
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4972شنبه 22 مرداد 1401  15 محرم 1443  13 آگوست 2022  sobheqtesad@ sobheqtesad@ sobhe-qtesad

وزیر امور خارجه درباره مذاکرات برای رفع تحریم ها در وین گفت: پیام خود را از طریق اروپایی ها به آمریکا منتقل کرده ایم و امیدواریم طرف امریکایی با نگاه واقع 
بینانه و عملگرایانه و پذیرش خواسته های برحق و قانونی ایران، زمینه برای توافق پیرامون متن نهایی را فراهم آورد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، حسین 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز چهارشنبه در گفت وگوی تلفنی با مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، ضمن تسلیت ایام محرم و عاشورای حسینی، حمله 
وحشــیانه رژیم صهیونیســتی به غزه، ترور فرماندهان مقاومت و به شهادت رساندن جمعی از مردم بی دفاع فلسطین به خصوص کشتار کودکان بیگناه را به شدت 

محکوم کرد.وزیر امور خارجه در این گفت  وگوی تلفنی از ابراز همبستگی دولت ترکیه با سیل زدگان سیل اخیر....

www.sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان در گفت  وگو با وزیر خارجه ترکیه؛

پیام خود را از طریق اروپا به آمریکا منتقل کرده ایم
info@sobh-eqtesad.ir

آیا رونق به بازار سرمایه برمی گردد؟
بازار سرمایه ایران همچون بسیاری از حوزه های دیگر، سیاست زده شده 
است و تا ابهامات سیاسی تعیین تکلیف نشود کاهشی شدن نرخ بهره 
بین بانکی و گزارش های مثبت سه ماهه شرکت ها هم نمی تواند بورس 
را از خواب رکودی، بیدار کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، بازار سرمایه در حوصله سربرترین روزهای ممکن بسر می برد. 
بازار پرحاشــیه بورس در دو سال گذشته، پس از موج صعودی سنگین 
که با اســتقبال بخش قابل توجهی از مردم همراه شــد، شاهد ریزشی 
عجیب و غریب بود و سقوطی جدی را پشت سرگذاشت و سیل مردمی 
را که روی اقبال به آن نشــان داده بودند در ناامیدی شدیدی فرو برد و 
سرمایه هایی را که همچون کوه یخ تا شاخص 2 میلیون واحدی بزرگ 
شده بودند را در شــاخص حدود یک میلیون و 100 هزار واحدی آب 
کرد، پس از موج صعودی و نزولی بازار سرمایه، التهابات بازار روز به روز 
کاسته شد و بازار پا به فضای رکودی گذاشت.ارزش معامالت از 20 هزار 
میلیارد تومان به نحوی کاسته شد که این روزها حتی در برهه هایی به 
زیر 2 هزار میلیارد تومان هم رسیده است که این موضوع حاکی از فضای 

سرد بازار بورس تهران در روزهای گرم مرداد ماه دارد.

آیا رونق به بازار سرمایه باز می گردد؟
 کارشناسان و صاحبنظران زیادی در خصوص دالیل رفتارهای عجیب و 
شاید کم سابقه بازار سرمایه صحبت کرده اند، از تخلفاتی که در نهادهای 
نظارتی مختلف مرتبط با بازار شــکل گرفت تا عدم تعهد صندوق های 
بازارگردان به انجام تکالیف خود، از تصمیمات خلق الساعه مسئولین در 
خصوص بازار سرمایه تا عدم آگاهی تازه واردان به بازار سرمایه و هزار و 

یک دلیل دیگر که علت حال و هوای این روزهای بورس هستند.

نرخ بهره بین بانکی
در ادبیات اقتصادی چند ســال اخیر کشور، که شاید تعداد افراد فعال 
در بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه رشد چشمگیری کرده است، سوژه 
پرحاشــیه و پرحرف و حدیثی تحت عنوان نرخ بهره بین بانکی، شکل 
گرفته است.شاید کمتر فعال بورسی این روزها اخبار نرخ بهره بین بانکی 
را دنبال نکند، گرچه به اعتقاد اکثر کارشناســان نمی توان به صراحت 
گفت که نرخ بهره بین بانکی بطور مســتقیم روی بازار سرمایه اثرگذار 
اســت و تغییرات جزئی و هفته ای آن تاثیر خاصی روی بازار می گذارد، 
اما هم زمانی ریزش بازار ســرمایه در سال های اخیر و تقارن آن با رشد 
نرخ بهره بین بانکی بطوریکه وقتی بازار در روزهای رو به رشد خود در 
ســال های قبل بود این نرخ حدود 10 درصد و امروز که بازار پس نزول 
در شــرایط رکودی فرو  رفته باالی 20 درصد اســت، چشــم و گوش 
فعاالن و سرمایه گذاران بورس را به کوچکترین تغییرات نرخ بهره بین 
بانکی حساس کرده اســت بطوریکه با کوچکترین تغییری که در این 
نرخ چــه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش رخ می دهد، واکنش 

نشان می دهند.

افت قیمت های جهانی کامودیتی ها
اقتصاد جهانی پساکرونایی، تمام قد برای رویارویی با تورمی که حاصل 
از سیاست های انبساط پولی دولت ها برای عبور از وضعیت همه گیری 
ویروس کرونا اتخاذ شده بود، آماده می شود. در همین راستا بانک های 
مرکزی اقتصادهای بزرگ و پیشــرو جهانی همگی به واسطه ابزارهای 
مالی و پولی که در اختیار دارند به دنبال لگام زدن بر اسب افسارگسیخته 
تورم هستند.فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی بزرگترین اقتصاد دنیا و 
به تبع آن بانک های مرکزی سایر کشورها اکثرا با متوسل شدن به ابزار 
پولی نرخ بهره، سعی در انقباضی کردن اقتصاد خود دارند، به دنبال این 
رویکردهای انقباضی و کم شدن تقاضا در بازار کاال قیمت کامودیتی ها 
افت قابل توجهی را تجربه کردند.شرکت های کامودیتی محور در بورس 
تهران، که اغلبا از ارزش بازار باالیی برخوردار هستند به تبعیت از کاهش 
قیمت کامودیتی ها جهانی، با کاهش قیمت مواجه شــدند و در همین 
راســتا طی چند روز گذشته شاخص کل بورس پس از کشمکش های 
بی حاصل در نهایت ســطح یک میلیون و 500  هــزار واحدی را هم از 
دست داد و به یاس و ناامیدی فعاالن بازار سهام برای حرکت قیمت ها 

در روزهای بعدی افزود.

بازار سرمایه در دو راهی
اقتصــاد و متغیرهای کالن اقتصادی کشــور در این روزها چشــم به 
مذاکرات دوخته اند و تا شرایط اقتصادی کشور شفاف تر نشود، نمی شود 
انتظــار حرکت خاصی چه در جهت صعود و چــه در جهت نزول را از 
بازار ســرمایه داشت. حجم بســیار پایین معامالت روزانه، رکود و عدم 
تحرک شاخص کل به طور واضح مهر تاییدی بر این استدالل می زند. 
ارزش معامالت ســهام هم در این روزها کف های جدیدتری می ســازد 
بطوریکه در بعضی روزها، ارزش معامالت سهام خرد به کمتر از 3 هزار 
میلیارد تومان هم می رســید که شاید ناامید کننده ترین اتفاق ممکن 
برای سهامداران بحســاب بیاید.در توضیح شرایط رکودی بازار سرمایه 
همین بس که برخالف ســال های گذشته که انتشار گزارش های خوب 
توسط شرکت ها اســتقبال خریداران را به خرید سهام افزایش می داد 
این بار شاهد چنین امری نبودیم و قرمزی تابلوی بورس حتی با انتشار 
گزارش های خیلی خوب  فصل بهار شــرکت ها هم جای خود را با رنگ 
ســبز عوض نکرد. طبق اکثر تحلیل ها شرکت های بورسی و بخصوص 
شرکت های بزرگ و اصطالحا بنیادی بازار سرمایه در شرایط ارزنده ای 
قرار دارند، همان سهم هایی که در قیمت های چندین برابری صف های 
خرید میلیونی و حتی میلیاردی داشــتند و سر خریدن آنها در گذشته 
دعوا بود، این روزها برخالف آن روزها سر نخریدن آنها دعواست و بازار 
میلی به آنها نشــان نمی دهد.به نظر می رســد بازار سرمایه فعال چشم 
انتظار مذاکرات برجامی اســت. به هر حال باید گفت که توافق یا عدم 
توافق می تواند مسیرهای مختلفی باشند که بورس با ورود به آنها شرایط 
متفاوتی خواهد داشت. طبق نظر کارشناسان طبیعتا اگر توافقی صورت 
گیرد با کاهش انتظارات تورمی و باز شــدن مجراهای تجاری کشــور، 
همچنین فروش بیشتر نفت و افزایش ارز تحت اختیار دولت و به دنبال 
آن کاهش تورم، تاثیر مثبتی حداقل در کوتاه مدت روی بازار ســرمایه 

ندارد.....
ادامه در همین صفحه

یادداشت اقتصادی

 افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی بگیر
 تامین اجتماعی به کجا رسید؟

افزایش حقوق بازنشستگان »غیرحداقلی بگیر« سازمان تامین اجتماعی )سایر سطوح درآمدی( که با گالیه ها 
و اعتراضاتی همراه شده بود با تصمیم اخیر دولت در مسیر اصالح قرار گرفته و آن طور که سرپرست وزارت 
رفاه گفته قرار است هفته آینده نهایی و جزئیات آن اعالم شود.به گزارش ایسنا، افزایش حقوق بازنشستگان 
ســازمان تامین اجتماعی برای سال جاری اوایل خردادماه در هیئت دولت به تصویب رسید و بر این اساس 
حقوق حداقلی بگیران که ۶2 درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را تشکیل می دهند، مشمول افزایش 
5۷.۴ درصدی  - مطابق مصوبه شورای عالی کار و حداقل حقوق و دستمزد کارگران - شد و حداقل دریافتی 
آنها به پنج میلیون و 5۸0 هزار تومان رســید.همچنین حقوق آن دســته از مســتمری بگیران که زیر 10 
میلیون تومان حقوق دریافت می کردند ) 32 درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی(،  10 درصد افزایش 
یافت و مبلغ کمک معیشتی ۶50 هزار تومان به آنها تعلق گرفت. مستمری بگیران باالی 10 میلیون تومان 
حقوق )شــش درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی( نیز مشمول افزایش 10 درصدی پایه حقوق شدند.

در این میان بازنشستگان  غیرحداقلی بگیر این میزان افزایش حقوق را خالف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی 
دانســتند. در نهایت با ورود مستقیم رئیس جمهور برای رفع دغدغه بازنشستگان، پیگیری هایی انجام و در 
نهایت تصمیم گیری در این باره به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی سپرده شد و یازدهم مردادماه 
بود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در تشریح آخرین تصمیمات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی 
بازنشســتگان گفت: پیرو دستور رئیس جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از 
برگزاری نشســت های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیئت دولت برای تعیین تکلیف افزایش 

حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.
محمدهادی زاهدی وفا، سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت 
دولت، در توضیحاتی پیرامون آخرین وضعیت اصالح مســتمری بازنشســتگان، اظهار کرد: با تاکید رئیس 
جمهور، اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی تفویض شــد. وزرای عضو هم 
بر اســاس اختیاراتی که در چارچوب پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی به آنها واگذار شده بود اصالح 
مســتمری سایر سطوح بازنشســتگان را پذیرفتند.وی افزود: از آنجایی که بخشــی از این منابع به صورت 
تعهدی دیده شده ، الزم است به منابع نقدی تبدیل شود لذا جلساتی را با نمایندگان بازنشستگان داشتیم و 
پیشنهادات خوبی دادند و ما این پیشنهادات را بررسی کردیم. در هفته آتی نیز نشست دیگری با نمایندگان 
بازنشستگان خواهیم داشت و در نشست سراسری آنها که هفته آینده برگزار خواهد شد شرکت خواهیم کرد 
و اصالح مســتمری را جهت اجرا، نهایی می کنیم.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان 
اعمال و اجرای این اصالحیه برای حقوق بازنشستگان گفت: به تفصیل در نشستی که با خبرنگاران در هفته 
آینده خواهیم داشــت، در این باره صحبت و جزئیات را به اطالع خبرنگاران و بازنشستگان خواهیم رساند. 
تصمیم الزم در این باره اتخاذ شده است و اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با بازنشستگان 
و نمایندگان دارد که جزئیات آن را هفته آینده اعالم خواهیم کرد.همچنین شب گذشته، میرهاشم موسوی، 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز درباره زمان اعمال اصالحات روی احکام بازنشستگان گفت: با عنایت 
به اینکه فرایند پرداخت حقوق از بیستم هر ماه طبق محاسبات و در قالب سامانه  متمرکز برای بازنشستگان 
انجام می گیرد؛ لذا برای اعمال افزایش جدید و نحوه پرداخت و تأمین مالی مربوطه با هماهنگی با کانون ها؛ 

نیازمند زمان هستیم و انشاءهلل صدور احکام جدید در شهریورماه انجام می پذیرد.

تهران - ایرنا - معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تالش و اقدامات دولت 
برای کاهش نگرانی مــردم در حوزه اقتصادی، ابراز امیدواری کرد از ۶ ماهه 
دوم امســال به ثبات اقتصادی و اوایل ســال آینده به رونق اقتصادی دست 
یابیم.»ســید صولت مرتضوی« در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه 
دولت ایرنا درباره موعد ثبات اقتصادی در کشــور این اظهارات را بیان کرد و 
توضیح داد: ارزیابی من این اســت که حدود ۴0 روز اســت که به یک ثبات 
رسیده ایم یعنی نوساناتی که در بازار بوده فروکش کرده است و امیدواریم از 
۶ ماهه دوم امسال به ثبات اقتصادی و از اوایل سال آینده به رونق اقتصادی 
برسیم.معاون اجرایی رئیس جمهور سپس درباره مهمترین اقدامات دولت در 
یک سال اخیر گفت: در این مدت اقدامات خوبی در سیاست خارجی و داخلی 
انجام شد که از مهمترین آن تقویت روابط با کشورهای جهان به ویژه منطقه 
و افزایش و توسعه روابط ایران با آنهاست و دولت سیزدهم ثابت کرد همواره 
هوادار و خواهان توســعه و ارتقا ســطح روابط با کشورهای خارجی از جمله 
همسایگان هســتند و در این مدت تعامالت بسیار مطلوبی با سایر کشورها 
حاصل شد.مرتضوی حضور ایران و عضویت آن در اجالس شانگهای، مراودات 
با ســایر کشــورها و دیدارهای رســمی خارجی رئیس جمهور در سفرهای 
خارجی و میزبانی ایران از مقامات ارشــد کشــورها را از مهمترین موفقیت 
های دولت در این بخش برشمرد و از رکورد سفرهای استانی رئیس جمهور 
و هیات دولت در یک سال اخیر به 31 استان به عنوان اتفاق های مهم دولت 
مردمی ســیزدهم یاد کرد.وی گفت: رئیس جمهور در کنار سفرهای استانی 
چند سفر مجزا و به صورت موضوعی در یک سال اخیر داشت که از کرملین 
تا کرمان در حادثه ســیلی که ایجاد شد گرفته تا بازدید سرزده از اندیکای 
اســتان خوزســتان و سفر مجدد به خرمشــهر و آبادان برای توسعه این دو 
شهر و بازدید از حادثه متروپل و دلجویی از حادثه دیدگان و سایر سفرهای 
موضوعی از جمله آنها بود که این حضور میدانی، اثرگذار و تصمیم ســاز در 
راستای رفع مشکالت بود.مرتضوی به آزادسازی سواحل در این دولت اشاره 
کرد و گفت: در این مقطع تمام سواحلی که در اختیار دستگاه های اجرایی 
بود منهای آن بخش از دســتگاه هایی که ارتباطشان با دریا اجتناب ناپذیر 

بود، آزاد شده است.

تبدیل اقتصاد رفاقتی به رقابتی
سرپرســت نهاد ریاست جمهوری اصالح ساختار نظام اقتصادی از رفاقتی به 
رقابتی را از دیگر اقدامات شــاخص دولت برشمرد و گفت: بحث ساماندهی 
یارانه ها در اصالح نظام اقتصادی خواسته تمام کارشناسان و اقتصاددانان بوده 
و با توجه به شعار مبارزه با فساد که رئیس جمهور بر آن تاکید داشت دست 

به اصالح ساختار اقتصادی کشور زد هر چند در ابتدا با نامالیمات و نوساناتی 
همراه شــد، اما خوشبختانه به ثبات رسیدیم که امیدواریم با رونق اقتصادی 

نگرانی مردم رفع شود.  

قطع پیوند مستقیم اقتصاد با برجام
مرتضوی از دیگر اقدامات یک سال اخیر دولت را قطع پیوند مستقیم اقتصاد 
با برجام عنوان کرد و گفت: این دولت اثبات کرد که بدون هرگونه باج دادن 
به اربابان می توان کشور را اداره کرد و خوشبختانه امروز صادرات نفت ما در 
وضعیــت مطلوب قرار دارد.وی در تکمیل این بخش از اظهارات درباره اینکه 
این منابع صرف کجا می شــود، افزود: ۴۸0 هزار میلیارد تومان از این منابع 
در کســری بودجه سال گذشته لحاظ شده است و از این منابع برای افزایش 
یارانه ها و حقوق هزینه می شود و بخش اعظم منابع هم برای بدهی های دولت 
گذشــته به صندوق بازنشستگان کشوری و لشگری و بخش قابل توجه هم 
وارد طرح های عمرانی و مهم اقتصادی هزینه شده است و امیدواریم در یک 

بازه زمانی مناسب مردم طمع شیرین خدمات را لمس کنند.

دامنه ریسک پذیری دولتمردان باالست
معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی که آیا موضوعی بود که دولت 
در این یک ســال نتوانسته باشد انجام دهد، گفت: نظر به اعتمادی که ملت 
دارند و رفتار صادقانه ای که رئیس جمهور با مردم دارد دامنه ریسک پذیری 
دولت مردان باال رفته است و به ذهن من خطور نمی کند که موضوعی باشد 
و دولــت با تعلل و بنا بر عللی نخواهد اجرا کنند.مرتضوی ادامه داد: یکی از 
برتری های این دولت این است که اجرای قانون هر چند دشوار هم باشد اما 

خود را ملزم به اجرای آن می داند.

ارتباط رئیس جمهور با مردم در دور دوم سفرها افزایش می یابد
معاون اجرایی رئیس جمهور درباره نحوه برگزاری دور دوم سفرهای استانی 
گفت: پیشنهاد نخســت نظارت میدانی بر اجرای مصوبات سفر دور نخست 
است و اینکه در دور دوم ارتباط رئیس جمهور با مردم حتی بیشتر می شود و 
اگر کرونا کاهش یابد رئیس جمهور عالقه مند است به شهرستان های مختلف 
ســفر کند و با مردم از نزدیک ارتباط داشــته باشد و در واقع ارتباط رئیس 
جمهور با مردم در دوره دوم ســفرهای استانی بیشتر از گذشته خواهد بود 
و اگر نقاط یا حلقه های مفقود وجود دارد برای رفع آن اقدام شــود.مرتضوی 
افزود: اساس سفرهای دور دوم رونق اقتصادی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال و 

عملیاتی شدن و به نتیجه رسیدن واحدهای مسکونی است.

