
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 ۱۳ميليون و ۷۰۰ ه�زار تن نهاده 
دامي از جمل�ه گندم، جو، روغ�ن و...  منعقد 
كرده اس�ت. اين ش�ركت در ۳ماه گذش�ته 
۱۱۰۰ميلي�ارد   توم�ان از ش�ركت هاي بزرگ 
دامداري كالهبرداري كرده و اكنون با شكايت 
و پيگيري دامداران موضوع علني شده است. 
از اين رو رئيس دستگاه قضا مس�تقيمًا وارد 
ماجرا شده و به س�ازمان بازرسي كل كشور 
دس�تور داده تخلفات صورت گرفته در يك 
شركت واردكننده نهاده هاي دامي را پيگيري 
كند. اي�ن اولي�ن باري نيس�ت كه ب�ه دليل 
بي مس�ئوليتي و نبود مديريت در س�ازمان 
تعاون روستايي تخلف بزرگي اتفاق مي افتد. 
در دولت تدبير نيز تخلفاتي در خريد تضميني 
زعفران، دانه ه�اي روغني و... اتف�اق افتاد و 
موضوع با بركناري رئيس سازمان الپوشاني 
ش�د. به نظر مي رس�د ب�ه دليل گس�تردگي 
تخلفات برس�ر ماجراي تأمين نهاده ها ديگر 
جاي اغماضي نيست، بايد كاركرد اين سازمان 
تغيير كرده ي�ا با اص�الح 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 نهاده هاي 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 
13 ميليون و 700 هزار تن نه��اده دامي از جمله 
گندم، جو، روغن و... منعقد كند.  س��اخت كوتاژ 

صوري در حالي كه هنوز محموله نهاده هاي دامي 
وارد بندر نشده بود و سپس ثبت كوتاژ در سامانه 
بازارگاه، سبب شد كه ۸00 هزار تن نهاده دامي در 
سامانه به مردم، كشاورزان و اتحاديه ها ارائه شود و 
مردم نيز بدون آنكه نهاده ها وارد كشور شده باشد، 
با مشاهده ثبت كوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵00 هزار 
تن از اي��ن نهاده ها را با مبلغ ه��زارو 100 ميليارد 
تومان خريداري و اين مبلغ را به حس��اب شركت 
خصوصي مورد اشاره واريز كردند. خبر هاي رسيده 
به جوان حاكي از آن اس��ت ك��ه واحد هاي بزرگ 
دامداري اعم از خصوصي و دولتي از اين شركت در 
سامانه بازار گاه نهاده خريداري كرده اند و ميلياردها 
تومان به دليل خلف وعده ش��ركت مذكور و عدم 
توزيع نهاده ضرر كرده ان��د.  تاكنون كه حدود ۴0 
روز از موعد وارد كردن محموله نهاده هاي دامي به 
كشور از سوي اين شركت گذشته است، هنوز اين 

نهاده ها تأمين نشده اند. 
 تخصي�ص ۷۳5 ميليون دالر ب�ه »آريو 

تجارت سهيل« 
در همين زمين��ه، خدايي��ان رئيس س��ازمان 
بازرس��ي كل كش��ور با اش��اره به گاليه مندي 
تعدادي از كش��اورزان و اتحاديه ه��ا در رابطه با 
خريد نهاده هاي دامي از س��امانه بازارگاه و عدم 
دريافت اين نهاده ها تاكنون، اظهار كرد: »طبق 
رسيدگي هاي بدوي س��ازمان بازرسي مشخص 
ش��د كه ايجاد كوتاژ صوري و قراردادن كوتاژ در 
سامانه بازارگاه و عرضه ش��دن نهاده ها در ميان 
مشتريان، كش��اورزان و اتحاديه ها در حالي كه 
نهاده اي وارد كشور نشده، از جمله تخلفات رخ 
داده در خصوص واردات اين نهاده هاي 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: »نهاده هاي خريداري شده با كشتي هاي 
كوچك 20 هزار تني از ش��مال وارد مي شد كه 
در شبكه حمل و نقل س��رعت الزم را نداشت و 
به دليل كندي ورود اين نهاده ها 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 مي رس��د به رغ��م علني ش��دن تخلفات 
سازمان تعاون روستايي و شركت »آريو تجارت 
س��هيل« وزارت جهاد همچنان تالش مي كند 
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 
في مابين س��ازمان تعاون روس��تايي با شركت 
خصوصي مورد اش��اره، مقرر ش��ده بود كه ۵0 
درصد سود حاصل از اين واردات به شركت تعلق 
داشته باشد، گفت: »اين در حالي بود كه شركت 
در آن مقطع زماني نهاده هاي دامي را مي توانست 
با ارز ترجيحي ۴ هزارو 200 توماني وارد كشور 
كند و در حال حاضر كه ديگر ارز ترجيحي وجود 
ندارد اين نهاده ها بايد ۴ تا ۵ برابر قيمت خريداري 

