سخنگوی قوه قضائیه

آخرین وضعیت پرونده  2جاسوس فرانسوی

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی قوه قضائیه گفت :دو نفر در تهران به دلیل تقلب در کنکور در تهران دستگیر شدند ،و از ورود  ۴۵۰داوطلب که از تجهیزات شنود استفاده کرده بودند به
حوزه امتحانی ممانعت شد.به گزارش خبرگزاری فارس ،مسعود ستایشی ،سخنگو قوه قضاییه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار کرد :پس از وقوع
زلزله هرمزگان ،رئیس قوه قضائیه دستورات ویژهای در خصوص تامین امکانات و امنیت برای کاهش سختیهای پس از وقوع زلزله کاهش صادر کرد.وی با تاکید به
احیای حقوق زلزلهزدگان در کوتاهترین زمان ممکن ادامه داد :رئیس قوه قضائیه برای نظارت بر توزیع عادالنه امکانات به زلزلهزدگان هرمزگان نیز دستوراتی را صادر
کرد ،اصالح بافتهای فرسوده و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات زلزله یکی از مواردی است که ما به آن تاکید داریم.
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توسعه میدان آزادگان روی غلتک افتاد

افزایش ساالنه  ۱۴میلیارد دالری درآمد نفتی ایران

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت خبر داد؛

پوشش بیمه رایگان  ۶میلیون ایرانی
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معاون سازمان امور مالیاتی:

مالیات  ۳میلیون تومانی یک تاجر
با  ۸۰میلیارد تومان درآمد!

معاون ســازمان امور مالیاتی گفت :برخی افراد دانهدرشــت صنف با سوءاستفاده از کسبه جزء و تحریک آنها برای
اعتراض ،قصد آن را دارند که فرار مالیاتی کالن خود را همچنان مخفی نگه دارند.به گزارش تسنیم ،مهدی موحدی
بکنظر رییس مرکز آموزش ،پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتیبا بیان اینکه در سالهای گذشته بهعلت فقدان
جامعه آماری مالیاتی ،اصناف متخلف بهشیوههای مختلف از پرداخت مالیات فرار میکردند ،ادامه داد :اما در زمان
حاضر رصد نقل و انتقاالت دســتگاههای پوز و شاپرک موجب شده است درآمد معدود اقشار دانهدرشتی از اصناف
که ارقام چشمگیری.....
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افزایش نرخ بیکاری به  ۹.۲درصد در فصل بهار

 ۲۴درصد جوانان بیکارند
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بانکها قسطی فروشی را باب میکنند

مردم مجبورند برای خرید لوازم خانگی وام بگیرند
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یک رسانه عربی به نقل از منابع مصری مدعی شد؛

گام های ایران و مصر برای از سر گیری روابط مستقیم
7

وزیر نیرو در دیدار با معاون نخستوزیر آذربایجان:

ن شبکههای برق ایران و جمهوری آذربایجان از
سنکرو 
ی دو کشور است
مهمترین برنامههای همکار 
تهران -ایرنا -وزیر نیرو با اشــاره به قابلیتها و
تواناییهای برقی ایران ،گفت :سنکرونســازی
شــبکههای برق ایران و جمهــوری آذربایجان
ی بین دو کشــور
از مهمترین برنامههای همکار 
اســت.به گزارش ایرنا از وزارت نیرو« ،علیاکبر
محرابیان» در دیدار با «شــاهین مصطفییف»
معاون نخســتوزیر جمهوری آذربایجان افزود:
سنکرون شــدن شــبکه برق باعث میشود که
دو کشــور از ظرفیت همکاریهای برق استفاده
حداکثری داشته باشند.وی ادامهداد :انتقال برق
جمهــوری آذربایجان از طریق ایران به ترکیه و اروپا ،همچنین سنکرونســازی برق ایران و روســیه
میتواند حاصل این همکاریها باشد.وزیر نیرو گفت :امروز تبادل انرژی از منابع هیدروکربن به سمت
برق میرود و باتوج ه به اتفاقات اخیر در منطقه ،این اتفاقات و درگیریها تأثیر بسیار زیادی در بخش
انرژی و تعاملهای این حوزه دارد.وی بیانداشت :البته غربیها تالش میکنند این تأثیر را کماهمیت
نشــان دهند درحالیکه این تحوالت انرژی در منطقه بســیار تأثیرگذار بوده و بلندمدت خواهد بود.
محرابیان خاطرنشانکرد :توافق سنکرونسازی شبکه برق ایران ،روسیه و جمهوری آذربایجان در حال
مطالعه است ،خطوط خیلی خوبی نیز بین ایران و ترکیه برقرار بوده و با این کشور هم تبادالت بسیار
خوبی داشتیم که از این طریق به شبکه برق اروپا نیز متصل هستیم.وی ضمن تشکر از مهماننوازی
طرف آذری و ابراز خوشحالی از اراده رؤسای جمهور دو کشور برای توسعه روابط تهران و باکو ،افزود:
این تصمیم رؤسای جمهور دو کشور برای توسعه روابط ،نقطه عطفی برای گسترش همکاریهای ایران
و جمهوری آذربایجان است.وزیر نیرو با بیان اینکه برای توسعه روابط دو کشور مسوولیت و حوزه کاری
وزارت نیرو بسیار مهم است ،ادامهداد :بسیاری از زمینههای همکاری در بخش آب و برق و مربوط به
این وزارتخانه است و در سفرهای قبلی مقامهای جمهوری آذربایجان بهویژه «شهبازوف» (وزیر انرژی
این کشور) هم تصمیمهای خوبی اتخاذ شده که به توسعه همکاریهای دو کشور خواهد انجامید.
تالش برای تکمیل سد خدا آفرین
محرابیان با بیان اینکه به دنبال تکمیل ســد «خدا آفرین» و «قیزقلعهســی» هستیم ،گفت :در ای 
ن
خصــوص همکاری خوبی در جریان بوده و امروز با وزیر انرژی جمهوری آذربایجان برای تســریع در
روند اجرایی این پروژه گفتوگو خواهیم کرد.وی افزود ۹۹.۷ :درصد جمعیت روستایی و  ۱۰۰درصد
جمعیت شــهری ایران از نعمت برق برخوردار هســتند.وزیر نیرو ،به اتصال شــبکه برق ایران با همه
کشــورهای همسایه اشــاره کرد و گفت :با کشــورهای حوزه جنوب در منطقه خلیجفارس هم برای
سنکرونسازی شبکه برق از طریق دریا توافقاتی انجام شده است.
همکاری با ایران در حوزه آب و برق برای آذربایجان مهم است
«شــاهین مصطفی یف» معاون نخســتوزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به دیدار
رؤسای جمهور دو کشور بر اهمیت توسعه روابط طرفین تأکید کرد و گفت :سفرهای اخیر به ایران در
همین راستا انجام شده و نسبت به ماههای گذشته نیز روابط دو کشور گسترش داشته است.وی افزود:
همکاری در حوزه آب و برق برای این کشور بسیار مهم بوده و جمهوری آذربایجان بر توسعه این روابط
تاکید دارد.مصطفی یف با بیان اینکه در ســایر حوزههای همکاری نیز مصمم هستیم ،ابراز امیدورای
کرد که امروز تصمیمهای مهمی بین وزرای انرژی و نیروی دو کشــور گرفته شود.معاون نخستوزیر
جمهوری آذربایجان ادامهداد :سابقه ۵۰ساله همکاری دو کشور در بهرهبرداری از رودخانه مرزی ارس،
پر افتخار است.مصطفییف بر تداوم ،گسترش بهرهبرداری ،نگهداری و حفاظت از این رودخانه بین دو
کشور تاکید کرد.وی با اشاره به نیاز جمهوری آذربایجان به تعامل در حوزه برق با دیگر کشورها از جمله
ترکمنســتان و سابقه انتقال همکاری انتقال و سوآپ گاز از طریق ایران ،گفت :در این حوزه همکاری
خوبی میتوانیم داشته باشیم و میتوانیم از طریق ایران ،برق جمهوری آذربایجان را به کشورهای دیگر
ترانزیت کنیم.

امیر عبداللهیان در نشست خبری با وزیر خارجه قطر:

مذاکرات قطر،برای اخذ تضمین اقتصادی از آمریکا بود
هیچ مطالبه فرا برجامی نداریم
تهران-ایرنا -وزیر خارجه کشورمان گفت:در دوحه بر موضوع تضمین موثر از
ســوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی که نفع اقتصادی ایران در برجام را تحت
تاثیــر قرار دهد ،مذاکره کردیم،طرف آمریکایی نتوانســته در این زمینه ما را
مطمئن کند.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا ،حسین امیرعبداللهیان،
وزیر امورخارجه کشــورمان دیروز چهارشــنبه در نشست خبری مشترک با
محمــد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر امــور خارجه قطر در جمع خبرنگاران
حضور یافت.
مشکلی برای اقامت طوالنی مدت تجار ایرانی در قطر وجود ندارد
در ابتدای این نشســت وزیر امور خارجه کشــورمان گفت :در حوزه مناسبات
دوجانبه قبل از هر چیز مراتب قدردانی خود را از عبدالرحمن آل ثانی به دلیل
هماهنگیهای خوب روز گذشته بین مقامات ورزشی کشور ما با مقامات ذیربط
برگزارکننده مسابقات جام جهانی فوتبال در جام جهانی قطر اعالم میکنم.وی
بیان کرد :خوشبختانه توانستیم از زمان دیدار رؤسای دو کشور ،کارگروههایی
را فعال کنیم و برخی از هماهنگیهای ضروری که هم برای تسهیل ورزشکاران
و فوتبالیســتهای ما و هم برای مشــارکت طرفداران تیم ملی در مسابقات
جام جهانی در قطر الزم بود که انجام شــود تا شب گذشته پیگیری شده و به
نتایجی خوب و رضایت بخشی در سایه همکاری موجود میان مقامات فنی دو
کشور رسیدیم.امیر عبداللهیان ادامه داد :برخی از تجار ما در گذشته با مشکل
اقامت طوالنیمدت در دوحه مواجه بودند که این مساله در جریان سفر روسای
جمهور دو کشــور در دستور کار قرار داشت .خوشبختانه در گفتوگوهای روز
جاری ما از زبان وزیر امور خارجه دولت قطر این موضوع مورد تاکید قرار گرفت
که از این به بعد مشکلی برای اقامت طوالنی مدت تجار ایرانی در کشور دوست
و همسایه قطر نخواهد بود.وی افزود :همچنین در زمینه تسهیل حمل و نقل
و تسهیل مشکالتی که به دلیل شرایط کرونایی برخی از لنجداران ایرانی با آن
مواجه بودند گفتوگو کردیم و امیدوار هستیم در آینده نزدیک شاهد رفع این
مشــکالت و مباحثی که نگرانیهایی را در مسیر افزایش حجم تبادل تجاری
ایجاد کرده و یا همکاریهای اســتانهای ما با دولت قطر تحت تاثیر آن قرار
گرفته است ،باشیم و همکاریها در سطح بهتری به پیش برود.امیرعبداللهیان
تاکید کرد :من از حســن میزبانی دولت قطر برای گفتگو های ایران و نماینده
اتحادیه اروپا و گفتگو های ســه جانبه غیر مســتقیم در دوحه تشکر میکنم
از تالش های ســازنده امیر قطر برای تســهیل گفتگو ها تشکر می کنم.وزیر
امور خارجه عنوان کرد :ما درخصوص لزوم تقویت ســاز و کارهای منطقهای
و همکاریهای درونمنطقهای گفتوگوهای مثبتی داشــتیم .قطر همواره در
حوزه گفتوگو و همکاریهای هرچه بیشتر منطقهای نقش مثبتی را ایفا کرده
است و در زمینه تقویت گفتوگوهای منطقه ،گامهای موثری را برداشته است.
این مسیر همچنان از سوی دوســتان و برادرانمان در قطر و سایر کشورهای
منطقه پیگیری میشود.امیرعبداللهیان اضافه کرد :همچنین قدردانی میکنم
از حسن استقبال و حســن میزبانی دولت قطر برای گفتوگوهای جمهوری
اسالمی ایران و نماینده اتحادیه اروپا و گفتوگوهای سهجانبه غیرمستقیمی
که هفته گذشــته در دوحه انجام شد .هماهنگیهای خوب و نقش سازنده و

تالشهای ،امیر قطر و وزیر امور خارجه برای تسهیل و پیشرفت گفتگو ها قابل
توجه بود و در مســیر بازگشــت همه طرفها به تعهداتشان گامهای مثبت و
سازندهای را همواره از طرف دوستانمان در دولت قطر شاهد هستیم.
ایران هیچ مطالبه زیادهخواهان ه و فرابرجامی ندارد
وی بیــان کرد :ایران برای رســیدن به توافقی خوب ،قــوی و پایدار مصمم
است برخالف برخی ادعاهای رســانهای طرف آمریکایی ما هیچگونه مطالبه
زیادهخواهانــهای نداریم ،هیچگونه مطالبه فرابرجامی مــورد ادعای آمریکا را
نداریم.مطالبات ما کام ًال در چارچوب توافق سال  ۲۰۱۵است .وزیر امور خارجه
گفت :اگر در حوزهای طرف آمریکایی احســاس میکند موضوعی فرابرجامی
اســت ما در درون گفتوگوها به طرف آمریکایی تاکید کردهایم براساس آنچه
که در ماههای گذشــته در مذاکرات وین رخ داد ،بارها طرفهای غربی اعالم
کردند«هــر آنچه را که مانع نفع اقتصادی ایران از برجام بشــود را از میان بر
خواهند داشت».امیرعبداللهیان افزود :ما در گفتوگوهای اخیر در دوحه یک
موضوع اساســی که بر آن تمرکز کردیم بحث تضمین موثر از سوی آمریکا در
حوزه هر آن چیزی اســت که بخواهد نفع کامل اقتصــادی ایران از برجام را
تحت تاثیر قرار دهد.
ایران در مسیر اخذ تضمین های اقتصادی از آمریکا قرار دارد /تاکنون
آمریکا نتوانسته ما را مطمئن کند
وی ادامه داد :بنابراین خواســته و مطالبه ما زیادهخواهانه نیست اما در مسیر
اخذ تضمینها هســتیم  ،آمریکا باید متعهد باشد که جمهوری اسالمی ایران
از مزایای کامل توافق ســال  ۲۰۱۵برخوردار خواهد شد.این چیزی است که
تاکنون طرف آمریکایی نتوانســته ما را نسبت به تحقق آن مطمئن کند .وزیر
امور خارجه گفت :بار دیگر تاکید می کنم ما حسن نیت داریم ،ما اهل مذاکره
منطقی هســتیم و در این مسیر جدی هستیم .یکبار دیگر از میزبانی ،حسن
هماهنگی و تالشهای سازنده مقامات کشور دوست و برادر قطر در این مسیر
قدردانی میکنم.وزیرامو خارجه قطر :گفتگو بین ایران و کشــورهای حاشیه
خلیج فارس میتواند نتایج مثبتی برای منطقه داشــته باشــددر ادامه محمد
بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر امور خارجه قطر در جمع خبرنگاران گفت:مهم
اســت که همه طرف ها و شــرکا در کشورهای همســایه تالش های سازنده
داشته باشند برای موفقیتهای هستهای و راه اندازی گفتوگوهای منطقهای
از ایران برای اعتمادی که به قطر داشت ،تشکر میکنیم.وی با تاکید بر اینکه
ما از گفتگوهای منطقهای حمایت میکنیم ،اظهار داشــت :ما همیشه تالش
می کنیم از این گفتگوها برای رســیدن به توافق کــه نگرانی همه طرف ها
را از بیــن ببرد،حمایت کنیم و زمینه بازگشــت همــه طرفها به تعهدات را
فراهــم کنیم.وزیر امور خارجه قطر تصریح کــرد :گفتگوهایی که بین ایران و
کشــورهای حاشیه خلیج فارس برگزار میشود ،میتواند نتایج مثبتی برای ما
داشته باشد،روابط شکوفا بین کشورهای منطقه میتواند به نفع ملتها باشد.
وی ابــراز امیدواری کرد که ایرانی ها بتوانند با خوبی در قطر به تشــویق تیم
ملی کشورشان بپردازند.

احتمال دو رقمی شدن فوتی ها

شناسایی سویه  BA۵در ایران

معاون درمان وزارت بهداشــت ،با عنوان این مطلب که زیرســویه  BA۵در ایران شناسایی شده است ،از احتمال دو رقمی شدن فوتی های روزانه کرونا در کشور
خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر ،سعید کریمی ،به روند افزایشی موارد ابتالء به کرونا در کشور اشاره کرد و گفت :آنچه مسلم است ،موارد ابتالء از نوع اومیکرون
بوده و زیر ســویه  BA۵در ایران شناســایی شده است.وی با عنوان این مطلب که زمزمههای موج جدید بیماری در کشور به گوش میرسد ،افزود :امیدواریم که
موج جدیدی در پیش نباشد.معاون درمان وزارت بهداشت به پیش بینی وضعیت بیماری در موج جدید احتمالی در کشور اشاره کرد و گفت :به طور مثال ،اگر
در موج قبلی یک میلیون ابتالء داشته ایم ،در موج جدید  ۲۰۰هزار نفر خواهد بود .یعنی شدت موج جدید احتمالی ،کمتر از موج قبلی است.کریمی به موارد
بستری و فوتی اشاره کرد و افزود :معموالً ،یک تا دو ماه طول میکشد که آثار موج جدید نمایان شود و افزایش موارد بستری و به دنبال آن ،فوتیها ،دو تا سه
هفته بعد از بستریها رخ میدهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران توضیحاتی درباره اقدامات
این ســازمان برای بیمه رایگان ســه دهک پاییــن جامعه ارائه
کــرد و گفت :مصوبــه اخیر مجلس حاکــی از اختصاص ۶۰۰۰
میلیــارد تومان اعتبار برای بیمه رایگان اســت که البته با وجود
پیشــرفت کار هنوز ریالی از این مبلغ به ما پرداخت نشده است.
به گزارش ایســنا ،محمدمهدی ناصحی با اشاره به اینکه سازمان
بیمه سالمت بحث گســترده پوشش بیمهای را در جامعه دنبال
میکند ،گفت :با احتساب بیمهشدگان جدید  ۴۵میلیون و ۷۰۰
هزار نفر بیمه شــده در آمار خود با ثبت کــد ملی داریم .البته
گاهی این افراد به دلیل تمام شــدن اعتبار بیمهایشــان از آمار
خارج میشوند و مجددا وارد آمار میشوند .این تعداد بیمه شده
در تمام اقشار شامل عشــایر ،اتباع ،افراد مجهولالهویه ،خانواده
زندانیان ،معتادان ،کارمندان محترم دولت ،خانواده معظم شهدا
و  ...هســتند.او بیان کرد :در مورد اتباع قانونی و مجاز در کشور،
یک میلیون نفر میتوانند تحت پوشــش ســازمان بیمه سالمت
باشند که فعال حدود  ۲۰۰هزار نفر را تحت پوشش داریم؛ برخی
از اتبا ِع مبتال به بیماریهای مزمن و آســیب پذیر حتی رایگان
بیمه شــدهاند و خدماتی مانند دیالیــز و ...و .را رایگان دریافت
میکنند .آمادگی داریم مابقی این افراد هم با پرداخت حق بیمه
تحت پوشش قرار گیرند .برای اتباع غیرقانونی نیز هنوز در کشور
تصمیمی گرفته نشده است؛ باید کد شناسایی به آنها تعلق گیرد
و اعتبار الزم هم برای بیمه کردن این افراد در نظر گرفته شــود.
وی افــزود :تقریبــا  ۲۰میلیون و  ۶۰۰هزار نفر بیمه شــده در
صندوق روســتایی و نزدیک  ۱۷میلیون نفر نیز در صندوق بیمه
همگانی ســازمان بیمه سالمت هســتند .در  ۵صندوق بیمهای
خود طیف گســتردهای از افراد را تحت پوشش داریم و خدمات
مناسب بیمهای ارائه میدهیم .اکنون نیز با طرح اخیر بیمه مبنی
بر بیمه کردن رایگان دهکهای پایین جامعه ۵ ،میلیون و ۴۰۰
هزار نفر به ما معرفی شــدند که با رفع همپوشــانیها  ۵میلیون
و  ۲۰۰هزار نفر به شــکل قطعی تحت پوشش بیمه رفتند۶۰۰ .
هزار نفر نیز در حاشــیه شهرها بیمه رایگان شدند و این فرصت
در کشور گسترش یافت .نکته قابل توجه این است که در برخی
مناطق حتی برای این افراد پزشــک خانواده هم در نظر گرفتیم
که نســبت پزشک به جمعیت مناسب باشد.او با اشاره به مصوبه
اخیــر مجلس مبنی بر اختصاص بودجــه  ۶۰۰۰میلیارد تومانی
برای بیمه رایــگان ،بیان کرد :در فاز اول این برنامه  ۵میلیون و
 ۲۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و در تمدیدی اول
تیر این ســازمان ،مجددا  ۳میلیون نفر در سه دهک پایین قرار
داشتند که بیمه برایشان رایگان شده است که البته این افراد در
آمار جدید ما نمیآیند چون آنها پیشتر هم بیمه شد ه ما بودند
امــا تنها نوع بیمه و پرداختی آنها تغییر کرد.ناصحی تاکید کرد:
اعتبار  ۶۰۰۰هزار میلیارد تومان برای بیمه کردن  ۶میلیون نفر
جمعیت اســت؛ البته از رقم مصوب هنوز حتی یک ریال هم به
ما پرداخت نشــده اســت.او ادامه داد :در بحث بیمه رایگان سه
دهــک پایین جامعه اطالعات را هر چند بــا اندکی تاخیر اما از
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گرفتهایم و به ســرعت همه
افراد مشــمول را بیمه رایگان کردیــم .در واقع بدون اختصاص
اعتبار در همان روزهــای اول ،نزدیک  ۴۰میلیارد تومان هزینه
پرداخت کردیم .درصدد تقویت بســتههای خدمتی خود هستیم
و در تالشــیم برخی از افراد مانند خانوادههای آسیبپذیر را به
بیمههای مکمل پیوند دهیم.او با تاکید بر لزوم همکاری ســریع
و به موقع وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اظهار کرد :پاســخ
آزمون ارزیابی وســع را حدودا یک ماهه به دســت ما رساندهاند
اما برای دهکهای ســه به بعد هم نیاز اســت که با ما همکاری
داشــت ه باشــند تا وقتی بیمار به ما رســید ،معطل نشود.وی با
اشــاره به اینکه در بحث بیمه همگانی فرانشیز پرداختی از سوی
بیماران کاهش یافته است ،بیان کرد :در بخش بستری سهم این
بیماران (ســه دهک اول) تنها  ۵درصد و در بخش سرپایی سهم
پرداختی بیماران  ۲۰درصد است .در سایر دهکها نیز پرداختی
بیمار درحوزه ســرپایی  ۳۰درصد و در بستری  ۱۰درصد است.
بیمه شــدگان کمیته امداد و بهزیستی نیز فرانشیر بستری صفر
دارند و اگر از مســیر خود وارد شــوند از آنهــا ریالی هزینه در
بخش بستری گرفته نمیشود .در بخش سرپایی هم تنها فرانشیز
 ۱۵درصدی از آنها گرفته میشــود.وی بــا تاکید بر اینکه بیمه
ســامت در حال برداشتن گامهایی مناسب به سمت جلو است،
تصریح کرد :با وجود شــرایط اقتصادی موجود باید به این بخش
از افــراد توجه کرد و ایــن امر در بیمه ســامت از اولویتهای
ما اســت .البته با شــرایط ایدهآل خود فاصله داریم اما در حال
ترســیم روزهای پیشرو و رسیدن به آن شرایط ایدهآل هستیم.
مدیرعامل سازمان بیمه ســامت درباره وضعیت پرداختیهای
این سازمان به مراکز و موسســات طرف قرارداد ،گفت :مدتها
بود که در بیمه پرداختهای ما حداقل  ۶تا  ۸ماه تاخیر داشــت
در حالی که اکنون تمام پرداختها بروز اســت و مطالبات سال
 ۱۴۰۰همــه مراکز دولتی و خصوصی را کامال پرداخت کردهایم.
مطالبات سال جاری نیز عمدتا پرداخت شده است .این اقدامات
برای جلب اعتماد پزشــکان ،بیمارستانها و ...است تا بیمه شده
ما را تکریم کنند .این ارتباط پیش از این کامال قطع شــده بود
و بیمارستانهایی که قبال با ما قرارداد نمیبستند به دنبال بروز
شــدن پرداختیها خودشــان برای عقد قــرارداد با ما پیشقدم
میشــوند که همه اینها در نهایت به نفــع بیمار خواهد بود.وی
در پایــان تاکید کرد :هدف ما رشــد همگون در تمام بخشهای
بیمهای بوده اســت و سعی کردیم به تمام بخشها یکسان توجه
کنیم .امســال ما رتبه هشــتم فناوری اطالعات را در بین ۱۷۰
دســتگاه اجرایی کشور به دست آوردیم و در بخش شفافسازی
نیز رتبه پنجم را به دســت آوردیم .انشــاءاهلل در آینده بتوانیم
بیمه هوشمند و مناسبتری داشته باشیم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
رئیسی در هیئت دولت:

مردم به زودی شاهد نتایج سرمایهگذاری
شرکتهای بزرگ خواهند بود
رئیسجمهــور گفــت :شــرکتهای بزرگ
اقتصادی بــه عنوان جریان پیشــران اقتصاد
کشور فعال شــدهاند و مردم در آینده نزدیک
ثمرات و نتایج این اقدامات را شــاهد خواهند
بود.به گزارش خبرگزاری مهر ،حجتاالسالم
سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز چهارشنبه در
جلســه هیئت دولت با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصتهای ایجاد شده برای
تقویت مبادالت تجاری با کشــورهای منطقه به ویژه همسایگان ،به دیدارهای
خود در حاشیه اجالس سران کشــورهای ساحلی خزر در ترکمنستان اشاره و
تصریح کرد :وزارت جهاد کشــاورزی از جمله دستگاههایی است که میتواند با
توجه به زمینه و ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی در کشورهای همسایه ،در
زمینه مبادالت اینگونه محصوالت فعالتر شود.وی همچنین به فرصت استفاده
از خط اعتباری و نیز ســرمایههای داخلی و خارجی برای رشــد سرمایهگذاری
در کشــور ،توسعه صنعت و اجرای طرحهای مشترک با دیگر کشورها ،از جمله
پیگیری و اجرای کریدور رشت -آستارا و ادامه آن از طریق جمهوری آذربایجان
اشاره کرد و بر تسریع در پیگیری توافقهای انجام شده بین ایران و دیگر کشورها
از سوی وزارت امور خارجه و دستگاههای مربوطه تاکید کرد.رئیسی با اشاره به
امضای تفاهمنامه  ۷میلیارد دالری توســعه میدان نفتی مشترک آزادگان ،این
اقدام را یکی از شــاخصهای مهم اتکا به توان داخلی و اســتفاده از سرمایهها و
نقدینگی موجود در کشــور و هدایت آن به مسیر رونق تولید خواند و گفت :اگر
نقدینگی در امر رونق تولید به کار گرفته شود ،رشد آن باعث نگرانی نخواهد بود.
این نقدینگی سرگردان است که باعث تورم و نابسامانیهای اقتصادی در کشور
میشــود.رئیس جمهور افزود :با امضای این تفاهمنامه که گامی مهم در مسیر
تالشهای دولت برای افزایش سرمایهگذاری در امر رونق تولید است ،شرکتهای
بزرگ اقتصادی به عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور ،فعال شدهاند و مردم در
آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.رئیسی مشارکت
بانکها در اجرای اینگونه طرحها را عامل تحرک و اعتماد بیشتر بخش خصوصی
برای سرمایهگذاری در کشور خواند.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش
با تاکید بر لزوم جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات کشور ،گفت :واردات هر نوع
کاال به کشــور باید مستند و تابع مقررات و دارای اسناد قانونی الزم باشد .پیش
از آنکه کاالیی به گمرکات وارد و در آنجا دپو و به دالیل مختلف معطل شــود،
باید همه ابعاد قانونی واردات آن در مبدأ مورد رســیدگی قرار گیرد تا از انتقال
به گمرک و سپس توقف آن به دالیل مختلف ،جلوگیری شود.رئیسی در ابتدای
سخنان خود با تسلیت شهادت حضرت امام محمدباقر (ع) به نقش آن بزرگوار
در توســعه علوم و معارف الهی اشاره و تاکید کرد :معرفت الهی یکی از شروط
مهم موفقیت برای انســانهای سالک است و جامعه امروز به ویژه مؤمنان نباید
از کسب معارف الهی و رشــد معنوی غافل بمانند .هر فردی حتی در باالترین
مسئولیت اجرایی میتواند با بهرهگیری از معارف الهی ،پیشرفت در کار و زندگی
خود را تکمیل و تســریع کند.وی همچنین با گرامیداشــت روز عرفه و تبریک
فرارسیدن عید سعید قربان و ایام یوم الترویه ،بر لزوم توجه خاص به این ایام و
بهرهبرداری معنوی برای قربالهی تاکید کرد.

ی ها در مورد مذاکرات
رایزنی باقری با هند 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفتوگوی تلفنی با قائم مقام وزارت خارجه
هنــد او را در جریان آخرین اقدامات و گامهای مثبت ایران در فرآیند مذاکرات
رفــع تحریمها قرار داد.به گزارش فارس ،در اســتمرار تماسها و همفکریهای
سیاسی بین مقامات جمهوری اســامی ایران و جمهوری هند« ،علی باقری»
معاون سیاسی وزارت امور خارجه و «وینای میهان کاترا» قائم مقام وزارت امور
خارجــه هند صبح امروز در گفتوگویی تلفنی به رایزنی پرداختند .طرفین با با
اشــاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی و سابقه دیرینه روابط و تعامل فرهنگی و
اقتصادی سیاســی بین دو کشور و با اشاره به سفرهای مکرر مقامهای عالیرتبه
ایران و هند ،روابط موجود فیمابین را از نظر حســن مناســبات منحصر به فرد
خواندند .معاونان سیاســی وزارت خارجههای دو کشور در این گفتگوی تلفنی
همچنین راههای پیشبرد همکاری فیمابین از جمله در عرصه تجارت ،سرمایه
گذاری ،بنــدرگاه و مواصالت ،همکاریهای منطقهای در زمینه کمک به مردم
افغانستان ،تثبیت امنیت و ثبات منطقه از طریق مبارزه با تروریسم و مواد مخدر،
برگزاری کمیســیون مشــترک اقتصادی دوجانبه و ارتقای سطح مناسبات در
حوزههای سیاسی را مورد رایزنی قرار دادند .رفع محدودیتهای موجود بر سر راه
تبادالت تجاری و تکمیل پروژه چابهار به عنوان مرکزیت بندرگاهی و مواصالتی
منطقه از ســوی هند و تسهیل و کمک به انتقال کمکهای انساندوستانه هند
به مردم افغانســتان از مسیر ایران و همچنین همکاری دو کشور در عرصههای
چندجانبــه بینالمللی از جمله در ســازمان ملــل و مجموعههای منطقهای و
موضوعی مانند ســازمان همکاری شانگهای و بریکس از دیگر موضوعات مطرح
شده در این گفتوگو بود .همچنین در این تماس تلفنی ،باقری آخرین اقدامات
و گامهای مثبت اتخاذ شــده جمهوری اسالمی ایران در فرآیند گفتوگوها به
منظور رفع تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان را به همتای هندی خود
اطالع داد .طرفین توافق کردند تا در اســتمرار ســفرها و گفتگوهای آتی بین
مقامهای سیاسی ،مشورتها و همفکریهای خود را تداوم بخشند.
در حاشیه هیات دولت؛

نوری :قانون رتبه بندی معلمان از
۳۱شهریورماه اجرایی میشود
تهران-ایرنــا -وزیر آمــوزش و پرورش گفت :قانون رتبــه بندی معلمان وارد
مرحله اجرایی اصلی در درون آموزش و پرورش شــده اســت و اجرای آن از
۳۱شهریورماه آغاز میشود.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا ،یوسف نوری
روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت با خبرنگاران درباره الیحه رتبه
بندی معلمان گفت :این الیحه که در دولت گذشته مطرح شده بسیار ضعیف
بود و متاســفانه در  ۱۰سال گذشته اقدامی نشــد تا اینکه در این دوره و در
دولت سیزدهم پیگیریو با آن موافقت شد و این یکی از دستاوردهای بزرگ
آموزش وپرورش است.نوری گفت :دستاورد مهم الیحه رتبه بندی شامل ارتقا
نظام تعلیم و تربیت ،ارتقا صالحیتها و شایستگی ها حرفه و تخصصی عمومی
معلمان و عدالت است و از دیگر برکات آن رقابت بین معلمان در احراز رتبه ها
که آغاز خوبی اســت ما سند تحول بنیادین را اجرایی کنیم و شاید یکی از از
علل اجرا نشدن سند تحول بنیادین تصویب نشدن قانون رتبه بندی معلمان
بود که آن هم از دولت های قبل حمایت نشــده بود .حال دولت ســیزدهم با
قدرت تمام این کار را انجام داد و ایین نامه آن  ۱۲تیرماه امسال به امضا معاون
اول رسید .وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :در ماده چهار تبصره سه در دو روز
گذشته شیوه نامه آن تهیه شده است.

@sobheqtesad

@sobheqtesad
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سخنگوی قوه قضائیه

آخرین وضعیت پرونده  2جاسوس فرانسوی

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی
به پرونــده حادثه قطار مشــهد -یزد گفت :پرونــدهای در این
رابطه تشــکیل و افرادی از جمله رئیس قطار و لوکوموتیو ران و
همراهش ،راننده بیل مکانیکی مورد بررسی قرار گرفتند.وی ادامه
داد :براســاس اظهارات گفته شده در  ۲۰خرداد جهت تحقیقات
در شــرکت سوانح ،تحویل مقامات شده و به زندان عودت شدند
و کســانی که با تودیع وثیقه میتوانستند ،آزاد شدند.سخنگوی
قوه قضائیه در تشــریح نظر کمیســیون ریلی این گفت ۷ :مورد
احصا و درصد تقصیر بررسی شده و بر این اساس اقدامات قضائی
انجام میشود.

ســخنگوی قوه قضائیه گفت :دو نفر در تهران به دلیل تقلب در
کنکور در تهران دســتگیر شــدند ،و از ورود  ۴۵۰داوطلب که از
تجهیزات شنود اســتفاده کرده بودند به حوزه امتحانی ممانعت
شد.به گزارش خبرگزاری فارس ،مسعود ستایشی ،سخنگو قوه
قضاییه در نشســت خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
پس از وقوع زلزله هرمزگان ،رئیس قوه قضائیه دستورات ویژهای
در خصوص تامین امکانات و امنیت برای کاهش سختیهای پس
از وقوع زلزله کاهش صادر کرد.
تاکید بر نوسازی برای کاهش خسارت حوادث احتمالی
وی بــا تاکید به احیای حقوق زلزلــهزدگان در کوتاهترین زمان
ممکن ادامه داد :رئیس قوه قضائیه برای نظارت بر توزیع عادالنه
امکانات بــه زلزلهزدگان هرمزگان نیز دســتوراتی را صادر کرد،
اصــاح بافتهای فرســوده و اقدامات پیشــگیرانه برای کاهش
خسارات زلزله یکی از مواردی است که ما به آن تاکید داریم.

حقوق بشر آمریکایی
ســخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه  ۱۲تیرماه به عنوان روز
افشای حقوق بشــر آمریکایی نامگذاری شــده است ،گفت:
جمهوری اسالمی ایران در دفاع حقوق انسانها هیچ تبعیضی
را نمی پذیرد و دفاع از حقوق ملت های ستم دیده را وظیفه
خود میداند .ستایشــی با اشاره به ظلم آمریکا به ایران گفت:
دولت آمریکا بزرگترین نقض کننده حقوق بشر در دنیا است،
آن ها فکر می کنند صاحب اختیار دنیا هستند اما باید بدانند
که مقاومت وجود دارد و این مقاومت پاسخ قاطعانه خواهد داد.
امیدواریم در دستگاه قضا در برابر این موارد در حوزه داخلی و
بین المللی تکالیف قانونی خود را انجام دهیم.وی گفت :یکی از
موفقیتهای قوه قضائیه در دوره جدید دریافت نقد از منتقدان
بوده است ،در مرداد ماه کمیته منتخبی نقدهای ارسال شده
به دبیرخانه جشــنواره نقد برتر را مورد ارزیابی قرار میدهد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد ٥٥٠ :مقاله ارسال شده که ٣٢
درصد با موضوع رســیدگی به تظلمات ،تعدیات ،رسیدگی به
شکایات و حل و فصل دعاوی است.ستایشی گفت ٢٣ :درصد
در رابطه با موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین ١٩ ،درصد
در درابطه با احیای حقوق عامه ،گسترش عدل و آزادی های
مشــروع  ١٨ ،درصد با موضوع پیشــگیری از وقوع جرم و ٣
درصد هم نسبت به مسائل مدیریتی قوه قضائیه بوده است.

متهمان سرقت بانک ملی سابقه دار بودند
ســخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد :دو نفر از متهمان
ســرقت از صندوق امانات بانک ملی سال گذشته از بانکی
در قائمشهر دزدی کردند و پس از آن شناسایی و دستگیر
شدند.وی افزود :پرونده این دو فرد در آن موضوع رسیدگی
و متهمین به حبس محکوم میشوند و احکام قطعی بوده
اســت .افراد برای تحمل کیفر نیامدهاند و با احضار وثیقه
گذار وثیقه ضبط شــده است.ستایشــی بیان کرد :رئیس
قوه قضائیه گفتهاند دادســتان انتظامی قضات موضوع را
بررســی کنند و در صورتی که کوتاهی صورت گرفته بود
اعالم کنند.
آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی
ســخنگوی دســتگاه قضا در رابطه با پرونده دو جاسوس
فرانسوی اظهار کرد :رســیدگی در مرحله دادسرا است و
این موضوع واجد محرمانگی است.وی ادامه داد :این دو نفر
تفهیم اتهام شدند و اتهامشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام
علیه امنیت ملی کشــور بوده است و در حال حاضر تحت
قرار بازداشت موقت هســتند .مرتبطین آنها که از داخل
ارتباط داشتند مورد بررسی و تحقیق قرار دارند.

امیر حیدری مطرح کرد؛

تجهیز یگانهای نیروی زمینی ارتش به
تسلیحات نقطه زن
فرمانــده نیروی زمینــی ارتش با
اشاره به تجهیز یگانهای این نیرو
به تســلیحات نقطــه زن ،دورزن
و هوشــمند ،گفت :دســتاوردهای
نظامی ،دفاعی و تسلیحاتی نیروی
زمینی ارتش ،همچــون خاری در
چشم دشــمنان اســت.به گزارش
خبرگزاری مهر ،امیر کیومرث حیــدری ،فرمانده نیروی زمینی ارتش
در بازدیــد از وضعیت آمادگــی دفاعی و توان رزمــی عملیاتی تیپ
 ۳۲۸متحرک هجومی مریوان ،با اشــاره بــه تجهیز یگانهای نیروی
زمینی ارتش به تســلیحات نقطهزن ،دورزن و هوشــمند گفت :امروز
دستاوردهای نظامی ،دفاعی و تسلیحاتی نیروی زمینی ارتش جمهوری
اســامی ایران همچون خاری در چشــمان دشمنان قسم خورده این
مرز و بوم اســت.وی با تأکید بر اینکــه یگانهای نیروی زمینی ارتش
همیشــه پویا ،بالنده و بازدارنده هســتند ،اظهار کرد :آمادگی بینظیر
نیروهای مســلح ،حکایت از روحیه و انگیــزه مضاعف کارکنان آن در
دفــاع از خاک این مرز و بوم دارد ،به گونهای که شــبانه روز و با تمام
وجود برای امنیت این سرزمین تالش میکنند.فرمانده نیروی زمینی
ارتــش در این بازدید ضمن دیدار چهره به چهره با کارکنان پایور این
تیپ عنوان کرد :در امتثال اوامر مطاع فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر
ارتقاء منزلت اجتماعی و رسیدگی به وضعیت معیشت کارکنان نیروی
زمینی ،احداث منازل ســازمانی به صورت انبوه در دستور کار این نیرو
قرار گرفت.امیر حیدری با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش افتخار دارد
منازل ســازمانی خود را با بهترین نقشه و تجهیزات تهیه و به کارکنان
تحویل دهد ،تصریح کرد :با عنایت خداوند و تدابیر حکیمانه فرماندهی
معظم کل قوا هماکنون در  ۵۲نقطه کشــور مشــغول احداث منازل
سازمانی هستیم ،این مهم را از مناطق محروم شروع کردهایم ،به نحوی
که در ایرانشــهر و زاهدان به فضل خداوند توانستهایم به تعداد تمامی
متقاضیان ،منزل سازمانی احداث کنیم که در آستانه تحویل به کارکنان
اســت.فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر تکریم کارکنان شریف
نیروی زمینی گفت :بیشــک نهضت احداث منازل ســازمانی تا رفع
نیاز همه یگانها با قدرت ادامه خواهد داشت.وی با تأکید بر پیشرفت
روزافزون در احداث منازل شخصی خاطرنشان کرد :هدفگذاری نیروی
زمینی ارتش این است که کارکنان ارجمند در پایان خدمت با افتخار
خود ،پس از تحویل منازل ســازمانی با احترام وارد خانه شخصی خود
شــوند ،ما این گونه کارکنان شریف خود را مورد تکریم قرار میدهیم.
امیر حیدری در ادامه ضمن دیدار با کارکنان وظیفه ،واژه ســربازی را،
زیبا و با قداست قلمداد و تصریح کرد :براساس فرامین فرماندهی معظم
کل قوا موظف هستیم تا محیط سربازی را برای سربازان خوشایند کنیم
تا آنها از قرار گرفتن در این محیط لذت برده و به گونهای تربیت شوند
که بتوانند در آینده به عنوان مدیرانی الیق ،بار جامعه را به شایستگی
بر عهده بگیرند.فرمانده نیروی زمینی ارتش سربازان را افرادی بی توقع
و بی ادعا در راه اعتالی ارزشهای واالی اسالمی و الهی عنوان و خاطر
نشان کرد :سربازان سلحشور و انقالبی کشورمان ،برای برقراری آرامش
و آســایش ملت تمام توان خود را بســیج کرده و در این مسیر از هیچ
کوششی فروگذار نخواهند بود.

زمین خواری  ۲۶هزار متر در بهبان
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد :در حوزه قضایی بهبهان  26هزار
متر مربع از بستر نهر آب طبیعی با نخاله ساختمانی مسدود شده
و تغییر کاربری به مسکونی صورت گرفته است.وی با بیان اینکه
زمینها به فروش رسیده است ،خاطرنشان کرد ٥ :نفر شناسایی و
قرار تامین قانونی برای آنها صادر شده است .تا پایان سال ۱۴۰۰
فرآیند تفهیم اتهام انجام شده است.ستایشی گفت :یکی از افراد
بازداشــت شده کارمند اداره ثبت ،یک نفر بازنشسته اداره ثبت و
فرد دیگر عضو هیات مدیره یک تعاونی مسکن بوده است.
جاهای خالی سند تحول قضائی
ستایشی بیان کرد :سند تحول قوه قضائیه یک سند مترقی است
از  ۲۰۹اقدام سند تحول قوه قضائیه تاکنون  ۱۲۹اقدام این سند
به صورت کامل اجرا شــده است ،اقدامات کوتاه مدت حدود ۹۰
درصد انجام شده است .وی میزان پیشرفت اقدامات سند تحول
افزود :بخشــی از این امر به همکاری دستگاه ها از جمله مجلس
شورای اسالمی بستگی دارد ،همچنین حوزه اقدامات پیشگیرانه
سند تحول نیز مستلزم همکاری دستگاه های اجرایی است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قطار مشهد_یزد

جایگزین حکم حبس
ستایشی در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس گفت :یکی
از آن ها استفاده از پابند الکترونیک است که میتواند دادگاه
نسبت به آن حکم صادر کند .با توجه به تهیه تجهیزات کافی
ت بهره
و جدیــد از تمامی قضات می خواهیــم از این مجازا 
ببرند.ستایشــی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرقت از
صندوق امانات بانک ملی اظهار کرد ۱۳ :نفر دســتگیر شدند
و متاســفانه نفر متواری هستند .رئیس و معاون بانک تفهیم
اتهام شدند و قرارهای تأمینی صادر شده و این افراد بازداشت
هســتند .وی ادامه داد :نسبت به اســترداد دو متهم متواری
هم تالشهایی در حال انجام اســت و نســبت به برگرداندن
اموال هم باید گفت که قسمت عمده اموال کشف شده است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده کاســپین و فرشتگان بیان
کرد :این یکی از پرونده های کثیرالشــاکی اســت که یکی از
مسائل در ســند تحول پروندههای کثیرالشاکی است تا این
پرونــده ها در کمترین زمان ممکن به نتیجه برســد اما کار
ساده ای نیست.ستایشــی افزود :پرونده کاسپین و فرشتگان
در شــعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مورد رســیدگی
قرار گرفته و حکم صادر شــده است .در این حکم کسانی که
مســئول بودند بنا به اتهامات منعکس در پرونده که در حوزه
اخالل در نظام اقتصادی است ،محکومیت حاصل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد ۷ :نفر از جمله
آقای محمدعلی تفکر در این پرونده نقش داشتن و محکوم به
حبس و جزای نقدی و شالق تعزیزی شدند .در قسمت اخیر
دادنامــه صادره بجز تصمیمات که در اجرای مقررات موضوع
بحث اخاللگری در نظام اقتصادی داشته و رسیدگی کردند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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چالش فاضالب و زباله در شالیزارها

 ۲۴درصد جوانان بیکارند

نرخ بیکاری در بهار امسال با افزایش  ۰.۴درصدی به  ۹.۲درصدی رسیده است.به گزارش ایسنا ،مرکز آمار ایران نتایج
ی کار در بهار  ١٤٠١را منتشر کرده است.بر اساس این گزارش ،در بهار امسال ۴۰.۹ ،درصد جمعیت
طرح آمارگیری نیرو 
 ١٥ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند .نرخ مشارکت اقتصادی
نیز نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار  ٠.٥ )١٤٠٠درصد کاهش یافته است.جمعیت شاغالن  ١٥ساله و بیشتر در
این فصل  ٢٣میلیون و  ٥٧٨هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٩٨هزار نفر کاهش دارد.نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٤ساله حاکی از آن است
که  ٢٤,٠درصد از فعاالن این گروه سنی در بهار  ١٤٠١بیکار بودهاند .بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد ،این نرخ نسبت به فصل مشابه
در ســال قبل (بهار  ١.٩ )١٤٠٠درصد افزایش یافته اســت.در گروه سنی  ١٨تا  ٣٥ساله نیز  ١٦,٦ ،درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند این
نرخ نسبت به بهار  ،١٤٠٠یک افزایش دارد.گزارشی از سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت  ١٥ساله و بیشتر نیز از این حکایت دارد که  ۹.۷درصد
جمعیت شاغل ،به دالیل اقتصادی (فصل غیرکاری ،رکود کاری ،پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از  ٤٤ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام
کار اضافی بودهاند .این در حالی است که  ٤٠.٣درصد از شاغالن  ١٥ساله و بیشتر ،بیش از  ٤٩ساعت در هفته کار کردهاند.بررسی اشتغال در بخشهای عمده
اقتصادی نیز نشان میدهد که بخش خدمات با  ٥١,٢درصدبیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

یک نماینده مجلس اظهار داشت :نتوانستیم حوزه پسماند در استان گیالن را سر و سامان دهیم و گاها شیرابههایی که از زبالهها سرازیر میشود در سطح
اراضی رهاســت که این موضوع موجب نگرانی مردم شده است.حسن محمدیاری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،درباره آبیاری برخی شالیزارها
با فاضالب اظهار داشت :امسال در شروع فصل کشاورزی با کمبود آب مواجه نبودیم و مزارع پرآب بود ،در بخشهایی نیاز به حفر و یا تجهیز چاههای
موجود بود برای اینکه بتوانیم به تامین آب کشاورزان استان گیالن کمک کنیم که این کار انجام شد .سردهنهها که بخش اعظم آب بخش کشاورزی را
تامین میکنند ابتدای سال و قبل از فصل کشاورزی ترمیم و آماده بهرهبرداری شد ،اما ممکن است برخی مزارع کشت برنج با فاضالب تصفیه نشده آبیاری
شوند که ناشی از این است .ما نتوانستهایم حوزه پسماند را در استان گیالن سرو سامان دهیم و گاها شیرابههایی که از زبالهها سرازیر میشود در سطح اراضی رها است و این موضوع دغدغه
و نگرانی مردم را زیاد کرده است .وی با بیان اینکه به صورت کلی اکثر مزارع کشاورزی امسال با کمبود آب مواجه نبودند ،افزود :طی هفته جاری موضوع ورود فاضالب به اراضی کشاورزی را
در حوزه استانی با حضور استاندار پیگیری کردیم ،قرار شده تمهیداتی برای جمعآوری پسماند و جلوگیری از نشر شیرابههایی که محیط زیست و سفرههای آب زیرزمینی را آلوده میکنند،
اندیشیده شود و اعتباراتی هم در این خصوص در نظر گرفته شده است ،امیدواریم با اعتبارات استانی و ملی بتوانیم به این موضوع سر و سامان بدهیم .عضو مجمع نمایندگان استان گیالن در
ادامه گفت :در استان گیالن مالحظات محیط زیستی و منابع طبیعی داریم که متاسفانه دست ما را بسته است ،مثال قرار بود در تالش برای احداث کارخانه کمپوست اعتباراتی در نظر گرفته
شود اما متاسفانه با اعتراضاتی که صورت گرفت پروژه با دستور قضایی متوقف شد ،اکنون در این منطقه حدود  250تن زباله تولید میشود که تکلیف آن مشخص نیست که آیا باید سیستم
زبالهسوز راهاندازی شود یا خیر .این مشکالتی است که در استانهای شمالی و بویژه گیالن دست به گریبان هستیم.

وزیر راه و شهرسازی:

برخورد تعزیرات با امالکیهایی که سقف  ۲۵درصد اجاره را رعایت نکنند

وزیر راه و شهرســازی گفت :امکان ثبت شــکایات در خصوص مبلغ افزایش اجارهبها بر
اســاس مصوبات اعالم شده ،در سامانه  ۱۲۴فراهم شده است.به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از وزارت راه و شهرسازی ،رستم قاسمی در نشست هماهنگی با ارگانها و اصناف
و مشــاوران امالک برای پیگیری اجرایی شدن بســته سیاستی مصوب شده در جلسه
ســران قــوا در خصوص بازار اجاره بها ،گفت :با توجه به شــرایط حاضــر در بازار اجاره
مسکن در کشور نشست پیگیری اجرای مصوبات برگزار شده و ادامه خواهد داشت.وزیر
راه و شهرســازی افزود :در صدد هســتیم تا با این دستورالعملها و قوانینی که در حال
حاضر از بســته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا و مصوبه هیأت وزیران و ستاد
تنظیم بازار کشــور دریافت و ابالغ شده است ،بتوانیم بازار مسکن را کنترل کنیم.عضو
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کابینه دولت سیزدهم در خصوص چگونگی اجرایی شدن بسته سیاستی مصوب شده در
جلسه سران قوا در نشستهایی که با شهرداری تهران و همچنین اصناف و دیگر دست
اندرکاران تشــکیل شده گفت :بسته سیاستی مصوب و ابالغ شده و همه موظف هستند
مصوبه را اجرا کنند .این مصوبه دقیقاً افزایش حداکثری ســقف اجاره بها را تعیین کرده
که این حداکثر سقف تسهیالت در تهران و سایر کالنشهرها  ۲۵درصد و در سایر شهرها
 ۲۰درصد است.قاســمی تصریح کرد :انصافاً از تمامی موجران کشور که همکاری کردند
و همکاری میکنند کمال تشکر را داریم.وزیر راه و شهرسازی اقدامات برخی از اتحادیه
مشــاوران امالک را در رعایت مصوبه سران قوا مناسب ارزیابی کرد و گفت :از مشاوران
امالک درخواســت میکنیم با نصب اطالعیه مربوط به بســته سیاستی مصوب شده در

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی دست اصالح است
محمدرضا پور ابراهیمی گفت :دولت تنها بخشی از مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ،آنهم در ارتباط با حداقل بگیران را پذیرفت.به گزارش
اقتصاد آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در ارتباط با مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان
سازمان تامین اجتماعی گفت :امسال مصوبه سازمان به دولت ارائه شد که دولت تنها بخشی از آن را در ارتباط با حداقل بگیران را پذیرفت.محمدرضا پور ابراهیمی در ادامه
گفت :این مصوبه در هیات تطبیق مقررات مجلس بررسی شد و این هیات آن را در مغایرت با قانون اعالم کرد که البته فرایند این مصوبه برای اصالح در دولت درحال
پیگیری است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی با موضوع مالیات با تاکید براینکه رویکرد مجلس در بحث مالیات گیری حرکت
از «ممیز محوری» به «سامانه محوری» است ،گفت :رویکرد سامانه محوری یعنی در تعیین مالیات عامل انسانی دخیل نباشد تا خطایی صورت نگیرد و اطالعات افراد در
تعیین مالیات آنها تعیین کننده باشد.به گفت ه محمدرضا پور ابراهیمی عدم اتخاذ رویکرد سامانه محوری یکی از مواردی بود که باعث فرار مالیاتی میشد.

جلســه سران قوا در دفاتر مشــاوران امالک ،اعالم کنند که بر اساس آن قرارداد تنظیم
میکنند تا بســته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به شکلی مناسب اجرایی و
عملیاتی شــود.وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه امکان ثبت شکایات در خصوص مبلغ
افزایش اجارهبها بر اســاس مصوبات اعالم شده ،در سامانه  ۱۲۴فراهم شده است ،یادآور
شــد :تعزیرات حکومتی موضوع این شــکایات را پیگیری خواهد کرد و امکان شناسایی
واحدهایی که مصوبات ســقف افزایش نرخ اجاره بها را رعایت نمیکنند در سامانههای
وزارت راه و شهرســازی فراهم شده است.وی گفت :برای تنظیم بازار مسکن و اجارهبها،
وزارت راه و شهرسازی برای بازرسیهای برنامه ریزی شده و یا سرزده در سراسر کشور با
همکاری دستگاههای نظارتی استفاده خواهد کرد.

پروازهای دالری لغو شد اما ...
نرخگذاری ارزی برای بلیت هواپیما در مســیرهای داخلی که از اوائل تیر ماه اعالم
و اجرا شــد ،پس از یک هفته مخالفت باالخره لغو شد اما به نظر میرسد همچنان
رایزنیهایی برای اجرای دوباره این تصمیم وجود دارد و ایرالینها رضایتی نســبت
به تغییر این تصمیم ندارند.به گزارش ایســنا ،پنجم تیر ماه امسال نرخگذاری بلیت
هواپیما در مسیرهای داخلی برای مسافران خارجی ارزی شد ،یعنی مسافران خارجی
برای ســوار شــدن به هواپیما و انجام ســفرهای هوایی باید هزینه بیشتری نسبت
به شــهروندان ایرانی میکردند.مقصود اسعدی ســامانی –دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی -در این باره به ایسنا گفت :درباره اتباع خارجی و تعیین نرخ ارزی برای
فروش بلیت هواپیما به آنها باید گفت که دولت جمهوری اســامی ایران ملزم به
دادن یارانه به شهروندان خودش است نه اتباع خارجی و در هیچ کشوری یارانهای به
مسافران خارجی نمیدهند ما نمیتوانیم به عنوان یک بنگاه اقتصادی مدافع منافع
اتباع خارجی باشیم و باید حافظ منافع بنگاه خودمان باشیم و آن را سر پا نگه داریم.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی به صورت ریالی
از آنها دریافت میشود ،اضافه کرد :بر این اساس اعالم کردیم که برای اتباع خارجی
نرخ هر بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی تا یک ســاعت  ۱۰۰دالر و بیش از یک
ســاعت تا سقف ۱۵۰دالر است که این مســئله را در اختیار ایرالینها گذاشتیم و
بعضا ممکن اســت حتی پایینتر این اعداد و ارقام هم از مســافران خارجی دریافت
شود .البته هر شرکت هواپیمایی بر اساس اختیاراتی که دارد ،میتواند متفاوت عمل
کنــد .به عنوان مثال برخی از ایرالینهای ایرانــی کالسهای نرخی مختلفی برای
پروازهــای مختلف اعالم کردند .اجــرای ناگهانی این تصمیم که با موافقت ضمنی
ســازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرســازی به عنوان متولیان و ناظران
حاکمیتی این بخش همراه بود ،مخالفان زیادی هم داشــت .در وهله نخست فعاالن
گردشــگری و مســئوالن وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به این مسئله
اعتراض کردند .اسماعیل برات  -معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی از مخالفت این وزارتخانه با دریافت
نرخ دالری بلیت هواپیما از مســافران خارجی و پیگیــری جدی این موضوع خبر
داد.وی افزود :بر اســاس قوانین و مقررات ناظر بر صنعت گردشگری ،وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به عنوان دستگاه متولی قانونی امر گردشگری
سیاســتگذاری ،برنامهریزی و توسعه این صنعت در کشــور را برعهده داشته و بر
اساس مفاد بند  ۴سند راهبردی توسعه گردشگری ،وزارت راه و شهرسازی(سازمان
هواپیمایی کشــوری) موظف است سیاســتهای حمایتی را در حوزه قیمتگذاریِ
حملونقل هوایی برای توســعه مقاصد گردشــگری به عمل آورده و زیرساختهای
حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاستهای توسعه صنعت گردشگری تعیین
و اجرا کند.برات ادامه داد :بر اســاس مقررات ،دریافت وجوه از گردشگران داخلی و
خارجی باید بر مبنای واحد پول ملی (ریال) باشد .دریافت دالر از گردشگران ،نه تنها
مبنای حقوقی نداشــته ،بلکه با اصول حقوق گردشگر و کد جهانی اخالق همچون
«عدم تبعیض» در تعارض اســت.پس از این اظهارات و طرح مخالفتها ،نمایندگان
مجلس نیز یکی پس از دیگری انتقادها و مخالفتهای خودشــان را نسبت به این
مســئله ابراز کردند و از وزارت راه و شهرسازی خواستند تا این تصمیم را لغو کنند.
همچنین وزارت امور خارجه نیز در مکاتبهای با متولیان صنعت هوانوردی مخالفت
خود را نســبت به ارزی شدن نرخ بلیت هواپیما اعالم کرد.پس از یک هفته کش و
قوس در این زمینه ،باالخره تصمیم جدید برای نرخگذاری ارزی بلیت هواپیما برای
مسافران خارجی لغو شد و به حالت سابق بازگشت اما به نظر میرسد ایرالینها از این
تصمیم رضایت ندارند و همچنان در حال چانهزنی برای اجرای تصمیمشان هستند و
باید ببینیم آیا قیمت بلیت هواپیما برای مسافران خارجی دوباره ارزی میشود یا این
تصمیم برای همیشه به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

اختصاص اینترنت رایگان برای سه دهک
پایین جامعه
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات از اختصاص بســته اینترنتی چهارماهه و دائمی
رایــگان از امروز برای ســه دهک پایین جامعــه خبر داد.به گــزارش حوزه دولت
خبرگزاری تســنیم ،عیســی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه
جلسه دیروز (چهارشنبه  15تیر) هیات دولت در جمع خبرنگاران از اختصاص بسته
اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان از امروز برای ســه دهک پایین جامعه خبر داد.
زارعپور گفت :کسانی که یارانه  400تومانی دریافت میکنند میتوانند از طریق درگاه
ملی خدمات دولت این اینترنت را دریافت کنند.وزیر ارتباطات درباره کندی اینترنت
در روزهای اخیر نیز تصریح کرد :اگر کندی وجود داشــته باشد ،میتوانند با سامانه
 195تماس بگیرند و گزارش کنند و ما حتما آن را بررسی میکنیم.وی افزود :اخیرا
یک کندی در شبهای اخیر بوده که البته برطرف شد اما ما آماده هستیم گزارشات
را دریافت و به آن رسیدگی کنیم.

گزیده خبر
معاون سازمان امور مالیاتی:

مالیات  ۳میلیون تومانی یک تاجر
با  ۸۰میلیارد تومان درآمد!
معاون ســازمان امور مالیاتی گفت :برخی افراد دانهدرشت صنف با سوءاستفاده از
کســبه جزء و تحریک آنها برای اعتراض ،قصد آن را دارند که فرار مالیاتی کالن
خود را همچنان مخفی نگه دارند.به گزارش تسنیم ،مهدی موحدی بکنظر رییس
مرکز آموزش ،پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتیبا بیان اینکه در سالهای
گذشته بهعلت فقدان جامعه آماری مالیاتی ،اصناف متخلف بهشیوههای مختلف از
پرداخت مالیات فرار میکردند ،ادامه داد :اما در زمان حاضر رصد نقل و انتقاالت
دستگاههای پوز و شاپرک موجب شــده است درآمد معدود اقشار دانهدرشتی از
اصناف که ارقام چشمگیری فرار مالیاتی داشتند ،بهطور واضح معلوم شود.بکنظر
با عنوان اینکه «فردی را سراغ داشتیم که در سال گذشته فقط  ۳میلیون تومان
مالیات پرداخت کرده بود اما امســال مجموع درآمد حاصل از دســتگاههای پوز
وی مجموعاً  ۸۰میلیارد تومان بوده اســت» ،خاطرنشان کرد :سال گذشته میزان
کل پرداخت مالیاتی اصناف  ۱۷هزار میلیارد تومان بوده اســت که در مقایسه با
مجموع ۳۰۵هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی رقم بسیار ناچیزی بوده است.معاون
سازمان امور مالیاتی با یادآوری اینکه اصناف قشر وسیعی از مشاغل همچون وکال،
طالفروشان ،پزشکان ،آهنفروشــان ،فروشندگان لوازم خانگی و غیره را تشکیل
میدهند ،گفــت :در زمان حاضر فقط  ۵درصد کل مالیات پرداختی در کشــور
متعلق به اصناف است.
رقمهای عجیب فرار مالیاتی اصناف
وی با اشاره به اینکه این موضوع باعث شده است بسیاری از فراریان مالیاتی اصناف
که بعضاً جزو اعضای مرفه صنف خود نیز هستند ،در برابر وضع مالیاتهای جدید
از خود مقاومت نشــاندهند ،گفت :مواردی بوده است که مؤدی مالیاتی در سال
گذشــته فقط  ۵۰۰هزار تومان مالیات پرداخت کرده اســت اما پس از شفافیت
صورتحســابهای مالیاتی وی این رقم به  ۶۰میلیون تومــان افزایش پیدا کرده
اســت.رئیس مرکز آموزش ،پژوهش و برنامهریزی مالیاتی با بیان اینکه «مالیاتی
تحت عنوان مالیات بر تراکنشها نداریم و مالیات اصلی ما مالیات بر مجموع فروش
هست» ،گفت :تراکنشها در تعیین پرونده مؤدی مالیاتی اثرگذار است ولی بهتنهایی
مبنای محاسبات مالیاتی قرار نخواهد گرفت.
دو دلیل اعترض به قوانین جدید مالیاتی
بکنظر با ابراز اینکه برخی اصنافی که فرار مالیاتی سنگین داشتند ،تصور میکردند
امســال نیز همانند سالهای گذشــته درصد ناچیزی به مبلغ مالیاتی آنان افزوده
خواهد شد ،خاطرنشــان کرد :این در حالی است که درآمدهای نجومی این افراد
با میزان مالیات پرداختی آنان به هیچ وجه همخوانی نداشــته است.وی با تصریح
به اینکه علت دیگری که موجب ایجاد اعتراضات در برخی اصناف شده است ،آن
است که این افراد همیشه بهدنبال راههایی برای ادامه دادن فرار مالیاتی خودشان
بودهاند ،تشــریح کرد :اکنون این افراد از این ناراحت هستند که چرا سازمان امور
مالیاتی بدون هماهنگی و اطالع قبلی اقدام به رصد تراکنشهای نجومی آنها کرده
است.بکنظر با اشاره به اینکه فاش شدن میزان درآمد واقعی برخی اصناف ثروتمند
کشور موجب مشوش شدن آنها شده است ،گفت :در زمان حاضر نیز همین اصناف
درصدد آن هســتند با ترفندهای مختلف از جمله پرداخت کارت به کارت مجددا ً
اقدام به فرار مالیاتی کنند که البته برای این موضوع نیز سازمان امور مالیاتی تدابیر
الزم را اندیشیده است.
نقش دانهدرشتها در دامنزدن به اعتراضات اصناف
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه حدود ۱میلیون و  ۲۰۰هزار نفر که فرم
مالیاتی پر کردهاند ،مالیات صفر برای آنان لحاظ شــده است ،عنوان کرد :سازمان
امور مالیاتی بهدقت افرادی را که مستحق پرداخت مالیات نیستند شناسایی کرده
اســت و ما در زمان حاضر بهدنبال افرادی هستیم که فرارهای مالیاتی سنگینی
را انجــام میدهند.بکنظــر در ادامه عنوان کرد :بعضاً همین افراد دانهدرشــت با
سوءاســتفاده از کسبه جزء و تحریک آنها برای اعتراض ،قصد آن را دارند که فرار
مالیاتی کالن خود را همچنان مخفی نگهدارند و با ظاهرسازی بههرشکلی از قوانین
جدید مالیاتی سر باز زنند.
تخفیفات و ارفاقات جدید مالیاتی عامدانه نادیده گرفته میشود
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی در قوانین جدید تا جایی که توانسته برای
مؤدیان تخفیف مالیاتی و قوانین ارفاقی لحاظ کرده است ،عنوان کرد :بهعنوان مثال
میزان ضریب فنی هر صنف که در حقیقت همان میانگین سود متعارف آن صنف
است ،بعضاً برای برخی اصناف تا میزان  ۵۰درصد کاهش پیدا کرده است که این
یک تشــویق قابل توجه برای آنان است.بکنظر در ادامه عنوان کرد :بهعنوان مثال
اگر ضریب فنیهای سابق یک صنف  ۴۰درصد بوده باشد ،در ضریب فنی جدید
این میزان به  ۲۰درصد کاهش پیدا کرده است.
هیچگونه مقاومتی در خصوص سامانه مؤدیان وجود ندارد
معاون ســازمان امور مالیاتی با پیشبینی اینکه ســامانه مؤدیان مالیاتی تحول
جدیدی در نظام مالیاتی کشــور ایجاد خواهد کرد ،گفت :ما اکنون متأسفانه دو
سال در اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی تأخیر داریم و علت اصلی آن نیز تعلل دولت
قبل بوده است.وی با بیان اینکه دولت کنونی از ابتدای شروع به کار خود توانسته
اســت مجددا ً این ســامانه را در اولویت کاری خود قرار دهد» ،گفت :اکنون این
سامانه مراحل ابتدایی خود را بهسر میبرد و در چند سال آینده میتواند اثرگذاری
شگرفی را در کشور ایجاد کند.بکنظر گفت :دولت جدید سامانه مؤدیان را با کمتر
از  ۱۰درصد پیشــرفت تحویل گرفته اما تا امروز این سامانه نزدیک به  ۵۰درصد
تکمیل شده است.
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گزیده خبر
دبیرکل اوپک درگذشت
محمد سانوســی بارکیندو ،دبیرکل نیجریهای
اوپــک در ســن  ۶۳ســالگی درگذشــت.به
گزارش ایسنا ،رویترز گزارش کرد مله کیاری،
مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت نیجریه روز
چهارشــنبه خبر درگذشــت دبیرکل اوپک را
اعالم کرد و گفت :ما محمد سانوسی بارکیندو
عزیزمان را از دســت دادیم.وی افزود :مرگ وی حدود ساعت  ۱۱بعدازظهر روز
سه شنبه اتفاق افتاده است .درگذشت بارکیندو ضایعه بزرگی برای خانواده اش،
شرکت ملی نفت نیجریه ،کشور نیجریه ،اوپک و جامعه انرژی جهانی بود.محمد
بارکیندو در یک کنفرانس انرژی که روز ســه شنبه در پایتخت نیجریه برگزار
شــده بود ،اظهار کرده بود :ما اگر تولید جمهوری اسالمی ایران و ونزوئال اجازه
پیدا میکرد به بازار برگردد ،می توانستیم منابع را آزاد کرده و ظرفیت تولید را
تحکیم کنیم.بارکیندو سابقه طوالنی در اوپک داشت و از سال  ۱۹۸۶تا ۲۰۱۰
یکی از اعضای نمایندگی نیجریه در این سازمان بوده است و سمتهای متعددی
در شرکت ملی نفت نیجریه داشته و از سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۰ریاست این شرکت
را برعهده داشت .وی سمت دبیرکلی اوپک را در شرایطی برعهده داشت که این
گروه اتحاد با روسیه و تولیدکنندگان دیگر را برای به چالش کشیدن رقبایش در
صنعت نفت شیل آمریکا تحکیم کرد.دوره فعالیت محمد سانوسی بارکیندوی به
عنوان دبیرکل اوپک قرار بود اوت ( ۲۰۲۲مردادماه  )۱۴۰۱به پایان برســد .وی
اواسط سال  ۲۰۱۶این سمت را بهعهده گرفت و در سال  ۲۰۱۹برای یک دوره
سه ساله دیگر انتخاب شد.در نشست ویژه سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) که دی ماه سال گذشته برگزار شد ،هیثم الغیص ،نماینده پیشین کویت
در هیئت عامل سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) بهعنوان بیست و
چهارمین دبیرکل این سازمان و جانشین بارکیندو انتخاب شد.