معاون اجرایی رئیس جمهور:

کشوراز۶ماههدومامسالبهثباتاقتصادیمیرسد

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، با اشاره 
به شرایط شیوع این بیماری در کشور، گفت: طبق 
اتفاقی که در سایر کشورها افتاد، شاهد بودیم که 
دو تا ســه ماه طول می کشید تا این موج کاهش 

یابد و شــاید مــا هنوز در حال طــی کردن روند 
افزایشی بیماری باشیم.دکتر سید احمد طباطبایی 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره بــه افزایش آمار 
شهرهای قرمز کرونا در کشور، گفت: تعداد موارد 
ابتال و مرگ و میر هم افزایش یافته اســت و این 
درحالی اســت که در این ایام شاهد عدم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از ســوی جامعه بوده ایم. 
مســافرت ها و تجمعات افزایش یافته است آنهم 
در شرایطی که گاهی یک فرد مبتال علی رغم ابتال 
به بیماری، در مجالس شــرکت می کرد و چندان 

هم نگران انتشار و سرایت بیماری خود به دیگران 
نبود؛ زیرا شــاید از گوشه و کنار شنیده بودند که 
سویه جدید کرونا خیلی مرگ و میر زیادی ندارد، 
بنابراین بی احتیاطی ها افزایش یافت.وی با تاکید 
بر اینکه هنوز پیش بینی برای زمان رسیدن به قله 
موج هفتم بیماری زود اســت، تصریح کرد: طبق 
اتفاقی که در ســایر کشورها افتاد شاهد بودیم که 
دو تا سه ماه طول می کشید تا این موج کاهش یابد 
و شــاید ما هنوز در حال طی کردن روند افزایشی 

بیماری باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

»ریالدیجیتال«درشهریورمیآید
وزیر اقتصاد:

می دانستیم افزایش 10 درصدی 
حقوق کارگشا نیست اما ترجیح دادیم 

کسری بودجه زیاد نباشد

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اتهام زنی های 
بی پایان آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری 
های وزارت اقتصاد قرار گرفته اســت، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق 
تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای الزم در سیاست 
پولی، مالی و بودجه ای و ســایر ابزارها برای کنترل این مســئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.سیداحسان 

خاندوزی روز 20 مردادماه در نشست.....

کدامکشورهاازلوازمخانگیایرانی
استفادهمیکنند؟

چگونهسهامبورسیراوثیقهوامکنیم؟
رییس جمهور در نشست با فعاالن اقتصادی استان کرمان: 

دولتگامهایموفقیدرتعامالتتجاریخارجیبرداشتهاست

3

2

5

6

6

2

2

آیا رونق به بازار سرمایه برمی گردد؟
چرا که بازار ســرمایه به عنوان بازاری که چشــم و گوش بسته از تورم دنباله روی می کند حداقل در سهم هایی 
که سهم های دالری به حساب می آیند احتماال اگر ریزش خاصی را تجربه نکنیم  نمی توان انتظار رشدی هم به 
دنبال کاهش نرخ ارز داشته باشیم. به نظر می رسد در این صورت گروهی از سهامی که به اصطالح ریالی هستند، 
شــرایط جذاب تری برای سرمایه گذاری نسبت به ســایر گروه های سهام داشته باشند. البته باید این نکته را هم 
متذکر شد که اگر توافق پایدار و بلند مدتی صورت بگیرد و به دنبال آن سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت 
گیرد شــرایط شرکت ها به مراتب بهتر از امروز می شــود و می توان انتظار بهبود عملکرد و افزایش سودسازی از 
شرکت های بورسی داشت که در بلندمدت می تواند وضعیت کلی بازار سرمایه را بهبود ببخشد.اما از طرف دیگر، 
در صورتیکه توافق صورت نگیرد با توجه به رشد نقدینگی و جا ماندن بازار سرمایه از سایر بازارها، احتماال سهامی 
که به اصطالح ســهام دالری تلقی می شوند شــرایط جذاب تری برای سرمایه گذاری نسبت به باقی سهام داشته 
باشــند و می توان از بازار سرمایه انتظار صعود داشت چرا که در صورت عدم توافق انتظارات تورمی شکل گرفته 

موتور محرکی برای بورس خواهد بود.

کاهشمدتبروز
عالئمکرونادر
BA۵وBA۴سویههای
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گزیده خبر

رهبر انقالب اسالمی در پاسخ به نامه»زیاد النخاله«:
ثابت کردیدهربخش مقاومت به تنهایی 
می تواندبینی دشمن رابه خاک بساید

رهبر انقالب اســالمی در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
گفتند: ثابت کردید هر بخش از مقاومت به تنهایی می تواند بینی دشــمن را به 
خاک بساید.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در پاســخ به نامه آقای زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین، 
مقاومت شجاعانه جهاد اسالمی را موجب ارتقاء جایگاه این جنبش در مقاومت 
و خنثی شدن خدعه رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن بینی آن دانستند و 
با تأکید بر لزوم حفظ یکپارچگی همه گروه های فلسطینی، خاطرنشان کردند: 

دشمن غاصب رو به ضعف، و مقاومت فلسطین رو به قوت است.
متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر مجاهد جناب آقای زیاد النخاله دام توفیقه

سالم علیکم،
نامه ی متین و مژده بخش جنابعالی را دریافت کردم. خداوند به شما پاداش نیک 
دهد و پیروزی نهائی ملت سربلند و مظلوم فلسطین را نزدیک فرماید.حادثه ی 
اخیر، افتخارات جنبش جهاد اسالمی فلسطین را مضاعف ساخت و جایگاه جهاد 
اســالمی را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقاء بخشید. شما با 
مقاومت شجاعانه ی خود، سیاست خدعه آمیز رژیم غاصب را خنثی کردید. شما 
ثابــت کردید که هر بخش از مجموعه ی مقاومــت، به تنهائی هم میتواند بینی 
دشمن را به خاک بساید. شــما با پیوند زدن مجاهدت در غزه با کرانه، و دیگر 
نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت جهاد، توانستید یکپارچگی جهاد ملت 
فلســطین را به ُرخ دشــمن خبیث و خدعه گر بکشید. همه ی سعی گروههای 
فلسطینی در همه ی ســرزمین فلسطین باید برای حفظ این یکپارچگی باشد. 
دشمن غاصب رو به ضعف است و مقاومت فلسطین رو به قوت است، و ال حول و 

ال قوة اال باهلل. ما همچنان در کنار شمائیم. سالم علیکم و العهود بحالها..
سّیدعلی خامنه ای
20 مرداد 1401

زیاد نخاله در نامه خود به حضور گسترده مجاهدان فلسطینی بخصوص جنبش 
جهاد اسالمی و شاخه نظامی سرایا القدس در سراسر فلسطین به ویژه در غزه و 
کرانه قهرمان غربی اشــاره و خاطرنشان کرد: با حضور گردانهای مقاومت جهاد، 
هیچ روزی نمی گذرد مگر آنکه در کرانه غربی درگیری هایی با رژیم صهیونیستی 
به وقــوع می پیوندد.دبیرکل جنبش جهاد اســالمی در تشــریح وضعیت غزه، 
به ایســتادگی مقتدرانه این منطقه در مقابل رژیم اشــغالگر اشاره کرد و درباره 
درگیری های سه روزه اخیر افزود: ما این درگیری ها را »وحدة الساحات« )اتحاد 
میدان ها( نامیدیم تا بر اتحاد ملت مان در برابر دشــمنی تأکید کنیم که با تمام 
قدرت و توطئه هایش سعی بر نابودی این اتحاد دارد.زیاد نخاله با تأکید بر اینکه 
در این جنگ سراسر ســرزمین اشغالی فلسطین تحت بُرد شلیک موشک های 
مقاومت جهاد اسالمی قرار داشت، گفت: این نبرد برآوردهای رژیم صهیونیستی 
را مختل کرد به شــکلی که آنها ظرف سه روز مجبور به تقاضای آتش بس و تن 
دادن به شــروط مقاومت شدند.دبیرکل جهاد اســالمی، نقشه دشمن را ایجاد 
تفرقــه در میان نیروهای مقاومت خواند و افــزود: آنها اعالم کردند که هدف از 
جنگ فقط جهاد اســالمی است اما جهاد اسالمی با مبارزه مقتدرانه و شجاعانه 
خود، حیرت و حمایت کلیه نیروهای مقاومت در منطقه و جهان را برانگیخت و 
از سوی ملت فلسطین و همه تشکیالت مقاومت و در رأس آن جنبش حماس، 
مورد تأیید و حمایت قرار گرفت.دبیر کل جهاد اســالمی این دستاورد مقاومت 
را مقدمه پیروزی های بزرگ تر ملت فلسطین در آینده خواند و با تشکر از نقش 
د حســن نصراهلل و همچنین حمایت و  جنبش حزب اهلل به رهبری جناب ســیّ
تأییدهای ایران در همه ابعاد به رهبری و هدایت رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان 
کرد: اگر این حمایتها و ایستادگی مستمر و همیشگی شما نبود، این پیروزی و 

پیروزی های گذشته به دست نمی آمد.

امیرعبداللهیان در گفت  وگو با وزیر خارجه ترکیه؛
پیام خود را از طریق اروپا به آمریکا منتقل 

کرده ایم
وزیــر امور خارجه درباره مذاکرات برای رفع تحریم ها در وین گفت: پیام خود را 
از طریق اروپایی ها به آمریکا منتقل کرده ایم و امیدواریم طرف امریکایی با نگاه 
واقع بینانه و عملگرایانه و پذیرش خواسته های برحق و قانونی ایران، زمینه برای 
توافق پیرامون متن نهایی را فراهم آورد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، 
حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز چهارشنبه در گفت وگوی تلفنی 
با مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه، ضمن تســلیت ایام محرم و عاشورای 
حسینی، حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه، ترور فرماندهان مقاومت و به 
شــهادت رساندن جمعی از مردم بی دفاع فلسطین به خصوص کشتار کودکان 
بیگناه را به شدت محکوم کرد.وزیر امور خارجه در این گفت  وگوی تلفنی از ابراز 
همبســتگی دولت ترکیه با سیل زدگان سیل اخیر کشورمان و ارسال محموله 
کمکهای انسان دوستانه تشــکر کرد.مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در 
این مکالمه تلفنی، با گرامیداشــت عاشورای حسینی، بر غیر قابل توجیه و غیر 
انسانی بودن کشتار غیر نظامیان و به ویژه کودکان توسط صهیونیست ها تاکید 
کرد.در ادامه طرفین با ارزیابی مثبت از سفر اخیر رئیس جمهور ترکیه و هیات 
عالیرتبــه همراه به تهران، در خصوص نحوه  پیگیری توافقات و  دســتاوردهای 
هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه تبادل نظر کردند.  وزیر امور 
خارجه از دستور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی مبنی بر پیگیری مجدانه توافقات 
ســفر اردوغان به تهران خبر داد و افزایــش ارتباطات وزارت خانه ها و نهادهای 
دو کشــور برای تحقق برنامه های پیش بینی شده در راستای منافع دو ملت را 
ضروری دانســت.امیرعبداللهیان همچنین آغاز بازی های همبستگی کشورهای 
اسالمی در قونیه را تبریک  گفت و برای دولت ترکیه در برگزاری موفقیت آمیز 
این مسابقات ابراز امیدواری کرد.وزیر امور خارجه ترکیه نیز با ابراز خرسندی از 
میزبانی ورزشکاران ایرانی اظهار اطمینان کرد اینگونه مسابقات نقش سازنده ای 
در تقویت پیوندهای میان جوامع مســلمان ایفا خواهد کرد.وزیر امور خارجه در 
ادامه با اشــاره به مذاکرات اخیر وین برای رفع تحریم ها گفت: ما پیام خود را از 

طریق اروپایی ها به امریکا منتقل کرده ایم. 

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اتهام 
زنی های بی پایان آمریکا علیه جمهوری اسالمی 

ایران
بافتن این افسانه های نخ نما و بی اساس در حال تبدیل شدن به یک رویه تکراری 
در سیســتم قضایی و تبلیغاتی آمریکا است و این بار، از سناریوسازی در ارتباط 
با عناصر ورشکسته سیاسی و بی ارزش مانند بولتون برای پیش بردن این روند 
استفاده شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان گفت: مقامات قضائی آمریکا در تداوم اتهام زنی های بی 
پایان این کشــور علیه جمهوری اسالمی ایران و تداوم سیاست شکست خورده 
ایران هراسانه، در یک داستان سرائی جدید، اتهاماتی را بدون ارائه مدارک معتبر 
و مستندات الزم مطرح نموده اند.کنعانی افزود: اینگونه ادعاهای بی پایه و اساس 
با اهداف و انگیزه های سیاسی صورت گرفته و در حقیقت فرار به جلو، جوسازی 
تبلیغاتی و خصوصا فرار از مســؤلیت پاسخگویی به جنایات متعدد تروریستی 
اســت که دولت آمریکا یا مانند ترور بزدالنه سردار شهید سلیمانی مستقیما در 
آن دست داشــته و یا مانند جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی و گروه های 
تروریستی مانند داعش با حمایت و پشتیبانی آمریکا ارتکاب یافته اند.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی تصریح کرد بافتن این افسانه های نخ نما و بی اساس در حال 
تبدیل شــدن به یک رویه تکراری در سیستم قضایی و تبلیغاتی آمریکا است و 
این بار، از سناریوسازی در ارتباط با عناصر ورشکسته سیاسی و بی ارزش مانند 
بولتون برای پیش بردن این روند اســتفاده شــده است.جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به هرگونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهامات مضحک قویا هشدار 
مــی دهد و تاکید می کند حق هرگونــه اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین 
الملــل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع جمهوری اســالمی ایران را برای خود 

محفوظ می داند.

رییسی:
 ایران هیچگونه تغییر در جغرافیای سیاسی 

منطقه را نمی پذیرد
رییس جمهــور گفت: ایران آمادگــی دارد تمام ظرفیت هــای خود را برای 
برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن بکار گیرد.به گزارش 
خبرگزاری صداوســیما؛ سید ابراهیم رئیسی عصر روز چهارشنبه در پاسخ به 
تماس تلفنی »نیکول پاشــینیان« نخست وزیر ارمنستان، روابط دو کشور را 
تاریخــی و عمیق توصیف کرد و بر ضرورت برنامه ریزی برای افزایش ســطح 
همکاری های اقتصادی پایدار تهران - ایروان تاکید کرد.رئیس جمهور با اشاره 
به درگیری های روزهای گذشته در قفقاز، اظهار داشت: پایبندی امضاکنندگان 
بیانیه سه جانبه آتش بس به مفاد آن و حل و فصل مسائل باقیمانده از طریق 
گفتگــو و راهکارهــای دیپلماتیک، بهترین راه برای ایجــاد آرامش و امنیت 
در منطقه قفقاز اســت.دکتر رئیسی با اشــاره به بیانات راهبردی رهبرمعظم 
انقالب در دیدار اخیر با روســای جمهور روسیه و ترکیه مبنی بر حساسیت 
جمهوری اسالمی ایران نســبت به مرزهای خود در منطقه قفقاز و مقابله با 
هرگونه تالش برای تغییر آنها، تصریح کرد: ایران هیچگونه تغییر در جغرافیای 
سیاســی منطقه را نمی پذیرد و آمادگی دارد تمام ظرفیت های خود را برای 
برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز و رشــد و توسعه آن بکار گیرد.»نیکول 
پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان نیز در این گفتگوی تلفنی گزارشی مفصل از 
درگیری های اخیر بین ارمنستان و آذربایجان ارائه داد.نخست وزیر ارمنستان 
همچنین با ابراز خرسندی از توسعه روابط تهران – ایروان، بر آمادگی کشورش 
برای تسهیل در ترانزیت کاال میان دو کشور و افزایش همکاری ها در حوزه های 

زیرساختی از جمله راه و انرژی تاکید کرد.

رییس جمهور در نشست با فعاالن اقتصادی استان کرمان: 

دولت گام های موفقی در تعامالت تجاری خارجی برداشته است
کرمان - ایرنا - رییس جمهور گفت: دولت مردمی، گام های 
موفقــی در رفع موانع داخلی، رشــد اقتصادی و تســهیل 
تعامالت تجاری خارجی برداشــته اســت.به گــزارش ایرنا، 
آیت اهلل ســیدابراهیم رییسی عصر پنجشــنبه در نشست با 
فعاالن اقتصادی استان کرمان افزود: دولت، مجلس، فعاالن 
اقتصــادی، تعاونی ها، بخش دولتــی و خصوصی باید برای 
رونق تولید تالش کنند و هر آنچه که مانع تولید در کشــور 
اســت باید از پیش پا برداشته شــود.وی با تشریح اقدامات 
و برنامه های دولت در راســتای رونق تولید در کشور اظهار 
داشــت: رونق تولید کلید غلبه بر همه مشکالت اقتصادی از 
جمله بیکاری و اولویت اصلی کشــور در شرایط فعلی است.

رییس جمهور از نظرات و دغدغه های دلسوزانه مطرح شده 
از سوی فعاالن اقتصادی حاضر در این نشست تشکر کرد و 
گفت: بیان مشــکالت و راهکارهای حل آنها از سوی فعاالن 
اقتصــادی، به تصمیم ســازان و تصمیم گیران کمک بزرگی 
می کند.وی خودکفایی، اســتقالل و عزت کشــور را در گرو 
تقویت رونق تولید دانست و افزود: امروز تولید مساله محوری 
کشور است و همه بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی باید 
تالش کنند که تولید در کشــور رونق یافته و موانع موجود 
بر ســر راه تحقق این هدف رفع شود.دکتر رییسی، فعاالن 
اقتصادی را افســران حوزه تولید کشور خواند و افزود: امروز 
هر چه تولید، اشــتغال و فعالیت های دانش بنیان در کشور 
تقویت شود، مایه امیدواری دوستان و ناامیدی دشمن است 
و این مهم با تالش ها و فعالیت های معمول و مرسوم حاصل 
نمی شود، بلکه نیاز به تالشی مجاهدانه دارد.وی با بیان اینکه 
امروز عرصه جنگ اراده هاست، افزود: دشمن نمی خواهد ما 
پیشــرفت کنیم اما ما با اتکای خداوند متعال و خودباوری و 
تالش جهادی پیــروز این میدان خواهیم بود.رییس جمهور 
با بیان اینکه ایران سرشار از ظرفیت های متنوع و ارزشمند 
است، بر مردمی ســازی اقتصاد کشــور تاکید کرد و افزود: 
دولت مصمم است که تصدی گری های خود را به بخش های 
خصوصی و تعاونی واگذار کند و در جایگاه هدایت، حمایت و 
نظارت قرار گیرد. دولت مردمی عمیقا به میدان داری بخش 
خصوصی نه فقط در عرصــه اقتصاد بلکه در عرصه فرهنگ 
نیز باور دارد.وی با تاکید بر باور مبنایی دولت ســیزدهم به 
توان و ظرفیت های داخلی کشور، برخی کاستی های موجود 
در روند رشــد و توسعه کشور در ادوار گذشــته را متاثر از 
امید به بیگانگان دانست و گفت: در دولت مردمی معقتدیم 
که با تکیه به داشــته های خودمان می توانیم کشــور را به 

بهترین نحو بســازیم. هر جا به داشــته های خودمان تکیه 
کردیم، موفق بوده ایم.آیت اهلل رییســی بــا بیان اینکه هیچ 
کس حق ندارد روند رشــد و پیشرفت کشور را به هر دلیلی 
متوقف کند، افزود: راه تسریع پیشرفت کشور رفع موانع در 
داخل و تســهیل تعامالت و تبادالت با کشورهای همسایه و 
دوست است که دولت مردمی در این مسیر گام های موفقی 
برداشــته است.وی جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی 
را از جملــه اقدامات مهم دولت در مســیر تمهید شــرایط 
داخلی رونق تولید برشــمرد و گفت:  تاکنون سه تفاهم نامه 
مشــارکت در تامین سرمایه با مشــارکت بنگاه های بزرگ 
اقتصادی منعقد شــده که ثمرات چشمگیری را برای رونق 
اقتصاد ملی به همراه خواهد داشــت.وی ادامه داد: در زمینه 
جذب ســرمایه گذاری خارجی نیز قراردادهایی منعقد شده 
که بزودی اثرات آن در کشــور قابل مشــاهده خواهد بود.