و در اختيار مردم گذاشته شود.«
رئيس سازمان بازرس��ي افزود: »از سوي ديگر، 
برخي از مسئوالن جهاد كشاورزي طي نامه اي 
به بانك مركزي خواستار آن شده بودند كه 73۵ 
ميليون دالر در اختيار ش��ركت مورد اشاره قرار 
بگيرد و در اين نامه قيد كرده بودند كه نهاده هاي 
دامي وارد كشور شده در حالي كه اصاًل نهاده اي 

به كشور وارد نشده بود.«
خداييان ادامه داد: »بعد از آنكه مش��خص شد 
شركت خصوصي مورد اشاره توانايي وارد كردن 
اين محموله نهاده هاي دامي به كشور را ندارد ۴۹ 
درصد اين شركت به س��ازمان تعاوني روستايي 

منتقل شد در حالي كه براساس قانون، بخش هاي 
دولتي نمي توانند هبه اي را بپذيرند و عواقب اين 
انتقال آن است كه اگر شركت نتواند به تعهدات 
خودش در زمينه وارد ك��ردن نهاده هاي دامي 
عمل كند، بايد حداقل ۵0 درصد از اين خسارت 

توسط دولت جبران شود.«
رئيس س��ازمان بازرس��ي با اش��اره به عدم اخذ 
ضمانت نامه معتبر از اين شركت توسط سازمان 
تعاوني روستايي گفت: »سازمان تعاون روستايي 
قبل از تنظيم پيش فاكتور نيز مبلغ ۴2۴ ميليارد 
تومان را در اختيار شركت مورد اشاره قرار داده 
بود. همچنين دس��ت اندركاران اين شركت در 
دولت قبل نيز تحت عنوان يك ش��ركت ديگر، 
بنا داشتند كه حدود ۴ هزار تن نهاده وارد كشور 

كنند اما به تعهدات خود عمل نكردند.«
 دستگاه قضا: سريعاً پيگيري شود 

به گ��زارش خبرگ��زاري صداوس��يما، در ادامه 
افزايش ش��كايت دامداران از شركت مذكور روز 
گذشته حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي 
رئيس قوه قضاييه در ادامه سلسله نشست هاي 
تخصصي قوه قضايي��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 
نهاده هاي دامي اظهار كرد: »آنطور كه سازمان 
بازرسي گزارش داده، تعداد قابل توجهي از افراد 
با استناد به اعالم ورود نهاده هاي 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 نهاده اي 
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 ۵00 هزار 
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 ۴۹ درصد 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 نهاده هاي دامي 
عنوان كرد و از س��ازمان بازرس��ي خواست كه 
موضوع تخلفات صورت گرفته در زمينه واردات 
نهاده ه��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 
اس��ت. موارد اين  چنيني زمينه  ساز فسادهاي 
بعدي و متعدد و  ايجاد پرونده هاي كثيرالشاكي 
مي شود و گرفتاري ها و مشكالت بسيار زيادي 
را هم براي م��ردم و هم براي دس��تگاه قضا به 

