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معاون وزیر بهداشت اعالم کرد
رفع محدودیت های کرونایی از اول آبان 

در صورت تصویب ستاد ملی
معاون بهداشت وزارت بهداشت، تدابیر اتخاذ شده جهت رفع هوشمند 
محدودیتهای کرونایی و سیاســتها جهت بازگشت به زندگی عادی را 
تشــریح کرد.به گزارش ایسنا، دکتر کمال حیدری در نشستی خبری 
که به صورت مجازی برگزار شــد، در پاســخ به ســوال ایسنا درباره 
واکسیناسیون کرونا و نحوه بازگشایی ها، گفت: امیدواریم واکسیناسیون 
به باالی ۸۵ درصد برسد و این موضوع بر اساس فرمول RO یا بر اساس 
بیماری زایی آن ســوش از ویروس و نوع ویروس جامعه بررســی می 
شــود و باید میزان ایمنی بدن و جامعه را بــاال ببریم .وی افزود: بحث 
واکسیناســیون چه ۷۰ درصد چه ۱۰۰ درصــد به این بر میگردد که 
ایمنی پایه برای فرد فراهم شود. زمانی ممکن است بدن با ویروس روبرو 
شود و آن را نشناسد و واکنش های حساسی نشان دهد و از طرفی اگر 
بدن با ویروس ضعیف شده روبرو شود، می تواند سیستم ایمنی پایه را 
تقویت کند که اگر با ویروس واقعی روبرو شد کمترین واقعه برای بدن 
رخ دهد. بنابراین اصل موضوع واکسیناســیون به دلیل افزایش ایمنی 
زایی است.معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: در موجی که پشت 
ســر گذاشتیم بسیاری از افراد مبتال شــدند و به تبع هرچه در مخرج 
کسر تعداد بیشتری از افراد جامعه مبتال شوند، ناخواسته تعداد زیادی 
هم بیمارســتان می روند و به تبع آن بستری و فوتی افزایش می یابد؛ 
اما اگر با واکسیناســیون ایمنی پایه را کسب کنیم امیدوار هستیم که 
کمترین اتفاق در حوزه بســتری و مرگ بــرای افراد رخ دهد و میزان 

ابتال هم کاهش یابد.

مشکل کرونا صرفا با واکسن حل نمی شود
او ادامه داد: البته صرفا با واکســن مشکل کرونا حل نمی شود و باید به 
رعایت پروتکل ها اهتمام ورزیم. چه بســا برخی با تزریق دو ُدز واکسن 
مبتال شوند که این امر طبیعی است و احتمال فوت هم وجود دارد، اما 

این احتماال با واکسیناسون به شدت کاهش می یابد.

واکسن برای همه فراهم است اما برخی دچار تشکیک هستند
وی افزود: االن تقریبا تمام اطالعات جامع پیرامون افرادی که واکسن 
زدند و نزدند را داریم و اختالف فاحشــی میان تعداد مبتالیان واکسن 
زده و نزده وجود دارد. واکســن برای همه فراهم اســت ولی متاسفانه 
برخی دچار تشکیک هســتند، اما مطمئن باشید واکسن های موجود 
مورد تایید مراجع علمی اســت و اولین واکسن بهترین واکسن است و 
باید از فرصت موجود اســتفاده کنیم تا اگر موج بعدی هم در راه باشد 

جامعه ایمنی کافی را دریافت کند.

احتمال پیک بعدی کرونا در آبان ماه
معاون بهداشت وزارت بهداشت، تصریح کرد: با توجه به ماهیت کرونا، 
تجمعات، مســافرت ها و... عاملی برای شیوع بیشــتر ویروس است و 
پیش بینی ما این اســت که شــاید در ماه آینده پیکی تجربه کنیم اما 
خیلی از مسائل مانند پوشش واکسیناسیون، رعایت پروتکل ها و... تاثیر 
گذار اســت که پیش گویی های ما را تحت تاثیر قــرار دهد.وی درباره 
حمایت از واکسنهای تولید نیز گفت: تعدادی از شرکت های ایران مانند 
پاســتور، رازی و برکت در حال گسترش خط تولید هستند به همین 
دلیل یکی از سیاست های دولت محترم حمایت از این واکسن ها بود و 

خوشبختانه کیفیت بسیار خوبی داشتند.

فعال پایانی برای کرونا متصور نیستیم
معاون وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه فعال پایانی برای کرونا متصور 
نیستیم، اظهار کرد: امیدواریم هرچه زودتر پاندمی پایان یابد اما ویروس 
موجود زنده اســت و برای بقای خود تالش می کند و ضریب نفوذش 
را افزایش می دهد اما امیدواریم زودتر تمام شــود. تمام تالش ما باید 
قطع زنجیره انتقال بیماری باشــد و رمز موفقیت غلبه بر بیماری قطع 

این زنجیره است.

نکات وزارت بهداشت برای گذر از موجهای کرونا را بشنوید
وی در بخــش دیگری از صحبت هایش گفــت: موفقیت ما در کنترل 
بیماری همراهی همه باهم اســت. برنامه ریزی مسئولین و درخواست 
مردم در این جهت اســت و ورود به بحث واردات واکسن در این اوضاع 
اقتصادی به دلیل همین نیاز بود که مردم به زندگی خود برسند؛ ولی 
متاســفانه خیلی زود زندگی را باز کردند و برای ما دغدغه شــد، اگر 
مقداری بیشتر همکاری کنند و ما را قابل بدانند و نکات وزارت بهداشت 

را برای گذر از موج ها بشنوند، قطعا جامعه سالم تر خواهد بود.

رفع محدودیت های کرونایی از اول آبان در صورت تصویب ستاد
معاون وزیر بهداشت گفت: متاسفانه بازگشایی ها زودتر از موعد صورت 
گرفت علی رغــم اینکه هنوز بحث محدودیت های هوشــمند را اعالم 
نکردیم و جلسات کارشناســی که می گذاریم برای رفع محدودیت ها 
است. دســتور ریاست جمهوری نیز این اســت که برنامه ریزی ها به 
همین سمت باشد تا کار و تفریح مردم برقرار باشد. ما میخواهیم با کرونا 
زندگی کنیم و برای اینکار باید شرایطی برای سالم زندگی کردن داشته 
باشیم و محدودیت برای کســانی باشد که واکسن نزدند یا پروتکل ها 
را رعایت نمی کنند. پیش بینی کردیم با صالحدید ســتاد کرونا از اول 
آبان بتوانیم محدودیت ها را رفع کنیم و از ۸ آبان هم با قضیه جدی تر 
برخورد  و نظارت کنیم تا محدودیت ها منطقی برداشته شود.وی افزود: 
۴ گروه شــغلی داریم که نوع ورود به مشــاغل و اماکن، نوع خدمات، 
خدمت گیرندگان و خدمت دهنگان، سفرها و... همگی در پروتکل های 
جدید  مشــخص شده است که در صورت تایید اعالم می شود.حیدری 
ادامه داد: یکی از تاکیدات وزیر بهداشــت موضوع بهداشــت و تمرکز 
بر پیشگری اســت و برنامه های محوری مثل پزشک خانواده را تحقق 
خواهیــم داد.حیدری درباره بازگشــایی مدارس نیز افــزود: برنامه ها 
مشخص است و با آموزش و پرورش هم برنامه ریزی کردیم ولی ضمانت 
اجرایی دست آموزش و پرورش است و اگر مجموعه اصلی زیرمجموعه 
را مدیریت نکنــد، از ما هم خیلی کاری بر نمی آید زیرا ما هم وظایف 
خود را داریم و مجموعه ها باید در نظارت ها جدیت به خرج دهند.معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، بیان کرد: در بسته جدید محدودیت ها قاعدتا 
نوع رفتار با رنگبندی های کرونایی هم متفاوت خواهد شــد و شــدت 
بســتری و فوتی، درصد ابتال و... در این فرمول پیچیده تاثیرگذار است 
و واکنش ســریع در مورد رنگبندی ها به جلوگیری از وقوع موج های 

بعدی کمک می کند.

رئیس ســازمان انرژی اتمی با اعالم این که ذخایــر اورانیوم ۲۰ درصد از 
۱۲۰ کیلوگرم عبور کرد، گفت که راه اندازی راکتور آب ســنگین خنداب 
)اراک( در حال انجام است.به گزارش فارس به نقل از سازمان انرژی اتمی، 
»محمد اسالمی« معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
شنبه شب با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک به فعالیت های صلح 
آمیز هســته ای ایران اشاره و بیان کرد: فعالیت های صلح آمیز هسته ای با 
منع گســترش سالح های هسته ای، جزو مواردی است که تعهد مشترک 
کشورهاست و در قالب ضوابط و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی بر 
قرار شــده و دولت ها به آن متعهد هستند.معاون رئیس جمهور در ادامه 
با بیان اینکه مجلس کشــور ما در پیش و پس از انقالب، مصوباتی درباره 
معاهدات بین المللی دارد و مکلف به رعایت این ضوابط هسته ای هستیم، 
گفت: دشــمنان کشور، وظایف واضحی را که در قانون و اساسنامه آژانس 
نوشته شده است در این حدود ۴۷ سال برای ایران اجرا نکردند و یا خیلی 
ضعیف و به ندرت و بسیار گزینشــی اجراء کرده اند.رئیس سازمان انرژی 
اتمی افزود: نکته کلیدی این اســت که اکنون رأس هرم قدرت، دستیابی 
به فناوری های پیشرفته است و فناوری هسته ای از نظر نقشی که در رفاه 
عمومی و اقتصاد و ســالمت جامعه دارد یکــی از تعیین کننده ترین ها، 
تسهیل گر و شتاب دهنده پیشرفت در دیگر زمینه هاست.وی همچنین با 
بیان این که دشمنان این نکته کلیدی را برای ما ممنوع کردند و تحصیل 
دانشجویان ایرانی را در این رشته ها محدود می کنند، ادامه داد: حوزه های 
فضایی، هســته ای، آی تی و فناوری های نانو و بیو جزء موارد باالی سطح 
قدرت تعریف شــده اســت و زاییده این قدرت علمــی و فناوری، قدرت 
اقتصادی و نظامی است که می تواند پیشرفت را تسهیل کند و پشتوانه آن 
شود و قدرت ساز ملت ها است.اسالمی تصریح کرد: اما استکبار جهانی بر 
آن چنبره زده است و به هیچ وجه عالقه مند نیست در کشوری مانند ایران، 
این فرصت ها به وجود بیاید و نیروهای برجسته علمی و جوانان کشور ما، 
فرصت شــغلی در این محدوده بی انتهای فناوری داشته و فعالیت کنند، 
بنابراین عرصه را هر روز تنگ تــر می کنند.معاون رئیس جمهور در ادامه 
به اساســنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اشــاره کرد و گفت: براساس 
این اساســنامه، آژانس باید کشورها را برای اهداف صلح آمیز انرژی اتمی 
تشــویق، پشــتیبانی و کمک کند تا بتوانند به انرژی صلح آمیز هسته ای 
دســت یابند اما متاســفانه به دالیل متعدد و برای اینکه آن ها برتری را 
فقط برای خود می دانند، محیــط علم و فناوری را منحصر کردند و برای 
ما ســخت گیری می کنند و هزینه های ما را افزایش می دهند.وی تصریح 
کرد: بنابراین راهی که انتخاب شده، بسیار واضح و روشن است و جمهوری 
اسالمی ایران برای اهداف صلح آمیز خود در انرژی هسته ای، گام برداشته 
است.اسالمی همچنین به شهدای هسته ای و تالش دست اندرکاران حوزه 
هســته ای در کشور ما اشــاره کرد و گفت: با تحقیق، توسعه و کار طاقت 
فرســای جوانان کشور ما و با وجود مزاحمت ها و دشمنی ها، ما توانستیم 
به فناوری هســته ای دست یابیم.معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به 
اینکه برنامه تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هســته ای به سازمان انرژی اتمی 
ابالغ شده اســت، افزود: تاثیرات انرژی هسته ای و استفاده از فناوری های 
مربوط در زندگی مردم ما از جمله در حوزه های کشــاورزی، دارویی و آب 
و خاک، بســیار وسیع است.وی در پاسخ به این پرسش که »آورده انرژی 
اتمی با وجود هزینه های مادی، تحریم ها و شهدای هسته ای برای کشور ما 
و ســفره مردم چه بوده است؟«، گفت: برنامه ها و کارکردهای انرژی اتمی 
در چهار محور قابل بیان است و از روز نخست تاکنون این چهار محور در 
دستور کار سازمان انرژی اتمی بوده است.اسالمی افزود: یکی اینکه بتواند 
سوخت هسته ای را تولید کند یعنی بتواند از معادن، اورانیوم را استخراج و 
فرآوری کند و در فرآیندهای خود به ســوخت تبدیل کند و آن سوخت را 
بتواند در راکتورهای مختلف برای کاربردهای پژوهشی و تولید برق استفاده 

کند.وی ادامه داد: محور دیگر، توســعه کاربرد پرتوهاست که خروجی آن 
رادیوداروها بوده است و اکنون در این باره، سازمان انرژی اتمی تقریباً همه 
سیستم پزشکی را در بخش سالمت پشــتیبانی و رادیوداروهای آن ها را 
تامین می کند.رئیس ســازمان انرژی اتمی افزود: در گام های پیشرفته تر، 
سرمایه گذاری هایی است که می تواند در بخش کشاورزی، محیط زیست، 
مباحث مربوط به حوزه آب و انرژی و آب و خاک و ســالمت غذا از انرژی 
هسته ای استفاده شود بنابراین تاثیرات آن در زندگی مردم ما بسیار وسیع 
است.اسالمی گفت: محور چهارم هم تحقیق و توسعه است که دستیابی به 
فناوری های برتر در این حوزه را هدف قرار داده است و از سوی دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی با حمایت و پشتیبانی سازمان انرژی اتمی انجام می شود 
که هم تربیت نیروی انسانی در آن انجام می شود و هم تولید علم و فناوری 
را در پرتو این فرآیندهای آموزشــی و پژوهشــی به دنبال دارد و پیشران 
است.رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین 
نیازهای کشور در بحث انرژی هســته ای برق بوده است، افزود: بر اساس 
قــرارداد پیش از انقالب با آلمانی ها، قرار بود در بوشــهر برای دو هزار و 
۶۰۰ مگاوات و در دارخوئین در خوزســتان، ۹۰۰ مگاوات برق هســته ای 
سرمایه گذاری شــود، اما همکاری الزم را در این زمینه نکردند.وی ادامه 
داد: آلمانی ها بیش از ۸۰ درصد پول طرح ها را گرفته بودند اما کار را نیمه 
تمام رها کردند و پول های گرفته شده را به ایران بازنگرداندند که موجب 
شــد این طرح ها بیش از ۲۰ ســال متوقف شود، سپس با قراردادی که با 
روسیه بسته شــد این طرح توانست در سال ۱۳۹۴ به پایان برسد و برق 
هسته ای تولید شــود.معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه ساخت 
دو نیروگاه جدید در قرارداد با روســیه آغاز شده است که هر کدام حدود 
هزار مگاوات برق تولید خواهند کرد، افزود: این طرح به دالیل گوناگون از 
زمان بندی مقرر حدود ۷۰ درصد عقب ماندگی دارد.اسالمی ادامه داد: بر 
اساس تدابیر دولت و تاکیدات رئیس جمهوری و رایزنی های انجام شده و 
مذاکرات با شــرکت مربوط در روسیه، برنامه ریزی کردیم تا این تاخیرها 
ادامه نداشته باشد و بتوانیم بخشی از عقب ماندگی را جبران کنیم و منابع 

الزم را تامین و تخصیص دهیم.

* تولید 10 هزار مگاوات برق هسته ای به سازمان انرژی اتمی ابالغ 
شده

رئیس ســازمان انرژی اتمی افزود: بر اساس هدف گذاری ها و تاکید رهبر 
معظم انقالب اســالمی، تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هســته ای به سازمان 
انرژی اتمی ابالغ شــده است و بنابراین تالش می کنیم این هدف گذاری 
را به اقدام عملی تبدیل کنیم و با اســتفاده از همــه فرصت ها بتوانیم با 
فعال کردن ظرفیت های ساخت داخل و توان دانشی سازمان انرژی اتمی 
و شــرکت های دانش بینان، گام بزرگی رو به جلــو برداریم و تولید برق 
هسته ای را به حداکثر برسانیم.اسالمی همچنین با بیان اینکه این برنامه 
۱۰ هزار مگاواتی حدود ۱۵ ســاله است، گفت: قرارداد زمانبندی تولید دو 
هزار مگاوات، ۸ ســاله بود و تالش می کنیم از این ۸ ســال بیشتر نشود 
همچنین با تمهیدات و برنامه ریزی انجام شده امیدواریم تعهدات مالی را 
تامین کنیم.معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: 
در زمینه آب شیرین کن ها هم در بوشهر متعهد شدیم ۷۰ هزار متر مکعب 
را ســرمایه گذاری کنیم و آب را برای استان بوشهر استفاده کنیم و قرار 
شــد با وزیر نیرو، مذاکره و تفاهم نامه امضاء کنیم و قول دادیم این طرح 
را در مدت دو ســال انجام دهیم.وی با اشــاره به اینکه با توجه به شرایط 
خشکسالی کشور، استفاده از آب دریا اجتناب ناپذیر است، گفت: متاسفانه 
در سیاســت های تامین آب از روز نخســت به دریا توجه نکردیم اما همه 

کشورهای حاشیه دریا، بیشترین برداشت را از آب دریا می کنند.
ادامه در صفحه دوم

رییس سازمان برنامه و بودجه؛

بودجه۱۴۰۱باکسریبستهنمیشود
معاون وزیر راه و شهرسازی:

 مالیات 1.3 میلیون 
خانه خالی، قطعی است

ذخیره سازی 4 میلیارد مترمکعب گاز برای زمستان

روند رشد مصرف گاز در کشور آغاز شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مالیات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که در حال حاضر شناسایی 
شــده، قطعی اســت اما واحدهایی که طبق اصالحیه قانون آذرماه ۱۳۹۹ شناسایی خواهد شد هنوز مورد 
بررســی قرار نگرفته و ثبت نام تا پایان ماه جاری ادامه دارد.محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار 

کرد: واحدهای خالی از سکنه به.....

معاون وزیر صمت مطرح کرد:

مسیرصادراتبهروسیهازطریقارمنستانبزودی
آمادهمیشود

ارائه کارت واکسن دیجیتال برای 
پروازهای خارجی الزامی شد

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: مسافران پروازهای خارجی موظف به ارائه کارت 
واکسیناسیون دیجیتال صادرشده از سوی وزارت بهداشت هستند.به گزارش ایسنا به نقل از  سازمان 
هواپیمایی کشوری، دکتر علی شریفی زارچی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تاکید 
کرد: تنها مدرک معتبر واکسیناسیون ایران، کارت دیجیتال صادر شده از سوی وزارت بهداشت است.

اسالمی:

 ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد از ۱۲۰ کیلوگرم عبور کرد
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4

5

3
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 بحران انرژی به قیمت مس ضربه زد
کمبود عرضه و آســیب دیدن تقاضا، صنعت مس را در وضعیت ابهام فرو برده و به افت قیمت این فلز صنعتی 
منجر شده اســت.به گزارش ایسنا، شاخص فلزات ماهانه مس )MMI( در پی ضعیف شدن دورنمای تقاضا برای 
مس ۱.۷ درصد کاهش یافت و بهای مس برای تحویل سه ماهه در بازار فلزات لندن و قیمت نقدی چین کاهش 

ماه به ماه داشت.

تاثیر بانک مرکزی آمریکا و بی تحرکی کنگره
با آماده شدن بانک مرکزی آمریکا برای تعدیل تدابیر محرک مالی دوران کرونا، قیمت مس کاهش پیدا کرده است. 
بانک مرکزی آمریکای ســیگنال افزایش نرخهای بهره و تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را به بازار مخابره کرده 
است. این خبر به نفع دالر آمریکا شد که طی ماه گذشته ارزش آن صعود کرد. وضعیت مذکور برای مس اهمیت 
خاصی دارد. دالر آمریکا و کاالها معموال رابطه معکوسی دارند.بعالوه تصمیمات کنگره آمریکا یا عدم تصمیمات 
نمایندگان آمریکایی ممکن اســت باعث آشفتگی بازار و متاثر شــدن قیمتهای مس شود. توافق زیرساخت دو 
حزبی در مجلس نمایندگان همچنان به تعویق افتاده است. کنگره برای افزایش سقف بدهی دولت اقدامی نکرده 
و به احتمال آشفتگی بازار افزوده است با این حال به نظر می رسد جمهوریخواهان با سقف بدهی کوتاه مدت تا 

دسامبر موافقت کرده اند.

تاثیر چین بر قیمتها
چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت، همچنان نشانه های نوســان را بروز می دهد. این کشور بزرگترین 
مصرف کننده و تولیدکننده مس پاالیش شده است. جدیدترین مسئله مربوط به بحران نیرو می شود که بر تولید 
مس و همچنین صنعت تولید این کشور تاثیر گذاشته است و هر دو بخش با محدودیتهایی مواجه شده اند.عمده 
انرژی چین با اســتفاده از زغال سنگ تولید می شود. عرضه به پایین سطح ضروری کاهش پیدا کرده و متعاقبا 
قیمتها را به سطوح باالیی رسانده است. چندین استان چین محدودیت برای مصرف برق وضع کرده اند. در نتیجه 
تولیدکنندگان برقها را قطع و تولید کاالها را متوقف کرده اند. بعضی انتظار دارند این تعطیلی ها روی موجود بودن 
کاالهای مصرفی در آمریکا تاثیر بگذارد.نتایج وضعیت مذکور در شاخصهای اوت و سپتامبر کایشین می تواند دیده 
شــود که به ترتیب ۴۹.۲ واحد و ۵۰ واحد بودند. ارزش پایین ۵۰ واحد رشــد منفی فعالیت کارخانه ای را نشان 
می دهد.بعالوه نگرانیها نسبت به وضعیت مالی شرکت سازنده امالک »اورگرند« چین همچنان روی تقاضا تاثیر 

منفی گذاشته است. آینده بخش ساخت و ساز در چین که مصرف کننده بزرگ مس است، نامعلوم مانده است.

افزایش هزینه پاالیش
کندی تقاضا برای مس به کارخانه های ذوب فلز کمک کرده است. کارخانه های ذوب مس چین هزینه تصفیه 
و پاالیش کنســانتره مس را برای ســه ماهه چهارم به ۷۰ دالر در هر تن و هفت سنت به ازای هر پوند افزایش 
داده اند. این افزایش در حالی روی داده که هزینه های مذکور در طول ســال ثابت مانده بود.این افزایش هزینه 
ها به معنای آن اســت که کنسانتره مس در نتیجه تقاضای کمتر و پس از توافق مربوط به قراردادهای دستمزد 
معدنچیان در شیلی، به میزان زیادی موجود خواهد بود. این افزایش همچنین در زمانی اتفاق افتاده که از کارخانه 
های ذوب مس خواسته شده است تولید را کاهش دهند. کارخانه نانگوئو با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن در سال 
و کارخانه گوئوران با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن در سال فعالیتشان را در اواسط و اواخر ژوییه متوقف کرده اند 

و تا ماه جاری در همین وضعیت ماندند.

وضعیت قیمتها در بازار
قیمت مس برای تحویل سه ماهه در بازار فلزات لندن تا اول اکتبر بر مبنای ماه به ماه ۲.۳ درصد کاهش داشت 
و به ۹۱۰۱ دالر در هر تن رسید.قیمت نقدی چین به میزان ۰.۹ درصد کاهش یافت و به ۱۰۶۷۸ دالر در هر تن 
رسید. مس قراضه چین هم کمتر از ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۹۸۴۶ دالر در هر تن رسید.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، گریدهای ۱۱۰ و ۱۲۲ تولیدکننده مس آمریکا ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۴.۹ دالر به ازای هر پوند 

رسید. گرید ۱۰۲ تولیدکننده به میزان ۳.۲ درصد کاهش یافت و به ۵.۱ دالر در هر پوند رسید.