رییس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود، مدیریت 
عالمانه و توام با برنامه ریزی درست را دیگر اولویت کشور در 
مواجهه با مشــکالت خواند با اشاره به مثال مدیریت کمبود 
برق در تابســتان جاری، گفت: همه شاهد بودند که با وجود 
عقب ماندگی ها در بخش تولید برق، تامین و مصرف برق در 

تابستان امسال به گونه ای مدیریت شد که خاموشی و قطع 
برق مردم را آزار نداد و این اثبات کرد که با مدیریت صحیح 
می توان بر کمبودها و کاســتی ها غلبه کرد.آیت اهلل رییسی 
همچنین بــه برنامه ریزی دولت برای جبران عقب ماندگی ها 
در بخش تولید برق اشــاره کرد و اظهار داشت: افزایش ۳۵ 
هزار مگاواتی ظرفیت تولید بــرق کلید خورده که 10 هزار 
مگاوات آن از محل برق خورشــیدی تامین خواهد شد و در 
این زمینه اســتان کرمان جایگاه مهمی دارد.رییس جمهور 
در ادامــه به ضرورت بهره گیــری از ظرفیت ها و مزیت های 
موجود در کرمان برای توسعه این استان اشاره و تصریح کرد: 
اجرای طرح های آبرســانی زیرسطحی می تواند ظرفیت های 
عظیم کشاورزی اســتان کرمان را متحول کند و همچنین 
کرمان به عنوان بهشت معادن کشور بیش از ۵0 ماده معدنی 
قابل اســتخراج دارد که بهره بــرداری بهینه و دانش بنیان از 
این منابع می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی و ارتقای 
استقالل کشور داشته باشد.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به قدردانی فعاالن اقتصادی از اقدام دولت برای اصالح 
شــیوه تخصیص یارانه کاالهای اساســی اشاره کرد و گفت: 
تکمیل این اقدام نیازمند برداشــتن گام هــای دیگری هم 

هســت که کم کردن و حذف فاصلــه ارز آزاد و ارز نیمایی 
یکی از این گام ها اســت.آیت اهلل رییســی به مطالب مطرح 
شــده درباره مالیات از سوی فعاالن اقتصادی حاضر در این 
جلســه اشاره کرد و افزود: قبال هم تاکید کرده ام که در اخذ 
مالیات از اصناف و فعاالن اقتصادی باید اصل بر اعتماد باشد 
چــرا که اصناف و فعاالن اقتصــادی در خط مقدم مبارزه با 
تحریم های ظالمانه و محدودیت هــای خارجی قرار دارند و 

مدافعان معیشت و اقتصاد کشور به شمار می آیند.
وی در بخــش پایانی ســخنان خــود، از اراده جدی دولت 
برای کاهش بیکاری در اســتان کرمان خبر داد و گفت: در 
اســتانی که این همه ظرفیت در حوزه هــای گوناگون دارد، 
زیبنده نیســت که مردم با مشــکل بیکاری مواجه باشند. 
دولــت مردمی تمام توان خود را بــرای رونق تولید و ایجاد 
اشتغال در استان کرمان به کار خواهد گرفت.رییس جمهور 
در ابتدای این جلســه ضمن عرض تســلیت به مناســبت 
ایام ســوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و امام سجاد 
)ع(، از حضور در دیار ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی 
ابراز خرســندی کرد و با اشــاره به ویژگی های شــخصیتی 
آن شــهید بزرگوار، گفت: آنچه در میان ویژگی های شهید 
ســلیمانی شــاخص بود، خودباوری، اتکا به خداوند متعال 
و تالش مجاهدانه برای غلبه بر مشــکالت بود. حاج قاســم 
هیچ گاه تسلیم محدودیت ها نشد و همیشه با تکیه بر توان 
جوانان و ظرفیت های داخلی، بزرگترین دستاوردها را برای 
کشــور رقم زد.در این جلسه پیش از سخنان رئیس جمهور 
تعدادی از فعاالن اقتصادی اســتان کرمان به بیان دیدگاه ها 
و دغدغه های خود پرداختند.همچنین وزیر امور اقتصادی و 
دارایی نیز در ســخنانی کوتاه با تشریح اقدامات دولت برای 
رفع موانع تولید در کشــور، گفت: پس از چندین ماه تالش 
امروز خرســندم که اعالم کنم دســتور رییس جمهور برای 
عدم انتقال مالیات شــرکت های بزرگ به اســتان تهران و 
تخصیص این درآمدهای مالیاتی به شــهرهای محل فعالیت 
این شــرکت ها به طور کامل اجرا شــد و مالیات بیش از ۳ 
هزار و ۵00 شرکت به ارزش بیش از ۶ هزار و ۵00 میلیارد 
تومان به شــهرهای محل استقرار این شــرکت ها پرداخت 
خواهد شد.اســتاندار کرمان نیز در سخنانی به ظرفیت ها و 
توانمندی های استان کرمان در تولید برق خورشیدی اشاره 
کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
تا ۳ یا 4 سال آینده ظرفیت تولید برق خورشیدی در کرمان 

به بیش از میزان برق مصرفی استان کرمان خواهد رسید.
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گزیده خبر

وزیر اقتصاد:
می دانستیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق 
کارگشا نیست اما ترجیح دادیم کسری 

بودجه زیاد نباشد
وزیــر اقتصاد و دارایی بــا تاکید بر اینکه 
مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در 
صدر و اولویــت هدف گذاری های وزارت 
اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت 
در ســتاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی 
ماننــد رونق تولید، کمک بــه تولید و ... 
نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از 
همه اهرم ها و ابزارهای الزم در سیاســت 

پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی 
استفاده کنیم.سیداحسان خاندوزی روز ۲۰ مردادماه در نشست صمیمانه با 
فعاالن اقتصادی اســتان کرمان در محل اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: در 
شرایطی هستیم که از بین شاخص های کالن اقتصاد، آن موردی که بیش از 
همــه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید مورد عالج فوری قرار بگیرد، تورم 
و بی ثباتی در نظام قیمت هاســت.وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار در 
ســنوات اخیر اظهار کرد: در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم باالیی را شاهد 
بودیم که موجب فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف کننده و مردم شد که برنامه 
ریزی و چشــم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کامال دستخوش تغییر 
و تحوالت کرده و باعث شــده که ندانیم خود را برای چه قیمت و هزینه ای 
آماده کنیم.وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت 
ها در بــازار در صدر و اولویت هدف گذاری هــای وزارت اقتصاد قرار گرفته 
اســت، افزود: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق 
تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم 
ها و ابزارهای الزم در سیاســت پولی، مالی و بودجه ای و ســایر ابزارها برای 
کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.خاندوزی با بیان اینکه این 
هدفگذاری اقتضائاتی دارد و ما به عنوان فعاالن اقتصادی باید در جریان این 
هدفگیری دولت باشــیم افزود: در این راستا، در ابتدا انضباط گیری دولت را 
در دســتور کار قرار دادیم و در همین مسیر نیز سخت گیری ها را از دستگاه 
های دولتی آغاز کردیم. می دانســتیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان 
دولت کارگشا نیست اما ترجیح دادیم کسری بودجه زیادی نداشته باشیم.وی 
با تاکید بر اینکه سعی شده است در این دولت عملکرد بانک ها منضبط شده 
تا منجر به کنترل نقدینگی شود، افزود: ناچار بودیم در همین راستا سیاست 
های کنترلی ویژه ای از سوی بانک مرکزی اعمال کنیم. سقفی برای ترازنامه 
بانک ها در هر ماه در نظر گرفته شده تا مجموعه نقدینگی کشور متورم نشود.

وزیر اقتصاد و داریی با بیان اینکه هنر شبکه بانکی است که به نحوی کنترل 
نقدینگی را انجام بدهد اظهار کرد: این کنترل نقدینگی باید به گونه ای باشد 
که تولیدکنندگان همچنان دسترسی به منابع را داشته باشند و ضربه تولیدی 
به آنها وارد نشود و بنگاه های کوچک و متوسط که سختی زیادی دارند، زیر 
پا له نشوند.خاندوزی با تاکید بر اینکه در راستای کمک به رشد تولید و رونق 
اقتصاد ملی جهت گیری هایی را در دولت دنبال می کنیم و کمک به تسهیل 
تولیدکنندگان را در دستور کار داریم، در ادامه با اشاره به سیاست های کمک 
به حوزه توزیعی اظهار کرد: مالیات معادن و مجموعه هایی که از اســتان ها 
منتفع می شــوند، باید در همان استان هزینه شود.وی درباره بحث بازگشت 
مالیات از سوی شرکت هایی که در استان های خودشان قرار ندارند نیز گفت: 
در سال گذشته از نزدیک به ۲۴۰۰ شرکتی که مالیات آنها در استان دیگری 
وصول می شد مجموعا نزدیک به ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض 
دریافت شــد که قرار است به خود اســتان ها بر گردد که خبر خوبی است.

خاندوزی به بحث تسهیالت که دغدغه مشترک فعاالن اقتصادی بود نیز اشاره 
کرد و گفت: اگر بتوانیم خط اعتباری موقتی تعریف کنیم، تا پایان سال باید 
این تسهیالت تسویه شود و پیشنهاد ما این است از روش تامین مالی زنجیره 
ای اســتفاده کرده ضمن آنکه آمادگی داریم از روش های دیگر تامین مالی 
نیز در این راســتا استفاده کنیم.وزیر اقتصاد ادامه داد: نقدینگی در کشور ما 
کم نیست اما مهم این است که برای نقدینگی موجود ابزارهای الزم طراحی 
و اعتمادسازی صورت گیرد تا در خدمت فعالیت های سودآور اقتصادی قرار 
گیرد.وی با اشــاره به موضوع اقاله وثایق بانکی که از سوی فعاالن اقتصادی 
مطرح شد، گفت: ما با جهت گیری دولت قبل در این زمینه مخالف هستیم و 
با بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم تا تجدید نظری در احکام اقاله صورت بگیرد 
که گشــایش خوبی برای فعاالن اقتصادی به دنبال خواهد داشت.خاندوزی 
در بحث مالیات نیز عنوان کرد: متاســفانه شاهد هستیم میزان مالیاتی برگه 
تشــخیص را آنقدر دور از مســتندات صادر می کنند که وقتی مالیات نهایی 
می شــود می بینیم فاصله خیلی زیادی وجود دارد و متاسفانه این رویه رایج 
تقریبا در تمام استان های کشور وجود داشته که در همین راستا نیز با رئیس 
ســازمان مالیاتی صحبت کرده ام.وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اینکه برگه 
های تشــخیص چند برابر صادر شــود و فعال اقتصادی دنبال اثبات مالیات 
خود بیفتد، از گالیه هایی اســت که به زودی بخشــنامه ای از سوی سازمان 
مالیاتی در این راستا صادر می شود و این رویه ناسالم و معیوبی که در سنوات 
گذشــته بخش خصوصی از آن در رنج بوده، را اصالح خواهیم کرد.وی درباره 
رفع تعهدات ارزی و مشــکالت فعاالن اقتصادی در این زمینه عنوان کرد: ما 
تعدادی صادرکننده و واردکننده معتبر داریم و معتقدیم بخش های شــفاف 
و قانون مدار کشــور نباید حسابشان مسدود شود و باید خطاهایی که در این 
زمینه صورت گرفته جبران شود.خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه در موضوع 
بیمه، موارد را از طریق شورای عالی بیمه کار را دنبال می کنیم، افزود: بانک 
هایی که ۵۰ درصد سپرده های استان را در خود استان تسهیالت نمی دهند، 
از نظر دولت دارند تخلف می کنند اما در حوزه بیمه شــاید فاقد چنین رویه 
هایی هستیم تا منابع استان به کار توسعه خود استان بیاید ولی پیگیری در 
این زمینه را نیز خواهیم داشت.وی با تاکید بر اینکه باید باب تعامل بین دولت 
و فعاالن اقتصادی باز باشــد، عنوان کرد: در حوزه توسعه منطقه ای نیازمند 
این هستیم تا جایی که ممکن است خود استان ها و مناطق کشور را قوی و 
توانمند کرده و اختیارات را از پایتخت به حوزه فعالیت استان ها منتقل کنیم 
تا صاحب نظران و مسئوالن بهترین تصمیمات را در مورد مناطق بگیرند.وزیر 
اقتصاد با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تعداد زیادی از اختیارات را به استان ها 
تفویض کردیم و در حوزه بانکی در ابتدای سال جاری ابالغ کردیم که پرونده 
ها تعیین تکلیف شــود، افزود: هدف دولت کمک کردن به توسعه استان ها و 
توسعه متوازن بین استان هاست.خاندوزی خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه 
بســیاری از مقامات ملی کشور رویه سابق را می پسندند اینکه تصمیمات در 
مرکز باید گرفته شــود، اما باب همایونی وزارت اقتصاد در اســتان هاست تا 
بهترین تصمیمات را در زمان الزم در همان استان بگیرند تا گره های کوری 
که در راستای رونق اقتصادی در کشور ایجاد شده، باز بشود و باید مسئوالن 
استانی کرمان کمک کنند تا یکی از نمونه های خوب را در استان کرمان به 

عنوان الگو داشته باشیم.

واریز یارانه مرداد مشموالن قبلی و جدید
سازمان هدفمندی یارانه ها، از واریز نقدی یارانه مردادماه به همراه یارانه های 
معــوق و البته پرداخت برای مشــموالن جدید خبر داد؛ این واریز ســاعت 
۲۴روز)پنج شنبه( انجام شد.به گزارش ایسنا، مرحله ۱۳۸ یارانه های نقدی که 
در واقع چهارمین مرحله از یارانه های جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی اســت 
از ساعت ۲۴ امروز همزمان با ۲۰ مردادماه به حساب سرپرستان خانواد واریز 
و قابل برداشــت خواهد شد. با توجه به دهک بندی صورت گرفته به ازای هر 
فردی که خانوار او بین دهک اول تا ســوم قرار دارد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و 
برای کســانی که بین دهک چهارم تا نهم قرار دارند ۳۰۰  هزار تومان واریز 

انجام خواهد شد.

برای افرادی که اعتراض ثبت کردند یارانه مرداد واریز می شود
 خانوارهایی که یارانه  آنها از اردیبهشــت ماه یعنی از شــروع واریز یارانه های 
http://hemayat.mcls. جدید قطع شده بود و درخواســت بازبینی را در سامانه

gov.ir/ ثبت کرده بودند اگر در بررسی صورت گرفته بین دهک اول تا نهم قرار 
گرفته باشند  یارانه مردادماه را به تناسب دهکی که در آن قرار دارند، دریافت 
خواهند کرد. گفتنی است که پیش از این همراه با یارانه تیرماه نیز افرادی که 
نسبت به قطع یارانه خود اعتراض و درخواست بازبینی کرده بودند در صورتی 

که بین دهک اول تا نهم قرار داشتند، یارانه تیرماه را دریافت کردند. 

برای ثبت نامی ها هم یارانه مرداد واریز می شود
گروه دیگر کســانی هســتند که پیش از ایــن به هر دلیلــی یارانه دریافت 
نمی کردند و از اواخر اردیبهشــت ماه که ثبت نام از جاماندگان یارانه از سوی 
سازمان هدفمندی یارانه ها شروع شــد، در سامانه  https://my.gov.ir ثبت نام 
کرده اند. بر این اســاس بعد از بررسی های صورت گرفته برای خانوارهایی که 
بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند یارانه تیرماه واریز شد .همچنین افرادی که 
بعد از آن و تا ابتدای مرداد ماه ثبت نام کرده بودند مورد بررسی قرار گرفته و 

یارانه مرداد نیز برای آنها واریز خواهد شد .  

معوقات یارانه هم واریز می شود
اما موضوع مورد توجه مربوط به پرداخت معوقات یارانه اســت؛ یعنی کسانی 
که اعتراض کرده و یا ثبت نام جدید داشته اند و از تیرماه مشمول یارانه نقدی 
شده باشند با توجه به بررسی صورت گرفته ، همراه با مرداد ماه ، یارانه معوق 
اردیبهشت و خرداد یعنی دوماه اول شروع یارانه جدید را دریافت خواهند کرد. 

متقاضیان همچنان می توانند اعتراض و یا درخواست ثبت نام خود را 
اعالم کنند 

 با این حال متقاضیان بازبینی دهک بندی و افرادی که یارانه آنها از اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ قطع شــده اســت، همچنــان می توانند جهت ثبــت یا پیگیری 
درخواست خود به سامانه اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس 
https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ 
تماس بگیرند.ثبت نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده اند 
یا متقاضی جدید دریافت یارانه هســتند نیز همچنان ادامــه دارد. این افراد 
می توانند با مراجعه به https://my.gov.ir نســبت به ثبت نام خانوار خود اقدام 
کنند.جهت ثبت نام در این ســامانه، در اختیار داشتن شماره تلفن همراه به  
نام سرپرســت خانوار، کد ملی، کد پســتی،تاریخ تولد و شماره شبای بانکی 
مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، ضروری است. 
تمامی اشخاص می توانند جهت کسب اطالع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، 
کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* )ستاره ۴ ستاره ۴۳۸۵۷ ستاره کد ملی 

مربع( را با شماره تلفن همراه به نام خود شماره گیری کنند.

اکونومیست بررسی کرد؛

قیمت باالی امالک چگونه تولید را کم می کند؟
در ماه های گذشته سلسله تحقیقاتی به موضوع تاثیر قیمت باالی 
امالک بر اقتصاد به ویژه در چین و کشورهای ثروتمند پرداخته 
اســت.اقتصادآنالین – عاطفه حســینی؛ به گزارش اکونومیست، 
علی رغم اینکه عالقه اقتصاددانان به زمین در طول زمان کاهش 
یافته اســت، اما برای اقتصاددانان سیاســی قرون ۱۸ و ۱۹، این 
موضوع برای درک جهان، اهمیت اساسی داشت. آنها بر این باور 
بودنــد که توزیع رانت حاصل از مالکیت زمین می تواند اطالعات 
مهمی درباره شکاف بین ثروتمندان و فقرا و همچنین انواع دیگر 
آسیب های اقتصادی بدهد. با این وجود اقتصاددانان در قرن بیستم 
کمتــر به زمین اهمیت می دادند.اما از آغاز هزاره، اقتصاددانان به 
طور فزاینده ای درباره تاثیری که قوانین منطقه بندی محدودکننده 
بر تولید اقتصادی شهرها دارد، بحث کرده اند. سقوط بازار مسکن 
آمریکا در ســال های ۲۰۰۷ تــا ۲۰۰۹ و بحران مالی جهانی نیز 
باعث افزایش تحقیقات در مورد عواقب رکود در بخش امالک شد. 
بر این اساس، ترازنامه بانک ها تضعیف می شود و صاحبان خانه ها 
کمتر خرج می کنند که چنین شرایطی به طور بالقوه باعث رکود 
می شود.همچنین در ســال های اخیر رشته دیگری از تحقیقات 
منتشر شــده که مانند اقتصاددانان سیاسی گذشته، بسیاری از 
آســیب های اقتصادی طوالنی مدت را به زمین نسبت می دهد. 
نتایــج این تحقیقات که در آنها به رونق طوالنی مدت امالک در 
چین نیز اشاره شده، نشان می دهند که چگونه قیمت های باال و 
فزاینده زمین بر وام دهی، ســرمایه گذاری و در نهایت بهره وری 
تأثیر می گذارد. نتیجه نگران کننده این است که قیمت های باال و 
فزاینده ملک می تواند اثرات اقتصادی زیان باری داشته باشد، زیرا 
ســرمایه گذاری مولد را از بین برده و منجر به تخصیص نادرست 
سرمایه می شود. در شدیدترین موارد، تورم و قیمت باالی زمین 
می تواند دلیل اصلی تداوم رشــد آرام بهره وری باشــد.امالک و 
مســتغالت بزرگترین طبقه دارایی در جهان است، بطوریکه در 
ســال ۲۰۲۰، حدود ۶۸درصد از دارایی های غیرمالی جهان که 
شــامل کارخانه، ماشــین آالت و همچنین دارایی های نامشهود 
مانند مالکیت معنوی است را تشکیل می داد. زمین و نه سازه های 
ساخته شــده بر روی آن، کمی بیش از نیمی از این ۶۸درصد را 
تشــکیل می دهد. با باالرفتن ارزش ها، سهم زمین در دارایی های 
غیــر مالی به شــدت در برخی کشــورها افزایش یافته اســت 
)اگرچه تعداد کمی از داده هــا این موضوع را گزارش می کنند(، 
بــرای مثال در بریتانیا از ۳۹درصد در ســال ۱۹۹۵ به ۵۶درصد 
در ســال ۲۰۲۰ رسیده اســت.از آنجایی که زمین را می توان به 

راحتــی ارزش گذاری کرد و نمی تــوان آن را مخفی کرد، وثیقه 
خوبی برای استقراض اســت. بنابراین اثر اولیه افزایش قیمت ها، 
همانطور که قیمت ها در بیشــتر کشــورها در چند دهه گذشته 
افزایش یافته، افزایش وام دهی و فعالیت اقتصادی است. خانوارها 
می تواننــد از اموال خود که ارزش آن رو به افزایش اســت، برای 
وام گرفتن با نرخ های بهره پایین تر اســتفاده کنند. شرکت های 
مالک زمین نیز می توانند راحت تر به منابع مالی دسترسی داشته 
باشند. دارایی  بیشتر هم باعث می شود مردم در خرج کردن پول 
احساس راحتی کنند.از ســوی دیگر استفاده از زمین به عنوان 
وثیقه، به ویــژه در مکان هایی که بانک ها نقش زیادی در تامین 
مالی شــرکت ها دارند، آثار زیانباری دارد. توانایی شرکت ها برای 
استقراض، بر اساس دارایی های آنها و نه پتانسیل تولیدی تعیین 
می شــود. بنابراین صاحبان زمین در مقایسه با کسانی که برای 
مثال دارایی های نامشــهود زیادی دارند، راحت تر از بانک ها وام 
می گیرند.بر اساس مقاله ای که در سال ۲۰۱۸ توسط سباستین 
دوئر از بانک تسویه بین المللی منتشر شد، شرکت های آمریکایی 
فهرست شده با وثیقه ملکی بیشتر می توانند بیشتر از رقبای خود 

