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نقشبانكهادرنابسامانيبازارمسكن
شاخص كرايه مسكن
در يك سال  50درصد رشد كرد

براس�اس آمار بانك مركزي ،نظام بانكي با پرداخت نكردن سهم
تسهيالت ساخت مس�كن طي  10سال گذشته س�هم ويژهاي در
نابس�اماني بازار و افزايش فش�ار روي مردم به ويژه مس�تاجران
داشته است .عالوه بر اين واحدهاي مسكوني كه در حال حاضر در
اختيار بانكها در سراسر كشور قرار دارد اگر فروخته و آزادسازي
شود ميتواند نقش بسياري در تأمين خانه داشته باشد .هرچند كه
در اين سالها هرگز به آن پرداخته نشده است .به استناد آخرين
آمار از سوي بانك مركزي ،بررسي ش�اخص كرايه مسكن اجاري
در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته  46درصد رشد
را تجربه كرده است .اين در حالي است كه همين شاخص در ساير
مناطق ش�هري كش�ور  50/6درصد افزايش را تجربه كرده است.

به گزارش فارس ،مس��كن يكي از نيازهاي اولي ه انسان است كه تأمين
آن نقش مهمي در رفاه خانواده و كاهش آسيبهاي اجتماعي دارد .اين
مهم در اصول مختلفي از قانون اساسي هم مورد تأكيد واقع شدهاست.
بر اين اساس دولتها سياستهاي مختلفي را براي تحقق اين موضوع
پيگرفتهاند .طي سالهاي گذشته بر اثر سياستگذاري غلط از جمله
بيتوجهي به ايجاد جريان پايدار عرضه مسكن ،تبديل شدن مهمترين
نياز مردم از يك كاالي مصرف به يك كاالي سرمايهاي و ناديده گرفتن
تقاضاي اين كاال شرايط بازار مسكن كشور به شدت زمينه ايجاد فشار
به مردم را ايجاد كرده است.
افزايش  50/6درصدي شاخص كرايه مسكن در يك سال گذشته
به استناد آخرين آمار ارائه ش��ده از سوي بانك مركزي ،بررسي شاخص
كرايه مسكن اجاري در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46
درصد رشد را تجربه كرده است .اين در حالي است كه همين شاخص در
ساير مناطق شهري كشور 50/6درصد افزايش را تجربه كرده است .معناي
ديگر واكاوي اين آمار بيانگر فشار قابل توجه به مردم به ويژه مستاجران به
منظور تأمين مهمترين نياز اساسي آنهاست .اين آمار در بيان روزمره مردم
به معناي آن است كه اگر خانهاي در سال گذشته با هزينه  100ميليون
تومان هزينه پيش و  2ميليون تومان اجاره ماهانه به مستاجر تحويل شده
اين مبلغ در س��الجاري به  150ميليون تومان هزينه رهن و  3ميليون
تومان هزينه اجاره رسيده كه رقم بسيار قابل توجهي است.
ساخت مسكن راهكار پايدار ساماندهي بازار
با توجه به شرايط شكل گرفته ،تس��هيل عرض ه و ايجاد مسكن يكي از
مهمترين سياستهايي اس��ت كه ميتواند زمينه بهبود بازار مسكن
و به دنبال آن تس��هيل ش��رايط مس��تاجران را فراهم كند .به معناي
ديگر ،توسعه ساخت مسكن متناس��ب با نياز عالوه بر تسهيل شرايط
صاحبخانه شدن مس��تاجران با كاهش فش��ار تقاضا ميتواند زمينه
ساماندهي بازار اجاره مس��كن را نيز فراهم كند .با وجود اهميت قابل
توجه ساخت مسكن يكي از مهمترين موانع ايجاد جريان پايدار ساخت و