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 19 مهر 1400  4 ربیع االول 1443  11 اکتبر 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4743 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

وزیر امور خارجه؛گزیده خبر

مذاکرات را با خرد جمعی به پیش می  بریم
حســین امیرعبداللهیان با تاکید بر این که نگاه به شــرق به 
معنای کنار گذاشتن غرب نیست و ما حتما نمی خواهیم کشور 
را به روســیه و چین گره بزنیم، اظهار کــرد: مذاکرات وین و 
احیــای برجام را با اتکا به خرد جمعی به پیش خواهیم برد.به 
گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان درحاشیه سفر منطقه ای 
اخیرش در پاسخ به این سوال که شما به تازگی به مسکو سفر 
کردید و دیدارهایی را با مقامات این کشــور داشته اید. با توجه 
به نگاه دولت ســیزدهم به تعامل با کشــورهای آسیا از جمله 
کشورهای شــرق آیا این به این معناســت که تعامل با غرب 
در سیاست خارجی دولت ســیزدهم  دارای چندان جایگاهی 
نیست،  اظهار کرد : ما کلید واژه هایی که برای سیاست خارجی 
دولت ســیزدهم به کار می بریم ،سیاست خارجی متوازن ذیل 
دیپلماسی فعال، پویا و هوشمند است.وی با بیان اینکه نگاه به 
همسایگان و نگاه به آسیا و تعامل با کشورهای این منطقه برای 
ما در عرصه سیاســت خارجی دارای اولویت اول است،تصریح 
کرد: نگاه به آسیا به این معنا نیست که به مناطق دیگر از جمله 
غرب توجه نداشته باشــیم.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان 
ادامه داد: یکی از ویژگی های سیاست خارجی متوازن این است 
که ضمن توجه به الویت ها ، از هر فرصتی در ســایر حوزه های 
جهان برای تامین حداکثری منافع ملی مان استفاده کنیم.وی 
در بخشی دیگر از سخنان خود در این زمینه با بیان این که  در 
جریان سفر به نیویورک با 18 وزیر خارجه کشورهای اروپایی 
دیدار و رایزنی داشتم، افزود: این موضوع نشان می دهد که نگاه 
به شــرق به معنای کنار گذاشتن غرب نیست، اما غربی ها باید 
بدانند و ما نیز  به صراحت به غربی ها گفته ایم که با  کشورهای 
چین، روسیه و هند در یک حوزه هستیم و  در جغرافیای آسیا 
قرار داریم و شــما به خاطر سیاست های دنبال شده از سوی 
آمریکا و عــدم اجرای تعهدات تان در برابر ایــران ، روز به روز 
ضرر می بینید و از برنامه های ســرمایه گذاری و تعامل با ایران 
در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی دور می شــوید. ما به 
آنها گفته ایم که به هر حال ایران دســت بسته باقی نمی ماند 
و در راستای منافع خود تصمیم می گیرد و پیش می رود.وزیر 

امور خارجه کشورمان با بیان اینکه سیاست خارجی متوازن به 
این معناست که در تعامل با شرق و غرب عالم سیاست خارجی 
فعالی را دنبال کنیم و  دیپلماسی پویایی  داشته باشیم، ادامه 
داد: حتما نمی خواهیم کشــور را به روسیه و چین گره بزنیم، 
بلکه در راســتای منافع دو طرف سیاست خارجی را پیگیری 
و تنظیــم می کنیم و هر مقدار که چین، روســیه، هند و یا هر 
کشور دیگری در جهان در راســتای منافع مشترک طرفینی 
ایده ها و ابتکاراتی داشــته باشند و ما احساس کنیم که منافع 
مان  در سطح خیلی خوبی تامین می شود از این ایده ها حتما 
اســتقبال می کنیم و حتما این فرصت برای تمام کشورها در 
قاره ها و مناطق مختلف وجود دارد، چه در آمریکای التین، چه 

در آفریقا و غرب و یا هر حوزه دیگری که ممکن اســت، باشد.
امیرعبداللهیان  همچنین در ادامه گفت وگوی خود در پاسخ به 
این سوال که شــما بارها تاکید کرده اید که وزارت خارجه در 
دولت سیزدهم تنها وزارت خارجه برجام نخواهد بود و از سوی 
دیگر اعالم کرده اید  که بررســی های ایران در ارتباط با شش 
دور قبلی مذاکرات وین در حال تمام شــدن است و به زودی 
مذاکرات وین آغاز می شــود ولی در سطح افکار عمومی بعضا 
اظهار نظرهایی در مورد نگاه دولت سیزدهم به موضوع مذاکرات 
ویــن وجود دارد از جمله در مورد تیم مذاکره کننده و افرادی 
که قرار است این مذاکرات را به پیش ببرند ، اظهار کرد: همان 
طور که اشــاره کردید ما در حال جمع بندی هستیم . مذاکره 

دو بخش دارد که یک بخش آن سیاســت گذاری است که در 
شــورای عالی امنیت ملی به صورت طبیعی دنبال می شــود. 
یک بخش دیگر آن مذاکره اســت که جزو وظایف ذاتی وزارت 
خارجه است و مذاکرات به صورت طبیعی در حوزه کارشناسی 
و مذاکره کنندگان ارشــد ما  در بخش معاونت سیاسی وزارت 
امور خارجه دنبال می شود.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان 
تصریح کرد: تیمی  که در وزارت خارجه این موضوع را  دنبال 
خواهد کرد با مدیریت معاونت سیاسی وزارت امور خارجه و با 
مسئولیت مســتقیم وزیر امور خارجه در این بخش ، اقداماتی 
که انجام می دهد هم در ســطح وزارت خارجه از تمام ظرفیت 
های حقوقی، بین المللی، اقتصادی و سیاسی این وزارت خانه  
اســتفاده می کند  و هم از ظرفیت های ملی به صورت کامل 
استفاده می کنیم . وزیر امور خارجه با بیان این که معتقدیم که 
باید با خرد جمعی کار را به پیش برد و در این ارتباط در بحث 
تولید محتوا و مسائل مرتبط با آن حتما از تعامل و همفکری با 
دانشگاهیان و اندیشکده ها استفاده خواهیم کرد،گفت : موضوع 
مذاکرات  هم در ســطح ملی از حساســیت باالیی  برخوردار 
است و هم مذاکراتی چند جانبه را در بر می گیرد. لذا بایستی 
بــا هماهنگی، همفکری و خرد جمعی چه در حوزه مذاکره که 
مسئولیت آن به عنوان مذاکره کننده ارشد کماکان در معاونت 
سیاسی وزارت خارجه باقی خواهد ماند و چه در حوزه ای  که 
وزرا بایــد کار را دنبال کنند و  چه  در بخش های مرتبط نظام  
و  حوزه های اندیشــکده ای و دانشگاهی که بتوانند در حوزه 
های حقوقی، فنی، اقتصــادی و تجاری و دیگر ابعادی که این 
مذاکرات می تواند داشته باشــد، پشتیبانی های الزم را انجام 
دهند .وی تاکید کرد: ما به هیچ وجه نمی خواهیم همه ظرفیت 
وزارت خارجــه را درگیر این کار بکنیم. مــا در وزارت خارجه 
تقسیم کار کرده ایم. هر بخش باید به وظایف ذاتی خود عمل 
کنــد و یکی از کارهای ما موضوع مذاکرات برجام اســت.امیر 
عبدالهیان در پاســخ به این ســوال که آیا ترکیب تیم مذاکره 
کننده وزارت خارجه مشخص شده است، اظهار کرد : در حال 

جمع بندی نهایی هستیم.

پیام رهبر انقالب در پی حادثه انفجار در استان قندوز افغانستان:
مسئوالن افغانستان عامالن خونخوار جنایت 

قندوز را مجازات کنند
رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پیامی بر مجازات عامالن 
جنایــت حادثــه انفجار در 
مســجدی در استان قندوز 
جلوگیــری  و  افغانســتان 
از تکــرار چنیــن فجایعی 
تأکیــد کردند.بــه گزارش 
خبرگزاری مهــر به نقل از 
پایــگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری، در پی حادثه مصیبت بار انفجار در مســجدی در استان 
قندوز افغانستان و جان باختن تعداد زیادی از مردم نمازگزار، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پیامی بر مجازات عامالن این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار 

چنین فجایعی تأکید کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه ی تلخ و مصیبت بار انفجار در مســجد منطقه خان آباد استان قندوز 
که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید، ما را داغدار کرد. 
از مســئوالن کشور همسایه و برادر افغانستان جداً انتظار میرود که عامالن 
خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برســانند و با تدابیر الزم از تکرار 
چنیــن فجایعی جلوگیری کنند. از خداوند متعال رحمت و علّو درجه برای 
شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و سکینه برای 

کسان و بازماندگان آنها مسألت میکنم.

سردار سالمی: 
اقدامات ناجا نویدبخش پلیس تراز انقالب 

اسالمی است
فرمانده کل سپاه در پیامی هفته نیروی انتظامی را به سردار اشتری تبریک 
گفت.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم، ســردار سرلشکر پاسدار 
»حسین ســالمی« فرمانده کل سپاه در پیامی به ســردار سرتیپ پاسدار 
»حسین اشــتری« فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، هفته 
نیــروی انتظامی را به وی و آحــاد فرماندهان، مدیــران و کارکنان ناجا و 

خانواده های معظم آنان تبریک و تهنیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر گرانقدر سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم؛

فرارســیدن هفتــه نیــروی انتظامــی و ایــام پاسداشــت مجاهدت ها و 
حماسه ســازی های بــزرگ و امنیت آفرین ناجــا را به جنابعالــی و آحاد 
فرماندهــان، مدیران و کارکنان شــجاع و فداکار آن نیــرو و خانواده های 
معظم آنان صمیمانــه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.بی شــک اقتدار و 
افتخارآفرینی های امنیت ساز امروز ناجا و اشراف و تسلط موثر آن بر تهدیدات 
متنوع سنتی و نوظهور و هوشمندسازی و پایداری امنیت داخلی و عمومی 
که با مشــارکت مردمی و همراهی سایر دســتگاه های امنیتی اطالعاتی و 
نیرو های مسلح کشور، رضایتمندی مؤثر جامعه از عملکرد و نقش پذیری های 
نیروی انتظامی را رقم زده اســت؛ نمایشگر تصویری شکوهمند، قدرتمند و 
افتخارآمیــز از یک پلیس دانا، توانا، هوشــمند، قاطع و باصالبت در میدان 
برای جهانیان اســت.فرصت را مغتنم شمرده از تالش های قابل تحسین و 
کم نظیــر پلیس مکتبی و انقالبی که با صبغه ای مردمی و انقالبی، امنیت و 
آرامش اطمینان بخشی برای ملت عظیم الشان ایران اسالمی به ارمغان آورده 
است، قدردانی و سپاسگزاری می کنم.یاد، نام، خاطره، آرمان ها و حماسه های 
ماندگار شهیدان، جانبازان و ایثارگران نیروی انتظامی در آوردگاه های خطیر 
امنیتــی، انتظامی و خدمتگزاری به مردم فهیم، شــریف و با فضیلت ایران 
را گرامی داشــته و استمرار درخشــندگی و افتخارآفرینی های آن نیروی 
جان برکف، مومن، انقالبی و والیتمدار در مســیر تولد پلیس تراز انقالب و 
تمدن ســاز، تحت عنایات حضرت بقیةاهلل االعظم )ارواحنا له الفدا( و تبعیت 
از تدابیــر، فرامین و منویات مقام عظمای والیت و رهبری و فرماندهی کل 
قوا حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( را از خدای سبحان 

طلب می کنم.

سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

آیت اهلل نوری همدانی:
عامالن جنایت انفجار در قندوز افغانستان 

مجازات شوند
 آیــت اهلل حســین نوری همدانــی از مراجع تقلید با صــدور پیامی ضمن 
محکوم کردن انفجار در مسجد سیدآباد استان قندوز افغانستان،  گفت: این 
جنایتکاران؛ چه کســانی که در کشــتار و زخمی کردن دخالت داشتند و 
چه کســانی که به عنوان پشتیبانی و چه کسانی که نقشه این جنایت ها را 
می کشند مجازات شوند.به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری آیت اهلل نوری 
همدانی،  در این پیام آمده اســت: با کمال تاسف شاهد کشتار جمع کثیری 
از نمازگزاران مظلوم و بی گناه مسجد سیدآباد  استان قندوز هستم.آیت اهلل 
نــوری همدانی در این پیام اضافه کرده اســت: این اقدام کینه توزانه، باعث 
غم و اندوه نه تنها مســلمانان بلکه هر انسان آزاده ای گردید، ازاین رو بر همه 
انسان ها و بر همه مسلمانان الزم اســت آن را محکوم کنند.این پیام ادامه 
یافته اســت: این جانب ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک و با عرض 
تســلیت و تعزیت و ابراز همدردی با ملت مسلمان افغانستان و خانواده این 
قربانیان مظلوم، از خداوند سبحان برای آن شهدای عزیز علو درجات و برای 
بازماندگان صبر عظیم را مسالت می نمایم.ظهر جمعه هفته قبل هنگام ادای 
نماز جمعه در مسجد شــیعیان در شهرستان سیدآباد انفجاری رخ داد که 
پزشــکان بدون مرز در والیت قندوز افغانستان تاکنون تعداد شهدا را ۵۰ و 
زخمی ها را بیش از 1۰۰ نفر اعالم کرد.گروه تروریستی داعش در بیانیه ای 
حمله انتحاری به یک مســجد شیعیان در شهرستان سیدآباد والیت قندوز 
افغانســتان را بر عهده گرفت.پس از تسلط گروه طالبان بر تمام افغانستان 
این نخستین حمله انتحاری خونین در مسجد شیعیان است.پیش ازاین نیز 
داعش مســوولیت حمله به فرودگاه کابل را که به کشــته شدن 1۷۰ تن 

انجامید، پذیرفته بود.

ادامه از صفحه اول
 اکنــون دوره تعطیلی نیروگاه بوشــهر برای تعمیرات 
ساالنه است که دوره 90 روزه است و از 10 مهر آغاز شد 

وتا 10 دی ادامه دارد
رئیس سازمان همچنین با بیان اینکه انرژی هسته ای برای تولید 
برق پاک، پایدار و قابل اعتماد است، افزود: نیروگاه اتمی بوشهر 
پیوسته هزار مگاوات برق تولید می کند و اکنون دوره تعطیلی 
نیروگاه بوشهر برای تعمیرات ســاالنه است که دوره ۹۰ روزه 
اســت و از 1۰ مهر آغاز شــد وتا 1۰ دی ادامه دارد.اسالمی در 
ادامه با تاکید بر اینکه باید بتوانیم قدرت طراحی و مهندســی 
را ایجاد کنیم، گفت: صنعتی شــدن و عبور از فاز تحقیقات در 
ماموریت های سازمان انرژی اتمی، کلیدی ترین اقدام و وظیفه 
ما است که سازمان انرژی اتمی را به سمت صنعتی شدن ببریم.

معاون رئیس جمهوری همچنین درباره سفر خود به روسیه نیز 
افزود: شــرکت روس اتم یکی از معتبرترین شرکت های اتمی 
جهان اســت و در کشورهای مختلف فعالیت می کند، الزم بود 
برای تقویت روابط با این شــرکت، مذاکره کنیم و تفاهم خوبی 
کردیم تا طرح ها را با ســرعت بیشــتری پیش ببریم و بر روی 
کلیات الگوهای تامین مالی توافــق کردیم تا طرح را در زمان 
مقرر، افتتاح کنیم.اســالمی ادامه داد: بــرای صدور گواهینامه 
سوخت تولیدی کشورمان برای اســتفاده در راکتورها مذاکره 
کردیم تا بتوانیم از این سوخت های معتبر در محل های هدف به 

ویژه در بخش نیروگاهی استفاده کنیم.

  اجازه جوسازی نمی دهیم
وی در ادامه همچنین درباره روابط سازمان انرژی اتمی ایران با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفت: دشمنان به آژانس بسیار 
فشــار می آورند و منافقین مزدور با گستردگی تالش هایشان 
به همراه صهیونیست ها، مرتب تغذیه اطالعات فریب دهنده با 
آژانس انجام می دهند و همواره آژانس را علیه کشور ما تحریک 
و برای او اطالعات تولید می کنند و آژانس آن را بررسی می کند 
و ما مرتب پاســخ می دهیم.معاون رئیس جمهور ادامه داد: از 
آژانس خواستیم برای مسائل سیاسی و نفوذ این سیستم های 
مخرب صهیونیستی و جریان ضد انقالب، حد توقفی را تعریف 
کند زیرا این شــیوه قابل ادامه نیست اما آن ها پاسخی ندادند.

اسالمی افزود: به آژانس گفتیم همه فعالیت های ما طبق پادمان 
انجام می شــود و آنچه که در قانون آمده برای ما مالک اســت 
و فراتــر از آن را بر نمی تابیم و اجازه جوســازی نمی دهیم.وی 
در ادامه با بیان اینکه تعامالت بیشــتری الزم است، گفت: باید 
انرژی و وقت بیشــتری را صرف کنیــم و با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، رفت و آمد بیشتری داشته باشیم و گفت وگوهای 
خــود با آنها را محرمانه نکنیم و این گفت  گوها را در ســایت 
آژانس قرار دهیم تا همه کشــورها بخواننــد زیرا زمانی که به 
نامه آژانس پاســخ محرمانه می دهیم منتشر نمی شود و آن ها 
جوســازی می کنند.رئیس ســازمان انرژی اتمی افزود: تالش 
کردیم مواضع، رویکردها و سیاست جمهوری اسالمی ایران را 
برای دنیا بیان کنیم و به آژانس به طور شفاف اعالم کردیم که 
رفتار گزینشی آنها را نمی پسندیم و باید مسیر نفوذ سیاسی را 
ســد کنند و مالک و معیار ما، قانون، پادمان و ان پی تی است 
که به آن متعهد هســتیم و نتیجه موثر این اقدام های ما این 
بود که علیه ما قطعنامه صادر نشد.اسالمی ادامه داد: نکته حائز 
اهمیت در مورد دوربین های برجامی و قانون اقدام متقابل این 
بــود که اعتماد آژانس بین المللی انرژی اتمی را همواره پابرجا 
نگه داریم تا اطمینان داشته باشد انحراف نداریم و در مالقات و 
سفر تالش کردیم این موضوع را تبیین کنیم و این اعتماد ایجاد 
شد.معاون رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه نفوذهای 
سنگینی در سازمان های بین المللی وجود دارد، گفت: بسیاری 
از کشــورهای مستقل نیز شاکی نفوذ کشورهای استکباری در 

این سازمان ها و محافل بین المللی هستند.رئیس سازمان انرژی 
اتمی افزود: باید بتوانیم مســائل خود را در چارچوب قانونی و 
در حیطه وظایف آژانس پیگیری و تالش کنیم از این طریق با 

جریان نفوذ و مخرب، مقابله کنیم.

 دوربین هــای برجامی با دوربین هــای پادمان، تفاوت 
اساسی دارد

وی در ادامه درباره PMD و بســته شــدن پرونده آن نیز گفت: 
طــرح دوباره این پرونده الزمه حیات شــرارت آنها علیه ایران 
اســت، گروسی انتظار دارد که ما کمک کنیم او این ابهام های 
طرح شــده از سوی دشمنان علیه ایران را برطرف کند؛ و ما با 
ادبیات او و ساز و کار آژانس پاسخ دادیم و بیانیه تهران در این 
راستا بود.معاون رئیس جمهوری افزود: ما به دو بخش از بیانیه 
تهران عمل کردیم و اکنون نوبت بخش ســوم است تا گروسی 
را به ایران دعوت کنیم و از آن جایی که دولت جدید در ایران 
تشکیل شده اســت با رئیس جمهوری و وزیر خارجه مالقات 
کند.اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوربین های 
برجامی با دوربین های پادمان، تفاوت اساســی دارد و بازرسان 
آژانــس در موعد مقرر، فیلم های حافظه دوربین های پادمان را 
در همان جا مرور و قیچی و خرد می کنند و خرده های آن را در 
پاکت می ریزند و جزو اقالم معدومی در اختیار ســازمان انرژی 
اتمی قرار می دهند و پلمب و کنار گذاشــته می شــود و کسی 
به آن دسترســی ندارد.وی ادامه داد: اما در مورد دوربین های 
برجامی، بازرســان آژانس با حضور مــا کارت حافظه قدیم را 
بیــرون می آورند و پلمب می کنند و در محــل امن نگهداری 
می شود و مرور نمی شود و دسترسی ندارند و فقط کارت حافظه 
جدید را قرار می دهند.رئیس ســازمان انــرژی اتمی در ادامه 
افــزود: روندی را ایجاد کردیم تــا بتوانیم مزاحمت ها را مهار و 
کنترل کنیم و به همین علت فقط در مورد تعویض کارت های 
حافظــه توافق کردیم و آنها به این کارت ها دسترســی ندارند.

معاون رئیس جمهور ادامــه داد: نکته ای که پیش آمد مربوط 
به دوربین هایی بود که در عملیات تروریستی، آسیب دیده بود 
و آنها می خواســتند دوربین جدیدی را در ســایت کرج نصب 
کننــد که به آنها گفتیم این موضوع ضرورتی ندارد زیرا برجام، 
معامله دو طرفه بین ایران و گروه 1+۵ بود که این گروه به ویژه 
اروپایی هــا و آمریکایی ها تعهدات خود را انجام ندادند بنابراین 
دلیلی برای نصب دوربین وجود ندارد.رئیس سازمان انرژی اتمی 
افزود: نکته دوم این اســت که آنها درباره عملیات تروریستی، 
موضــع گیری و اعتــراض نکردند و با ایــن کار در عمل، این 
حمالت تروریستی را تشویق می کنند.اسالمی در ادامه با اشاره 
به اینکه نفوذکننده ها و کســانی که به آژانس فشــار می آورند 
در پی نابود کردن جمهوری اســالمی هستند، گفت: آژانس با 
پاســخ ما موضوع نصب دوربین را در سایت کرج پیگیری نکرد 
همچنین پرونده عملیات تروریستی این سایت تحت تحقیقات 
قضایی و امنیتی و در حال رســیدگی اســت و ساختمان هم 
در حال بازســازی است.رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه به 
اجرای قانون راهبردی لغو تحریم ها اشــاره کرد و افزود: به غیر 
از یکی دو مورد، به تمام بندهای قانون راهبردی لغو تحریم ها 

عمل شده است.

 در اجرای قانــون راهبردی لغو تحریم ها تخلفی وجود 
ندارد

اسالمی در خصوص اجرای این قانون نیز گفت: به غیر از یکی 

دو مورد از مواد این قانون که با نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
متفاوت بوده، از نظر سازمان انرژی اتمی تقریباً تمام موارد عمل 
شده است.او ادامه داد: هم تولید سوخت ۲۰ درصد و ۶۰ درصد 
صــورت گرفته و هم برنامه ریزی های تولید اورانیوم فلزی آغاز 
شده است، سانتریفیوژهای IR۲m  نصب و IR۶ در حال ساخت 
هســتند و با زمان بندی یک ساله ای که در قانون پیش بینی 
شــده و با اندکی تأخیر اجرا خواهد شد، مابقی تعهدات را هم 
اجرا شــده می دانیم.معاون رئیس جمهــوری گفت: در اجرای 
قانون راهبردی لغو تحریم ها تخلفی وجود ندارد بلکه اختالف 
برداشت هایی وجود دارد که نیازمند گفت وگوهای بیشتر است 
و این اختالف برداشــت ها درخصوص راکتــور اراک و دیگری 
موضوع دسترسی هاســت که با جلسات و گفت وگوی بیشتر با 
مجلس این اختالف ها کاهش خواهد یافت و آن موقع می توانیم 

بگوییم که کاماًل به قانون عمل کرده ایم.

 ذخایر اورانیوم 20 درصد از 120 کیلوگرم عبور کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در خصوص ذخیره سازی 
اورانیــوم با غنای ۲۰ درصد نیز افــزود: از رقم 1۲۰ کیلو عبور 
کرده ایم و در این موضوع از برنامه جلوتر هستیم، پیشتر طبق 
برجام قرار بود که ســوخت اورانیوم ۲۰ درصد به راکتور تهران 
داده شــود اما داده نشــد و اگر ســاخت این میزان سوخت را 
خودمان آغاز نمی کردیم این موضوع امروز به یکی از معضالت 
مان تبدیل می شد.اسالمی تصریح کرد: این سوخت جزو یکی 
از نیازهای اساسی کشــور ما است که پیش تر از طریق آمریکا 
تأمیــن و بعدها از آرژانتین خریــداری می کردیم و پس از آن 
با تالش های زیاد، توســط خود ما به تولید رسید.معاون رئیس 
جمهوری گفت: زیرســاخت صنعتی و تجهیزات تولید و فراهم 
کــردن مواد از معادن که به کیک زرد تبدیل می شــود و پس 
از فرایند غنی ســازی به میله سوخت و صفحه سوخت تبدیل 
می شــود، این فرآیند مورد سرمایه گذاری سازمان انرژی اتمی 
قــرار دارد.وی افزود: در ماه های اخیــر و پس از قانون، بر روی 
همه این سرفصل ها کار شده است یعنی هم در بخش معادن، 
فرآوری و تولید کیک زرد کار شــده و در حال حاضر به دنبال 
اقدام هایی در فاز اکتشــاف و شناسایی اورانیوم در سطح کشور 
هستیم تا بتوانیم به حجم مورد نیازمان برسیم.رئیس سازمان 
انرژی اتمی گفت: در عملیات تروریستی اخیری که انجام شد، 
دشمن قصد داشت تا به ظرفیت ماشین سازی و تکنولوژی های 
ساخت کشورمان آسیب بزند که به لطف خدا دوباره همکاران 
ما توانســتند آن چرخه را احیا کنند.وی همچنین درخصوص 
ماده چهار قانون راهبردی لغو تحریم ها نیز افزود: سیســتم ها 
نصب و آماده تولید شــده و در حال حرکت از تولید تحقیقاتی 
به سمت تولید سوختی به منظور سوخت جایگزین در راکتور 
تهران هستیم، البته این اقدام یک فرآیند موازی است که ماده 

چهار قانون راهبردی لغو تحریم ها را انجام شده می سازد.

 هیــچ کدام از تولیدات و اقدامات ما خارج از ســیکل 
قانونی تعریف شده در پادمان نیست

اســالمی در ادامه به شــک آمریکایی ها مبنی بر ساخت بمب 
اتم توســط ایران اشــاره کرد و در این باره، گفت: آمریکایی ها 
همیشه در فکر این بوده اند که ایران می خواهد بمب اتم بسازد، 
این رفتار بیشــتر شبیه به بازیچه ای در سیستم امنیتی و نفوذ 
صهیونیست ها است و تنها اتهامی که به ما می زنند به این بهانه 
استوار است.معاون رئیس جمهوری افزود: در حال حاضر برای 

ما، نمایش اقتدار ملی کشــورمان حائز اهمیت است زیرا انواع 
و اقســام سوخت ها را می توانیم تولید کنیم و به هیچ وجه هم 
هیچ کدام از تولیدات و اقدامات ما خارج از سیکل قانونی که در 
پادمان تعریف شده است نیست، با این که تولید اورانیوم فلزی 
برای آمریکایی ها خطر محســوب می شود ما آنچه برای منافع 
ملی مان الزم باشد را انجام می دهیم.رئیس سازمان انرژی اتمی 
همچنین به مصارف اورانیوم فلزی در کشور اشاره کرد و گفت: 
برای تولید ســوختی به عنوان جایگزین سوخت ۲۰ درصد در 
راکتور تهران نیازمند اورانیوم فلزی هستیم زیرا سوخت جدید، 

کارآمدی باالتری دارد.

راه اندازی راکتور خنداب در حال انجام است  
وی همچنین درخصوص ماده پنج قانون راهبردی لغو تحریم ها 
نیــز افزود: راه انــدازی راکتور خنداب در حال انجام اســت و 
براســاس زمان بندی ها حدود یک ســال دیگر کار دارد اما از 
لحاظ نقشه ای و تجهیزات، تامین شده و فقط زمان الزم است 
تا به روز شروع به کار راکتور برسیم.معاون رئیس جمهوری در 
ادامه درباره راکتور دوم آب ســنگین هم گفت: این راکتور در 
مرحله ای می باشد که هر آنچه هدف گذاری شده، تأمین شده 
است.رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه با بیان اینکه سیاست 
تحریمی آمریکایی ها برای تسلیم و خلع سالح کردن کشورها 
است، افزود: ایجاد راکتور آب سنگین، امروز کاربردهای فراوانی 
همچون تولید رادیو داروها دارد و تولید آب سنگین یک ظرفیت 
تولید فاخر محســوب می شــود و در برجام هم جهت تولید و 
فروش و صادرات آن اجازه داده شــده است اما آمریکائی ها بر 
نمی تابند که مــا در بحث فناوری های نویــن ورود کنیم.وی 
تاکید کرد: ما باید در چارچوب قوانین آژانس از حقوق خودمان 
قاطعانه دفاع کنیم و در این راستا کشورمان را پیشرفت دهیم.