وام بگیرند و ســرمایه گذاری کنند، حتی اگر بهره وری کمتری 
داشــته باشند. این تأثیرات درست قبل از بحران مالی جهانی در 
اسپانیا نیز مشهود بود. در تحقیقی که سال گذشته منتشر شد، 
سرجی باسکو از دانشگاه بارسلونا و دیوید لوپز-رودریگز و انریکه 
مورال-بنیتو از بانک اسپانیا خاطرنشان کردند که تولیدکنندگان 
دارای امالک در این کشور تمایل به دریافت اعتبار بانکی بیشتری 
نسبت به سایر شــرکت ها دارند.همچنین افزایش قیمت امالک 
می توانــد از وام دهی مولد جلوگیــری کند و منجر به تخصیص 
نادرست سرمایه شــود. زمانی که بازار مســکن رونق می گیرد، 
بانک ها تمایل بیشــتری به وام های رهنی دارند اما از آنجایی که 
وام دهندگان با محدودیت های ســرمایه مواجه هستند، اغلب با 
کاهش وام دادن به مشــاغل همراه است.این اثر توسط تحقیقات 
منتشر شده در سال ۲۰۱۸ که بصورت مشترک توسط دانشگاه 
میامی، دانشگاه پنسیلوانیا و ویرجینیا انجام شده، نشان داده شده 
است. بر اساس داده های این تحقیقات، در آمریکا و بین سال های 
۱۹۸۸ تــا ۲۰۰۶، افزایش به میزان یک انحراف معیار در قیمت 
مسکن در مناطقی که یک شعبه بانک وجود دارد، رشد وام دهی 

به شــرکت هایی که از همان بانــک وام می گیرند را تا ۴۲درصد 
کاهش می دهد. کل سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت های 
تحــت تاثیر نیز ۲۱درصد کاهش یافته اســت. با توجه به اینکه 
بانک ها در کشــورهای ثروتمند، وام های رهنی خود را به شدت 
افزایش داده اند، چنین تأثیرات جایگزینی ممکن است در جاهای 
دیگر نیز قابل توجه باشد. در ۱۷اقتصاد پیشرفته، سهم وام مسکن 
از کل وام های بانکی از ۳۲درصد در سال ۱۹۵۲ به ۵۸درصد در 
سال ۲۰۱۶ )آخرین سالی که داده ها در دسترس است( افزایش 
یافته اســت.با توجه به اینکه سرمایه گذاران چین تمایل باالیی 
برای امالک و مستغالت دارند، اثرات قیمت باالی زمین در غرب 
هر چه که باشــد، مقیاس مشــکل در چین حتی بزرگتر به نظر 
می رسد.طیف وسیعی از تحقیقات اخیر نشان می دهد که قیمت 
باالی زمین در چین، وام دهی بانکی را از تولیدکنندگان ســبک 
دور کرده و هزینه های تحقیق و توسعه شرکت های فهرست شده 
را کاهش می دهد. همچنین ایــن موضوع منجر به بازتخصیص 
اســتعدادهای مدیریتی به ســمت بخش امالک می شود.یکی از 
نتایج قابل توجه از مقاله ای است که در سال ۲۰۱۹ توسط هارالد 
هاو از دانشگاه ژنو و دیفی اویانگ از دانشگاه تجارت و اقتصاد بین 
المللی در پکن بر اســاس داده های تولیدکنندگان در ۱۷۲ شهر 
چین منتشر شد. بر اساس این گزارش، افزایش ۵۰درصدی قیمت 
ملک، هزینه های اســتقراض را افزایش می دهد، سرمایه گذاری و 
بهره وری را کاهش می دهد و منجر به کاهش ۳۵.۵درصدی تولید 
ارزش افزوده شرکت ها می شود.در انتها می توان نتیجه گرفت که 
قیمت های باال و فزاینده امــالک می تواند فعالیت های اقتصادی 
را کاهش دهد و پیامدهای مهمی برای نحوه برخورد سیاســت 
گذاران با ســرمایه گذاری در زمین و مســکن دارد. برای مثال، 
تشــویق افراد و شرکت ها به خانه ســازی به کاهش ارزش وثیقه 
کمک می کند، محدود کــردن مالکیت چندین ملک، توزیع آن 
وثیقه را تغییر می دهد و محدود کردن میزان وام دهی مســکن 
که بانک ها می توانند انجام دهند، ممکن اســت منجر به جریان 
بیشتر اعتبارات به سمت اهداف تولیدی شود.همچنین یک ایده 
بلندپروازانه تر، مالیات بر ارزش زمین است که با کاهش ارزش بازار 
زمین، ممکن اســت جذابیت آن را به عنوان وثیقه کاهش دهد. 
به طرز عجیبی، چنین مالیاتی هدف بسیاری از اصالحگران قرن 
۱۸ و ۱۹ بــود، زیرا آنها به دنبال جامعه ای برابرتر بودند. بنابراین 
یــک رویکرد جدید در مورد زمین می توانــد به خوبی یک ایده 

قدیمی را احیا کند.
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گزیده خبر

وزیر نیرو دستاوردهای سفر به افغانستان را تشریح کرد؛
پذیرش طرف افغانستانی برای رهاسازی 

حقابه هیرمند
وزیر نیرو در تشــریح دستاوردهای 
ســفر یک روزه خود به افغانستان 
گفت: طرف افغانستانی پذیرفت که 
دیگر جریان آب به سمت شوره زار 
گــود زره منحرف نشــود و آب در 
مسیر طبیعی خود به سمت ایران 
جریان یابد.بــه گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان در خصوص دستاوردهای سفر 
خود به کشــور افغانستان، با اشــاره به دیدارهای مختلف اظهار داشت: در 
خصوص معاهده ۱۳۵۱ با طرف افغان گفت وگو کردیم، مهمترین موضوعی 
که در ماه ها و سال های اخیر موجب عدم دریافت حقابه می شد، اجرای یک 
پروژه استکباری در نزدیکی مرز جمهوری اسالمی بود.وی افزود: حقابه ایران 
از سد کجکی کشور افغانستان آزاد شده و به بند کمال خان در ٧٠ کیلومتری 
مرز ما می رســد.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در جنوب منطقه بند کمال خان 
منطقــه ای به نام گــود زره وجود دارد که آب در پروژه اســتکباری حقابه 
هیرمند به آن منطقه انحراف پیدا می کند. در یکی دو ســال اخیر با احداث 
این بند انحرافی، حقابه کشور ایران آزاد نمی شد.وی با اشاره به گفت وگوهای 
خود با مقامات افغانی اظهار کرد: در این سفر طرف افغانی پذیرفت که دیگر 
آبی به سمت منطقه گود زره جاری نشود و آب در مسیر خود به ایران وارد 
شود.وی با بیان اینکه حقابه ایران موضوع دیگری است که در این سفر به آن 
پرداختیم، افزود: در سال های نرمال ٨٢٠ میلیون مترمکعب حقابه جمهوری 
اســالمی ایران بود که قرار شد با توجه به شرایط بارشی کمیساران آب در 
این خصوص تشکیل جلسه دهند و موضوع را بررسی کنند تا این حقابه آزاد 
شود.وزیر نیرو بر اساس مذاکرات صورت گرفته اظهار امیدواری کرد که در 

روزهای پیش رو شاهد رهاسازی حقابه ایران باشیم.

شکایت ۸ میلیارد دالری شرکت برق از 
دولت فرانسه

شرکت برق فرانسه )EDF( که مجبور شده است برق را به رقیبانش پایین تر 
از قیمت بازار بفروشد، از دولت فرانسه برای دریافت بیش از هشت میلیارد 
دالر خسارت، شــکایت کرد.به گزارش ایسنا، شــرکت EDF می گوید ۳.٨ 
میلیارد یورو )حدود ٨.۶ میلیارد دالر بر اساس نرخ بازار( تا زمان تنظیم این 
شکایت علیه دولت، ضرر کرده است و بیش از ۱۵ میلیارد یورو برای کل سال 
را پیش بینی می کند.شرکت نیروی فرانسه که ٨۴ درصد آن متعلق به دولت 
است و در فرآیند ملی سازی شدن کامل قرار دارد، مجبور شده است برقی 
که تولید می کند را به نیروگاه های رقیب بفروشد تا رقابت افزایش پیدا کرد.

در فرمان اولیه دولت تاکید شــده است که تامین کنندگان برق می توانند 
حداکثر ٢۵ درصد از تولید هسته ای ساالنه شرکت EDF را در فاصله ژوییه 
سال ٢٠۱۱ تا دسامبر سال ٢٠٢۵ به قیمت ثابت که حدود ۴٧ دالر به ازای 
هر مگاوات ساعت است، بفروشــند. با این حال ژانویه امسال، دولت سقف 
قیمت بزرگتری را اعمال کرد تا هزینه نیروی مصرف کننده را کاهش دهد. 
ســپس، در مارس دولت فرمانهای بیشــتری را صادر کرد و حجم برقی که 
شرکت EDF باید بفروشد را افزایش و قیمت را برای این شرکت کاهش داد.

ضرر مورد اشــاره شــرکت EDF، مربوط به این دوره است. شرکت EDF در 
ژوئن درآمدی را گزارش کرد که بزرگترین ضرر نیم ســاالنه را نشــان داد. 
این شــرکت در نیمه اول ســال میالدی جاری ۵.۳ میلیــارد یورو ضرر در 
مقایســه با ۴.٢ میلیارد یورو سود در مدت مشــابه سال ٢٠٢۱، ثبت کرد.

نیروگاه های شرکت EDF منبع تامین حدود ٧٠ تا ٧۵ درصد از مصرف برق 
فرانســه هستند و دولت مایل است این شرکت را ملی کند تا درباره تامین 
نیرو در بحبوحه پدیدار شــدن بحران کمبود انرژی، اطمینان حاصل کند.

بر اســاس گزارش اویل پرایس، ضرر در حوزه های دیگر هم برای شــرکت 
EDF افزایش پیدا کرده است. شــرکت EDF هفته گذشته ناچار شد تولید 
در راکتورهای هســته ای خود را به دلیل موج گرمایی که سراسر اروپا را فرا 

گرفت، کاهش دهد.

آغاز اجرای نخستین تحریم اروپا علیه 
واردات انرژی از روسیه

اجــرای ممنوعیت واردات زغال ســنگ از روســیه به اتحادیــه اروپا که 
شاخص ترین اقدام معرفی شده در پنجمین بسته تحریم های این بلوک علیه 
مسکو است، از نیمه شب چهارشنبه آغاز شد.به گزارش ایسنا، با پایان مهلت 
چهار ماهه برای قراردادهایی که مربــوط به پیش از اعالم تحریم ها بودند، 
نخســتین ممنوعیت اتحادیه اروپا علیه واردات انرژی از روسیه در واکنش 
به جنگ مســکو در اوکراین، فعال شد.سخنگوی کمیسیون اروپا اعالم کرد 
دهم اوت، پایان مهلت تعیین شده برای واردات زغال سنگ از روسیه بود و 
معافیت بیشتری اعمال نخواهد شد.این بازوی اجرایی اتحادیه اروپا اعالم کرد 
این ممنوعیت، ضربه ســختی به روسیه خواهد زد زیرا این بلوک بزرگترین 
واردکننده زغال سنگ روسیه به شمار می رود و در نتیجه، این کشور، حدود 
هشــت میلیارد یورو )٨.۳ میلیارد دالر( ضــرر خواهد بود.با این حال، خود 
اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته است خود را با وضعیت جاری تطبیق دهد. این 
بلوک برای ۴۵ درصد از واردات زغال ســنگ، به روسیه وابسته بوده است و 
آلمان، لهستان و هلند، بزرگترین خریداران زغال سنگ روسیه بوده اند. طبق 
آمار اندیشکده بروژل، تقریبا ٧٠ درصد از زغال سنگ حرارتی که برای تولید 
نیرو به مصرف می رســد، از روسیه وارد می شــود.بر اساس گزارش رویترز، 
اجرای ممنوعیت علیه واردات زغال سنگ از روسیه، تامین زغال سنگ را با 
محدودیت بیشتری مواجه کرده و مصرف کنندگان اروپایی را ناچار می کند 
همزمان با کاهش عرضه گاز روســیه و دورنمای کمبود شــدید انرژی در 
زمستان، در جست و جوی منابع تامین دیگری باشند.آژانس فیچ پیش بینی 
خود از قیمت زغال سنگ حرارتی آسیا در سال میالدی جاری و پس از آن 
را باال برده و پیش بینی کرده است میانگین قیمت زغال سنگی که در بندر 
نیوکاسل استرالیا بارگیری می شود، امسال به ۳٢٠ دالر در هر تن می رسد و 
در فاصله سال ٢٠٢٢ تا ٢٠٢۶، میانگین قیمت آن ٢۴۶ دالر خواهد بود که 
به ترتیب باالتر از پیش بینی قبلی ٢۳٠ دالر و ۱۵۹ دالر است.قیمت زغال 
سنگ آســیا اوایل سال میالدی جاری پس از آغاز جنگ در اوکراین که به 
محدودیــت عرضه در بازار دامن زد، به رکورد باالیی صعود کرد. نمودارهای 
بازار معامالت آتی زغال ســنگ نشان می دهد که قیمت های باال همچنان 
ادامه خواهند داشــت. قیمت قرارداد دسامبر ٢٠٢۶ زغال سنگ نیوکاسل، 
٢۳۳ دالر و ۱۵ ســنت در هر تن است که ۱۱۱ دالر و ۱۵ سنت در ابتدای 

امسال و ٨٠ دالر و ٨٠ سنت در ابتدای سال ٢٠٢۱ است.

تب صعودی قیمت نفت فروکش کرد
قیمت نفت پس از افزایش بیش از یک دالری که شــب گذشــته 
داشــت، در معامالت روز پنج شــنبه بازار آســیا پس از کاهش 
نگرانی ها نســبت به اختالالت عرضه و جســت و جوی بازار برای 
شواهدی از بهبود تقاضا برای سوخت، کاهش پیدا کرد.به گزارش 
ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۱٨ ســنت معادل ٠.٢ درصد 
کاهش، به ۹٧ دالر و ٢٢ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ٢٢ ســنت معادل ٠.٢ درصد 
کاهــش، به ۹۱ دالر و ٧۱ ســنت در هر بشــکه رســید.به گفته 
تحلیلگران شرکت هایتونگ فیوچرز، نفت در تالش برای یافتن یک 
مسیر قیمت است که نشــان می دهد سرمایه گذاران هنوز درباره 
دورنمای عرضه و تقاضا به توافق نرســیده اند.طبق آمار منتشره از 
ســوی اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت این کشــور هفته 
گذشته به میزان ۵.۵ میلیون بشکه رشد کرد و عرضه محصوالت 
بنزینی طی همین مدت، به ۹.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت 
اما آمار تقاضا در چهار هفته گذشــته در مقایســه با مدت مشابه 
سال میالدی گذشته، شش درصد کاهش نشان می دهد.تفاوت نرخ 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه آتی نسبت 
به قراردادهای شــش ماه آینده، روز پنج شنبه به چهار دالر و ۳٨ 
سنت در هر بشکه رسید که پایین ترین اختالف قیمت در چهار ماه 
گذشته به شــمار می رود و نشانه تسهیل محدودیت عرضه فوری 
است.ازسرگیری جریان نفت در خط لوله دروژبا از روسیه به اروپا، 
نگرانی هــای بازار درخصوص عرضه جهانی را تا حدودی آرام کرد. 
شرکت خط لوله نفتی دولتی »ترانس نفت« روسیه جریان نفت از 
مســیر جنوبی این خط لوله را از سرگرفت. اوکراین از ابتدای ماه 
میالدی جاری، جریان نفت این خط لوله به بخشــهایی از اروپایی 
مرکــزی را به دلیل تحریمهای غربی که دریافت هزینه ترانزیت از 
مسکو را دشوار کرد، مسدود کرده بود.آمار شرکت دولتی سوموی 
عراق نشــان داد عراق در ژوئیه ۴.۵٨۴ میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرده اســت که ۶۹ هزار بشــکه در روز در مقایسه با ژوئن 
افزایش پیدا کرده اســت. آمار تولید عراق باالتر از ســهمیه تولید 
۴.۵٨٠ میلیون بشــکه در روز این کشور تحت توافق اوپک پالس 
است.بر اساس گزارش رویترز، منابع ثانویه اوپک تولید نفت عراق 
را ۳۴ هزار بشــکه در روز پایین تر از ســهمیه تولید این کشور در 
ســه ماهه دوم و ٧۵ هزار بشکه در روز کمتر از سقف تولید ژوئن 
برآورد کردند.در این بین، قیمت معامالت فیزیکی نفت در سراسر 
جهان همسو با معامالت آتی رو به کاهش گذاشته است که نشان 
می دهد نگرانی ها نسبت به اختالالت عرضه ناشی از جنگ روسیه 
در اوکراین فروکش کرده است و در عین حال، نگرانی ها نسبت به 

کندی اقتصاد جهانی تشدید شده است.

اروپا چطور به مقابله با بحران انرژی رفت؟
اروپا برای مقابله با بحران انرژی، به سراغ زغال سنگ به عنوان 
گزینه آخر رفته است.به گزارش ایسنا، سال میالدی گذشته 
در نوامبــر، انگلیس به همراه ایتالیــا میزبان اجالس اقلیمی 
COP٢۶ شــد. رویدادی که بســیاری معتقد بودند بهترین 
فرصت آخر دنیا برای به دست گرفتن کنترل تغییرات اقلیمی 
اســت. نتیجه مهم این اجالس، وعده ده ها کشور برای پایان 
دادن به جنگل زدایی، کاهش انتشار دی اکسید کربن و متان 
و متوقف کردن ســرمایه گذاری دولتی در نیروگاه های زغال 
ســوز بود. به خصوص درباره زغال سنگ، مجموعا ۴۶ کشور 
بیانیه گذار از زغال سنگ جهانی به نیروی پاک را امضا کرده 
و قول دادند گذار از تولید نیروی زغال سوز را شتاب بخشیده 
و صــدور مجوزهای جدید برای پروژه های تولید نیروی زغال 
ســوز را متوقف کنند.اما با گذشــت کمتر از یک سال، همه 
کشورهایی که چنین قولی را داده بودند، وضعیت وخیمی پیدا 
کرده اند و کشــورهای توسعه یافته پس از بحران اوکراین که 
باعث فروپاشی انرژی جهانی شد، تالش می کنند تولید نیروی 
زغال سوز را ازســربگیرند.طبق گزارش بنیاد ابزرور ریسرچ، 
اختالالت پیش آمده در عرضه انرژی که ناشی از جنگ روسیه 
در اوکراین بوده، قیمت LNG را باالتر برده و باعث شده است 
زغال سنگ تنها گزینه قابل استفاده و مقرون به صرفه در اکثر 
نقاط اروپا باشــد و این وضعیت شامل بازارهای اروپای غربی 
و آمریکای شــمالی بوده که سیاســتهای روشنی برای توقف 
اســتفاده از زغال سنگ داشــتند.بر اساس گزارش واشنگتن 
پســت، معادن زغال سنگ و نیروگاه هایی که ۱٠ سال پیش 
تعطیل شده بودند، اکنون در آلمان آماده ازسرگیری فعالیت 
شده اند. در اتفاقی که ناظران صنعت، »بهار نیروگاه های زغال 
سنگ آلمان خوانده اند، این کشــور تا زمستان حداقل ۱٠٠ 
هزار تن زغال ســنگ در ماه خواهد سوزاند. با توجه به هدف 
آلمان که قصد دارد تولید برق با اســتفاده از زغال ســنگ را 
تا ســال ٢٠۳٨ به طور کامل متوقــف کند، این رویکرد، یک 
چرخش ۱٨٠ درجه محسوب می شود.سایر کشورهای اروپایی 
مانند اتریش، لهستان، هلند و یونان هم نیروگاه های زغال سوز 

را راه اندازی کرده اند.در این بین، واردات زغال سنگ به چین 
رو به افزایش است و در ژوئیه که تولیدکنندگان برق، خرید را 
برای تامین تقاضای تابستانی افزایش دادند، بر مبنای ماه به 
ماه ٢۴ درصد رشد کرد. چین با ۳٠۳٧ نیروگاه، باالترین شمار 
نیروگاه های زغال ســوز فعــال را دارد و آلمان با ۶۳ نیروگاه، 
در اتحادیه اروپا رکوردار است.این وضعیت به افزایش مصرف 
جهانی زغال ســنگ منتهی شده که ممکن است به سطحی 
برســد که در یک دهه گذشته مشاهده نشده بود با این حال 
با در نظر گرفتن متوقف شــدن ســرمایه گــذاری جدید در 
نیروگاه های زغال سنگ، رشد مصرف محدودیت پیدا خواهد 
کرد. اما این مسئله بازار زغال سنگ را دچار محدودیت عرضه 
کرده و باعث می شــود این کاالی انرژی، در دسته کاالهایی 
قرار بگیرد که عملکرد درخشان تری دارند.قیمت زغال سنگ 
حرارتی که برای تولید نیرو مصرف می شــود، از پایان ســال 
٢٠٢۱، حدود ۱٧٠ درصد رشــد داشــته است که عمده این 

رشد قیمت، پس از حمله روسیه به اوکراین روی داد.