وجود مي آورد.«
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کالهبرداری 1100 میلیارد تومانی بخش خصوصی
با حمایت سازمان تعاون روستایی

دستور رئيس دستگاه قضا براي پيگيري تخلفات يك واردكننده نهاده هاي دامي

نقش بانك ها در نابساماني بازار مسكن
شاخص كرايه مسكن 

در يك سال 5۰ درصد رشد كرد
براس�اس آمار بانك مركزي، نظام بانكي با پرداخت نكردن سهم 
تسهيالت ساخت مس�كن طي ۱۰ سال گذشته س�هم ويژه اي در 
نابس�اماني بازار و افزايش فش�ار روي مردم به ويژه مس�تاجران 
داشته است. عالوه بر اين واحد هاي مسكوني كه در حال حاضر در 
اختيار بانك ها در سراسر كشور قرار دارد اگر فروخته و آزاد سازي 
شود مي تواند نقش بسياري در تأمين خانه داشته باشد. هرچند كه 
در اين سال ها 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 46 درصد رشد 
را تجربه كرده است. اين در حالي است كه همين شاخص در ساير 
مناطق ش�هري كش�ور 5۰/6 درصد افزايش را تجربه كرده است. 
به گزارش فارس، مس��كن يكي از نيازهاي اوليه  انسان است كه تأمين 
آن نقش مهمي در رفاه خانواده و كاهش آسيب هاي اجتماعي دارد. اين 
مهم در اصول مختلفي از قانون اساسي هم مورد تأكيد واقع شده  است. 
بر اين اساس دولت ها سياست هاي مختلفي را براي تحقق اين موضوع 
پي گرفته اند. طي سال هاي گذشته بر اثر سياستگذاري غلط از جمله 
بي توجهي به ايجاد جريان پايدار عرضه مسكن، تبديل شدن مهم ترين 
نياز مردم از يك كاالي مصرف به يك كاالي سرمايه اي و ناديده گرفتن 
تقاضاي اين كاال شرايط بازار مسكن كشور به شدت زمينه ايجاد فشار 

به مردم را ايجاد كرده است. 
  افزايش 5۰/6 درصدي 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 ۴6 
درصد رشد را تجربه كرده است. اين در حالي است كه همين شاخص در 
ساير مناطق شهري كشور ۵0/6 درصد افزايش را تجربه كرده است.  معناي 
ديگر واكاوي اين آمار بيانگر فشار قابل توجه به مردم به ويژه مستاجران به 
منظور تأمين مهم ترين نياز اساسي آنهاست. اين آمار در بيان روزمره مردم 
به معناي آن است كه اگر خانه اي در سال گذشته با هزينه 100 ميليون 
تومان هزينه پيش و 2 ميليون تومان اجاره ماهانه به مستاجر تحويل شده 
اين مبلغ در س��ال جاري به 1۵0 ميليون تومان هزينه رهن و 3 ميليون 

تومان هزينه اجاره رسيده كه رقم بسيار قابل توجهي است. 
 ساخت مسكن راهكار پايدار ساماندهي بازار

با توجه به شرايط شكل گرفته، تس��هيل عرضه  و ايجاد مسكن يكي از 
مهم ترين سياست هايي اس��ت كه مي تواند 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 
صاحب خانه شدن مس��تاجران با كاهش فش��ار تقاضا مي تواند زمينه 
ساماندهي بازار اجاره مس��كن را نيز فراهم كند.  با وجود اهميت قابل 
توجه ساخت مسكن يكي از مهم ترين 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 مي تواند عالوه برتأثير بر بازار مسكن از طريق راه اندازي 
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 گفت وگو 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 ماده۴ اين قانون، بانك ها و مؤسسات 
مالي غير بانكي مكلفند، حداقل 20 درصد از تسهيالت پرداختي نظام 
بانكي در هر سال را با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن 
اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از 3 ميليون  و 
600 هزار ميليارد ريال تسهيالت براي واحدهاي اين قانون كمتر نباشد 
و براي س��ال هاي 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 مي شود؟