معــاون رئیس جمهور در ادامه همچنین به کســری 1۶ هزار 
مگاواتی برق در کشور اشــاره کرد و گفت: نباید صدمه ای که 
مردم از خاموشــی ها و کســری برق دیدند را فراموش کنیم و 
ما برای تولید و جبران کســری برق به راکتور آب سنگین نیاز 
داریم.وی درخصوص تامین مالی های صورت گرفته در سازمان 
انــرژی اتمی نیز افزود: برق تولیدی مــا را به ازاء هر کیلووات 
۵۴ تومان محاســبه کردند در حالی که قیمت تمام شده این 
برق باالی ۲۲۰ تومان اســت و این نحوه محاسبات ظلم است 
این در حالی اســت که انرژی های تجدید پذیر را هر کیلووات 
۶۰۰ الی ۷۰۰ تومان محاســبه می کنند.معاون رئیس جمهور 
ادامــه داد: به تازگی پذیرفتــه اند که برق تولید ما را به قیمت 
تمام شده خریداری کنند.مهندس اســالمی در ادامه با اشاره 
به اینکه دانشــمندان صنعت هسته ای ما به لحاظ پیشرفت در 
لبه  مرز دانش در حال حرکت هســتند، افزود: اما در ســطوح 
گوناگــون که این علم بایــد به فناوری تبدیل شــود نیازمند 
ســرمایه گذاری هستیم و این مهم با سرمایه گذاری و حمایت 
دانشــمندان ما حاصل می شود.وی همچنین با بیان اینکه باید 
شرکت های دانش بنیانی را ایجاد کنیم تا تحقیقات نوینی که 
در مرزهای دانش به دســت آمده را به مرحله تجاری ســازی 
برسانند و در زندگی مردم جاری شود، گفت: امروز توانسته ایم 
تولید ۷۰ درصد از رادیو داروهای مورد نیاز در حوزه ســالمت 
را با فعالیت های داخلی به خودکفایی برســانیم و پوشش ۳۰ 
درصد باقیمانده هم نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است.رئیس 
سازمان انرژی اتمی افزود: درخصوص صنعتی سازی این انرژی 
هم در مباحث آب و خاک، اکوسیستم دریایی، تولیدات غذایی 
و مســائل مربوط به کشاورزی هوشمند و گازهای گلخانه ای با 
وزارتخانه های مربوطه جلساتی برگزار خواهیم کرد.معاون رئیس 
جمهور در پایان با تاکید براینکه بنا داریم به هیاهوهای هسته ای 
پایــان دهیم زیرا دلیلی ندارد ما را بی جا متهم کنند، گفت: ما 

باید پیشرفت انرژی هسته ای را شتابان کنیم.

اسالمی:

 ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد از ۱۲۰ کیلوگرم عبور کرد
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گزیده خبر رییس سازمان برنامه و بودجه؛

بودجه۱۴۰۱باکسریبستهنمیشود
مسعود میرکاظمی گفت: مشکل اصلی ما کسری بودجه است 
و دولت به دنبال آن است که سیستم بودجه را به سمتی ببرد 
که از ریخت و پاش ها جلوگیری شود.به گزارش مهر، مسعود 
میرکاظمی در جلســه علنی دیروز )یکشــنبه ۱۸ مهرماه( 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: تا قبل از استقرار دولت 
ســیزدهم ۷ تا ۸ میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده بود، 
اما امروز بالغ بر ۶۳ میلیون دوز واکســن کرونا تزریق و ۸۰ 
میلیون دوز واکســن هم وارد کشور شــده است.وی با بیان 
اینکه ما بحث فروش نفت را به صورت جدی دنبال می کنیم، 
تصریح کرد: در حوزه انرژی با کشورهای همسایه گفتگوهایی 
داشــته ایم و به ویژه آنکه مذاکراتی با ترکمنستان داشتیم و 
صحبت هایی کردیم تا ارتباطات ســابق مجدد دنبال شــود.

رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مشــکل اصلی 
ما کســری بودجه اســت، تأکید کرد: در طول هشت سال 
گذشته شــاهد رشــد بی رویه ای در مصارف کشور بودیم و 
مصارف بودجه در بودجه ســال ۱۴۰۰، ۱۰ برابر رشد داشته 
و شاهد کسری بودجه شدید هستیم.میرکاظمی گفت: دولت 
کنترل های الزم خود برای مدیریت بودجه را آغاز کرده است 
و ما به دنبال آن هســتیم، سیستم بودجه را به سمتی ببریم 
که از ریخت و پاش ها جلوگیری شــود.وی افزود: بدهی های 
باالیی به ویژه به صندوق توســعه ملی و تأمین اجتماعی از 
ســنوات گذشته به این دولت رسیده اســت که ما به دنبال 
سر و سامان دادن به این وضعیت هستیم و مدیریت مصارف 
را در دســتور کار داریم و پرداخت هایی که در ماه گذشــته 
انجام دادیم بدون خلق پول بود.رییس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: همه متفق القول هستیم که باید ساختار بودجه تغییر 
کند. اصالح ساختار بودجه جزو وظایف قانونی دولت است که 
در اسناد باالدستی و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
مورد تأکید قرار گرفته است و باید عملیاتی شود.میرکاظمی 
خاطرنشان کرد: ما باید اصالحاتی را در ساختار بودجه انجام 
دهیم و جلسات مشترک بین دولت و مجلس کمک می کند 
که بتوانیم تغییرات بنیادی در ساختار بودجه و برنامه ریزی 
برای تدوین بودجه سال آینده انجام دهیم تا در بودجه سال 
۱۴۰۱ با کمترین کسری بودجه روبرو شویم.وی تاکید کرد: 
وضعیتی که دولت سیزدهم در آن مستقر شد، مناسب نبود 

و بنابراین ما باید تالش مضاعفی می کردیم تا بر مشــکالت 
فائق آییم. اولین مشــکل ما کسری کاالهای اساسی بود که 
توانســتیم با حرکات خوبی بخشی از آن را جبران کنیم و به 
تدریج جلو می رویم تا واردات کاالها هم انجام شــود.رییس 
سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: خشکسالی از دیگر مشکالت 
کشور بود و در پی آن تولید گندم کاهش یافته بود و به همین 
دلیل ما در بودجه ۱۴۰۰ چیــزی تحت عنوان خرید گندم 
نداشتیم. از سوی دیگر بیماری کرونا یکی دیگر از مشکالت 
موجود بود که دولت سیزدهم با افزایش واکسیناسیون سعی 
کرد تا این مشــکل را حل و فصل کند.میرکاظمی با اشــاره 
به مشکل کســری بودجه، گفت: در پایان سال ۹۱ مصارف 
کشــور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود اما به یک باره در بودجه 
۱۴۰۰ در ســقف اول به ۹ هزار و ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و 
در سقف دوم به مبلغ یک هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان رسید. 
به این معنا که در طول این ۸ ســال شــاهد ۱۰ برابر رشد 
در مصارف بودیم که نشــان می دهد باید با تدبیر بیشــتری 
ســال ۱۴۰۰ را اداره کنیم، چرا که سال گذشته منابع پایدار 
کشور ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و نمی شود به یکباره در 

سال ۱۴۰۰ به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان مصارف برسیم.وی با 
تاکید بر ضرورت اصالح ساختار بودجه، اظهار داشت: نتیجه 
عملکرد بودجه بندی سابق در کشــور این بود که در شرایط 
کنونی شاهد این هستیم که علی رغم مصارف باالیی که وجود 
داشــته، منابع به شکل های مختلفی خلق شده است. نتیجه 
آن رشــد اقتصادی ۰.۴ درصد، تورم بــاالی ۲۳ درصد، بهره 
وری منفی یک درصد و نرخ سرمایه گذاری منفی ۴.۶ درصد 
بوده است و بنابراین باید اصالحاتی انجام شود.رییس سازمان 
برنامه و بودجه گفت: جلسات مشترک دولت و مجلس کمک 
می کند تا ما بتوانیم یک تغییرات بنیادی در ســمت و سوی 
جهت گیری ها و برنامه ریزی بودجه در سال آتی داشته باشیم 
و آنچه پیرامون آن به توافق خوبی رسیده ایم، تشکیل جلسات 
و تیم های مشــترک بین دولت و مجلس است که در پی آن 
بتوانیم ساختار بودجه را تدوین و رصد کنیم.میرکاظمی ادامه 
داد: در سال گذشته علی رغم هزینه هایی که صرف شده است، 
آیا شایسته است که در کشور با رشد اقتصادی ۰.۴ درصدی 
مواجه باشــیم؟ آن هم در شــرایطی که هیچکس مسئولیت 
آن را نمی پذیــرد. چرا تورم دو رقمی شــده و ســطح درآمد 

خانوارها کاهش یافته اســت و اقتصاد کوچک تر از ســال ۹۰ 
شده است؟شوی تاکید کرد: این موارد نشان می دهد که این 
نوع ساختار بودجه پاسخگوی اداره کشور نیست، بنابراین باید 
به ســمت تدوین بودجه ساده، مبتنی بر برنامه، قابل نظارت 
و ارزیابی برویم که در آن تقســیم مسئولیت به گونه ای باشد 
که در آن ســهم استانداران، فرمانداران، دستگاه های دولتی و 
سازمان های وابسته به دولت مشخص بوده و همه در منابع و 
مصارف نقش داشته باشند.رییس سازمان برنامه و بودجه بیان 
کرد: ما امروز به هر استانی که سفر می کنیم از ما می خواهند 
کــه به آن ها پول بدهیم تا کار کنند، امــا بعد از این، چنین 
روشی ادامه پیدا نمی کند و تعهداتی که در بودجه ۱۴۰۰ برای 
همه اجزای دولت وجود داشته، پررنگ می شود. بر این اساس 
سهم هر دستگاه و هر استان در درآمدها و هزینه ها مشخص 
می شــود و هر ماه نیز کنترل می شود تا تعهداتشان را محقق 
کنند. به طور مثال اگر امروز ظرفیت راندمان در هکتار داریم 
و می توانیم تولید ملی را باال ببریم، براســاس مسئولیتی که 
وزارت جهاد کشــاورزی، استان ها و فرمانداران دارند، به آن ها 
منابع تخصیص می یابد و کنترل می شــود تا رشد اقتصادی 
ناشــی از آن نیز مشخص شــود.میرکاظمی افزود: هم اکنون 
ادامه روند گذشــته به صالح نیست و باید طرحی نو در پیش 
بگیریم، بنابراین اصالح ســاختار بودجه را از دو ماه گذشته با 
قدرت آغاز کردیم و تغییر ســاختار آن را در قالب بودجه ای 
مبتنی بر ردیف و تبدیل آن به برنامه در دســتور کار داریم، 
به خصوص اینکه توجه به شاخص های کالن، رشد اقتصادی 
در کنار ثبات اقتصادی از محورهای این برنامه اســت تا بعد 
از این نه شــاهد کسری بودجه باشــیم و نه خلق پول کنیم.

وی بیــان کرد: بودجه ۱۴۰۱ اقدامی مشــترک بین دولت و 
مجلس اســت که اشکاالت بودجه های قبلی در آن کاماًل رفع 
می شود و می تواند شاخص های کالن کشور را پشتیبانی کند.

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: ما در ۴۰ سال گذشته 
منابع و مصارفی داشتیم اما آنچه در مورد شاخص های کالن 
اقتصادی وجود داشــته، مطلوب برنامه ریزان نبوده است چرا 
که هدفگیری نشــده است. ما در کشور مشکالتی داریم که با 
رفع آن ها سطح زندگی مردم مطلوب تر شود و تالش می کنیم 

تورم را کنترل کرده و چرخه اقتصادی را به حرکت درآوریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
مالیات ۱.۳ میلیون خانه خالی، قطعی است

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: مالیات یــک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه 
خالی که در حال حاضر شناســایی شــده، قطعی اســت اما واحدهایی که 
طبق اصالحیه قانون آذرماه ۱۳۹۹ شناسایی خواهد شد هنوز مورد بررسی 
قــرار نگرفته و ثبت نام تا پایان ماه جاری ادامه دارد.محمود محمودزاده در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: واحدهای خالی از سکنه به دو بخش تقسیم 
می شــوند؛ گروه اول یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد اســت که شهریورماه 
سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابالغیه ۱۳۹۵ شناسایی شده و به 
ســازمان امور مالیاتی معرفی شده اند. طبق این قانون اگر واحدها یک سال 
خالی بمانند مشمول مالیات می شــوند.وی افزود: مالیات این ۱.۳ میلیون 
واحد، قطعی اســت و باید اخذ شــود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است 
که ســازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر اساس سیستم MPLS و طبق 
ســند دولتی، این معرفی صورت گیرد. بدین صورت که این سیســتم بین 
وزارت راه و شهرســازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات ایجاد شــود.معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: 
بخش دوم، امالکی است که بعد از اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای 
مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق 
این اصالحیه واحدهای مســکونی نباید بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند؛ در 
غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد. در این بخش هنوز معرفی انجام 
نشده و مربوط به فراخوانی است که در حال حاضر جریان دارد.محمودزاده 
تصریح کرد: سامانه امالک و اســکان به نشانی amlak.mrud.ir برای تعیین 
وضعیت واحدهای ملکی و اســتیجاری مطابق قانون آذرماه ۱۳۹۹ در حال 
فعالیت اســت و مشکلی ندارد. تمامی مالکان و مستاجران مکلفند تا پایان 
مهرماه وضعیت سکونتی خود را در این سامانه مشخص کنند. فعال مهلت تا 
پایان ماه جاری اســت که اگر الزم باشد این زمان را تمدید می کنیم.وی در 
پاســخ به این سوال که آیا مبنای شروع محاسبه مالیات ۱.۳ میلیون واحد 
شناسایی شده از سال ۱۳۹۵ خواهد بود؟ اظهار کرد: مبنا سال ۱۳۹۵ است 
اما مدت زمان خالی بودن واحدها یکسان نیست و بر همین اساس مالیاتها 
متفاوت خواهد بود. بدین صورت که مالکان بعضی واحدها بر اســاس مدت 
زمانی که خالی از ســکنه بوده اند باید مالیــات بپردازند. طبیعتا این مدت 
می تواند یک تا چهار ســال باشــد.بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه 
امالک و اســکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به 
مرحله اجرا رسید. شهریورماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد 
که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناســایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور 
مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت 
به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ 
فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز طبق اصالحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مســتقیم 
مصوب آذرماه ۱۳۹۹ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده 
شد تا نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود اقدام کنند که این زمان تا پایان 
مهرماه ۱۴۰۰ تمدید شد. قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام 
ندهند در نظر گرفته اســت.بر اســاس بند ۷ از تبصره ۸ اصالحیه ماده ۵۴ 
مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود 
از قبیل افتتاح حســاب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، 
تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری 
دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی 
یکتای درج شــده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه امالک و اسکان 

کشور ارایه کنند.ش

ثبت باالترین آمار جذب سرمایه گذاری در سال جاری 
اختصاص چهار هزار میلیارد تومان برای 

توسعه زیرساخت ها
مناطق ویــژه اقتصادی در کشــورهای مختلف از 
جنبه های گوناگون حائز اهمیت هستند. این مناطق 
بیشتر در سواحل دریاهای آزاد قرار دارند، به عنوان 
محلی امن برای سرمایه گذاری به شمار می آیند زیرا 
از یک سو، زیرســاخت های اساسی مانند آب، برق، 

گاز، راه دسترسی و... برای سرمایه گذاران فراهم است و از سوی دیگر، تجارت 
و واردات و صادرات ســریع و آسان در مناطق ویژه انجام می شود. در ایران 
نیز چندین منطقــه ویژه و اقتصادی وجود دارند که در میان آن ها، منطقه 
ویژه خلیج فارس توانسته است از نظر جذب سرمایه گذاری بهترین عملکرد 
را داشــته باشد و به محلی مناسب جهت ســرمایه گذاری تبدیل شود. در 
ایــن خصوص، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با حســن 
خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج 
فارس به گفت وگو نشســته اســت. وی می گوید در ۶ ماه نخست امسال، با 
جذب ۷۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری، باالترین میزان جذب سرمایه گذاری 
در طول فعالیت این منطقه به ثبت رســیده  است و چندین قرارداد جذب 
ســرمایه گذاری دیگر نیز در دســت اقدام دارد. متن کامل این گفت وگو را 
در ادامــه آمده اســت:منطقه ویژه اقتصادی صنایــع معدنی و فلزی خلیج 
فارس، زیرمجموعه ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. طبیعتا برای اینکه بتوانیم 
در این منطقه ســرمایه گذاری مناســبی انجام دهیم، ابتدا باید به نیازهای 
ســرمایه گذار به عنوان اصول اولیه توجه کنیم. به طور کلی، سرمایه گذاران 
برای فعالیت در هر حوزه به ویژه تولیدی و تجاری، به زیرســاخت به عنوان 
مهم ترین اصل جذب ســرمایه گذاری نیاز دارند. این یعنی اگر یک منطقه 
دارای زیرســاخت های اساسی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی مناسب و... 
باشد، سرمایه گذار به این منطقه جهت سرمایه گذاری مراجعه خواهد کرد.

منطقــه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلــزی خلیج فارس نیز با پیگیری 
همین هدف یعنی توسعه زیرساخت ها برای جذب سرمایه گذاری، در سال 
۱۳۹۹ برنامه ریزی های الزم را برای ســال ۱۴۰۰ انجام داده است. با توجه 
به اینکه رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در ســال قبل ســفری به منطقه 
ویژه خلیج فارس داشــت و از این منطقه و سایت توسعه آن بازدید کرد که 
در این بازدید، امکانات ســایت توسعه مطرح و بررسی شد. در حال حاضر، 
برای اینکه در ســایت توسعه ســرمایه گذاران را جذب کنیم، نیاز است که 
زیرساخت ها شامل آب، برق، گاز، معابر و تسطیح اراضی نیز برای این سایت 
تامین شوند و در کنار آن، برنامه ریزی های الزم را برای آینده به عمل آورد. با 
نگاه مثبت ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو و به تبع آن جلسات مکرری 
که در سازمان ایمیدرو برگزار کردیم و کمکی که از آن ها گرفتیم، در نهایت 
این نتیجه حاصل شــد که با تخصیص حــدود چهار هزار میلیارد تومان به 
این منطقه ویژه طی پنج ســال، بتوانیم زیرساخت های مناسب برای جذب 

سرمایه گذار را در سایت توسعه منطقه ویژه خلیج فارس آماده سازی کنیم.

رییسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
ستاد تنظیم بازار عملیاتی تر شود 

رییس جمهور با بیان اینکه مسئولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون 
اول رئیس جمهور است،  گفت: ستاد تنظیم بازار باید زیر نظر معاون اول فعال تر 
و عملیاتی تر شــود.به گزارش اقتصادآنالین، سید ابراهیم رییسی دیروز یکشنبه 
در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشــاره به لزوم فروش دارایی های 
مازاد دولــت در چارچوب قانون بودجه،  گفــت: وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه 
دارد این موضوع را با جدیــت پیگیری کند.رییس جمهور اصالح نظام مالیاتی 
و شناســایی مؤدیان جدید مالیاتی را ضروری دانست و بر لزوم کنترل و کاهش 
هزینه های دولت با مشارکت و اهتمام دستگاه ها و بخش های مختلف تاکید کرد. 
رییسی همچنین خواستار نظارت جدی و عملیاتی بانک مرکزی بر همه بانک ها 
از جمله بانک های خصوصی شد و گفت: هدایت نقدینگی از فعالیت های غیرمولد 
به فعالیت های تولیدی و ســاماندهی نقدینگی با استفاده از نظرات کارشناسان 
اقتصادی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی است.در جلسه دیروز ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، نظرات و دیدگاه های اعضا درباره تنظیم بازار کاالهای اساســی 

مطرح و بررسی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سقف وام 
مسکن ملی یا جهش تولید افزایش پیدا خواهد کرد، 
ادامه داد: قرار بر این اســت که هم سقف وام افزایش 
یابد و هم اینکه ســود این تسهیالت براساس شرایط 
متقاضی شناور باشــد. برای دهک های یک تا سه و 
مسکن روستایی حداقل سود در نظر گرفته شده که 
احتماال ۴ تا ۵ درصد خواهد بود.محمود محمودزاده 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا از تعدیل شرایط ثبت نام 
مســکن دولتی خبر داد و گفت: برای تسهیل شدن 
شرایط ثبت نام در مسکن ملی یا جهش تولید مسکن 
چندین پیشنهاد مطرح کرده ایم.وی با اشاره به شروط 
ثبت نام برای مسکن ملی یا سایر پروژه های مساکن 
حمایتی اظهار داشت: در حال حاضر متقاضیان برای 
ثبت نام مسکن باید حائز ۴ شرط باشند و این چهار 
شــرط در آیین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه 
مســکن ذکر شده است و مالک عمل هستند.معاون 
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: اولین شــرط بحث 
متاهل بودن متقاضی یا سرپرست بودن خانوار است 
که البته در همین بند استثنا برای بانوان مجرد باالی 
۳۵ سال سن وجود دارد که می توانند در سامانه ثبت 
نام کنند. شرط دوم ســابقه حداقل ۵ سال سکونت 
در شــهر مورد تقاضا است. سومین شرط عدم وجود 

مالکیت خصوصی است که از تاریخ ۱۳۸۴.۱.۱ نباید 
مالک واحد مسکونی باشند و شرط چهارم دارا بودن 
فرم »ج« ســبز است به این معنا که از اول انقالب از 
امکانات دولتی در حوزه مســکن اعم از وام یارانه دار، 
زمین یا واحد مســکونی اســتفاده نکرده باشــند.

محمــودزاده افزود: حال اینکه شــرط عدم مالکیت 
خصوصی که از تاریخ  ۱۳۸۴.۱.۱ است ممکن است 
که تعدیل شود البته این شرط فعال پا برجا است اما 
پیشنهاد داده ایم برخی از شرایط مانند همین مورد به 
صورت منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد و براساس 
شــرایط منطقه این بندها در شرایط ثبت نام لحاظ 
یا حذف شوندمعاون امور مسکن و ساختمان وزارت 
راه وشهرسازی درباره احتمال تغییر در میزان آورده 
متقاضی اظهار داشت: مکانیســم ساخت واحدهای 
مســکونی در این طرح تامین مالــی از محل آورده 
متقاضی و تســهیالت بانکی است که تالش شده که 
سهم تســهیالت را اضافه کنیم که به همان نسبت 
آورده متقاضــی کاهش یابد.وی گفــت: باید توجه 
داشــت که ۴۰ میلیون تومــان آورده اولیه و ورودی 
متقاضی اســت اما پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام 
شــده مســکن و تســهیالت برعهده متقاضی است 
که این مبلغ طی دوره ســاخت باید پرداخت شــود.