دوراهی آلمان
آلمان به دلیل سیاســتهای انرژی، در میان کشورهایی است 
که شدیدترین آســیب را از بحران انرژی رو به رشد دیده اند. 
دولتهایی که طی چند دهه گذشته در برلین روی کار آمدند، 
سیاســت وابســتگی حداکثری آلمان به نفت و گاز روسیه را 
دنبال کردند و تقریبا انرژی هســته ای را کنار گذاشتند و دو 
راکتور باقی مانده قرار است در سال ٢٠٢٢ تعطیل شوند. در 
نتیجه، آلمان وابستگی شدیدی به گاز طبیعی پیدا کرده و این 
ســوخت، ٢۵ درصد از مصرف انرژی اولیه این کشور را تامین 
می کند. اگرچه آلمان می تواند با استفاده از فرکینگ، از ذخایر 
گازی خــود بهره برداری کند اما برلین این فناوری را ممنوع 
کرده است و به این ترتیب، ۹٧ درصد از گاز مورد نیازش را از 
روسیه، هلند و نروژ وارد کرده است..به گفته اقتصاددان ارشد 

اروپایی بانک گلدمن ســاکس، در بدترین سناریو که روسیه 
صــادرات گاز از خط لوله را به طور کامل متوقف کند، رشــد 
تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ٢.٢ درصد در سال ٢٠٢٢ 
کاهش پیدا می کند در حالی که تولید ناخالص داخلی آلمان 
۳.۴ درصد و ایتالیا ٢.۶ درصد رشــد منفی پیدا خواهد کرد.

مشکالت آلمان تا حدودی قابل بخشش است. برچیده شدن 
راکتورهای هسته ای در راستای برنامه گذار انرژی این کشور 
به سمت یک اقتصاد کم کربن انجام گرفته است. گاز طبیعی، 
ارزان و مطمئن است و آالیندگی آن نصف زغال سنگ است 
و خوراک مهمی برای بســیاری از صنایع است. در آلمان ۴۴ 
درصــد از گاز در ســال ٢٠٢٠ برای گرمایش ســاختمان ها 
اســتفاده شــد در حالی که مصرف صنعتی، ٢٨ درصد بود. 
گاز بهتریــن و ارزان ترین خوراک بــرای تولید کود نیتروژن 
اســت که آلمان عرضه کننده مهم آن است. گاز همچنین در 
پاالیش، تولید مواد شــیمیایی و بسیاری از محصوالت دیگر 
تولید استفاده می شــود. جایگزین کردن انرژی سبز در همه 
این بخش ها اگر غیرممکن نباشد، دشوار خواهد بود.با بحران 
انــرژی که هر روز ابعاد گســترده تری پیدا می کند، آلمان به 
جمع کشورهایی پیوسته که با افزایش استفاده از زغال سنگ، 
از اهداف اقلیمی خود عقب نشــینی می کنند. در واقع آلمان 
چاره چندانی به جز مصرف لیگینت )زغال ســنگ قهوه ای( 
– یکی از آالینده ترین سوختهای فسیلی که به طور گسترده 
در معادن روباز این کشور استخراج می شود- ندارد. کمیسیون 
اروپا استفاده کشورها از زغال سنگ به جای گاز روسیه و تولید 
آالیندگی باالتر را به دیده اغماض نگریســته است.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، اما زغال ســنگ یک چاره موقت است و 
آلمان باید درباره آینده انرژی بلندمدت خود بصیرت داشــته 
باشــد. با در نظر گرفتن این که هیچ کشور اروپایی به اندازه 
آلمان با انرژی هســته ای ضدیت ندارد، استفاده از این انرژی 
خارج از بحث اســت. سیاســتمداران آلمان در فوریه، تالش 
اتحادیه اروپا برای معرفی انرژی هسته ای به عنوان یک انرژی 

پایدار را تقبیح کرده بودند.

گرمای عرق ریزان تابستان و افزایش قیمت گاز، استفاده از نفت 
در تولید نیرو را افزایش داده است و تقاضا را باال برده اما ضعف 
اقتصادهای گرفتار، نگرانی های رکودی را پنهان کرده است.به 
گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارش ماهانه 
بازار نفت خود اعالم کرد که قیمت گاز طبیعی و برق به رکورد 
باالی جدیدی افزایش پیدا کرده و به ســوئیچ از گاز به نفت 
در بعضی از کشورها منتهی شده است.در جدیدترین گزارش 
ماهانه آژانس بین المللی انرژی پیش بینی شد تقاضای جهانی 
برای نفت در سال ٢٠٢٢ به میزان ٢.۱ میلیون بشکه در روز 
معادل دو درصد افزایش پیدا خواهد کرد که ۳٨٠ هزار بشکه 
در روز باالتر از برآورد قبلی این آژانس اســت. در این گزارش 
آمده اســت: این افزایش عمدتا در خاورمیانه و اروپا متمرکز 

شده است و ضعف نسبی در حوزه های دیگر را پنهان می کند.
قیمت گاز طبیعی امســال در پی محدود شــدن عرضه گاز 
روسیه به اروپا، افزایش پیدا کرده است. این اقدام که به عنوان 
رفتار تالفی جویانه مسکو در واکنش به تحریمهای غربی دیده 
می شود، باعث شده است بسیاری از مصرف کنندگان صنعتی 
از جمله پاالیشگاه ها و نیروگاه ها، از نفت، به جای گاز استفاده 
کنند. گرمای سوزان هم باعث شده است تقاضا برای سرمایش 
به خصــوص در خاورمیانه که نفت زیادی برای تولید برق در 
ماه های تابستان سوزانده می شود، افزایش پیدا کند.همچنین 
آژانس بین المللی انرژی اشاره کرد استفاده کمتر از سوخت ها 
برای حمــل و نقل جاده ای در کشــورهای توســعه یافته و 
کندی رشد تا پایان ســال، با احساسات اقتصادی منفی تری 

که رشد منفی در نیمه دوم ســال ٢٠٢٢ را نشان می دهند، 
همخوانی دارد.با وجود رشــد مصرف نفت، آژانس بین المللی 
انرژی تردید دارد که بازارهای نفت با کمبود عرضه روبرو شوند 
و انتظــار دارد ذخایر با نرخ ۹٠٠ هزار بشــکه در روز تا پایان 
سال افزایش پیدا کنند.طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
عرضه جهانی نفت در ژوییــه، تحت تاثیر عرضه باالتر از حد 
انتظار روســیه، به ســطح پیش از پاندمی کووید صعود کرد. 
صادرات نفت روسیه ماه میالدی گذشته ۱۱۵ هزار بشکه در 
روز کاهش یافت و به ٧.۴ میلیون بشکه در روز رسید که تنها 
۶٠٠ هزار بشکه در روز کاهش از ابتدای سال میالدی جاری 
را نشان می دهد و ثابت می کند تولید نفت روسیه بیش از حد 
انتظار در برابر تحریمهای بین المللی، تاب آورده اســت.درآمد 
صادرات نفت روســیه در ژوییه، دو میلیارد دالر کاهش یافت 
وبه ۱۹ میلیارد دالر رسید که این کاهش، به دلیل قیمتهای 
پایین تر نفت بود. چین برای نخستین بار از اروپا پیشی گرفت 
و به مقصد اصلی صادرات نفت روسیه تبدیل شد.با این حال، 

ممکن  روســیه  تولید 
آینده  ماه های  در  است 
اروپایی  تحریمهای  که 
می شــوند،  اجرایــی 
پیدا  کاهــش  دوبــاره 
کند و کمــک چندانی 
از ســوی متحدان این 
کشــور در اوپک پیش 

بینی نمی شــود.بر اســاس گزارش بلومبرگ، اوپک پالس با 
وجود تالشــهای دیپلماتیک جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
که اواســط ژوییه به عربستان ســعودی سفر کرد، در اقدامی 
نمادین، افزایش تولید به میزان ۱٠٠ هزار بشکه در روز را برای 
سپتامبر تصویب کرد. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
این گروه بعید اســت روند مذکــور را در ماه های آینده تغییر 
دهد و افزایش بیشــتر تولید را اعــالم کند زیرا ظرفیت مازاد 

تولید محدودی دارد.

آژانس بین المللی انرژی:

بحران گازی باعث رشد سریع تر مصرف نفت شد
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گزیده خبر

تبعات برهم زدن یک توافق
گمرک ایران با اعالم اینکه با لغو توافق بین گمرک و ســازمان راهداری در 
مورد ارائه گواهی اســقاط بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری، هیچ یک 
از کامیون هایی که قبال ترخیص شده بود به گمرک بازگردانده نشده است، 
متروکه شــدن این کامیون های در جریان تعییــن تکلیف را از عواقب این 
اقدام دانست.علی وکیلی -مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران- در گفت وگو 
با ایسنا، درباره مکاتبه اخیر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با گمرک 
و درخواست ارائه گواهی اسقاط قبل از ترخیص کشنده های وارداتی توضیح 

داد.

موافقت پس گرفته شد
وی با اشــاره به جریان مکاتبه ای در ســال گذشــته گفت: در این مکاتبه، 
گمرک ایران به منظور تســریع در ترخیص کامیون های وارداتی به وزارت 
راه و شهرســازی چند پیشــنهاد ارائه و اعالم کرد: با توجه به اینکه فرایند 
صدور گواهی اســقاط بسیار طوالنی است و در مواردی،  تشریفات گمرکی 
این کامیون ها تمام شده، ولی معطل گواهی اسقاط مانده اند، ارائه این گواهی 
به بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری موکول شود. این درخواست مورد 
موافقت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و به گمرکات اجرایی ابالغ کردیم. 
امــا اخیرا، وزارت راه طی نامه ای به دفتر واردات گمرک درخواســت کرده، 

گواهی اسقاط قبل از ترخیص کامیون ها از گمرک دریافت شود.

امکان ویرایش سفارش کامیون ها
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران با اشاره به جزئیات مکاتبه ستاد حمل و 
نقل و سوخت توضیح داد: یک مورد به ویرایش ثبت سفارش بر می گردد که 
به گمرک اعالم شده است برخی ثبت سفارش ها نیاز به ویرایش دارد و اگر 
اقدام  نشود، برخی شرکت های حمل و نقل نمی توانند کامیون ها را ترخیص 
کنند و ممکن اســت متروکه شــوند، از این جهت خواسته شده که امکان 
ویرایش وجود داشته باشــد. گمرک نیز مخالفتی با ویرایش ثبت سفارش 
ندارد، چون تاکید داریم اگر نیاز به ویرایش دارد باید انجام تا امکان اظهار و 

ترخیص آن میسر شود و بالتکلیف باقی نمانند.

دریافت اسقاط قبل از ترخیص ابالغ شد
وی ادامه داد: اما در بخش دیگر نامه، پیشنهاد شده که گواهی اسقاط قبل 
از ترخیص کامیون دریافت شود و به عبارتی روال قبلی که از سال گذشته 
بین گمرک و وزارت راه توافق شده بود، تغییر کند. بر این اساس با توجه به 
اینکه گمرک دستگاه مجری است، نامه را به صورت سیستمی به گمرکاتی 
که کامیون، ترخیص می کنند ارجاع دادیم و در حال اجرا اســت و ابالغ به 

صورت کتبی نیز در دست اقدام است.

نگفتیم کامیونی به گمرک برگردد
وکیلی در رابطه به اینکه گفته شده در چند روز اخیر تعدادی از کشنده های 
ترخیص شده به دلیل عدم ارائه گواهی اسقاط به گمرک برگشت داده شده 
اســت، گفت: این گونه نیســت؛ گمرک ایران به هیچ یک از گمرکات اعالم 
نکرده کامیون هایی که قبل از ابالغیه، ترخیص شده و گواهی اسقاط آن باید 
در مرحله شماره گذاری ارائه شود، برگردد. اصال نیازی به این کار نیست و هر 
کامیونی که پیش از این با شرایط قبلی ترخیص شده است، به همان روال 
خواهد بود. اما از تاریخ ابالغ نامه به بعد، هر کامیونی که قرار است از گمرک 

ترخیص شود نیاز به ارائه گواهی اسقاط در مرحله ترخیص دارد.

اگر مرجع تحویل گیرنده گزارش متروکه دهد، باید اقدام شود ولی 
موضوع به طور خاص بررسی خواهد شد

این مقام مســئول در گمرک ایران در پاسخ به اینکه با توجه به عدم تعیین 
تکلیف اسقاط و موانع پیش روی آن، آیا الزام ارائه آن قبل از ترخیص موجب 
طوالنی شدن زمان ماندن این کشنده ها و متروکه شدن آنها نمی شود؟   بیان 
کرد: به هر صورت این از عواقب این اقدام است و اگر مرجع تحویل گیرنده 
به گمرک اعالم متروکه کند ما نیز باید بر اساس قانون اقدام و کامیون ها را 
برای تعیین تکلیف در اختیار  سازمان اموال تملیکی قرار دهیم،   ولی فعال 
اینکه گمــرک چه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفت باید به طور خاص 

بررسی شود.

پیشنهاد پرداخت نقدی فعال در حال بررسی است
وکیلی همچنین در مورد آخرین وضعیت پیشنهاد پرداخت نقدی به جای 
ارائه گواهی اســقاط اعالم کرد که این پیشــنهاد فعال در حال بررســی در 
کمیسیون های دولت است.به گزارش ایسنا، واردات کامیون های وارداتی به 
مصوبه نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام 
دائمی برنامه های توســعه برمی گردد و بر همین اســاس در دو سال اخیر، 
شرایط واردات این کامیون ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به گمرک اعالم 
شد و بعد از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صمت طی 
ابالغیه هایی شرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیون های وارداتی، نحوه 
واردات، کامیون های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تائید 
منشــأ این کامیون ها را مشخص و ابالغ کردند،  ولی واردات این کامیون ها 
با موانعی مواجه و در گمرک دپو باقی ماند تا اینکه در شــهریور پارســال 
طی بازدید معاونان دادســتان تهران از گمرک، دستورالعمل تعیین تکلیف 
و ترخیص آنها صادر شــد ، با این حــال در عمل با موانعی از جمله هزینه 
چند میلیاردی اسقاط مواجه شده است.طبق اعالم اخیر معاون امور گمرکی 
گمرک ایران، از حدود ۱۱ هزار دســتگاه کامیون، نزدیک به ۵۰۰۰ دستگاه 
در گمرک باقی مانده است که در کنار بخشی از کامیون های ترخیص شده، 
با مشکل اســقاط مواجه بوده و امکان شماره گذاری ندارند. عسگری گفته 
بود آنچه به دولت پیشنهاد و قرار بر تسهیل شرایط برای تعیین تکلیف این 
کامیون ها اســت، پرداخت مبلغ نقدی حدود ۷۵۰ میلیون تومانی به جای 
ارائه گواهی اسقاط است.با این حال هنوز این پیشنهاد مصوب و ابالغ نشده 
و ظاهرا قرار اســت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و نهایی 
شــود، ولی اینکه به چه نحوی اجرا و کدام کشنده ها را شامل خواهد شد، 

مشخص نیست.

سهم صنعت از واردات در فروردین 
امسال

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشان می دهد در یک ماهه نخست امسال، سهم کاالهای 
اســتفاده شده در تولید در ســبد واردات به لحاظ ارزشی بیش 
از ۸۴ درصد بوده اســت.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در 
ماه اول امســال، دو میلیون و ۲۵۲ هزار تن کاالی ســرمایه ای، 
واســطه ای و مصرفی به ارزش دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دالر به 
کشور وارد شده است.همچنین آمارها نشان می دهد که کاالهای 
واسطه ای به لحاظ ارزشــی ۶۹.۳ درصد و به لحاظ وزنی ۸۷.۵ 
درصد یعنی بیشترین ســهم از کل واردات را به خود اختصاص 
داده اند. به طــوری که در این مدت بیش از یک میلیون و ۹۷۱ 
هزار تن کاالی واســطه ای به ارزش یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون 
دالر به کشــور وارد شده که نســبت به فروردین سال ۱۴۰۰ به 
لحاظ وزنی هشت و به لحاظ ارزشی دو درصد رشد داشته است.

سهم کاالهای سرمایه ای نیز در این مدت به لحاظ ارزشی و وزنی 
به ترتیب ۱۵.۱ و ۱.۹ درصد بوده و در یک ماهه امسال ۴۳ هزار 
تن کاالی ســرمایه ای به ارزش بیــش از ۴۲۵ میلیون دالر وارد 
شده است. وزن این نوع کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ 
درصد و ارزش آن پنج درصد افزایش یافته است.همچنین در این 
مدت ۲۳۸ هــزار تن کاالی مصرفی به ارزش ۴۳۸ میلیون دالر 
به کشــور وارد شده، یعنی سهم کاالهای مصرفی از کل واردات 
به لحاظ وزنی ۱۰.۶ و به لحاظ ارزشــی ۱۵.۵ درصد بوده است. 
وزن و ارزش کاالهای مصرفی وارد شــده نیز نسبت به فروردین 
ســال قبل ۲۸ درصد افزایش و ۹ درصد کاهش داشــته است.

گفتنی اســت که کاالهای واسطه ای مانند چوب در ایجاد دیگر 
کاالها استفاده می شــود و بخشی از محصوالت دیگر را تشکیل 
می دهند و از کاالهای سرمایه ای، مانند ماشین آالت، برای تولید 

دیگر کاالها استفاده می شود.

