبردی مبتنی 
بر شــناخت و استقبال از اتفاقات آینده تبدیل شود و بدون توجه به مسائل 
راهبردی قادر به اجرای رســالت و مســئولیت های خویش نخواهیم بود. از 
همین رو تغییر در ســاختار و تقسیم کار و منطقی کردن و مناسب ساختن 
وظایف در ساختار جدید و برنامه راهبردی شامل چشم انداز – ماموریت – 
ارزشها – اهداف راهبردی – استراتژی ها و برنامه عملیاتی، بعنوان ضرورت و 
عزم جدی متمرکز گردیده است. از این رو  مهندسی مجدد ساختار سازمانی 
و نمودار تفصیلی، معطوف به اهداف توسعه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
تهیه، مصوب و اجرا گردید. معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو در خصوص 
برنامه و طرح های شرکت  تصریح کرد:  سعی گردیده در پروژه های توسعه 
شرکت، هماهنگی الزم با برنامه های توسعه ای کشور و اسناد باالدستی  به 

عمل آید.

رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:
سرمایه گذاری ایمیدرو، افزایش اشتغال و 

کاهش محرومیت را در پی دارد
غالمحســین رضوانی عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: اقدام ایمیدرو برای سرمایه گذاری در مناطق محروم، یک اقدام مثبت 
است، زیرا موجب توســعه اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش 
محرومیت در این مناطق خواهد شــد.به گزارش روابــط عمومی ایمیدرو، 
نماینده مردم تهران در مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
با اشــاره به سرمایه گذاری ایمیدرو در مناطق محروم کشور تاکید کرد: البته 
این ســرمایه گذاری نباید برای محیط زیســت آسیب رسان باشد و باید با در 
نظر گرفتن ســالمت محیط زیســت اقدامات الزم انجام شود.نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره اظهارات رییس هیات عامل ایمیدرو 
مبنی بر رشد ۳۰ درصدی صادرات محصوالت فوالدی در فروردین امسال به 
نسبت مدت مشابه سال گذشته، گفت: این اقدام مسووالن ایمیدرو در افزایش 
صادرات محصوالت فوالدی کار بسیار ارزشمند است.رضوانی افزود: اگر تولید 
صنعتی افزایش یابد و عالوه بر نیاز داخلی به صادرات هم بیانجامد، در رشد 

شاخص های اقتصادی کشور موثر است.

جزئیات طرح فروش دیگنیتی پرایم و 
فیدلیتی پرایم اعالم شد

شرکت بهمن موتور در اطالعیه ای از فروش دیگنیتی پرایم و فیدلیتی پرایم 
خبر داد. طبق این اطالعیه، این شــرکت در نظر دارد این دو محصول را بر 
اساس دستورالعمل وزارت صنایع به فروش برساند.گفتنی است مرحله دوم 
ثبت نام در طرح یکپارچه تخصیص خودرو شنبه، ۲۵ تیرماه از ساعت ۱۷ به 
مدت سه روز آغاز شده و در ساعت ۱۷ مورخ ۲8 تیرماه به اتمام خواهد رسید.

شرکت بهمن موتور بنا دارد دیگنیتی پرایم را با قیمت 9.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 
با موعد تحویل شهریور ۱۴۰۱ تحویل برندگان قرعه کشی دهد.این شرکت 
قیمت اعالم محصول فیدلیتی پرایــم تیپ ۱ ) ۵نفره( را 8.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال اعالم و فیدلیتی پرایم تیپ۲ )هفت نفــره( را 8.۵9۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
اعالم کرده اســت که موعد تحویل این محصوالت هفتــه آخر مهر ۱۴۰۱ 

اعالم شده است.

 عبور مستقیم محصوالت سایپا به بیش 
از 95 درصد رسید

گروه خودروســازی سایپا با همت و تالش ویژه کارگران خط تولید و برنامه 
دقیقی که از اواخر سال گذشته در دوره مدیریت جدید تدوین کرد، اکنون به 
مرحله ای رسیده که می تواند پرونده خودروهای ناقص کف پارکینگ را ببندد.

به گزارش ســایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا که تا قبل از بهمن ماه سال 
گذشــته با8۰ هزار خودرو ناقص، ۵ هزار و ۲۰۰خودرو یورو ۴ و هزار و ۷۰۰ 
خودرو بدون گارانتی روبرو بود، موفق شد با همت و تالش مضاعف و خستگی 
ناپذیر کارگران خط تولید، مدیران و برنامه دقیقی که تدوین شد، خودروهایی 
که به علت نقص قطعه در پارکینگ بودند را به صفر رسانده و همچنین عبور 
مستقیم محصوالت این مجموعه را به بیش از 9۵ درصد برساند.بر این اساس 
باید عنوان کرد که گروه خودروسازی سایپا توانست قبل از تعطیالت تابستانی 
گروه، خودروهای ناقص را تکمیل و به مشــتریان تحویل دهد.این در حالی 
است که در گذشته 8۰ درصد خودروها با نقص قطعه تولید می شد و این امر 
اجازه نمی داد که کارگران استراحت کنند و با قوای بیشتر در محل کار خود 
حضور پیدا کنند. اما به جهت کاهش چشمگیر تعهدات معوق و صفر شدن 

خودروهای ناقص، در این بخش دیگر مشکلی وجود ندارد. 

فرایند اجرایی »طرح نظارت مردمی 
بر واحد های صنفی« بررسی شد

نشست بررسی و هماهنگی فرایند اجرایی »طرح نظارت مردمی 
بر واحد های صنفی« با حضور قاسم نوده فراهانی نماینده وزیر 
صمت در هیات رئیســه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف 
تهران، معاونان و مشــاوران اتاق اصناف ایــران و اتحادیه های 
کشوری »فروشــگاه های زنجیره ای«، »آسانســور، پله برقی و 
خدمات وابسته«، »گازهای طبی و صنعتی«، »کسب و کارهای 
مجازی« و »ســوخت های جایگزین و خدمات وابســته«، ۲۶ 
تیر۱۴۰۱ در اتــاق اصناف ایران برگزار شــد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی اتاق اصناف ایران، این طرح به منظور ایجاد بستر 
مناســب جهت فراهم شــدن امکان نظارت مردمی بر بازار، و 
شناسایی و ســاماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از 
طریق اخذ و نصب بارکدهای دو بعدی )QR-Code(در محل قابل 
رویت برای مشتری اجرا می شود و تسهیل امور بازرسی و نظارت 
اصناف را در پی دارد.در این نشســت مقرر شد تا اتحادیه های 
کشــوری در جهت ایجاد یکپارچگی و تمرکز بر فرآیند چاپ، 
توزیع و نصب برچسب بارکد های دوبعدی اقدامات الزم را انجام 

دهند./پ/

رئیس سازمان توسعه تجارت:

صادراتایرانبه۷۵میلیارددالرمیرسد
رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید با برنامه ریزی های صورت 
گرفته، صادرات ایران تا ســال ۱۴۰۴ به ۷۵ میلیارد دالر خواهد 
رســید.به گزارش ایســنا، علیرضا پیمان پاک در نشست هیئت 
نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه، با روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم و به هنگام ورود به سازمان توسعه تجارت، هیچ 
برنامــه جامع و مدونی در ارتباط با صــادرات و تجارت خارجی 
کشور در این نهاد وجود نداشت، افزود: طبق برنامه و هدف گذاری 
صورت گرفته تا ســال ۱۴۰۴ باید به صادرات ۷۵ میلیارد دالری 
دست یابیم، هر چند که این میزان، رقم کوچکی است اما نسبت 
بــه چالش ها و موانع داخلــی عدد معقولی اســت.وی از جمله 
راهکارهای جهش در ارزش صادرات غیرنفتی کشــور را توسعه 
روابط با کشورهای همســایه عنوان کرد و افزود: عمده کاالهای 
صادراتی ایران، محصوالت پتروشــیمی اســت که صادرات این 
کاالها نیز یک گام از خام فروشی جلوتر است، با این حال، عوارض 
روی صادرات را به گونه ای باید تعیین کنیم که صادرات در طول 
زنجیره ارزش پیدا کند.رئیس سازمان توسعه تجارت سپس با بیان 
اینکه کاالهایی باید در سبد صادراتی کشور جای گیرد که عالوه 
بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سرمایه بری کمتر و اشتغال آفرینی 
بیشــتر داشته باشــد، به موضوع صادرات آب مجازی اشاره کرد 
و افزود: در شــرایطی که کشــور با کم آبی مواجه است، صادرات 
محصوالت آب بر توصیه نمی شود اما این موضوع نباید تبدیل به 
قاعده ای در بودجه شود که صادرات همه محصوالت کشاورزی و 
مواد غذایی مشمول یک عوارض صادراتی شود.وی تاکید کرد که 
وضع عوارض صادراتی بر محصوالت کشــاورزی باید هدفمند و 
تخصصی شود و عوارض صادراتی روی محصولی مانند هندوانه با 
محصوالتی که در گلخانه های هیدروپونیک تولید می شود، نباید 
یکسان باشد. پیمان پاک ســپس با تاکید بر ضرورت هماهنگی 
سیاست های ارزی و تجاری کشور، گفت: از ابتدای شروع به کار 