محمودزاده از شروع دور جدید ثبت نام مسکن خبر 
داد و گفت: ثبت نام دوباره متقاضیان مســکن برای 
واجدان چهار شرط گفته شده از چند روز آینده آغاز 
می شود و پس از ثبت نام مراحل ساماندهی، پاالیش 
متقاضیان و گروه بندی در پروژه ها طی خواهد شد و 
در نهایت متقاضی واجد شــرایط و پاالیش شــده به 
پروژه های مورد نظر خود متقاضیان برای مشــارکت 
معرفی می شوند.معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید 
بر اینکه سقف وام مسکن ملی یا جهش تولید افزایش 
پیدا خواهد کرد، ادامه داد: قرار بر این اســت که هم 
سقف وام افزایش یابد و هم اینکه سود این تسهیالت 
براساس شرایط متقاضی شناور باشد. برای دهک های 
یک تا ســه و مسکن روســتایی حداقل سود در نظر 
گرفته شــده که احتماال ۴ تا ۵ درصد خواهد بود.وی 
ادامه داد: میزان تسهیالت هم بسته به توان درآمدی 
خانوار شناور خواهد بود و سقف وام برای همه گروه ها 
یکســان نخواهد بود.    محمودزاده تاکید کرد: البته 
مردم توجه داشته باشــند که تمام این تسهیالت و 
امتیازات جدید شامل حال تمام متقاضیان پروژه های 
مســکن حمایتی اعم از مسکن مهر) واحدهای باقی 
مانده(، مسکن ملی و جهش تولید  مسکن خواهد شد 

و از این جهت نگران نباشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

سقف وام مسکن و سود آن، براساس درآمد متقاضی شناور می شود

یک صاحبنظر در حوزه پولی و بانکی معتقد است: باید به سمتی 
حرکت کنیم که حســاب ارزی و حساب ریالی در شبکه بانکی 
توسعه پیدا کند و بین این دو نوع حساب، به جهت ارائه خدمات 
تفاوتی وجود نداشــته باشد.ســید بهاءالدین حسینی هاشمی، 
کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایِبنا اظهار داشت: 
دولت ســیزدهم و بانک مرکزی بایستی جذابیت بازگشت منابع 
ارزی بــه چرخه اقتصادی را تقویت کنند. وی با اشــاره به چند 
نرخی بودن ارز در سال های اخیر تأکید کرد: در دولت های قبل،  
چند نرخی بودن ارز از موانعی بوده اســت که بسیاری از افراد را 
برای بازگرداندن منابع ارزیشان به چرخه اقتصادی کشور، با تردید 
مواجه ســاخته است. به طور مشــخص معموال نرخ خرید ارز از 
صادرکننده ها به نرخ دولتی و نیمایی است که همیشه این نرخ ها 
با قیمت آزاد ارز، تفاوت داشته است. به همین دلیل صادرکننده 
حاضر نبود منابع ارزی خودش را به دالل یا واردکننده بدهد. در 
واقع این سازوکار، یک نوع سیاست تشویقی برای واردات بود نه 
صــادرات؛  به بیان دیگر در این بســتر، ارز از صادرکننده با نرخ 
پاییــن خریداری و به واردکننده داده می شــود که این یک نوع 
تشــویق واردات محسوب می شود.این کارشناس اقتصادی ادامه 
داد: از سوی دیگر عالوه بر چند نرخی بودن ارز، یک دلیل دیگر 
این است که همیشه تامین نیاز ارزی صادرکننده در زمان هایی 
که خودش احتیاج داشــته، با تاخیر بوده و یا انجام نشــده و یا 
حتی به قیمت بازار آزاد تامین شده است. یعنی اینکه کسی که 
ارز خــودش را واگذار کند و دوباره خودش در صف خرید ارز قرار 
گیرد، از چالش هایی اســت که باید برای رفع آن چاره اندیشی 
شود.حســینی  هاشمی در بخش دیگری از صحبت های خود بر 
لزوم بازنگری در سازوکار حساب های ارزی در نظام بانکی اشاره 
داشت و افزود: یک مشکل دیگر در مسیر بازگشت منابع ارزی به 

چرخه اقتصادی کشور این است که امروزه اگر واردکننده بخواهد 
ارز خود را به بانک ها بسپارد، روال به گونه ای است که این ارزها 
بــه صورت ریال به وی برگردانده می شــود. بنابراین با توجه به 
اینکه یکی از ســازوکارهایی که می تواند منابع ارزی را افزایش 
دهد، افتتاح حساب ارزی در بانک هاست، پیشنهاد می شود که 
همچون بسیاری از کشــورها، این حساب های ارزی به گونه ای 
افتتاح و پشــتیبانی شود که هر زمان صاحب حساب درخواست 
دریافت ارز خود را داشــت، اگر به صورت یورو حساب را باز کرده 
اســت به صورت یورو به وی تحویل داده شود و اگر به دالر بوده، 
باید به صورت دالری با او تسویه حساب انجام شود و به هیچ وجه 
نباید با وی به صورت ریال یا حواله و یا به نرخ نیمایی محاسبه و 
تســویه انجام شود.این صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی معتقد 
اســت: این روش یک منبع بزرگ ارزی خواهد بود؛  به این شکل 
که با پشــتیبانی بانک مرکزی،  حساب ارزی در بانک ها افتتاح 
می شود و هر وقت شخص صاحب حساب، درخواست ارز داشت، 
بدون وقفه ای، ارز را به هر صورتی که خواســت، به وی تحویل 
دهند.  حال این ارز چه منشــا داخلی داشــته باشد و چه منشا 
خارجی؛ ایــن روش می تواند به جذب این منابع کمک کند. در 
حقیقت باید نظام بانکی به سمتی حرکت کند که حساب ارزی 
و حســاب ریالی توســعه پیدا کند و بین این دو نوع حساب، به 
جهت ارائه خدمات تفاوتی وجود نداشته باشد.وی پیش بینی کرد 

که در حال حاضر بیــش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر ارز به صورت 
اســکناس در صندوق ها، خانه ها و ... به عنوان سرمایه گذاری و 
ذخیره مردم، وجود دارد.  بنابراین با توجه به اینکه نگهداری این 
حجم ارز در خانه ها، با ریســک باالیی همچون ســرقت، مواجه 
است، پیشنهاد این است که سازوکار جذابی برای عرضه این منابع 
به بانک ها ارائه و برنامه ریزی شــود.این کارشناس اقتصادی در 
ادامه با اشــاره به عملیات ریپو به عنوان یکی دیگر از راهکارهای 
پیشــنهادی برای تقویت و جذب منابع ارزی به چرخه اقتصادی 
و بانکی کشــور اظهار داشــت: االن در دنیا در بستر معامالت و 
عملیات ریپو و ســلف، منابع ارزی جذب شبکه بانکی می شود.

حسینی هاشمی افزود: به عنوان مثال در برخی از کشورها، یک 
فردی که منابع ارزی در اختیار دارد، به بانک مراجعه می کند و با 
توجه به اینکه در حال حاضر به منابع ارزی خودش احتیاج ندارد 
و در عوض شش ماه بعد به این ارز نیاز دارد، ارز خود را به بانک 
می فروشد و در مقابل، به نرخ شش ماه آینده، امروز ارز مورد نیاز 
خودش را پیش خرید می کند. در حقیقت امروز منابع ارزی یک 
شــخص به بانک فروخته می شود و برای شش ماه آینده، با نرخ 
مشــخص در زمان حال، پیش فروش می شود تا در زمان مورد 
نظر )شش ماه بعد(، ارز مورد نیاز فرد متقاضی، بدون تغییر نرخ و 
وقفه، به وی پرداخت شود.این کارشناس اقتصادی افزود: مزایای 
این کار این اســت که شخص ارز خود را در خانه نگهداری نمی 

کند و از ریســک ســرقت، به دور خواهد بود و همچنین معادل 
ریالــی آن را دریافت می کند تا بتواند بــرای برنامه اقتصادی و 
تولیدی، تامین مالی کند و از طرفی مطمئن اســت که شش ماه 
آینده، تحت هر شــرایطی، منابع مورد نیاز ارزی خودش تامین 
خواهد شــد. در حقیقت یک شخصی که ارز در خانه یا در خارج 
از کشور دارد، این منابع را در یک حساب ارزی با ضمانت و تعهد 
بانک مرکزی در یکی از بانک ها قرار می دهد و در بستر عملیات 
ریپو یا ســلف، در ماه های آینده نیاز ارزی خودش را تضمین و 
تامین خواهد کرد.حســینی هاشمی تاکید کرد: در حقیقت باید 
توســط بانک مرکزی و دولت، سازوکاری عملیاتی شود که ارزی 
در خانه نماند و جذب چرخه اقتصادی کشور شود. اگر این منابع 
چند میلیارد دالری جذب شــود، چرخه عرضه و تقاضای ارز هم 
رونــد متعادلی پیدا خواهد کــرد و در نتیجه نرخ ارز هم تعدیل 
خواهد شــد. وی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته 
شاهد خروج منابع ارزی از کشور بودیم افزود: این منابع به چند 
طریق از کشور خارج شد؛ یکی از این روشها، از طریق بزرگنمایی 
در واردات بود. یعنی به عنوان مثال، مشــتری یک میلیون دالر 
کاال میخرد ولی فاکتوری که ارائه می کند نشان می دهد که یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار دالر، کاال خریداری شــده است. بنابراین در 
اینجا به نام خرید کاال، ۵۰۰ هزار دالر، از کشور خارج شده است. 
در نتیجه باید با سازوکار مشخصی، منافع این کار برای واردکننده، 
بی اثر شود تا منابع ارزی از کشور خارج نشود. یا در روش دیگری، 
کم نمایی در صادرات داشتیم؛ مثال یک شخصی ۱۰ میلیون دالر 
کاال صادرکرده بود، ولی رقم صادراتی را ۷ میلیون دالر اظهار می 
کرد. در نتیجه ۳ میلیون دالر، خارج از کشور باقیمانده است و به 
بیان دیگر، از چرخه اقتصادی خارج شده بود. در نتیجه این موارد، 

باعث کاهش خزانه ارزی کشور می شود.

 راهکارهایی برای بازگشت منابع ارزی 
به چرخه اقتصادی
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ذخیره سازی 4 میلیارد مترمکعب گاز برای زمستانگزیده خبر

روند رشد مصرف گاز در کشور آغاز شد
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران از افزایش ۳۰ میلیون 
مترمکعبــی مصرف روزانه گاز طبیعی در نیمه نخســت مهرماه 
امســال نســبت به مدت مشــابه پارســال خبر داد.به گزارش 
گروه اقتصادی خبرگزاری تســنیم، محمدرضــا جوالیی، مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: با توجه به ورود 
موج جدید سرما که امسال زودتر از پارسال شاهد هستیم، روند 
مصرف گاز نسبت به دو هفته پیش افزایشی بوده، هرچند تاکنون 
ســبب اعمال محدودیت در هیچ بخشی نشده است.وی با بیان 
اینکــه مقدار مصرف نیروگاه ها اکنــون 24۰ میلیون مترمکعب 
است و این مصرف، باالترین مصرف گاز در نیروگاه هاست، افزود: 
مقدار مصرف صنایع عمده نیز در همین بازه زمانی، 14۰ میلیون 
مترمکعب و مصرف خانگی 22۰ میلیون مترمکعب بوده اســت 
که براین اســاس تاکنون هیچ اقدام محدودیتی در این بخش ها 
نداشته ایم.  مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: 
این در حالی اســت که برای عبور بی دغدغه از زمستان امسال و 
اطمینان از پایداری و تاب آوری انتقال گاز، برنامه مشخصی را در 
سه فاز تعمیرات پاالیشگاهی و خطوط لوله، مخازن ذخیره سازی 
و ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه ها تدارک دیده ایم.جوالیی 
ادامه داد: تعمیرات اساســی بیشتر پاالیشگاه ها نیز تکمیل شده 
اســت و تعمیرات تعداد اندک باقی مانده نیز ان شــاءاهلل تا پایان 

مهرماه نهایی می شــود بنابراین با این عملیات قابلیت اطمینان 
ما در پاالیشگاه ها افزایش می یابد و به این ترتیب می توانیم تولید 
را به حداکثر ممکن برســانیم و مطمئن باشیم که انتقال پاک، 

ایمــن و بهره ور گاز انجام خواهد شــد.وی تأکید کرد: در بخش 
شرکت انتقال گاز و خطوط لوله نیز افزون بر انجام پیگرانی های 
معمول امسال، موفق شدیم تعمیرات پیگرانی کل خط لوله چهارم 

سراسری را که یک  هزار کیلومتر و در تاریخ شرکت ملی گاز ایران 
بی سابقه بوده اســت به انجام برسانیم.مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز ایران درباره مخازن ذخیره ســازی که دومین فاز از این 
برنامه از پیش تعیین شــده است، گفت: در این پیوند که موضوع 
بســیار مهم و راهبردی برای ما به ویژه در فصل زمســتان است، 
موفق شدیم 4 میلیارد مترمکعب ذخیره سازی را در مناطق شمال 
و شمال  شرق کشــور در مخازن ذخیره سازی سراجه و شوریجه 
بــا موفقیت انجام دهیم که این موضــوع می تواند ما را در فصل 
زمســتان بسیار یاری  دهد.جوالیی ذخیره سازی سوخت مایع در 
نیروگاه ها را آخرین اقدام شرکت ملی گاز ایران برای عبوری آرام 
از زمستان دانست و گفت: با کمک و همکاری دیگر سازمان های 
ذی ربط، در بخش نفت گاز و نفت کوره نیز ذخیره ســازی خوبی 
انجام دادیم که اگر مجبور به اعمال محدویت برای صنایع شدیم، 
از بابت تأمین سوخت دوم، مشکلی نداشته باشیم.وی در پایان با 
بیان اینکه با تکمیل تعمیرات اساســی پاالیشگاه های گاز کشور، 
آماده تزریق روزانه 85۰ میلیون مترمکعب گاز به خطوط هستیم، 
اظهار کرد: هم زمان با افزایش مصرف گاز و توسعه شبکه خطوط 
لوله و بهره برداری از تأسیســات جدید تقویت فشار، در مجموع، 
گازی تولید نشده که برای انتقال و توزیع آن مشکلی وجود داشته 

باشد و این روند همچنان برای امسال نیز ادامه دارد.

واحد یک بخار نیروگاه نکا از مدار خارج شد
 واحد یک بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا بمنظور انجام 
تعمیرات میاندوره ای از مدار خارج شــد. سرپرســت 
معاونــت مهندســی و برنامه ریزی شــرکت با اعالم 
این خبر افزود، این واحد طبــق برنامه زمانبندی و با 
هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران به منظور حفظ 
آمادگی و تولید پایدار انرژی در فصول سرد سال به مدت  2۰ روز تحت عملیات 
میاندوره ای قرار گرفت.سید موسی نظام زاده گفت: در طول تعمیرات این واحد 
فعالیت های مختلفی به شــرح زیر بر روی تجهیزات واحد انجام می شود: رفع 
نشتی مسیر ورودی به والو) شیر صنعتی ( ماسل فیلتر کندانسور فرعی، بررسی 
و رفع اشــکال والو خروجی فید پمپ هایRL22,2۳ ، رفع اشکال پائین بودن 
فشار روغن روغنکاری توربین اصلی، بررسی علت افزایش ارتعاش اف دی فن یک 
به حد آالرم، رفع اشکال ضعف عایقی سطوح اطراف یاتاقان های ایرهیترها و رفع 
اشکال از محل های نشتی دود با توجه به ظهور آالرم یاتاقان ایرهیتر، رفع نشتی 
از مبدل A۰، رفع اشــکال پائین بودن خال کندانسور فرعی، وکیوم دراپ تست 
کندانسور های اصلی و فرعی، قلیاشوئی بویلر و ایرهیتر ها، تنظیم مشعل های 
بویلر، رفع اشکال از باند اســکرین ها، بررسی امکان انتقال آالرم درجه حرارت 
کلد ری هیت به پنل بهره برداری، پیگیری جمع آوری آب خنک کاری پکینگ 
فید پمپ ها، ضخامت سنجی و تعویض لوله های سوت بلوئر، رادیوگرافی سقف 
بویلرها، اتصال مسیر درین سوت بلوئر بویلر به ونت سوت بلوئر ایرهیترها، بازدید 
و تعویض قطعات دایورتر ســوئیچ ترانسفورماتورهای اصلی، رفع نشتی کاتیون 
شــماره دو تصفیه خانه اصلی، بازدید پره های ردیف آخرتوربین فشار ضعیف و 

فید پمپ توربینی.

مدیر قراردادهای شرکت آب منطقه ای استان خبر داد؛
برگزاری 50 مناقصه در 6 ماهه اول در 

شرکت آب منطقه ای مازندران
مدیر دفتر قراردادهای شــرکت با اشاره به 5۰ مناقصه 
برگزار شده گفت: ۳ مناقصه در راستای مجوز ماده 56 
برای تامین مالی پروژه ها بوده که پس از انعقاد قرار داد 
بالغ بر 15۰۰ میلیارد تومان برای طرح ها فراهم خواهد 
شدوی افزود: مناقصات برگزار شده در دوبخش پروژه 
های پیمانکاری و خدمات مشاوره ای بوده که به ترتیب 19 و ۳1 مناقصه برگزار 
شد.سمانه عال خاطر نشان کرد : از این تعداد، 15قرارداد با شرکتهای پیمانکاری 
و 1۳ قرارداد مشــاوره ای منعقد گردید که مبلغ کل پیمان های منعقد شــده 
پیمانکاران بالغ بر ششصد و نود و سه میلیارد تومان و مشاوران بالغ بر بیست و 
دو میلیارد تومان اســت. ایشان تصریح کرد : در این مناقصات صورت گرفته دو 
مناقصه در راستای ماده 27 بمنظور بهره گیری از مشارکت های عمومی با اعتبار 
بالغ بر 1۰۰ میلیارد تومان بوده اســتمدیر دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه 
ای مازندران اضافه کرد، با تالش های صورت گرفته در شش ماه اول سال ۳67 

صورت وضعیت بررسی و برگه مالی آن صادر شد.

فوالد خراسان رکورد دار بیشترین فروش 
میلگرد در بورس کاال

مجتمع فوالد خراســان با عرضــه 2۰5 هزار و 48۰ 
تن میلگرد، بیشــترین حجم فــروش میلگرد را در 
رینگ صنعتی بازار بورس کاال در شش ماه اول سال 
جاری به خود اختصاص داد.مدیرعامل مجتمع فوالد 
خراســان گفت: بر اســاس داده های اعالم شده در 
سایت بورس کاالی ایران، تناژ محصوالت فروخته شده¬ی شرکت در بورس 
کاال در شــش ماه نخست ســال جاری بالغ بر   15۳ هزار 824  تن بوده که  
ارزش آن بیش از  2۰,7 هزار میلیارد ریال  است و این مجتمع بزرگ صنعتی 
موفق به عرضه و فروش  75درصد از محصوالت خود در بورس کاال شده است.

کسری غفوری افزود: رقابت برای خرید محصوالت عرضه شده فوالد خراسان 
در رینگ معامالتی بورس کاال در شــش ماه نخست سال جاری باعث شد تا 
صف خرید محصوالت بیشــتر و رکورد دار بیشــترین فروش میلگرد در این 
رینگ صنعتی باشیم.شایان ذکر است بر اساس اطالعات منتشر شده در سایت 
بورس کاالی ایران، در این مدت 99هزار تن انواع شمش تولیدی شرکت فوالد 
خراسان در بورس کاال عرضه شده که 615۰۰ تن از سبد شمش این شرکت 
به ارزش بیش از  7,2هزار میلیارد ریال به فروش رسیده است.سیداحمدلطفی 
رئیس کمیته فروش فوالد خراسان در خصوص استراتژی های فوالد خراسان 
برای بازاریابی و فروش در حوزه صادرات و فروش داخلی عنوان کرد: استراتژی 
شــرکت برای بازارهای صادراتی متاثر از موقعیت فوالد خراسان و نزدیکی به 
بازار آســیای میانه، توسعه و نفوذ به بازارهای منطقه ای می باشد.سرپرست 
معاونت بازاریابی و فروش فوالد خراســان خاطرنشــان کرد: این شرکت در 
راســتای شفاف سازی هرچه بیشــتر، فروش محصوالت خود را در بازارهای 
داخلی، از طریق بورس کاال انجام می دهد و این شــفاف ترین شــیوه فروش 
است. به گفته حســین بختیاری همه افرادی که متقاضی خرید محصوالت 
فوالد خراسان هستند، میتوانند از طریق بورس کاال به این محصوالت دست 
یابند و این شیوه عرضه به منزله اعتقاد به شفافیت معامالتی  بنگاه اقتصادی  
اســت. وی عدم انحصار در امر فروش و شفافیت عرضه و تقاضا را دو شاخص 

معامالت کاالیی شرکت فوالد خراسان  برشمرد.

عضو سابق کمیســیون انرژی مجلس 
گفت: ازســرگیری مذاکــرات برجام و 
کاهش فشــار امریکا و از ســوی دیگر 
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی دو 
عاملی هستند که منجر به روی آوردن 
کشورها به واردات از ایران می شود و به 
نظر می رســد در آبان و آذرماه شرایط 
به گونه ای پیش مــی رود که صادرت 
نفت ایران افزایش یابد.به گزارش ایلنا، 
قرار است کارگروهی به ریاست معاون 
اول رئیس جمهور و نائب رئیس معاون 
اقتصادی رئیس جمهــور و با عضویت 
نمایندگان تام االختیار بانک مرکزی و 
وزارتخانه های نفت، صمت، امور اقتصاد 
و دارایی و بهداشت و جهاد کشاورزی 
تشکیل شود، کارگروه به ترتیب مقرر در 
آیین نامه به صورت یکپارچه و متمرکز 
اختیار ساماندهی، تسهیل و تسریع در 
تهاتر نفت با کاالهــای مورد نیاز را به 
عهده دارد تا حسب مورد موضوع هایی 
از قبیل شــرایط اجــرای تهاتر برای 
متقاضیــان واجد شــرایط از بابت نوع 
تضامیــن در فروش هــای اعتباری یا 
فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی 
محموله های نفتی و کاالهای تهاتری، 
لزوم خرید اعتبــاری کاالهای وارداتی 
و میزان پیش پرداخت، ضرورت خرید 

مســتقیم کاالی وارداتی یا قرارداد با 
مشــتری ثانویه و تائید اعتبار متقاضی 
و... را بررسی می کند، طبق این قانون 
متقاضی  خودش  می تواند  تهاترکننده 
واردات بوده و یا با مشتری ثانویه برای 
واردات قرارداد داشته باشد. در همین 
ارتباط جالل میرزایی درباره اینکه در 
شــرایط حاضر تهاتر چقــدر می تواند 
شــرایط فروش نفت کشور را تسهیل 
کند به خبرنگار ایلنــا گفت: اکنون با 
این واقعیــت روبروییم که تحریم های 
امریکا باعث شده خیلی از کشورها به 
صورت مستقیم از ایران نفت نخرند زیرا 
بابت خریــد از ایران به انحای مختلف 
دچار مشکل شده اند و حتی کسانی هم 
که نفت خریده اند، نمی توانند پول آن 
را به ما پرداخــت کنند. بنابراین یکی 
از راه هایی که بتوانیــم موانع بانکی را 
برای حصول درآمدهای ارزی پشــت 
ســربگذاریم تهاتر کاال و نفت اســت، 
درواقع با این شــیوه موانــع تا حدی 
کم می شــود و ضمن فــروش نفت به 

کاالهای اساسی مورد نیاز نیز دسترسی 
پیدا می کنیم.وی درباره استفاده از این 
شــیوه برای توسعه میادین نفت و گاز 
اظهار داشت: طبق قانون بودجه 14,5 
درصــد از درآمدهای نفتی اختصاصی 
شرکت ملی نفت اســت که بخشی از 
آن صرف توســعه میادین می شود اما 
به نظر می رسد شــیوه تهاتر منجر به 
این نمی شــود کــه عقب ماندگی ها را 
در حوزه ســرمایه گذاری در باالدست 
نفت جبران کنیم، زیرا درآمد آنچنان 
نیســت کــه پاســخگوی هزینه های 
سرمایه گذاری باشــد. این عضو سابق 
کمیسیون انرژی مجلس درباره تحقق 
رقــم 2,24 صادرات نفــت در بودجه 
14۰۰ تصریــح کرد: بــرای 6 ماه اول 
ســال که درآمدهای حاصل از فروش 
نفت خام در بودجه 14۰۰ آمده محقق 
نشده اما برای نیمه دوم سال باید ببینم 
وزارت نفت می تواند موفق باشد یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: تحریم های امریکا 
ســنگین اســت و خیلی هم پیگیرند 

که کشــورها به ســمت خرید نفت از 
ایــران نروند اما تحوالت بازار که منجر 
به گران شــدن نفت خام شــده، باعث 
می شود برخی کشورها به سمت نفت 
ایران بیایند ضمن اینکه معموال  امریکا 
در آستانه مذاکرات فشار را کم می کند 
و این موضــوع فضا را بــرای افزایش 
صــادرات نفت ایران فراهــم می کند. 
این کارشناس حوزه انرژی یادآور شد: 
برجام  مذاکرات  ازســرگیری  بنابراین 
و کاهش فشــار امریکا و از سوی دیگر 
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی دو 
عاملی هستند که منجر به روی آوردن 
کشورها به واردات از ایران می شود و به 
نظر می رســد در آبان و آذرماه شرایط 
به گونه ای پیش مــی رود که صادرت 
نفت ایران افزایش یابد البته بســتگی 
به روند مذاکرات و قیمت جهانی نفت 
هم دارد.وی با بیان اینکه کاهش فشار 
امریکا بــرای جلوگیــری از واردات از 
ایران و افزایش قیمت نفت به افزایش 
صادرات ایران کمــک می کند،  تاکید 
کــرد: احتماال تقاضا بــرای نفت ایران 
افزایش پیدا می کند بنابراین در ارتباط 
بــا قراردادهای تهاتر نفــت و کاال باید 
دقــت الزم صورت گیرد کــه عایدی 

کشور دچار آسیب نشود.

پیش بینی افزایش صادرات نفت 
ایران در آبان و آذر

اکثر دستگاه های استخراج رمزارز در ایران غیرمجاز 
و با اســتفاده از برق یارانــه ای فعالیت می کنند و 
از آنجاکه تجربه ســالهای اخیر نشان داده است که 
مجــازات موجود در قوانین فاقــد بازدارندگی کافی 
برای مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارزهاست، یکی 
از راهکارهایی که باید در کوتاه مدت برای کاســتن 
از تبعات این پدیده شوم اتخاذ شود، افزایش هزینه 
و مجــازات قانونی مربوط به آن تا حدی اســت که 
انگیزه از متخلفانی که سرمایه های ملی را به تاراج 
برده و امنیت اقتصادی و تامین انرژی را به مخاطره 
می اندازند گرفته شــود.به گزارش ایســنا، بررسی 
ها با اســتناد به آمار مراجع بین المللی نشانگر آن 
اســت که برق مصرفی سالیانه استخراج شبکه بیت 
کوین در کل دنیا از مصرف برق کشــورهایی مانند 
سوییس و اتریش بیشتر اســت. به استناد تخمین 
مراجع بین المللــی )Cambridge, 2۰21( در حال 
حاضر مجموع مصرف برق ســالیانه شــبکه جهانی 
بیت کوین تا پایان ســال 2۰21 تقریبا برابر با 1۰۰ 
میلیارد کیلووات ســاعت برآورد می شــود که این 
مقدار از مصرف ســالیانه برق در کشورهایی مانند 
ســوییس، اتریش، دانمارک، بلژیک و فنالند بیشتر 
اســت.به طور معمول با افزایش قیمت بیت کوین، 
مصرف برق جهت اســتخراج آن نیــز افزایش می 
یابــد و در پی کاهش قیمت بیت کوین مصرف برق 

مربوطه کم می شود زیرا در این حالت درآمد ناشی 
از اســتخراج این رمزارز از هزینه برق مصرفی کمتر 
شده و عمال روشن گذاشتن دستگاه های استخراج 
با راندمان پاییــن صرفه اقتصادی ندارد.با این حال، 
آنچه در کشــور ما رخ می دهد انطباقی با واقعیت 
فوق ندارد زیرا اکثریت قریب به اتفاق دستگاه های 
اســتخراج رمزارزها در ایران به صورت غیرمجاز و با 
استفاده از برق یارانه ای فعالیت می کنند )از مجموع 
2۰۰۰ مگاوات ظرفیت مربوط به استخراج رمزارزها 
که توسط شــرکت توانیر در بهار سال جاری اعالم 
شد، فقط یک دهم آن یعنی 2۰۰ مگاوات به صورت 

مجاز و با برق غیریارانه ای فعالیت می نمایند(.
از آنجایــی که قیمــت برق یارانه ای ارائه شــده به 
فعالین اقتصادی در ایران در مقایسه با قیمت واقعی 
آن )اعم از هزینه ســوخت مصرفی در نیروگاه ها و 
هزینه تبدیل سوخت به برق( و همچنین در مقایسه 
بــا قیمت های جهانی ناچیز اســت، لذا هزینه برق 
مصرفی توســط ماینرهای غیرمجاز در ایران عمال 
قابل چشم پوشــی بوده و به همین دلیل با کاهش 
قیمت بیت کوین نه تنها از میزان برق مصرفی جهت 
اســتخراج رمزارز در کشور ما کاسته نمی شود بلکه 
بر مقدار آن افزوده می شــود زیرا عالوه بر تجهیزات 
استخراج موجود در کشور، دستگاه های با راندمان 
پایین که اســتفاده از آنها در ســایر کشورها صرفه 

اقتصادی خود را از دست داده است، از طریق مبادی 
غیرمجاز وارد ایران شده و از برق یارانه ای به صورت 
غیرقانونی استفاده می کنند.این واقعیت ابعاد نگران 
کننده ای دارد. از بعد دســت اندازی به منابع انرژی 
کشــور، استفاده غیرمجاز از برق یارانه ای به معنای 
غارت بخش قابل توجهی از منابع ملی است که می 
تواند صرف توسعه زیرساخت ها در بخش انرژی به 
منظور تامین برق و گاز مطمئن و پایدار گردد. از بعد 
اجتماعی، تحمیل تقاضای اضافی و غیرقابل مدیریت 
برق و گاز به شــبکه انرژی کشــور خصوصا در ایام 
اوج مصرف برق )تابستان( و گاز )زمستان( منجر به 
افزایش احتمال قطعی برق و گاز می شود. واقعیت 
تلخی که در تابستان امسال به خوبی برای تمامی هم 
وطنان و فعالین اقتصادی ملموس شد زیرا متوسط 
کمبود برق در فصل گرم سال جاری حدود 1۰ هزار 
مگاوات بود، بدین معنا که تقریبا 2۰ درصد کمبود 
برق امســال ناشی از مصرف دستگاه های استخراج 
رمزارز غیرمجاز بوده اســت.همچنین در صورتی که 
توان  متوسط مصرفی توســط ماینرهای غیرمجاز 
در ماه های پیــش رو افزایش نیابد و کمبود گاز در 
فصل سرد ســال حدود 15۰ میلیون مترمکعب در 
روز باشــد، نزدیک به 1۰ درصد از این کمبود ناشی 
از مصرف دستگاه های استخراج غیرمجاز رمزارزها 
خواهد بــود. در نهایت از بعد اقتصــادی، در مواقع 
کمبود برق یا گاز، تامین انرژی بخش قابل توجهی 
از صنایع با اختالل مواجه می گردد و این مساله به 
تورم و بیکاری در کشــور دامن می زند.طبق اعالم 
توانیر، با توجه به  موارد مذکور و از آنجایی که تجربه 
چند سال اخیر در کشور نشان داده است که مجازات 
هــای موجود در قوانین فاقد بازدارندگی کافی برای 
مبارزه با اســتخراج غیرمجاز رمزارزها اســت، یکی 
از راهکارهایی که می بایســت در کوتاه مدت برای 
کاستن از تبعات این پدیده شوم اتخاذ شود افزایش 
هزینه ها و مجازات های قانونی مربوط به آن تا حدی 
است که انگیزه از متخلفانی که سرمایه های ملی را 
به تاراج برده و امنیت اقتصادی و تامین انرژی کشور 

را به مخاطره می اندازند گرفته شود.