یک اقتصاددان در گفت وگو با ایلنا:

بااحیایبرجامانتظاراتتورمیکاهشپیدامیکند
یک استاد دانشگاه اظهار داشت: به طور قطع برجام حالل تمام 
مشــکالت نیست و در دهه ۱۴۰۰ کشــورمان با ابرچالش های 
پیچیــده و در هــم تنیده از جمله تنش آبی، خروج ســرمایه، 
استهالک زیرســاخت ها، پیری جمعیت، کاهش نرخ جمعیت، 
ریزگردها و ... مواجه اســت.حید شقاقی شهری در گفت وگو با 
خبرنــگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگــذاری توافق در مذاکرات و 
احیای برجام در اقتصادی ایران اظهار داشت: معتقدم هیچ راهی 
جز دیپلماســی چه آشــکار و چه پنهان و تعامل وجود ندارد و 
عمال هیچ یک از طرفین به دنبال برهم زدن مذاکرات نیستند. 
خواســته هر طیف ادامه این اســت که مذاکرات را ادامه دهند 
و از پــای میز مذاکــره بیرون نروند. از ایــن رو برآورد من این 
اســت که مذاکرات به نتیجه خواهد رســید.وی با بیان اینکه 
معتقدم مذاکرات به برجام حداقلی یا برجام حداکثری به نتیجه 
می رســد، گفت: هر چند از محتویــات برجام اطالعی نداریم و 
شــاید احیای برجام به دورهای بعدی مذاکرات موکول شود و 
یا در همیــن دور از مذاکرات برجام احیا شــود اما معتقدم به 
یک برجام حداکثری یا حداقلی خواهیم رســید.این کارشناس 
اقتصــادی با تاکید بــر اینکه چالش هــا و ابرچالش های ایران 
عمیق تر شــده اســت، ادامه داد: نسبت به ســه دهه گذشته 
چالش ها و  ابر چالش های ایران زیادتر و عمیق تر شــده اســت 
و با گذشــت زمان و عدم اصالحات ســاختاری، عدم اصالحات 
نهادی و عدم انجام جراحی های سطحی و عمقی، ابرچالش های 
اقتصادی کشــورمان عمیق تر شده و افزایش یافته است. اما آیا 
برجام می تواند مشکالت اقتصادی ایران را برطرف کند؟ پاسخ 
این پرسش با قطعیت »خیر« است.شقاقی شهری افزود: با برجام 
مشکالت ســخت و پیچیده اقتصاد یاران حل نمی شود اما باید 
توجه داشته باشــیم که عدم احیای برجام خودش یکی از این 
چالش های اقتصادی کشــورمان محسوب می شــود و با توافق 
بــرای احیای برجام یکی از چالش های کشــور برطرف خواهد 
شــد.وی گفت: با برجام، پول های بلوکه کشــور آزاد می شود و 
درآمدهای حاصل از صــادرات و فروش نفت افزایش می یابد و 
هزینه های واردات و صادرات برای فعاالن اقتصادی کشــورمان 

کاهش پیدا می کند و این عالیمی هســتند که به سرعت پس 
از احیای برجام دیده خواهند شــد. به سرعت می توانیم کاهش 
هزینه های مبادالتی در تجارت را ببینیم چراکه واسطه ها حذف 
می شــوند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با برجام به یک 
آرامش نســبی در داخل کشور می رسیم، اظهار داشت: با توافق 
در مذاکرات انتظارات تورمی کاهش پیدا می کند و عالیم اولیه 
احیای برجام، خروج از بی ثباتی شــرایط است.وی تاکید کرد: 
معتقدم می توانســتیم از فرصت برجام سریع تر استفاده کنیم و 
امکان استفاده از امتیازات فی مابین برجام حداقلی یا حداکثری 
پیش از این وجود داشــت. فهم من این است که می توانستیم 
پیش از این و در روند مذاکرات صادرات نفت را بدون تحریم ها 
آغاز کنیم و مذاکرات را هم ادامه دهیم.شقاقی شهری گفت: به 
طور قطع برجام حالل تمام مشــکالت نیست و در دهه ۱۴۰۰ 
کشورمان با ابرچالش های پیچیده و در هم تنیده از جمله تنش 
آبی، خروج ســرمایه، استهالک زیرســاخت ها، پیری جمعیت، 

کاهش نرخ جمعیت، ریزگردها و ... مواجه اســت.وی با اشــاره 
به بحران خروج ســرمایه از کشــور ادامه داد: در حالی که برای 
ســرمایه گذاری بر روی حوزه های آبی، انرژی و زیرساخت ها به 
۴۰۰ میلیارد دالر نیاز داریم اما خروج ســرمایه از کشــور رو به 
افزایش بوده و این شرایط سختی را برای کشور ایجاد کرده است.

این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: اگر عقالنیت و خردگرایی 
وجود داشته باشد در هیچ دوره ای هیچ بن بستی وجود نخواهد 
داشت.شقاقی شهری در پاســخ به این سوال که افزایش فروش 
نفــت از اثرات رونــد مذاکرات نبوده، گفــت: نمی توان افزایش 
فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی را سیگنال مثبتی از روند 
مذاکرات دانســت چراکه شرایط جهانی، بین المللی و منطقه ای 
ایجاب می کرد که طــرف مقابل در برابر تحریم های نفتی ایران 
کوتاه بیاید. در حال حاضر تورم جهانی افزایش یافته به طوریکه 
ژاپن که سالیان سال تورم منفی و صفر درصد داشت امروز تورم 
این کشور به ۲.۵ درصد رسیده  و تورم اروپا هم ۸ درصد است و 

از کشورهای همسایه، ترکیه تورم بی سابقه ۸۰ درصدی را تجربه 
کرده، از ســوی دیگر اروپا به شــدت به انرژی نیاز دارد. از این 
رو شــرایط پیچیده جهانی ایجاب می کرد که فروش نفت ایران 
افزایش پیدا کند.وی ادامه داد: شرایط ایجاد شده ناشی از جنگ 
روسیه و اوکراین و تورم جهانی، وضعیتی را به وجود آورد که به 
صورت نانوشته از فشار تحریم های حوزه نفت ایران کاسته شود. 
البته در همین شرایط شاهد اعمال تخفیفات روسیه برای فروش 
نفت به هند و چین هستیم به طوریکه تخفیفات نفت روسیه به 
۳۵ دالر هم رســیده و این می تواند صادرات نفت ایران را تحت 
شعاع قرار دهد.این کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری توافق بر 
روی بازار ارز، اظهار داشــت: در حال حاضر نرح دالر نیمایی ۲۶ 
هزار و ۷۰۰ تومان اســت و در عین حال قیمت نفت و مشتقات 
نفتی باال اســت و با احیای برجام بخشی از پول های بلوکه شده 
آزاد می شود بنابراین پمپاژ درآمد ارزی صورت می گیرد و شاهد 
تکانه های منفی در بازار ارز در کوتاه مدت خواهیم بود.شــقاقی 
شهری گفت: معتقدم با احیای برجام در کوتاه مدت قیمت دالر 
۲۵ هزار تومان خواهد بود و کمتر از این عدد نخواهد شد چراکه 
از شــرایط آینده مطمئن نیستیم و از ســوی دیگر آبان ۱۴۰۱ 
انتخابات میان دوره ای آمریکا برگزار می شــود که احتماال شاهد 
پیروزی جمهوری خواهان در کنگره و سنا خواهیم بود و پس از 
آن انتخابات امریکا مجددا اغاز می شــود و به طور قطع در دوره 
تبلیغات نامزدها شــاهد وعده هایی از سوی نامزدها درباره ایران 
خواهیــم بود که به انتظارات تورمــی در ایران دامن می زند.وی 
با اشاره به شرایط پیچیده کشورمان در دهه ۱۴۰۰ تاکید کرد: 
باید توجه داشته باشیم که تنش های آبی، سدسازی کشورهای 
همســایه و ایجاد ریزگردها، ناترازی صندوق های بازنشستگی و 
بانک ها کار را برای ما سخت تر کرده است و در این شرایط شاهد 
خروج ســرمایه انسانی و جوانان و سرمایه مالی از کشور هستیم 
و نرخ رشــد جمعیت در ۵۰ سال گذشته به کمترین حد خود 
رسیده و طبق آمارها نرخ رشد جمعیت در سال گذشته ۷ دهم 
درصد بود. بنابراین دهه بسیار پیچیده و مبهمی را پیش رو داریم 
که اگر عقالنیتی وجود نباشد شاهد تعمیق چالش ها خواهیم بود.

رئیــس انجمن قطعه ســازان لوازم خانگی گفت: کشــورهای 
همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان 
و آذربایجان از جمله مقاصد صادرات لوازم خانگی ایرانی هستند 
و به برخی کشورها مثل ترکیه، قطعات هم صادر می شود.مرسل 
صدیق در گفت وگو با ایسنا، درباره صادرات قطعات لوازم خانگی 

گفت: بیشتر صادرات قطعات در حوزه قطعات اجاق گاز، بخاری 
گازی و غیره مثل انواع شــیرآالت است. حتی برخی شرکت ها 
شــیرآالت را به اروپا، آلمان، انگلســتان و فرانســه هم صادر 
می کنند. البته صادرات به برخی کشــورها به دلیل مشکالت 
سیاســی متوقف شده اســت. همچنین محصوالت پلیمری و 
محصوالت دارای مس، صادرات خوبی دارند و شیشه و خیلی از 
ورق ها نیز صادر می شود که البته در قالب مواد اولیه ای است که 

بعدا به قطعه تبدیل می شود.

آمریکای جنوبی، بازار بزرگی که به آن دسترسی نداریم
به گفته وی کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، 

ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از جمله مقاصد 
صادرات لوازم خانگی ایرانی هســتند و به برخی کشورها مثل 
ترکیه، قطعات هم صادر می شود. در این میان بهترین بازار در 
حال حاضر بازار آمریکای جنوبی اســت که مصرف زیادی در 
حوزه لوازم خانگی دارند، اما ایران به این منطقه صادرات ندارد 
که یکی از مشکالت اصلی، نبود ناوگان حمل کاال به این کشور 
است. در اصل ایران وسیله حمل کاال به مقصدهای مختلف را به 
طور سیستماتیک ندارد که یکی از معضل های صادرات است، اما 
برای مثال چین برای صادرات کاالی خود راه درست می کند. از 
طرف دیگر درخواست در کشورهای آمریکای جنوبی آنقدر زیاد 
اســت که صادرات اروپا هم همه این تقاضا را پوشش نمی دهد.

رئیس انجمن قطعه سازان لوازم خانگی با بیان اینکه در مقابل، 
قســمت عمده قطعات در حوزه یخچال و ماشین لباسشویی و 
ظرفشــویی وارداتی است، اظهار کرد: صادرات منجر به توسعه 
دانش فنی برای اعمال اســتانداردهای کشور هدف می شود اما 
مشکالت مربوط به تحریم و بازگشت ارز از جمله موانع صادرات 
است.صدیق با بیان اینکه آماری از صادرات قطعات لوازم خانگی 
در دست نیست و وزارت صمت هم این آمار را در اختیار انجمن 
قرار نداده اســت، گفت:  یکی از ویژگی های تولید لوازم خانگی 
در ایــران تولید عمده مواد اولیه آن مثل فلزات رنگی، ورق ها و 
قطعات ســاخته شده از مس، روی، برنج و آلومینیوم در داخل 
است. ایران غنی از مواد اولیه است و بنابراین توان صادرات دارد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت دوم(
جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی 2286 سهام عدالت شهرستان دیواندره 
بنابر تصمیم هیأت مدیره رأس ســاعت 9صبح روزپنج شنبه مورخه 1401/06/03  در 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:

۱- تطبیق اساسنامه وتغییر مواد اساسنامه.  
 شرکت تعاونی ۲۲۸۶سهام عدالت شهرستان دیواندره ) م الف ۳۲۳ (
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گزیده خبر

چگونه سهام بورسی را وثیقه وام کنیم؟
مدیر فنی پروژه توثیق الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی فرایند 
توثیق سهام برای دریافت وام را تشریح کرد.مسعود صدقی در گفت وگو 
با ایسنا، با تاکید بر اینکه مخاطب اصلی سامانه توثیق الکترونیکی عموم 
مردم هســتند، اظهار کرد: به همین دلیل سعی شده است این فرایند 
با همکاری بانک ها با کمترین میزان پیچیدگی ارائه شــود. به طوریکه 
افراد به ســادگی یک خرید اینترنتی و تنها با اســتفاده از گوشی تلفن 
همراه خود بتوانند تســهیالت را وثیقه کنند.وی درمورد نحوه دریافت 
این تسهیالت نیز توضیح داد: متقاضیان برای دریافت این تسهیالت باید 
در ســامانه جامع مشتریان یا همان سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز 
هویت شده باشند. در این راستا باید شرایط و تعهدات مربوط به توثیق 
الکترونیکی ســهام را حتما بپذیرند و تمام بندهــای مربوط به آن را با 
دقت کافی مطالعه کرده باشند.مدیر فنی پروژه توثیق الکترونیک شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی ادامه داد: از مزایای توثیق الکترونیکی ســهام و 
دریافت تســهیالت این است که باعث ثبات بازار سرمایه خواهد شد. به 
ایــن صورت که مردم می توانند برای تامین مالی به جای فروش دارایی 
آن را نزد بانک وثیقه، تســهیالتی دریافت و برای امور مربوط به خود از 
آن استفاده کنند.صدقی با بیان اینکه توثیق الکترونیکی سهام به عنوان 
یک پل ارتباطی بین بازار ســهام و بازار پول ایجاد شــده است، اظهار 
کرد: در نتیجه این بانک ها هســتند که بــه عنوان یکی از عوامل اصلی 
این فرایند ایفای نقش می کنند. در حال حاضر ســه بانک ملی، مهر و 
رســالت به این فرایند ملحق شــده و این امکان را در درگاه های خود 
اضافه کرده اند.وی تاکید کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی محدودیتی 
در خصوص ارائه این خدمات به سایر بانک ها ندارد. این شرکت درحال 
تنظیم تفاهم نامه هایی است که فهرست حقوقی تکمیل شود و پس از آن 

اعالم عمومی می شود که سایر بانک ها هم ملحق شوند.

بانک مرکزی اعالم کرد
 همه کارتخوان ها به پرونده مالیاتی

 متصل شدند
معــاون فناوری های نوین بانک مرکــزی از اتصال تمامــی کارتخوان ها و 
درگاه های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی 
خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، مهران محرمیان گفت: در 
حال حاضر هشــت میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به 
پرونده مالیاتی متصل هســتند و سازمان امور مالیاتی اقدامات الزم را برای 
رســیدگی به این پرونده ها انجام خواهد داد.معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی افزود: اتصــال ابزارهای پرداخت به پرونده های مالیاتی از دو طریق 
انجام شــد؛ تعدادی از ابزارهای پرداخت بــا هدایت صاحبان این ابزارها در 
سایت ســازمان امور مالیاتی به پرونده مالیاتی متصل شدند و تعدادی هم 
که این اتصال از ســوی صاحبان آنها انجام نشــد عملیات قطع و غیرفعال 
شــدن این ابزارها از شبکه پرداخت انجام شــد.محرمیان ادامه داد: اتصال 
کارت خوان ها و درگاه های پرداخت اینترنتی پس از دو سال همکاری بسیار 
خوب شــبکه پرداخت، مردم، سازمان امور مالیاتی و همکاران بانک مرکزی 
میســر شده است.وی خاطرنشــان کرد: اتصال تعداد محدودی از ابزارهای 
پرداخت به شبکه پرونده های مالیاتی باقی مانده است که این ابزارها مربوط 
به مشاغل حساس مانند بیمارستان یا امثال آنها هستند که در این زمینه نیز 

با سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف آنها مکاتبه شده است.

قیمت طالی جهانی با یک اشاره سرازیر شد
قیمت طال امروز پنجشنبه کاهش یافت زیرا بازدهی دالر 
و خزانه داری پــس از اظهارنظر مقامات فدرال رزرو که به 
افزایش شــدید نرخ بهره اشاره کرد، علیرغم نشانه هایی از 
کاهش تــورم در ایاالت متحده، افزایــش یافت.به گزارش 
ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح به 
وقت شــرقی با ۶ درصد کاهش به ۱۷۸۶ دالر و ۴۰ سنت 

رســید و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۳۳ درصد کاهش به ۱۷۸۷ دالر و ۴۰ ســنت 
رسید.قیمت های مصرف کننده در ایاالت متحده در ماه جوالی به دلیل کاهش شدید 
قیمت بنزین افزایش پیدا نکرد و اولین نشانه ی قابل توجه تسکین برای آمریکایی هایی 
بود که شاهد افزایش تورم در دو سال گذشته بودند.با این حال، نیل کشکاری، رئیس 
بانــک فدرال رزرو مینیاپولیس گفت که او همچنان معتقد اســت که بانک مرکزی 
ایاالت متحده برای مبارزه با تورم باید نرخ سیاستی خود را تا پایان سال به ۳.۹ درصد و 
تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۴.۴ درصد افزایش دهد.چارلز ایوانز، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، 
نســبت به بازارهای مالی تهاجمی تر باقی ماند و انتظار داشت که نرخ بهره آمریکا در 
سال آینده به ۴ درصد برسد.طال نسبت به افزایش نرخ های بهره ایاالت متحده بسیار 
حســاس اســت زیرا این امر باعث افزایش هزینه فرصت نگهداری شمش غیر بازده 
می شــود.بازدهی اوراق بهادار ۱۰ ســاله خزانه داری ایاالت متحده به ۲.۷۸۶۰ درصد 

افزایش یافت و هزینه فرصت نگهداری طالی بدون بهره را افزایش داد.
اس پی دی آر گلد تراســت، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در 
جهان، اعالم کرد که دارایی هایش ۰.۱۷ درصد کاهش یافت و از ۹۹۹.۱۶ تن در روز 
چهارشنبه به ۹۹۷.۴۲ تن در روز چهارشنبه رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای 
هر اونس نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۰.۵۳ دالر رســید، پالتین ۰.۲ درصد افزایش 
یافت و به ۹۴۳ دالر و ۳۱ سنت رسید و پاالدیوم با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۲۴۴ دالر 

و ۳۳ سنت رسید.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

»ریالدیجیتال«درشهریورمیآید
رئیس کل بانک مرکــزی ضمن بیان اینکه »دریافت بیش از 
یــک ضامن معتبر برای پرداخت تســهیالت، برخالف قانون 
بودجه امســال اســت«، آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت 
ازدواج، فرزندآوری و دانش بنیان ها را اعالم کرد. وی همچنین 
درباره رمزرارزها توضیحاتی داد و گفت که اجرای آزمایشــی 
»ریال دیجیتال« در شــهریور آغاز می شود.به گزارش ایسنا، 
علــی صالح آبادی در یک برنامــه تلویزیونی اظهار کرد: هنوز 
کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته اند و در 
برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است. سال ۱۳۹۹ دولت 
آیین نامه ای را تصویب کرد تا کسانی که مجوز قانونی دریافت 

می کنند، رمزارز استخراج و برای واردات استفاده کنند.

خرید و فروش رمزارز ممنوع است 
وی تاکید کرد: درواقع خرید و فروش )مبادله( و سرمایه گذاری 
رمزارزها ممنوع است، اما استخراج و استفاده برای واردات کاال 
ممکن شده است. مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت 
صمت از رمزارزها برای واردات بهره برداری شود که هفته آینده 

اعالم خواهد شد. 

اجرای آزمایشی »ریال دیجیتال« در شهریور 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه »نوسانات بازار رمزارزها 
زیاد اســت و باید به آن توجه شــود«، گفت: »رمز ریال« یا 
»ریال دیجیتال« جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن 
انجام شده است. ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی 
در شهریور ماه اجرایی می شود.وی افزود: در چین نیز چنین 
اقدامی مشابه انجام شده و ۷۵ میلیون نفر از »یوآن دیجیتال« 
اســتفاده می کنند. ناشر ریال دیجیتال، بانک مرکزی است و 

مردم می توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند.

کارتخوان بدون پرونده مالیاتی نداریم
صالح آبادی ادامه داد: قانون پایانه های فروشگاهی بیش از دو 
سال است که در مجلس تصویب شده روی زمین مانده بود و 
اتصال کارتخوان ها به سامانه مالیاتی برقرار نشده بود. در دولت 
ســیزدهم این کار شروع شــد و االن بیش از هشت میلیون 
کارت خوان ســاماندهی شد و این پروژه شب گذشته به اتمام 
رســید. اکنون، کارتخوانی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در 
کشور وجود ندارد.وی بیان کرد: در راستای حکمرانی ریال و 
شفافیت اقتصادی، ساماندهی کارتخوان ها اقدام بسیار بزرگی 

بود که خوشبختانه به سرانجام رسید.

چگونه نقش نفت در بودجه کم می شود؟ 
رئیــس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: متاســفانه در طول 

ســالیان متمادی اقتصاد ایران نفتی بوده و دولت ها عموما از 
درآمدهای نفتی استفاده می کردند و نقش مالیات در بودجه 
دولت کمرنگ بود. در نظام اقتصادی ســالم باید درآمد اصلی 
دولت درآمدهای مالیاتی باشد.وی افزود: مقام معظم رهبری 
نیز از ۳۰ ســال قبل همواره به جدا کــردن نفت از بودجه و 
افزایش درآمدهای غیرنفتی تاکید داشــته اند. باید نســبت 
درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش پیدا کند که نیاز 
به زیرساخت دارد و بخشی از این زیرساخت ها بانکی، فناوری 
محور یا قانونی اســت.رئیس کل بانک مرکــزی ادامه داد: به 
عنــوان مثال، طرح مالیات بر عایدی ســرمایه که در مجلس 
مطرح اســت، یا اقداماتی مثل اجرای پایانه های فروشگاهی 
که از فرارهای مالیات های جلوگیری می کند.هرچه شفافیت 
بیشتر باشد نه در حق دولت ظلم می شود و نه در حق مودی 
مالیاتی چرا که محاسبه درآمدها دقیق خواهد شد. با این قبیل 
اقدامات می توانیم نقش نفت در بودجه کشور را کمرنگ کنیم.