به دنبال آن تسهيل شرايط مردم و مستاجران در تأمين واحد مسكوني،
س��رپيچي نظام بانكي از پرداخت تس��هيالت س��اخت مسكن است.
تسهيالتي كه ميتواند عالوه برتأثير بر بازار مسكن از طريق راهاندازي
لوكوموتيو س��اخت بر شرايط اقتصاد كالن كش��ور اثرگذاشته و رونق
اقتصادي را به همراه داشته باش��د .در همين راستا ،علي نادريشاهي،
كارش��ناس اقتصادي در گفتوگو ب��ا فارس در بي��ان ظرفيت قانوني
الزام نظام بانكي به پرداخت تسهيالت س��اخت مسكن و حل مشكل
مستاجران به طريق اولي گفت« :قانون جهش توليد مسكن بستر قانوني
الزم براي پرداخت وام ساخت را فراهم ساخته است ».اين كارشناس
اقتصادي ادامه داد« :براس��اس ماده ۴اين قانون ،بانكها و مؤسسات
مالي غير بانكي مكلفند ،حداقل  ۲۰درصد از تسهيالت پرداختي نظام
بانكي در هر سال را با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن
نو
اختصاص دهند ،به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از  3ميليو 
 600هزار ميليارد ريال تسهيالت براي واحدهاي اين قانون كمتر نباشد
و براي س��الهاي آينده نيز حداقل منابع تسهيالتي مذكور با افزايش
درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم ساالنه افزايش پيدا كند».
نظام بانكي چگونه باعث نابساماني بازار مسكن ميشود؟
با توج��ه به تكليف قانون تعيين ش��ده ب��راي نظام بانك��ي ،نگاهي به
تسهيالت پرداختي بانكها به بخشهاي مختلف در سال  ۱۴۰۰نشان
ميدهد ،سهم بخش مسكن از كل تسهيالت با حداقل  ۲۰درصد ذكر
شده در اين قانون خيلي فاصله دارد و بانك مركزي بايد با تنظيمگري
مناسب قانون مصوب نمايندگان ملت را تحقق بخشد.
در اين راستا بررسي تفكيك تسهيالت پرداختي نظام بانكي بيانگر آن
است كه سهم بخش صنعت در  10سال گذشته تقريباً ثابت بوده است
و سهم بخش كشاورزي كاهش اندكي داشته ،اما متأسفانه سهم بخش
مسكن و س��اختمان از حدود  17درصد به  6درصد رسيده و در مقابل
سهم بخش خدمات و بازرگاني از حدود  42درصد به  56درصد افزايش
پيدا كرده اس��ت .عالوه براين واحدهايي كه در اختيار بانكهاست در
صورت آزادسازي ميتواند نقش بهسزايي در تأمين مسكن مستاجران
داشته باشد .موضوعي كه بهرغم تأكيد مكرر رسانهها در هيچ دولتي به
آن توجه نشده است .با توجه به آمار ذكر شده ،نظام بانكي با پرداخت
نكردن سهم تسهيالت ساخت مسكن سهم ويژهاي در نابساماني اين
بازار و فشار به مردم از ناحيه افزايش قيمتها به خصوص در بازار اجاره
داشته است .با توجه به نكات ياد شده به نظر ميرسد ،بانك مركزي به
منظور ايجاد رونق اقتصادي و حل مسئله مسكن بايد در يك اقدام سريع
و فوري زمينه احيا سهم ساخت مسكن از تسهيالت پرداختي را مهيا
كرده و از اين طريق به حل مسئله اجاره نيز كمك كند.
ماليات
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دستور رئيس دستگاه قضا براي پيگيري تخلفات يك واردكننده نهادههاي دامي