دولت سیزدهم کارگروه مشــترکی میان سازمان توسعه تجارت 
و بانک مرکزی ایجاد شــد و گشــایش هایی نیز در حوزه ارزی 
فعــاالن اقتصادی به وجــود آمد.معاون وزیر صمــت با یادآوری 
اینکه رویکرد صادرات غیرنفتی کشور را باید از سنتی به صادرات 
دانش محــور تغییر داد، گفت: ما به دنبال آن هســتیم تا در کل 
زنجیره صادراتی، بیشترین ارزش را به کشور وارد کنیم.پیمان پاک 
ســپس، اولویت بندی بازارهای هدف را یکی از اقدامات سازمان 
توسعه تجارت در دولت سیزدهم عنوان کرد و کشورهای همسایه 
را جزو اولویت اول برشــمرد و با یادآوری اینکه روی ســه عامل 
ثبــات قیمت، ثبات کیفیت و زمان بندی، در بازارهای بین المللی 
از تجار و بازرگانان ایرانی انتقاد می شــود، افزود: طرح رتبه بندی 

دقیق و کارشناســی شده شــرکت ها و صادرکنندگان ایرانی از 
جمله اقداماتی اســت که سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق 
بازرگانی آغاز کرده اســت.معاون وزیر صمت در ادامه، با تاکید بر 
اینکه در مســیر توسعه صادرات، باید از ابزار لجستیک مناسب و 
توانمند نیز برخوردار بود، به برنامه های سازمان توسعه تجارت با 
هدف انعقاد موافقت نامه های تجاری ایران با دیگر کشورها اشاره 
کرد و افزود: در حال حاضر، مذاکرات امضای موافقت نامه تجارت 
آزاد با چند کشــور از جمله ارمنستان و اندونزی آغاز شده است. 
وی در عیــن حال، خبر داد که تا پایان آذرماه امســال، کاالهای 
مشــمول در توافق نامه تجارت ایران و اوراســیا نهایی می شود و 
از آن پــس روال مربوط به تصویب در مجلس را ســپری خواهد 

کرد.پیمان پاک همچنین از راه اندازی خط مستقیم دریایی میان 
ایران و بنادر کشور عمان خبر داد و افزود: مسئله انتقال ارز میان 
ایران و عمان نیز برقرار شــده و برای مشکالت و موانع گمرکی و 
ترخیص کاال میان دو کشــور نیز به راهکارهایی دست یافته ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه تعداد رایزنان 
بازرگانی کشــور از ۵ نفر به ۱۲ نفــر افزایش یافته، گفت: برنامه 
سازمان توسعه تجارت این است که تعداد رایزنان بازرگانی ایران 
در کشورهای هدف به ۳۰ رایزن افزایش یابد اما در تعیین افراد، با 
قوانین و مقررات سخت گیرانه ای روبه رو هستیم. از ابتدای دی ماه 
سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای معرفی به عنوان رایزن 
بازرگانی گزینش کردیم و در نهایت از میان آنها ۳ رایزن تعیین 
شد.وی همچنین با اشاره به اینکه ۷ مرکز تجاری ایران در دیگر 
کشورها راه اندازی شده است، گفت: به دنبال آن هستیم تا مراکز 
تجاری ایران، به عنوان ســفارتخانه های تجاری کشور به فعالیت 
خود ادامه دهند.معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش، 
به برنامه های سازمان توسعه تجارت در راستای توسعه صادرات 
محصوالت دانش بنیــان و همچنین افزایش در صادرات خدمات 
فنی و مهندســی اشاره کرد و با یادآوری اینکه، تالش هایی برای 
حل مســئله ضمانت نامه ها در صادرات خدمات فنی و مهندسی 
صورت گرفته است، خبر داد که طی مصوبه ای که به زودی ابالغ 
می شود، مســئله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این بخش حل 
خواهد شد.پیمان پاک همچنین، از برخی اقدامات سازمان توسعه 
تجارت برای اتصال سامانه های تجاری ایران با دیگر کشورها خبر 
داد و گفت: اتصال پلتفرم های ایرانی با کشورهای چین، روسیه و 
امارات در دستورکار قرار گرفته است. همچنین یک شبکه بانکی 
میان ایران با برخی کشورها در حال شکل گیری است و اقداماتی 
نیز در حوزه متاورس صورت گرفته اســت که می توان به تسهیل 

تجارت خارجی بینجامد.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گوید: 
با وجود بهبود نسبی شــرایط صادرکنندگان 
در دولت ســیزدهم، همچنــان اتخاذ برخی 
تصمیمات ناگهانی و کوتاه مدت، شــرایط را 
برای صادرکنندگان دشوار کرده اســت.به گزارش ایسنا، محمد الهوتی در نشست 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: در دولت سیزدهم صندوق ضمانت 
صادرات، امور نمایشــگاه ها و شورای عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت واگذار 
شــد. نهادها و حوزه هایی که جدایی آنها از سازمان توسعه تجارت، مشکالتی را در 

عرصه صادرات ایجاد کرده بود. اما به رغم همه تالش های صورت گرفته برای تسهیل 
صادرات، هنوز ســایر دســتگاه ها همکاری الزم و کافی را با سازمان توسعه تجارت 
نداشته و این عدم همکاری، مانع به ثمر نشستن تالش ها بوده است.او مساله بعدی 
صادرکنندگان را عدم ثبات در تصمیمات و سیاست ها دانست و گفت که این بی ثباتی 
در تصمیمات مانع از آن شــده است که صادرکنندگان دست کم بتوانند برای شش 
ماه آینده خود برنامه ریزی کنند.او افزود: ما امیدوار بودیم که تصمیمات خلق الساعه 
در این دولت کاهش پیدا کند اما در ابتدای سال با وضع عوارض صادراتی بر زنجیره 
فوالد مواجه شــدیم و پس از ســه ماه این عوارض لغو شد. در حالی که به صادرات 

باید به عنوان یک فرآیند نگریســته شــود؛ اینکه ابتدا مسیر مسدود شود و سپس 
سیاســتگذاران پی به اشتباه خود ببرند و مســیر را بازکنند، راه به جایی نخواهیم 
برد.موضوع دیگری که الهوتی برآن دســت گذاشــت، ضرورت توجه به هشدارها و 
پیشــنهادات بخش خصوصی بود. وی گفت: برای مثال، موضــوع تغییر نرخ ارز در 
محاســبات گمرکی در دی ماه توسط اتاق تهران مطرح شد و مقرر شد که پیش از 
آن تعرفه ها تعدیل شود. اما مشاهده کردیم که در ماه های گذشته به این درخواست 
توجهی نشــد و حاال دولت با تدوین الیحه ای درصدد حل این مســاله برآمده است. 
بنابراین در شــرایطی که مشخص نیســت، ماندگاری سیاست ها تا چه زمانی است، 
صادرکنندگان چگونه می توانند به تجارت بپردازند؟رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
ســپس به مســاله نرخ گذاری کاالهای صادراتی غیربورسی اشاره کرد و گفت که تا 
زمانی که چند نرخی بودن ارز حل نشــود، مساله نرخ گذاری این کاالها نیز برطرف 
نخواهد شد. او در ادامه خواستار تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکل ها در برگزاری 

نمایشگاه ها شد و ادامه داد: رفع کامل تعهد ارزی با ارائه اسکناس شدنی نیست و الزم 
اســت امکان واگذاری ارز به صرافی های خارج از کشور فراهم شود.الهوتی همچنین 
به تعیین محدودیت »ســابقه« برای واردات اشاره و عنوان کرد که تعیین این شرط 
نیز مشکالتی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی که دولت  می تواند با 
ابزار ثبت سفارش، واردات را مدیریت کند؛ کما اینکه این مدیریت در حال حاضر نیز 
انجام می گیرد.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان 
اینکه تسهیل ورود موقت  می تواند به افزایش ظرفیت تولید بیانجامد، این درخواست 
را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسه ای مشترک با دستگاه های 
دخیل در این امر نظیر گمرک، محدودیت های ورود موقت را یک بار برای همیشــه 
مرتفع کند. درخواست دیگر او این بود که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام 
به ورود موقت کاال کرده اند با تســامح برخورد شود تا افزایش ارزآوری از این ناحیه 

تحقق پیدا کند.

رئیس کنفدارسیون صادرات مطرح کرد

تصمیمات ناگهانی، بالی جان صادرات ایران

رونمایی استراتژی متاورس جدید دوبی

بیش از 40 هزار شغل 
مجازی ایجاد می شود
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بیت کوین رکود یک ماهه را پاک کرد
در حال حاضر ارزهای دیجیتال پیشــرو بیت کوین )BTC( و اتریوم )ETH( در 
قیمت های خود ظاهری قوی نشان می دهند و توجه سرمایه گذاران را به خود 
جلب می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، روز دوشنبه، قیمت بیت کوین 
از مرز ۲۲ هزار دالر عبور کرد که باالترین سطح آن در بیش از یک ماه گذشته 
بود. اتریوم  نیز در ۲۴ ســاعت گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است 
و ســایر ارزهای رمز پایه نیز سبز رنگ هستند.اخیرا بازارهای سهام در اروپا و 
آسیا روند صعودی پیش گرفتند و با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال با تجارت 
بازار سهام ارتباط تنگاتنگی دارند، مطمئنا بازار رمزارزهای دیجیتال نیز شاهد 
بهبودی خواهد بود. با این حال، ممکن اســت افزایش قیمت رمزارزها بیشتر 
از ارتباط با بازار ســهام باشد و قابل توجه اســت که سرایت از بازارهای سهام 
در سراســر صنعت رمزارز دیجیتال، حداقل تا حد معقولی کاهش یافته است.

ســقوط بازار که در ماه آوریل رخ داد، شــرکت های بزرگی را به ورشکستگی 
کشاند و به نوبه خود تاثیر حتی گسترده تری بر بسیاری از شرکت های مرتبط 

با شرکت های پرمخاطب داشت.