رشد 80 درصدی تامین ارز واردات 
وی گفت: سرمایه گذاری ها در صنایع نفت و گاز امروز با یک 
دهه گذشته قابل قیاس نیست و درآمدهای ارزی کشور نیز با 
وجود تحریم ها به مراتب بســیار بهتر از گذشته شده است. تا 
پایــان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد دالر تامین ارز برای واردات 
کاالها در سامانه نیما انجام شده که بیش از ۸۰ درصد بیشتر 

از مدت مشابه سال گذشته اســت.صالح آبادی درباره افشای 
اسامی ابربدهکاران بانکی اظهار کرد: این اقدام موجب شد تا 
در وصول مطالبات اقدامات موثر و قابل توجهی انجام شــود. 
اگر یک شرکت تولیدکننده دالیل موجه داشته باشد بانک ها 
همراهی و کمک می کنند اما کســانی که اینگونه نیستند و 

بدهی خود را پرداخت نمی کنند با آن ها برخورد می شود.

استفاده حداقلی دولت از تنخواه 
رئیــس کل بانک مرکزی گفت: خالــص دارایی های خارجی 
که در پایه پولی اثرگذار اســت تا پایان تیرماه نسبت به سال 
گذشته منفی بوده است؛ یعنی هر ارزی که از دولت گرفته ایم 
به فروش رسیده و ریال جمع شده است. بدهی دولت به بانک 
مرکزی نیز در وضعیت مناسبی است و دولت حداقل استفاده 
را )نزدیک به صفر( از تنخواه داشــته اســت.وی افزود: اوراق 
منتشر شــده دولت نیز می تواند در پایه پولی موثر باشد، این 
بخش هم به خوبی کنترل شده است. همچنین بانک مرکزی 
از ابتدای ســال تا کنون ۳۰ همت اوراق دولتی واگذار کرده و 
ریــال را از بازار جمع کرده اســت. از طرفی بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی نیز که در پایه پولی موثر است کنترل شده است.

صالح آبادی ادامه داد: درآمدهای دولت ماهیانه پایش می شود 
و اموال منجمد دولت نیز فروخته خواهد شد تا به منابع بانک 
مرکزی دست اندازی نشود. خوشبختانه دولت به خوبی برای 

مدیریت درآمدها و هزینه هــا برنامه ریزی می کند و انضباط 
مالی را رویکرد اصلی خود قرار داده است.

رئیس کل بانــک مرکزی گفت: برای اصــالح رابطه بانک ها 
و مشــتریان اقدامــات قابــل توجهی همچــون احرازهویت 
الکترونیک، امضای الکترونیک و ســفته الکترونیک در شبکه 
بانکی اجرایی شــده است. در واقع سهولت دسترسی مردم به 
خدمات و تسهیالت بانکی نسبت به گذشته قابل توجه است.

وام ازدواج و فرزندآوری اولویت بانک هاست
وی افــزود: همچنین اولویت تســهیالت نیز به بانک ها اعالم 
می شود، مثال در تسهیالت خرد، تسهیالت ازدواج و فرزندآوری 
اولویت دارد که به بانک ها ابالغ شده است. اوایل امسال بسته 
تسهیالت خرد را به شبکه بانکی ابالغ کردیم. وثایق و تضامین 
بانکی به قدری تســهیل شده اســت که اگر مشتری خوش 
حساب باشد و رتبه اعتباری مناسب داشته باشد صرفا با یک 
قرارداد یا نهایتا یک ضامن هم بتواند تسهیالت را دریافت کند.

صالح آبادی تاکید کرد که اگر بانکی برای پرداخت تسهیالت 
بیش از یک ضامن معتبر درخواست کند، خالف قانون بودجه 

امسال عمل کرده است. 

جزئیات تسهیالت پرداختی به دانش بنیان ها
وی مانده تسهیالت شرکت های دانش بنیان تا پایان تیرماه را 
۷۹ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد بیشتر شده است. همچنین، 
به ۱۷۱۵ شــرکت دانش بنیان تســهیالت )۲۷ هزار میلیارد 
تومان( پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش 

از ۸۰ درصد رشد داشته است.

میزان تسهیالت پرداختی ازدواج و فرزندآوری 
رئیس کل بانک مرکــزی درباره آخریــن وضعیت پرداخت 
تســهیالت ازدواج و فرزند آوری بیان کرد: از ابتدای ســال تا 
پایــان تیرماه ۳۴۳ هزار فقره تســهیالت ازدواج به مبلغ ۴۷ 
هزار میلیارد تومان در کشــور پرداخت شده است. تسهیالت 
فرزندآوری نیز ۲۴۱ هزار فقره به مبلغ ۹۶۰۰ میلیارد تومان 
پرداخت شده که روند بسیار خوبی است.صالح آبادی با اشاره 
ارز توافقــی گفــت: حجم معامالت ارز توافقــی به طور قابل 
توجهی درحال افزایش و تعمیق است به گونه ای که امروز در 
بازار اثرگذار اســت. امروز ارز توافقی در بازار ارز کشور آرامش 
ایجاد کرده و عرضه ارز همواره بیشــتر از تقاضا شــده است.

وی افزود: امروز در مسیر حکمرانی ریال و شفافیت حداکثری 
حرکــت می کنیم کــه در جلوگیری از فرارهــای مالیاتی و 

پولشویی بسیار اثرگذار است.

آمارها حاکی از آن است که شاخص های بازار سهام، ارزش کل و حجم کل معامالت در هفته 
جاری نسبت به هفته گذشته رشدی نامحسوس را تجربه کردند.به گزارش ایسنا، آمار کل 
معامالت بورس حاکی از آن است که ارزش کل معامالت با ۹.۵۷ درصد افزایش از ۱۶۰ هزار 
و ۴۷۹ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۷۵ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال در هفته جاری رسیده 
است. حجم کل معامالت نیز رشــدی ۱۶۱.۶۲ درصدی را تجربه کرده و از ۲۳ هزار و ۵۰۷ 

میلیون سهم در هفته گذشته به ۶۱ هزار و ۵۰۰ میلیون سهم در هفته جاری رسیده است.در حالی که بازار دوم سهام و بازار بدهی در 
هفته جاری سبزپوش بودند، بازار اول سهام، بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله عقب کشیدند؛ به طوری که ارزش 
معامالت در بازار اول سهام ۴۷.۷۵ درصد کاهش یافت و از ۵۰ هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال در هفته گذشته تا ۲۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد 
ریال در هفته جاری رسید.ارزش معامالت در بازار مشتقه نیز که در هفته گذشته ۲۱۹ میلیارد ریال بود، با کاهشی ۲۰.۲۴ درصدی تا 
۱۷۵ میلیارد ریال در هفته جاری کاهش یافت. همچنین ارزش معامالت در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله کاهشی ۸.۱۶ 
درصدی داشت و از ۵۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال به ۵۳ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معامالت در بازار 
دوم سهام توانست ۵۸.۶۵ درصد افزایش یابد و از ۴۵ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال به ۷۲ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال برسد.همچنین ارزش 
معامالت در بازار بدهی رشدی ۳۲۰ درصدی داشت و از ۵۵۴۰ میلیارد ریال در هفته گذشته تا ۲۳ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال در هفته 
جاری افزایش یافت.بر این اساس شاخص کل بورس با رشدی کمتر از یک درصدی از یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد در هفته گذشته 
به یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحد در هفته جاری رسیده است. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱.۴۴ درصد افزایش داشته و از ۳۸۴ 

هزار و ۵۵ واحد در هفته گذشته تا ۳۸۹ هزار و ۶۰۲ واحد در هفته جاری افزایش یافته است.

پس از تقریبا دو سال وقفه برای حضور زائران ایرانی در پیاده روی اربعین به دلیل کرونا، 
در شرایطی که امسال تاکنون بیش از یک میلیون نفر برای حضور در پیاده روی اربعین 
ثبت نام کرده اند، رئیس کل بانک مرکزی از آماده سازی شرایط برای تخصیص ارز اربعین 

خبر داده که احتماال این تامین ارز از محل بازار متشــکل ارزی باشــد.به گزارش ایســنا، هرساله همزمان با شروع ایام محرم و 
پیاده روی اربعین، تامین ارز زائرین عتبات عالیات مطرح می شود که نوع این ارز و اینکه از چه محلی و با چه نرخی تامین شود، 
از موضوعات مهم در این زمینه است.گسترش ویروس کرونا تقریبا دو سال، سفرها از جمله سفر اربعین را تعطیل کرد اما اکنون 
با بهبود شرایط و از سرگیری سفرها از جمله سفر پیاده روی اربعین، تاکنون بیش از یک میلیون نفر برای اربعین پیش ثبت نام 
کرده اند، اما پیش بینی برای حضور ۵ میلیون ایرانی انجام شده است.در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات 
خود اعالم کرده که قرار است برای زوار اربعین، شرایط استفاده از دینار عراق فراهم شود.البته آن طور که صالح آبادی گفته، در 
حال حاضر پس از معامله روبل روسیه در بازار متشکل ارز، روی معامله دینار عراق در این بازار کار می شود تا زیرساخت های آن 
فراهم شــود که امسال هم وطنان بتوانند از ارز دینار استفاده کنند.طبق اعالم وی، زیرساخت های این کار در حال تهیه است و 
به موقع اطالع رسانی می شود.بنابراین، از آنجا که تامین بخشی از نیازهای خدماتی ارز از جمله ارز مسافرتی در بازار متشکل ارز 
صورت می گیرد، احتماال تامین ارز اربعین نیز از محل بازار متشکل ارزی به نرخ این بازار صورت خواهد گرفت. البته رئیس کل 

بانک مرکزی بر این تاکید کرده که این موضوع هنوز در حال بررسی است.

از بورس چه خبر؟ امسال ارز اربعین چقدر و با چه 
قیمتی داده می شود؟

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده)نوبت دوم(
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم شرکت تعاونی 2286 سهام عدالت شهرستان 
دیواندره بنابر تصمیم هیأت مدیره رأس ساعت10 صبح روپنج شنبه مورخه 1401/06/03 در محل 

سالن 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:

1- انتخاب هیئت مدیره وبازرسان  ۲-تصویب صورت های مالی سال 1400-99-98-97-96-95 
۳- تغییرانتخابات مرحله اول از 10مجمع به3مجمع ۴- تعین وانتخاب روزنامه کثیراالنتشارجهت 

چاپ اگهی شرکت ۵- ثبت اعضاءجدیدوافزایش سرمایه وسهام
توضیح 1 : جلســه با نصف به عالوه یک حاضر نمایندگان اعضای شرکت تعاونی رسمیت خواهد 
یافت.توضیح ۲:  ازکلیه داوطلبین عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسان دعوت می شود که 
مراتب کاندیداتوری خود را به صورت کتبی حداکثر ظرف یک هفته  ازتاریخ انتشار به دفتر شرکت 

همراه با مدارک ذیل تسلیم ورسید دریافت نمایند.
1- تکمیل فرم داوطلبی در تصدی هیئت مدیره و بازرسان ۲- فتوکپی تمام صفحات شناسنامه

۳- فتوکپــی آخرین مــدرک تحصیلــی ۴- دوقطعه عکــس3*4 ۵- فتوکپــی کارت پایان 
خدمت)برادران( 6- معرفی نامه عضویت در تعاونی. 

شرکت تعاونی ۲۲۸6 سهام عدالت شهرستان دیواندره ) م الف ۳۲1(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۰۵۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات 
اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 
یــک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صیفور جعفری نژاد فرزند 
فرض اله بشماره شناسنامه ۳۸۴ کدملی ۵۹۶۹۵۵۸۳۹۷ صادره از روانسر 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۵,۹۰ مترمربع در محدوده 
اراضــی قطعه ۴ تفکیکی از پالک ۱۳۸ - اصلی واقع در بخش یک حومه 
کرمانشــاه به آدرس الهیه والیت ۱ کوی ۴ درب ۲ شــمالی خریداری از 
مالک رســمی آقای علی بابا قلعه کهنه محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

مهدی زارعی وش - رئیس ثبت اسناد و امالک
شماره ارشاد : ۹۰۲/م الف /۱۲

آگهی فراخوان عمومی 

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

 

) مناقصه های شماره ۴۸۵۴۷۵۳۹ و ۴۸۵۴۴۳۴۷(

۱۴۰۱-27

 موضوع فراخوان : انجام عملیات طراحی ، مهندسی ، خرید تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور ، ساخت ، نصب ، تست، راه اندازی و تضمین 
 EPC به منظور تغذیه برق غبارگیرهای فوالدسازی به صورت EFSB عملکرد توسعه پست

از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوع فراخوان دارای تخصص و توانایی الزم می باشند تقاضا می گردد که آمادگی خود را اعالم نمایند 
معیار های ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح موارد ذیل می باشد . 

* تجربه و سوابق اجرایی ۴۵ امتیاز 
* توان مالی ۱۵ امتیاز 

* سوابق کاری و توان مدیریتی و فنی ۴۰ امتیاز 
سایر اطالعات مناقصه به شرح ذیل می باشد: 

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه : -/ ۵.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال 
توجه : ضمانت نامه فوق بایستی در زمان ارائه پیشنهاد قیمت تهیه گردد و در این مرحله نیازی به تهیه ضمانت نامه بانکی نمی باشد 

مهلت ارسال مدارک : ۱۴۰۱/۰۵/3۱ 
نحوه ثبت نام در فراخوان : 

ارسال نامه اعالم آمدگی و اطالعات مورد نیاز بر اساس معیار های ارزیابی کیفی به آدرس پستی : 
اصفهان - 7۵ کیلومتری جنوب غربی - شهرستان مبارکه - شرکت فوالد مبارکه اصفهان - واحد قراردادهای توسعه - خانم مریم جمالی پور 
ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. و اسناد کیفی پس از تائید در این مرحله برای مناقصه گران ارسال 

خواهد شد. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۰99 -۰3۱۵273 خانم جمالی پور تماس حاصل فرمایید.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 22 مرداد 1401  15 محرم 1444  13 آگوست 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4972  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر
افشای جزئیات بیشتر درباره یورش به اقامتگاه ترامپ

اف بی آی دنبال اسناد مرتبط به تسلیحات 
هسته ای در اقامتگاه ترامپ بود

روزنامه »واشــنگتن پست« پنجشــنبه گزارش داد که ماموران FBI طی یورش 
اخیر خود به اقامتگاه رئیس جمهور سابق آمریکا در فلوریدا، در جستجوی اسناد 
مرتبط با ســاح های هسته ای بودند.به گزارش ایســنا، واشنگتن پست ضمن 
افشــای این خبر نوشت که مشخص نیست آنها این اســناد را پیدا کرده اند یا 
خیر.روز پنجشنبه، مریک گارلند، دادستان کل ایاالت متحده، اعام کرد که او 
حکم بازرســی خانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور در فلوریدا را 
»شــخصا« تایید کرده است.وی تاکید کرد که »علتی احتمالی« برای این اقدام 
بی سابقه وجود دارد.گارلند توضیح نداد که چرا این بازرسی انجام شده است، اما 
تاکید کرد که »علت احتمالی« وجود دارد و گفت که از دادگاه خواســته اسناد 
پرونده را منتشــر کند.وی در نشست خبری با تاکید بر اینکه این وزارتخانه در 
اتخاذ چنین تصمیماتی سهل انگاری نمی کند، گفت: من شخصا تصمیم صدور 
حکم تفتیش در این مورد را تایید کردم.گارلند »حمات بی اساس« به تمامیت 
وزارت دادگستری و اف بی آی را که پس از یورش به اقامتگاه ترامپ در مارآالگو 

در روز دوشنبه صورت گرفت، محکوم کرد.

چاووش اوغلو: 
روند عادی سازی با مصر و اسرائیل آغاز شده

وزیر امور خارجه ترکیه در سخنانی اعام کرد که کشورش روند عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی و مصر را آغاز کرده اســت.به گزارش ایسنا، به 
نقــل از آناتولی، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه طی ســخنانی در 
آخرین روز از ســیزدهمین کنفرانس ســفیران در آنکارا گفت که کشورش 
روند عادی ســازی روابط خود با اسرائیل و مصر را آغاز کرده اما تاکید کرد 
که این روند به معنای آن نیســت که آنــکارا اصول خود به ویژه در رابطه با 
موضوع فلسطین و قدس را کنار گذاشته است.وی خاطر نشان کرد که گام ها 
و گفت وگوهای متقابلی بین ترکیه و اسرائیل در چارچوب روند عادی سازی 
وجود دارد.چاووش اوغلو افزود: زمانی که یائیر الپید، نخست وزیر اسرائیل به 
ترکیه ســفر کرد، ما دوباره انتصاب سفرا را اعام کردیم و اکنون اسرائیل در 
آستانه انتخابات است و من نمی دانم که تعیین سفرا قبل یا بعد از آن انجام 
خواهد شــد، زیرا این گام باید همزمان توســط هر دو طرف برداشته شود.

درخصوص مصر نیز چاووش اوغلو ابراز تمایل کرد که روابط آنکارا با قاهره با 
همان شــتابی پیش برود که در مورد امارات و عربستان اتفاق افتاد.وزیر امور 
خارجه ترکیه همچنین گفت که در حاشیه نشست جنبش »عدم تعهد« که 
اکتبر گذشته در بلگراد، پایتخت صربستان برگزار شد، با فیصل المقداد، وزیر 
امور خارجه سوریه گفتگوی کوتاهی داشته است.وی تاکید کرد که روسیه از 
ترکیه می خواهد با نظام سوریه در تماس باشد و پیشنهاد کرده که بین رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، بدون 

افشای واکنش کشورش به این پیشنهاد، دیداری برگزار شود.

حمله مجدد به بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که حمات کی یف به سایت های هسته ای، جهان را به سمت فاجعه ای مشابه »چرنوبیل« سوق می دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از نووستی،  
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان گفت: حمات جنایتکارانه کی یف به سایت های هسته ای، جهان را به آستانه یک فاجعه هسته ای 
می برد که از نظر گستره با چرنوبیل قابل مقایسه است.وی به بمباران مکرر نیروگاه اتمی زاپروژیا توسط نیروهای کی یف در روزهای اخیر اشاره کرد.نبنزیا همچنین تاکید کرد که روسیه در 
مورد اوکراین در معرض جنگ دروغ قرار گرفته است. وی گفت: »امروز هیچ یک از کشورهای غربی جرأت نکردند اعتراف کنند که نیروهای اوکراینی در حال بمباران ایستگاه اتمی زاپروژیا 
هستند. به ادعای آنها ما تنها طرفی هستیم که خطرات را ایجاد کرده ایم، در مورد بمباران ایستگاه توسط نیروهای اوکراینی چطور؟ این یک منطق غیرواقعی و اشتباه است، اما ما به آن 
عادت کرده ایم، همانطور که نیم سال است شاهد جنگ انتشار اطاعات نادرست علیه خود و جنگ دروغ هستیم.وی خاطرنشان کرد که کشورهای غربی تاکتیک های خود را حین گفتگو 

در مورد موضوعات مختلف مربوط به اوکراین دارند و تاش می کنند تا روسیه را مسئول هر آنچه در منطقه جنگی رخ می دهد،معرفی کنند.

جوسازی بلینکن درباره ادعای ضد ایرانی جدید آمریکا

پیام ما به ایران روشن است
بعد از داستان سرایی جدید ضد ایرانی مقامات قضایی آمریکا، 
»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه این کشــور هم به جوسازی و 
لفاظی پرداخت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
بعد از داستان ســرایی جدید مقامــات قضایی آمریکا و متهم 
کــردن یک تبعه ایرانی به تاش برای تــرور »جان بولتون« 
مشــاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید، »آنتونی بلینکن« وزیر 
خارجه این کشور هم به جوسازی و لفاظی علیه ایران پرداخت.

وی در توییتی مدعی شــد: »پیام ما به ایران روشن است: ما 
تهدید به خشونت علیه آمریکایی ها را تحمل نخواهیم کرد - و 
این قطعاً شامل مقامات دولتی سابق نیز می شود. هر حمله ای 
با عواقب شــدید روبرو خواهد شــد«.عصر چهارشنبه وزارت 
دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای ادعا کرد یک تبعه ایران 
که عضو سپاه پاسداران انقاب اسامی است را به تاش برای 
ترور جان بولتون مشــاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید متهم 
کرده اســت. وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده متهم که 
۴۵ ســال سن دارد قصد داشــته با پرداخت ۳۰۰ هزار دالر 

افــرادی را برای انجام این قتــل اجیر کند. در این بیانیه ادعا 
شــده انگیزه این فرد احتماالً گرفتن انتقام بابت ترور سردار 
»قاسم سلیمانی«، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقاب اســامی بوده است.»جیک ســالیوان« مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید بعد از صدور این بیانیه مدعی شد: »دولت 
بایدن بر سر محافظت از همه آمریکایی ها در برابر تهدیدهای 
خشونت و تروریسم مصالحه به خرج نخواهد داد.«وبگاه خبری 
»آکســیوس« هم در همین خصوص ادعا کــرده که وزارت 
دادگســتری آمریکا به »مایک پامپئو« وزیر خارجه سابق این 
کشور گفته بود که او دومین هدف توطئه  ادعایی مطرح شده 
از سوی این وزارتخانه، بعد از جان بولتون مشاور  امنیت ملی 
اسبق کاخ سفید بوده است.سناریوی جدید ضد ایرانی آمریکا 
در بحبوحــه مذاکرات رفع تحریم با هدف فشــار بر ایران، با 
واکنش تند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مواجه شد و او 
نسبت به هرگونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهامات 

مضحک هشدار داد .

در آستانه یک ســالکی حاکمیت طالبان بر افغانستان، دیده بان حقوق بشر آن 
را »فاجعه بار« خوانده و گفته  اســت طالبان از زمان تصرف افغانســتان در یک 
ســال پیش، چندین تعهد خود را برای احترام به حقوق بشر و حقوق زنان زیر 
پا گذاشــته اند.به گزارش ایسنا به نقل از اق نیوز، این سازمان، روز )پنج شنبه( 
در بیانیــه ای گفته  اســت که پس از تصرف کابل توســط طالبان در ۱۵  اوت 
۲۰۲۱، مقامــات طالبان محدودیت های شــدیدی را بر حقوق زنان و دختران 
اعمال و رســانه ها و منتقدان و مخالفان خود را به طور خودســرانه ســرکوب، 

بازداشت، شکنجه و حتی اعدام کرده اند.به گفته این سازمان، نقض حقوق بشر 
توسط طالبان محکومیت گسترده ای را به همراه داشته و تاش های بین المللی 
برای رســیدگی به وضعیت وخیم انسانی در کشور را به خطر انداخته  است.این 
ســازمان افزوده که در دوره طالبان، اقتصاد افغانستان به دلیل قطع کمک های 
خارجی ســقوط کرده و معامات اقتصادی بین المللی محدود شــده  است که 
در نتیجه آن بیش از ۹۰ درصد مردم افغانســتان حدود یک ســال اســت که 
از ناامنی غذایی رنج می برند.فرشــته عباسی؛ پژوهشگر افغانستان در دیده بان 
حقوق بشــر گفته اســت: »مردم افغانســتان در کابوس حقوق بشری زندگی 
می کنند، قربانی ظلم طالبان و بی تفاوتی بین المللی. آینده افغانســتان تاریک 
خواهد مانــد؛ مگر این که دولت های خارجی فعاالنه تر با مقامات طالبان درگیر 
شــوند و در عین حال آن ها را به شــدت در زمینه حقوق  بشر تحت فشار قرار 
دهند.«دیده بان حقوق بشــر همچنین گفته است که طالبان از زمان به دست 
گرفتن قدرت، قوانینــی را وضع کرده اند که به طور همه جانبه زنان و دختران 
را از اعمال اساســی ترین حقوق خود در بیــان، حرکت و آموزش بازمی دارد و 
بر دیگر حقوق اولیه آن ها برای زندگی، معیشــت، مراقبت های بهداشتی، غذا 
و آب تأثیر می گذارد.به گفته این ســازمان، طالبان زنان را از ســفر یا رفتن به 

محــل کار خود بدون همراهی مــرد خانواده منع کرده انــد – که تقریبا برای 
همه خانواده ها الزامی غیرممکن اســت – و آن ها را از بســیاری از مشاغل منع 
کرده و دختران را نیز از آموزش محروم کرده اند.دیده بان حقوق بشــر در ادامه 
گفته که کارنامه وحشــتناک حقوق بشری طالبان و عدم تمایل آن ها به تعامل 
معنادار با نهادهای مالی بین المللی باعث انزوای آن ها شده اســت: »دولت های 
خارجی باید محدودیت های بخش بانکی کشــور را کاهش دهند تا فعالیت های 
اقتصادی مشروع و کمک های بشردوستانه را تسهیل کنند؛ اما طالبان همچنین 
باید موارد نقض حقوق را کاهش داده و مســئولین تخلفات را مورد بازخواست 
قرار دهند.«فرشته عباســی گفته است: »طالبان باید فورا تصمیم وحشتناک و 
زن ســتیزانه خود مبنــی بر ممنوعیت تحصیل دختــران و زنان از تحصیل در 
لیســه را لغو کنند. این پیامی را می فرســتد که طالبان مایل اند بر شدیدترین 
اقدامات خود تجدید نظر کنند.«این ســازمان در ادامه گفته  است که بسیاری 
از دولت ها از جمله کل شورای امنیت سازمان ملل متحد و تقریباً همه اعضای 
G۷ و G۲۰ تصمیم طالبان برای محدود کردن تحصیل دختران را محکوم یا از 
آن انتقــاد کرده اند. هیچ دولتی از موضع طالبان دفاع نکرده و یا در پی توجیه 

موضع طالبان نبوده است.

یک سالگی حکومت طالبان؛ 

دیده بان حقوق بشر: فاجعه بار بود
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یک آنتی بیوتیک جدید در برابر طیف وسیعی از باکتری های مقاوم 
به دارو نویدبخش نشــان داده است.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو 
اطلس، باکتری ها به سرعت در حال ایجاد مقاومت در برابر بهترین 
داروهای آنتی بیوتیکی ما هستند و ما را در آستانه یک بحران بزرگ 
سالمتی قرار می دهند؛ اما یک آنتی بیوتیک جدید در برابر چندین 
اَبَرمیکروب کلیدی، نویدبخش نشان داده است، آن هم در حالی که 
آسیب به باکتری های خوب در بدن را به حداقل می رساند.باکتری ها، 
نمونه ای بارز از تکامل در عمل هســتند. هنگامی که آنها با خطرات 
محیطی مانند آنتی بیوتیک ها مواجه می شــوند، تنها قوی تریِن آنها 
برای تکثیر زنده می مانند، به این معنی که در نهایت، تمام جمعیت 
باقی مانده از آنها، توانایی مقاومت در برابر داروها را خواهند داشــت. 
دســته ای که به عنوان باکتری های ِگَرم منفی شــناخته می شوند، 
به طور ویژه مشکل ساز هســتند و با دیواره های سلولی ضخیم تر و 
پمپ های مولکولی که داروها را رد می کنند، از خود دفاع می کنند.

این در حالی است که پیشــرفت توسعه آنتی بیوتیک های جدید و 
ســایر درمان ها به طور محسوسی کند شــده است. به این ترتیب، 
آنتی بیوتیک های مؤثر ما به سرعت در حال اتمام هستند که ما را به 
»عصر تاریک پزشکی« بازمی گردانند که در آن عفونت های کوچک 
دوباره ُکشــنده خواهند شد.اکنون دانشــمندان در مطالعه جدید 
خود، یک آنتی بیوتیک جدید ســاخته اند که امیدوارکننده اســت. 
پژوهشگران انجمن شیمی آمریکا با یک آنتی بیوتیک موجود که در 

برابر باکتری های ِگَرم مثبت موثر است.

دانشمندان می گویند یک مولکول جدید کوچک و کم هزینه می تواند 
ایمنی درمانــی یا همان ایمونوتراپــی را برای همه بیماران مبتال به 
ســرطان در دسترس قرار دهد و این بیماران دیگر مجبور نخواهند 
بود برای درمان خود به بیمارستان مراجعه کنند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از نیو اطلس، دانشــمندان مولکول کوچکی را ابداع کرده اند 
که جایگزین کم هزینه و موثرتری برای آنتی بادی یا پادتنی اســت 
که می تواند انواع مختلف ســرطان را درمان کند. این مهم به دست 
دانشمندان دانشگاه لیسبون )پرتغال( با همکاری یکی از دانشگاه های 
رژیم صهیونیســتی انجام شده است. پژوهشــگران یک آنتی بادی 
موجود را به ســطح جدیدی ارتقــا داده و یافته های پژوهش خود 
را در مجله ImmunoTherapy of Cancer منتشــر کرده اند.پروفسور 
»ساچی فاینارو« )Satchi-Fainaro( می گوید: در سال ۲۰۱۸، جایزه 
نوبل پزشــکی به »جیمز آلیسون« و »تاسوکو هونجو« برای کمک 
آنها در مطالعه ایمونوتراپی و درمان ســرطان از طریق فعال کردن 
سیســتم ایمنی اهدا شد. هونجو کشــف کرد که سلول های ایمنی 
به نام ســلول های تی )T Cell(، پروتئیــن PD-۱ را بیان می کنند 
 PD-L۱ که فعالیت خود ســلول های تی را هنگامی که به پروتئین
بیان شده در سلول های سرطانی متصل می شود، غیرفعال می کند. 
در واقع، تعامل بین پروتئین های PD-۱ و PD- L۱ به ســلول های 
سرطانی اجازه می دهد ســلول های تی را فلج کنند و از حمله آنها 
به سلول های سرطانی جلوگیری می کند.وی افزود: هونجو توانست 
آنتی بادی هایی ایجاد کند که PD-۱ یا PD-L۱ را خنثی و در نتیجه 

سلول های تی را برای مبارزه مؤثر با سرطان آزاد می کنند.

نابودی ده ها نوع از سرسخت ترین 
باکتری ها با ابداع یک آنتی بیوتیک 

احتمال درمان همه بیماران مبتال 
به سرطان در خانه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نمایش آکروباتیک هوایی تیم نیروی هوایی مصر در کنار نیروی هوایی 
کره جنوبی در نمایشگاه هوایی ۲۰۲۲ اهرام در مصر/ رویترز

معرفی لکسوس پیرمردی که قصد خداحافظی ندارد!
هرچند لکســس نسل جدید شاسی بلند پرچم دار LX را به بازار فرستاده اســت اما هنوز نمی خواهد دست از سر GX سالخورده 
بردارد و حاال نســخهٔ جدیدی از آن را برای مدل ۲۰۲۳ ارائه کرده اســت. این نسخه بلک الین نام دارد و فقط در تعداد محدود 
۳ هزار دســتگاه بر اساس تیپ پریمیوم ساخته می شود. ازآنجایی که GX سال گذشته در داخل یک به روزرسانی را تجربه کرد و 
به نمایشگر اطالعاتی-ســرگرمی بزرگ تر ۱۰.۳ اینچی مجهز شد، تغییرات نسخهٔ بلک الین نسبتاً جزئی هستند.GX46۰ بلک 
الین در بیرون از تریم تیره در جلوپنجره و چراغ های عقب به همراه رینگ های ۱۸ اینچی مشــکی براق بهره می برد. عالوه بر 
این، لکسس برای این نسخه رنگ های جدیدی شامل سفیدی مرواریدی، مشکی اُبسیدین و سبز نوری را هم ارائه کرده است.در 
داخل خودرو نیز شاهد صندلی های قرمزرنگ جدیدی هستیم که با آستر سقف مشکی رنگ در تضاد هستند. تریم چوبی مشکی 
مات و دوخت خاکستری هم از دیگر ویژگی های داخلی این نسخهٔ ویژه هستند درحالی که سیستم دید پانورامیک هم به صورت 
استاندارد در مدل ۲۰۲۳ ارائه می شود. نسخهٔ معمولی این شاسی بلند ژاپنی هم در تیپ الکچری حاال به سیستم صوتی جدید 

و پریمیوم لوینسون مجهز شده است.

کاپلو: گواردیوال این بار بهانه ای ندارد
فابیو کاپلو از منچسترسیتی به عنوان گزینه اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در فصل پیش رو یاد کرد.به گزارش ایسنا، فابیو کاپلو 
در گفتگو با سایت ایل ماتینو در مورد مسائل جاری در دنیای فوتبال صحبت کرد. این مربی درباره موضوعاتی مانند فصل آینده لیگ 
قهرمانان اروپا و وضعیت فعلی رم تیم سابق خود صحبت کرد.سرمربی سابق رئال مادرید سیتی را به عنوان یکی از شانس های اصلی 
برای قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا معرفی کرد و گفت: امسال فقط یک شانس اصلی برای من وجود دارد و آن هم منچسترسیتی است. 
آنها هالند را دارند که مهاجم قدرتمندی است. او قدرت و سرعت را همزمان در بازی خود دارد. این بار گواردیوال بهانه ای ندارد. او باید 
قهرمان لیگ قهرمانان شود. حتی اگر در پایان این فصل به او بگویند که در دوره اول با مسی و سپس با هالند قهرمان لیگ قهرمانان شده 
است.رم پائولو دیباال، نمانیا ماتیچ و جورجینیو واینالدوم  را به تیم خود اضافه کرده است، طوری که کاپلو معتقد است که آنها اکنون در 
همان سطح یووه هستند.کاپلو درباره شرایط فعلی رم نیز گفت: معضل رم در فصل قبل  خط هافبک بود و امسال مورینیو توانست ماتیچ 
را بخرد. او خرید چشمگیری است، کمتر کسی مثل نمانیا ماتیچ می داند که چگونه در خط هافبک بازی کند. من فکر می کنم رم در 

مسیر درست  پیشرفت قرار دارد و امسال شرایط بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت.
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پیشنهاد

چهره روز

شبح سرگردان
شبح سرگردان رمانی در یک کالم جذاب و خواندنی 
است. رمانی که به گفته آندره مالرو: »یکی از نادرترین 
و جالب توجه ترین نوشته های زمانه ما، هم در گستره 
اسطوره شناسی و هم در زمینه ادبیات بزرگ کمدی «.

رومن گاری زمانی گفته اســت: »نمی توان هم مردی 
کاماًل با شــرف بود و هم نویســنده ای بزرگ.« آثار و 
زندگی این نویسنده دلیل و شاهدی است بر بزرگی و 
در عین حال شرافت او. شاید ما بیش از حد متوقعیم. 
یا شاید بایسته تر آن بود نویسنده ای چنین شریف و 
صادق که هیچ گاه صورتک دروغ و فریب بر چهره خود 
نزد – تا بدان جا که خود پســندی هایش را در برخی 
آثارش به سادگی می توان بازشناخت – در پایاین این 
رمان هم سنگ تمام می گذاشت؛ همچنان که در زندگی پیش رو از این مهم برآمده و چه خوش 
هم درخشیده است.پشت جلد کتاب شبح سرگردان آمده است:رومن گاری در رقص چنگیز کوهن 
– اما – پا از مرزهای اشاره و تمثیل فراتر می نهد و از »نماد« نیز بسیار بهره می جوید. این داستان 
به ظاهر فانتزی، رفته رفته، ابعادی گسترده به خود می گیرد. این ویژگی داستان های آخری است 
که رومن گاری – واقعیت و قراردادها را طوری ماهرانه و با ظرافت از میان برمی دارد که خواننده، 
به ناگاه، خود را با گســتره ای عظیم رودررو می یابد؛ گســتره ای که اساطیر و عظمت آن را فرایاد 
می آورد. گاری در این رمان با شــیوه ای جالب و کمدی به نقد تمامی فرهنگ اروپا از عظیم ترین 
کتاب ها گرفته تا آثار و عقاید و شــخصیت ها می پردازد. تا جایــی که ژنرال دوگل نیز بی نصیب 
نمی ماند. چنگیز کوهن شبح سرگردان کمدینی یهودی که قبل از مرگ توسط نازی ها، خود قبر 

خود را کنده و حاال روحش بسراغ افسری رفته که مسئول تیربارانش بود و…

رومن گاری
رومــن گاری )به فرانســوی: Romain Gary( )زاده ۸ مه 
۱۹۱4 - درگذشته ۲ دسامبر ۱۹۸۰( با نام اصلی رومن 
کاتِسف نویســنده، فیلم نامه نویس، کارگردان، خلبان در 
جنگ جهانی دوم و دیپلمات فرانسوی بود. رومن گاری با 
نام اصلی رومن کاتِسف )Roman Kacew( در ۸ مه ۱۹۱4 
میالدی در شهر ویلنا )اکنون: ویلنیوس، واقع در لیتوانی( 
در خانواده ای یهــودی به دنیا آمد. پــدرش آری-لیب 
کاســو کمی بعد در ۱۹۲۵ میالدی خانواده را رها کرد 
و به ازدواج مجدد دســت زد. از این هنگام او با مادرش، 
نینا اوزینســکی )کاسو(، زندگی می کرد، ابتدا در ویلنا و 
سپس در ورشوی لهستان.در سال ۱۹۲۸ میالدی، رومن 
چهارده ســاله به همراه مادرش به شهر نیس در کشور 
 La promesse( فرانسه رفتند. رومن سرگذشت سه دههٔ نخست زندگی اش را در کتاب میعاد در سپیده دم
de l›aube ،۱۹6۰( نوشته است.او در فرانسه به تحصیل حقوق پرداخت، ابتدا در »اکس-ان-پروونس« و 
ســپس در پاریس. در ضمن او در »سالون-دو-پروونس« و در پایگاه هوایی آوورد در نزدیکی بورگس، 
خلبانی در نیروی هوایی فرانسه را آموخت. پس از اشغال فرانسه توسط نازی ها در جنگ جهانی دوم، او 
به انگلستان گریخت و تحت رهبری شارل دوگل به »نیروهای آزاد فرانسه« پیوست و در اروپا و آفریقای 
شــمالی جنگید.او نگارش نخســتین رمانش، تربیت اروپایی )۱۹4۵( را مادامی که در ارتش بود شروع 
کرد. در ســال ۱۹4۵، در فرانسه جایزه منتقدین )Prix des critique( را دریافت کرد.همچنین به دلیل 
خدماتش در ارتش موفق به اخذ جوایز متعددی از ارتش شد.پس از جنگ، رومن با مدرک حقوق، که 
از دانشگاه پاریس گرفته بود، و نیز با دیپلم زبان های اسالو که از دانشگاه ورسای دریافت کرده بود، به 

عنوان دیپلمات در شهرهای مختلف کار کرد. 

فرهنگ

به دنبال حذف مشوق بیمه راهنمایان گردشگری و 
اعالم اعتراض نسبت به آن، معاون نظارت و ارزیابی 
خدمات گردشگری کشور از پیگیری و رایزنی وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با معاون 
اول رییس جمهور برای حل این مســأله خبر داد و 
گفت: به وعده هایمان پایبندیم. وزارت گردشــگری 
اجازه حذف بیمه راهنمایان را نخواهد داد.به گزارش 
ایســنا، در تیرماه ۱4۰۱ مدیرکل امور بیمه شدگان 
ســازمان تامین اجتماعی از قطــع بیمه راهنمایان 
گردشگری و فعاالن صنایع دستی خبر داد. مشکل 
اصلــی ابهام در محــل هزینه کرد بودجــۀ در نظر 
گرفته شده برای بیمه این قشر بود. به گفته مهدی 
شــکوری، برای سال ۱4۰۱ حدود 4۱۵۰ نفر مشمول بیمه بودند که برای استمرار بیمه آن ها 
به رقمی بالغ بر 44 میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت.مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی همچنین از بدهی دولت برای پرداخت ۲۰ درصد حق کارفرما تا پایان سال ۱4۰۰ به 
مبلغ بیش از 6۰۰۰ میلیارد تومان خبر داده و گفته بود که طبق قانون، از جمله ماده ۷۱ قانون 
احکام دائمی توسعه، اگر قرار باشد سرویس و خدماتی به بیمه شدگان ارائه شود که دولت بخشی 
از سهم حق بیمه را  تقبل کرده باشد، باید حتما بودجه الزم برای آن در قوانین بودجه سنواتی 
درنظر گرفته شــود. بر این اساس تا بار مالی تامین نشود اجرا برای صندوق های بازنشستگی، 
ممنوع است.بنا بر توضیحات مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر 
محل ردیف و مصرف بودجه این بیمه، مورد بحث و ابهام است که قرار بود در سازمان برنامه و 

بودجه، تعیین تکلیف شود.

توضیحات وزارت گردشگری درباره قطع بیمه راهنمایان:

اجازه حذف بیمه را نمی دهیم
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