فروردين امس�ال س�ازمان تعاون روستايي
ب�دون اخذ ضمان�ت نام�ه معتبر از ش�ركت
«آريو تجارت س�هيل» تفاهمنامه كارگزاري
براي تأمين ۱۳ميليونو  ۷۰۰ه�زار تن نهاده
دامي از جمل�ه گندم ،جو ،روغ�ن و ...منعقد
كرده اس�ت .اين ش�ركت در 3ماه گذش�ته
1100ميلي�ارد توم�ان از ش�ركتهاي بزرگ
دامداري كالهبرداري كرده و اكنون با شكايت
و پيگيري دامداران موضوع علني شده است.
از اينرو رئيس دستگاه قضا مس�تقيم ًا وارد
ماجرا شده و به س�ازمان بازرسي كل كشور
دس�تور داده تخلفات صورت گرفته در يك
شركت واردكننده نهادههاي دامي را پيگيري
كند .اي�ن اولي�ن باري نيس�ت كه ب�ه دليل
بيمس�ئوليتي و نبود مديريت در س�ازمان
تعاون روستايي تخلف بزرگي اتفاق ميافتد.
در دولت تدبير نيز تخلفاتي در خريد تضميني
زعفران ،دانهه�اي روغني و ...اتف�اق افتاد و
موضوع با بركناري رئيس سازمان الپوشاني
ش�د .به نظر ميرس�د ب�ه دليل گس�تردگي
تخلفات برس�ر ماجراي تأمين نهادهها ديگر
جاي اغماضي نيست ،بايد كاركرد اين سازمان
تغيير كرده ي�ا با اصلاح اساس�نامه تعاون
روس�تايي راه تخلفات بيش�تر گرفته شود.

در ش��رايطي كه دامداران در ماه آغازين امسال به
ش��دت به دنبال تأمين نهادههاي دامي براي سه
ماهه بهار بودند ،يك ش��ركت بخش خصوصي با
نفوذ به سازمان تعاون روستايي و البي قدرتمند با
مديران اين سازمان توانست 10،فروردين امسال
قراردادي با عنوان تفاهمنامه كارگزاري براي تأمين
 13ميليون و  700هزار تن نه��اده دامي از جمله
گندم ،جو ،روغن و ...منعقد كند .س��اخت كوتاژ
خبر

صوري در حالي كه هنوز محموله نهادههاي دامي
وارد بندر نشده بود و سپس ثبت كوتاژ در سامانه
بازارگاه ،سبب شد كه  ۸۰۰هزار تن نهاده دامي در
سامانه به مردم ،كشاورزان و اتحاديهها ارائه شود و
مردم نيز بدون آنكه نهادهها وارد كشور شده باشد،
با مشاهده ثبت كوتاژ در سامانه بازارگاه ۵۰۰ ،هزار
تن از اي��ن نهادهها را با مبلغ ه��زارو  ۱۰۰ميليارد
تومان خريداري و اين مبلغ را به حس��اب شركت
خصوصي مورد اشاره واريز كردند .خبرهاي رسيده
به جوان حاكي از آن اس��ت ك��ه واحدهاي بزرگ
دامداري اعم از خصوصي و دولتي از اين شركت در
سامانه بازارگاه نهاده خريداري كردهاند و میلیاردها
تومان بهدلیل خلف وعده ش��رکت مذکور و عدم
توزیع نهاده ضرر کردهان��د .تاكنون كه حدود ۴۰
روز از موعد وارد كردن محموله نهادههاي دامي به
كشور از سوي اين شركت گذشته است ،هنوز اين
نهادهها تأمين نشدهاند.
تخصی�ص  735میلیون دالر ب�ه «آريو
تجارت سهيل»
در همين زمين��ه ،خدايي��ان رئيس س��ازمان
بازرس��ي كل كش��ور با اش��اره به گاليهمندي
تعدادي از كش��اورزان و اتحاديهه��ا در رابطه با
خريد نهادههاي دامي از س��امانه بازارگاه و عدم
دريافت اين نهادهها تاكنون ،اظهار كرد« :طبق
رسيدگيهاي بدوي س��ازمان بازرسي مشخص
ش��د كه ايجاد كوتاژ صوري و قراردادن كوتاژ در
سامانه بازارگاه و عرضه ش��دن نهادهها در ميان
مشتريان ،كش��اورزان و اتحاديهها در حاليكه
نهادهاي وارد كشور نشده ،از جمله تخلفات رخ
داده در خصوص واردات اين نهادههاي دامي بوده
اس��ت ».اين اظهارات در حالي است كه معاون
اقتصادي وزي��ر جهاد در نشس��ت خبري هفته
گذشته خود تمامي اين اتهامات را تكذيب كرد و