زنگ خطر جدی برای تامین انرژی پایدار برق و گاز در کشور

  روسیه اروپا را به گروگان خود از نظر انرژی 
بدل کرده است؟

درســت در زمانی که روســیه اعالم کرد می تواند با افزایش صادرات گاز خود به اروپا 
بحران قیمت گاز این قاره را فرو بنشاند،  متخصصان هشدار می دهند حاال اروپا از نظر 
انرژی مطیع و گروگان روسیه است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، 
درســت در زمانی که روســیه اعالم کرد می تواند با افزایش صادرات گاز خود به اروپا 
بحران قیمت گاز این قاره را فرو بنشاند، متخصصان هشدار می دهند حاال اروپا از نظر 
انرژی مطیع و گروگان روسیه است. درست همان طور که آمریکا هشدار می داد.تیموتی 
اش، استراتژیست ارشد شرکت مدیریت سرمایه بلوبی، می گوید: اروپا خود را به گروگان 
روسیه از نظر تأمین انرژی تبدیل کرده است. به نظر من این وضعیت باورنکردنی است.

او ادامه داد: کاماًل مشخص است که روسیه اروپا و انگلیس را در بخش انرژی اسیر خود 
کرده و اروپا و انگلیس خیلی ضعیف تر از آن هستند که جلوی این وضعیت را بگیرند و 
کاری در این زمینه بکنند. این نوعی اخاذی انرژی است.این متخصص معتقد است اروپا 
در آســتانه زمســتان از بیم آن که روسیه صادرات گاز خود را کاهش دهد و اروپا را در 
سرمای سخت تنها بگذارد اقدامی نمی کند و روسیه هم از این وضعیت به عنوان اهرم 

فشاری برای اخذ مجوز خط لوله نورد استریم 2 بهره می برد.
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گزیده خبر معاون وزیر صمت مطرح کرد:

مسیرصادراتبهروسیهازطریقارمنستانبزودیآمادهمیشود
رئیس سازمان توســعه تجارت اظهار داشت: مسیر جایگزین 
برای آذربایجان در صادرات به روســیه در نظر داریم که یکی 
از آنها از ارمنستان می گذرد و تا یک ماه آینده آماده می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علیرضا پیمان پاک دیروز در 
نشســت خبری خود اظهار کرد: دولت برنامه ای را به صورت 
کالن برای تجارت با کشــورهای همسایه و هم سو و افزایش 
صادرات دارد که به رونق تولید گــره می خورد.وی افزود: در 
حال حاضر بسیاری از ظرفیت واحدهای ما یا تعطیل و معطل 
اســت. عالوه بر این تورم همچنان ادامه دارد و قدرت خرید 
مردم را کاهش داده اســت. از این رو با اتــکا به بازار داخلی 
نمی تــوان رونق جدی به وجود آورد. از همین روی توســعه 
صادرات را باید در دستور کار قرار دهیم.رئیس سازمان توسعه 
تجارت گفت: با توجه بــه محدویت های نفت و گازی، ایجاد 
منابــع ارزی از طریق صادرات غیرنفتــی به مدیریت بازار ارز 
و تســهیل واردات مواد اولیه و نهاده های تولید کمک کننده 
خواهد بود. در همین راســتا برنامه ای در حوزه های مختلف 
لجستیک، بازار، مسائل سیاسی و ... تدوین کرده ایم و در مورد 
کشورهای هدف اولویت بندی کردیم که کشورهای همسایه، 
کشورهای هم ســو و افریقایی در اولویت قرار گرفتند و برای 
آنهــا کریدور تجــاری تعریف کردیم. در افق ۴ ســال آینده 
رشد صادرات را به این کشــورها را بررسی خواهیم کرد.وی 
خاطرنشان کرد: اولویت های کاالیی نیز مشخص خواهد شد 
که به این کشورها چه کاالهایی صادر کنیم.  معاون وزیر صمت 
گفت: ما در منطقه قفقاز همیشه درگیری داشتیم و مشکالتی 
مثل صف های طوالنی وجود داشــته اســت. این موضوع دو 

علت دارد؛ یکی اینکه آذربایجان در بازار روســیه با ما رقیب 
است و دو اینکه زیرساخت های الزم را ندارد. مسیر جایگزین 
آذربایجان برای صادرات به روسیه را در نظر داریم که یکی از 
آنها از ارمنســتان می گذرد و تا یک ماه آینده آماده می شود. 
مسیر دوم هم مســیر دریایی است که برای این کار اقدام به 
ســاخت، خرید و اجاره و همچنین انتقال برخی کشتی ها از 
خلیج فارس خواهیم کرد. این کار کمک شــایانی به صادرات 
به کشــورهای حوزه CIS و روسیه می کند.وی افزود: برخی از 

بانک های کشــورهای هدف را مشــخص کرده که بانک های 
محلی هســتند و این بانک ها حــدود ۳۰ تا ۵۰ میلیون دالر 
سرمایه دارند چراکه بانک های بزرگ که ۵۰۰ میلیون دالر یا 
یک میلیارد دالر سرمایه دارند با ما کار نمی کند. کار اصلی این 
بانک ها با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای مشابه است اما 
همین بانک های محلی هم می توانند برایمان LC بر اساس ارز 
کشورهای هدف باز کنند. پیمان پاک اضافه کرد: بانک مرکزی 
چندانی موضــوع را در اولویت خود قرار نمی داد اما در دولت 

جدید فرصت ویژه ای به وجود آمده است و وزیر صمت، رییس 
جمهــور و ... بر این موضوع تاکید دارنــد. وزیر صمت برنامه 
افزایش صــادرات به ۳۵ میلیارد دالر در ســال های آینده را 
تدوین کرده است.وی در مورد رایزن  های تجاری گفت: تعداد 
رایزن ها را افزایش می دهیــم، تغییری هم در ترکیب برخی 
رایزن هــا داریم و رایزن های خود را به کشــورهای اولویت دار 
ارســال کنیم. رایزن ها باید اشــراف و آشنایی کامل با کشور 
هدف داشــته باشند. مالک های تعیین رایزن باید عملیاتی تر 
باشد. عالوه بر این توسعه و فعال سازی مراکز تجاری به کمک 
بخش خصوصی را در دســتور کار داریم و تا چند هفته آینده 
مراکز تجاری راه اندازی خواهند شــد در افق ۱۴۰۴ به تعداد 
۱۲۰ رایزن می رسیم.رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ 
به سوالی پیرامون موضوع تهاتر بیان کرد: تهاتر به دو نوع تهاتر 
کشور و تهاتر صادر کننده است، صادر کننده می تواند به جای 
کاالی صادراتی خــود کاال وارد کند قبال محدودیت هایی در 
سقف و سابقه وجود داشته اما االن می توانند در مورد کاالهای 
اعالمی تهاتر کنند، سود صادرکننده هم در این صورت افزایش 
می یابــد. تهاتر نفت در مقابل کاال بیشــتر در مورد کاالهای 
اساســی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند انجام می شود اما هر 
زمان که ارزش ۴۲۰۰ تومانی حذف شود در مقابل بقیه کاال 
هم خواهد بــود.وی همچنین در مورد طرح جرم انگاری عدم 
رفع تعهدات ارزی گفت: ما با طرح مجلس مخالف هســتیم 
و به کمیسیون های صنایع و اقتصاد هم این موضوع را اعالم 
کرده ایم. بخش های کارشناسی مجلس مخالف هستند رییس 

کمیسیون صنایع قول پیگیری در این مورد داده اند

رشد 46 درصدی صادرات به کشورهای 
حوزه اوراسیا

معاون ســازمان توسعه تجارت در امور توســعه کاال و صادرات خدمات با بیان 
اینکه رشــد صادرات در 6 ماه امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته را 
تجربه کرده ایم، گفت: بر این اســاس در صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا ۴6 
درصد رشد اتفاق افتاده اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
فرهاد نوری دیروز در یک نشســت خبری که در سازمان توسعه تجارت برگزار 
شــد، با اشاره به رشد صادراتی کشورمان در 6 ماهه اول امسال گفت:  از ابتدای 
فروردین تا انتهای شهریور سال جاری ۲۱ میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر صادرات 
به کشورهای مختلف داشته ایم و ارزش واردات کاال به کشورمان طی بازه زمانی 
یاد شده ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر بوده است.نوری افزود: در 6 ماه گذشته 
اتفاقــات خوبی در حوزه تجارت کشــور رخ داده به طوری کــه صادرات 6۱.۴ 
درصد افزایش و واردات نیز ۳۴ درصد رشــد داشــته که 8۵ درصد از واردات را 
کاالهای ســرمایه ای و واسطه ای و مواد اولیه کارخانجات و ماشین آالت تشکیل 
داده اند.معاون سازمان توسعه تجارت در امور توسعه کاال و صادرات خدمات بیان 
داشت: تراز تجاری کشور که تفاضل واردات و صادرات است نیز در 6 ماهه ابتدایی 
امسال 6۱ درصد بهبود یافته است.نوری بیان داشت: 8۵ درصد از صادرات کشور 
به کشورهای همسایه و هند و چین است و صادرات ما در 6 ماه ابتدایی امسال 
به قاره آفریقا از جمله کشــور غنا رشــد داشته است.وی بیان داشت: همچنین 
صادرات ایران در 6 ماهه ابتدایی امســال به کشــورهای آسیای میانه از جمله 
ازبکستان و ترکمنســتان به برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و شرق 
دور آســیا از جمله تایلند و اندونزی و همچنین کشور ترکیه رشد داشته است.
وی گفت: در صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا نیز ۴6 درصد رشد داشته ایم.

معاون ســازمان توسعه تجارت در امور توسعه کاال و صادرات خدمات همچنین 
در رابطه با افزایش آمار صادراتی بیان داشــت: در شهریور امسال نیز نسبت به 
مرداد با رشــد صادراتی مواجه بوده ایم.نوری در رابطه با انتخاب صادرکنندگان 
نمونه اظهار داشت: ۵۰۰ بنگاه صادراتی در انتخاب صادرکننده نمونه ملی کشور 
شرکت کرده اند که این صادرکنندگان در 6۱ گروه کاالیی تقسیم بندی شده اند.

وی افزود:یکی از فاکتورهای ما در دولت ســیزدهم برای انتخاب صادرکنندگان 
نمونه همت و تالش صادرکننده بوده است و این موضوع برای ما ارزش ویژه ای 
داشته است همچنین به موضوع مصرف انرژی و محدودیت های منابع آبی نیز در 

انتخاب صادرکننده نمونه توجه شده است.

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در پنج ماه نخست امسال برای ۲6۵۷ بنگاه پروانه بهره برداری 
صادر شــده که در نتیجه آن بیش از 6۴ هزار اشتغال صنعتی ایجاد شده است.

به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمار در پنج ماهه امسال برای ۱۴ هزار و 8۵۰ 
بنگاه جواز تاســیس و برای ۲6۵۷ بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ درصد و ۳.6 درصد 

افزایش داشته است.سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس 
معادل ۵۰۲ هزار و ۲۷6 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود ۱8۴.۴ درصد افزایش داشــته است. میزان سرمایه پروانه های بهره برداری 
صادر شــده در پنج ماهه امســال نیز ۱۰۷ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان بوده که 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۱۷۳ درصد افزایش داشته است.همچنین بر 
اســاس این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس آن ها در 
پنج ماه نخســت امسال صادر شده برای بیش از ۳6۱ هزار نفر شغل ایجاد شود 
که نســبت به این رقم در مدت مشابه پارســال با افزایش ۱۱.۷ درصدی مواجه 
بوده است. پروانه های بهره برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال 6۴ 
هزار و ۲۵8 نفر را فراهم کرده که نسبت به پنج ماهه پارسال حدود ۲۵.8 درصد 

افزایش داشته است.

کاهش 4 درصدی صدور پروانه صنفی 
در پنج ماه نخست امسال ۲۲۷ هزار و 66۷ پروانه صنفی صادر شده که نسبت 
به تعداد صدور این پروانه  در مدت مشابه سال قبل ۴.۴ درصد کاهش داشته 
است.گفتنی است که اصناف با شــیوع ویروس کرونا خسارت زیادی دیدند. 
تعدادصدور پروانه های صنفی همواره در ســال گذشــته افزایشی بود و سال 
گذشــته عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفته بود که افزایش واحدهای 
صنفی به معنای رونق در اصناف نیســت و به طور کلی سرریز جامعه بیکار 
از بخش دانشــگاه و ادارات و سازمان های دولتی به اصناف را شمشیر دو لبه 
توصیف کرده بود.صدور نماد اعتماد الکترونیک نیز در پنج ماه نخست  سال 
۱۴۰۰ با افت ۳.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ هزار و ۴۳۲ 

مورد رسیده است.

اســتاندار کرمانشــاه بر ضــرورت رعایــت توصیه های 
بهداشــتی در محیط های عمومی و کاری تأکید کرد و 
گفت: با توجه به فراهم شــدن امکانات الزم برای تسریع 
در انجام واکسیناسیون از مردم تقاضا داریم برای دریافت 
واکســن کرونا اقدام کنند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری کرمانشاه؛ »هوشنگ بازوند« در حاشیه جلسه 
ستاد ملی کرونا در گفت و گویی به خبرنگار صدا و سیما 
در خصــوص وضعیت قرمز کرونــا گفت: پیک پنجم در 
تیرماه از استانهای شرقی شروع شد و در نهایت با تأخیر 
به غرب کشــور هم رســید ولی در حال حاضر وضعیت 
استان به لحاظ  آماربیماران بستری، سرپایی و فوتی ها 
رو به کاهش اســت.وی افزود: عــالوه بر اینکه این پیک 
دیرتر به استانهای غربی و کرمانشاه رسید الزم است در 
رعایت توصیه های بهداشــتی برای عبور از شرایط قرمز 
کرونایی در محیط های عمومی مشــارکت بیشتر شود.

مقام عالی اســتان به بررســی و واکاوی صورت گرفته 
در ســتاد ملی کرونا به لحاظ ارزیابــی میانگین رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در استانها شااره کرد و گفت: 
عادی انگاری کرونا بســیار خطرناک اســت و متأسفانه 
ما جزء اســتانهایی هستیم که توصیه های بهداشتی به 
صورت مطلوب رعایت نمی شود و تداوم این بی توجهی 
ســبب طوالنی شدن پیک و خســارات جانی و مالی به 

مردم می شود.
بازوند؛ وضعیت اســتان را به لحاظ امکانات و تجهیزات 
بهداشــتی مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بر اساس نقشه 
راه تدوین شــده در این پیک ۲ هزار تخت برای بیماران 
کرونایی پیش بینی شد که امکانات و تجهیزات تخصصی 
را هم داشــت و خوشبختانه آمار تا این حد افزایش پیدا 

نکرد و روند نیز کاهشی است.
استاندار کرمانشــاه زا مردم درخواست کرد که دریافت 
واکسن را در اولویت قرار دهند و در شرایطی که کشور در 
حال رسیدن به آمار ۷۰ درصد واکسیناسیون در مرحله 
اول هست؛ نســبت به انجام این طرح اقدام کنند زیرا با 
ایــن همکاری در واقع به حفظ ســالمت عمومی کمک 
می شود و ســریعتر می توانیم محدودیت و ممنوعیت 
ها را کاهش دهیم. او گفت: از امروز دهم مهرماه حضور 
کارکنانی که واکســن ُدز اول را دریافــت نکرده اند در 
ادارات دولتی، شــرکت های خصوصــی و کارخانجات 
ممنوع اعالم می شود ونمی توانند سرکار بروند که البته 
این عدم حضور نیز غیبت محسوب می شود.مقام ارشد 
استان با اشاره به اینکه انجام طرح واکسیناسیون عمومی 
بی شک سبب کاهش شدت بیماری و تعداد بستری ها 
و فوتی ها می شود؛ تأکید کرد: هم اکنون تمامی شرایط 
برای انجام واکسیناســیون فراهم اســت و در کرمانشاه 

اماکن بســیاری پیش بینی شــده که بدون معطلی می 
توان واکسن را دریافت کرد.استاندار کرمانشاه بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها را منوط به اعالم ستاد ملی دانست 
و افزود: بررســی های کارشناسی و طرح های الزم پیش 
بینی و ارائه شده و با ســرعت گرفتن روند اجرای طرح 
واکسیناســیون باالی ۱۲ ســال این احتمال وجود دارد 
که آموزش و پرورش با شــرایط مناسبی بتواند شرایط 

بازگشایی مدارس را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه:
شــیوه و مكتب مدیریت سردار سلیماني الگویي 

ارزشمند براي کار میداني است
استاندار کرمانشاه گفت: در چهار سال گذشته با رویکردي 
میدانی، عملیاتی و جهادی، پروســه توســعه کرمانشاه 
را دنبال کرده و تالش و کوشــش مستمر براي خدمت 
به مردم قدرشناس کرمانشــاه را افتخاري ارزشمند مي 
دانم.به گزارش پایگاه اطالع رساني استانداري کرمانشاه؛ 
»هوشــنگ بازوند« در نشســت با معاونین، مشاوران و 
مدیران کل دفاتر اســتانداری، فرمانداران و بخشــداران 
استان که در ســالن شهدای استانداری کرمانشاه برگزار 
شــد؛ عنوان کرد: این نشست به منظور وحدت، انسجام، 
وفاق، همدلی و همراهی بیشتر تیم مدیریتی استان برای 
تالش شــبانه روزي و حرکت جهادی به منظور اجرایي 
کردن برنامه هاي برنامه های دولت ســیزدهم تشکیل 
شــد و با اهتمام جدي برای رفع مشکالت مردم تالش و 

کوشش خواهیم داشت.وی تاکید کرد: مردم انتظار دارند 
با آغاز دولت جدید شاهد یک تغییر خوب د دلگرم کننده 
در کشور باشــند و این مهم تنها با کار و تالش جهادی 
و میدانی تحقق پیدا می کنــد  و همه باید به این دولت 
کمک کنیم.بازوند در ادامه بر نقش محوری استاندار در 
توسعه استان  تاکید کرد و گفت: تجربه این سال ها نشان 
داده، این کار و تالش استاندار است که چرخ توسعه یک 
اســتان را به حرکت درمــی آورد و در نطقه مقابل، اگر 
مدیرارشد فردی ضعیف و فاقد تحرک باشد، استان هم 
دچاررکود خواهد شد.وی یادآور شد: طی این سال ها به 
عنوان یک مدیر عملگرا در استان های لرستان و کرمانشاه 
حضور داشــته ام و ازاولین روز آغاز مسئولیت در همین 
سالن شــهدای اســتانداری اعالم کردم که شرط الزمه 
براي دســتیابی به توسعه این است که کسی تماشاچی 
نباشد و بر اساس این الگو کارها را دنبال کردیم.استاندار 
کرمانشاه در ادامه به کارگیری مدیریت میدانی و جهادی 
را از رویکردهای محوری دوران مدیریتی ۴ ساله خویش 
در کرمانشاه برشــمرد و گفت: الگوی مدیریت میدانی، 
منتسب به مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است 
و اکنــون به عنوان یک الگوی بســیار موفق برای ایجاد 
رضایت مندی و پیشبردها اهداف و برنامه ها در کشور به 
کار گرفته می شــود.وی پایین کشیدن فتیله سیاسی در 
اســتان و پیگیری کارها با اولویت حل مشکالت مردم را 
دیگر رویکرد مدیریتی به کار گرفته شده طی این چهار 
سال اخیر دانســت و گفت: این روش مدیریتی از سوی 

احزاب و گروه های مختلف مــورد مورد نقد قرار گرفت 
ولــی ترجیح دادم وقت این حوزه را به موضوع مهم حل 
مشکالت مردم اختصاص بدهم.مهندس بازوند در ادامه 
به فشارهای رســانه ای برای جابجایی مدیران و موضوع 
به راه انداختن تحقیق و تفحص در سال چهارم مدیریت 
خویش اشــاره کرد و گفت: عده ای پــس از ناکامی در 
انتصاب مدیــران مورد نظر خویــش، موضوع تحقیق و 
تفحص را به راه انداختند، ولی مدیریت ارشــد اســتان 
در برابر این فشــارها در شیوه مدیریت میدانی و جهادی 
خود هیچ تغییری ایجاد نکرد.وی یادآور شد: رهبر معظم 
انقــالب هم در دیدار با نمایندگان به صراحت گفتند که 
ابزار تحقیق و تفحص نباید اهرم فشــاری برای انتصاب 
مدیران شود .اســتاندار کرمانشاه در ادامه عنوان کرد: در 
مهرماه ۹6 مدیریت این استان را با۲۱.۷ درصد بیکاری 
تحویل گرفتم و با تالش چهارساله همه همکاران و برنامه 
ریزی های مختلف، امروز این نرخ در پایان تابستان ۱۴۰۰ 
به ۱۴ درصد رسیده است.وی افزود: طی این مدت بحران 
های بزرگی مانند زلزله آبان ۹6 در کرمانشاه رخ داد که 
۴۷ درصد اســتان را تحت تاثیر قرار داد و بازسازی این 
همه ویرانی کار بسیار دشــواری بود ولی خوشحالم که 
توانستیم از این تهدید و بحران بزرگ یک فرصت بسازیم.

مدیر ارشد استان عنوان کرد: این زلزله صدای مطالبه گری 
کرمانشــاه را از سطح استانی خارج و در یک سطح ملی 
مطرح کرد. همچنین امروز برخی نهادهای بسیار معتبر 
به دنبال تدریس درس های چگونگی مدیریت این زلزله 
و بازســازی این حجم عظیم از ویرانی، در ســطح بین 
المللی هستند. وی در ادامه به اثرات توسعه ای سند نفت 
و گاز استان اشاره کرد و گفت: امروز پروژه هایی با حدود 
۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب این ســند شــروع شده 
که تغییر بزرگی در توسعه استان ایجاد می شود . استاندار 
کرمانشاه در ادامه با اشاره به کالن شهر شدن کرمانشاه و 
موقعیت ارتباطی مرکز استان با چهار استان غرب کشور 
گفت: مطالبه مرکزیت غرب کشــور برای کرمانشاه باید 
یک خواست جدی و مهم باشد بنابراین در این چهار سال 
همواره در این راســتا با توسعه زیرساخت های ارتباطی 
مانند احداث بزرگراه بیستون - حمیل، اضافه شدن یک 
باند فرودگاه و همچنین دهکده لجستیک بندر خشک در 
صدر برنامه های استانداری اقداماتی انجام و کارهایی هم 
در حال پیگیری است.بازوند همچنین با تاکید بر فراهم 
شدن زیرساخت ها برای توسعه استان مانند راه ارتباطی، 
استفاده از مزایای بودجه کالن شهری برای توسعه شهر 
کرمانشــاه، یکی از دیگر اقدام های دوره مدیریتی خود 
را بازگشــایی مرز خســروی برای تردد زائران اباعبداهلل 

الحسین )ع( اعالم کرد.

استاندار کرمانشاه؛

سالمتجامعهدرگروههمکاریبیشترمردمدراجرایطرحواکسیناسیون

معاون اقتصادی استانداری:

بهبود رتبه تورم کرمانشاه

ایسنا/کرمانشــاه معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری کرمانشــاه با بیان اینکه بر 
اســاس آخرین اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار کرمانشاه رتبه هشتم تورم را بین 
اســتان های کشور داشته، گفت: تالش می کنیم تا پایان سال از نظر نرخ تورم به میانگین 
کشور برسیم.دکتر بهزاد باباخانی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه زمانی کرمانشاه از نظر 
نرخ تورم بدترین وضعیت را در کشــور داشت، اظهار کرد: اسفند سال گذشته و فروردین 
امسال رتبه اول تورم کشور را هم در تورم نقطه به نقطه و هم تورم یکساله داشتیم.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری کرمانشــاه با بیان اینکه با تاکید استاندار اقدامات و 
برنامه ریزی های متعددی برای بهبود وضعیت نرخ تورم استان صورت گرفت، افزود: نتیجه 
این اقدامات باعث شــد بر اســاس آخرین وضعیت شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی 
کشــور که از سوی مرکز آمار ایران تهیه و منتشــر شده، استان کرمانشاه در شهریور ماه 
امســال از نظر تورم نقطه به نقطه )یعنی نسبت به ماه مشابه سال قبل( استان ۲۵ کشور 
باشــد. به گفته  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بر اساس همین آمار 
کرمانشاه در شهریور ماه امسال بر اساس تورم ۱۲ ماه گذشته نیز استان هشتم کشور است. 
باباخانی با اشاره به بهبود تورم یکساله و نقطه به نقطه در کرمانشاه، تاکید کرد: از نظر تورم 
نقطه به نقطه که زمانی استان اول کشور بودیم ۲۴ پله بهبود وضعیت داشته ایم و در تورم 
دوازده ماهه که شاخص اصلی تری محسوب می شود نیز جایگاه استان هفت پله بهتر شده 
است. وی با بیان اینکه نرخ تورم تابعی از اقتصاد کالن کشور است و نمی توان استان ها را به 
صورت جزیره ای در نظر گرفت، یادآور شد: برنامه ما این بود که در فضای اقتصادی متورمی 
که کشور با آن مواجه بوده، استان کرمانشاه رتبه اول را نداشته باشد.باباخانی یادآور شد: 
در همین راســتا و با تاکید استاندار جلسات تنظیم بازار به صورت مکرر در استان برگزار 
شــد و کمیته ای برای کنترل نرخ تورم نیز تشکیل دادیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری کرمانشاه با اشاره به تحلیلی که بر وضعیت نرخ تورم استان صورت گرفت، ادامه 
داد: در این تحلیل مشخص شد تعدادی از رسته های صنفی و خدماتی شامل ۱۰ اتحادیه 
صنفی نرخ قیمت نامناسبی داشتند که بر وضعیت تورم استان بسیار تاثیر گذارد.باباخانی با 
بیان اینکه در جلسات تنظیم بازار از تک تک این اتحادیه های صنفی دعوت شد، یادآوری 
کرد: این اتحادیه ها نیز همکاری خوبی داشتند و منجر به آن شد که در برخی موارد اصالح 
رویه ها، اصالح قیمت گذاری و یا افزایش نظارت و بازرسی ها را داشته باشیم. وی خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر در برخی از این اتحادیه ها طی دو، سه سال اخیر افزایش قیمت اعمال 
نشــده بود و این باعث می شــد تغییر قیمت خودسرانه در برخی کاالها و خدمات داشته 
باشــیم که ساماندهی این موضوع باعث کنترل قیمت ها کنترل شد. معاون امور اقتصادی 
استانداری کرمانشاه تشدید نظارت ها و برخورد با متخلفین در بازار را نیز از دیگر عوامل 
تاثیرگذار بر بهبود نرخ تورم استان دانست. وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات باشد اتفاقات 
خوبی در جایگاه تورم استان رخ دهد، گفت:همانطور که قول داده بودیم تالش می کنیم تا 
آخر سال نرخ تورم استان کرمانشاه به میانگین کشور نزدیک و حتی از آن بهتر شود. همان 

طور که تالش ها نتیجه داده و طی پنج ماه از رتبه یک کشور به رتبه هشتم رسیده ایم.

ایجاد بیش از ۶4 هزار شغل 
صنعتی در 5 ماه
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معاون وزیر اقتصاد؛گزیده خبر

کل سرمایه نظام بانکی ایران حدود ۳۲۰هزار میلیارد تومان است
معمار نژاد گفت: بخش زیادی از درآمد  بانک های دنیا از محل درآمد های کارمزدی است 
در حالی که در ایران این مقدار تنها ۵ درصد اســت.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
عباس معمار نژاد معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در نشست وزیر اقتصاد با روسای 
بانک های خصوصی و دولتی تصریح کرد: ۲۰ درصد دارایی های نظام بانکی از دســترس 
بانک ها خارج شده ضمن اینکه بر اساس شاخص کلی در نظام بانکی گفته می شود که 
حدود ۶۰ درصد تسهیالت بانکی هم جدید نیست.او ادامه داد: مشکل بعدی نظام بانکی 
مدل کسب و کار زیان ساز است که این مدل کسب و کار یک سری عوامل درون بانکی 
و یک ســری عوامل بیرون بانکی دارد.معمارنژاد گفت: عوامل بیرون بانک برمی گردد به 
تکالیفی که به بانک ها داده می شود یعنی غیر بودجه ای است. این مقام مسئول بیان کرد: 
بیشتر درآمد  بانک های دنیا از محل درآمد های کارمزدی است در حالی که در ایران این 
مقدار تنها ۵ درصد است. ۶۲ درصد از درآمد های ما از راه تسهیالت و ما بقی از سرمایه 

گذاری ها اســت.او  افزود: کل ســرمایه نظام بانکی ایران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان 
اســت و زیان انباشــته ۲۹۲ هزار میلیارد تومان است یعنی تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد 
تومان ســرمایه واقعی داریم.معمارنژاد گفت: نســبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک ها 
منفی است مخصوصا بانک های بزرگ. تنها چند بانک کوچک هستند که نسبت کفایت 
سرمایه مثبتی را دارند.او ادامه داد: نکته بعدی در رابطه با مطالبات بانک ها از دولت است 
که اعداد و ارقام متعددی برای آن اعالم می شــود. در صورت های مالی نظام بانکی این 
عدد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و چیزی که به عنوان سازمان حساب رسی است 
حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.این مقام مسئول تصریح کرد: در مدل کسب و کار 
های زیان آور، ســپرده های حجم زا و غیر بانکی حدود ۷۶ درصد اســت و سپرده های 
بدون هزینه ۲۴ درصد. این در حالی است که این عدد در سال ۹۲ حدودا به ترتیب ۶۵ 
و ۳۵ درصد بوده اســت.به مرور سپرده هایی که هزینه زا هستند برای بانک ها افزایش 

پیدا کرده است.معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در بحث بانکداری الکترونیک و دیجیتال 
در حال حاضر عمال حدود ۹۱ درصد عملیات های بانکی به صورت الکترونیکی اســت 
و تنها ۹ درصد به صورت فیزیکی اســت یعنی شعب خیلی درگیر مسائل ارائه خدمات 
نیســتند .او افزود: مدیریت سپرده های کالن و سیاست گذاری مناسب در رابطه با نرخ 
سود سپرده و تسهیالت از نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.معمارنژاد گفت: در 
ســال های گذشته پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک ها مورد توجه قرار گرفته که 
از لحاظ ســاختاری بانک ها رو با چالش مواجه کرده است.او ادامه داد: رویکرد یکسانی 
که بانک مرکزی با ســایر نهاد های نظارتی بر بانک های تجاری و توسعه ای دارند یکی 
از چالش ها در حوزه ســاختاری است که بانک ها با آن مواجه هستند به نظر می رسد 
بخشی از اینها با پیاده سازی بانکداری دیجیتال مبتنی بر استراتژی بانک ها و فرآیند ها 

و اصالح آن ها قابل حل خواهد بود.

پرداخت بیش از 12 هزار تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج بانک تجارت در شهریورماه

بانک تجارت درپایان شهریورماه سال جاری تعداد ۱۲۱۹۵ فقره تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده اســت.به گزارش روابط 
عمومی بانک تجارت، این بانک در راســتای عمل به مســئولیت اجتماعی، 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر و تســهیل شــرایط ازدواج جوانان، اعطای 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج را در اولویت های خود قــرار داده و در 
مردادماه سال جاری به بیش از۱۲هزار زوج تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت کرده اســت. همچنیــن ۱۲۸۶۵ نفر از واجدین شــرایط دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه در نوبت دریافت این تسهیالت هستند که به زودی 
براساس ضوابط تعیین شده ،از سوی شعب بانک تجارت پرداخت می شود.

این بانک درپایان مردادماه سال ۱۴۰۰نیز عملکرد شاخصی داشته و دراین 
بازه زمانی به بیش از۸هزارنفر از زوج های جوان تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کرد و در مجموع از ابتدای سال نیز به قریب به ۴۶ هزار نفر 
این تسهیالت پرداخت شده است.بانک تجارت در سال ۹۹ به ۸۹۸۱۲نفر از 
زوج های جوان بالغ بر ۴۷ هزارمیلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

پرداخت کرده بود.

دکتر حسینی مدیر عامل بانک توسعه 
صادرات ایران شد

با تصویب هیئت مدیره بانک توســعه صادرات ایران، آقای دکتر سید علی 
حســینی مدیر عامل این بانک شــد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، آقای ســیدعلی حســینی دکترای حســابداری از دانشگاه 
تهران،کارشناسی ارشد حســابداری از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی 
حسابداری از دانشــگاه صنعت نفت دارد.مدیر عامل بورس انرژی، عضویت 
در هیات مدیره بانک مشــترک ایران و ونزوئال، عضو هیئت مدیره و معاون 
نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ، عضوکمیته اجرایی 
تأســیس بورس انرژی، بورس کاال و فرابورس و عضو ناظر هیئت مدیره این 
شــرکت ها ،عضو ناظر هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران ، مدیر بورس 
منطقه ای کرج طی ســال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵و عضویت در هیئت مدیره 
چندین شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، از 

دیگر سوابق مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات ایران است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
خدمات مالی در مجموعه های بنیاد از طریق 

بانک دی پیگیری شود
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: هدف اصلی 
فعالیت مجموعه های اقتصادی زیرمجموعه بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
خدمت رســانی به خانواده های معظم شــهدا، جانبازان و ایثارگران است.به 
گزارش روابط عمومی بانک دی، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران در بازدید از ستاد مرکزی بانک دی در جمع 
اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشــد این بانک تصریــح کرد: هدف اصلی 
فعالیت مجموعه های اقتصادی زیرمجموعه بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
خدمت رســانی به خانواده های معظم شــهدا، جانبازان و ایثارگران اســت.

وی بــا تأکید بر اینکــه تمام فعالیت ها در بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 
زیرمجموعه هــای آن بایــد مطابق قانون پیش برود، افــزود: مجموعه های 
اقتصادی بنیاد باید ســودآور باشــند تا بتوانند در مسیر خدمات رسانی به 
ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران را همراهی کنند.رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران افزود: الزم است خدمات مالی در مجموعه های بنیاد از طریق 
بانک دی پیگیری شود تا شــاهد تقویت این مجموعه و در نهایت افزایش 
کیفیت خدمات رســانی به ایثارگران باشیم.معاون رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه تمامی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و شرکت های تابعه خود 
را خدمتگزار خانواده شــهدا و ایثارگران می دانند، گفت: احترام به مراجعان 
و مخاطبان وظیفه تمام مجموعه های خدماتی اســت اما ما در بنیاد شهید 
و امور ایثارگران با قشــری ارتباط داریم که دارای حرمت و جایگاه ویژه ای 
هســتند و تمام مدیران و کارکنان خود را خادم این عزیزان و جامعه بزرگ 
شــهدا و ایثارگران می دانند.قاضی زاده هاشمی با اشاره به ضرورت گسترش 
ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و الکترونیک گفت: گســترش خدمات 

الکترونیک و شفافیت همه جانبه، نیازمند اصالح فرایندها است.

در سفر یک روزه مدیرعامل بانک سینا به ساری مطرح شد:
افزایش سهم بازار و جذب مشتریان جدید 
با به کارگیری روش ها و راهبردهای نوین

مدیرعامل بانک ســینا، اســتان مازندران به ویژه شهر ســاری را به دلیل 
برخورداری از بنادر فعال تجاری و صنعتی مستعد رشد و توسعه سهم بازار 
بانک دانست و بکارگیری راهبرد ها و روش های جدید در بازاریابی را محور 
عمده رقابت ها معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی 
در ســفر به شهر ساری ضمن شــرکت در مراسم تکریم مدیر قبلی منطقه 
مازنــدران و نیز بازدید از شــعب این منطقه با قدردانــی از تالش بی وقفه 
همکاران در ارتقاء شــاخصهای عملکردی و رشد سهم بازار به عنوان نقش 
تعیین کننده در تحقق اهداف بانک گفت: با بهره گیری از ابزارهای مختلف 
ارتباطی و درک درســت از بازارهای هدف، می توان زمینه افزایش ســهم 
بازارهــای مالی را فراهم و بهبود هرچه بیشــتر در جایگاه رقابتی را ممکن 
ســاخت.وی بازاریابی هدفمند و تعامل با بنگاه های اقتصادی را زمینه ساز 
ورود مشتریان جدید دانســت و خاطرنشان کرد: تمرکز ویژه بر بازاریابی و 
ارائه بهینه خدمات، عاملی مهم در توســعه زنجیــره خدمات بانک و ارتقاء 
سهم از بازارهای مالی اســت.مدیرعامل بانک سینا ضمن اشاره به اهمیت 
نقش همکاران شــعب و ستاد در تحقق اهداف ترسیم شده افزود: نیروهای 
متخصص و دانش مدار، جزو دارایی ها و مهمترین مزیت رقابتی و از منابع 
مثمر ثمر بانک می باشــند که باید با بهره گیری از الگوی های مشترک و 
تصمیم گیری های معقول از مهارت و دانش آنان اســتفاده کرد.وی برنامه 
های عملیاتی و تراز بانــک را مثبت اعالم کرد و افزود: کاهش پرونده های 
مطالباتی، جذب منابع ارزان قیمت و تعامل مناسب با مشتریان و بنگاه های 
اقتصادی از جمله موارد حائز اهمیتی است که مدیران و همکاران شعب باید 
در اولویت اصلی برنامه های کاری خود قرار دهند تا بانک ســینا همچنان 
در مسیر سودآوری بیشتر و رشد اقتصادی با ثبات حرکت کند.دکتر ایمانی 
تکریم مشــتریان را به عنوان جامعه هدف از ارزش های مهم بانک برشمرد 
و افزود: مهمترین مزیت بانک سینا در امکان خلق محصوالت جدید و رفتار 

محترمانه با مشتری است. 

چرا طال در برابر صعود مقاومت می کند؟
قیمت طال با وجود آمار اشتغال ماهانه مایوس کننده آمریکا نتوانست صعود کند 
و تحلیلگران را به ارزیابی وضعیت فعلی این فلز ارزشمند واداشت.به گزارش ایسنا، 
گزارش اشــتغال غیرکشاورزی آمریکا در سپتامبر که نشان داد اقتصاد این کشور 
تنها ۱۹۴ هزار شغل جدید اضافه کرده است، بسیار غافلگیرکننده و پایینتر از رقم 
۵۰۰ هزار شغل جدیدی بود که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند. با توجه به این 
کــه جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا برای آغاز تعدیل برنامه ماهانه خرید 
اوراق قرضه در نوامبر به گزارش نســبتا خوبی نیاز دارد، این آمار شکست بزرگی 
بود.فرانک چالی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت آر جی او فیوچرز به کیتکونیوز 
گفت: آمار اشــتغال ضعیفتر از حد مطلوب بود. خبر بد، خبر خوب برای طالست 
زیرا بازار بر این باور است که بانک مرکزی آمریکا نمی تواند با قدرت، تعدیل برنامه 
ماهانه خرید اوراق قرضه در ماه آینده یا افزایش نرخهای بهره در آینده نه چندان 
دور را آغاز کند.طال در واکنش به آمار اشــتغال، در معامالت روز جمعه ۲۰ دالر 
افزایش یافت و تا رکورد ۱۷۸۱ دالر صعود کرد. با این حال طال در پی صعود بازده 
اوراق خزانه آمریکا نتوانست این رشد را حفظ کند و تقریبا همه آن را واگذار کرد. 
بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آتی آمریکا با یک دالر و ۸۰ سنت 
معادل ۰.۱ درصد کاهش، در ۱۷۵۷ دالر و ۴۰ سنت بسته شد و یک دالر کاهش 
هفتگی نشان داد.اورت میلمان، کارشناس فلزات ارزشمند گینزویل کوینز گفت: 
همان طور که در ماههای گذشته مشاهده شد، قیمت طال به آمار اقتصادی بسیار 
حساس بوده است. بازارهای اوراق قرضه و رمزارز تقاضا برای دارایی امن را از طال به 
سمت خود جذب کرده اند. با ضعیف شدن آمار اقتصادی طال می تواند نظرات را به 
سمت خود جلب کند اما باید برای خریداران جدید به عنوان پوششی در برابر تورم 
جذابیت پیدا کند. به نظر می رســد آمار اقتصادی روند افولی پیدا کرده اند. تورم 
همچنان باالتر می رود. همه این موارد برای طال نسبتا مثبت هستند. به خصوص 

که تورم خارج از آمریکا دیده می شود.

مردم چقدر اسکناس و سکه دارند؟
طبق آخرین اعالم بانک مرکزی، تا پایان مردادماه سال جاری معادل ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از انواع اسکناس و سکه ها در اختیار مردم است.به گزارش ایسنا، 
تا پایان مردادماه ســالجاری، ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اســکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۵ درصد رشد دارد 
و نســبت به پایان سال گذشــته نیز ۲.۶ درصد افزایش یافته است. از ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد اسکناس و مسکوک موجود شبکه بانکی ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
در دســت مردم در گردش اســت که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال گذشته با ۱.۱ درصد کاهش مواجه 
شده است. بر این اساس، معادل ۹۳۰۰ میلیارد تومان نیز از اسکناس و سکه های موجود در بانک ها قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد  کاهش 
داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته معادل ۳۷.۹ درصد افزایش یافته است. اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان می رسد 

که افزایش ۴۰۰ میلیاردی نسبت به پایان سال قبل دارد و از این موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی، هر زمان که الزم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.

پیام تبریک مدیرعامل بانک مهر ایران به 
رئیس کل جدید بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایــران در متن این پیام 
آمده است:

»جناب آقای دکتر صالح آبادی
با سالم و تحیات الهی؛

انتصاب شایسته جناب عالی به ســمت »رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران« که داللت بر توانمندی ها و قابلیت های آن برادر عزیز برای 
نقش آفرینی های موفق در این ســنگر خطیر و راهبــردی دارد، را تبریک 

عرض می نمایم.
بی شــک تجارب ارزنده و متمادی حضرت عالی در خدمت به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، پشتوانه ای مطمئن و راه گشا است که می تواند بستر 

حرکت پرشتاب در مسیر اعتالی همه جانبه کشور را رقم زند.
دوام توفیق تــان تحت عنایت حضرت ولی عصر )عج( و تبعیت از منویات و 
رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( را از ذات اقدس 

کبریایی مسئلت دارم.«

دکتربهزاد شیری: 
پست بانک ایران بیش از 82 میلیون سفر 
غیر ضرور از روستا به شهرها را مدیریت 

کرده است
  دکتر بهزاد شــیری مدیر عامل پســت  بانک  ایران در حاشیه مراسم افتتاح 
۸۸ باجــه خدمات بانکی که با حضور دکتر  زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، در گفتگو با خبرگزاری 
صدا و ســیما اظهار داشت: در حال حاضر تعداد۵۷۵۰ باجه خدمات بانکی 
روســتایی در سطح کشور به روستاییان و اقشار آسیب پذیر خدمات مالی و 
بانکی ارائه می دهند که از این مجموع، تعداد ۲۹۵۰ باجه مجهز به دستگاه 
خودپرداز )ATM( پست بانک ایران است که بخشی از این دستگاه ها از طریق 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات راه اندازی شــده و مابقی آن از اعتبارات 
این بانک از محل تسهیالت ارزان قیمت تهیه و در اختیار باجه های مذکور 
جهت ارائه خدمات شــبانه روزی قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومی 
پست بانک ایران: دکتر شــیری درخصوص ارائه خدمات از طریق دستگا ه 
های خودپرداز پســت بانک ایران به روستائیان تصریح کرد: در راستای این 
مهم توانستیم، ۸۲ میلیون سفر از روستا به شهرها را مدیریت کنیم و صرفه 
اقتصادی در مقیاس ملی برای کشور ایجاد نماییم.وی در ادامه گفت: با توجه 
به بررســی های صورت گرفته، ۷۰ درصد تراکنش های روستایی غیرنقدی 
اســت. از اینرو ما بجای خرید دستگاه های خودپرداز توسط باجه ها، طرح 
خرید دستگاه های کیوسک غیرنقدی یا Cashless ATM  به عنوان ابزار 
ارزان قیمت تر نســبت به ATM تدوین کرده ایم و با توجه به اعتباری که 
برای آن در نظر گرفته ایم تاکنون ۵۰۰  دستگاه کیوسک غیرنقدی توسط 
باجه ها تهیه، نصب و راه اندازی شــده اســت. البته کــه کماکان اعتبارات 
خرید دســتگاه های ATM برای باجه های متقاضی وجود دارد.مدیرعامل 
 Cashless پست بانک ایران با اشــاره به کاربردهای کیوسک غیرنقدی یا
ATM افزود: این دستگاه تمام انتظارات مشتریان بانک از دستگاه خودپرداز 
و خدمات بانکی را به جز پرداخت وجه نقد برآورده می کند و مشتریان می 
توانند تمامی خدمات غیرنقدی از قبیل انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید 

شارژ و غیره را با این دستگاه انجام دهند.

وزیــر امور اقتصــاد و دارایــی با تاکید 
بــر آمادگی کامــل وزارت اقتصاد برای 
همکاری و مســاعدت به نظــام بانکی 
انتظارات وزارت متبوعش از نظام بانکی 
را در چند محور برشمرد.به گزارش ایلنا، 
سید احسان خاندوزی در جمع مدیران 
عامــل بانک های دولتــی و خصوصی 
کشور، با بیان اینکه نظام بانکی کشور، 
در سه سال گذشــته متحمل دشواری 
ها و چالش های متعددی شــده است، 
ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تالش 
مشترک مدیران و کارکنان نظام بانکی 
کشور و مجموعه وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی و ســایر ارکان حاکمیــت؛ 
تصمیمات بهره ور، کارآمد و متناســب 
با منافع بلند مدت برای اقتصاد کشــور  
اتخاذ شــود.وزیر اقتصــاد در ادامه، با 
تشریح اهداف و برنامه های پیش روی 
نظام بانکی کشــور که در زمان کسب 
رای اعتمــاد از مجلس نیز مطرح کرده 
بود، تاکیــد کرد: مســئله الکترونیکی 
کردن دسترســی به قراردادهای بانکی، 
اولویت نخســت در این زمینه اســت 
و بــا توجه بــه تاکید مجلس شــورای 
اسالمی در خصوص تسهیل دسترسی 
مــردم به قراردادهای خــود با بانک ها، 
شایسته اســت در این مســیر تسریع 
الزم انجــام شــود.خاندوزی همچنین 
اجــرای صحیح مصوبات شــورای پول 
و اعتبار را محــور دوم انتظارات وزارت 
اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشــمرد 
و در این زمینه گفــت: در برخی موارد 
شاهد هســتیم اجرای مصوبات شورای 
پول و اعتبــار  به روش های مختلف از 
ســوی برخی عاملیت ها نادیده گرفته 
می شــود در حالی که، قانونمداری ما 
را ملزم می کند اجرای مصوبات شورای 
پول و اعتبار رعایت شــود.وزیر اقتصاد 
اســتراتژی خروج از بنگاه هــای بالغ و 
هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد 

ملــی را محور ســوم برنامه های وزارت 
اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشــمرد و 
در این خصوص گفت: آنچه برای نظام 
بانکی، ایراد به شــمار می رود، ماندن در 
بنگاه داری اســت وگرنه صنعت سازی 
کردن و کمک به رشــد اقتصاد ملی به 
هیچ وجه مورد انتقاد نیســت و بانک ها 
باید بــه عرصه های جدیدی که نیاز به 
حضور آنها احساس می شود، ورود پیدا 
کنند.شفاف سازی در صورت های مالی 
شــرکت ها و بنگاه هــای زیر مجموعه 
نظام بانکی محور چهارم سخنان دکتر 
خاندوزی را شــامل می شــد که وزیر 
اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد 
در زمینه شــفاف ســازی صورت های 
مالی بانک ها و بیمه ها  گفت: در وزارت 
اقتصاد تالش کردیم با شــفاف سازی 
صورت های مالی بانک ها و شرکت های 
دولتی، زمینــه الزم را در این خصوص 
فراهم کنیم.خاندوزی حصول اطمینان 
از عدم اســتفاده از منابع بانکی در امور 
ســوداگرانه و ســفته بازی در بازارهای 
مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد 
در حــوزه نظام بانکی اعــالم کرد. وزیر 

اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد 
نظــام بانکی و تشــکیل کمیته دائمی 
برای این منظور را محور ششــم برنامه 
وزارت اقتصاد در این حوزه برشــمرد و 
در ادامه، ریسک پذیری مدیران شبکه 
بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب 
در جهت بهبــود عملکرد و کارآمدی را 
به عنــوان محور هفتم برنامه های خود 
در زمینه ارتقاء نظام بانکی عنوان کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه، »حمایت و تقویت 
تولید ملــی« و »بازگرداندن ریســک 
پذیری به مدیران بانکــی« را از جمله 
دیگر ســرفصل های مورد انتظار وزارت 
اقتصاد از نظام بانکی کشــور  برشمرد. 
وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر از مدیران 
نظام بانکی و زیرمجموعه آنها، طی سه 
سال اخیر که وی از آن به عنوان »سال 
های سخت ایران« یاد کرد تأکید کرد: 
برگزاری نشســت های این چنینی می 
تواند برای پیدا کردن راه حل های برون 
رفت از شرایط کنونی، بسیار مفید فایده 
باشد.وی با تاکید بر تعامل نزدیک وزارت 
اقتصاد با بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
به عنوان متولی و تنظیم گر اصلی شبکه 

بانکی و با اشــاره به وظیفه وزیر اقتصاد 
برای تعیین گزینه پیشــنهادی ریاست 
بانک مرکزی به هیئت وزیران به عنوان 
بخشی از وظایف مستمر این وزارتخانه، 
انتقال »مطالبــه« حاکمیت و دولت به 
نظام بانکی و نیز انتقال مجموعه مسایل 
و مشــکالت نظام بانکی بــه مجموعه 
دولت و حاکمیت و تالش برای رفع آن 
در قالب پیشبرد لوایح دولت را از جمله 
وظایف اصلــی وزارت متبوع خود اعالم 
کرد.وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه 
بنای مــا در این وزارتخانــه بر مواجهه 
صادقانــه و صراحت لهجــه به منظور 
پیشــبرد امور اســت، گفت: قدرتی که 
شبکه بانکی کشور در خلق اعتبار  دارد، 
موهبتی است که حاکمیت به آن داده 
است.خاندوزی افزود: البته کسب و کار 
بانک ها به لحاظ اقتصادی و ســودآوری 
باید کسب و کاری تنظیم شده، متوازن، 
رو به پیشرفت و »خود تأمین« باشد و 
از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه 
یادآور  بگیــرد.وی  اقتصاد ملی صورت 
شد: با توجه به مرز باریک بین یک نظام 
بانکداری کاماًل  مبتنی بر کســب و کار 
های شخصی و فردی و یک نظام بانکی 
تمام عیار با مالکیت و مدیریت دولتی؛ 
کار ســختی را برای ایجــاد توازن بین 
کسب و کار بانکداری با مفهوم انتفاعی 
خود و نیز خارج نشدن از ضوابط اقتصاد 
ملی پیش روی ما قــرار می دهد.وزیر 
اقتصــاد برخی کج راهه هــای پیموده 
شده را ناشــی از حاکم بودن ناپایداری 
مدیریتی و نداشتن چشم انداز بلندمدت 
برخی مدیران دانســت که باعث شده  
آنها حل مشــکالت اساسی را به تعویق 
بیاندازنــد و با خود بگوینــد در مجال 
کوتاه مدیریت، بهتر اســت به اداره امور 
و رفع مشکالت جاری بپردازند؛ بنابراین 
مجالی برای تصمیمات اساسی برایشان 

باقی نمی ماند.

انتظارات وزارت اقتصاد از نظام 
بانکی کشور تشریح شد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۱۵۲۸ مــورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ هیئت 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 
یــک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ندا رحمانی فرزند فرج اله به 
شــماره شناسنامه ۸۷۵۸ کد ملی ۳۲۵۸۹۸۱۰۱۹ صادره از کرمانشاه در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۱.۹۵ متر مربع در 
محــدوده اراضی پالک باقیمانــده ۴۷ فرعی از ۹۳ اصلی واقع در بخش یک 
حومه کرمانشــاه به آدرس ۲۲ بهمن چاله چاله محله کمربندی کوچه ۳۴۰ 
خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی فیض مهدوی 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 انتشار 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 سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۷/۰۳  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۷/۱۹

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

شماره : ۱۲۵۲ / م الف / ۱۲

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت همکار موتور )سهامی خاص(

نظر به عدم حصول نصاب قانونی در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1400/7/25 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان 
قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده )نوبت دوم( شــرکت که رأس ســاعت 12 روز دوشنبه مورخ 
1400/8/3 در نشــانی : تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، گلستان 
دوم، خیابان پژوهش پالک 13برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. ضمنا 
یادآوری می شود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد 
و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضاء ) اعم از غائب و 

مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- قرائت و استماع و بررسی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت 
در خصوص عملکرد مالی سال 1399

2- تصویــب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالــی منتهی به  
1399/12/30

3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت

5-  تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت 
6- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است

به شماره ثبت 221807 و شناسه ملی 10102630771

هیأت مدیره
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گزیده خبر

وزیر خارجه ترکیه: 
برایجنگبایوناندرشرقمدیترانهآمادهایم

در بحبوحــه نقض های مداوم آنکارا در مناطق اقتصادی انحصاری قبرس و یونان، وزیر امور خارجه 
ترکیه از آمادگی جنگی کشورش مقابل یونان در یک کنفرانس خبری خبر داد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه خبری توویما، این اظهارات کمتر از دو هفته پس از آن مطرح می شود که یونان و فرانسه 
یک پیمان دفاعی مشترک به امضا رساندند و آنکارا تصمیم گرفت تا کشتی اکتشافی »اوروچ رئیس« 
را به شرق مدیترانه اعزام کند.مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: ما اقدامات خود را در 
برابر نقض آبهای فالت قاره خودمان انجام می دهیم. آخرین باری که یونان یک مایل دریایی به فالت 
قاره ما )شرق کرت( حمله کرد، ما یک ناوتکس )NAVTEX( صادر کردیم و هشدارهای الزم را دادیم. 
هنگامی که جلوی آنها در آنجا گرفته شد، می خواستند دوباره در آن زمان از قبرس وارد منطقه شوند 
اما در آنجا با همان رفتار مواجه شــدند. آنها دائماً از ترکیه در مجامع بین المللی شکایت می کنند. 
نمی دانم این چه فایده ای دارد. شــاید برای سیاست داخلی باشد.در همین حال، آنکارا بار دیگر در 
منطقه اقتصادی انحصاری قبرس با صدور یک ناوتکس جدید برای کشتی اکتشافی اوروچ رئیس به 
منظور فعالیت در این منطقه بین آنتالیا و قبرس شمالی بین هشتم اکتبر و ۱۶ دسامبر قدرتنمایی 
می کند. این کشتی اکتشافی با کشتی های آتامان و چنگیزخان همراهی خواهد شد.جمهوری قبرس 
بالفاصلــه یک ناوتکس دیگر برای منطقه فعالیت کشــتی لرزه نگاری ترکیه صادر کرد که تا حدی 
منطقه اقتصادی انحصاری آن را نقض می کند.وزیر امور خارجه ترکیه همچنین روز شنبه گفت، آنکارا 
در صورت لزوم یک منطقه اقتصادی ویژه در شــرق مدیریترانه برای حفاظت از حق ماهگیری خود 
ایجاد می کند. چاووش اوغلو گفت، در حالی که اعالم یک منطقه فالت قاره  برای تأمین همه منابع زیر 
دریا به ویژه هیدروکربن ها کافی است، اما اعالم یک منطقه اقتصادی ویژه برای ماهیگیری مهم است.

مولود چاووش اوغلو با بیان اینکه ترکیه یک منطقه مشابه در دریای سیاه دارد، استدالل کرد که »ما 
همچنین می توانیم چنین منطقه ای در مدیترانه اعالم کنیم.« 

صدراعظماتریشاستعفاکرد
صدراعظم اتریش به دنبال سوءاســتفاده از رسانه ها برای انتشــار نظرسنجی مطلوب حزب خود از 
ســمتش کنار رفت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سباستین کورتس در پی رسوایی 
سوءاستفاده از رسانه ها برای انتشــار نظرسنجی مطلوب حزب خود از سمتش کنار رفت.الکساندر 

شالنبرگ وزیر خارجه اتریش به طور موقت جانشین او خواهد شد.

پاسخ تند تایوان به پکن:
مقابلچینسرتعظیمفرودنمیآوریم

رئیس جمهوری تایوان امروز )یکشنبه( در واکنشی تند خطاب به پکن گفت، تایوان به تقویت تدابیر 
دفاعــی خود ادامه خواهــد داد تا اطمینان حاصل کند هیچکس نمی تواند این جزیره را به پذیرش 
مسیری که چین ارائه می دهد و نه دموکراسی دارد و نه آزادی، مجبور کند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، روز شــنبه شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین متعهد شد تا »اتحاد دوباره 
مســالمت آمیز« با تایوان را محقق سازد، اما مستقیما به استفاده از قوه قهریه اشاره ای نکرد. با این 
حال، او با واکنش خشمگینانه ای از سوی تایپه مواجه شد که تاکید دارد تنها مردم تایوان می توانند 
برای آینده خودشان تصمیم گیری کنند.امروز تسای اینگ-ون، رئیس جمهوری تایوان در راهپیمایی 
»روز ملی« ابراز امیدواری کرد که تنش ها در سراسر تنگه تایوان کاهش یابد و بار دیگر تاکید کرد 
که تایوان »عجوالنه« رفتار نخواهد کرد. او در سخنانی از مقابل دفتر ریاست جمهوری در مرکز تایپه 
گفت: اما قطعا نباید این توهم وجود داشته باشد که تایوانی ها مقابل فشار سر تعظیم فرود می آورند.

تسای افزود: ما به تقویت دفاع ملی خودمان ادامه خواهیم داد و عزم خودمان را برای دفاع از خودمان 
نشان خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم هیچکس نمی تواند تایوان را وادار به پذیرش مسیری کند 
که چین طراحی کرده است. این به خاطر این است که مسیر پیشنهادی چین نه یک شیوه آزاد و 

دموکراتیک زندگی برای تایوان است و نه حاکمیتی برای ۲۳ میلیون نفر جمعیت ما.  
رئیس جمهوری تایوان بار دیگر پیشنهاد مذاکره با چین بر پایه برابری را ارائه کرد. پکن اما پیشنهاد 
معامله با او را رد کرده و او را یک جدایی طلب می نامد که نمی خواهد اذعان کند تایوان بخشــی از 

»چین واحد« است.

/تحلیل-واشنگتن پست/
کرهجنوبیبهسراغساختن
بمبهستهایمیرود؟

»ائتالف میان آمریکا و کره جنوبی حســب شرایط ظاهری باید قدرتمندتر از 
هر زمان دیگری به نظر برســد؛ آمریکا ســرانجام دارد تمرکز راهبردی خود را 
صرف منطقه آســیا می کند و پایان به اصطالح »جنگ ابدی« این کشــور در 
افغانستان نیز می تواند به این امر کمک کند. همچنین تشدید تهدید هسته ای 
کره شمالی هم باید منجر به تقویت منافع آمریکا و کره جنوبی در خلع سالح 
هسته ای و بازدارندگی شود. در نگاه اول ظاهرا علقه های محکمی میان سئول و 
واشنگتن وجود دارد اما در حقیقت ائتالف میان آنها به مشکل خورده و عوامل 
ژئوپلتیکی قدرتمندی هم در این امر دخیلند.«به گزارش ایسنا،  واشنگتن پست 
نوشته است: شاید تنها راه برای نجات این ائتالف این باشد که کره جنوبی قدم 
در راهی که عمده مقامات واشــنگتن غیرقابل تصور می دانند یعنی تولید یک 
زرادخانه هسته ای مستقل بگذارد.مطمئنا سالهای دولت دونالد ترامپ به روابط 
دو طرف آسیب زد. ترامپ نظرش صراحتا این بود که کره جنوبی دارد از آمریکا 
بهره برداری می کند. اما ریشــه واقعی مساله در دو جریان بلند مدت قرار دارد؛ 
نخســت ظهور چین منجر به بروز اختالف میان اولویتهای سیاســت خارجی 
آمریکا و کره جنوبی شــده است. مدیریت مساله افزایش قدرت چین تبدیل به 
هدف اول امنیت ملی آمریکا شده است. با افزایش هزینه ها و خطرات مقابله با 
ظهور چین، واشنگتن هر چه بیشتر انتظار دارد که همپیمانانش به این تالش 
بپیوندند.اما مقامهای کره جنوبی هرگز زیربار این خواسته نرفته اند. ائتالف آنها با 
آمریکا همواره درباره کره شمالی بوده است. مشارکت در تقابل علیه چین باعث 
مسموم شدن روابط کره جنوبی با شریک تجاری شماره یکش و قدرتمندترین 
کشــور در منطقه می شود. ترس از ناراحت کردن چین تا حدی توضیح دهنده 
اکراه کره جنوبی از پیوســتن به بلوک »کوآد« شــامل هند،  استرالیا، آمریکا و 
ژاپن اســت. آمریکا هم اکنون در شرق آسیا یک بازیگر مهم است اما کره ای ها 
می دانند که این چین اســت که تا ابد همسایه آنها خواهد بود.یک جریان دوم 
هم وضعیت را پیچیده ساخته است و آن پیچیدگی هر چه بیشتر توانمندی های 
هسته ای کره شمالی است.رهبران پیونگ یانگ در صورت بروز جنگ انگیزه های 
قدرتمندی برای استفاده از تسلیحات هسته ای با هدف ایجاد بن بست در مقابل 
برتری کره جنوبی در حوزه ســالح های متعارف دارند.در صورتی که آمریکا در 
این جنگ دست به تالفی جویی بزند خاکش تبدیل به هدف حمله خواهد شد. 
به این ترتیب جنگ در شبه جزیره کره می تواند منجر به نابودی چندین شهر 
آمریکا شود و بعد از آن یک آشوب سیاسی،  اقتصادی و اجتماعی به راه خواهد 
افتاد. مردم آمریکا هرگز پذیرای چنین دورنمایی نیستند.در نتیجه این وضعیت 
ائتالف میان آنها دارد بی اعتبار می شــود. کره جنوبی نمی تواند نســبت روی 
آمریکا به عنوان همپیمانش برای محافظت از خود با اطمینان کامل حساب باز 
کند. هر لحظه که واگرایی بیشــتری میان اولویتهای راهبردی دو کشور ایجاد 
می شود ریســکهای پیش روی آمریکا در زمینه دفاع از کره جنوبی هزار برابر 
می شــود. کره شمالی هم ممکن است نســبت به شتاب واشنگتن برای کمک 
به سئول در زمان جنگ آن هم وقتی که این کار حیات آمریکا را تهدید کند،  

تردید داشته باشد.
آمریکا بنا به دالیلی خوب، میلی به یک توافق اشتراک هسته ای با کره جنوبی 
بنا به دالیلی موجه نشان نداده است. توافق بر سر دادن تسلیحات هسته ای به 
همپیمانان غیرهسته ای در زمان جنگ به لحاظ حقوقی بر مبنای پیمان عدم 
اشاعه هسته ای )ان.پی.تی( که انتقال این تسلیحات را ممنوع می سازد، بی اعتبار 
اســت.عالوه بر آن با وجود تدابیر حراستی مدرن، چنین تسلیحاتی به شکلی 
مستحکم اختیار و کنترلش همچنان در دســتان رهبران آمریکا باقی خواهد 
ماند و بنابراین نسبت به دیگر عناصر زرادخانه هسته ای آمریکا اعتبار بیشتری 
پیدا نخواهد کرد. از طرف دیگر هم چندان محتمل نیســت که آمریکا استقرار 
نیروهای متعارفش در شبه جزیره کره را تشدید کند یا آنها را با نیروهای کره ای 
در مرز در هم آمیزد. در حقیقت تعداد ســربازان آمریکایی در آنجا هم کاهش 
یافته و هم فاصله این نیروها از منطقه غیرنظامی شــده در مرز دو کره بیشتر 
شــده است.به این ترتیب ممکن است اولین گزینه برای کره جنوبی هر چقدر 
هم منزجر کننده، این باشد که برای دستیابی به زرادخانه تسلیحات هسته ای 
خودش تالش کند. یک چنین اقدامی از کره جنوبی در برابر تهدید کره شمالی 
بیشــتر از سازوکارهای امروزش محافظت کرده و به آن در زمینه مدیریت یک 
مشــکل امنیتی بلندمدت دیگرش، اینکه چطور اســتقالل سیاسی خود را در 

ضمن قدرت و نفوذ هر چه بیشتر چین در منطقه حفظ کند، کمک می کند.

سخنرانیجنجالیترامپدرنقد
جمهوریخواهان

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســابق آمریکا با عصبانیت زیاد اعضای حزب خود 
را مــورد حمله قــرار داده و با انتقاد از اینکــه جمهوری خواهان کنگره به جو 
بایدن، ریییس جمهور فعلی آمریکا، فرصت بیشتری برای افزایش سقف بدهی ها 
داده اند، از آنان خواست تا قدری »شهامت« از خود نشان دهند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از دیلی میل، در حضور هزاران طرفدار پرشــور در محل نمایشگاه های 
ایالت آیووا، ترامپ یکی از بزرگترین سخنرانی های خود را ایراد کرد.او به برنامه 
 های دخل و خرج بایدن به عنوان یک »فاجعه سوسیالیستی« که منجر به ایجاد 
تورم همراه با رکود اقتصادی می شــود، حمله کرد و افتخار کرد که هرگز نتایج 
انتخابات ۲۰۲۰ را نپذیرفته، اما بیشــترین خشم خود را نثار »میچ مک کانل« 
رهبر جمهوری خواهان سنا به خاطر همکاری با دموکرات ها برای افزایش سقف 
بدهــی دولت کرد.وی در توصیه به هــم حزبی هایش گفت: جمهوری خواهان 
کنگره باید قوی بمانند؛ اآلن زمان آن نیست که آن ها بخواهند جا بزنند، عقب 
بکشند، تسلیم شوند یا بترسند... هرچه بادا باد ؛ نگران استیضاح شدن نباشید، 
نگران هیچ چیزی نباشید.ترامپ در این سخنرانی گفت:  اما انگار بعضی هایشان 
شهامت و توانایی این  کار را ندارند.در هفته گذشته، ۱۱ سناتور جمهوری خواه، با 
دموکرات ها هم رای شده و با متوقف کردن »اطاله بررسی« مسئله سقف بدهی 
دولت، عمال به دولت بایدن فرصت بیشــتری برای دفع یک بدهی قریب الوقوع 
دادند.ترامپ در این باره گفت: حاال آن ها )دموکرات ها( دو ماه فرصت بیشتری 
دارند تا ما را خراب کنند.ســفر ترامپ به آیووا در آغاز تقویم انتخاباتی، آخرین 
قطعه پازل حضور او در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ است.این ایالت یک 
مکان کلیدی برای همه کاندیداهای انتخابات ۲۰۲۴ است. جایگاه آن به عنوان 
اولین گــروه آرای الکترال این فرصت را به نامزدها می دهد تا بتوانند شــروع 
قوی ای در انتخابات داشــته باشند.ترامپ همچنین در این سخنرانی گفت که 
ژنرال مارک میلی، مشاور ارشد نظامی خود را برای پیشنهاد رها کردن هشتاد 
میلیارد دالر تجهیزات نظامی در افغانســتان، »دیوانه« خطاب کرده بود.ترامپ 
بارها خروج بایدن از افغانستان و جاگذاشتن خودروها و اسلحه هایی که ممکن 
اســت به دست طالبان بیافتند را محکوم کرده اســت.ترامپ در مقابل هزاران 
طرفدار جمهوری خواه در آیووا، مدعی شــد که در زمان ریاست جمهوری اش، 
به میلی، رئیس ســتاد مشترک ارتش گفته که این ایده افتضاحی است.وی در 
ادامه گفت: می دانید چه فهمیدم؟ میلی بعدها همین پیشنهاد را به بایدن داد ، 

نقش ترکیه در تنش آفرینی  های اخیر باکو در قفقاز جنوبی
هرچند قوم گرایی و اخوانیســم دو بال جهان بینی اردوغان است 
اما عمل گرایی خاص او که از آن به عنوان برند و امضای شخصی 
وی یاد می کنند، ســبب شــده تا این دو اندیشــه به فراخور هر 
موقعیــت به گونه ای ویژه به اجــرا در آیدبه گزارش فارس، چند 
هفته ای است که رژیم مستقر در باکو دور نوینی از تنش آفرینی 
در منطقه قفقاز جنوبی را کلید زده است. ماجرا از آن جایی آغاز 
شد که کارشکنی های مقامات باکو سبب گردید تا به بهانه دریافت 
عوارض جاده ای، در مسیر رفت و آمد کامیون ها و تریلرهای ایرانی 
راهی ارمنســتان اخالل ایجاد شــده تا جایی که این شرایط به 
بازداشــت چند تن از رانندگان ایرانی انجامید. دلیل ظاهری آن 
هم تصرف بخشــی از راه دسترسی به ایروان به دست ارتش باکو 
در جریان جنگ ســال گذشته قره باغ است.البته آنچه بیان شد 
تنها بخش کوچک و در واقع پیش پرده ای از آن چیزی است که 
علی اف در ســر می پروراند و آن هم قطــع مرز زمینی تهران با 
ایروان از راه اشــغال استان سیونیک ارمنستان، برقراری پیوند با 
جمهوری خودمختار نخجوان –بخش جداافتاده از سرزمین اصلی 
جمهوری باکو- و در نهایت دگرگونی ژئوپلیتیک منطقه اســت.

هرچند در نگاه نخســت این رخدادهــا در پیوند با اختالف های 
ســرزمینی باکو و ایروان به نظر می رسد اما روشن است که علی 
اف بدون برخورداری از پشتیبانی رسمی آنکارا و کمک های پیدا 
و پنهان تل آویو توانایی جنگ افروزی علیه ایروان و به طریق اولی 
جسارت به ســاحت منافع و امنیت مرزهای ایران را نداشت. در 
یادداشت پیش رو تالش خواهیم کرد بخشی از دالیل و چگونگی 
نقش آفرینــی ترکیــه را در بحران اخیر قره بــاغ واکاوی کنیم.

زمامداری حزب عدالت و توســعه در ترکیــه در آغاز قرن جاری 
میالدی سرچشمه بسیاری از تحوالت و بحران هایی است که یک 
دهه پس از آن در سپهر سیاست، اقتصاد و جغرافیای غرب آسیا 
رخ داده و همچنان در جریان است. در همان سال ها بود که مفهوم 
»نوعثمانی گرایی« بر سر زبان ها افتاد و با نقش آفرینی داوداوغلو 
در مقام وزیر خارجه و سپس نخست وزیر ترکیه و به یاری تئوری 
عمق راهبردی وی به چراغ راهنمای سیاست خارجی آنکارا تبدیل 
شــد.در بادی امر، نوعثمانی گرایی پیگیری و گسترش کنشگری 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی )قدرت نرم( ترکیه در سرزمین هایی 
بود که روزگاری بخشــی از امپراتوری عثمانی و حوزه نفوذ آن به 
شمار آمده و به دنبال دهه ها غرب گرایی آنکارا و سودای پیوستن 
به اروپا چندان توجهی به آن ها نشده بود. پیشرفت های چشمگیر 
اقتصاد ترکیه در نیمه نخســت حکمرانی عدالت و توســعه -که 
بررســی دالیل رخداد آن از حوصله این یادداشت خارج است- و 
بهبود وضعیت رفاهی مردم این کشــور و همچنین روابط خوب 
آنکارا با کشورهای دور و نزدیک که پیامد سیاست »تنش صفر با 

همســایگان« بود در چشم آنانی که به جای خشت خام در آینه 
پیگیر رفتار ترکیه بودنــد مثبت و نویدبخش به نظر می آمد.این 
وضعیت از یک ســو گروهی را بر آن داشت تا گمشده خود را در 
به  اصطالح پیوند اســالم و لیبرالیسم در اندیشه عدالت و توسعه 
ببینند و گروهی دیگر ســودای اتحاد جهان اســالم را در ناصیه 
اسالم گرایانه اردوغان جستجو کنند اما چندی نگذشت که با آغاز 
انقالب های عربی در سال ۲۰۱۱ روی دیگر نوعثمانی گرایی که در 
پیونــد با گرایش اخوانی اردوغان قابل فهم بود از پرده برون افتاد 
و این بار الحاق گری مستقیم یا نیابتی بود که به سیاست اعالی 
آنکارا بدل شد.اما آنچه از این پیش درآمد بسیار کوتاه تاریخی به 
کار ما برای رفتارشناســی ترکیه در بحران اخیر قره باغ می آید 
رویه قوم گرایانه ای است که از پیوند نوعثمانی گرایی و اخوانیسم 
و سیاست پراگماتیستی اردوغان برای دستیابی به نفوذ راهبردی 
و دگرگونی ژئوپلیتیک مرزهای ایران در شمال غرب و همچنین 

شمال شرق کشور پیگیری می شود.

بسترسازی ایدئولوژیک برای اهداف ژئوپلیتیک
هرچند قوم گرایی و اخوانیســم دو بال جهان بینی اردوغان است 
اما عمل گرایی خاص او که شــاید بیراه نباشد اگر از آن به عنوان 
برند و امضای شخصی وی یاد کنیم سبب شده تا این دو اندیشه 
بــه فراخور هر موقعیت به گونه ای ویــژه به اجرا در آید. در مورد 
قفقاز جنوبی قرار بر این است تا با تقویت سویه های قوم گرایانه و 
با تحریــک باکو به اتصال نخجوان به خاک اصلی این جمهوری، 
ترکیه را از راه زمینی به دریای کاســپین رســانده و از آنجا در 
نهایت به ترکمنستان و ازبکستان رسیده و با یک تیر چند هدف 

راهبــردی بزند.از یک ســو اردوغان با بــال قوم گرایی به آرمان 
شوونیستی قدیمی رهبران ترک های جوان و کمیته اتحاد و ترقی 
در اوایل قرن بیســتم مبنی بر یکپارچگــی جهان ادعایی ترکی 
جامه عمل می پوشاند. از دیگر سو با ایجاد یک کمربند در جنوب 
مرزهای روســیه و رسیدن به نزدیکی چین در شمال شرق ایران 
وزن ژئوپلیتیک خود را به شدت افزایش داده و ضمن بهره مندی از 
امکانات اقتصادی عظیم ناشی از تسلط بر بخش مهمی از راه  های 
زمینی بازرگانی در منطقه برگ برنده ای در برابر غرب به دســت 
آورده و جایگاه خود را در چشــم هم پیمانان اروپایی و آمریکایی 
نیز باال می برد.همچنین دسترســی آسان تر به منابع نفت و گاز 
باکو و ترکمنستان در کنار تالش های آنکارا برای اکتشاف گاز در 
مدیترانه شــرقی در رفع دغدغه همیشگی ترکیه پیرامون تامین 
امنیت انرژی خود و صدالبته نقش آفرینی در انتقال انرژی به اروپا 
تاثیر دیرپایی خواهد داشت و در نهایت می توان به روشنی دریافت 
که موفقیت ترکیه در دسترســی به همه یا بخشی از آنچه بیان 
شد جز زیان و خسران جبران ناپذیر سیاسی، نظامی، اقتصادی و 
ژئوپلیتیک که شاید برای همیشه نقش و وزن ایران را دستخوش 
دگرگونی ناگواری قرار دهد پیامد دیگری برای کشــورمان ندارد.

قطع راه دسترســی زمینی تهران به اروپا، محاصره شمال ایران، 
دسترسی به کاســپین و فرارود با همه منابع اقتصادی، راه های 
تجاری و منابع انرژی نهفته در آن، دست درازی به حوزه فرهنگی-

تمدنــی ایران بزرگ و در یک کالم تضعیف همه جانبه جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان یک قدرت تاثیرگــذار و الهام بخش در 
منطقه راهبردی غرب آســیا، پیامدهای قابل پیش بینی بســیار 

خطرناک برای منافع ملی و نسل های آینده ایران است.

نتیجه گیری
آنچه این روزها در قفقاز جنوبی جریان دارد نه اختالف بر ســر 
یــک جاده و پرداخت عوارض گذر از آن اســت و نه طرف مقابل 
ایران، علی اف و جمهوری باکو اســت. ستیز بنیادین امروز نبرد 
بر سر اراده هاســت اینکه ترکیه به سودای خیال های شوم خود 
و در واقع به نمایندگی از اســرائیل و آمریکا در پی تحمیل یک 
اراده سیاســی و دگرگونی چهره ژئوپلیتیک پیرامونی جمهوری 
اسالمی ایران است. این طرح را نه به تنهایی بلکه باید بخشی از 
یک پازل بزرگ تر در راســتای سیاست سد نفوذ ایران در منطقه 
دید.جاه طلبی هــا و بلندپروازی های امروز اردوغان بی شــباهت 
به رفتارهای صدام حســین نیســت با این تفــاوت مهم که اگر 
ناسیونالیســم بعثی انگیزه بنیادین رفتارهای دیکتاتور پیشــین 
عراق بود، ســلطان خودخوانده ترکیه ادعاهــای موهوم قومی، 
اندیشه های امت گرایی اخوانی و سودجویی های اقتصادی را با هم 
آمیخته و اگر امروز در برابر آن ایستادگی محکم و معناداری رخ 
ندهد فردا بســیار دیر خواهد بود. واکنش ایران نسبت به باکو در 
دیگر کشورهای همسایه ما نیز رصد می شود و اگر بازدارندگی و 
قاطعیت الزم را نداشــته باشد دیگران را نیز گستاخ خواهد کرد، 
در واقع باید به در گفت تا دیوارهای چهارگوشــه منطقه بشنوند.

به نظر می رســد در کنار اقدام بجا و درست کشورمان در گسیل 
نیروهای رزمی به مرزهای شــمال غــرب و برگزاری رزمایش و 
ماندگاری و گســترش نیروها در منطقه که بخش سخت افزاری 
واکنش تهران به شمار می آید، باید هرچه سریع تر و با فعال شدن 
هرچه بیشتر بازوی دیپلماتیک ایران در منطقه و جهان نقشه های 
شــوم پیش گفته را بی اثر کرد. همچنین باید از ظرفیت همکاری 
نظامی و امنیتی با ایروان به ویژه در استان مرزی سیونیک نیز بهره 
برد. رفتارهای غیردوستانه و مغایر با حسن همجواری از سوی باکو 
باید پاســخ درخور در پی داشته باشد تا بازدارنده و اثرگذار باشد.

همانگونه که رهبر معظم انقالب هم فرمودند تکیه به دیگران برای 
تامین امنیت نه تنها کارساز نیست بلکه پیامدهای ناخوشایندی 
نیز برای مجریانش خواهد داشــت. امیــدواری به رانت برآمده از 
فروش انرژی، توهم نسبت به وزن و جایگاه خود و دمیدن بر آتش 
فتنه انگیزی های قومی آن هم از سوی رژیم علی اف که با کوهی 
از شکالت ساختاری در روند دولت-ملت سازی روبروست به سان 
نشســتن در خانه شیشه ای و ســنگ انداختن به سوی همسایه 
وبرادر بزرگتر اســت. پس از گذر از شرایط خطرناک کنونی و با 
پندآمــوزی از آن باید در پی اقدامی بود که از پرداختن ایران در 
سال های گذشــته به اولویت های اصلی و منطقه ای و مهم خود 

موجب سوء استفاده باکو و ترکیه نگردد.

 افغانســتان اگرچه همچنــان در کانون توجه 
جهان قرار دارد اما تشــدید بی ثباتی در جنگ 
ناممکن دیگری که فرانســه بــا اندک حمایت 
متحدان اروپایی در ساحل آفریقا به راه انداخته 
اســت، نیروهای پاریس را به خروج از منطقه 
وادار خواهد ساخت.به گزارش ایرنا از نشریه ال 
کنفیدنسیال اســپانیا، اگرچه پیامدهای خروج 
نیروهای آمریکا و اروپا از افغانســتان همچنان 
سیل انتقادات بین المللی را به دنبال دارد و اروپا 
همچنان با دغدغه های مهاجرتی و امنیتی ناشی 
از آن دســت به گریبان است، اما اتحادیه اروپا 
هنوز درس نگرفته و فرانســه با اندک حمایت 
اتحادیه، جنگ ناممکنی در ساحل آفریقا به راه 
انداخته است.اکنون افغانستاِن اروپا و به عبارت 
بهتر افغانســتاِن فرانســه، همان ساحل آفریقا 
نــام دارد. در حالیکه جا دارد درس های الزم از 
تبعات جنگ افغانســتان گرفته و برخی اعمال 
ارتکابی در آن، محکوم شود.ســاحل آفریقا، در 
واقع، کرانه جنوبی صحرای بزرگ آفریقا است 
که از غــرب به اقیانوس اطلس می رســد و از 
شرق تا دریای ســرخ گسترده است.  هنگامی 
که در فوریــه ۲۰۲۱ »امانوئل مکرون« رئیس 
جمهوری فرانســه اطمینــان داد که عملیات 
موســوم به »باماکو« در ساحل آفریقا »جنگ 
ابدی« نخواهد بود، مطمئنا چون بســیاری از 
متحدان و کارشناسان همسوی خود این مساله 
را به خوبی دریافته بود که این جنگ نمی تواند 
به طور نامعلوم ادامه یابــد زیرا پیروزی در آن 
ممکن نبود و ناگزیر بدون دستاوردی مجبور به 
ترک آن خواهد شد.به همین دلیل، پاریس به 
عقب نشینی لشکر خود از آنجا تصمیم گرفت، 
در حالی که در سال گذشته حدود پنج هزار و 
۱۰۰ نیروی آن در این منطقه حضور داشتند.

رئیس جمهوری فرانســه همچنین اعالم کرده 
بود که وی بخش زیادی از این نیروهای موسوم 
به »بارخان« را از منطقه ســاحل آفریقا خارج 
خواهد کرد. فرانسه این نیروها را ۸ سال پیش 
بــا ادعای کمک به نیروهای محلی برای مقابله 
با تهدیــد گروه های تروریســتی چون القاعده 
و داعــش به منطقه اعزام کــرده بود.  مکرون 
تابستان امسال )۲۰۲۱( اعالم کرد که عملیات 
در نیمه اول ســال ۲۰۲۲ به پایان می رسد، اما 
این به این معنا نیســت کــه هیچگونه حضور 
نظامی فرانسوی در این منطقه از آفریقا وجود 
نخواهد داشت. هدف فرانسه پیروزی در جنگ 
نیست، بلکه خود این منطقه است اما بی ثباتی 
سیاسی و درگیری ایجاد شــده بین فرانسه و 

مالی و از دست دادن متحدان نزدیک در منطقه 
می تواند فرانسه را مطمئن کند که این جنگ 
بی پایان نیست و باید بدون پیروزی آن را ترک 
کند.قبل از تجربه شکست در افغانستان، فرانسه 
راهبردی را در منطقه ســاحل آفریقا در پیش 
گرفته بود تا از ناکامی مشابه اجتناب کند، اما 
این منطقه بسیار بی ثبات است. پاریس با هدف 
تضعیف تندروها به دنبال حمایت از نیروهای 
مســلح منطقه برآمده بود، بدون آنکه به فکر 
خروج ناگهانی نیروهایش از منطقه باشــد.اما 
این عملیات بسیار پرخطر است؛ اگرچه دستگاه 
اطالعاتی فرانسه اطمینان داده که دولت های 
منطقه سقوط نخواهند کرد، اما ایاالت متحده 
نیز قبال در افغانستان تصور می کرد کابل می 
تواند در برابر پیشــروی های طالبان بایســتد، 
اما اشــتباه کرد.اگرچه فرانسه بارها از متحدان 
اروپایی اش خواســته در جنگی که به آنها نیز 
مربوط می شــود، سهیم شوند اما کامال روشن 
است که فرانســه سهم بیشتری در این جنگ 
دارد. نه تنها به دلیل رفت و آمد گروه عظیمی 
از مهاجران بلکه بخاطر معادن اورانیوم نیجریه 
که برای انرژی هســته ای فرانسه می تواند به 
کار آید.با این وجود، عملیات بارخان فرانســه 
از حمایت ۱۷ کشور اروپایی از جمله انگلیس، 
اسپانیا، استونی، ســوئد، دانمارک و جمهوری 
چــک برخوردار اســت.از ســوی دیگــر، این 
عملیات نیز چون جنگ افغانســتان، درگیری 
ســاده ای نیست؛ این منطقه یک بمب ساعتی 
واقعی اســت؛ به ویژه از بحران ۲۰۱۲-۲۰۱۳ 
در مالی کــه درگیری بین دولــت مرکزی و 
شورشیان طوارق با حمایت تندروهای موسوم 
به جهادی و نزاع قومی همراه شد و پیامدهایی 
برای کل منطقه به دنبال داشــت.دو کودتایی 
که کشــور طی ۹ ماه تجربه کرده است، نشان 
می دهد که بی ثباتی سیاسی بیش از هر زمان 
دیگری تشدید شده است و مردم اعتمادی به 
مقامات دولتی ندارند و دالیل موجهی برای آن 
دارند، زیرا می بینند که نیروهای امنیتی، خود 
عامل کشتار بسیاری از مردم هستند.از طرفی، 
اظهــارات مکرون مبنی برخــروج نیروهایش 
از منطقــه و پایان عملیات، بــه مذاق رهبران 
منطقه خوش نیامده اســت. در مالی، حکومت 
نظامی که کشــور را اداره می کند، با استقبال 
از ماموران روســی واگنر، از مســکو اســلحه 
خریداری کرده است؛ اقدامی که خشم پاریس 
را به دنبال داشــت.به عالوه، سربازان فرانسوی 
نیز محبوبیتی در منطقــه ندارند تا جایی که 

سال گذشــته مکرون متحدان خود در مالی، 
بورکینافاسو، نیجریه، چاد و موریتانی )گروهی 
که اصطالحا ســاحل G۵ نامیده می شوند( را 
فراخواند تا این پیام را در ســطح منطقه اعالم 
کنند کــه آنها خواهان حضور نیروهای نظامی 
فرانسه هستند.با این وجود، اقدام کشور مالی در 
نزدیکی به »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری 
روسیه، رئیس دولت فرانسه را به ترک منطقه 
تهدید می کند. »جوسپ بورل« نماینده عالی 
اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی نیز 
به نوبه خود خاطرنشــان کرده که این جنگ، 
یک »خط قرمز« است. سایر کشورهای اروپایی 
نیز پیام هایی مشابه به فرانسه ارسال کرده اند.

اما خروج از ساحل آفریقا بدون عواقب نخواهد 
بود. افزایش جمعیــت، درگیری های داخلی و 
نظامی، خشکســالی و تغییرات آب و هوایی و 
همچنین همجواری با الجزایر و لیبی، می تواند 
در آینــده اتحادیه اروپا را دچار دردســرهای 
زیادی کند. همانطور که پس از خروج آشفته 
نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، اینگونه 
شــد و بســیاری از وزرای دفاع اروپا و شخص 
بورل بر ضرورت ایجاد نیروهای اقدام ســریع 
تاکید کردند.مســاله اصلی اروپا مانند ســایر 
موارد، مشــکل اراده سیاسی اســت؛ زیرا این 
نیروهای اقدام ســریع مدت زیادی اســت که 
وجود دارنــد، اما اراده ای برای به کار انداختن 
آنها وجود نــدارد. اگرچه اتحادیــه اروپا برای 
اجــرای بلندپروازی هایش شــرایط کاملی به 
نام ســاحل آفریقا دارد، امــا اوضاع منطقه به 
سرعت وخیم تر می شــود و هنوز درباره اینکه 
آیا اروپا باید در این جنگ شــرکت کند یا نه 
ـ چون به هرحال جنگ اســت- و نحوه انجام 
آن بحث وجود دارد.اما حقیقت این اســت که 
اروپــا دیگر تا خرخره درگیر این جنگ شــده 
اســت و فقط باید تصمیم بگیرد که چگونه آن 
را مدیریت کند.اگرچه فرانسه مدعی شده که 
توانسته اســت تهدید گروه های تروریستی را 
خنثی کند اما ســاحل آفریقا همچنان میدان 
نبردی خونین است و با صلح و ثبات فرسنگ ها 
فاصله دارد. روزی نیســت که خبرگزاری ها از 
انفجار بمبی دست ســاز یا حمله به دهکده ای 
خبــر ندهند.  ر دهه اخیــر،   اختالفات قومی 
قببیله ای و رشــد جریان های تندرو، به ویژه در 
نواحی غربی این منطقه، شــدت گرفته است.  
هشت سال درگیری در ساحل، جان دست کم 
۶ هــزار غیرنظامی را گرفته و ۲ میلیون نفر را 

بی خانمان کرده است.  

ساحل آفریقا؛ افغانستانی دیگر برای اروپا
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یک گروه پژوهشــی، نوعی حسگر مجهز به نانوحفره ابداع کرده اند که 
می تواند ویروس های بســیاری از جملــه کروناویروس را در کمتر از دو 
ساعت شناسایی کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نانومگزین، دانشمندان 
 GSI Helmholtz(»هلمهولتــز GSI مرکــز تحقیقات یــون ســنگین«
Centre for Heavy Ion Research( آلمــان، »شــورای ملی پژوهش علم 
و فنــاوری«)CONICET( آرژانتیــن و »دانشــگاه ایلینــوی در اربانا- 
شــمپین«)UIUC( آمریکا، یک حسگر بسیار حساس ابداع کرده اند که 
می تواند کروناویروس و »آدنوویروس«)Adenoviruses( انسانی را در نمونه 
بزاق، سرم خون یا نمونه های محیطی مانند فاضالب تشخیص دهد.این 
حســگر از دو بخش مهم تشکیل شده اســت؛ یک نانوکانال حساس و 

مولکول های DNA ویژه ای که به سطح کانال متصل هستند.

آژانس فضایی اروپا اخیرا با انتشــار چند تصویر در حساب کاربری خود 
در اینستاگرام نوشت: آیا برای گیاهان خود موسیقی پخش می کنید؟به 
گزارش ایســنا، فضانوردان ایســتگاه فضایی بین المللی روزانه به انجام 
فعالیــت و آزمایش های مختلفی می پردازند کــه نتایج این آزمایش ها 
می تواند به طور قابل توجهی درک دانشــمندان در زمینه های مختلف 
را افزایش دهد. مطالعات مواد پیشــرفته، بهبــود و افزایش منابع مواد 
غذایــی در فضا همگی از جمله کارهایی هســتند کــه فضانوردان در 
ایســتگاه فضایی بین المللــی انجام می دهند.همانطور کــه در تصاویر 
مشاهده می کنید، فلفل های قرمز تند در ایستگاه فضایی بین المللی به 
خوبی رشد می کنند و بنابر گفته توماس پسکه فضانورد فرانسوی آژانس 
فضایی اروپا، مگان مک آرتور فضانورد ناسا دوست دارد برای این فلفل ها 
در فضا آهنگی از گروه رد هات چیلی پپرز را پخش کند. شاید ارتباطی 

میان رشد گیاه و موسیقی وجود داشته باشد؟

پروازهای آزمایشــی هواپیمای بدون سرنشین »X-۴۸« ناسا نوید یک 
آینده سبز را برای خطوط هوایی مسافربری می دهد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از آی ای، پس از تقریباً شش سال پرواز از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ 
و بررســی داده ها از آن زمان تاکنون، ناسا اعالم کرد که پروژه آزمایشی 
هواپیمای »X-۴۸« با موفقیت به پایان رســیده اســت.این پروازهای 
آزمایشــی نشــان دهنده تعهد ناسا به طراحی و توســعه هواپیماهای 
جدیدی است که آلودگی صوتی و انتشار کربن را کاهش می دهند. این 
هواپیما، هواپیمایی اســت که برای تحقق اهداف زیست محیطی ناسا 
طراحی شــده است.هواپیمای X-۴۸ یک هواپیمای نمایشی با بال های 
خمیده با دو مدل متفاوت بود که ۱۲۲ پرواز را انجام داد. آخرین پرواز 

این هواپیما در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۱۳ انجام شد.

حسگری که کروناویروس را در 
کمتر از 2 ساعت شناسایی می کند

تاثیر موسیقی برای رشد گیاهان

ناسا در فکر آینده ای سبز برای 
خطوط هواپیمایی مسافربری

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقه اسب سواری در جشنواره برداشت محصول در تبت/ شینهوا

پولستار خود را رقیب پورشه می داند!
عضو تازه کار باشــگاه الکتریکی ســازان پورشه را به عنوان رقیب اصلی خود در آینده اعالم کرد. این ادعای جدید توسط توماس 
اینگنالث مدیرعامل پولستار و در خالل مصاحبه با نشریه اتو موتور اسپورت مطرح شده است. برای برندی که تا به حال فقط دو 
خودرو تولید کرده این ادعای گزافی محسوب می شود اما مدیر پولستار برنامه های بزرگی برای آینده پولستار داشته و می خواهد 
محصوالتش مســتقیماً به جنگ پورشه بروند.پولستار می خواهد خودروهایی بســازد که تا سال ۲۰۳۰ کربن خنثی باشند. این 
اهداف جاه طلبانه در خود شرکت با نام پروجکت ۰ شناخته می شوند و تمامی جنبه های تولید خودروها را شامل می شوند. انرژی 

تجدید پذیر برای تولید و ضایعات کمتر جزو ستون های اصلی این پروژه بوده و اهداف بلندمدت پولستار را شکل خواهند داد.
این شرکت جدای از اهداف زیست محیطی خود می خواهد پیشروی بازار الکتریکی های لوکس باشد. این هدف به معنی رقابت با 
تسال و ب ام و در کالس سدان های اسپورت و شاسی بلندها می باشد. پولستار درعین حال پورشه را رقیب محصوالت اسپورت 
و الکتریکی خود می داند. توماس اینگنالث تأکید می کند: “ما در حال رقابت با پورشــه برای تولید بهترین خودروی اســپورت 

الکتریکی و لوکس هستیم.”

راحت تر از هر دوره دیگر به جام جهانی صعود می کنیم
پیشکسوت فوتبال ایران می گوید شاگردان اسکوچیچ در رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، صعود راحتی خواهند داشت.مجید 
نامجو مطلق پیشکســوت فوتبال ایران در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط شاگردان اسکوچیچ در رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر اظهار کرد: مهم ترین مساله این است که ما از ۳ بازی توانستیم ۹ امتیاز کسب کنیم. شاید به لحاظ فنی رضایت مردم جلب نشده اما 
امتیازگیری تیم ملی باعث شده است تا نتایج الزم کسب شود و این مساله بسیار مهم است. تیم ملی ما بسیار قدرتمند است و از پتانسیل 
باالیی برخوردار است. فکر می کنم در چند سال اخیر، هیچ وقت تیم ملی ما این قدر پرمهره نبوده است. االن اکثر بازیکنان ما در اروپا بازی 
می کنند و از بازیکنان تاثیرگذار تیم هایشان هستند. این تیم لیاقت بیشتر از این ها را دارد و فکر می کنم به لحاظ فنی ظرفیت برای تیم ملی 
خیلی بیشتر باشد.او درباره تقابل تیم ملی مقابل امارات در هفته سوم رقابت های انتخابی جام جهانی خاطرنشان کرد: ما در نیمه اول بازی 
شرایط خوبی نداشتیم اما در نیمه دوم روند تیم ملی بهتر شد و توانستیم این تیم را شکست دهیم. اگر زودتر به گل می رسیدم، می توانستیم 
گل های بیشتری بزنیم. این نشان می دهد اگر تیم ملی شرایط خیلی خوبی هم نداشته باشد، می تواند مقابل تیم های آسیایی پیروز باشد. 

آقای اسکوچیچ باید خوشحال باشد که چنین بازیکنانی در اختیار دارد و امیدوارم در بازی های بعدی نتایج الزم را به دست آوریم.

خود هب چشم اندر نیامد اکش ماتاکش ما آبیست روشن رد هوات
سعی اه کردست گردون رد صفاترد طوافت سعی خواهم کرد از آنک

خون من رزیی و دل گیری نوا
بینوایی هب دلم را از نوات

کم نویس آن خط هک مردیم از رباتای خط سبزت ربات خون من
حال من دینشن و دل خون شد دواتدی دوایی می نبشتی از قلم رد دل و جانم غم لیلی دوجاتای هب زلف و خال چون لیل دجا

پیشنهاد

چهره روز

 رفتیم بیرون سیگار بکشیم 
هفده سال طول کشید

رفتیم بیرون سیگار بکشیم هفده سال طول کشید شامل 
نه داستان از هفت نویســنده معاصر روس است که در 
ابتدای هر داســتان یک صفحه به شرح حال و فعالیت 
های نویسنده اختصاص داده شــده است. در مورد این 
کتاب  چیزی که در وهله اول توجه مخاطب را به خودش 
جلــب می کند عنوان بلند این مجموعه اســت. همین 
باعث میشود کنجکاوی شما تحریک شود و شما را وادار 
می کند کتاب را در دســت بگیرید و میان ورق هایش 
به گشــت و گذار بپردازید.رفتیم بیرون سیگار بکشیم 
هفده ســال طول کشید واقعا که عنوان باشکوهی است 
برای یک مجموعه داســتان کوتاه از نویسندگان روس. 
البته بماند که بیشتر بار این مجموعه، روی دوش همین 
داستان از میخاییل یلیزاروف است.ادبیات روس به قدری درخشان و پرستاره است که من مطمینم هر 
کســی که در عمرش چند صفحه کتاب ورق زده باشــد، حتما یکی از آثار نویسندگان روس را مطالعه 
کرده اســت. پس اجازه دهید سخن کوتاه کنم و در مدح این بزرگان ادبیات جهان چیزی ننویسم که 
در این باب ســخن بسیار رفته است.در میان تمام نویسندگان نام برده، تنها نام »ویکتور پلوین« برای 
من آشنا بود، آن هم با کتاب »اومون را« ترجمه ی پیمان خاکسار از همین ناشر.همانطور که همه ی 
شــما با فضای داستان های روسی آسنا هســتید یک ابر تیره و تار فضای این داستان ها را پوشانده و 
انگار نمی توان اثری از شادی و نشاط و آرامش در آن ها دید. شاید هنوز سایه ی کمونیسم از جوامع 
روس زخت برنبســته باشد.اگر طرفدار داستان کوتاه هستید، این مجموعه برای شما چاپ شده و االن 

در کتابفروشی منتظر شماست.

ُولف، تاِمس
 )Wolfe, Thomas()۱۹۳۸ )۱۹۰۰ـ  تاِمــس  ُولــف، 
رمان نویس امریکایی. به استفاده از لفاظی بی حدوحصر 
و سبک پراحســاس در آثار منثورش شهرت دارد. چهار 
رمان حسب حال گونۀ بلند و بســیار قوی دربارۀ جنوب 
نوشت که عبارت اند از فرشته، به وطن بنگر )۱۹۲۹(، از 
زمــان و رود )۱۹۳۵(، کارتنک و صخره )۱۹۳۹( و دیگر 
نمی توانی بــه خانه برگردی )۱۹۴۰(. دو اثر آخر پس از 
مرگ او چاپ شدند. پدرش در کار ساخت و ساز سنگ 
قبر بود و مادرش در معامالت امالک مشغول بود. هشت 
خواهر و برادر داشت. ولف به دلیل استعداد باالی خود در 
پانزده سالگی به دانشگاه کارولینای شمالی رفت و ابتدا 
قصد داشت نمایشنامه نویس شود. کارشناسی ارشد خود 
را از دانشگاه هاروارد گرفت و سپس به نیویورک رفت. در حالی که تالش داشت نمایشنامه های خود را 
در نیویورک به روی صحنه ببرد، به مدت هفت ســال در دانشگاه نیویورک به تدریس ادبیات انگلیسی 
پرداخت. هیچ  کدام از نمایشنامه های او به دلیل حجم باالی آن ها پذیرفته نشدند و به این ترتیب، ولف 
پس از برگشت از سفری به اروپا، تصمیم به نگارش رمانی بر اساس حسب حال خود گرفت. در سال های 
بعدی، ســفرهای متعددی به اروپا داشت و خصوصا در آلمان اوقات زیادی را گذراند و دوستان فراوانی 
یافت. اما پس از نوشتن داستانی در انتقاد از رفتار تبعیض آمیز دولت آلمان با یهودی ها، آثارش در این 
کشور و همچنین ورودش به آلمان ممنوع اعالم شد. زمانی که ولف اثر جدیدی را که یک میلیون کلمه 
حجم داشت یه ناشر سپرد، برای توری ادبی به غرب امریکا سفر کرد. در جریان این سفر بیماری سل در 
او تشخیص داده شد و علیرغم عمل جراحی، ولف پس از چند روز اغما در سی و هشت سالگی درگذشت 

و به این ترتیب، یکی از مهم ترین استعدادهای ادبی جهان از بین رفت.

فرهنگ

امیرحسین قهرمانی، پیشکسوت هنر نگارگری و از شاگردان حسین بهزاد یکشنبه، هجدهم مهر 
ماه درگذشت.به گزارش ایسنا، قهرمانی که ۸۷ سال سن داشت، به گفته عبداهلل محرمیـ  هنرمند 
و از دوســتان اوـ  بر اثر کهولت ســن و در حالی که دو ُدز واکسنش را نیز دریافت کرده بود، دار 
فانی را وداع گفت.این هنرمند پیشکسوت کشورمان در یازدهمین جشنواره فجر جزو داوران بود.

قهرمانی درباره ورود به عرصه نگارگری، گفته بود، با عالقه ای که به هنر داشتم، مخصوصا به نقاشی 
و شعر در کالسی که هنرستان کمال الملک برای دانش آموزانی که عالقمند به هنر بودند، دایر کرده 
بود، در رشــته مینیاتور در سال ۱۳۳۳ ثبت نام کردم. استادانم استاد حسین بهزاد، استاد زاویه و 
اســتاد یوسفی بودند. اســتاد بهزاد که کار من را پسندیده بود به من گفت می توانم برای آموزش 
بیشــتر به خانه اش بروم و این برای من غنیمتی وصف ناپذیر بود. حدودا ۱۴ سال نزد استاد می 

رفتم و هم چنین کالس شبانه را نیز فراموش نکرده بودم.

امیرحسین قهرمانی درگذشت
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