در بازار جهانی طال دوباره ورق برگشت
کاهش دوباره طال با خیز دالر

طال امروز سه شــنبه با افزایش ارزش دالر و بــازده اوراق قرضه و تاثیر آن بر 
جذابیت شــمش، کاهش یافت و سرمایه گذاران منتظر نشانه های بیشتری در 
مســیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هستند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال تا ســاعت ۷ صبح به وقت شــرقی با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۷۰۷ دالر و 
۱۰ ســنت رســید و طالی آمریکا نیز با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۱۷۰۸ دالر و 
۱۰ ســنت رســید.دالر در برابر رقبای خود ۰.۱ درصد افزایش یافت و شمش 
بــا قیمت دالر را برای خریــداران دارای ارزهای دیگــر گران تر کرد. بازدهی 
خزانه داری ایاالت متحده در حالی افزایش یافت که داده های اقتصادی خوشایند 
هفته گذشــته منتشر شد و دوره ای آرام از ســوی فدرال رزرو زمینه را برای 
ریسک پذیری فراهم کرد.مقامات فدرال رزرو روز جمعه اعالم کردند که احتماال 
در نشســت سیاستی آتی خود به افزایش نرخ بهره ۷۵ واحدی پایبند خواهند 
بــود، هر چند که نرخ باالی تورم اخیر همچنان می تواند افزایش بیشــتری را 

نسبت به پیش بینی ها در اواخر سال تضمین کند.

گزیده خبر

بانک توسعه صادرات ایران تعهد خود را در 
نهضت ملی مسکن ایفا کرد

 بانک توسعه صادرات ایران در راستای ایفای تعهدات خود در نهضت ملی مسکن 
ودر چارچوب تفاهم نامه با بانک مسکن، سهمیه تسهیالت را به این بانک انتقال 
داد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، براساس تفاهم نامه یاد 
شده، تسهیالت فوق الذکر به عاملیت بانک مسکن، به پروژه های معرفی شده از 
طریق سامانه نهضت ملی مسکن، اعطا می شود.رضا ساعدی فرمعاون اعتبارات 
بانک توسعه صادرات ایران در این خصوص خاطرنشان کرد: به منظور اجرای مفاد 
این تفاهم نامه، منابع توافق شده برای اعطای تسهیالت ساخت مسکن به حساب 
بانک مسکن نزد بانک مرکزی واریز شده است.بر اساس آخرین گزارش وزارت راه 
و شهرســازی از وضعیت طرح ملی مسکن، عملیات ساخت یک میلیون و ۳۸۳ 
هزار و ۵۱۳ واحد آغاز شــده که از این تعداد 9۵۴ هزار و ۲۳۸ واحد در مراحل 

مختلف پیشرفت فیزیکی و ساخت و ساز قرار دارند.

در مراسمی به میزبانی بنیاد کرامت رضوی انجام شد؛
تقدیر از بانک مسکن برای مشارکت در آزادی 

زندانیان جرایم غیرعمد
بانک مسکن با ایفای نقشی پررنگ در طرح مسوولیت اجتماعی ویژه آزادسازی 
زندانیان جرایم غیرعمد، مورد تقدیر قرار گرفت.به گزارش خبرنگاراستانی پایگاه 
خبری بانک مسکن- هیبنا ، مراسم اختتامیه مرحله اول آزادی ۱۱۰ نفر از مادران 
و همســران معســر زندانیان جرایم غیرعمد به همت آستان قدس رضوی و به 
میزبانی بنیاد کرامت رضوی برگزار شد.در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، مالک رحمتی قایم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی، محسن منصوری استاندار تهران، غالمعلی محمدی رییس سازمان 
زندان ها و اقدامات تامینی و امنیتی کشــور، محمدحســین استادآقا مدیر بنیاد 
کرامت رضوی،مصطفی زمانیان دســتیار وزیراموراقتصــادی و دارایی، مصطفی 
خاکســار قهرودی قایم مقام کمیته امــداد امام خمینی )ره(،محمود شــایان 

مدیرعامل بانک مسکن و برخی مسووالن دیگر برگزار شد.

دیدار مدیرعامل بانک ایران زمین با مدیران 
شعب استان ها

به منظور تشــریح، تبیین برنامه ها و اهداف عالی بانک و همچنین توسعه خط 
و مشــی های تعیین شده در سال ۱۴۰۱، مدیرعامل بانک ایران زمین با مدیران 
شعب اســتان ها دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی؛ در این دیدار که با حضور 
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل، فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات، مهران 
ســوادکوهی معاون طرح و برنامه، محمد حسینی کناروئی و مصطفی یزدانجو 
مدیران امور شــعب استان ها و استان تهران، داود فصیحی مدیر امور پشتیبانی 
و مهندســی، علیرضا یارقلی مشاور مدیر عامل و مدیر امور حراست، سید محمد 
حسین استاد مدیر امور روابط عمومی، محمد حسین مس فروش معاون مدیریت 
امور شعب استانها، محمدحسین ستوده مدیر منطقه ۲ امور شعب استان تهران، 
احسان امیر زاده رئیس اداره حوزه مدیریت، مهدی اسماعیلی بصیر رئیس اداره 
دبیرخانه هیأت مدیره، علی گلشنیان رئیس اداره خدمات، رضا پیشاهنگ معاون 
منطقه ۱ امور شعب استان تهران، محمد هاشمی رئیس اداره ارتباطات و تبلیغات 

و مدیران شعب استان ها برگزار شد.

تحقق تولید و اشتغال در سایه حمایت های 
بانک توسعه تعاون 

با مشارکت بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه ملی تسهیالت ۱۰۰ میلیارد ریالی 
بانک برای ساخت کارخانه کیک و کلوچه بهفر برای پنجاه نفر اشتغال ایجاد شد.به 
گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان گیالن سرپرست بانک توسعه تعاون 
در بازدید از کارخانه چای رفاه استان گیالن گفت: بسته های حمایتی بانک توسعه 
تعاون زمینه و بســتر مناسبی را جهت بهره مندی صنعتگران و تولیدکنندگان 
فراهم نموده است.شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون به همراه تعدادی 
از مدیران ســتادی و استانی این بانک در بازدید از هولدینگ برادران ابراهیمی ، 
کارخانجات چای رفاه ، و کارخانه کیک و کلوچه بهفر و چای تیمن استان گیالن 
در شهرســتان الهیجان با اعالم این مطلب گفت: بانک توســعه تعاون بر اساس 
رســالتی که بر دوش دارد همواره در کنار تولیدکننــدگان و کارآفرینان بوده تا 
با حمایت های همه جانبه خود ضمن حفظ اشــتغال موجود، توسعه اشتغال و 

کارآفرینی را به عنوان یکی از ارکان مهم در جامعه، رونق بخشد.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی بانک 
منصوب شد

با حکم دکتر احمد بهارونــدی مدیرعامل بانک کارآفرین ، اصغر طاهر پور اصل 
بعنوان معاون برنامه ریزی و توســعه سازمانی مدیرعامل منصوب شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر احمد بهاروندی در مراســم معارفه معاونت 
برنامه ریزی و توســعه ســازمانی ضمن تاکید بر با اهمیت خواندن برنامه ریزی 
بلند مدت برای سازمان ها خاطر نشان کرد: برنامه ریزی یکی از مهم ترین ارکان 
رســیدن به هدف است و باید با برنامه ریزی های بلند مدت از مخدوش شدن و 
تحت شــعاع قرار گرفتن برنامه های سازمان جلوگیری کرد.وی خطاب به طاهر 
پور گفت: باید با نگاه زیر ساختی به سمت برنامه ریزی های بلند مدت برویم تا 
بانک را از موضوعات و تکانه های تحمیلی دور کنیم.محمدرضا خورسندی عضو 
هیات مدیره بانک نیز، معاونت برنامه ریزی و توســعه سازمانی را موتور محرک 
سیستم خواند و تاکید کرد: همکاری و هماهنگی با بخش فناوری اطالعات زمینه 
ســاز بهترین تصمیمات سازمانی است و استفاده از تجربیات گذشته موجب می 

شود موفق تر عمل کرد.

ابالغ قانون مالیات های مستقیم به شعب 
پست بانک ایران در سراسرکشور

اداره کل اعتبارات پســت بانک ایران بخشــنامه اخذ گواهی تبصره یک ماده ) 
۱۸6( قانون مالیات های مســتقیم را به مدیریت شعب استان ها و مناطق تهران 
ابالغ کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانــک ایران، بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران با ابالغ بخشــنامه ای ۷۵6۳۰/۰۱ مورخ ۲9/۳/۱۴۰۱ 
به بانک و موسســات اعتباری غیر بانکی، بــرای اجرای تبصره یک ماده ) ۱۸6( 
قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیالت بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان 
مشاغل را منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی 
شده و گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه 

شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعالم کرد.