گفت« :نهادههاي خريداري شده با كشتيهاي
كوچك  20هزار تني از ش��مال وارد ميشد كه
در شبكه حمل و نقل س��رعت الزم را نداشت و
به دليل كندي ورود اين نهادهها به كش��ور و به
دليل نارضايتي كه در سرعت تأمين وجود داشت
هفته گذشته همه تعهدات اين شركت را گرفتيم
و به شركت پش��تيباني امور دام انتقال داديم».
به نظر ميرس��د بهرغ��م علني ش��دن تخلفات
سازمان تعاون روستايي و شركت «آريو تجارت
س��هيل» وزارت جهاد همچنان تالش ميكند
نبود مديريت و زد و بند در يكي از س��ازمان زير
مجموعه خود را پنهان كند.
همچني��ن خداييان با بي��ان اينك��ه در قرارداد
فيمابين س��ازمان تعاون روس��تايي با شركت
خصوصي مورد اش��اره ،مقرر ش��ده بود كه ۵۰
درصد سود حاصل از اين واردات به شركت تعلق
داشته باشد ،گفت« :اين در حالي بود كه شركت
در آن مقطع زماني نهادههاي دامي را ميتوانست
با ارز ترجيحي  ۴هزارو  ۲۰۰توماني وارد كشور
كند و در حال حاضر كه ديگر ارز ترجيحي وجود
ندارد اين نهادهها بايد  ۴تا  ۵برابر قيمت خريداري
و در اختيار مردم گذاشته شود».
رئيس سازمان بازرس��ي افزود« :از سوي ديگر،
برخي از مسئوالن جهاد كشاورزي طي نامهاي
به بانك مركزي خواستار آن شده بودند كه ۷۳۵
ميليون دالر در اختيار ش��ركت مورد اشاره قرار
بگيرد و در اين نامه قيد كرده بودند كه نهادههاي
دامي وارد كشور شده در حاليكه اص ً
ال نهادهاي
به كشور وارد نشده بود».
خداييان ادامه داد« :بعد از آنكه مش��خص شد
شركت خصوصي مورد اشاره توانايي وارد كردن
اين محموله نهادههاي دامي به كشور را ندارد ۴۹
درصد اين شركت به س��ازمان تعاوني روستايي