با توج��ه به تكليف قانون تعيين ش��ده ب��راي نظام بانك��ي، نگاهي به 
تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش هاي مختلف در سال 1۴00 نشان 
مي دهد، سهم بخش مسكن از كل تسهيالت با حداقل 20 درصد ذكر 
شده در اين قانون خيلي فاصله دارد و بانك مركزي بايد با تنظيم گري 

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 10 سال گذشته تقريباً ثابت بوده است 
و سهم بخش كشاورزي كاهش اندكي داشته، اما متأسفانه سهم بخش 
مسكن و س��اختمان از حدود 17 درصد به 6 درصد رسيده و در مقابل 
سهم بخش خدمات و بازرگاني از حدود ۴2 درصد به ۵6 درصد افزايش 
پيدا كرده اس��ت. عالوه براين واحد هايي كه در اختيار بانك هاست در 
صورت آزاد سازي مي تواند نقش به سزايي در تأمين مسكن مستاجران 
داشته باشد. موضوعي كه به رغم تأكيد مكرر رسانه ها در هيچ دولتي به 
آن توجه نشده است.  با توجه به آمار ذكر شده، نظام بانكي با پرداخت 
نكردن سهم تسهيالت ساخت مسكن سهم ويژه اي در نابساماني اين 
بازار و فشار به مردم از ناحيه افزايش قيمت ها به خصوص در بازار اجاره 
داشته است. با توجه به نكات ياد شده به نظر مي رسد، 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. 

  گزارش

   ماليات

    خبر

ماليات از خودروهاي با ارزش بيش از يك ميليارد تومان 
يكي از پايه هاي مالياتي جديد در قانون بودجه س�ال 
گذشته و امسال است كه بررسي عملكرد سازمان امور 
مالياتي در دو ماهه ابتدايي سالجاري، نشان مي دهد كه 
معادل 5 ميلياردو 55 ميليون و ۹۰۰ هزار 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 1۴00 مالك خودروي مزبور بوده اند، به ازاي هر 
خودروي با ارزش روز باالتر از يك ميليارد تومان ماليات 

مي پردازند. 
آخرين اعالم س��ازمان امور مالياتي به ايسنا حاكي از آن 
اس��ت كه حدود ۵0 تا 60 ميليارد تومان ماليات از محل 

خودروهاي لوكس شناسايي شده در سال گذشته وصول 
شده است. همچنين، بررس��ي عملكرد درآمدي سازمان 
امور مالياتي در دو ماهه سالجاري نيز نشان مي دهد كه در 
اين مدت معادل ۵ ميلياردو ۵۵ ميليون و ۹00 هزار 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 الزم االجراست و طبق گفته مديركل 
طراحي و تحليل فرآيندهاي مالياتي خودروهاي لوكس 
براي ابتداي امسال احصا شده اند و ناجا بايد اطالعات آنها 
را به سازمان امور مالياتي بدهد؛ بنابراين، مشخص نيست 
كه درآمد ۵ ميلياردي سازمان مالياتي در دو ماهه ابتدايي 
امسال از خودروهاي لوكس به خودروهاي شناسايي شده 
در س��الجاري يا سال گذشته مربوط مي ش��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. 

آگهـــي تجديد مناقصــــه شناسه آگهى: 1336639آخرين وضعيت ماليات از خودروهاي گران قيمت
شـركت انتقال گاز ايران ( منطقه سـه عمليات   نوبت اول 

انتقال گاز) در نظـر دارد موضوع مناقصه 
به شرح ذيل را به روش مناقصه عمومي 
يك مرحله اى و ارزيابي كيفي (همزمان) 
به شماره فراخوان 2001092299000023 
از طريق سـامانه تـداركات الكترونيكى 
دولت به فروشـندگان واجـد صالحيت 
واگـذار نمايد. لذا از متقاضيان شـركت در مناقصه دعـوت به عمل مى آيد 
جهـت دريافت اسـناد مناقصه و اسـتعالم ارزيابى كيفى از طريق سـامانه 