اعالم اسامی برندگان مرحله دوم قرعه کشی 
»جشنواره کارتخوان برنده بانک پارسیان”

اســامی برندگان مرحله دوم قرعه کشی جشــنواره کارت خوان برنده بانک پارسیان از 
طریق وب ســایت و صفحات رســمی بانک پارسیان و شــرکت تجارت شرکت تجارت 
الکترونیک، قابل مشاهده است.آیین مرحله دوم قرعه کشی »جشنواره کارت خوان برنده 
بانک پارسیان« با شــعار« اگر کارت خوان پارسیان داری، درهرحال برنده ای« صبح روز 
چهارشــنبه ۱۱ خردادماه ســال جاری هم زمان با والدت با ســعادت کریمه اهل بیت 
حضرت فاطمه معصومه )س( در ساختمان مرکزی بانک پارسیان برگزار شد و برندگان 
خوش اقبال این جشــنواره شناسایی شدند.گفتنی است؛ جشــنواره کارت خوان برنده 
بانک پارســیان با شعار »اگر کارت خوان پارسیان داری، درهرحال برنده ای« با مشارکت 
بانک پارسیان و شــرکت تجارت الکترونیک پارسیان از بهمن ماه ۱۴۰۰ آغاز و تا پایان 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ادامه داشت. اولین مرحله قرعه کشی این جشنواره اسفندماه ۱۴۰۰، 
هم زمان با میالد منجی عالم بشریت )عج( برگزار و جوایز آن به ارزش بیش از 6 میلیارد 

ریال به برندگان اهدا شد

توسعه همکاری های بانک ملی ایران با دانش 
بنیان ها در ملی پالس

امروز دو قرارداد همکاری بانک ملی ایران با صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشــین 
سازی و صندوق پژوهش و فناوری صنایع فرهنگی سپهر به منظور تسهیل ارایه خدمات 
مالی و بانکی به شرکت های دانش بنیان و نوآور و خالق در شعبه ملی پالس فخر رازی 
به عنوان نخستین شعبه دانش بنیان کشور امضا شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، دکتر سید فرید موسوی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک در مراسم امضای 
این قراردادها که روســای ادارات کل اعتبارات و بررســی طرح ها نیز حضور داشتند، با 
تاکیــد بر اینکه نامگذاری تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین در ســال جاری راهبرد 
مشــخصی را به واحدهای اقتصادی برای تسهیل امور این شرکت ها تعیین کرد، گفت: 
کشور ما با چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی مواجه است و شرکت های دانش 

بنیان می توانند یکی از ظرفیت های موجود برای برون رفت از وضعیت کنونی باشند.

انتخاب مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما 
بیمه تعاون به عنوان دبیر کارگروه باربری 

سندیکای بیمه گران
مدیر بیمه های باربری، کشــتی و هواپیما بیمه تعاون به عنــوان دبیر کارگروه باربری 
ســندیکای بیمه گران انتخاب شــد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، در انتخابات 
برگزار شــده در کارگروه بیمه های باربری ســندیکای بیمه گران ایران، سهیال شرفی، 
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه تعاون با رأی مدیران شرکت های صنعت 
بیمه به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب شد.شــرفی از سال ۱۳۸۷ به عنوان مدیر بیمه 
های کشتی، باربری و هواپیما به فعالیت تخصصی خود ادامه داده و به عنوان سخنگوی 
کمیســیون گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران نیز شــناخته می شود.شرفی که 
دانش آموخته کارشناسی مدیریت بیمه اکو و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش 
بیمه است، دوره های حقوق دریایی و بیمه های دریایی را نیز در موسسات معتبر خارجی 

گذرانده و مقاالت متعدد ISI نیز در نشریات علمی به انتشار رسانیده است.

فرماندار قزوین:
 اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در جامعه 

امیدآفرین است
»عباس کاظمی« فرماندار شهرســتان قزوین با بیان اینکه اقدامات ارزشمند بانک قرض 
الحســنه مهر ایران اعتماد مردم به نظام بانکــی را تقویت نموده، گفت: این اقدامات در 
جامعه امیدآفرین است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »عباس 
کاظمی« در دیدار با کاوه نایینی مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان 
قزوین بیان داشت: مدیریت در بانک قرض الحسنه مهر ایران فرصت گرانبهایی است که 
خداونــد نصیب بندگان خاص خود می کند.وی افزود: از فرصت عمر مدیریتی در نظام 
اسالمی باید به شیوه بهینه به نفع مردم و طبقات ضعیف تر جامعه استفاده نمود.فرماندار 
قزوین با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران را به خوبی می شناسد، تصریح کرد: 
بانک قرض الحســنه مهر ایران یک بانک خوشنام در استان قزوین است که اطمینان و 
آرامش را به مردم و سپرده گذاران القا می نماید.وی با اشاره به ارتباط مستقیم وام ازدواج 
و فرزندآوری با ســرمایه اجتماعی اضافه کرد: این اقدامــات اعتماد و امید را در جامعه 

افزایش داده و سرمایه اجتماعی را باال می برد.

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم گشایش نماد جفت ارز  ریال-روبل در بازار متشکل ارزی

صادراتایرانبهروسیهزیادمیشود
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش صادرات ایران به روسیه با 
بازگشــایی نماد معامالتی روبل و ریال در بازار متشکل ارزی 
خبر داد.به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در مراسم گشایش 
نماد معامالتی روبل و ریال در بازار متشکل ارزی اظهار کرد: 
توسعه روابط اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای همسایه 
و دوســت از اولویت های راهبردی دولت است. گشایش نماد 
معامالتی روبل و ریال در بازار متشــکل ارزی از جمله نتایج 
ســفرها و توافقات مقامات ایران با روسیه است که در پی آن، 
صادرکنندگانی که به روســیه صادرات دارند، می توانند روبل 
خــود را به نرخ توافقی در بازار متشــکل ارزی عرضه کنند و 
کســانی که در بخش های خدماتی ارز چون ارز دانشــجویی 
بــه روبل احتیاج دارند، نیاز ارزی خود را رفع کنند.وی افزود: 
مبنای معامله نماد روبل و ریال در بازار متشکل ارزی همانند 
ســایر ارزها مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود و بازگشایی 

ایــن نماد موجب تقویت عرضه روبل در بازار متشــکل ارزی 
خواهد شــد. همچنین، حجم معامالت و عمق بازار متشکل 
ارزی نیــز افزایش می یابد.  رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: 
در حال حاضر، ۵۰۰۰ دانشــجوی پزشکی در روسیه داریم و 
آن هــا می توانند ارز مورد نیاز خود را در بازار متشــکل ارزی 
تامین کننــد.  صالح آبادی با بیان اینکه با بازگشــایی نماد 
معامالتی روبل و ریال در بازار متشکل ارزی صادرات ایران به 
روسیه تقویت می شود، گفت: بازگشایی نماد معامالتی روبل 
گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی ایران و  روسیه است زیرا، 
تقویت  زیرساخت های پولی و بانکی منجر به گسترش سایر 
روابط اقتصادی می شود.وی افزود: با توجه به شرایط دنیا که 
اســتفاده از دالر به عنوان یک ابزار سیاسی شده است با اقدام 
امروز در جهت اســتفاده از ارزهای ملی بین کشورها می توان 
ابزار سلطه که تجارت کشورها را تهدید می کند را خنثی کنیم.

فرصت اعتراض بــه دهک بندی برای 
یارانه نقدی  افراد متقاضی دریافــت 
۳۰۰ هــزار تومانی که در دهک دهم 
قرار گرفته باشند، فراهم شد.به گزارش 
براساس آنچه سازمان  ایِبنا،  خبرنگار 
هدفمندی یارانه ها درباره نحوه اقدام 
جامانــدگان از دریافــت یارانه نقدی 
اعالم کرده است، افرادی که تا ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ یارانه دریافت نکردند یا 
در سال های قبل یارانه شان قطع شده 
بــوده یا انصــراف داده بودند یا به هر 
دلیلی ثبت نام نکرده بودند می توانند 
با مراجعه به ســامانه my.gov.ir اقدام 
به ثبت نام کنند. این سامانه در بستر 
درگاه ملی خدمات دولت اســت و با 
ثبت شــماره تلفن همراه و ثبت کد 
ملی  و شماره شبا، ثبت نام شما کامل 
خواهد شــد. همچنین افرادی که از 
ابتدای اردیبهشــت ۱۴۰۱ یارانه شان 
قطع شــده اســت هــم می توانند با 
hemayatmcls.gov. مراجعه به ســامانه
ir درخواســت بازبینی خود را ثبت و 

منتظر بررسی وزارت رفاه باشند. 

سیاست جدید برای سال آینده
اگر فردی به این سامانه مراجعه کرده 
و درخواســت بازبینی ارائه داده است 
امــا همچنان جزو دهک ۱۰ اســت، 
می تواند تــا ۱۰ روز آینــده که این 
سامانه مجددا باز خواهد شد، اطالعات 
الزم را برای بررســی مجدد و دریافت 
یارانه وارد کنند.  در حالی که از سال 
آینده سیاســت جدیدی برای یارانه 

بگیران تعیین خواهد شد؛ اما در حال 
حاضر به دلیل تغییراتی که در شرایط 
خانوارها ایجاد می شود همیشه امکان 
تکمیل اطالعات افراد یارانه بگیر وجود 
دارد.در مرحله نخست برای افرادی که 
درخواست بازبینی داشتند، بخشی از 
اطالعات تکمیل شده و پرداخت یارانه 
نقدی  صورت می گیرد؛ اما همیشــه 
این امــکان وجود دارد کــه افراد در 
سایت حمایت ثبت نام کنند چرا که 
ممکن اســت برخی تشکیل خانواده 

بدهند و برخی هم جدا شوند.

در کــدام دهک درآمــدی قرار 
دارید؟

اگر جزو خانوارهایی هســتید که به 
اعتراض  خــود  درآمدی  دهک بندی 
دارید و نمی دانید در کدام دهک قرار 
دارید، یکی از راه های استعالم دهک 
خانوار، استعالم با کد ملی است.برای 
این کار ابتدا باید با شماره تلفن گویای 
۰9۲۰۰۰۰6۳69 تمــاس بگیرید که 
در ایــن مرحله با وارد کردن کد ملی 
سرپرســت خانــوار می توانید دهک 
درآمدی خانوار خود را ببینید و بدانید 
که در کــدام یک از دهک های اول تا 
دهم درآمدی قرار دارید.با این شماره 
همه افراد می توانند دهک خانوار خود 
را با کمک کد ملی سرپرست استعالم 
کنند؛ جز افرادی که سپرست یا یکی 
از اعضای خانــواده آنها جزو نیروهای 
مسلح باشــد. این گروه برای اطالع از 
دهک درآمدی خانــواده خود باید با 
ســتاد نیروهای مسلح تماس بگیرند. 
عالوه بر این، شماره تلفن ۰۲۱6۳69 
مربــوط به وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی است که برای پاسخگویی به 

سواالت در اختیار مردم است.

معترضان به حذف یارانه بخوانند؛

برای دریافت یارانه نقدی چه کنیم؟

امروز نماد معامالتی روبل و ریال در بازار متشکل ارزی بازگشایی و معامله شد.به گزارش ایسنا، امیر هامونی - مدیر عامل بازار متشکل ارزی - در مراسم گشایش نماد معامالتی ارز ریال_روبل در بازار متشکل ارزی ایران 
اظهار کرد: همزمان با نمایش نماد روبل/ریال در تابلو سامانه معامالتی بازار متشکل ارزی، ضمن اعالم دستورالعمل معامالت روبلی از سوی شبکه صرافی های مجاز در کشور، معامالت این ارز با نرخ توافقی آغاز می شود. 
با آغاز معامالت روبل در بازار متشکل ارزی، صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک ها و صرافی های کارگزار بازار متشکل معامالت ارزی می توانند همانند اسکناس دالر و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند.

وی در خصوص سازوکار معامالتی روبل در بازار متشکل افزود: با ایجاد نماد روبل/ریال در بازار متشکل ارزی، این امکان فراهم می شود که بتوان از منابع روبلی موجود در کشور روسیه که از محل صادرات حاصل شده 
است، اقدام به تأمین ارز مورد نیاز برای مصارف خدماتی از روسیه شود.هامونی با تاکید بر مصارف ارزی خدماتی از طریق معامالت روبل، ادامه داد: در بازار معامالت روبل، صادرکنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی که 

در چارچوب مصارف ارز خدماتی، متقاضی استفاده از روبل هستند از طریق کارگزاران بازار متشکل ارزی می توانند اقدام به خرید و فروش ارز کنند. آن گروه از شرکت ها و اشخاص روسی که تمایل به سفر و یا سرمایه گذاری در ایران را دارند، می توانند با 
حضور در این بازار، منابع ریالی مورد نیازشان را تهیه کنند. مطمئناً ایجاد این بازار می تواند زمینه افزایش سطح همکاری های اقتصادی و مبادالت تجاری میان دو کشور را در آینده ای نزدیک فراهم آورد.

آغاز معامله روبل روسیه در بازار متشکل ارزی ایران

بانک مرکزی هند اعالم کرد که هند در حال تبدیل 
به ســریع ترین اقتصاد در حال رشد جهان است.به 
گزارش ایسنا، بانک مرکزی هند اعالم کرد که اقتصاد 
هند در برابر مشکالت معکوس جهانی انعطاف پذیر 
باقی مانده اســت و انتظار می رود با رسیدن تورم به 
اوج اخیر خود در مســیر تبدیل شدن به سریع ترین 
اقتصاد جهان باقی بماند.بانــک مرکزی هند اعالم 
کرد که احیای اخیر بادهای موسمی جنوب غربی و 
کشت مجدد این انتظارات را افزایش داد که تقاضای 
روســتایی به زودی با هزینه های شــهری و تثبیت 
بهبود جبران خواهد شــد.این بانک افزود که اثرات 
جانبی پیامدهای ژئوپلیتیکی در چندین بخش قابل 
مشاهده هستند و سرعت بهبود را کاهش می دهند. 
با وجود این شوک شدید، نشانه هایی وجود دارد که 

قــدرت ذاتی اقتصاد را شــعله ور می کند و آن را در 
مسیر تبدیل شدن به ســریع ترین اقتصاد در حال 
رشــد در جهان قرار می دهد، اگرچه ممکن اســت 
به دلیل ترس از رکود محاصره شده باشد.بر اساس 

گزارش رویترز، بانک مرکزی هند گفت: اگر تعدیل 
قیمــت کاالها در هفته های اخیــر در کنار کاهش 
فشارهای زنجیره تامین ادامه یابد، بدترین افزایش 
تورم اخیر پایان خواهد یافت. داده های هفته گذشته 
نشان داد که تورم ســاالنه مصرف کننده هند برای 
ششمین ماه متوالی به طرز وحشتناکی باالتر از مرز 
۷ درصد و فراتر از محدوده تحمل بانک مرکزی باقی 
مانده اســت.این بانک گفت: اکنون شواهدی وجود 
دارد که فشارهای زنجیره تامین در سطح جهانی و 
در هند به اوج خود رسیده است، به طوری که ممکن 
است منبع اصلی فشارهای تورمی صعودی در حال 
کاهش باشــد.بانک مرکزی گفت: بدهی خارجی به 
نسبت تولید ناخالص داخلی کم و در واقع بین مارس 

۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

کدام کشور ابرقدرت اقتصادی جهان خواهد شد؟
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گزیده خبر

دستیار پوتین از احیای برجام حمایت کرد
تهران – ایرنا – دســتیار رئیس جمهوری روســیه با 
حمایت از تــاش های جاری برای اجــرای دوباره 
برجام تاکید کرد که روسیه تاش می کند تا تعامل 
تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها از سر گرفته 
شــود.به گزارش ایرنا، حســاب کاربری نمایندگی 

روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین ساعاتی پیش در توییتی 
به نقل از »یوری اوشاکوف« دســتیار والدیمیر پوتین نوشت که این کشور 
از گفت وگوهــای ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا حمایت می کند.

اوشاکوف افزود: ما این گفت وگو را نشانه واضحی از تمایل تهران به مصالحه 
برای از سرگیری اجرای کامل برجام می دانیم.وی ادامه داد: روسیه از برقراری 
توافق هسته ای به شکلی که در سال ۲۰۱۵ به تائید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت رســید، حمایت می کند. هدف اجرای دوباره برجام تعامل تجاری و 
اقتصادی عادی ایران با جهان بوده و مسکو به تاش های خود تا دستیابی به 
این هدف ادامه می دهد.در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل 
از اوشاکوف در جلسه توجیهی که در آستانه سفر رئیس جمهوری روسیه به 
تهران برگزار شــد، نوشت که ایران »شریک مهمی برای روسیه« است و دو 
کشــور تمایل مشترکی برای ارتقاء روابط خود به »سطح جدیدی از شراکت 
راهبردی« دارند. دســتیار پوتین همچنین در مورد گفت وگوها در چارچوب 
»روند آستانه« گفت که سه کشور در مورد تاش ها برای حل وفصل سیاسی 
اوضاع سوریه رایزنی خواهند کرد. وی تاکید کرد که مسکو به شدت با تهاجم 

برنامه ریزی شده ترکیه به شمال سوریه مخالف است.

دعوت رئیس جمهوری چین از سران آلمان، 
فرانسه، ایتالیا و اسپانیا برای سفر به پکن

در پی دعوت رئیس جمهوری چین از مقامات ارشــد اروپایی برای ســفر به 
کشــورش، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داد، مقامات اروپایی 
هنــوز به ایــن دعوت برای دیدار با شــی  جینپینگ در اواخر ســال جاری 
میادی پاســخ نداده اند.به گزارش ایسنا، به نقل از بلومبرگ، روزنامه ساوت 
چاینا مورنینگ پســت به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، ماریو دراگی، نخست 
وزیر ایتالیا و پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا برای دیدار با شی جینپینگ، 
رئیس جمهور چین در نوامبر ســال جاری میادی دعوت شده اند.در ادامه 
این گزارش آمده است: دولت های فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به سواالت در این 
رابطه پاسخ ندادند در حالی که مقامات چین هنوز هیچ اظهارنظری در این 
باره نکرده و دولت آلمان نیز از پاسخگویی امتناع کرده است. در این گزارش 
هیچ اشــاره ای به زمان ارسال دعوت نامه ها نشده است.نشست پکن احتماال 
مصادف می شــود با نشســت گروه ۲۰ که قرار اســت ۱۵ و ۱۶ نوامبر سال 
جاری میادی )۲۴ و ۲۵ آبان( در بالی برگزار شــود. این نشست همچنین 
احتماال پس از کنگره بزرگ حزب کمونیســت چین که برای نیمه دوم سال 
جاری میادی برنامه ریزی شده، برگزار می شود؛ کنگره ای که قرار است در آن 
مسئولیت سومین دوره ریاست جمهوری به شی جینپینگ اعطا شود.برای 
شی جینپینگ میزبانی از رهبران اروپایی بیانگر بازگشت به دیپلماسی رو در 
رو با غرب است چرا که وی از زمان شیوع پاندمی کرونا در ژانویه سال ۲۰۲۰  
به خاطر استراتژی ویروسی تحمل صفر چین به هیچ عنوان از کشورش خارج 
نشده و در تمامی نشست ها و اجاس های سیاسی از طریق تماس تصویری 
شــرکت کرده است.مقامات خارجی که در دوران پاندمی کرونا به چین سفر 
می کردند معموال در شهرهایی چون تیانجین در خارج از پکن مورد میزبانی 
قرار می گرفتند به اســتثنای المپیک پکن که اکثر دموکراسی های غربی از 
حضــور در آن اجتناب کردنــد. در آن زمان یعنی چند هفته پیش از حمله 
روسیه به اوکراین، شی جینپینگ دوستی »بدون محدودیتی« را با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه اعام کرد.اخبار مربوط به این دعوت ها در حالی 

منتشر می شود .

با گرفتن رای اعتماد پارلمان؛
دولت جانسون ماندنی شد

دولت بوریس جانسون موفق شد از رای عدم اعتماد و تاش احزاب مختلف برای برگزاری 
انتخابات عمومی زودهنگام نجات پیدا کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
۳۴۹ نماینــده با رای عدم اعتماد به دولت محافظه کار بوریس جانســون، نخســت  وزیر 
مستعفی انگلیس مخالفت کردند و ۲۳۸ نفر به آن رای مثبت دادند و بدین ترتیب دولت 
جانسون تا زمان معرفی نخست وزیر جدید به کارش ادامه خواهد داد.این در حالیست که 
حزب کارگر از جانسون که پیشتر گفته بود از قدرت کناره گیری می کند، خواسته است تا 
زمانی که جانشین وی در اوایل سپتامبر توسط حزب محافظه کار انتخاب شود فورا با یک 
رهبر موقت، جایگزین شود.ســخنگوی سیاسی بوریس جانسون هفته گذشته اعام کرده 
بود که دولت لندن روز دوشنبه جلسه رای اعتماد خود را برگزار می کند. این در حالیست 
که جانســون که اخیرا به دلیل رسوایی اخاقی کابینه خود مجبور به استعفا شده، گفته 
اســت تا زمان انتخاب یک رهبر جدید برای حزب محافظه کار، به امورات نخست وزیری 
ادامه می دهد، اما حزب کارگر در تاش بود تا با برگزاری رای اعتماد هم علیه دولت و هم 

جانسون، او را مجبور به ترک زودتر قدرت کنند.

۴ ایالت جدید به ناراضیان از عملکرد بایدن 
افزوده شد

محبوبیــت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دلیل عملکرد او به ویژه از نظر اقتصادی 
در آســتانه انتخابات میاندوره ای کنگره همچنان در سراشــیبی سقوط قرار دارد.به ایرنا، 
بر اســاس نظرسنجی »مورنینگ کانســالت« که روز دوشنبه به وقت محلی منتشر شد، 
محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ بازهم کاهش 
یافت به گونه ای که این نظرسنجی نشان داد رای دهندگان در ۴۴ ایالت آمریکا احتماال 
دیدگاهی منفی نســبت به عملکرد وی دارند.این نشان دهنده افزوده شدن چهار ایالت به 
فهرســت ایالت های ناراضی از عملکرد رئیس جمهوری  آمریکا نســبت به سه ماهه اول 
ســال جاری و همچنین وضعیت کلی بدتر وی در مقایســه با  وضعیت محبوبیت دونالد 
ترامپ در میانه سال ۲۰۱۸ است. در سه ماه دوم سال ۲۰۱۸ محبوبیت رئیس جمهوری 
سابق آمریکا در ۲۷ ایالت این کشور به زیر ۵۰ درصد رسید.این نظرسنجی نشان داد که 
محبوبیت بایدن برای نخســتین بار در دوره ریاست جمهوری او در ایالت های واشنگتن، 
رودآیلند و دالور به کمتر از ۵۰ درصد نسبت به سه ماهه گذشته رسیده است. محبوبیت 
بایدن همچنین در  ایالت ایلینوی ســقوط کــرده اما این محبوبیت در ۲۳ ایالت تغییری 
نکرده و در اکثر ایالت ها عمدتا کاهش اندکی داشــته اســت.داده های ســایر نظرسنجی 
های سراســری  در بازه  ۲۸ تا ۳۰ ژوئن نشــان می دهد که میــزان محبوبیت بایدن در 
میــان دموکرات هــا ۷۷ درصد بوده و تنها ۳۸ درصد از دموکــرات ها عملکرد او را کاما 
تایید می کنند. رسانه آمریکایی نیوزویک نیز روز شنبه به وقت محلی در گزارشی نوشت، 
همزمان با هدف جمهوری خواهان برای بدســت آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان و 
ســنای آمریکا، دموکرات ها احتماال با شکست های بزرگ در انتخابات مهم میان دوره ای 
مواجه هستند.در این گزارش آمده بود جمهوری خواهان نشان داده اند که اگر حزب رئیس 
جمهوری آمریکا )دموکرات( در هر دو مجلس نمایندگان و سنا شکست بخورد، جو بایدن 
احتماال با اســتیضاح مواجه خواهد شد.تد کروز سناتور جمهوری خواه در ماه ژانویه اعام 
کرد که »زمینه های زیادی« برای استیضاح بایدن وجود دارد درحالی که کن باک نماینده 
جمهوری خــواه  در یک دیدار مجازی اعام کرد که کمیته قضایی مجلس نمایندگان » 
زمینه استیضاح  بایدن را بررسی خواهد کرد.«وی گفت: ما در مورد استیضاح رای گیری 
خواهیم کرد و ســپس این طرح به کل مجلس نمایندگان ارائه خواهد شد.نظرسنجی ماه 
مه دانشگاه ماساچوست آمهرست نشان داد که ۶۸ درصد از جمهوری خواهان و ۶۶ درصد 
از محافظه کاران خواهان اســتیضاح بایدن در صورت کسب اکثریت جمهوری خواهان در 
مجلس نمایندگان هســتند، در حالی که ۵۳ درصد از جمهوری خواهان معتقد بودند که 
مجلــس نمایندگان با حاکمیت جمهوری خواهان بایدن را اســتیضاح خواهد کرد.الیحه 

استیضاح را می توان با اکثریت در مجلس نمایندگان به سادگی تصویب کرد، 

وندی شرمن:

جهان به نفت ایران احتیاج دارد
وندی شــرمن، قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای 
بیان کرده اســت کــه جهان به نفت ایران نیاز داشــته و هنوز 
فرصتی برای دســتیابی به توافق وجــود دارد.به گزارش گروه 
بین الملــل خبرگزاری تســنیم؛ وندی شــرمن، قائم مقام وزیر 
امــور خارجه ایاالت متحده آمریکا در یــک مصاحبه با »باربارا 
اســاوین«، مدیر ابتکار آینده ایران و یکی از اعضای ارشد غیر 
 )ISH( مقیم شــورای آتانتیک، در خانه بین المللی دانشجویان
بیان کرد که توافق هســته ای ایران موســوم به برجام هنوز از 
بین نرفته است.وبگاه »واشنگتن دیپلمات« در این باره نوشت, 
مذاکرات برای احیای توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی 
که در ســال ۲۰۱۵ امضا شد، از فوریه تاکنون ادامه دارد بدون 
اینکه نشانه ای مبنی بر دستیابی به توافق جدیدی وجود داشته 
باشــد. اما شرمن معتقد است که هنوز فرصتی وجود دارد.او در 
سخنان خود با طرح این ادعا که حصول نتیجه به نفع ایران است 
توضیــح داد: »تحریم ها کاهش خواهد یافت. آن ها اقتصاد خود 
را بهبود می بخشند و نفت خود را دوباره می فروشند و جهان به 
نفت آن ها نیاز دارد. بنابراین آن ها می توانند قیمت خوبی برای 
نفــت خود بگیرند. همه این ها به نفع آن هاســت که این کار را 
انجام دهند، اما آن ها در رسیدن به اجماع مشکل دارند. اتحادیه 
اروپا، فرانســوی ها، آلمانی ها و انگلیسی ها که بر سر این توافق 
مذاکره کرده اند، همراه با روسیه و چین، همه خواهان این توافق 

هستند.«این در حالی است که بارها مقامات ایرانی تاکید کرده اند 
که جمهوری اسامی ایران برای رسیدن به توافقی قوی و پایدار 
مصمم اســت و هرگز از راه دیپلماســی فاصله نخواهد گرفت. 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با 
روزنامه ایتالیایی »الرپوبلیکا« درباره مذاکرات هســته ای گفت: 

»دولت جدید ایران مذاکرات جــدی با همتایان خود در مورد 
موضوع هسته ای انجام داده است. ما به پیش نویسی رسیدیم که 
۹۰ درصــد آن با موافقت ۴ + ۱ و همچنین آمریکایی ها همراه 
اســت. ما برای لغو تحریم ها با آمریکایی ها در تماس هســتیم. 
آن ها از طریق اتحادیه اروپا و وزرای خارجه برخی کشــورها در 

حال رایزنی هســتند. هم در پیش نویس و هم در ایده هایی که 
مطرح شده، پیشــرفت زیادی حاصل شده است. فکر نمی کنم 
این مطلب درســت باشد که بگوییم در دوحه شکستی رخ داد. 
پیشــرفت وجود دارد، اما مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید 
به آن ها پرداخته شود.«ایران و آمریکا در مذاکراتی که در دوحه 
و با میانجی گری انریکه مورا، معاون مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا برگزار شد درباره توافق هسته ای برجام به صورت 
غیر مستقیم گفت وگو کردند. پس از پایان این دوره از مذاکرات 
طرف آمریکایی با طرح این ادعا که ایران خواسته های فرابرجامی 
دارد اظهار داشت که مذاکرات به نتیجه نرسیده است. اما بارها 
مقامات ایران تاکید کردند که این آمریکا بود اول از برجام خارج 
شد و تعهداتش را زیر پا گذاشــت.وزیر امور خارجه کشورمان 
پیشتر توضیح داده بود که ایران هرگز خواست های فرابرجامی 
نداشته است: »برخاف برخی ادعاهای رسانه ای طرف آمریکایی 
ما هیچگونه مطالبــات زیاده خواهانــه ای نداریم. ما هیچگونه 
مطالبات فرابرجامی مــورد ادعای آمریکا را نداریم. مطالبات ما 
کاما در چهارچوب توافق سال ۲۰۱۵ است. مطالبه ی ما زیاده 
خواهانه نیســت اما در مسیر اخذ تضمین ها آمریکا باید متعهد 
باشــد که ایران از مزایای کامل توافق ســال ۲۰۱۵ برخوردار 
خواهد بود. این چیزی است که تاکنون طرف آمریکایی نتوانسته 

ما را نسبت به تحقق آن مطمئن بکند.«

وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت و گویی تلفنی با جوزف بورل 
اظهار کرد: کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار بگذارد و 
با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام بردارد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم؛ امیرعبداللهیان، وزیر 

امور خارجه کشــورمان شامگاه دوشنبه در تماس تلفنی با جوزف 
بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در خصوص آخرین 
وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم ها و همچنین برخی موضوعات 
مهم منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام مشترک گفت وگو و تبادل 
نظر کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت وگوی تلفنی، اظهار 
داشــت: هیچ تردیدی در اراده دولت جمهوری اسامی ایران برای 
رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد.رئیس دستگاه 
دیپلماســی کشورمان با ابراز قدردانی از تاش های بی وقفه جوزف 
بورل و انریکه مورا و با اشــاره به گفت وگوهای اخیر خود با وزرای 
خارجه ایتالیا و فرانسه تأکید کرد: کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و 

تردیدها را کنار بگذارد و با واقع بینی در مسیر دستیابی به راه حل 
و حصــول توافق گام بردارد و از تکرار رویکرد ناکارآمد گذشــته و 
رفتار غیرســازنده و توسل به اهرم  فشــار و تحریم دست بردارد.

امیرعبداللهیان در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به نشست 
ســه جانبه بین رؤسای جمهور سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در 
تهران رویکرد ایران را در مورد امنیت غذایی و امنیت انرژی تبیین 
کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به گفت وگوی اخیر خود 
با وزیر خارجه اوکراین ابراز کرد: تســهیل صادرات غات اوکراین 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت.جوزف بورل مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا نیز در این گفت وگو با تقدیر از اراده مثبت 

و جــدی طرف ایرانی در روند مذاکرات تاکنــون، بر ضرورت ارائه 
و جمع بندی ایده های طرفین در شــرایط کنونی تأکید کرد.بورل 
همچنین ضمن تقدیر از ابتکار عمل های جمهوری اســامی ایران 
بــرای عبور از موانع و حل وفصل برخــی اختافات باقیمانده برای 
حصــول توافق نهایی، بر آمادگی خود و معاونش برای تســهیل و 
تســریع این روند از طریق ارتبــاط و رایزنی با همه طرف ها تأکید 
کرد.جوزف بــورل افزود: معتقدم باید ماه ها تاش به نتیجه منجر 
شود و به تاش خود برای نزدیک  کردن دیدگاه های ایران و آمریکا 
و رســیدن به نقطه توافق ادامه خواهم داد.حسین امیرعبداللهیان 
همچنین در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام نیز درباره این 

گفت وگو نوشت: امشب )دوشنبه شب( با آقای جوزف بورل مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی در خصوص آخرین 
وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم صحبت کردم. آقای بورل از 
اراده مثبت جمهوری اســامی ایران و ابتکار عمل ما برای عبور از 
موانع و حل و فصل اختافات باقی مانده در مذاکرات تقدیر کرد و 
گفت به تاشهایشان برای نزدیک کردن دیدگاه ایران و آمریکا ادامه 
خواهد داد.وزیر امور خارجه کشورمان افزود: من هم از آقای بورل 
و آقای مورا به دلیل تاشهای مثبت و بی وقفه شان تشکر کردم و به 
تبیین دالیل اختافات و راه حل آن پرداختم. به آقای بورل صراحتاً 
گفتم آمریکا باید زیاده خواهی و تردیــد را کنار بگذارد. معتقدیم 
راه حل تکراری نتیجه تکراری را به دنبال خواهد داشت. واقع بینی 
مبتنی بر تحلیل درســت نیاز امروز حکام آمریکا برای رسیدن به 
توافقی پایدار است. به آقای بورل گفتم آمریکایی ها با اهرم فشار به 

نتیجه نخواهند رسید.

امیرعبداللهیان در گفتگو با بورل: 

کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار بگذارد
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مصرف الکل برای همه افراد در هر سنی خطرناک است، اما یک مطالعه 
جدید نشــان می دهد که مصرف این ماده برای افراد زیر ۴۰ ســال با 
آســیب ها و خطرات بیشتری همراه اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از 
آی ای، تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در پروژه »مطالعه 
بار جهانی بیماری ها« که در این دانشــگاه انجام و توسط »بنیاد بیل و 
ملیندا گیتس« پشتیبانی می شود، تخمین زده است که ۱.۳۴ میلیارد 
نفر در ســال ۲۰۲۰ مقادیر خطرناک و مضــری الکل مصرف کرده اند 
و همچنین نشــان می دهد که مصرف الکل برای افراد زیر ۴۰ ســال با 
خطرات و آســیب های بیشتری همراه اســت.پیام کلیدی این مطالعه 
این اســت که هیچ کس، به ویژه افراد زیر ۴۰ ســال نباید الکل مصرف 
کنند.دکتر امانوئال گاکیدو )Emmanuela Gakidou( نویســنده ارشد این 
مطالعه، استاد علوم معیارهای ســالمت در موسسه سنجش و ارزیابی 
سالمت )IHME( در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن می گوید: پیام 
ما ساده است؛ مردم نباید نوشیدنی الکلی بنوشند. اگرچه ممکن است 
این تصور واقع بینانه نباشــد که جوانان از مصرف الکل خودداری کنند، 
اما ما فکر می کنیم که مهم اســت که آخرین شواهد علمی را در مورد 
این موضوع به اشــتراک بگذاریم تا همه بتوانند در مورد سالمت خود 
تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.این مطالعه جدید اولین مطالعه ای است که 
خطر مصرف الکل را بر اساس منطقه جغرافیایی، سن، جنسیت و سال 
گزارش می کند. این مطالعه داده های مربوط به مردان و زنان ۱۵ تا ۹۵ 
ســاله و باالتر را بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ در ۲۰۴ کشور و منطقه 

بررسی کرده است.

یک مطالعه جدید نشان داده که نشانگرهای زیستی التهابی با اختالل 
در دوک های خواب ســریع که نوعی فعالیت امواج مغزی در خواب 
مرتبط با حفظ حافظه اســت، مرتبط هســتند و احتماال در نهایت 
می توانند منجر به ابتال به بیماری آلزایمر شوند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از نیو اطلس، یک مطالعه جدید نشان داده است که التهاب مغز، 
عامل کلیدی ارتباط بین اختالالت خواب با بیماری آلزایمر است. این 
فرضیه وجود دارد که همان سلول های ایمنی بیش فعال در مغز که در 
نهایت به زوال شناختی کمک می کنند، می توانند چرخه های خواب 
مشخصی را در مراحل اولیه بیماری های عصبی مختل کنند.در حال 
حاضر، رابطه بین کم خوابی و زوال عقل به خوبی ثابت شــده است. 
می دانیم که اختالل در چرخه خواب می تواند یکی از اولین نشانه های 
بیماری آلزایمر باشــد، اما چیزی که مشــخص نیست این است که 
آیــا خواب ضعیف به تخریب عصبی کمــک می کند یا اینکه خواب 
ضعیــف صرفاً نتیجه تغییرات مغزی مرتبط با زوال عقل اســت.این 
مطالعه جدید نشان می دهد که التهاب مغز، مقصر است و چرخه های 
خــواب خاصی را مختل می کند که به نوبه خود، به مکانیســم های 
حفظ حافظه طوالنی مدت آسیب می رساند.این پژوهش بر روی ۵8 
داوطلب کــه در دهه های ۵۰ و 6۰ زندگی خود هســتند، متمرکز 
شد که همگی دارای سابقه خانوادگی آلزایمر بودند، اما هنوز عالئم 
شناختی یا پاتولوژیک این بیماری را نشان نداده بودند. پژوهشگران 
فعالیت مغزی این شــرکت کنندگان را در طول یک شب اقامت در 
یک کلینیک خواب بررســی کردند و همچنین مایع نخاعی آنها را 

برای نشانگرهای التهاب مغز بررسی کردند.

 مصرف الکل برای افراد زیر
 40 سال خطرناک تر است

 ارتباط التهاب مغز با اختالل
 خواب و آلزایمر

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نقاشی سه بعدی روی کوه در سوییس/ آسوشیتدپرس

معرفی فیس لیفت کراس اوور کیا اکسید، پاک تر و اسپرت تر
کیا فیس لیفت کراس اوور اکســید را برای مدل ۲۰۲۲ معرفی کرده اســت. این خودرو که درواقع نســخه ای بلندقامت از هاچ بک سید 
محسوب می شود، در جلو به لطف چراغ های LED و سپرها جدید با جلوپنجرهٔ باریک تر، چهرهٔ تهاجمی تری به خود گرفته است. در عقب 
خودرو هم شاهد گرفایک جدیدی برای چراغ های LED به همراه دیفیوزر مشکی براق و رینگ های ۱8 اینچی سفارشی هستیم. همچنین 
در جلو و عقب اکسید مدل ۲۰۲۲ حاال لوگوی جدید کیا نقش بسته است.کیا هم زمان با این فیس لیفت، نسخه جدید GT-Line را هم به 
خانوادهٔ اکسید اضافه کرده است که با قاب باریک تر جلوپنجره، ورودی های هوای برجسته تر در جلو، رینگ های ۱8 اینچی منحصربه فرد، 
گرافیک شش ضلعی چراغ های عقب و دیفیوزر همرنگ بدنه، نمای اسپرت تری دارد. این نسخه همچنین در داخل هم به غربیلک فرمان 
D شــکل، آستر سقف مشکی رنگ، دسته دندهٔ چرمی و صندلی های اسپرت GT-Line مجهز شده است.اکسید GT-Line همچنین برای 
مطابقت با ظاهر اسپرت تر خود از قدرت بیشتری هم بهره می برد. درحالی که قوی ترین پیشرانه در نسخه های معمولی این خودرو یک 
نمونهٔ ۱.۵ لیتری چهار سیلندر توربوشارژ با ۱6۰ اسب بخار قدرت است، زیر کاپوت GT-Line پیشرانهٔ ۱.6 لیتری توربوشارژ هاچ بک داغ 

اکسید GT قرار گرفته است که ۲۰۴ اسب بخار قدرت و ۲6۵ نیوتن متر گشتاور دارد.

پیروانی: شان اسکوچیچ خدشه دار شد
مدیر تیم پرسپولیس می گوید شان اسکوچیچ خدشه دار شد اما با همه این مسائل ابقای او تصمیم خوبی بود.به گزارش ایسنا، افشین 
پیروانی در حاشیه تمرین امروز)دوشنبه(  پرسپولیس درباره وضعیت سالمتی اش اظهار کرد: سالمتی بزرگ ترین نعمت است. چند روز 
پایم درد می کرد و وقتی به دکتر رفتم، گفتند باید بستری شوم. بعد از دو روز که در سی سی یو بودم متوجه شدم که مشکل دیگری 
ندارم و سالمتی کامل دارم. خون درپایم لخته شده بود و خداراشکر در شریان نبود. خداراشکر به خیر گذشت.او درباره وضعیت تمرینات 
پرسپولیس گفت: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و فردا هم می رویم تا یک بازی دوستانه خوب انجام دهیم. امیدوارم به شرایط 
آرمانی نزدیک شویم.پیروانی درباره رفت و برگشت اسکوچیچ گفت: برای سرمربی تیم ملی اتفاق خوبی نبود. اسکوچیچ زحمت کشید 
و تیم را به جام جهانی برد اما حرف هایی که زده شــد باعث ناهماهنگی شــد و شان اسکوچیچ خدشه دار شد. با همه این مسائل ابقای 
اسکوچیچ تصمیم خوبی بود.او اضافه کرد: باید توقع ها را پایین بیاوریم. می گویند باید بروید و فالن تیم را شکست دهید و فالن نتیجه 
را کســب کنید. اگر به مرحله بعد هم برویم چه اتفاقی رخ می دهد؟ هنوز  امکانات اولیه را در اختیار نداریم. هنوز لیگ شــروع نشــده 
دغدغه همه ما اشتباهات داوری و کمک داور ویدیویی است. ابتدا باید زیرساخت ها را درست کنیم تا لیگ قوی و پویایی داشته باشیم.

عشق را اپ و رس پدید نشد

زین بیابان خبر پدید نشد
زج دل رددمند مسکینان

انوکت را سپر پدید نشد
همه چیز از تو بود و رد همه چیز

زج تو چیزی درگ پدید نشد
خبری شد عیان من از فکر

وز عنایت خبر پدید نشد
ره هک پیش تو جان نکرد ایثار

از وجودش ارث پدید نشد

پیشنهاد

چهره روز

چانی ونجک
چانی ونجک یکی از هزاران کودکی است که به هدِف 
تغییر در ساختارِ هویتِی بومیاِن کانادا، از خانواده اش 
جدا شد. تالش سفیدپوستان برای دور کردِن آنها از 
اصالتشــان که به خیالشان توحشی بیش نبود، باعث 
مرگ و آوارگی آنها و همچنین صدمه دیدِن پیکره ی 
اعتقاداِت ناِب سرخپوستی شــد. تغییر ناِم چانی به 
“چارلی” یکی از بارزترین نمودهای این نابودِی هویتی 
و فرهنگی است.ســبک خاص نویســنده در روایِت 
داســتانی چنین دردناک، کتاِب نود صفحه ای را به 
منظومه ای رازآلود بدل کرده است. داستان از زباِن دو 
راوی بیان می شود؛ از دیدگاهِ چانی ۹ ساله که درکی 
از فاصله ی میان مدرســه شبانه روزی و خانه ندارد و 
سعی می کند این ششصد کیلومتر را به امید دیدار دوباره ی خانواده اش، به تنهایی بپیماید. و راوی 
دوم، روِح جنگل، که در تالش اســت چانی را از خطرها حفظ کند. روح جنگل از زباِن حیواناِت 
گوناگون سخن می گوید و چانی را زیرنظر دارد.انتشارِ این کتاب در پنجاهمین سالگرِد درگذشت 
چانی و همراهی هنرمندانی دیگر در عرصه ی موســیقی و فیلمسازی، سبب شد تا خاطره ی این 
بزرگمرد کوچک برای همیشه در یادها جاودان بماند. جوزف بویدن، نویسنده کتاب در یادداشت 
دیگری می نویســد:البته چانی تنها کودکی نبود که به مدرسه ی شــبانه روزی بردند و هیچ وقت 
برنگشــت. هزاران کودک در آن مدارس شــبانه روزی که برای آنها بیگانه بود، به دالیل گوناگون 
مردند – بیماری، ســوء اســتفاده، حادثه و تصادف به هنگام فرار. تعداد واقعی کودکانی که تحت 
مراقبت افراد مسئول جان ســپردند هیچ وقت مشخص نشد. متاسفانه گزارش های دقیقی ثبت 

نکرده اند. مرگ این تعداد بی شمار کودک بی گناه یکی از بزرگ ترین فجایع در تاریخ کانادا است.

صمد بهرنگی
صمد بهرنگی )زادهٔ ۲ تیر ۱۳۱8 در تبریز – درگذشتهٔ 
۹ شــهریور ۱۳۴۷ در ارســباران( آمــوزگار، منتقد 
اجتماعی، داســتان نویس، مترجمو  محقق فولکلور 
آذربایجانی بود. کتاب ماهی سیاه کوچولوی بهرنگی 
مدت ها نقش بیانهٔ غیررسمی ســازمان چریک های 
فدایی خلق ایران را بازی می کرد. با این وصف، صمد 
افکار چپ داشت اما عضو هیچ دسته و گروهی نبود و 
به گفته برادرش )اسد( او یک پای مسجد در مجالس 
ختم و عــزا بود.بهرنگی دربارهٔ خودش گفته اســت  
»قارچ زاده نشــدم بی پدر و مادر، اما مثل قارچ نمو 
کردم، ولی نه مثل قارچ زود از پا درآمدم. هر جا نَمی 
بود، به خود کشیدم؛ کسی نشد مرا آبیاری کند. من 
نمو کردم… مثل درخت سنجد کج و معوج و قانع به آب کم، و شدم معلم روستاهای آذربایجان. 
پدرم می گوید: اگر ایران را میان ایرانیان تقســیم کنید، از همین بیش تر نصیب تو نمی شــود.« 
صمد بهرنگی در ۲ تیر ۱۳۱8 در محله چرنداب در جنوب بافت قدیمی شهر تبریز در خانواده ای 
تهی دست چشم به جهان گشود. پدر او »عزت« و مادرش »سارا« نام داشتند. صمد دو برادر و سه 
خواهر داشت. پدرش کارگری فصلی بود که بیشتر به شغل زه تابی )آنکه شغلش تابیدن زه و تهیه 
کردن رشــته تافته از روده گوسفند و حیوانات دیگر باشد زندگی را می گذراند و خرجش همواره 
بر دخلش فزونی داشــت. برخی اوقات نیز مشک آب به دوش می گرفت و در ایستگاه »وازان« به 
روس ها و عثمانی ها آب می فروخت. باالخره فشــار زندگی وادارش ســاخت تا با فوج بیکارانی که 
راهی قفقاز و باکو بودند به قفقاز برود. رفت و دیگر بازنگشت. بهرنگی در شهریور ۱۳۴۷ )در سن 

۲۹ سالگی( در رود ارس و در ساحل روستای کوانق غرق شد.

فرهنگ

۱۱ مهر آخریــن فرصت کشــورهای مختلف برای 
معرفی فیلم برگزیده خود برای شــاخه بهترین فیلم 
بین المللی اسکار ۲۰۲۳ است.به گزارش ایسنا، مهلت 
معرفی نمایندگان منتخب کشــورها برای رقابت در 
شــاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳ پس از 
چند سال به شرایط قبل از همه گیری کرونا بازگشت 
و کمیته اســکار کشــورهای مختلــف در نهایت تا 
ســوم اکتبر )۱۱ مهر ماه( فرصت دارند تا با بررسی 
گزینه های مختلف در نهایت نماینده رسمی سینمای 
خــود را به آکادمی اعالم کنند.طبق روال همیشــه، 
جشــنواره های ســینمایی نقش مهمی در رساندن 
فیلم های به شــاخه بهترین فیلــم بین المللی )فیلم 
غیرانگلیســی زبان( دارند، همانطور که در سال های گذشته فیلم های راه یافته به جمع نامزدهای 
نهایی این شاخه در بیشتر موارد در جشنواره های کن، ونیز، برلین و .. ساندنس رونمایی و معرفی 
شدند.در پیش بینی اولیه نشــریه ایندی وایر از شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳ آمده 
است:جشواره فیلم ساندنس ۲۰۲۲ امسال جایزه بزرگ هیات داوران بخش سینمای جهان خود را 
به فیلم »اوتاما«، ساخته فیلمساز بولیویایی »آلخاندرو لوایزا گریسی« اعطا کرد که روایتکر دستان 
گله دارانی اســت که در تالش برای جان ســالم به در بردن از خشکسالی هستند. فیلم فنالندی 
»تصویر دختر« از »آلی هاپاسالو« که برنده بهترین فیلم از نگاه مخاطبان ساندنس شد نیز دیگر 
فیلمی است که شانس حضور در اسکار خارجی امسال را دارد.در جشنواره فیلم برلین در ماه فوریه 
نیز یک فیلم خانوادگی روســتایی دیگر به نام »آلکاراس« ســاخته »کارال سیمون« برنده خرس 

طالی بهترین فیلم شد، فیلمی که داستانی را درباره مزرعه داران هلو در اسپانیا روایت می کند.

فرصت 76 روزه سینمای ایران
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