منتقل شد در حالي كه براساس قانون ،بخشهاي
دولتي نميتوانند هبهاي را بپذيرند و عواقب اين
انتقال آن است كه اگر شركت نتواند به تعهدات
خودش در زمينه وارد ك��ردن نهادههاي دامي
عمل كند ،بايد حداقل  ۵۰درصد از اين خسارت
توسط دولت جبران شود».
رئيس س��ازمان بازرس��ي با اش��اره به عدم اخذ
ضمانتنامه معتبر از اين شركت توسط سازمان
تعاوني روستايي گفت« :سازمان تعاون روستايي
قبل از تنظيم پيشفاكتور نيز مبلغ  ۴۲۴ميليارد
تومان را در اختيار شركت مورد اشاره قرار داده
بود .همچنين دس��تاندركاران اين شركت در
دولت قبل نيز تحت عنوان يك ش��ركت ديگر،
بنا داشتند كه حدود  ۴هزار تن نهاده وارد كشور
كنند اما به تعهدات خود عمل نكردند».
دستگاه قضا :سريع ًا پيگيري شود
به گ��زارش خبرگ��زاري صداوس��يما ،در ادامه
افزايش ش��كايت دامداران از شركت مذكور روز
گذشته حجتاالسالم والمسلمين محسني اژهاي
رئيس قوه قضاييه در ادامه سلسله نشستهاي
تخصصي قوه قضایي��ه كه به موض��وع حذف و
اصالح بس��ترهاي فس��ادزا اختصاص داشت با
اشاره به گزارش رئيس سازمان بازرسي كل كشور
پيرامون تخلفات متعدد رخ داده در زمينه واردات
نهادههاي دامي اظهار كرد« :آنطور كه سازمان
بازرسي گزارش داده ،تعداد قابل توجهي از افراد
با استناد به اعالم ورود نهادههاي دامي به بندر و
ثبت آن در س��امانه بازارگاه ،اقدام به واريز وجه
براي خريد كاال و ترخيص و دريافت آن ظرف يك
تا چند هفته بعد كردند در حاليكه اساساً نهادهاي
وارد كشور نش��ده بود و در نهايت هم هيچگونه
كااليي به دست مردم نرسيد».
رئيس قوه قضاييه با اش��اره ب��ه پرداخت پول از
سوي مردم و مش��تريان براي خريد  ۵۰۰هزار
تن نه��اده دامي در حالي كه اي��ن محموله وارد
كشور نشده بود ،گفت« :يكي از تخلفات آشكار
در جريان واردات اين محموله بدين شكل بوده
كه قبل از وارد ش��دن كاالي م��ورد نظر به بندر
نس��بت به اخذ ش��ماره كوتاژ اقدام شده است و
متعاقب اين موضوع ،كوتاژ در سامانه بازارگاه به
ثبت رسيد و در معرض ديد مشتريان قرار گرفت
و مردم نيز با مش��اهده كوتاژ در سامانه ،اقدام به
خريد كاال كردند».
رئيس دستگاه قضا واگذاري  ۴۹درصد از سهام
ش��ركت خصوصي مذك��ور به س��ازمان تعاون
روس��تايي را از ديگر تخلفات صورت گرفته در
جريان واردات اخير محمول��ه نهادههاي دامي
عنوان كرد و از س��ازمان بازرس��ي خواست كه
موضوع تخلفات صورت گرفته در زمينه واردات
نهادهه��اي دامي را ب��ا فوري��ت و جديت مورد
پيگيري قرار دهد.
وي در همين زمين��ه تصريح كرد« :اينكه يك
دستگاه كه از متوليان امر واردات كاال به كشور
است به صورت رسمي مرتكب چندين تخلف
شده باشد موضوعي بسيار مهم و قابل پيگيري
ن چنيني زمينهساز فسادهاي
اس��ت .موارد اي 
بعدي و متعدد و ايجاد پروندههاي كثيرالشاكي
ميشود و گرفتاريها و مشكالت بسيار زيادي
را هم براي م��ردم و هم براي دس��تگاه قضا به
وجود ميآورد».

روسيه بدهيهاي خارجي خود را به روبل پرداخت كرد

وزارت داراي�ي روس�يه اعلام ك�رد كه ب�ا ارس�ال 12/51
ميلي�ارد روب�ل (۲۳۴/5ميلي�ون دالر) ب�ه س�پرده مل�ي
تس�ويه حس�اب ( )NSDدو م�ورد از بده�ي اوراق قرض�ه
يورويي -دالري خود را «به طور كامل» تس�ويه كرده است.

به گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي ،وزارت دارايي روسيه روز
پنجشنبه اعالم كرد كه با ارس��ال 12/51ميليارد روبل (234/5
ميليون دالر) به س��پرده ملي تسويه حس��اب ( )NSDدو مورد
از بدهي اوراق قرض��ه يورويي -دالري خ��ود را «به طور كامل»
تسويه كرده است .اين اولين پرداختي است كه تحت ساز و كار
جديد انجام ميشود كه تراكنشها را به روبل امكانپذير ميكند.