ستادايران (www.setadiran.ir) اقدام نمايند. 
1- موضوع مناقصه: خريد شير پالگ 16 و 20 اينچ كالس 600

2- زمـان دريافت اسـناد مناقصه و اسـتعالم ارزيابـي كيفي: از روز شـنبه مورخ 
1401/04/04 تا روز شنبه مورخ 1401/04/11

3- زمان بارگذارى اسـناد مناقصه و استعالم ارزيابي كيفي:  تا روز پنجشنبه مورخ 
1401/04/30

4- زمان بازگشايى پاكات استعالم ارزيابى كيفى: روز شنبه مورخ 1401/05/01

5- ميزان و نوع تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ 
700/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز 

وجه نقد
6- زمان تخمينى بازگشـايي پاكات پيشـنهادات مالى در تاريـخ 1401/05/09 در 
تهران- جاده قديم قم- باقرشـهر- بلوار فلسـطين- بعد از نيروگاه گازي 
ري- سـتاد منطقه سـه عمليات انتقال گاز مي باشـد كـه تاريخ دقيق آن 

متعاقبًا به اطالع مى رسد.
 تلفن تماس: 51062847 -021    نمابر: 021-55221134   

 توجه: ممكن اسـت با توجه به روند برگزارى مناقصات تغييرات احتمالى 
در تاريخ هاى اعالم شـده وجود داشـته باشد لذا خواهشـمند است زمان 
دقيق دريافت و بارگذارى اسـناد مناقصـه و هرگونه تغيير ديگر را حتمًا از 

طريق شماره فراخوان مذكور در سامانه ستاد ايران دنبال نمايند.
يا به سايت هاي ذيل مراجعه فرمائيد: 

 http://www.setadiran.ir                       http://iets.mporg.ir 
nigtc.ir.http://www.District3 

روابط عمومى منطقه سه عمليات انتقال گاز

شركت انتقال گاز ايران
منطقه سه عمليات انتقال گاز

اعتراض ایران
 به خلف وعده افغانستان  براي حقابه هیرمند

اي�ران  بي�ن  هيرمن�د،  آب  كميس�اران مش�ترك  جلس�ه 
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 روبه رو ش�د. 
محمد جوانبخت معاون آب و آبفاي وزير نيرو در گفت وگوي اختصاصي 
با خبرگزاري صدا و سيما با اشاره به برگزاري بيست و پنجمين جلسه اين 
كميساريا در اواخر خرداد در تهران افزود: در اين جلسه كه به مدت سه 
روز و با هدف اجراي معاهده سال 13۵1 شمسي مبني بر احياي حقابه 
۸20 ميليون 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 پيش بيني شده در اين معاهده در اينگونه موارد 
ايران مي تواند درخواست بازديد از ايس��تگاه باال دست سد »كجكي« 
)با فتح كاف و جيم( افغانس��تان كه در 70 كيلومت��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 كمال خان 
در نزديكي مرز ايران، قسمتي از حقابه ايران را به سمت شوره زارهاي 
موس��وم به  »گودزره« منحرف مي كند و مانع ورود آب به كش��ورمان 
مي شود كه در اين جلسه به اين موضوع نيز اعتراض كرديم. جوانبخت 
با اشاره به حمايت هاي 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��ئوالنه تر برخورد كنند و 

موجب سرازير شدن آب به سمت ايران شوند. 