سرکوب تقاضا در بازار جهانی گاز طبیعی
تقاضای جهانی برای گاز طبیعی در ســه سال آینده به دلیل افزایش قیمتها
و تهدید کاهش بیشــتر عرضه روسیه که مانع مصرف میشود ،سرکوب خواهد
شد.به گزارش ایســنا ،آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAدر گزارش بازار سه ماهه
خود پیش بینی کرد مصرف گاز امســال  ۰.۵درصــد کاهش پیدا میکند زیرا
فعالیت اقتصادی کمتر در آســیا و افت شــدید تقاضای اروپا بــرای گاز ،رونق
بازارهای آمریکای شــمالی را تحت الشعاع قرار میدهند .رشد تقاضای جهانی
تا ســال  ۲۰۲۴بــه میزان  ۶۰درصد در مقایســه با پیش بینــی قبلی آژانس
بینالمللی انــرژی کاهش پیدا میکند.در گزارش آژانس بینالمللی انرژی آمده
است :قیمتهای بیسابقه و اختالالت عرضه ،به شهرت گاز طبیعی به عنوان یک
منبع انرژی قابل اتکا و قیمت مناسب ،آسیب زدهاند .این بازبینی نزولی از رشد
آتی ،عمدتا نتیجه فعالیت اقتصادی ضعیفتر و ســوئیچ کمتر از زغال سنگ یا
نفت به گاز است.این دورنما نشان میدهد بحران گاز در اروپا چطور به بازارهای
دیگر ضربه زده است .روسیه که از نظر تاریخی بزرگترین تامین کننده گاز این
منطقه بوده است ،صادرات گاز را پس از اعمال تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا
و آمریکا علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین ،کاهش داده و بازارها را به آشوب
کشــیده و خریداران را به جســت و جوی منابع دیگر برای تامین گاز واداشته
اســت .محدودیت عرضه در بازار گاز کمک کرده اســت قیمتها نسبت به سال
گذشته بیش از ســه برابر افزایش پیدا کنند و بدترین بحران امرار معاش اروپا
در دهههای گذشته را رقم بخورد.تعجیل اروپا برای خرید محمولههای  LNGبه
عنوان جایگزینی برای گاز روســیه ،به کمبــود عرضه در بازار جهانی دامن زده
اســت .ریسک اختالل بیشتر عرضه گاز از ســوی روسیه منتفی نیست.آژانس
بینالمللی انرژی اعالم کرد پیش بینی فعلی به دلیل رفتار غیرقابل پیش بینی
روسیه ،مشمول ابهامات زیادی قرار دارد.جریان گاز خط لولهای روسیه به اروپا
در سال  ۲۰۲۲به میزان  ۴۰درصد کاهش پیدا می کند.
هشدار سیتی درباره بروز رکود

قیمت نفت به  ۶۵دالر سقوط میکند
گروه مالی آمریکایی ســیتی هشــدار داد اگر رکود اقتصادی فلج کننده تقاضا
اتفاق بیفتد ،قیمت نفت خام تا پایان امســال به  ۶۵دالر در هر بشکه و تا پایان
ســال  ۲۰۲۳به  ۴۵دالر ســقوط میکند.به گزارش ایسنا ،فرانسسکو مارتوچیا
و اد مورس ،تحلیلگران ســیتی در گزارشــی اعالم کردند این دورنما بر مبنای
عدم مداخله تولیدکنندگان اوپک پالس و افت سرمایهگذاریهای نفتی ،در نظر
گرفته شــده است.نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است ،آخرین بار حدود
 ۱۰۵دالر در هر بشکه معامله شد.نفت سال میالدی جاری پس از حمله نظامی
روسیه به اوکراین و نگرانیها نسبت به مختل شدن عرضه ،رشد چشمگیری پیدا
کرد .بانکهای ســرمایهگذاری اکنون تالش میکنند روند قیمت نفت در سال
 ۲۰۲۳را که بانکهای مرکزی بزرگ جهان نرخهای بهره را افزایش میدهند و
در نتیجه ریســکهای رکود باال میرود ،مشخص کنند .سیتی در گزارش خود
وضعیت فعلی بازار نفت را با بحرانهای دهه  ۱۹۷۰مقایســه کرده اســت .در
حال حاضر اقتصاددانان این بانک انتظار ندارند اقتصاد آمریکا دچار رکود شود.بر
اساس گزارش رویترز ،به گفته تحلیلگران سیتی ،شواهد تاریخی نشان میدهد
در صــورت وقوع بدترین رکودهای جهانی ،تقاضا برای نفت منفی میشــود اما
قیمتهای نفت در همه رکودها ،به هزینه نهایی کاهش پیدا میکند.

شل به ابرپروژه  LNGقطر پیوست

شــرکت شل با امضای قراردادی ،به جمع شرکتهای انرژی بینالمللی پیوست
که در پروژه  ۲۹میلیارد دالری قطر برای افزایش صادرات  ،LNGسرمایهگذاری
میکند.به گزارش ایســنا ،پیش از این ،شرکتهای توتال انرژیز ،اکسون موبیل،
کونوکو فیلیپس و اِنی در پروژه توسعه «نورث فیلد ایست» قطر سهم خریداری
کردهاند .شل در این پروژه  ۶.۲۵درصد سهم خریداری کرده است.توتال انرژیز و
اکسون موبیل هم  ۶.۲۵درصد سهم در این پروژه دارند.بن فان بردن ،مدیرعامل
شرکت شل ،این توافق را به همراه سعد الکعبی ،وزیر انرژی قطر در دوحه اعالم
کرد.سرمایه گذاری شل در پروژه  LNGبا اقدام روسیه در تصرف کنترل شرکت
اداره کننده پروژه ساخالین  ۲که شل در آن  ۲۷.۵درصد منهای یک سهم دارد،
همزمان شده است .مدیرعامل شل در این کنفرانس خبری گفت :هنوز زود است
درباره برنامههای ویژه برای جبران هرگونه ضرر مربوط به ســاخالین ،صحبت
شود.در قطر ،غولهای نفتی در چهار واحد یا تاسیسات مایع سازی و پاالیش گاز
پروژه «نورث فیلد ایســت» سرمایهگذاری کردهاند .این پروژه در مجموع شامل
شش واحد  LNGاست که ظرفیت مایع سازی گاز طبیعی قطر را از  ۷۷میلیون
تن در سال ،به  ۱۱۰میلیون تن تا سال  ۲۰۲۶افزایش میدهد .واحدهای پنجم
و ششم ،جزء مرحله دوم پروژه «نورث فیلد ایست» هستند.کعبی گفت :شرکت
قطر انرژی ،سرگرم مذاکره با خریداران متعدد از سراسر جهان است که مشتاق
هستند وارد این پروژه شوند اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
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توسعه میدان آزادگان روی غلتک افتاد

افزایش ساالنه  ۱۴میلیارد دالری درآمد نفتی ایران

تفاهمنامــه اجرای طرح توســعه یکپارچه توســعه میدان نفتی
مشــترک آزادگان روز گذشته امضا شد و طبق آن تولید نفت از
این میدان  ۳۸۰هزار بشــک ه در روز افزایش مییابد که با فرض
قیمت هر بشکه نفت  ۱۰۰دالر ،شــاهد افزایش درآمد صادرات
نفتی ایران به حدود  ۱۴میلیارد دالر در سال پس از اجرای کامل
طرح خواهیم بود و آنطور که وزیر نفت گفته این درآمد در دوره
 ۲۰ســاله به  ۱۱۵میلیارد دالر افزایــش خواهد یافت.بهگزارش
ایســنا ،میدان نفتی آزادگان به عنــوان بزرگترین میدان نفتی
کشور و مشــترک میان ایران و عراق است که در دولت گذشته
طرحی برای توسعه آن اجرا نشده بود اما دولت سیزدهم اقدامات
مهمی برای توسعه آن انجام داده که در بخش کوتاهمدت ،تاکنون
افزایش  ۶۰درصدی ناوگان حفاری و به تولید رســاندن  ۲۰چاه
ی شــده قبلی انجام شده است.از سوی دیگر در
از چاههای حفار 
برنامه میانمدت ،به منظور تکمیل توسعه میدان نفتی آزادگان،
شــرکت ملی نفت در اقدام جدید به دنبال توســعه همزمان فاز
دوم آزادگان شــمالی و فاز دوم آزادگان جنوبی با یک کارفرمای
واحد و مدیریت یکپارچه مهندسی مخزن است.این میدان پیش
از این به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده بود که در طرح
جدید قرار شده با یک طرح توسعه یکپارچه توسعه پیدا کند که
باعث افزایش بهرهوری و تولید صیانتیتر از میدان خواهد شــد.
وزارت نفت در دولت ســیزدهم بدون معطل ماندن برای نتیجه
مذاکرات لغو تحریمها ،مطالعات اجرای یکی از پروژههای بزرگ
نفتی را از ابتدای کار خود شروع کرده و اکنون به امضای قرارداد
رسیده است.
تولید نفت میدان آزادگان از  ۱۹۰هزار به  ۵۷۰هزار بشکه
در روز افزایش مییابد
طبق اعالم ،تولید نفت میدان آزادگان در این طرح در یک دوره
هفتساله ،از  ۱۹۰هزار به  ۵۷۰هزار بشکه در روز افزایش خواهد
یافت ،یعنی تولید نفت ایران  ۳۸۰هزار بشکه در روز زیاد خواهد
شد .افزایش  ۳۸۰هزار بشکهای تولید نفت ،سبب ارتقای قدرت
چانهزنی ایران در اوپک خواهد شــد .پیش از این نیز محســن
خجســته مهر  -مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران  -با تاکید
بر اینکه در اجرای پروژههای نفتی معطل شــرکتهای خارجی
نمیمانیم ،گفته بود که در دولت قبل و با کاهش تولید به دلیل
تحریمها ،حدود یک میلیون بشــکه از ظرفیت تولید نفت کشور
از دســت رفته بود که در دولت سیزدهم و با سرمایهگذاری ۵۰۰
میلیون دالری این ظرفیت احیا شد.

توسعه میدان آزادگان  ۱۱۵میلیارد دالر درآمدزایی دارد
آنطور که اعالم شده طبق این طرح و با سرمایهگذاری نزدیک به
 ۷میلیارد دالر ،ظرفیت تولید این میدان در سال دوم آغاز توسعه
و افزایش تولید آن ،به  ۲۲۰هزار بشکه و در طی هفت سال آینده،
به  ۵۷۰هزار بشــکه نفت در روز خواهد رسید و طبق گفته جواد
اوجی  -وزیر نفت  -در طول مدت بهرهبرداری  ۲۰ســاله میدان
آزادگان ،اگر مبنای هر بشــکه نفت را  ۸۰دالر منظور کنیم ،بالغ
بر  ۱۱۵میلیارد دالر درآمدزایی برای کشــور ایجاد میشود و ۲۴
هزار نفر اشتغالزایی به همراه دارد ،همچنین بهزودی اقدامهای

و تولید میشود ،شــرکتها نیازی به تأمین کل  ۷میلیارد دالر
در ابتدای پروژه ندارند و در صورت پیشــرفت موفق طرح تا سال
دوم میتوانند از محل بازپرداخت پروژه تا سال هفتم برای تأمین
مالی باقی پروژه اقدام کنند.این طرح میتواند بهطور مســتقیم
و غیرمســتقیم  ۲۴هزار شغل برای کشــور ایجاد کند و از محل
 ۴درصد از کل ســرمایهگذاری بر اساس مصوبه مجلس شورای
اسالمی برای مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت ۲۸۰ ،میلیون
دالر به این موضوع اختصاص مییابد .با تأسیس شرکت اکتشاف و
تولید آزادگان در عمل کار توسعه این میدان آغاز میشود و برای
اجرای سریع و بدون معطلی این پروژه دولت مجوزها و اختیارات
الزم را به وزارت نفت اعطا کرده است.

توسعه میدان آزادگان روی غلتک افتاد /منتظر افزایش
درآمدهای نفتی باشید
در این طرح برای اولین بار همزمان بحث افزایش ضریب بازیافت
با تزریق گسترده آب انجام میشود همچنین بیش از  ۴۲۰حلقه
چاه تولیدی و تزریقی حفر و  ۴۳۰کیلومتر خطوط لوله جریانی و
 ۷مانیفولد جدید احداث خواهد شد و توسعه  ۳مانیفولد موجود
نیز در دستور کار قرار دارد .برای تأمین آب مورد نیاز تزریق آب،
خط لوله  ۱۵۰کیلومتری از خلیجفارس ،جدای از این تفاهمنامه
و قرارداد بعد از آن ،اجرا میشــود.طرح توسعه یکپارچه توسعه
میدان نفتی مشترک آزادگان از لحاظ تامین داخلی منابع مالی با
مبلغ  ۷میلیارد دالر ،تاکنون بزرگترین پروژه سرمایهگذاری دولت
ســیزدهم و حتی چند دولت اخیر محسوب میشود و از قرارداد
ناتمام توتال در دولت یازدهم ( ۴.۸میلیارد دالر) هم بزرگتر است،
با این تفاوت که توتال فقط چند میلیون دالر سرمایهگذاری کرد
و کار را نیمهتمام رها ســاخت اما در طرح توسعه میدان آزادگان
تمام منابع از داخل تامین خواهد شد.

قرارگاه خاتم ،مپنا تا پتروپارس) استفاده خواهد شد که میتوان
آنها را غولهای اقتصادی ایران نامید .درواقع بدون معطل ماندن
برای خارجیها ،همه ظرفیت داخلی پای کار آمده اســت.تزریق
منابع بانکها و صندوق توســعه ملی به این طرح ،مصداق واقعی
حمایت از تولید داخلی خصوصا اشتغالزایی دانشبنیان است .از
دیگر جذابیتهای این طرح میتوان به بهبود ( IRRنرخ بازگشت
داخلی) طرح اشــاره کرد ،همچنین این نخســتین بار است که
بانکها نسبت ب ه ســرمایهگذاری در طرحهای وزارت نفت اقدام
میکنند و پیشتر بانکها صرفاً با اعطای تســهیالت در پروژهها
مشارکت داشــتند .این طرح همچنین موجب توسعه کمسابقه
توان تولید داخل در حوزه تأسیســات نفتی و پر کردن ظرفیت
خالی سازندگان تجهیزات و پیمانکاران  EPCو  EPDخواهد شد.
این موضوع میتواند هدایت نقدینگی موجود در بانکها را بهدنبال
داشــته باشــد که هدایت نقدینگی جزو مهمترین اهداف دولت
سیزدهم است .درواقع این سرمایه بزرگ نقدینگی بهجای ورود
به بخشهای مختلف اقتصاد و ب ه جا گذاشــتن آثار مخرب ،وارد
مولدترین فضای اقتصادی کشــور میشود که میتواند بیشترین
بازدهی را برای ایران داشــته باشــد .تزریق منابع بانکها به این
طرح ،مصداق واقعی حمایت از تولید داخلی بهویژه اشتغالزایی
دانشبنیان اســت.مقرر شده است این شرکتها و بانکها بعد از
امضای تفاهمنامه نسبت ب ه تشکیل و تأسیس یک شرکت واحد
با عنوان شرکت اکتشاف و تولید آزادگان اقدام کنند که مجموع
شرکتها و بانکهای ذکرشــده بهعنوان سهامدار شرکت اصلی
ثبت میشوند و شش بانک داخلی  ۸۰درصد و  ۶شرکت اکتشاف
و تولید  ۲۰درصد آورده این پروژه را تأمین خواهند کرد.

عملیاتی برای افزایش تولید این میدان نیز انجام خواهد شد.وی
با بیان اینکه میدان آزادگان یکی از بزرگترین میدانهای نفتی
مشــترک ما با عراق اســت ،گفت :از این میدان هماکنون روزانه
 ۱۹۰هزار بشــکه نفت برداشــت میشــود که با برنامهریزی و
مطالعاتی که همکاران ما در شــرکت ملــی نفت ایران طی  ۴تا
 ۵مــاه اخیر انجام دادند و الگوهای خوبی نیز طراحی کردند و با
نشســتهایی که در سازمان برنامه و بودجه داشتیم ،امروز اتفاق
خوبی در بحث تأمین مالی آن رقم خورد.

بدون معطل ماندن برای خارجیها
گفتنی اســت که در طرح توســعه یکپارچه توسعه میدان نفتی
مشــترک آزادگان برای نخستین بار از ظرفیت بانکهای دولتی
و خصوصی ،صندوق توســعه ملی (بانکهای ملی ،ســپه ،ملت،
پارســیان ،تجارت ،شهر  +صندوق توســعه ملی) و شرکتهای
اکتشــاف و تولید داخلی (از ســتاد اجرایی ،بنیاد مستضعفان،

مراحل کار چگونه خواهد بود؟
توسعه میدان نفتی مشــترک آزادگان در طول هفت سال اجرا
میشود و شرکت اکتشاف و تولید آزادگان برای این منظور باید
 ۷میلیارد دالر ســرمایه مورد نیــاز را تأمین کند که با توجه به
مدل  IPCاین قرارداد و تولیدی شــدن آن از سال دوم که منجر
به بازپرداخت ســرمایه از سوی کارفرما متناسب با میزان توسعه

یک گام مثبت برای توسعه
در این راســتا ،محمد خطیبی  -نماینده ســابق ایران در اوپک
 درباره تاثیرگذاری امضای این قرارداد در توســعه صنعت نفتایران ،به ایسنا گفت :مهم است که منابع سرمایهگذاری به موقع
تامین شود تا پروژهها مســیر تعریف شده را طی کنند ،صنعت
نفت در بخشهای باالدستی و پاییندستی نیازمند سرمایهگذاری
زیادی اســت و هر سرمایهگذاری به هر شــکلی که انجام شود
مثبــت خواهد بود.وی با بیان اینکه البته مهم اســت که تامین
ســرمایه قطعی انجام شــود ،با این حال مجموع اقدامات انجام
شده مثبت اســت و میتواند راهی برای توسعه پروژههای نفتی
باشــد ،اظهار کرد :به اعتقاد من این اتفاق مثبت اســت ،اگرچه
وجود سرمایهگذاری خارجی نیز میتواند مکمل باشد .باید توجه
داشــت که در این شرایط جذب سرمایه خارجی میتواند دشوار
باشــد اما میتوان از منابع داخلی استفاده کنیم چراکه نمیتوان
زمان زیادی را صرف انتظار برای جذب سرمایه خارجی کرد.این
کارشناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه اتفاق دیروز ابتکاری
مثبت در صنعت نفت بوده و امیدواریم در زمان تعیین شده منابع
تامین شــود و کار پیش برود و شاهد توسعه باشم ،تصریح کرد:
میدان آزادگان میدان بزرگی اســت و انجــام این اتفاق میتواند
تاثیرات مثبتی را رقم بزند.خطیبی معتقد اســت که دو مشکل
بزرگ در ســرمایهگذاریها وجود دارد و به دو نوع منابع ریالی و
ارزی نیاز داریم؛ منابــع ریالی را میتوان به نوعی تامین کرد اما
منابع ارزی به دلیل اینکه رقمهــای باالیی را میطلبد ،نیازمند
کمک صندوق ذخیره ارزی است تا پروژهها پیش بروند.وی با بیان
اینکه هرچه بتوانیم با تکنولوژیهای پیشرفته پروژهها را توسعه
دهیم ،قطعا راندمان باالتری را شــاهد خواهیم بود ،تصریح کرد:
باید با تقویت بخشهای پژوهشی تکنولوژیها را بومی کنیم ،در
این بخش باید اقدامات بیشتری انجام شود.او با اشاره به اهمیت
تکنولوژی در صنعت نفت ،اظهار کرد :اگر بتوانیم با تکنولوژیهای
کارآمد پروژهها را پیش ببریم ،قطعا با راندمان باالتری میتوانیم
از آنها بهرهبرداری کنیم .اگر بتوانیم تکنولوژی را از خارج تامین
کنیم ،اتفاق خوبی اســت اما اگر شــرایط فراهم نشد ،با حمایت
شرکتهای دانش بنیان و پژوهشی میتوانیم شاهد تاثیرات مثبت
باشیم .باید توجه داشت که هیچ سرمایهگذاری نمیتواند منفی
باشد و قطعا صنعت نفت نیازمند سرمایه و توسعه است و هرگونه
اقدامات در این بخش میتوان تاثیر گذار باشد.
سخنگوی صنعت آب کشور:

آلودگی آب شرب کذب است
ســخنگوی صنعت آب کشور گفت :آلودگی آب شرب به باکتری وبا
تکذیب شده اســت.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا« ،فیروز
قاســم زاده « افزود  :شایعه آلودگی آب شرب به باکتری وبا توسط
شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تکذیب شده است.وی ادامه
داد:عالوه بر آن وزارت بهداشت مستمرا بر کیفیت آب نظارت دارد .به
این ترتیب موضوع آلودگی آب صحت ندارد.امروز در فضای مجازی
شایعاتی درباره آلوده شــدن آب برخی مناطق کشور به وبا منتشر
شده بود.
اداره استاندارد تهران خبر داد

کنترل کمفروشی نازلهای
سوخت مایع
مدیرکل استاندارد تهران با بیان اینکه بیش از  ۹۹درصد از نازلهای
بنزین در اســتان تهران اســتاندارد هســتند ،از کنترل کمفروشی
نازلهای سوخت مایع خبر داد.به گزارش ایسنا ،به نقل از اداره کل
استاندارد اســتان تهران ،عباس نوری گفت :شهروندان باید هنگام
سوختگیری ،به برچسبهای استاندارد نصبشده روی نازلها توجه
کنند.به گفته وی در جریان بازرسی بازرسان استاندارد از نازلهای
جایگاههای سوخت مایع استان ،مشخص شد ،در سه ماهه نخست
ســال جاری ،تنها کمتر از یک درصد از نازلها ،با الزامات استاندارد
انطباق نداشــته و برای رفع نقص از چرخه مصرف خارج شــدهاند.
وی با اشــاره بر آزمون فصلی هر نــازل ،درباره چگونگی رفع نقص
نازلهای غیراستاندارد توضیح داد :اگر نازل مورد نظر ،امکان اصالح
داشته باشد ،توسط واحد مهندسی شرکت نفت اصالح و پس از تأیید
در آزمون مجدد ،برچســبگذاری میشود؛ در غیر این صورت نازل
از چرخه مصرف خارج میشــود.این مقام مسؤول همچنین درباره
نحوه برچســبگذاری و آزمون نازلهای بنزین گفت :ابتدا آزمونگر
به صورت چشــمی صفحه نمایش تلمبه و شــیلنگ دسته نازل و
ظاهــر تلمبه را کنترل کرده و در صورت ســامت ظاهر ،با ظروف
اندازهگیری مشخص شده در استاندارد مربوطه ( ۱۰ ،۵و  ۲۰لیتری)،
اقدام به آزمون میکند .نوری با تاکید بر لزوم توجه شــهروندان به
برچســبهای الصاقی روی نازلها ،در پایان افزود :درصورت تایید
صحت عملکرد نازل ،برچســبی متناســب با فصل سال بر روی آن
الصاق میشود؛ بهار رنگ سبز ،تابستان رنگ قرمز ،پاییز رنگ زرد و
زمستان رنگ سفید.
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فروشــندگان لــوازم
خانگی اظهار داشــت:
مردم دیگــر نمیتوانند
لوازم خانگــی بخرند و
مجبورند بــرای خرید
لــوازم زندگــی مورد
نیازشــان از بانــک وام
بگیرند .بانک به جای اینکه ســرمایههای مردم را صرف تولید
و توســعه صنایع کند به مردم وامهای کوچک با بهرههای باال
میدهد و قسطی فروشــی را باب میکند.اکبرپازوکی ،رئیس
اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی در گفتوگــو با ایلنا ،در
واکنش به وجود نابسامانی در بازار لوازم خانگی گفت :مطمئن
باشید تمام فروشگاههایی که مشتریان خود را مجبور به خرید
اقــام دیگر لوازم خانگــی در ازای خرید یخچال و ماشــین
لباسشــویی میکنند جواز کسب ندارند .به گفته وی اکثریت
کســبه و توزیعکنندگان امکان عرضه همه اقالم لوازم خانگی

@sobheqtesad

پنج شنبه  16تیر  7 1401ذی الحجه  7 1443جوالی 2022

بانکها قسطی فروشی را باب میکنند

مردم مجبورند برای خرید لوازم خانگی وام بگیرند
را به طور یکجــا ندارند چون مغازهها معموالً  ۲۰تا  ۵۰متری
است و قاعدتاً امکان عرضه همه اقالم لوازم خانگی را ندارند ،اگر
فروشگاهی چنین محدویتی برای مشتریها قائل میشود قطعاً
تولیدکننده اســت و با این اقدام در پی منفعت طلبی هستند.
فروشگاههای بزرگ که در دست تولیدکنندههای بزرگ هستند
به دو صورت فروش دارند نقد یا اقساط که تکلیفش مشخص
اســت اما اگر مشــتری با کارت خرید به فروشــگاهی خاص
مراجعه میکند فقط میتواند از آن فروشگاه خرید کند والغیر.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با انتقاد از راهاندازی
فروشــگاه توســط تولیدکنندگان برای عرضه محصوالتشان
ادامه داد :تولیدکنندگان حق ندارند فروشــگاه داشته باشند،
به چه دلیل اجازه داشــتن فروشگاه را دارد؟ تولیدکنندهها به
تعاونیها کاال میدهند و به توزیعکنندههای ســطح بازار که
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کاال را به صــورت نقدی میخواهــد کاال نمیدهند ،چون از
ی را میبرند .یا بصورت لیزینگ،
فروش قسطی سود بیشــتر 
کاال را  ۱۵درصد باالتر میفروشــد و از ســوی دیگر از بانک
و مصرفکننده هم ســود دریافت میکند .وی ادامه داد :چرا
در ســامانه  ۱۲۴لیســت قیمت کاالها وجود ندارد؟ چون اگر
قیمتها اعالم شــود مردم خواهند دیــد که تولیدکنندهها با
همدســتی بانکها چه ســودی به جیب میزنند و چه بالیی
سر مردم میآورند .همه تولیدکنندگان بزرگ فروشگاه دارند و
کاالها را با لیزینگ با قیمت باالتری میفروشند .پازوکی درباره
کاهش توان خرید لوازم خانگی از سوی مردم مدعی شد :مردم
دیگر نمیتوانند لوازم خانگی بخرند و مجبورند برای خرید لوازم
زندگی مورد نیازشــان از بانک وام بگیرند .بانک به جای اینکه
سرمایههای مردم را صرف تولید و توسعه صنایع کند به مردم

وامهای کوچک با بهرههای باال میدهد و قســطی فروشی را
بــاب میکند .وی با بیان اینکه دولت باید برای کاهش قیمت
لــوازم خانگی مواد اولیه را به قیمت پایه به تولیدکننده دهد و
قیمت تمام شــده کاال را با احتساب تمام هزینهها و کارگر و
غیره اعالم کند ،گفت ۲۵۰ :واحــد تولیدکننده لوازم خانگی
وجود دارد که نمیتوانند بازرسی و مدیریت کنند ولی از آنسو
میخواهنــد  ۱۶هزار واحد توزیعکننده را بازرســی کنند و با
وضع محدویتهای مالیاتی فراوان توزیعکننده را در تنگنا قرار
دادهاند .این محدودیتها باعث میشود تا توزیع کنندگان که
به صورت قانونی و شــفاف کار میکنند به سوی فعالیت غیر
قانونی و قاچاق ســوق یابند .رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی با رد هرگونه بسته حمایتی از سوی دولت ادامه میهد:
دولت هیچ گونه حمایتی از کســبه و توزیعکنندگان ندارد۵ ،
درصد مالیاتی که از کســبه دریافت میکند در بودجه دولت
صرف میشــود اما در بحرانهایی مانند کرونا هیچ حمایتی از
اصناف نشد و متأسفانه گاهاً آنها را محتکر و خاطیان مالیاتی
عنوان میکنند.

بسیاری از بنگاهها در سامانه بانک مرکزی جزو مشتریان پرریسک تلقی میشوند

افزایش  ۳برابری نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی

نایب رئیس کمیســیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت :شرکتهای
تولیــدی برای تامین مواد اولیه الزم نیاز به ســرمایه در گــردش باالیی دارند؛ این
نیاز به نقدینگی در شــرایط تورمی بیشتر شده است و برای تامین آن به روشهای
مختلفی چون عرضه شرکتها در بورس متوسل میشوند.جلیل کاربخش راوری در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،با بیان اینکه بخش خصوصی و شرکتها بیش از
 70درصد از ســهم مالیاتها در کشور را پرداخت میکند ،گفت :شرکتها برخالف
اصناف ،اعتراضی نســبت به کاهش مالیات از خود نشان دادند این در حالیست که
آنها جمعیت کمتری نســبت به اصناف هســتند اما از سوی دیگر سهم بیشتری از
مالیات را پرداخت میکنند .این فعال اقتصادی بیشــترین سهم اصناف در پرداخت
مالیات را حدود  6درصد دانســت و افزود :روش محاسبه مالیات در سنوات گذشته
تغییر کرده است و سازمان امور مالیاتی مستندات الزم درخصوص اشخاص حقیقی
مشاغل و شرکتها را دارد .بنا به حرکات اجتماعی و اعتراضاتی که مشاغل داشت این
سازمان تخفیفهای برای آنها درنظر گرفت اما این تخفیفها مشمول شرکتها نشد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با بیان اینکه بخشی
از درآمد شــرکتها حاصل از تورم است ،افزود :درآمد حاصل از تورم در دفاتر قانونی
را نمیتوان به عنوان عایدی شــرکتها قلمداد کرد به عبارت دیگر در استانداردهای
حسابرسی و حســابداری تورمی نداریم .تورم سال گذشته حدود  50درصد بود اگر
این تورم از درآمد کسر میشد میتوانستیم مالیات واقعی را محاسبه و آن را پرداخت
کنیم.کاربخش تاکید کرد :تورم از درآمد کسر نمیشود و یک چهارم این عدد مشمول
مالیات میشود که شرکتها باید پرداخت کنند .به نظر میرسد این ظلم بزرگی است
که به شرکتها تحمیل میشود .همچنین افزایش سهم مالیات شرکتها در الیحه
بودجه  1401نسبت به سال گذشته رشد  60درصدی داشت و این آسیب جدی به
شــرکتها وارد کرد.عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که در ماه اخیر تورم
نقطه به نقطه به  52.5درصد رسیده است آیا این شرایط وضعیت را برای شرکتها

وخیمتر میکند؟ بیان کرد :شــرکتهای تولیدی برای تامین مواد اولیه الزم نیاز به
ســرمایه در گردش باالیی دارند؛ این نیاز به نقدینگی در شرایط تورمی بیشتر شده
است و برای تامین آن به روشهای مختلفی چون عرضه شرکتها در بورس متوسل
میشــوند.وی ادامه داد :بخش بزرگی از فعاالن اقتصادی حقوقی در بورس شــرکت
نکردهاند از اینرو ناچارند برای تامین نیاز به بانکها مراجعه کنند .در بسته سیاستی
که هر ســاله بانک مرکزی به بانکها ابالغ میکند کمک ویژه و خاصی به بنگاههای
تولیدی تخصیص داده نمیشود.کاربخش با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار،
افزود :تنظیم بازار در شــرایطی که شاهد افزایش قیمت مواد اولیه هستیم در نهایت

بانک مرکزی انگلیس:

طوفان اقتصادی در راه است!
بانک مرکزی انگلیس ( )BoEهشدار داد که چشم انداز اقتصادی این کشور از ابتدای سال جاری
بدتر شده است و از وامدهندگان این کشور خواست تا سرمایه بیشتری را برای جذب شوک در
بازارها کنار بگذارند.به گزارش راشاتودی ،بانک مرکزی انگلیس ( )BoEروز سه شنبه هشدار داد
که چشــم انداز اقتصادی این کشــور از ابتدای سال جاری بدتر شده است و از وامدهندگان این
کشور خواست تا سرمایه بیشتری را برای جذب شوک در بازارها کنار بگذارند.به گزارش اقتصاد
آنالین به نقل از تســنیم؛ این بانک در گزارش خود موسوم به «ثبات مالی» نوشت :چشم انداز
اقتصادی برای بریتانیا و جهان به طور قابل توجهی بدتر شــده است.در این گزارش آمده است:
قیمت کاالهای ضروری مانند غذا و انرژی در بریتانیا و در سطح جهان به شدت افزایش یافته و
چشمانداز رشد بدتر شده است.بر اساس این بیانیه ،افزایش قیمتها ،رشد اقتصادی ضعیفتر و
سخت شدن شرایط تامین مالی ،بازپرداخت بدهیها را برای خانوارها و مشاغل سختتر خواهد
کرد.بانک مرکزی انگلیس افزود :با توجه به این موضوع ،ما انتظار داریم که خانوارها و مشاغل در
ماههای آینده بیشتر تحت فشار قرار گیرند .آنها همچنین در برابر شوک های بیشتر آسیب پذیرتر
خواهند بود.علیرغم بدتر شــدن بحران هزینه زندگی ،با دو رقمی شدن نرخ تورم ،این سازمان
نظارتی ابراز اطمینان کرد که بانک ها در برابر آسیب پذیری بدهی در میان خانوارها و کسب و
کارها مقاوم هستند.بانک مرکزی انگلیس همچنین از بانکها خواست تا سرمایه خود را نزد این
سازمان به  ۲درصد افزایش دهند.

تمدید گواهینامه های تایید صالحیت
آزمایشگاه های ذوب آهن اصفهان
گواهینامه های تایید صالحیت آزمایشــگاه های آزمون
و کالیبراســیون ذوب آهن اصفهان برای دو سال دیگر
از طــرف مرکز ملی تایید صالحیت ایران ،تمدید شــد
مسعود اتحاد توکل ،مدیر اتوماسیون و ارتباطات شرکت
با اعالم این خبر گفت :آزمایشگاه کالیبراسیون مدیریت
اتوماســیون و ارتباطات به عنوان متولی پیگیری تامین اعتبارهای الزم به نتایج
کالیبراسیون در سطح کارخانه  ،تامین الزامات مورد نیاز در زمینه کالیبراسیون
در دریافت گواهینامه های  CEو  CRAESبرای صادرات محصوالت کارخانه
به اروپــا و همچنین اخذ پروانه های اســتاندارد ملی محصوالت ،ســال ۱۳۹۴
گواهینامــه تایید صالحیــت از مرکز ملی تایید صالحیت ایــران در زمینه های
دما ،فشــار ،ابعاد و دورســنجی را اخذ کرد و تاکنون با جدیت و تالش مســتمر،
ایــن گواهینامه از ســوی مرکز ملی تایید صالحیت ایران تمدید شــده اســت.
وی افزود :آزمایشگاه کالیبراســیون ذوب آهن اصفهان در دی ماه سال گذشته
بر اســاس ابالغیه مرکز ملــی تایید صالحیت ایران و بر اســاس ویرایش ۲۰۱۷
اســتاندارد  ۱۷۰۲۵ ISO/IECمــورد ارزیابی مراقبتی قــرار گرفت که در پی
این ارزیابی با درخواســت اعطای اعتبار دوســاله به این آزمایشگاه موافقت شد..
مدیــر اتوماســیون و ارتباطات شــرکت تأکید کرد :با توجه بــه نقش و اهمیت
کالیبراســیون در فرایندهای تولیدکارخانه ،آزمون و کنترل کیفیت ،سیاســت و
هدف گذاری آزمایشگاه کالیبراسیون ذوب آهن در راستای به روز رسانی تجهیزات
و اســتانداردهای مرجع مورد نیاز ،استاندارد  ۱۷۰۲۵بوده است و تاکنون در این
زمینه تالش های ثمر بخشی انجام گرفته است.

عرضه قطعات یدکی
خودرو به بازار مشروط به
داشتن کد رهگیری
تاق اصنــاف ایران در اطالعیــهای به آگاهی
واحدهای صنفی و اتحادیهها و اتاقهای اصناف
سراسر کشور میرساند:در راستای اجرای طرح
شناســه و کدرهگیریدار کردن گروه کاالیی
“قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه” ،مهلت
مقرر جهت عرضه کاالهای فاقد کد رهگیری
به بازار تا  ۲۱خــرداد  ۱۴۰۱بود که به پایان
رسیده است.لذا ضروری است واحدهای صنفی
از این پس ،از خرید این اقالم بدون شناسه از
تولیدکننــدگان و وارد کنندگان به جد پرهیز
کنند.همچنین فروش آنها توسط اصناف به
مصرف کننده نهایتا تــا تاریخ  ۲۱تیر ۱۴۰۱
مجاز خواهد بود و پس از آن ملزم به داشــتن
کد رهگیری هستند

به زیان شــرکتها ختم میشود .شــرکتها اگر برای تامین نقدینگی و سرمایه در
گردش به بازار غیربانکی مراجعه کنند عدد گرانتری از بانکها برای شرکتها تمام
خواهد شد این در حالیست که دولت سیاستهای کنترلی را دنبال میکند از اینرو
در نهایت بنگاهها به دنبال کاهش تولید و تعطیلی واحدهای خود خواهند شــد.این
فعال اقتصادی با بیان اینکه در بازار غیررسمی عدد باالی  25درصد است ،افزود :نرخ
رسمی شورای پول و اعتبار  18درصد است این در حالیست که بانکها باالتر از این
عدد را سپردهگذاری میکنند و با این سیاست بازار غیررسمی باالی  25درصد است.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد :حذف ارز ترجیحی رانت و فســاد ایجاد شده را از بین
میبرد اما از سوی دیگر فشار سرمایه در گردش و نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی
را افزایش میدهد .درســت اســت که دولت تعرفههای گمرکی را کاهش داده اما از
قیمت حاملهای انرژی ،دستمزد و  ....افزایش پیدا کردهاند و همین مسئله درنهایت
باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت میشود.وی با بیان اینکه زیان شرکتها در
سال جاری افزایش پیدا میکند ،گفت :دولت در سال جاری باید به استمداد شرکتها
بیایید چرا که نیاز به سرمایه در گردش آنها حداقل  3برابر افزایش پیدا میکند .در
حال حاضر بخش بزرگی از واحدهای تولیدی گرفتار هستند و چک برگشتی دارند و
ک مرکزی جزو مشتریان
نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند از اینرو در سامانه بان 
پرریســک تلقی میشوند و بانکها نمیتواند به آنها تسهیالت بدهد به همین دلیل
در کارگروههای رفع موانع تولید و ســتاد تسهیل مشــکالت آنها را باید حل کرد تا
روند تولید ادامه داشــته باشد.نایب رئیس کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی
اتاق ایران در پاســخ به این پرسش که آیا دولت سیزدهم توانست به وعدههای خود
در زمینه حمایت از تولید عمل کند؟ گفت :دولت آنگونه که باید نتوانست وعدههای
انتخاباتی خود را عملیاتی کند و تفاوت چندانی با دولت گذشته ندارد؛ اما در مجموع
تغییراتی اعمال کرده اســت که امیدواریم نتایج آنها را به زودی در تولید و اشــتغال
کشور مشاهده کنیم.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

اداره وزارت صمت کار یک نفر نیست
رییس کنفدراســیون صادرات ایران میگوید که برنامههایی که در ادغام وزارت صمت وجود داشته،
تقریبا هیچ یک عملیاتی نشــدهاند و از این رو باید به ســمت تفکیک این وزارتخانه حرکت کرد.به
گزارش ایسنا ،محمد الهوتی در حاشیه جلسه اتاق بازرگانی ایران گفت :در سال  ۱۳۹۰و زمانی که
طرح ادغام وزارتخانهها مطرح شد ،سه هدف عمده را برای اجرای این سیاست در نظر گرفته بودند.
نخست بنا بود با این تصمیم به سمت کوچک سازی و چابک سازی دولت حرکت کنند ،در کنار آن
در اتخاذ تصمیمات ،یک وحدت رویه به وجود آید که تضاد با سایر بخشها به حداقل برسد و سرانجام
خدمت رسانی به مردم چه در حوزه حمایت از مصرف کننده و چه تولید ارتقاء پیدا کند.وی با بیان
اینکه باید پس از  ۱۰سال میزان عملیاتی شدن این اهداف را بررسی کرد ،توضیح داد :متاسفانه در
عمل به جای آنکه ادغام صورت بگیرد با شاهد تجمیع وزارتخانهها بودیم ،یعنی هدف کوچکسازی
عملیاتی نشــد .در حوزه وحدت رویه نیز همچنان در طول تمام این ســالها ،وزارت صمت با وزارت
جهاد کشــاورزی و سایر نهادها درگیر بود و اتخاذ تصمیمات دشواریهای خاص خود را داشت و در
نهایت ارتقای خدمت رسانی به مردم نیز با مشکل مواجه شد.رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه
داد :به این ترتیب به نظر میرســد که این وزارتخانه در طول ســالهای گذشته نتوانسته به اهداف
خود دست پیدا کند و همانطور که در سالهای گذشته همواره بحث تفکیک مطرح بوده ،امروز نیز
امیدواریم که دولت سیزدهم بتواند این هدف را نهایی کند .درواقع بحث تفکیک در دولتهای یازدهم
و دوازدهم نیز مطرح بود اما با توجه به عدم همراهی مجلس هیچگاه به مرحله نهایی نرسید.

وزیر صمت در بازدید از فوالد مبارکه:

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا عنوان کرد:

عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار و تولید
محصوالت ویژه قابل تقدیر است

تحکیم و تقویت ارتباط سایپا با جامعه
دانشگاهی

وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت با بیان ایــن که ما هم
تولیدکننده و هم صادرکننده فوالد هستیم ،گفت :زمانی
که قصد تولید الکتروموتــور داریم ،فوالد الکتریکی را از
دیگر کشورها خریداری و وارد میکنیم که خوشبختانه
فوالد مبارکه در این زمینه کشــورمان را از واردات این
کرد.سیدرضا فاطمیامین ،وزیر صمت ،در سفر خود به
محصول به کشــور بینیاز
ّ
استان اصفهان پس از افتتاح پروژههای صنعتی در مجتمع فوالد سبا ،با حضور در
شــرکت فوالد مبارکه ،از خطوط تولید نواحی فوالدسازی و نورد گرم این شرکت
بازدید به عمل آورد و اظهارکرد :فوالد مبارکه با مدیریت بازار فوالد توانست کسری
تولید را جبران کند و در حفظ تعادل بازار تاثیرگذار باشــد که جای تقدیر دارد.
وی افزود :این شرکت در حوزه فناوری نیز اقدامات موثری انجا م داده و توانسته با
صرفهجویی قابل توجهی ،کمترین میزان مصرف آب را در میان فوالدسازان جهان
داشته باشد.وزیر صمت خاطرنشان کرد :در زمینه تحقیق و توسعه ،اقدامات مثبتی
در فوالد مبارکه صورت گرفته که یکی از اقدامات مه ّمی که در این مجموعه کلید
خورده و از دغدغههای ما محسوب میشود ،تولید فوالدهای ویژه ،نظیر فوالدهایی
اســت که در تولید ترانسفورماتورها کاربرد دارد و بسیار مهم است.فاطمیامین با
بیان این که ما هم تولیدکننده و هم صادرکننده فوالد هســتیم ،گفت :زمانی که
قصد تولید الکتروموتور داریم ،فوالد الکتریکی را از دیگر کشورها خریداری و وارد
میکنیم که خوشــبختانه فوالد مبارکه در این زمینه کشورمان را از واردات این
محصول به کشور بینیاز کرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه تحکیم و تقویت ارتباط بین
صنعت و دانشــگاه از موضوعات مهمی است که این مجموعه در دستور کار
قرار داده اســت ،گفت :برای اینکه بتوان از ظرفیت و توان جامعه دانشگاهی
بهره گرفت ،در حال بازتعریف ارتباطات گذشــته و تعریف پروژه های جدید
و همکاری های مشترک هستیم.به گزارش سایپانیوز ،محمدعلی تیموری در
بازدید از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با هدف افزایش تعامل و استفاده از
ظرفیت دانشگاهی ،خاطرنشان کرد :رهبر معظم انقالب اسالمی سال  1401را
«سال تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین» نامگذاری کردند ،از همین رو گروه
خودروســازی سایپا درصدد است تا تولید دانش بنیان را در تمام بخش های
این مجموعه پیاده سازی کند.او با بیان اینکه توسعه فعالیت های دانش بنیان
در صنعت خودرو ،نیازمند همکاری و هم افزایی با جامعه دانشــگاهی است،
خاطرنشــان کرد :در حال بازتعریف روابط گذشته و تعریف پروژه های جدید
با جامعه دانشگاهی هستیم.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اذعان داشت:
طی ســال های گذشته ،دو حوزه صنعت و دانشگاه نتوانستند ارتباط خوب و
پایداری را ایجاد کنند ،از اینرو با تعریف پروژه های جدید که قابلیت عملیاتی
شــدن دارد ،می توان به سمت نوآوری و دانش بنیان شدن حرکت کرد.او با
بیان اینکه باید از توان علمی جامعه دانشگاهی به نحو مطلوب استفاده کرد،
افزود :گروه خودروسازی سایپا در این بخش برنامه های متعددی دارد که به
زودی پیاده سازی خواهد شد.تیموری در ادامه به معرفی شرکت مگاموتور و
فعالیت های آن پرداخت.
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گزیده خبر
در مراسمي با حضور وزير صمت و ديگر مسوولين انجام شد؛

بهره برداري از خط  ۳کارخانه کنسانتره
شرکت سنگ آهن گهرزمين
مراسم بهره برداري رسمي از خط  ۳کارخانه کنسانتره
شــرکت ســنگ آهن گهرزمين صبح امروز با حضور
وزيــر صنعت ،معدن و تجارت ،امام جمعه ســیرجان،
اســتاندار کرمان ،نماينده مردم سيرجان و بردسير در
مجلس شــوراي اسالمي و جمعي از مسوولين استانی
و شهرســتاني در ســالن همایش گهرزمین برگزار شــد.مدیرعامل گهرزمین:
اســتانداران با اختيارات در شــوراي تامين و شوراي معادن بايد مناطق واکاوي
نشــده را به شــرکت هاي پرتوان واگذار کنند نه افراد دالل.مديرعامل شرکت
ســنگ آهن گهرزمين ضمن خوش آمد گویی به مدعوین حاضر در این مراسم
گفت :در منطقه سيرجان هرروز يک افتتاح يا کلنگ زني داريم و منطقه گل گهر
با عظمتي فوق العاده  40درصد پشــتيباني از فوالد کشور را در اختيار دارد که
بيش از  22هزار نفر در منطقه گل گهر و بيشاز  6هزار نفر در شرکت گهر زمين
مشــغول به کار هســتند.محمد فالح افزود :کارگران در شرايط بد آب و هوايي
و وضعيت نامناسب زيســت محيطي در گودهاي معدني فعاليت مي کنند که
سنگيني هوا در اين مناطق سبب تنگي نفس مي شود و فعاليت در اين شرايط
دشوار است.وي تصريح کرد :بيشترين درآمد استان کرمان طي سال هاي گذشته
از حوزه کشاورزي بوده و پسته که محصول اول استان کرمان است ،سال گذشته
و امســال دچار خسارت شد؛ ســال آينده نيز  80درصد محصول را نخواهيم
داشت لذا نياز به حضور شــخصيت هاي نخست کشور در شهرستان سيرجان
وجود داشت.مديرعامل شرکت ســنگ آهن گهرزمين گفت :همچنين شرايط
بد آب و هوايي و مشــکالت خريد ماشــين آالت ،بهره برداري از کارخانه هاي
منطقه گل گهر را دشوار کرده است.وي تصريح کرد :مديران مجموعه گل گهر
يک هزار ميليارد تومان از پيش پرداخت کردند و طلســم استفاده از آب دريا را
شکستند که اگر پشتيباني استاندار وقت کرمان و پرداخت هاي گل گهر نبود اين
آب امروز به ســيرجان نيامده بود.فالح افزود :انجام پروژه انتقال آب يک طلسم
بود اما انتقال آن به کوير قلب رهبري را خوشــحال کرد ،اگر اين کار ادامه يابد
مشــکالت خشکسالي در استان فوق العاده کاهش مي يابد و فاتحه خشکسالي
خوانده خواهد شــد.وي با بيان اينکه چرا تمام معدن شــماره سه به گهرزمين
واگذار نشده اظهارداشت :اگر توليد گهرزمين ادامه نيابد در آينده نه چندان دور
توليــد آن به  50درصد مي رســد و  50درصد توليد مي خوابد؛ در اين صورت
خسارتي به صنعت فوالد کشور وارد مي شود لذا نگذاريم سنگ از منطقه بيرون
برود ،نگذاريم توليد راکد شود.مديرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمين گفت :عمر
کارخانجات به جاي  10ســال بايد به  30سال برسد؛ چرا ما بيش از  2ميليون
تن گندله بر زمين داريم و در کشور اين آمار هشت ميليون تن است اما مشتري
ندارد؟وي ابراز داشــت :چرا تامين ماشين آالت معدني در شرايط تحريمي بايد
قطعه قطعه به کشور وارد شود و زمان ترخيص جنازه تحويل بگيريم؟فالح بيان
کرد :چرا پهنه جيرفت در طول و عرض وسيع مطالعه شده و دنبال حفاري آن
نيســتيم؟ آماده دسترســي به اين توده ها و جبران بيکاري ناشي از بين رفتن
محصوالت کشاورزي استان کرمان را داشته باشيم و با اين کار اشتغال در جنوب
کرمان را ايجاد کنيم.وي افزود :چقدر در انتقال جمعيت کار به ســواحل درياي
عمان وقت گذاشيم؟ چرا محلي براي دپو و حوضچه باطله فوالد در منطقه گل
گهر نداريم؟ ،چرا مشــکالت مانع رشد کارآفريني بيشتر شده است؟.مديرعامل
شــرکت ســنگ آهن گهرزمين ادامه داد :چرا  42مگاوات برق مورد نياز ما به
 2.5مگاوات تقليل يافته و بســياري از کارخانه ها را براي نداشتن برق تعطيل
کرديم يا در احداث نيروگاه کمتر موفق بوديم؟وي افزود :استانداران با اختيارات
در شــوراي تامين و شوراي معادن بايد مناطق واکاوي نشده را به شرکت هاي
پرتوان واگذار کنند نه افراد دالل.فالح تصريح کرد :شــرايطي گذاشته شود که
بااستعدادها پاي کار بيايند تا در آينده اشتغالزايي خوبي ايجاد شود اجراي اين
پروژه براي  200نفر به صورت مستقيم و  500نفر غيرمستقيم اشتغالزايي مي
کند.وزير صمت :قدرت مالي شــرکت گهر زمین بسيار افزايش پيدا کرده است.
سیدرضا فاطمي امین،وزير صنعت ،معدن و تجارت در آيين بهره برداري از خط
ســوم کنستانتره گهرزمين در سيرجان با بيان اينکه  500ميليون تن استخراج
مواد معدني در کشــور وجود دارد افزود :اما ســال گذشته در خام فروشي فقط
 4.5ميليون تن صادرات داشتيم اما گرفتار نيمه خام فروشي هستيم.وي اظهار
داشــت :بيش از هفت ميليون تن فوالد نيمه خام از کشــور صادرات کرديم در
حالي که شرکت هايي داريم که ورق فلزي وارد مي کنند ،پس زنجيره توليد در
کشــور ناقص است.وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينکه اولويت ما تکميل
زنجيره هاي تامين و توزيع مناســب در مناطق جغرافيايي و متناســب ارزش
افزوده اســت اظهار داشت :در تکميل زنجيره توليد فوالد نقص داريم و بيکاري،
مهاجرت ،آلودگي و انباشتگي نيز وجود دارد و سودهاي زنجيره معادن نيز باال و
پايين است.وي تصريح کرد :در حوزه معدن و صنايع معدني از نيروي توانمندي
برخورداريم و خوشبختانه قدرت مالي اين شرکت ها از جمله شرکت گهر زمین
بســيار افزايش پيدا کرده و از مسير فرصت بلوغ صنعت و توانمندي مالي بايد
مسائل و مشکالت را رفع کنيم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده
(نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم شرکت تعاونی 2286
ســهام عدالت شهرستان دیواندره بنابر تصمیم هیأت مدیره رأس ساعت10
صبح روپنج شــنبه مورخه  1401/05/18در محل ســالن اجتماعات جهاد
کشاورزی شهرستان دیواندره برگزار و تشکیل می گردد.
بدین وسیله از نمایندگان محترم اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود که
در موعد مقرر در جلسه متشکله حضور تا نسبت به موضوعات ذیل تصمیم
گیری بعمل آید.
دستورات جلسه:
 -1انتخاب هیئت مدیره وبازرسان
-2تصویب صورت های مالی سال 1400-99-98-97-96-95
 -3تغییرانتخابات مرحله اول از 10مجمع به3مجمع
-4تعین وانتخاب روزنامه کثیراالنتشارجهت چاپ اگهی شرکت
-5ثبت اعضاءجدیدوافزایش سرمایه وسهام
توضیح  : 1جلســه با نصف به عالوه یک حاضر نمایندگان اعضای شــرکت
تعاونی رسمیت خواهد یافت.
توضیح  :2ازکلیه داوطلبین عضویت در ســمت هیئت مدیره و بازرســان
دعوت می شــود که مراتب کاندیداتوری خــود را به صورت کتبی حداکثر
ظرف یک هفته ازتاریخ انتشار به دفتر شرکت همراه با مدارک ذیل تسلیم
ورسید دریافت نمایند.
-1تکمیل فرم داوطلبی در تصدی هیئت مدیره و بازرسان-2فتوکپی تمام
صفحات شناسنامه-3فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی-4دوقطعه عکس4*3
-5فتوکپی کارت پایان خدمت(برادران)-6معرفی نامه عضویت در تعاونی
شرکت تعاونی  22۸6سهام عدالت شرستان دیواندره (م الف )124
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گزیده خبر
اطالعیه در خصوص مسدودی برخی
کارتهای مشتریان سامان
پیرو اطالعرســانی پیامکی به تعداد محدودی از مشتریان در خصوص ابطال
کارتبانکی ایشــان به اطالع میرســاند این اقدام به دلیل استفاده از کارت
مذکور در درگاهها و پایانههای ناامن و احتمال سوءاستفاده از کارت مشتریان
و به دســتور فتا انجام شده است.بدیهی است این اقدام به جهت حفظ منافع
مادی مشــتریان انجام شده است و جای هیچگونه نگرانی نیست و مشتریان
میتوانند در اسرع وقت از طریق شعبه بهصورت حضوری یا از طریق موبایلت
بهصورت غیرحضوری کارت جدید دریافت کنند.بر این اساس هرگونه شایعه و
مطلب دیگری قویاً تکذیب میشود و قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد:

پرداخت  ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیالت
توسط بانک مسکن
دکتر محمود شایان با بیان اینکه تا امروز متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن
 18هزار میلیارد تومان سهم الشرکه خود را واریز کردند ،گفت :از این میزان،
 50درصد معادل حدود  9هزار میلیارد تومان در پروژهها هزینه شــده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن  -هیبنا  ،مدیرعامل بانک مســکن در
نشست بهبود و توسعه نظام تامین مالی در طرح های جهش تولید مسکن که
در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد ،گفت :مجلس شورای اسالمی 360
هزار میلیارد تومان به منظور ســاخت ساالنه یک میلیون و  200هزار واحد
مسکونی به سیستم بانکی تکلیف کرده که  800هزار واحد در مناطق شهری
و  400هزار واحد در مناطق روســتایی است.مدیرعامل بانک مسکن با بیان
اینکه در قالب طرح نهضت ملی ،در بانک مسکن  507هزار نفر افتتاح حساب
کردند ،گفت :بیش از  290هزار نفر ســهم الشرکه خود را بین یک میلیون تا
 160میلیون تومان واریز کردند.دکترشــایان در خصوص تفاوت مسکن مهر
با طرح نهضت ملی مســکن تصریح کرد :در طرح مســکن مهر ابتدا پروژهها
ساخته شدند و سپس متقاضیان تعیین و واحدها تحویل میشدند اما در طرح
نهضت ملی مسکن که متقاضی محور است ،ابتدا شخص سهم الشرکه خود را
واریز میکند و از آغاز اجرای آن ساختمان ،طبقه و واحد متقاضیان مشخص
اســت.وی با بیان اینکه تا امروز متقاضیان این طرح  18هزار میلیارد تومان
ســهم الشرکه خود را واریز کردند ،اظهار داشت :در طرح نهضت ملی مسکن
قرار اســت در ابتدا واریزی خود متقاضی در پروژه هزینه شــود و پس از آن
سیستم بانکی وارد چرخه تسهیالت میشوند.دکتر شایان افزود :امروز از 18
هزار میلیارد تومان ســهم الشرکه متقاضیان 50 ،درصد معادل حدود  9هزار
میلیارد تومان در پروژه ها هزینه شده است .در حال حاضر بانک مسکن بیش
از  10هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب طرح نهضت ملی مسکن پرداخت
کرده است.وی صدور پروانههای ساختمانی کشور را به عنوان شاخصی برای
سنجش وضعیت ساخت و ساز توصیف کرد و گفت :بررسی آمار نشان میدهد
اوج صدور پروانههای ســاختمانی طی دهههای اخیر به ســال  1390بازمی
گردد و این روند همواره طی سالهای پس از آن نزولی بوده است.دکتر شایان
با اشــاره به اینکه در ســال  1390سهم بخش مسکن از تسهیالت پرداختی
بخش مسکن  17درصد بود.

تسهیل در فرآیند دریافت خدمات برای
مشتری ،بهترین تبلیغ برای بانک است
«ناصر سیفالهی» در جریان ســفر خود به مشهد مقدس با کارکنان استان
خراسان رضوی دیدار و بر تکریم مشتریان و تسهیل فرآیند دریافت خدمات
بــرای آنها تأکید کرد و آن را تبلیغاتی بدون هزینه برای بانک برشــمرد.به
گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهرایران ،دکتر «ناصر سیفالهی»
عضو هیأت مدیره بانک به همراه «یوســف نجفی» رئیس اداره کل بازرسی،
دکتر «روح اهلل قاســمیان» مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی
و امور مشــتریان و «احمدرضا فرجی» معاون امور استانها در سفر خود به
مشهد مقدس ،در مجمع صف و ستاد استان خراسان رضوی حاضر و به تجزیه
و تحلیل عملکرد شــعب پرداختند.در این مراسم که با حضور همه کارکنان
استان خراسان رضوی برگزار شد ،سیفالهی با تأکید بر نقش مشتریمداری
در جذب مشتریان جدید بیان داشت :هرچقد فرآیند دریافت خدمات را برای
مشتریان سادهتر کنیم ،این امر رضایتمندی بیشتری را به همراه خواهد داشت
که در نهایت بهراحتی موجب تبلیغ بانک بدون هیچ هزینهای خواهد شد.وی
افزود :یکی از ابزارهای بسیار مؤثر برای کوتاه کردن فرآیند دریافت خدمات،
پرداخت وامهای بدون ضامن اســت که مزیت بسیار خوبی برای بانک بوده و
عالوه بر تبلیغ مؤثر موجب وفادار شــدن مشتری میشود.سیفالهی با اشاره
به اهمیت نقش برنامهریزی در پیشبرد اهداف شعبه عنوان کرد :اشتن اهداف
بلندمــدت را باید بــر اهداف کوتاهمدت مقدم دانســت و در عین حال برای
دستیابی به آنها برنامهریزی مدون داشت.وی ادامه داد :برنامهریزی در حوزه
بازاریابی یکی از مهمترین کارهای شــعبه اســت که در تمام طول سال باید
جریان داشته باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

((شرکت تعاونی  2286سهام عدالت شهرستان دیواندره))
جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی  2286سهام عدالت شهرستان دیواندره
بنابر تصمیم هیأت مدیره رأس ساعت 10صبح روزپنج شنبه مورخه  1401/04/30در محل
سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان دیواندره برگزار و تشکیل می گردد.
بدین وســیله ازکلیه نمایندگان اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود که در موعد مقرر در
جلسه متشکله حضور تا نسبت به موضوعات ذیل تصمیم گیری بعمل آید.
دستورات جلسه-1 :تطبیق اساسنامه وتغییر مواد اساسنامه
شرکت تعاونی  ۲۲۸۶سهام عدالت شهرستان دیواندره (م الف )1۲۳
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بانک مرکزی اعالم کرد

نقدینگی از  ۴۹۰۰هزار میلیارد عبور کرد

بانک مرکزی اعالم کرد :حجم نقدینگی در پایان اردیبهشتماه
ســال ( ۱۴۰۱معادل  ۴۹۴۳۴.۷هزار میلیارد ریال) نسبت به
پایان ســال  ۱۴۰۰معادل  ۲.۳درصد افزایــش یافته که در
مقایسه با رشــد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۳.۶
درصــد) به میزان  ۱.۳واحد درصد کاهش نشــان میدهد.به
گزارش ایســنا به نقل از بانک مرکزی ،این بانک در راستای
اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر مدیریت انتظارات
تورمی ،ارائه اطالعات درســت و بههنگام از مجموعه تحوالت
اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار
داده اســت.این اقدام موجب خواهد شد تا ضمن شکلگیری
درســت انتظارات در فعاالن اقتصــادی ،بانک مرکزی نیز در
شــرایط بهتری به پیگیری اهداف خود مبنی بر حفظ ارزش
پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی بپردازد.
بر این اساس ،خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و
اقدامات بانک مرکزی در راســتای دستیابی به این اهداف و
ماموریتها در اردیبهشت  ۱۴۰۱به شرح ذیل ارائه میشود.

 -۱تحوالت اقتصاد کالن
بررسی روند نرخ تورم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی
در اردیبهشتماه سال  ۱۴۰۱نشان میدهد به رغم آنکه تورم
۱۲ماهــه روند نزولی خود را که از مهر  ۱۴۰۰آغاز کرده بود،
ادامه داده و در این مقطع با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن
تورم نقطه به نقطه و ماهانه بواســطه اجرای سیاست حذف
تخصیص ارز ترجیحی برخی از کاالهای اساسی نسبت به ماه
قبل افزایش یافت .بررســی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها
و خدمات مصرفی به تفکیک گروههــای اختصاصی «کاال و
خدمت در اردیبهشتماه نشان میدهد که اقالم کاالیی تورم
ماهانه باالتری را نســبت به اقالم خدمتــی تجربه کردند.در
همین ارتباط ،تورم ماهانه گروهاختصاصی کاال در اردیبهشت
ماه سال جاری با  ۳.۳واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته
به  ۶.۱درصد رســید .در این میان ،شاخص بهای خوراکی ها
و آشامیدنیها (با ضریب اهمیت  ۲۵.۵درصد) متاثر از اجرای
سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی
از این اقدام ،با  ۴.۴واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته
و ثبت تورم ماهانه  ۷.۹درصدی ،با ســهمی معادل  ۲.۶واحد
درصد ،بیشــترین ســهم را از تورم ماهانه شاخص کل (۵.۱
درصد) در اردیبهشت ماه سال جاری به خود اختصاص داده
است .هم راســتا با افزایش تورم گروه کاال ،تورم ماهانه گروه
خدمــت نیز با ضریب اهمیت ( ۵۱.۵درصــد) با افزایش ۲.۴
واحد درصدی نســبت به ماه قبل به رقم  ۳.۵درصد رســید.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش مقدماتی منتشره
از ســوی گمرک ج.ا.ایران ،طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱
ارزش صادرات گمرکی حدود  ۸.۵میلیارد دالر بود که نشانگر
افزایش  ۳۷.۰درصدی آن در مقایســه با مدت مشــابه سال
 ۱۴۰۰است.
همچنیــن ارزش واردات گمرکــی در ایــن دوره حدود ۸.۱
میلیارد دالر گزارش شده اســت که حاکی از افزایش حدود
 ۲۴.۳درصدی آن نســبت به دوره مشابه سال قبل است .در
مجموع متاثر از این تحوالت ،طی دو ماهه نخست سال جاری
تراز بازرگانی گمرکی با مازاد  ۴۰۱میلیون دالری همراه بود.

داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال
قبل ( ۷.۴درصد) به میزان  ۰.۹واحد درصد کاهش یافته است.

تحوالت بازار ارز (ســامانه نیما و بازار متشکل معامالت ارزی
ایران) در اردیبهشتماه نشانگر آن است که در این ماه ،متوسط
نرخ ماهانه فروش دالر در بازار حواله و اســکناس در مقایسه
با ماه قبل از آن با افزایش همراه بوده است .در اردیبهشتماه
متوسط نرخ فروش دالر حوالهای و اسکناس مندرج در سامانه
سنا به ترتیب حدود  ۲۴۹.۷و  ۲۵۶.۶هزار ریال بود که نسبت
بــه فروردینماه به ترتیب معــادل  ۲.۲و  ۱.۴درصد افزایش
نشان میدهند.در بازار مسکن و بر اساس اطالعات اخذ شده
از ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور ،متوسط
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی
معامله شده در شهر تهران طی اردیبهشتماه  ۱۴۰۱نسبت به
ماه قبل  ۶.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲۶.۲
درصد افزایش را تجربه کرد .اگرچه این مقدار در مقایســه با
رشــد نقطه به نقطه اردیبهشتماه سال ( ۱۴۰۰معادل ۶۹.۷
درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شــدن آهنگ رشد
قیمت مسکن پایتخت در سال  ۱۴۰۱است ،لیکن رشد ماهانه
متغیر مزبور در اردیبهشــتماه نســبت به رقم فروردینماه
( ۱۴۰۱کاهش  ۲.۴درصدی نسبت به ماه قبل) افزایش یافته
است.در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز
پایانی اردیبهشتماه  ۴.۵درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل
افزایش یافت .الزم به ذکر اســت سیاســتگذار پولی با رصد
مســتمر تحوالت قیمت داراییها و توجــه به داللتهای آن بر
تغییر ســطح انتظارات تورمی ،عنداللزوم اقدامات سیاســتی
مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد .در خصوص تحوالت
بازار بینبانکی در اردیبهشتماه باید توجه داشت که از ابتدای
سال جاری ،با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانکها به نسبت
ماههای پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراجهای
دولتی و همچنین واریز یارانه مربوط به طرح مردمیســازی
یارانهها ،وجوه قابل عرضــه در بازار بین بانکی افزایش یافت.
در نتیجه این اتفاق ،بانــک مرکزی اقدام به کاهش تدریجی
حجم عملیات بازار باز (ریپو) در اردیبهشــت ماه کرد تا نرخ
ســود بازار بین بانکی در محدوده سیاســتی از پیش تعیین
شده حفظ شود .این امر موجب گردید تا نرخ بازار بین بانکی
در اردیبهشــتماه افزایش اندکی را تجربــه نماید .همانطور
که عنوان شــد هر چند که در اردیبهشــتماه سال ۱۴۰۱

اوراق مالی اسالمی دولتی جدیدی توسط دولت در بازار اولیه
عرضــه نگردید ،لیکن بهدلیل کاهش تدریجی حجم عملیات
بازار بــاز و متعاقب آن افزایش مالیم نرخ ســود موزون بازار
بین بانکی ریالی و نیز افزایش انتظارات تورمی ناشی از اعمال
سیاستهای تعدیل قیمتی از سوی دولت،نرخهای بازده اوراق
مالی اســامی دولتی در این ماه نسبت به فروردین ماه ،روند
صعودی مالیمی به خود گرفت .در این ماه متوســط ماهانه
نرخ بازده اسناد مذکور با سررســیدهای یک ،دو و سهساله،
بهترتیب با  ۰.۰۶ ،۰.۲۵و  ۰.۱۴واحد درصد افزایش نسبت به
ماه قبل بهترتیب به  ۲۲.۶۹ ،۲۲.۰۲و  ۲۳.۰۳درصد رســید.
در فروردین  ۱۴۰۱با کاهش نرخهای بازده نســبت به اسفند
 ،۱۴۰۰منحنیبازده اسناد خزانه اسالمی در سطوح پایینتری
از منحنی بازده اسناد خزانه اسالمی اسفند  ۱۴۰۰قرار گرفت.
لیکن در اردیبهشت  ۱۴۰۱با افزایش نرخهای بازده ،منحنی
بازده این ماه نســبت به منحنیبازده فروردین  ۱۴۰۱اندکی
باالتر رفته است.حجم نقدینگی در پایان اردیبهشتماه سال
( ۱۴۰۱معادل  ۴۹۴۳۴.۷هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان
ســال  ۱۴۰۰معادل  ۲.۳درصد افزایش یافته که در مقایسه
با رشــد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل ( ۳.۶درصد)
به میزان  ۱.۳واحد درصد کاهش نشــان میدهد .همچنین،
نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در اردیبهشتماه  ۱۴۰۱معادل
 ۳۷.۳درصد بوده است.الزم به توضیح است که در حدود ۲.۶
واحد درصد از رشــد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان
اردیبهشتماه ســال  ۱۴۰۱مربوط به اضافه شدن اطالعات
خالصه دفترکل داراییهــا و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به
اطالعات خالصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک ســپه
(بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک
سپه) میباشد و فاقد آثار پولی است .به عبارت دیگر در صورت
تعدیل اثرات پوشــش آماری مذکور ،رشد نقدینگی در پایان
اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱نسبت به پایان اردیبهشتماه سال
 ۱۴۰۰معادل  ۳۴.۷درصد خواهد بود.
رشــد پایه پولی در  ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشــتماه سال
 ۱۴۰۰به  ۳۰.۵درصد رســید .الزم به ذکر است پایه پولی در
پایان اردیبهشتماه سال ( ۱۴۰۱معادل  ۶۴۳۲.۱هزار میلیارد
ریال) نســبت به پایان سال  ،۱۴۰۰رشدی معادل  ۶.۵درصد

 -۲اقدامات بانک مرکزی
در اردیبهشــتماه  ۱۴۰۰با هدف مدیریــت نقدینگی بازار
بینبانکی ریالی ،بانک مرکــزی در تعامل با بانکها اقدامات
اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج بهترتیب به ارزش
 ۸۷۱.۰۸۹۹.۶، ، ۸۹۹.۳و  ۸۳۸.۵هزار میلیارد ریال مجموعاً
به ارزش معامالتی  ۳۵۰۸.۴هزار میلیارد ریال در قالب توافق
بازخرید با سررسیدهای  ۷ ،۶و  ۸روزه (مانده توافق بازخرید از
محل عملیات بازار باز در پایان اردیبهشتماه معادل ۸۳۸.۵
هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با رقم پایان سال ۱۴۰۰
( ۹۴۵.۰هزار میلیارد ریال) به میزان  ۱۰۶.۵هزار میلیارد ریال
کاهش داشته است).
اســتفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای
رفع نیازهای نقدینگی طــی  ۹روز جمعاً به ارزش معامالتی
 ۷۷.۰هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان
اردیبهشتماه صفر بوده است).
کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشتماه،
حراج اوراق مالی اسالمی برگزار نکرده است.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
مشاغل تمدید شد
طبــق اعالم اتاق اصناف ایران ،مهلت تســلیم اظهارنامه
مالیاتی ،عملکرد ســال  ۱۴۰۰صاحبان مشاغل تا پایان
تیرماه تمدید شــد.به گزارش ایسنا ،در حالی که فعاالن
اقتصادی مشــمول نظام مالیات بر ارزش افزوده تا پایان(
 ۱۵تیرماه) برای ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره بهار امسال
و پرداخت مالیات متعلقه فرصت داشــتند  ،اتاق اصناف
ایــران طی اطالعیهای اعالم کرد کــه در پی رایزنیهای
رئیس اتــاق اصناف ایران با رئیس دفتر رئیس جمهوری
و معاون اول رئیس جمهــوری ،در یکصد و هجدهمین
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا مجددا مهلت تسلیم
اظهارنامه مالیاتی ،عملکرد سال  ۱۴۰۰صاحبان مشاغل
تا پایان تیرماه تمدید شــد.بر اساس این اطالعیه مصوب
شــد که با توجه به اوج بیماری کرونا در ســال  ۱۴۰۰و
ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف ســقف فروش کاال و
خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان
امور مالیاتی در تبصره ذیل ماده  ۱۰۰قانون مالیاتهای
مستقیم برای عملکرد سال  ۱۴۰۰به  ۱۰۰برابر معافیت
موضوع ماده  ۸۴قانون مالیاتهای مستقیم افزایش یافته
و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد آن سال برای
صاحبان مشاغل  ۳۱تیر  ۱۴۰۱تمدید میشود.همچنین
با توجه به شــرایط کرونایی حاکم بر کشــور در ســال
 ۱۴۰۰و به منظور رعایت حقوق کســب و کارهای خرد
و متوسط ،سازمان امور مالیاتی کشور به نحوی اقدام کند
که مالیات مقطوع مشــمول تبصره ذیل ماده  ۱۰۰قانون
مالیاتهای مستقیم با رعایت حداقل سودآوری فعالیت
مودیان متناســب با آخرین مالیات قطعی سالهای قبل
ایشان افزایش یابد.

سقوط آزاد ارزهای جهان
یــورو به پایینترین حد در دو دهه اخیر ســقوط کرد
زیرا آخرین افزایــش قیمت گاز اروپا بــر نگرانیهای
رکود اقتصادی منطقه افزوده اســت و افزایش بازدهی
خزانــهداری آمریکا باعث ســقوط دوباره دالر شــد.به
گزارش ایسنا ،بســیاری از ارزها تحت فشار هستند و
کاهش  ۱.۲درصدی یورو ،این ارز را به پایینترین ارزش
خود نسبت به پایان ســال  ۲۰۰۲رساند .ین ژاپن نیز
دوباره به پایینترین حد در  ۲۴ســال اخیر نزدیک شد
همچنین با اعتصاب کارگــران بنزین ،کرون نروژ ۱.۲
درصد سقوط کرد.اقتصاددانان اظهار کردند :پس از یک
جهــش بزرگ  ۱۷درصدی دیگر در قیمت گاز طبیعی
در اروپا و بریتانیا که به نظر میرسد تورم را حتی بیشتر
میکند ،خطرات بازگشت اروپا به سمت رکود به وضوح
در حال افزایش اســت.نگرانیها در مورد نحوه واکنش
بانک مرکزی اروپا پــس از انتقاد یواخیم ناگل ،رئیس
بانک فدرال آلمان به طرحهای بانک مرکزی اروپا برای
محافظت از کشورهای دارای بدهی باال در برابر افزایش
نرخهای اســتقراض افزایش یافت.درک هالپنی ،رئیس
تحقیقات بازارهای جهانی  MUFGگفت« :بدتر شــدن
تصویر انرژی و افزایش خطرات رشــد اقتصادی بهطور
معنیداری یــورو را در تنگنا قرار میدهد».نوســانات
شدید باعث شد که ارزش پول مشترک در برابر فرانک
سوئیس به کمترین میزان خود برسد از زمانی که بانک
ملی سوئیس ســقف ارزی خود را در سال  ۲۰۱۵کنار
گذاشت همچنین در برابر استرلینگ نیز کاهش یافت،
اگرچه نگرانیهای اقتصادی و سیاسی خود پوند آن را
دوباره به زیر  ۱.۲۰دالر رســانده بود.دالر استرالیا نیز
علیرغم اولین افزایش متوالی  ۵۰واحد پایه نرخ بهره در
طول شبانهروز اخیر به شدت سقوط کرد و سریعترین
رشد نرخ بهره از ســال  ۱۹۹۴در این کشور ثبت شد.
دالر اســترالیا پس از معامله تا  ۰.۶۸۹۵دالر در اوایل
روز با یک درصد کاهش به  ۰.۶۷۸۷دالر رسید .در حال
حاضــر نزدیک به هفت درصد در ســال جاری کاهش
یافته است.اکونومیک گزارش کرد.
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یک رسانه عربی به نقل از منابع مصری مدعی شد؛

گام های ایران و مصر برای از سر گیری روابط مستقیم

یک رســانه عربی به نقل از منابع مصری ادعا کرد که مســئوالن
بلندپایه ایران و مصر اخیرا نشستی در عمان برگزار کردهاند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع دیپلماتیک
مصری اعالم کرد که در سایه تحرکات منطقهای اخیر و در آستانه
ســفر جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا بــه منطقه در ماه جاری،
پیشرفت های جدیدی در روابط ایران و مصر بوجود آمده است.این
منابع می گویند :در سفر اخیر عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهور
مصر به عمان در اوایل هفته گذشــته دیداری میان مســئوالن
بلندپایه ایرانی و مصری انجام شد و با هماهنگی های کشور عمان
یک شــخصیت عالی رتبه مصری که همراه سیســی بود در این
دیدار حضور یافت.این منابع مصری اعالم کردند :این دیدار به طور
کلی امنیتی بود و مســئوالن دو کشور به اوضاع نوار غزه و سوریه
پرداختند ،دو طرف در بســیاری از مواضع در این خصوص توافق
نظر داشتند و در مرحله آینده شاهد هماهنگیهای مستقیم میان
تهران و قاهره درخصوص امور مربوط به نوار غزه خواهیم بود.منابع
دیپلماتیک مصری تاکید کردند :با توجه به تمایل تهران و قاهره
برای رســیدن به سطح جدیدی از روابط و گسترش تدریجی آن
ها بر اســاس تحوالت منطقه ،در این دیدار درخصوص هماهنگی
مشــترک در محافل بین المللی تا جایی کــه امکان دارد ،توافق
شد.براســاس این گزارش ،در سفر اخیر سیسی به مسقط سامح
شــکری ،وزیر خارجه و عباس کامل ،رئیس ســازمان اطالعات و
هاله السعید ،وزیر برنامه ریزی و همچنین مسئوالن دیگر همراره
وی بودند.منابع مصری با اشاره به اینکه مصر همواره خواهان عدم
ورود به روابط خصمانه با طرف های منطقه ای و بین المللی است
و ایــن امر دلیل اصلی عدم پیوســتن به ائتالف های منطقه ای
است ،تاکید کردند :در این دیدار مسئوالن مصری توضیحاتی در
خصوص سند النقب که اخیرا در منامه پایتخت بحرین امضا شد،
ارائه دادند؛ ســندی که بر اساس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی
و چهار کشــور عربی توافق کردند که همکاری هایشان را تقویت
کنند و نشست های سالیانه در سطح وزرای خارجه برگزار کنند.
این منابع می گویند :مسئوالن مصری اعالم کردند که این نشست
مشورتی بوده و قاهره طی آن اعالم کرد که به ائتالف های نظامی
نخواهــد پیوست.مســئوالن بلندپایه وزارت خارجه کشــورهای
بحرین ،مصر ،رژیم صهیونیستی ،مغرب ،امارات و آمریکا افتتاحیه
نشست النقب را در  27ژوئن در منامه برگزار کردند.منابع مصری
خاطرنشان کردند :سیاســت های مصر در راستای این است که
برخی تالش های از ســوی طرف های بین المللی و کشــورهای

خلیجی(فارس) برای تخریب روابط تهران و قاهره به نتیجه نرسد.
قاهره برای حضور در اولین نشست النقب تعلل زیادی کرد اما این
امارات بود که وارد این مساله شد و از واشنگتن خواست تا به قاهره
فشار بیاورد و این سند را امضا کند و طرف ایرانی نیز به گونه ای از
پشت پرده این ماجرا باخبر شد.منابع مصری می گویند :سلطنت
عمان اکنون نقش مهمی در بهبود روابط ایران و کشورهای عربی و
خلیج(فارس) ایفا می کند و یک کانال ارتباطی میان ایران و عمان
و عربستان ایجاد شده است و از طریق آن در خصوص پرونده های
مــورد اختالف میان تهران و ریاض رایزنی شــد؛ از جمله پرونده
هایی که دو طرف درخصوص آن ها به تفاهم رسیدند می توان به
پرونده یمن و برخی امور امنیتی موجود در منطقه اشاره کرد.این
منابع دیپلماتیک همچنین اعالم کردند که یکی از دالیل نزدیک
شدن روابط ایران و مصر تالش مصری ها برای بستن راه در مقابل
اخوان المسلمین است زیرا آن ها به دنبال یک هم پیمان احتمالی
و حامی بزرگ هســتند.این منابع در پایان خاطرنشان کردند که
انجام همکاری و هماهنگی درخصوص گردشــگری ایرانی ها در
مصر با توجه به رویکرد مصر برای گســترش بخش گردشــگری
بعید نیســت.پیش از این نیز برخی منابع مصــری اعالم کردند
که اخیرا تماس هایی در ســطح اطالعاتی میان مسئوالن ایرانی
و مصری انجام شده و مسئوالن دو کشور درخصوص پرونده های
مرتبط با امنیت منطقه رایزنی کردهاند.این منابع تاکید کردند که
مســئوالن مصری در این گفتوگوها بر خطرات هدف قرار دادن
اســرائیلی ها در مصر از سوی ایران تاکید و خاطرنشان کردند که
این مساله به توافقات میان دو کشور آسیب می زند.منایع مصری

می گویند :مسئوالن مصری به همتایان ایرانی خود گفتند که این
کشــور مخالف هرگونه خدشه وارد کردن به امنیت خود در سایه
درگیــری های میان تهران و تل آویو اســت و قاهره نیز در طول
مدت گذشته پیوستن به طرح های نظامی ضد ایرانی را نپذیرفته
است.پیشتر تلآویو مدعی شده بود که ایران در حال برنامه ریزی
برای ضربه زدن به اسرائیلیهاســت و به قاهره اعالم کرده بود که
ایران به دنبال هدف قرار دادن اسرائیلی در مصر و امارات و ترکیه
است.این منابع خاطرنشان کردند :طرف ایرانی به مسئوالن مصری
اعالم کرده اســت که ادعای رژیم صهیونیستی درخصوص هدف
قرار دادن گردشــگران اسرائیلی در کشور ثالث دروغ است و ایران
خواهان مخدوش شــدن روابط خود با مصر نیست.این منابع در
بخش دیگری از اظهارات خود اعالم کردند :درتماس های جدید
میان مصر و ایران که در ســطح اطالعاتی است ،مصری ها بر این
موضع تاکید داشــتند که این کشور خواهان هیچ نوع درگیری با
ایران در منطقه نیســتند و قاهره خواهان حفظ روابط در سطح
کنونی است و اگر ایران «سیاست متعادلی» نسبت به همپیمانان
مصر در منطقه خلیج فارس اتخاذ کند ،باال بردن سطح همکاری
میان تهــران و قاهره در آینده امکان پذیر خواهد بود.این گزارش
میافزاید :قاهره علیرغم بحران اقتصادی موجود ترجیح می دهد
که گزینه ای برای فشار آوردن به تهران توسط کشورهای خلیج
فارس نباشد و مقامات مصری همواره سیاست بینابینی را درپیش
گرفتــه اند؛ اگر چه در برخی موارد به دلیل فشــارهای اقتصادی
این سیاست شکست خورده است.منابع مصری خاطرنشان کردند
کــه مصری ها در تماس های اخیر با مســئوالن ایرانی به آن ها

اطمینان دادهاند که مواضع خصمانــه علیه ایران اتخاذ نخواهند
کرد و در مقابل از ایران خواستند که اقدامات مشابهی درخصوص
پرونده اخوان المسلمین اتخاذ کند.این منابع با طرح ادعای دیدار
مسئوالن ایرانی با رهبران اخوان المسلمین مصر خاطرنشان کردند
که قاهره نگرانی هایی نســبت به حمایت های ایران از این گروه
دارد.منابع مصری پیش از این نیز اعالم کرده بودند که یک جریان
قدرتمند در داخل نیروهای مســلح مصر و نهاد امنیت ملی این
کشور که وابسته به سازمان اطالعات هستند ،اخیرا ایده مشارکت
مصــر در ائتالف نظامی علیه ایران را به طــور کامل رد کردهاند.
این منابع می گویند :فرماندهان ارشد نظامی مصر در نشستهای
داخلی نیروهای مسلح به صراحت اعالم کردهاند که به طور کامل
ورود به مقابله نظامی با ایران به شکلهای مختلف را نمی پذیرند
و در نشست های نهاد امنیت ملی این کشور این موضع بارها تکرار
شده است.بر اساس این گزارش ،نشست های نیروهای مسلح مصر
و نهاد امنیت ملی این کشــور در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر
ایجاد ناتوی خاورمیانه ای برای مقابله با ایران و تالش برخی طرف
ها برای پیوستن مصر به این ائتالف برگزار شد.در این راستا ،منابع
مصری می گویند :یکی از اهداف اساسی سفر پیش روی عبدالفتاح
سیســی ،رئیس جمهور مصر به عمان ،رساندن پیام اطمینان به
ایران است مبنی بر اینکه قاهره تمایلی به مقابله مستقیم با ایران
نــدارد .همچنین جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا قرار اســت به
عربستان سفر کند و نشستی در سطح سران عربی و آمریکا در این
کشور انجام شود و انتظار می رود که در این نشست در خصوص
تشکیل ائتالف نظامی گفت وگو شود و کشورهای عربی توقع دارند
کــه مصر نیز به این ائتالف بپیوندد .مخالف مصر با پیوســتن به
ائتالف ضد ایرانی موضع شــخصی عبدالفتاح سیسی نیست بلکه
فرماندهان نظامی مصر بر ایــن باورند که به دالیل مختلف هیچ
نیــازی برای درگیری با ایران وجود ندارد زیــرا ایران هیچ گاه با
مصر دشــمنی نکرده است بلکه بالعکس توافقات غیر علنی میان
نهادهای این دو کشــور وجود دارد میبنی بر اینکه هیچ یک از دو
طرف به یکدیگر تعرض نکنند.روزنامه وال استریت ژورنال اخیرا در
گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی و کشورهای منطقه خاورمیانه
مدعی شــد که آمریکا در ماه مارس نشستی محرمانه با مقامات
نظامی ارشد رژیم صهیونیستی ،عربستان سعودی ،اردن ،بحرین،
قطر ،مصر و امارات متحده عربی برگزار کرده است تا بررسی کنند
که چگونه میتوانند با توانمندیهای موشــکی و پهپادهای ایران
مقابله کنند.
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گزیده خبر
واشنگتن:

فعال برنامه ای برای مذاکرات با ایران نداریم

وزارت خارجه آمریکا از عدم آمادگی و برنامه واشنگتن
برای برگزاری دور دیگر مذاکرات با ایران در دوحه خبر
داد.به گزارش المیادین« ،ند پرایس» سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا سهشــنبه شب اعالم کرد که واشنگتن
اکنون برنامهای برای برگــزاری دور جدید مذاکرات با
ایران در دوحه ندارد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم ،سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا در ادامه مدعی شــد کــه در «هفتهها و ماههای اخیر ایران بارها
مطالباتی را مطرح کرده است که فراتر از چارچوب توافق برجام است».ند پرایس
در ادامه بازی مقصرســازی درباره مذاکرات دوحه و فرافکنی آمریکا علیه ایران
ادعا کرد که «تکرار درخواستهای جدید ایران در مذاکرات ،نشاندهنده فقدان
جدیت است!».این در حالی است که روز سهشنبه جوزپ بورل مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توئیتر خود خواســتار احیای توافق هستهای با
ایران شده و گفت که هم اکنون اگر به دنبال عقد توافق هستهای هستیم ،باید
تصمیمات الزم را اتخاذ کنیم.بورل تأکید کرد که اگر اکنون تصمیمات مناسبی
را اتخاذ نکنیم ،ممکن است پنجره فرصتها برای احیای توافق هستهای تنگتر
شود.از سوی دیگر ،رابرت مالی ،مذاکرهکننده ارشد هستهای آمریکا در گفتوگو
با شبکه رادیویی  NPRضمن تکرار اتهامات ساختگی درباره برنامه هستهای ایران
گفته که هنوز برای حل اختالفات هستهای با ایران زمان وجود دارد .او همچنین
مدعی شد پیشرفتهای ایران در حوزه غنیسازی شریکان آمریکا را نگران کرده
است.در حالی که دولت جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا از عمل به تعهدات خود
برای بازگشت به توافق هستهای برجام خوداری کرده رابرت مالی در این مصاحبه
مدعی شد که آمریکا به حل و فصل اختالفات هستهای با ایران پایبند است.چند
روز پیش هم بلومبرگ به نقل از منابعی مدعی شده که مذاکرات رفع تحریمهای
ایران در دوحه پایتخت قطر احتماال پس از سفر رئیسجمهور آمریکا به منطقه
در اواخر ماه جاری میالدی از سر گرفته شود.دو دیپلمات اروپایی گفتند تالشها
برای احیای برجام ممکن است پس از تاریخ پیشنهادی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در ماه جاری ادامه یابد.مذاکرات دو روزه قطر هفته گذشته با دیدار انریکه
مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران در
دوحه پایتخت قطر برگزار شد.
گروسی:

آماده از سرگیری فعالیت های ضروری
در ایران هستیم

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
بــا بیان اینکه آژانس زمینههــا و رویههای مختلفی را
به ایران پیشــنهاد کرده اســت ،گفت :این پیشنهادها
همچنــان وجــود دارد و آژانــس آماده از ســرگیری
فعالیتهای ضروری در ایران است.به گزارش تارنمای
رســمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،گروسی سهشنبه در سخنرانی خود در
دانشــکده کورال بل در امور آســیا و اقیانوسیه در اســترالیا در خصوص برنامه
هستهای ایران و همکاریها و نظارتهای آژانس با تهران گفت :آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در سه سال گذشته زمینهها و رویههای مختلفی به ایران پیشنهاد
کرده اســت و این پیشــنهادها همچنان وجود دارند و آژانس آماده از سرگیری
فعالیتهای ضروری (در ایران) است .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا ،وی
ادعا کرد :مذاکرات پیرامون برنامه هســتهای ایران در خأل اتفاق نمیافتد و مفاد
مهم است .عدم پیشــرفت در راستی آزمایی ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای
ایران ،ممکن اســت بر تصمیمات سایر کشــورها تأثیر بگذارد .مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ادعا کرد :ما اکنون در شرایطی هستیم که همسایگان ایران
نگران بدترین شرایط هستند و میتوانند بر اساس آن برنامه ریزی کنند .وی در
تداوم ادعاهای خود افزود :امروزه کشورهایی در منطقه با دقت آنچه در ارتباط با
ایران اتفاق میافتد را دنبال میکنند و تنشها در منطقه در حال افزایش است.
گروسی مدعی شد :رهبران سیاسی در منطقه آشکارا اعالم کردهاند که اگر ایران
به یک تهدید هســتهای تبدیل شود ،آنها نیز فعاالنه به دنبال سالح هستهای
خواهند بود .جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید کرده است تمام فعالیتهای
صلح آمیز هســتهای ما کام ًال با حقوق و تعهدات ما با معاهده منع اشاعه( NPT
) و موافقتنامه پادمان آژانس مطابقت دارد .جمهوری اســامی ایران به عنوان
یکی از اعضای مســئول معاهده منع اشــاعه به اصل همکاری با آژانس متعهد
اســت و تمامی تعهدات خود را بر اســاس معاهده مذکور و موافقت نامه جامع
پادمان انجام داده اســت ،زیرا آژانــس بدون هیچ مانعی به فعالیتهای خود در
ایران ادامه میدهد.برنامه هستهای صلحآمیز ایران تحت قویترین و سرزدهترین
راســتیآزمایی ،نظارت و شفافیت هستهای بوده که تاکنون در طول تاریخ منع
اشاعه در یک کشور انجام شده است.ایران همچنین در  ۲۰مارس  ،۲۰۲۲مطابق
با بیانیه مشــترک توافق شــده در  ۵مارس  ۲۰۲۲و در چارچوب جدول زمانی
تعیین شده ،اطالعات الزم را در مورد مکانهای ادعایی به آژانس ارائه کرد.
شوک بزرگ به جانسون؛

استعفای دو عضو مهم کابینه انگلیس

منابع خبری از اســتعفای وزرای بهداشت و دارایی
انگلیس از کابینه این کشور و همچنین نایب رئیس
حزب حاکم محافظه کار از این حزب خبر دادند.به
گزارش ایســنا ،به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم،
«ســاجد جاوید» و «ریشــی ســوناک» ،به ترتیب
وزیران بهداشت و دارایی انگلیس از سمت خود در دولت استعفا دادند.ساجد
جاوید با انتشــار پیامی در توییتر اعالم کرد :دیگر از نظر وجدانی نمیتوانم
به وظیفهام ادامه دهم.وی افزود :به دلیل عدم اعتماد به بوریس جانســون،
نخســتوزیر انگلیس از سمت خود اســتعفا میدهم.جاوید ضمن اشاره به
دیدار با جانسون برای تقدیم استعفای خود ،اظهار کرد :خدمت در این سمت
برایــم افتخار بزرگی بود ،اما با کمال تاســف میگویم که دیگر نمیتوانم با
وجدان راحت ادامه دهم.اندکی پس از اعالم استعفای جاوید ،ریشی سوناک
نیز با انتشار پستی در توییتر اســتعفا داد.وی در این پیام توئیتری نوشت:
مردم به حق انتظار دارند که دولت به درســتی ،شایسته و جدی اداره شود.
میدانم که این ممکن اســت آخرین پست وزارتی من باشد ،اما معتقدم که
این معیارها ارزش مبارزه را دارد و به همین دلیل اســتعفا میدهم.لحظاتی
پس از استعفای این دو وزیر «بیم افوالمی» ،نایب رئیس حزب محافظه کار
نیز از سمتش استعفا کرد.وی در این باره گفت که جانسون دیگر از مقبولیت
مردمی برخوردار نیســت.افوالمی در ادامه افزود :جانســون باید از نخست
وزیری اســتعفا دهد و من تحت رهبری او نمیتوانم کار کنم.ساعاتی پس
از این اســتعفا ،بوریس جانسون« ،استیو بارکلی» را به عنوان وزیر بهداشت
و «میشله دانالن» را به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی کرد.همچنین
«ناظم زهاوی» به عنوان وزیر دارایی معرفی شد.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز

مس
بگذاشتهام ،ات هچ کند رنگس تت؟

رای دو دلی رکدن و آهنگ جدایی

رامبرانت
رامبرانت هارمنزون فان راین (بــه هلندیRembrandt :
Harmenszoon van Rijn؛ تلفــظِ :رمبراند هارمِنسزون
فان َریــن) (زادهٔ  ۱۵ژوئیــهٔ  ۱۶۰۶یا  ۱۶۰۷میالدی -
درگذشتهٔ  ۴اکتبر  )۱۶۶۹نقاش هلندی و از چهرههای
طالیی آن کشور بود.رامبرانت هنرمندی بود که با
دوران
ِ
ولخرجی سرنوشت خودش را نابود کرده ولی اگر ولخرج
نبود رامبرانت ی هم وجود نداشت .رامبراند نقاش معروف
هلندی است که به سال  ۱۶۰۶در شهر لیدن به دنیا آمد
و به سال  ۱۶۶۹درگذشت .نماینده بارز مکتب و سبک
نقاشی هلندی و استاد ســایه و روشن در نقاشی است.
رامبراند پسر آسیابانی از مردم لیدن بود .مادرش او را به
خوانــدن کتاب مقدس (تورات و انجیل) ترغیب میکرد
و به این سبب خیال هنرآفرین او هرگاه از مشاهده و تصور زندگی واقعی هلند فراغتی مییافت بسوی
شهر بیتالمقدس پرواز میکرد و داستانهای مذهبی را مجسم میساخت .هنگامی که به دانشگاه وارد
شد ذوقی به آموختن مواد علمی نشان نداد .سرانجام شاگرد یکی از نقاشان محلی شد .پس از مدتی از
معلم چشم پوشید و نزد خود به کار پرداخت .بیست و دو ساله بود که به آمستردام رفت و در آنجا به
عنوان نقاش چهرهنگار به کار پرداخت و محبوبیتی به دست آورد .در آمستردام ازدواج کرد اما در سال
 ۱۶۴۲زنش درگذشت و بی اعتنایی محیط نسبت به تجدد و تنوعی که او در کار خود به وجود آورده
بود موجب شد که رمبراند کمکم از شیوه مورد پسند جامعه هلندی روگردان شود .روح نقاشی رمبراند
روشنی است .نقاش میکوشد از طریق تضادی که میان سایه روشن پرده خود به وجود میآورد فاجعه
زندگی بشــری و عشق آسمانی و اسرار روح و حقیقت چهره تصویر شده را نشان دهد .نقاش با محیط
خود روابط خوبی نداشت و مردم قدر هنرش را آن چنانکه خود هنرمند متوقع بود نمیشناختند.

پیشنهاد

پیوند تو ازفون شو و بسیار بگفتند:

از دست ربفتم من و رب دست هن ای تو
ننشی
بییاد تو رهزگ نیم رب کس

بس دام هک رد راه تو آهو ربه رکدند

ب
بشکس
عهدش شکن زود ،هک پیمان تت

تیری هک کنون رب دلم افتاد ز دستت

دیگر هچ کنم ،رگ ندرم جاهم ز دستت؟

نشس
ره چند رب خویش ندیدیم تت

رد دام رنفتی و کس از دام رنستت

از هر دری خبری

نمایشگاه ساالنه احشام در انگلیس /گتی ایمجز

ورزشی

مقصد بعدی رونالدو کجاست؟
هواداران فوتبال منتظر هستند تا ببینند سرنوشت رونالدو در این فصل لیگ قهرمانان چه می شود.به گزارش ایسنا و به نقل از
تایمز ،کریستیانو رونالدو فع ً
ال از منچستریونایتد کنار گذاشته شده است و ظاهرا ً به دنبال جدایی از این تیم است .اما سوپراستار
واقعا چه گزینه هایی روی میز خود دارد؟ باشگاه یونایتد فعال مسائل خانوادگی را دلیل غیبت رونالدو در تمرینات این تیم دانسته
اســت.گمانه زنیها در مورد خداحافظی کریستیانو رونالدو در منچستریونایتد شدت گرفته است .مطرحترین بازیکن لیگ برتر
انگلیس پیش از این برای غیبت در تمرینات فصل جدید عذرخواهی کرده است .گفته می شود منچستریونایتد به این ملی پوش
پرتغالی اعالم کرده است که این باشگاه در حال برنامهریزی با او برای فصل آینده است .با این حال گفته میشود رونالدو تمایلی
به ماندن در این تیم ندارد و قصد دارد به تیمی دیگر برود .اما چه تیمهایی خواهان به خدمت گرفتن فوق ستاره پرتغالی هستند:
چلسی  -بارسلونا-ناپولی-رم-بایرن مونیخ-اسپورتینگ لیسبون -منچستر یونایتد

مصرف بیش از حد ویتامین دی
شما را راهی بیمارستان میکند
گروهی از پژوهشگران در آخرین یافتههای خود اظهار کردهاند ،مصرف
بیش از حد مکملهای ویتامین دی با بروز بیماریهای جدی در افراد
مرتبط اســت.به گزارش ایســنا ،به نقل از اس اف ،در حالی که برخی
پژوهشــگران طی سالهای گذشته ارتباط بین مصرف ویتامین دی در
پیشگیری از ابتال به عفونت را مطرح کرده بودند ،اما اخیرا پژوهشگران با
مطالعه بیشتر این موضوع ،نتیجهگیری متفاوتی را ارائه و هشدار دادهاند
که مصرف بیش از حد ویتامین دی ممکن است شما را راهی بیمارستان
کند .به گفته پزشکان ،مصرف بیش از حد این ویتامین که از طریق نور
خورشــید و برخی غذاها نیز قابل دریافت اســت ،میتواند مضر باشد.
هیپرویتامینوز دی ( ،)hypervitaminosis Dوضعیتی که به دلیل مصرف
بیش از حد ویتامین دی ایجاد میشود ،در حال افزایش است و این امر
میتواند به طیف گستردهای از مشــکالت سالمتی جدی منجر شود.
هایپرویتامینوز اختاللی است که در اثر مصرف بیش از حد یک یا چند
ویتامین ایجاد میشــود.این اختالل معموال در اثر زیادهروی در مصرف
مکملهای غذایی رخ میدهد .هایپرویتامینوز دی ناشی از سطح خونی
باالی ویتامین دی اســت .زنان ،کودکان و افرادی که سیســتم ایمنی
ضعیفی دارند ،بیشتر در معرض ابتال به این بیماری هستند.پژوهشگران
این مطالعه ،پس از آنکه مرد میانسالی به دلیل هایپرویتامینوز دی راهی
بیمارستان شد ،زنگ خطر توجه به میزان مصرف این ویتامین را به صدا
در آوردند .این بیمار عالئمی مانند اســتفراغ ،تهوع ،درد قفســه سینه،
گرفتگی عضالت پا ،صدای زنگ در گوش ،خشــکی دهان ،تشــنگی،
اسهال و کاهش وزن داشت .عالئم او به مدت سه ماه ادامه داشت.

تخت گاز

سینما

خرید رادار برای یافتن
فرازمینیها!

فیلمساز ایرانی برنده جایزه جشنواره
کارلووی واری شد
اولین ساخته بلند کاوه دانشمند فیلمساز ایرانی برنده
جایزه بخش حمایتی «وعدهای شــرقی» در پنجاه و
پنجمین جشنواره فیلم کارلووی واری شد.به گزارش
ایســنا ،بخش حمایتی «وعدههای شرقی» (Eastern
 )Promisesکه به حمایت از پروژهای ســینمایی در
حال تکمیل اختصاص داد امســال میزبان  ۳۵پروژه
از کشور مختلف بود و در نهایت فیلم «سندم تابستان
بیپایان» اولین ســاخته بلند کاوه دانشمند توانست
جایزه فیلمهای در حال توسعه جشنواره کارلووی را از
خود کند.این فیلم که محصول ترکیه و فرانسه است
هماکنون در مرحله پستولید قرار دارد و قرار است در
ژانویه سال  ۲۰۲۳اکران شود.درام «سندروم تابستان
بیپایان» درباره زنی اســت که یک تماس تلفنی ناشناس دریافت می کند که به اطالع میدهد
که شــوهرش با دختر خوانده شان رابطه دارد .زن شروع به بررسی این ادعا میکند و حقایقی را
درمییابد که آرزو میکند واقعیت نداشته باشد.کاوه دانشمند فیلمساز ایرانی مقیم کشور جمهوری
چک و مدیر جشنواره فیلمهای ایرانی پراگ را بر عهده دارد.پنجاه و پنجمین جشنواره بینالمللی
فیلم «کارلووی واری» در روز اول جوالی ( ۱۰تیر) با نمایش فیلم ایتالیایی «ابرقهرمانان» ساخته
«پائولو ژنووزه» افتتاح شــد و «ســه هزار سال حسرت» ســاخته جدید «جورج میلر» نیز فیلم
اختتامیه این رویداد سینمایی در تاریخ  ۹جوالی ( ۱۸تیر) خواهد بود.

با یار پسندیده هک پیمان نواستت

هس
گفتی هک :ندارم من و م یبینم و تت

ات جان ندهم جای رجاحت ننماید

بارون درخت نشین
کتاب بارون درخت نشــین از مهمتریــن آثار ایتالو
کالوینو است که شــخصیت اصلی آن جهانی تازه را
به تصویر میکشــد :جهانی بر باالی درختان .در این
رمان ،نویســنده با بهرهگیری از زبان طنز به مسائل
سیاســی – اجتماعی میپــردازد و تالش میگیرد تا
بــا فاصله گرفتن از موضوعات مختلف دید بهتری به
دســت بدهد .شخصیت اصلی این رمان از سنتهای
کهنــه و قید و بند زندگی اجتماعــی فرار میکند و
شــیوهای خاص برای زندگی انتخاب میکند که در
ادامه این معرفی کتاب بیشــتر دربــاره آن به بحث
خواهیم پرداخت .شخصیت اصلی این رمان «کوزیمو
الورس دو روندو» اســت که پانزده ژوئن سال ۱۷۶۷
آخرین روزی بود که همراه خانوادهاش سر سفره حاضر شد .بعد از این روز کوزیمو به شکل تمام
قد در برابر خانواده خود میایســد و حاضر نیست شیوه زندگی آنها را ادامه دهد .او هنگامی که
تنها  ۱۲ســال بیشتر نداشــت «عصیان» میکند .اما دلیل این کار چه بود؟در ابتدای کتاب ما با
فضای خشــک ،رســمی و مقرراتی خانواده بارون آشنا میشویم و میبینیم که پدر خانواده – که
یکی از اشراف محلی بود – و مادر خانواده – که دختر یکی از ژنرالهای معروف جنگی بود و بعدها
خــود نیز ژنرال لقب گرفت – چه انتظاراتــی از کوزیمو و برادر کوچکترش یعنی «بیاجو» دارند.
آرزوی مادرمان این بود که ما در ارتشی – هر ارتشی که باشد – افسر شویم؛ امید پدرمان این بود
که روزی با شــاهزاده خانمی از خاندان امپراتوری عروســی کنیم( .کتاب بارون درخت نشین اثر
ایتالو کالوینــو – صفحه )۱۳برای درک بهتر انتظارات پدر و مادر از بچهها مثال غذا خوردن را در
نظر بگیرید .تشریفات صرف ناهار بسیار دقیق اجرا میشود و کوچکترین اشتباهی قابل بخشش
نیست .حتی باید حرکت قاشقها برازنده ،بیصدا و با طمأنینه باشد.

گنجینه

گرندتورر الکتریکی شش چرخ هنسی
هنسی به خاطر تیونینگ خودروهای مشهور آمریکایی و ارائه قدرت دیوانهوار شناخته شده و البته هایپرکار ونوم  GTاین برند نیز جزو
خبرســازترین خودروهای چند ســال اخیر بوده است .اگرچه ونوم  GTبر اساس لوتوس اگزیج شکل گرفته بود اما هایپرکار جدید ونوم
 F5محصولی مختص خود هنسی بوده و هدف از تولید آن کسب عنوان سریعترین خودروی تولیدی تاریخ خواهد بود .نسخه رودستر
این خودرو نیز در راه بوده اما تیونر مشهور تگزاس قب ًال روی یک خودروی کام ًال متفاوت نیز کار کرده است .پروجکت دیپ اسپیس که
محصولی کام ًال الکتریکی خواهد بود اولین بار در سال پیش پدیدار شد و یک گرندتورر شش چرخ با چهار صندلی و پیکربندی ۱+۲+۱
است .این محصول عجیب و  ۳میلیون دالری خروجی فراتر از  ۲۰۰۰اسب بخاری خواهد داشت و تنها  ۱۰۵دستگاه از آن تولید خواهد
شد .این هیوالی جادهای طول بیش از  ۶متری خواهد داشت و قرار است در سال  ۲۰۲۶از راه برسد .جان هنسی در مصاحبه اخیر خود
با هنسی جزئیات بیشتری از اولین محصول الکتریکی خود را منتشر کرده است.یکی از اهداف این خودروی شش چرخ دستیابی به رکورد
پرشتابترین خودروی چهار چرخ (سرعت  ۳۲۲کیلومتر در ساعت) خواهد بود .اگرچه هنسی خیلی وارد جزئیات قوای محرکه و باتری
این خودرو نشده اما گفته که ظرفیت باتری آن باعث ایجاد شعاع حرکتی  ۱۰۰۰کیلومتری خواهد شد .این یک ادعای کام ًال برجسته
بوده زیرا پروجکت دیپ اسپیس خودروی سنگینی خواهد بود .البته قرار است شش پیشرانه الکتریکی برای آن در نظر گرفته شود .باید
دانست فاصله بین محوری زیاد این خودرو باعث ایجاد فضای زیاد به منظور نصب باتری بزرگ خواهد شد.

یک میلیونر برای چیزی که خودش آن را «شکار بشقاب پرندهها»
مینامد ،یک سیستم راداری  ۲۵فوتی( ۷.۶متری) متعلق به دوران
جنگ سرد را خریده اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل،
در حالــی که اغلب میلیونرها ثروت خود را صرف خرید خودروهای
لوکس و گرانقیمت و قایقهای مجلل میکنند« ،ویلیام ساچیتی»
از ثروت خود برای خرید یک ایســتگاه راداری دوران جنگ ســرد
در نورویچ انگلستان استفاده کرده است.ساچیتی که یک کارآفرین
بریتانیایی اســت ،شــبکهای از جادههای خصوصی را در زمینی به
وسعت  ۲۵۰هزار مایل مربع خریداری کرد تا در اصل ،وسایل نقلیه
خودران خود را که شــبیه به یک سفینه فضایی هستند ،آزمایش
کنــد ،اما یک رادار نیــز در این زمین وجود دارد.وی در پاســخ به
این سوال که از او پرســیده شد با این دستگاه غولپیکر که زمانی
ارتش بریتانیا از آن برای هشدار در مورد رصد احتمالی موشکهای
هستهای استفاده میکرد ،چه میخواهد بکند به شوخی گفت :معلوم
است که میخواهم از آن برای شکار بشقاب پرندهها استفاده کنم.
وی افزود :من راهی برای احیای این سیســتم پیدا خواهم کرد و به
مردم اجازه خواهم داد بهترین راه را برای استفاده از آن انتخاب کنند
و حدس میزنم که مردم بخواهند از آن برای شکار بشقاب پرندهها و
فرازمینیها استفاده کنند.این سیستم راداری بزرگ در پایگاه نیروی
هوایی سلطنتی «نیتیشید» که یک ایستگاه دفاع هوایی در انگلستان
بوده است ،قرار دارد و در سال  ۲۰۱۰با قیمت باورنکردنی  ۴میلیون
و  ۷۸۰هزار دالر برای فروش گذاشته شد ،اما «ساچیتی» از گفتن
مبلغی که برای این مکان پرداخت کرده است ،خودداری کرد.