به گفته اين وزارتخانه ،پرداختها مربوط به اوراق قرضه يورو با
سررسيد س��الهاي  2027و  2047بوده است .در بيانيه وزارت
دارايي روس��يه آمده اس��ت :بنابراين ،تعهدات مربوط به ...اوراق
بهادار دولتي فدراس��يون روسيه توس��ط وزارت دارايي به طور
كامل انجام شد.
آنتون سيلوانوف ،وزير دارايي اين كشور نيز تأكيد كرد كه تغيير
پرداختهاي به ارز روبل به معناي نكول بدهي نيس��ت .اياالت
متحده روسيه را از پرداخت بدهي با استفاده از ارزهاي خارجي
باز داشته است .ماه گذشته واشنگتن به معافيت پرداخت اوراق
قرضه پاي��ان داد و تالش ك��رد از پرداخت بدهيهاي مس��تقل

آخرين وضعيت ماليات از خودروهاي گران قيمت

ماليات از خودروهاي با ارزش بيش از يك ميليارد تومان
يكي از پايههاي مالياتي جديد در قانون بودجه س�ال
گذشته و امسال است كه بررسي عملكرد سازمان امور
مالياتي در دو ماهه ابتدايي سالجاري ،نشان ميدهد كه
معادل  ۵ميلياردو  ۵۵ميليون و  ۹۰۰هزار تومان درآمد
از ان�واع خودروهاي س�واري و وان�ت دوكابين داراي
شماره انتظامي شخصي گران قيمت حاصل شده است.

بر اس��اس قانون بودجه س��ال گذش��ته ،مال��كان انواع
خودروهاي س��واري و وان��ت دو كابين ك��ه در ابتداي
س��ال  ۱۴۰۰مالك خودروي مزبور بودهاند ،به ازاي هر
خودروي با ارزش روز باالتر از يك ميليارد تومان ماليات
ميپردازند.
آخرين اعالم س��ازمان امور مالياتي به ايسنا حاكي از آن
اس��ت كه حدود  ۵۰تا  ۶۰ميليارد تومان ماليات از محل

جلس�ه كميس�اران مش�ترك آب هيرمن�د ،بي�ن اي�ران
و افغانس�تان به عل�ت ارائه نش�دن آم�ار كامل و دقي�ق از طرف
هيئت مذاك�ره كننده افغانس�تاني با اعتراض ايران روبهرو ش�د.

کالهبرداری 1100میلیاردتومانیبخشخصوصی
باحمایتسازمانتعاونروستایی
گزارش

خودروهاي لوكس شناسايي شده در سال گذشته وصول
شده است .همچنين ،بررس��ي عملكرد درآمدي سازمان
امور مالياتي در دو ماهه سالجاري نيز نشان ميدهد كه در
اين مدت معادل  ۵ميلياردو  ۵۵ميليون و  ۹۰۰هزار تومان

از محل ماليات بر انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين
داراي شماره انتظامي ش��خصي گران قيمت ماليات اخذ
شده است.
البته ،بايد به اين نكته توجه داشت كه ماليات خودروهاي
لوكس براي امسال نيز الزماالجراست و طبق گفته مديركل
طراحي و تحليل فرآيندهاي مالياتي خودروهاي لوكس
براي ابتداي امسال احصا شدهاند و ناجا بايد اطالعات آنها
را به سازمان امور مالياتي بدهد؛ بنابراين ،مشخص نيست
كه درآمد  ۵ميلياردي سازمان مالياتي در دو ماهه ابتدايي
امسال از خودروهاي لوكس به خودروهاي شناسايي شده
در س��الجاري يا سال گذشته مربوط ميش��ود .براي اخذ
ماليات از خودروهاي لوكس در سالجاري ،مجموع ارزش
مالك نيس��ت و هر خودروي باالي يك ميلي��ارد تومان
مشمول ماليات خواهد شد.