رئیس جمهور چین 
خواستار ثبات زنجیره تأمین و تولید جهاني شد

رئيس جمه�ور چي�ن در افتتاحي�ه چهاردهمي�ن اج�الس 
س�ران بريك�س خواس�تار هماهنگي بهت�ر سياس�ت هاي كالن 
اقتص�ادي و تضمين ثبات زنجي�ره  توليد و عرضه در جهان ش�د. 
به گزارش خبرگزاري تاس، ش��ي جين پينگ، رئيس جمهور چين در 
افتتاحيه چهاردهمين اجالس سران گروه كشورهاي بريكس )برزيل، 
روس��يه، هند، چين و آفريقاي جنوبي( در روز پنج ش��نبه تأكيد كرد 
كه كشورش خواس��تار هماهنگي بهتر سياست هاي كالن اقتصادي و 

تضمين ثبات زنجيره  توليد و عرضه در جهان است. 
وي گفت: تجميع تالش ها براي احياي اقتصاد، تقويت هماهنگي اقتصاد 
كالن و حفظ عملكرد بدون مانع زنجيره ه��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 راه هاي ارتقاي نقش 
كشورهاي در حال توسعه در دس��تور مذاكرات اين اجالس قرار دارد. 

چين امسال رياست بريكس را بر عهده دارد. 
--------------------------------------------------

بحران غذایي جهان رفتني نیست
بحران غذاي جهان چيزي نيست كه به س�رعت ناپديد شود. اين 
بحران از سال ها پيش در حال بروز و ظهور بوده است. ما مي توانيم 
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 مي دهند. س��ازمان جهاني 
خواروبار و كشاورزي ملل متحد تخمين مي زند ۴۹ ميليون نفر در جهان 
با گرسنگي مواجه هستند. شاخص قيمت مصرف كننده مواد غذايي در 
امريكا به باالترين ركورد از سال 1۹7۹ رسيده 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 پيش بيني كرده است عرضه جهاني 
گندم در سال آينده ميالدي كاهش يابد. در امريكا توليد گندم زمستانه 
هشت درصد كاهش يافته است. عالوه بر اينها بيش از 20 ميليون تن 

گندم در سيلوهاي اوكراين گير افتاده است. 
ديويد بيزلي مدير برنامه غذاي سازمان ملل در اين باره گفت: اگر شما 
فكر مي كنيد 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 زنجيره هاي 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 وخيم ترين 
خشكسالي طي 70 سال گذشته مواجه هستند. درگيري ها و سختي 
اقتصادي 100 ميليون نفر را واداشته اس��ت تا خانه هاي 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 سال ها پيش در حال بروز وظهور بوده است. ما مي توانيم از اين 

بحران سبقت بگيريم، البته اگر از همين اآلن شروع كنيم.

وزارت داراي�ي روس�يه اع�الم ك�رد كه ب�ا ارس�ال ۱2/5۱ 
ميلي�ارد روب�ل )2۳4/5ميلي�ون دالر( ب�ه س�پرده مل�ي 
تس�ويه حس�اب )NSD( دو 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 
پنج شنبه اعالم كرد كه با ارس��ال 12/۵1ميليارد روبل )23۴/۵ 
ميليون دالر( به س��پرده ملي تسويه حس��اب )NSD( دو 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 مي شود كه تراكنش ها را به روبل امكانپذير مي كند. 

به گفته اين وزارتخانه، پرداخت ها مربوط به اوراق قرضه يورو با 
سررسيد س��ال هاي 2027 و 20۴7 بوده 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 
پرداخت هاي 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 بدهي هاي مس��تقل 

روسيه جلوگيري كند. دولت روسيه نيز امريكا را به مهندسي يك 
نكول مصنوعي متهم كرده است، چراكه مسكو بودجه الزم براي 

پرداخت بدهي هاي خود را دارد.
به گفته اين وزارتخانه، روسيه به لطف سازوكار جديد، نه تنها در 
قبال طلب كاراني كه حقوق آنها از طريق سپرده گذاران ملي تأييد 
شده است، بلكه در قبال آنهايي كه »نمي توانند طبق رويه هاي 
اس��تاندارد وجوه انتقال دهند« نيز به تعه��دات خود عمل كند. 
سرمايه گذاران براي دريافت وجوه بايد يك حساب روبلي باز كنند. 
روز چهارشنبه، والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه فرماني را 

در مورد رويه موقت پرداخت اوراق قرضه يورو امضا كرد. 

روسيه بدهي هاي خارجي خود را  به روبل پرداخت كرد