اعتراض ايران
بهخلفوعدهافغانستان برايحقابههيرمند

روسيه جلوگيري كند .دولت روسيه نيز امريكا را به مهندسي يك
نكول مصنوعي متهم كرده است ،چراكه مسكو بودجه الزم براي
پرداخت بدهيهاي خود را دارد.
به گفته اين وزارتخانه ،روسيه به لطف سازوكار جديد ،نه تنها در
قبال طلبكاراني كه حقوق آنها از طريق سپردهگذاران ملي تأييد
شده است ،بلكه در قبال آنهايي كه «نميتوانند طبق رويههاي
اس��تاندارد وجوه انتقال دهند» نيز به تعه��دات خود عمل كند.
سرمايهگذاران براي دريافت وجوه بايد يك حساب روبلي باز كنند.
روز چهارشنبه ،والديمير پوتين ،رئيسجمهور روسيه فرماني را
در مورد رويه موقت پرداخت اوراق قرضه يورو امضا كرد.

محمد جوانبخت معاون آب و آبفاي وزير نيرو در گفتوگوي اختصاصي
توپنجمين جلسه اين
با خبرگزاري صدا و سيما با اشاره به برگزاري بيس 
كميساريا در اواخر خرداد در تهران افزود :در اين جلسه كه به مدت سه
روز و با هدف اجراي معاهده سال  1351شمسي مبني بر احياي حقابه
 820ميليون متر مكعبي ايران از رودخان��ه هيرمند به طول انجاميد
هيئت مذاكره كننده افغانستاني ،متأسفانه فاقد اطالعات كامل و دقيق
از وضع آبي اين رودخانه بود كه مورد قبول ما قرار نگرفت.
وي افزود :براساس مواد پيشبيني شده در اين معاهده در اينگونه موارد
ايران ميتواند درخواست بازديد از ايس��تگاه باال دست سد «كجكي»
(با فتح كاف و جيم) افغانس��تان كه در  70كيلومت��ري مرزهاي ايران
است داشته باشد كه پس از طرح اين درخواس��ت ،طرف افغانستاني
با آن موافق نكرد.
جوانبخت همچنين گفت :افغانستان با احداث بند انحرافي كمالخان
در نزديكي مرز ايران ،قسمتي از حقابه ايران را به سمت شوره زارهاي
موس��وم به «گودزره» منحرف ميكند و مانع ورود آب به كش��ورمان
ميشود كه در اين جلسه به اين موضوع نيز اعتراض كرديم .جوانبخت
با اشاره به حمايتهاي گسترده ساليان متمادي ايران از افغانستان ابراز
اميدواري كرد هيئت افغاني با رس��اندن پيام اين جلس��ه به مسئوالن
مافوق خود ،درباره تأمي��ن حقابه ايران مس��ئوالنهتر برخورد كنند و
موجب سرازير شدن آب به سمت ايران شوند.

رئيسجمهورچين
خواستارثباتزنجيرهتأمينوتوليدجهانيشد

رئيسجمه�ور چي�ن در افتتاحي�ه چهاردهمي�ن اجلاس
س�ران بريك�س خواس�تار هماهنگي بهت�ر سياس�تهاي كالن
اقتص�ادي و تضمين ثبات زنجي�ر ه توليد و عرضه در جهان ش�د.

به گزارش خبرگزاري تاس ،ش��يجين پينگ ،رئيسجمهور چين در
افتتاحيه چهاردهمين اجالس سران گروه كشورهاي بريكس (برزيل،
روس��يه ،هند ،چين و آفريقاي جنوبي) در روز پنجش��نبه تأكيد كرد
كه كشورش خواس��تار هماهنگي بهتر سياستهاي كالن اقتصادي و
تضمين ثبات زنجير ه توليد و عرضه در جهان است.
وي گفت :تجميع تالشها براي احياي اقتصاد ،تقويت هماهنگي اقتصاد
كالن و حفظ عملكرد بدون مانع زنجيرهه��اي توليد و تأمين ضروري
اس��ت .ايجاد يك اقتصاد جهاني باز ،كاهش خطرات مهم براي توسعه
جهاني و اطمينان از فراگيري بيش��تر ضروري اس��ت .ارتقاي توسعه
جهاني ،مش��كالت اقتصادي جهان و همچني��ن راههاي ارتقاي نقش
كشورهاي در حال توسعه در دس��تور مذاكرات اين اجالس قرار دارد.
چين امسال رياست بريكس را بر عهده دارد.
--------------------------------------------------

بحرانغذاييجهانرفتنينيست

بحران غذاي جهان چيزي نيست كه به س�رعت ناپديد شود .اين
بحران از سالها پيش در حال بروز و ظهور بوده است .ما ميتوانيم
از اين بحران س�بقت بگيريم ،البته اگر از همين اآلن شروع كنيم.

به گزارش تسنيم به نقل از نشريه اقتصادي فوربس ،شيوع كرونا ،جنگ
اوكراين ،تورم فزآينده و خشكسالي در حال تشديد بحران كمبود مواد
غذايي در جهان هستند.
آمار و ارقام از داستاني هش��دارآميز خبر ميدهند .س��ازمان جهاني
خواروبار و كشاورزي ملل متحد تخمين ميزند  49ميليون نفر در جهان
با گرسنگي مواجه هستند .شاخص قيمت مصرفكننده مواد غذايي در
امريكا به باالترين ركورد از سال  1979رسيده است .هزينه توليد روغن
آفتابگردان و پالم دو برابر شده است .و هزينه توليد گندم و ذرت نيز فقط
از چند ماه گذشته تا دو برابر افزايش يافته است.
اين درحالي است كه بانك جهاني پيشبيني كرده است عرضه جهاني
گندم در سال آينده ميالدي كاهش يابد .در امريكا توليد گندم زمستانه
هشتدرصد كاهش يافته است .عالوه بر اينها بيش از  20ميليون تن
گندم در سيلوهاي اوكراين گير افتاده است.
ديويد بيزلي مدير برنامه غذاي سازمان ملل در اين باره گفت :اگر شما
فكر ميكنيد كه جهنم به پايين آمده است بايد خودتان را برايش آماده
كنيد .حمله روسيه به اوكراين شايد كبريتي بود كه اين آتش را روشن
كرده باشد اما دود اين آتش از چندي قبل در حال بلند شدن بود .كرونا
همچنان در حال تأثيرگ��ذاري بر توليد و زنجيرههاي عرضه اس��ت و
توزيع كاالها را در بازار جهاني مختل كرده است .خشكسالي به كشت و
برداشت ضربه زده است .به عنوان مثال مردم شاخ آفريقا با وخيمترين
خشكسالي طي  70سال گذشته مواجه هستند .درگيريها و سختي
اقتصادي  100ميليون نفر را واداشته اس��ت تا خانههاي خود را ترك
كنند .و رشد بخش كش��اورزي جهان طي يك دهه گذشته كند شده
است .بحران غذاي جهان چيزي نيست كه به سرعت ناپديد شود .اين
بحران از سالها پيش در حال بروز وظهور بوده است .ما ميتوانيم از اين
بحران سبقت بگيريم ،البته اگر از همين اآلن شروع كنيم.
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ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
 700/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
 -6ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺨﻤﻴﻨﻰ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳـﺦ  1401/05/09ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﻗﻢ -ﺑﺎﻗﺮﺷـﻬﺮ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﮔﺎﺯﻱ
ﺭﻱ -ﺳـﺘﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳـﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻗﻴﻖ ﺁﻥ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ021- 51062847 :

ﻧﻤﺎﺑﺮ021-55221134 :

ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦﻫﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷـﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﻫﺸـﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺯﻣﺎﻥ
ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:
http://www.setadiran.ir
http://iets.mporg.ir
nigtc.ir.http://www.District3

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺎﺯ

