رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال:

سیاست ما توسعه روابط با کشورهای آمریکای التین به ویژه ونزوئال است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور روابط با ونزوئال را دوســتانه توصیف کرد و گفت :سیاست جمهوری اسالمی ایران توسعه معنادار روابط با کشورهای درحال توسعه بخصوص
کشــورهایی که به دنبال حفظ اســتقالل خود هستند،است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم سید
ابراهیم رئیســی دیروز دوشــنبه در دیدار «فلیکس پالسنسیا گونسالس» وزیر امور خارجه ونزوئال ،گفت :آمریکای التین بخصوص ونزوئال جزو اولویتهای
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است و ما مصمم هستیم روابط خود را با این کشورها توسعه دهیم.وی با بیان اینکه ما مسیر پیشرفت را با قدرت
ادامه خواهیم داد ،افزود :در این دولت مصمم هستیم مشکالت ایجاد شده از سوی دشمنان را کنار بزنیم.....
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نظام یارانهای تغییر میکند

صدور کارتهای اعتباری معیشتی برای مردم

اکونومیست:

اکنون ایران آمریکا را تحت فشار
حداکثری قرار داده است

3

موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده

احتمال واردات  ۵۰تا  ۷۰هزار
دستگاه برای تنظیم بازار

نایب رییس کمیســیون صنایع مجلس اظهار داشت :در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس
با وزیر صمت برای بررســی ماده  4مبنی بر واردات خودرو ،آقای وزیر گفتند که با آزادســازی واردات
خودرو موافق هستند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساختهای الزم را ایجاد کنند .در نهایت
کمیسیون ،کمیته صنعت را مامور کرد تا ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را اصالح کند.
علی جدی.....

5

۱۲۵۰۰میلیارد تومان یارانه به  ۳دهک ثروتمند
پرداخت شد
3

وزیر نیرو در اجالس بینالمللی وزرای انرژی در چین عنوان کرد:

آمادگی ایران برای پذیرش سرمایهگذاری در توسعه
انرژیهایتجدیدپذیر
4

خطیبزاده:

ک ها ممنو ع الخروج هستند؟
کدام یک از مدیران بان 

سفر هیات عربستانی به تهران تایید نمیشود

وزیر بهداشت اعالم کرد

برآوردها تا  ۱۴۱۵نشان داد

6

تزریق دو ُدز واکسن ،شرط ورود به ایران
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد :شرط ورود هر کسی به کشور زدن دو دوز واکسن کرونا
اســت.به گزارش ایسنا ،دکتر بهرام عیناللهی ظهر دیروز در نشست مشــترک وزیران امور خارجه ،میراث
فرهنگی و گردشــگری و بهداشت و درمان که در محل وزارت خارجه با محوریت گردشگری برگزار شد ،با
ارائه آماری از میزان واکسیناسیون صورت گرفته در کشور در دو دوز اول و دوم گفت :علیرغم واکسیناسیون
صورت گرفته و ادامه آن ،مردم همچنان باید پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنند تا روند
شیوع ویروس در کشور کند شود.وی با بیان اینکه هر کسی که میخواهد وارد کشور شود باید حتما دو دوز
واکسن کرونا را تزریق کرده باشد ،گفت :ما تالشمان این است که با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت
گردشگری موضوع دیپلماسی سالمت را تقویت کنیم و بتوانیم خدمات بیشتری را به کسانی که به کشورمان
برای دریافت تسهیالت بهداشتی مراجعه میکنند ،ارائه کنیم.عیناللهی با بیان اینکه ارائه مناسب خدمات
بهداشتی به گردشگران سالمت باعث تبلیغ در مورد خدمات بهداشتی ایران خواهد بود و این موضوع منافع
خوبی را برای کشــور به همراه دارد ،گفت :ما به تمام دانشــکدههای علوم پزشکی در مرزها اعالم کردهایم
که موضوع گردشــگری سالمت را را ه بیاندازند .در شهرهای بزرگ نیز ظرفیتهای خوبی برای گردشگری
ســامت وجود دارد و میتوانیم از این ظرفیت به خوبی اســتفاده کنیم.وی گفت :امیدواریم در این جلسه
بتوانیم تصمیمات خوبی در عرصه گردشــگری و توســعه آن از جمله گردشگری سالمت با در نظر گرفتن
پروتکلهای بهداشتی و آییننامه های مربوطه در این زمینه اخذ کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد

گ دو خودروساز تا پایان آبان
 ۱۴۵هزار خودرو در پارکین 
به صفر میرسد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی از شرکتهای خودروساز
طی هفته گذشته ،گفت :با پیگیریهای صورت گرفته مقرر شد عمده  ۱۴۵هزار خودرویی که هماکنون در
پارکینگهای  ۲شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.به گزارش ایسنا به نقل
از قوه قضائیه ،حجتاالسالم و المسلمین حسن درویشیان در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه
ضمن اشاره به حضور رئیس قوه قضائیه در آیین نکوداشت چهلمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی و بازدید
وی از نمایشــگاه اقدامات و دستاوردهای این سازمان ،گفت :شورای معاونان و مدیران سازمان بازرسی کل
کشــور در همان روز حضور رئیس قوه قضاییه در سازمان بازرسی ،جلسهای تشکیل داد و دستورات رئیس
عدلیه را به صورت فوق العاده در  ۹محور تقسیمبندی و برای اجرای آنها برنامهریزی کرد.درویشیان سپس
با اشــاره به بازدید معاونان و مدیران ســازمان بازرسی از شرکتهای خودروساز طی هفته گذشته ،گفت :با
پیگیریهای صورت گرفته مقرر شــد عمده  ۱۴۵هزار خودرویی که هماکنون در پارکینگهای  ۲شــرکت
خودروســاز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود :حسب
دستور رئیس قوه قضاییه ،هیئتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در شورای رقابت مستقر شد تا عالوه بر
نظارت بر چگونگی اجرای ماموریتهای این شورا ،نظارتهای الزم را در حوزه افزایش کیفیت ،قیمتگذاری
و نحوه فروش خودروها انجام دهد.

ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،طی شبانه روز گذشته متاسفانه  ۱۸۱بیمار کووید ۱۹-در کشور جان
خود را به دلیل این بیماری از دســت دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،تا
دیروز  ۲۶مهرماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۱ ،هزار و  ۸۴۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۸۰۴نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون
و  ۷۹۶هزار و  ۶۵۹نفر رسید.متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت گذشته ۱۸۱ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۴هزار و  ۲۵۶نفر رسید.خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون و ۳۳۳
هزار و  ۳۰۴نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۴.هزار و  ۶۹۳نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون  ۳۴میلیون و  ۱۱۵هزار
و  ۵۸۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۹شهر کشور در وضعیت قرمز۱۰۶ ،
شهر در وضعیت نارنجی ۲۲۸ ،شهر در وضعیت زرد و  ۱۰۵شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

جمعیت ایران  ۹۵میلیونی میشود

طبق بــرآورد مراجع رســمی ،جمعیت ایران تا
سال  ۱۴۱۵به بیش از  ۹۵.۲میلیون نفر افزایش
پیدا میکند.به گزارش ایسنا ،بعد از سرشماری
نفوس و مسکن در سال  ۱۳۹۵دیگر سرشماری
جمعیتی در ایران انجام نشــده است ،اما مرکز
آمار ایــران در گزارش مفصلی کــه در رابطه با
شــاخصهای کالن اقتصادی و اجتماعی تهیه
کرده به پیش بینی جمعیت کل کشور در فاصله
ســالهای  ۱۳۹۶تا  ۱۴۱۵پرداخته اســت .این
بررسی با روش ترکیبی پیشبینی جمعیت انجام
شــده اســت که متداولترین روش پیشبینی
جمعیت بوده و از مجموعه عوامل موثر بر تغییر
و تحوالت جمعیت یعنــی باروری ،مرگ و میر،
مهاجرت و ترکیب ســنی و جنســی جمعیت
استفاده شده اســت.این گزارش نشان میدهد

که جمعیت ایــران از حدود  ۸۱.۰۷میلیون نفر
در سال  ۱۳۹۶با روندی افزایشی به  ۹۵میلیون
و  ۲۷۸هزار نفر در ســال  ۱۴۱۵خواهد رسید.
ترکیب جمعیتــی ایران به نحوی پیش رفته که
در ســال  ۱۳۹۶تعداد مردان حدود یک میلیون
نفر بیش از زنان بوده اســت؛ به طوری که از کل
جمعیــت ۴۱.۰۴ ،میلیون مرد و  ۴۰.۰۲میلیون
زن بودهاند که در ســال  ۱۴۱۵تعداد مردان به
 ۴۷.۹میلیــون نفر و زنان بــه  ۴۷.۳میلیون نفر
افزایش پیدا خواهد کرد.اما در نقاط شــهری و
روستایی وضعیت افزایش جمعیت به نحوی است
که تا ســال  ۱۴۱۵تعداد زنان و مردان نسبت به
ســال  ۱۳۹۶در مواردی با کاهش مواجه خواهد
شــد.طبق این گزارش ،در ســال  ۱۳۹۶تعداد
مردان و زنان در نقاط شــهری  ۶۰.۲میلیون نفر

بوده کــه  ۳۰.۵میلیون مرد و  ۲۹.۷میلیون زن
بودهاند ،اما برآوردهای مرکز آمار از این حکایت
دارد که تا  ۱۵سال آینده مجموع زنان و مردان
در نقاط شــهری به  ۷۶.۳میلیــون نفر خواهد
رســید که ســهم مردان  ۳۸.۳میلیــون و زنان
 ۳۷.۹میلیون خواهد بود.اما در نقاط روستایی و
غیرساکن از تعداد جمعیت کاسته خواهد شد )
به گونهای که در سال  ۲۰.۷ ،۱۳۹۶میلیون نفر
مرد و زن در نقاط روستایی و غیرساکن بودهاند
کــه در ســال  ۱۴۱۵از تعداد آنهــا حدود دو
میلیون نفری کاسته و  ۱۸.۹میلیون نفر برآورد
شده است .تعداد مردان نیز از  ۱۰.۵میلیون به
 ۹.۵میلیون نفــر و زنان از  ۱۰.۲میلیون به ۹.۴
میلیون نفر در ســال  ۱۴۱۵در نقاط روستایی و
غیرساکن کاهش خواهد یافت.
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یک نشریه آمریکایی ضمن اذعان به اینکه سیاست موسوم به «فشار
حداکثری» علیه ایران شکســت خورده است مینویسد اکنون این
جمهوری اسالمی ایران است که در حال اعمال همین سیاست علیه
واشنگتن اســت.به گزارش تسنیم ،نشریه اکونومیست در تحلیلی
ضمن اعتراف به اینکه سیاست موسوم به «فشار حداکثری» علیه
ایران شکست خورده است خاطرنشان کرده دولت جدید آمریکا به
ریاست «جو بایدن» ،علیرغم وعدههایش برای بازگشت به برجام
در حال اجرای همین سیاست است .نشریه آمریکایی در این مقاله
ضمن اشاره به اظهارات «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور سابق آمریکا
که برجام را «بدترین توافق تاریخ» توصیف کرده بود یادآوری کرده
تحریمهایی که او بعد از خروج از توافق هستهای علیه ایران به کار
گرفت قرار بود جمهوری اسالمی ایران را تحت فشار حداکثری قرار
دهد .اکونومیست مینویسد« :بروز بحران [میان ایران و آمریکا] از
همــان روزی که ترامپ برجام را «بدترین توافق تاریخ» خواند و از
آن خارج شــد قابل پیشبینی بود .این توافق ،قرار بود در ازای رفع
بســیاری از تحریمها -و البته نه همه آنها -محدودیتهایی را در
برنامه هستهای ایران به وجود بیاورد».در ادامه آمده است« :هدف
مجموعه تحریمهای جدید ترامپ اعمال «فشــار حداکثری» علیه
ایران بود ،اما این سیاســت در وادار کــردن ایران به پذیرش مفاد
ســختگیرانهتر ناکام ماند .عالوه بر این ،فشار حداکثری نتوانست
مانع توسعه موشکهای بالیســتیک ایران و یا حمایت این کشور
از نیروهای نیابتیاش در سراســر خاورمیانه شود».اکونومیست در
ادامه این مطلب به توضیح درباره سیاست جو بایدن که عم ً
ال ادامه
سیاســتهای رئیسجمهور سابق آمریکا است پرداخته اما به نقل
از یک کارشــناس مســائل بینالمللی تصریح کرده که اکنون این
جمهوری اسالمی ایران است که آمریکا را تحت فشار حداکثری قرار
داده است .نشریه آمریکایی تأکید میکند« :آقای بایدن در تبلیعات
انتخاباتی وعده بازگشــت به برجام را مطرح کــرد .با وجود این او
عم ً
ال برای افزایش قدرت چانهزنی آمریکا اکثر تحریمهای ترامپ را
پابرجا نگاه داشته است .اما به گفته مارک فیتزپاتریک ،کارشناسان
اندیشکده مطالعات راهبری بینالمللی ،اکنون که برنامه هستهای
ایران در حال پیشرفت است این تهران است که بایدن را تحت فشار
حداکثری قرار داده است».اکونومیست با اشاره به بیانات مقام معظم
رهبری ،آمریــکا را از نگاه ایران «غیرقابل اعتماد» توصیف کرده و
اذعان کرده منافع اقتصادی ناشــی از برجام عمر چندانی نداشته
اســت .این نشریه همچنین به ایستادگی ایران در برابر شدیدترین
فشارهای اقتصادی که در توان واشنگتن است اعتراف کرده است.
در این مقاله آمده است« :از نگاه ایران ،آمریکا مطابق با آنچه رهبر
عالیمقام ایران ،آیتاهلل علی خامنهای از مدتها پیش هشدار داده
نشان داده که کشوری غیرقابل اعتماد است .منافع اقتصادی برجام
دوام چندانی نداشــتند .و ایران اینطور فکر میکند که توانسته در
برابر بدترین فشار اقتصادی که آمریکا توان اعمال آن را دارد ایستاده
است».از نگاه اکونومیســت ،تحریمها ،در کنار شیوع کووید 19-و
کاهش بیســابقه قیمت نفت لطمات زیادی به اقتصاد ایران وارد
کردند اما شرایط اقتصادی این کشور طبق پیشبینیهای صندوق
بینالمللی پول رو به بهبود است ،ضمن آنکه چین هم به بزرگترین
خریدار نفت ایران تبدیل شده است .از لحاظ وضعیت منطقهای هم
ایران قدرتمندتر شده است .اکونومیست در این باره اینطور توضیح
میدهد« :در منطقه هم ایران قدرتمندتر شده است .این کشور به
بقای بشار اسد در سوریه کمک کرد و از دوستانش در عراق در برابر
افراطیهــای داعش کمک کرد .در جنوب ،متحدان ایران در یمن،
ائتالف تحت رهبری ســعودی را به جستجوی راهی برای خروج از
جنگ واداشتهاند».در ادامه آمده است« :در افغانستان ،آمریکاییها
توسط طالبان تحت تعقیب قرار گرفتهاند .حتی متحدان آمریکا در
حاشیه خلیج [فارس] هم تالشها برای برقراری روابط با حکومت
دینساالرانه ایران را آغاز کردهاند».

تورم منفی  ۱.۲درصدی قیمت مسکن در شهریورماه؛

ترمز شتاب افزایش قیمت مسکن کشیده شد
بررسی آمارها نشــان میدهد نرخ تورم مسکن تهران در شهریورماه
نســبت به مردادماه کاهشــی بود و نرخ تورم ماهانــه به منفی ۱.۲
درصد رسیده است.به گزارش ایرنا ،دولت سیزدهم کمک به معیشت
مردم را در ســرلوحه اقدامات خود قرارداده است .یکی از برنامههای
دولت در این راستا ساخت ســالیانه یک میلیون مسکن است .برای
این منظور برنامههای نیز تدوین شــده است تا تولید تقویت شود و
هزینه و تورم مســکن کاهش یابد.وزیر راه و شهرســازی نیز پس از
رای اعتماد از مجلس اعالم کرد که ساخت و تکمیل طرح اقدام ملی
مســکن که زحمات فراوانی برای آن کشیده شده در دولت سیزدهم
تــداوم خواهد یافت .همچنین واحدهای نیمهتمام مســکن مهر نیز
به اتمام میرسند«.رســتم قاســمی» تاکید کرد :مسکن محرومان و
کمدرآمدها از اولویتهای دولت ســیزدهم اســت .با ایجاد جاذبه و
ارایه مشــوق تالش خواهیم کرد تا کمدرآمدها صاحب مسکن شوند.
اگرچه چند ماهی از حضور دولت ســیزدهم بر سر کار نمیگذرد اما
نتیجه اقدامات دولت در بخش مســکن قابل تامل است .به گونهای
که براســاس آخرین آمار منتشــر شده توســط مرکز آمار نرخ تورم
مسکن تهران در شهریورماه کاهشی بوده است .مرکز آمار در گزارش
خود نرخ تورم مســکن در آخرین ماه تابستان  ۱۴۰۰را منتشر کرد.
براســاس این گزارش نرخ تورم ماهانه که درصد تغییر عدد شاخص
قیمت ماه جاری ،نســبت به عدد شاخص ماه قبل است ،در شهریور
ماه  ١٤٠٠برابر منفی  ۱.۲درصد شــد و در مقایسه با مردادماه ۴.۸
درصد کاهش یافت .بررســی نمودارها نشان میدهد که تورم ماهانه
در تیرمــاه  ۱۳۹۸نیز منفی بود اما ایــن روند تنها تا آبان ماه همان
سال دوام داشت و دوباره سیر نزولی داشت .در فاصله بین آبان و دی

ماه سال گذشــته نیز تورم ماهانه مسکن در تهران کاهشی و منفی
بود اما بالفاصله در مدار صعود قرار گرفت و اســتارت سیر نزولی آن
در شــهریورماه  ۱۴۰۰زده شده است .براساس این گزارش نرخ تورم
سالیانه مسکن شــهریور ماه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص
قیمت در یک ســال منتهی به شــهریور  ،۱۴۰۰نسبت به شاخص
دوره مشــابه سال قبل را نشــان میدهد  ۷.۹درصد کاهش داشت.
نرخ تروم سالیانه شهریورماه  ۱۴۰۰برابر  ۶۷.۳درصد شد در حالیکه
این شــاخص در شهریورماه سال گذشته  ۷۵.۳درصد بود .همچنین
نرخ تورم نقطهای مسکن پایتخت در شهریورماه  ۲۳.۸درصد بود که
نســبت به ماه مشابه سال گذشــته  ۹.۹درصد کاهش داشت .یعنی
خریداران خانه برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت
به شهریورماه سال گذشــته باید  ۲۳.۸درصد بیشتر پرداخت کنند.
تورم نقطهای از اردیبهشــت ماه  ۹۶روند صعودی را در پیش گرفت
و در اردیبهشــت سال  ۹۸به باالترین رقم خود رسید اما دوباره روند
نزولی را تا شهریور و آبان ماه سال گذشته در پیش گرفت .اما دوباره
در مدار نزولی قرار گرفته است .بررسی جداول آماری نشان میدهد
که بیشترین نرخ تورم سالیانه مسکن شهر تهران در سال  ۹۸مربوط
بــه ماههای تیر و مرداد به ترتیب با رقــم  ۹۰.۲و  ۹۰.۶درصد بوده
است .این نرخ در سال  ۹۹در ماههای نخست روند نزولی را در پیش
میگیرد و تا تیر ماه به رقم  ۴۶.۴درصد هم میرســد اما دوباره بر
مدار نزولی قرار میگیرد و در اســفندماه ســال گذشته برابر ۷۸.۲
درصد بوده اســت .نرخ تورم مســکن تهران از ابتدای ســال همواره
نوسان داشته است و در فروردین ماه  ۸۱.۵درصد بود و در مرداد ماه
 ۷۵.۳درصد میشود.

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری
در پوشش کارت واکسن کرونا
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای
ناجا نسبت به کالهبرداری یا سوءاستفاده از شهروندان در پوشش
صدور کارت واکسن کرونا هشدار داد.سرهنگ علیمحمد رجبی
در گفتوگو با ایسنا ،با اشــاره به فرآیند آنالین دریافت کارت
واکســن کرونا ،اظهار کرد :برابر اعالم مسئوالن وزارت بهداشت
و ســتادملی مقابله با کرونا تمامی افرادی که واکســن کرونا را
تزریق کرده باشند ،میتوانند با مراجعه به سامانه سالمت ،کارت
واکسن دیجیتال فارسی خود را به صورت رایگان دریافت کنند.
وی ادامه داد:در این شــرایط ممکن است افراد سودجو با ایجاد
سامانههای جعلی یا حتی تماس و ارسال پیامک به شهروندان
مبالغی را برای صدور کارت واکســن دریافت کرده یا اطالعات
هویتی کاربران را دریافت کنند که الزم است شهروندان هوشیار
باشــند که صدور این کارتها به صــورت الکترونیک یا همان
دیجیتال بوده ،مبلغی برای آن دریافت نمیشــود و تنها مرجع
رســمی صدور آن همان ســامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا
است که از ســوی وزارت بهداشت راه اندازی شده است.رییس
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا
افزود :در مواردی که شهروندان با موارد سودجویانه و مشکوک
روبرو شــدند باید بدانند که یا به سایتها و صفحات فیشینگ
هدایت خواهند شــد یا احتمال سوءاستفاده از اطالعات هویتی
آنان وجود دارد و از این رو الزم است که اعتماد کردن به چنین
تبلیغاتی که ممکن اســت از طریق تماس یا ارسال پیام انجام
شود ،پرهیز کنند.
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امیرعبداللهیان در نشست خبری با وزیر خارجه ونزوئال:

ی  ۲۰ساله تدوین میشود
سند همکار 

رئیس دستگاه دیپلماسی کشــورمان درباره رایزنیاش با همتای ونزوئالیی
خود ،گفت :گفتگوهای مهمی با یکدیگر داشــتیم و توافق کردیم نقشه راه
همکاریهای  ۲۰ساله تهران و کاراکاس را ترسیم کنیم.به گزارش خبرنگار
مهر ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیروز (دوشنبه) در
نشســت خبری مشترک با همتای ونزوئالیی خود گفت :گفتگوهای مهمی
با یکدیگر داشــتیم و توافق کردیم نقشه راه همکاریهای  ۲۰ساله تهران و
کاراکاس را ترسیم کنیم.وی اضافه کرد :قبل از پایان سال جاری کمیسیون
مشــترک اقتصادی در تهران برگزار خواهد شد و ما در جریان این نشست،
این ســند را پاراف خواهیم کرد.وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد :در
آینده نزدیک ســفر «مادورو» به تهران را خواهیم داشت.امیرعبداللهیان با
بیان اینکه روابط دو کشور مسیر رو به رشدی را طی میکند ،اظهار داشت:
ما در تمامی زمینههای فنی ،اقتصادی تجاری ،علم و فناوری ،معدن و انرژی
در ســالهای اخیر توافقات خوبی داشتیم .مایل هستم اعالم کنم جمهوری
اســامی ایران از مردم ونزوئال و نهادهای قانونی حمایت میکند و سیاست
آمریــکا در قبال مردم ونزوئال را غیرقابل ســازنده میدانیم.وی همچنین با
تاکید براینکه دستگیری یکی از دیپلمات ونزوئال را راهزنی میدانیم ،اظهار
داشــت :ما در مســیر همکاریهای دوجانبه در مرحلهای قــرار داریم که
کاالهای ایرانی در شهرهای مختلف ونزوئال در دستررس مردم قرار دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد :زمینهها برای سرمایهگذاری در ایران
نیز فراهم شده که جزئیات آن به تدریج اعالم میشود.امیرعبداللهیان گفت:
برای بخش خصوصی ،ونزوئال یک فرصت برای توسعه همکاریهای دوجانبه
است و در تمام حوزهها بخش خصوصی میتواند وارد همکاری شود.
روابط ایران و ونزوئال راهبردی است
به گزارش مهر« ،فلیکس پالسنسیا گونسالس» وزیر امور خارجه ونزوئال نیز
در این نشست خبری ،خطاب به حسین امیرعبداللهیان گفت :جناب آقای
وزیر برای من باعث افتخار اســت که در تهران باشم و این شهری است که
آن را دوســت داریم و انگار در منزل خودمان هستیم!وی با بیان اینکه سفر
به ایران اولین ســفر خارجی من اســت ،افزود :ایران دوست راهبردی برای
دولت ،مردم و رئیس جمهور ونزوئال است.گونســالس با اشــاره به دیدار او
با رئیسجمهور کشورمان ،اظهار داشت :امروز برنامه کاری مهمی داشتیم.
مفتخرم اعالم کنم که صبح امروز جناب رئیسی من را به حضور پذیرفتند.
وی با بیان اینکه همکاریهای دو کشــور به نفع هردو کشور ،است ،افزود:
برنامه  ۲۰ساله مشترک قطعاً ابزاری برای سازندگی ملتهای ما است.وزیر
امور ونزوئال با اعالم اینکه قبل از پایان ســال جاری ،کمیسیون مشترک را
در تهران بزگزار میکنیم ،تاکید کرد :در کمیسیون مشترک در تهران جمع
خواهیم شد و برنامه را تنطیم میکنیم و باید بالفاصله آن را شروع کنیم.
وزیر امور خارجه ونزوئال خطاب به رئیس دســتگاه دیپلماســی کشورمان،
گفت :از فرمایشــات جنابعالــی در محکومیت نقض حقــوق مردم ونزوال
تشــکر میکنم .فردی که ربوده شده ،عضو هیئت دولت ملی برای مذاکره
با اپوزیسون بوده است که مورد آدم ربایی قرار گرفته است و ما آن را محکوم
میکنیم.گونســالس در عین حال اعالم کرد :کشــوری هستیم که مداخله
خارجی را نمیپذیریم.وی همچنین گفت :از دولت صربستان برای برگزاری
 ۶۰امین سالگرد تأسیس جنبش عدم تعهد تشکر میکنم.وزیر امور ونزوئال
با بیان اینکه آرزوی سالمتی «مادورو» برای ملت ایران را تسلیم کنم ،گفت:
ملت ایران دارای هفت هزار ســابقه است و تجربه زیادی در مقاومت دارد و
مایل هستیم از ملت ایران یاد بگیریم و میخواهیم هماهنگ با شما آیندهای
بر اســاس احترام به حقوق بینالملل و همــکاری و تحمل یکدیگر و همه
شمولی بسازیم.
فرماندهکل سپاه در بم:

به آیندهامیدوار هستیم
گروه استانها ـ فرماندهکل سپاه
پاســداران انقالب اسالمی گفت:
انشاءاهلل با استمرار خدماترسانی
مجموعه مختلف خدماترســانی
کشور و نهادهای حمایتی و بسیج
و سپاه بتوانیم بهتدریج سایههای
پدیــده محرومیت را از کشــور
دور کنیم.به گــزارش خبرگزاری
تسنیم از کرمان ،سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرماندهکل سپاه
پاســداران انقالب اســامی که بهمنظور افتتاح چند پروژه ظهر دیروز
وارد بم شــد در بدو ورود به کرمان در جمــع خبرنگاران اظهار کرد :ما
ارادت خاصی نســبت به اســتان کرمان و همه شهرستانهای این استان
علیالخصوص شهرستان بم داریم که بم یادآور خاطره تلخ زلزله بم است.
وی افــزود :در زمان زلزله در کرمان دو ســه روز در خدمت فرماندهان
عزیزی همچون ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید حاج
احمــد کاظمی بودیم که در آن زمان فرماندهی نیروی هوایی ســپاه را
بهعهده داشتند و با استفاده از پرندههای بالثابت و بالگرد در امدادرسانی
به مردم این شهرســتان نقش تعیینکنندهای داشتند.فرماندهکل سپاه
پاسداران انقالب اســامی افزود :هدف اصلی ما از سفر به استان کرمان
ارزیابی وضعیت آمادگی و توان رزم یگانهای مســتقر در این اســتان و
همچنین افتتاح پروژههای به ثمر نشســته محرومیتزدایی سپاه ثاراهلل
استان کرمان است.سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد :افتتاح پروژه آبرسانی
به تعداد زیادی از روســتاهای محروم این اســتان و خصوصاً شهرستان
بم صورت خواهد گرفت که انشاءاهلل با استمرار خدماترسانی مجموعه
مختلف خدماترسانی کشور و نهادهای حمایتی و بسیج و سپاه بتوانیم
بهتدریج سایههای پدیده محرومیت را از کشور دور کنیم و به آینده این
وضعیت امیدوار هستیم.

@sobheqtesad

سیاست

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4750
سه شنبه  27مهر  12 1400ربیع االول  19 1443اکتبر 2021

2

رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال:

سیاست ما توسعه روابط با کشورهای آمریکای التین به ویژه ونزوئال است
رئیسجمهور روابط با ونزوئال را دوستانه توصیف کرد و گفت:
سیاست جمهوری اســامی ایران توســعه معنادار روابط با
کشــورهای درحال توسعه بخصوص کشورهایی که به دنبال
حفظ اســتقالل خود هستند،اســت.به گــزارش خبرگزاری
مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری ،حجت
االسالم سید ابراهیم رئیسی دیروز دوشنبه در دیدار «فلیکس
پالسنسیا گونسالس» وزیر امور خارجه ونزوئال ،گفت :آمریکای
التین بخصوص ونزوئال جزو اولویتهای دیپلماسی اقتصادی
جمهوری اسالمی ایران است و ما مصمم هستیم روابط خود را
با این کشورها توسعه دهیم.وی با بیان اینکه ما مسیر پیشرفت
را با قدرت ادامه خواهیم داد ،افزود :در این دولت مصمم هستیم
مشــکالت ایجاد شده از سوی دشمنان را کنار بزنیم و مسیر
پیشرفت کشور را ادامه دهیم.رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت
گسترش روابط تهران  -کاراکاس در حوزههای مختلف ،گفت:
برای توسعه مناسبات دوجانبه باید برنامه روشن و بلند مدت
طراحی شــود تا چشم انداز روابط به سمت تقویت حداکثری
حرکت کند.رئیســی با تحســین همراهی ونزوئال با ایران در
مجامع بینالمللی ،افزود :بــا برنامه همکاریهای بلند مدت
رئیس قوه قضائیه گفت :عوامل ،مسببان،
مباشــران و معاونان این جنایتها باید
جدیتر تعقیب شوند و اجازه نخواهیم
داد خون این انسانهای بیگناه پایمال
شــود.به گزارش خبرگزاری فارس ،به
گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجت
االســام والمسلمین محسنی اژهای در
جلســه صبح دیروز دوشنبه (  ۲۶مهر)
شورای عالی قوه قضائیه با تبریک میالد
خجسته پیامبر اعظم (ص) و آغاز امامت
و والیت بقیه اهلل االعظــم (عج) اظهار
داشــت :با طلوع نور و رحمت ،بخشی
از کاخهای ظلم مستکبران فرو ریخت
و امیدواریم بــا ظهور منجی موعود که
حامل همین نور و رحمت واسعه است،
بنیان و ریشــه ظلم و همــه کاخهای
مستکبران فرو ریزد.وی همچنین ابراز
امیدواری کــرد که مســلمانان جهان
بــا اتحاد بیشــتر ،بصیــرت و تالش و
جهادشــان بتواننــد دســت ظالمان و
مســتکبران و متجاوزان را از بالد اسالم
قطع و کوتــاه کنند.رئیس قوه قضائیه
گفت :امیدواریــم به برکت این ایام و با
جهاد اکبر و اجرای عدالت بتوانیم دست
ظالمان زمان و متعدیان به حقوق مردم
و بیتالمــال را کوتاه کرده و یار مظلوم
و خصم ظالم باشــیم و رنجهایی که در
مســیر تحقق عدالت وجــود دارد ما را
خسته ،منفعل و زمینگیر نکند.
حجت االســام والمســلمین محسنی
اژهای افــزود :امروز شــیطان بزرگ و
صهیونیســتها و عوامل آنها به اشکال
مختلف در حال گســترش جنایات ضد
بشری در جهان هستند و در طول تاریخ
و دهههای اخیــر اقدامات رذیالنه علیه
ملتهای آزادیخواه جهان انجام دادهاند.
وی بر همین اساس از مسلمانان جهان

میان دو کشور ،چشمانداز روشــنی برای گسترش و تعمیق
روابط وجــود دارد.رئیسجمهور با بیان اهمیت دولت ونزوئال
در سیاســت خارجی ایران ،ابراز امیدواری کرد :با سفر رئیس
جمهور ونزوئال به تهــران در آینده نزدیک ،گامهای جدیدی
برای همکاریهای بلندمدت دو کشور برداشته شود.وزیر امور
خارجه ونزوئال نیز در این دیدار با ابالغ سالمهای گرم رئیس
جمهور کشورش به رئیس جمهوری اسالمی ،ایران و ونزوئال
را دو کشــور دوست توصیف کرد و گفت :دو کشور در مقابل
نظام سلطه و کسانی که میخواهند به استقالل ما لطمه وارد
کنند ،متحد هستند«.فلیکس پالسنسیا گونسالس» از ایران به
عنوان کشور مهم و تأثیرگذار منطقه نام برد و گفت :جمهوری
بولیواری ونزوئال در کنــار ایران به دفاع از چندجانبهگرایی و
مقابله با مداخله آمریکا متعهد است.وزیر امور خارجه ونزوئال
هم با تاکید بر ضرورت گسترش روابط دو کشور ،گفت :تدوین
برنامه روابط بلند مدت دو کشور میتواند در تحقق این هدف
مؤثر باشــد و ونزوئال آماده توســعه روابط درهمه زمینهها با
جمهوری اسالمی ایران است.

محسنیاژهای:

عوامل ترور سردار شهید سلیمانی و
دانشمندان ایرانی جدیتر تعقیب شوند
خواست که در برابر توطئههای دشمنان
هوشــیار باشند و فریب و نیرنگ آنها را
که به دنبال تفرقه افکنی در امت اسالم
هستند نخورند و اجازه ندهند شیاطین
به اهداف شــوم خود برسند.رئیس قوه
قضائیه با بیان اینکه انسانهای آزادیخواه
جنایات ضد بشــری مستکبران مدعی
دفاع از حقوق بشر را تحمل نمیکنند،
به جنایات نظام ســلطه علیه مسلمانان
در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت:
در دو هفتــه اخیر عناصــر تفاله نظام
ســلطه که دســت پرورده و مستظهر
به حمایت شــیطان بزرگ هستند در
قندوز و قندهار افغانستان در روز جمعه
مردم مســلمان بیگنــاه نمازگزار را به
خاک و خون کشــیدند.حجت االسالم
والمســلمین محســنی اژهای از غریب
آبــادی معــاون جدیــد بینالملل قوه
قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر خواست
کــه با کمک وزارت امور خارجه و دیگر
نهادهای ذیربط ،این جنایات و جنایاتی
که نظام ســلطه در طول ســالیان دراز
علیه ملــت ایران انجام داده را با فوریت
از طریق مجامــع حقوقی بینالمللی و
دادگســتری تهران پیگیری کند.وی با
تاکید بر اینکه نبایــد در موضع صرف
تدافعی قرار گرفت ادامه داد :کســانی
که ایران را به نقض حقوق بشــر متهم
می کنند درحالیکه خودشان بزرگترین
ناقضان حقوق بشــر هستند باید مورد
مواخذه قرار گیرنــد و در برابر جنایاتی

که علیه مردم ایــران و دیگر ملتهای
آزادیخواه انجام دادهاند پاسخگو باشند.
عوامل ترور شهید ســلیمانی جدیتر
تعقیب شوندحجت االسالم والمسلمین
محسنی اژهای با اشاره به ترور سرلشگر
شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین
دانشمندان کشورمان که توسط آمریکا
و صهیونیســتها به شهادت رسیدهاند،
تأکید کرد :عوامل و مسببین و مباشرین
و معاونیــن این جنایتها باید جدی تر
تعقیب شوند و اجازه نخواهیم داد خون
این انسانهای بیگناه پایمال شود.رئیس
قوه قضاییه با اشاره به بررسی و تصویب
طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در
مجلس از نمایندگان ملت خواست که با
استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از
تصویب پیشنهاداتی که این طرح جامع
را ممکن اســت از هــدف اولیه و اصلی
خود خــارج کند ،قانونی جامع االطراف
در نهایت تصویب کنند.حجت االسالم
والمسلمین محســنی اژهای با اشاره به
ارائه برخی پیشنهادات در خصوص این
طرح در صحن مجلــس از نمایندگان
خواست که با نگاهی جامع به این مسئله
نگاه کنند.وی در همین راستا به معاون
اول قوه قضائیه و معاونتهای حقوقی و
امور مجلس مأموریت داد که در بررسی
نهایی این موضــوع با مجلس همکاری
کنند.رئیس قوه قضائیه به مأموریتهای
خطیر و متنوع این قوه نیز اشاره کرد و با
اشاره به مشکل کمبود بودجه و امکانات

متناســب با این مأموریتها ،خواستار
توجه و مســاعدت مجلس ودولت برای
تأمین نیازهای دستگاه قضا شد.رئیس
قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
خطاب به همکاران خود در دستگاه قضا
اظهار داشت :امر قضا سخت و حجم کار
ما باالســت و گرفتاریها و مشکالت هم
وجود دارد اما این مشــکالت و حرف و
حدیثهایی که برخی معاندان یا حتی
خیرخواهان کم اطالع مطرح میکنند
نباید مــا را از مأموریت اصلی خود که
پیشــگیری از جرم و قضاوت به حق و
فصل خصومتهاســت ،بــاز دارد و از
جاده عدل و انصــاف خارج کند.حجت
االســام والمسلمین محســنی اژهای
افزود :ســختیها نبایــد کمترین تأثیر
را در کیفیت کارمــان و اتقان آرایمان
و خیرخواهــی و قضاوت بحق ما درباره
تظلمخواهان داشته باشد و ما باید برای
رضای خدا و بر اساس آموزههای فقهی
و شــرعی عمل کنیم.وی با بیان اینکه
رســیدن به کمال زحمت دارد تصریح
کــرد :ما باید زمینه ســاز ظهور منجی
عالم باشیم و در این راه دشوار ،هم باید
خودمان با تحمل ســختیها در مسیر
حق حرکت کنیم و هم باید با کســانی
که در مســیر درست ســنگ اندازی و
مانع ایجاد میکنند برخورد و راه را برای
حرکت دیگران در راه حق  ،هموار کنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه
قضایی مصمم اســت با همه کسانی که
ســد راه مردم میشــوند و مانع ایجاد
میکنند برخورد قاطع و دست متعدیان
به حقوق مردم و بیتالمال را قطع کند،
تصریح کرد یقین دارم با همدلی مجلس
و دولت و کمک مردم میتوانیم زمینه
تحقق عدالت را هموارتر کنیم.

در گفتگوی تلفنی رئیس مجلس با رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه انجام شد

تاکید قالیباف و والودین بر تشکیل کمیسیونهای مشترک عالی پارلمانی و اقتصادی میان دو کشور
رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه در گفتگویی تلفنی بر ضرورت تشکیل کمیسیونهای مشترک عالی پارلمانی و اقتصادی میان دو کشور و لزوم
س تلفنی با ویاچسالو والودین رئیس
برگزاری هرچه سریعتر نشست بعدی این کمیسیونها تأکید کردند.به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی طی تما 
دومای دولتی فدراسیون روسیه گفتگو کرد.قالیباف در ابتدای این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک به مناسبت انتخاب مجدد ویاچسالو والودین به عنوان رئیس دومای دولتی فدراسیون
روســیه بر تقویت و تحکیم ارتباطات پارلمانی میان مجلس شــورای اسالمی و فدراسیون روســیه تأکید کرد.رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش کمیسیون مشترک عالی
پارلمانی در پیشبرد اهداف اقتصادی و رفع موانع احتمالی میان دو کشور افزود :مجلس شورای اسالمی برای حفظ و تداوم همکاریهای اقتصادی و تجاری از برگزاری جلسات کمیسیون
مشترک اقتصادی و کمیسیون مشترک عالی پارلمانی فیمابین استقبال و حمایت میکند.قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مجالس جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون
روسیه در تسهیل و تسریع همکاریهای دو دولت در عرصه های مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.ویاچسالو والودین ،رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه نیز در این
گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از تبریک رئیس مجلس شورای اسالمی بر لزوم توسعه و گسترش همکاریهای پارلمانی در سطوح مختلف تأکید کرد.وی در ادامه با اشاره به روند رو به
رشد مناسبات فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران در عرصههای مختلف تصریح کرد :روابط دو کشور مبتنی بر احترام متقابل بوده و هدف ما در پارلمان روسیه توسعه و تقویت
تعامالت و اجرایی شدن توافقات فیمابین میباشد.

منـــاقصهعمـــومی
ش کرتگازاستانکرمانشاه

به شماره 2000001339000059

قراردادهای خرید تسلیحاتی در سفر به
روسیه پیگیری میشود
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت :ما قراردادهای خرید تسلیحاتی بعد از
خاتمه تحریم تســلیحاتی با روسیه داریم که در سفر مسکو در همه این موارد
با طرف روسی صحبت خواهیم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ،سرلشکر محمد
باقری رئیس ســتادکل نیروهای مســلح که به دعوت وزیر دفاع روسیه به این
کشور سفر کرده است ،در بدو ورود به مسکو در تشریح اهداف این سفر ،گفت:
ما با نیروهای مسلح کشور روسیه همکاری داریم و در طی سالهای اخیر این
همکاری توســعه بیشتری پیدا کرده اســت و در مقطع فعلی سفر اینجانب به
دعوت وزیر دفاع روســیه صورت میگیرد که عالوه بر مسائل دوجانبه نظامی
که داریم و باید پیگیری شــود ،موضوع افغانستان از جمله موضوعاتی است که
در این سفر به طور خاص مورد مشورت دو طرف قرار خواهد گرفت.وی افزود:
حوادث افغانستان قطعاً بر کشورهای منطقه از جمله بر جمهوری اسالمی ایران
و جمهوری فدراتیو روسیه و دیگر کشورها تأثیر دارد و در این سفر درباره آنها
صحبت خواهیم کرد.رئیس ستادکل نیروهای مسلح درباره همکاریهای دفاعی
دو کشــور پس از لغو تحریمهای تسلیحاتی ،گفت :ما در همکاریهای نظامی
دوجانبه در حوزههای آموزش ،مســابقات نظامی ،تبادل تجربیات و همچنین
ادامه همکاریها در مســیر امنیت کامل کشــور سوریه و همچنین در صنایع
دفاعی با یکدیگر همکاریهایی داشــته و داریم.سرلشکر باقری با بیان اینکه ما
قراردادهای خرید تسلیحاتی بعد از خاتمه تحریم تسلیحاتی را با روسیه داریم
که در این ســفر در همه این موارد با طرف روسی صحبت خواهیم کرد ،گفت:
این سفر در مقطع آغاز سیزدهم صورت میگیرد و دولت آقای رئیسی هم نگاه
خاصی به حوزه شرق و کشورهای آسیایی دارند و همچنین عضویت جمهوری
اســامی ایران در پیمان شانگهای نیز اتفاق مهمی است و قطعاً همکاریهای
فیمابین جمهوری اسالمی ایران و روسیه نیز از این جهت توسعه بیشتری پیدا
خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

بازگشت به برجام را تحریم نکردهایم لیکن
توپ در زمین غربی هاست
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :اتحادیه اروپا اگر قصد وساطت
یا میانجیگری بین  ۱+۴و ایران دارد باید مفروضش این باشــد که تمام تقصیر
بن بســت مذاکرات بر عهده آمریکا و تروئیکای اروپایی اســت نه آخرین قدم.
محمود عباسزاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شــورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،با
بیان اینکه برای اداره کشور نیازی به برجام و مذاکره با غرب نداریم ،اظهار کرد:
بازگشت به برجام را هم تحریم نکرده ایم لیکن توپ در زمین غربی هاست.وی
با بیان اینکه بازگشت به برجام» درباره آنهایی صادق است که از آن خارج شده
اند یا از زیر بار انجام تعهدات خود شانه خالی کرده اند و شرمنده اند ،افزود:در
شرایط جدید این جمهوری اسالمی ایران است که باید برای طرف مقابل شرط
تعیین کند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید
بر اینکه اتحادیه اروپا اگر قصد وســاطت یا میانجیگری بین  1+4و ایران دارد
باید مفروضش این باشــد که تمام تقصیر بن بست مذاکرات بر عهده آمریکا و
تروئیکای اروپایی است ،گفت :بدیهی است که لغو تحریم ها و اجرای تعهدات
برجامی توســط آمریکا و اروپا اولین قدم برای شروع مذاکرات است نه آخرین
قدم.عباسزادهمشکینی در پایان تصریح کرد :آنهایی که در داخل کشور با ارائه
اطالعات و تحلیل های غلط از شرایط اقتصادی ایران ،قصد ایفای نقش جاده
صاف کن برای غربی ها دارند تاریخ مصرفشان تمام شده است.
شریعتی:

نوبت دوم

شرکت گازاستان کرمانشاه درنظردارد مناقصه عمومی به شماره  2000001339000059را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه :اجرای عملیات گازرسانی به محور داریان.
شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تأسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشتن ظرفیت مجاز
کاری  ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) پیگیری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه51.723.907.929 :ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه2.670.000.000:ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/07/10می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت16:00روز شنبه مورخ.1400/08/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  16:00روز یکشنبه مورخ .1400/08/16
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :ساعت  9:30روز دوشنبه مورخ.1400/08/17
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه ،میدان آزادی ،ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق  215یا پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی
( )WWW.NIGC-KSh.irمراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

سرلشکر باقری در بدو ورود به مسکو:

«روحانی» باید درباره اخالل در نظام ارزی
توضیح دهد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اســامی گفت :در دولت روحانی
منابع ارزی کشور به تاراج رفت که رئیسجمهور سابق باید در این باره توضیح
دهد.مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محکومیت مدیران ارزی
دولت سابق چون ولیاهلل ســیف و احمد عراقچی ،اظهار داشت :با سو تدبیر و
البته با برنامهریزی این افراد ،چند ده میلیارد دالر از منابع کشــور و همچنین
چند ده تن طال به حراج رفت.وی بیان کرد :البته عبدالناصر همتی هم در جایی
گفتــه بود کــه در دوره وی بیش از  ۱۸میلیــارد دالر ارز دولتی و  ۶۰تن طال
توزیع شــد که اثربخش نبود ،عم ً
ال به تاراج رفت و ســرمایه کشور به باد رفت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد
باید با ریشــههای اصلی فساد برخورد شود ،تصریح کرد :کسانی که تصمیمات
اصلی را در این زمینه اتخاذ کردند و باعث شــدند منابع ارزی کشــور به تاراج
برود ،باید پاسخگوی تصمیم اشتباه خودشان باشند.سخنگوی کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :برخی از دولتمردان روحانی که در این زمینه
اشتباهاتی را مرتکب شدند ،گفتهاند که تصمیم اصلی را حسن روحانی میگرفت
و بنابراین وی باید در این باره توضیح دهد که توضیحاتش قطعاً بسیار مهم است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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@sobheqtesad

@sobheqtesad

اقتصاد کالن

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4750
سه شنبه  27مهر  12 1400ربیع االول  19 1443اکتبر 2021

نظام یارانهای تغییر میکند

صدور کارتهای اعتباری معیشتی برای مردم

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از ارائه پیشنهادی ازسوی کمیسیون متبوعش
مبنــی بر صدور کارت های اعتباری به هر فرد با هدف تقویت ســفره خانوار به جای
اختصاص ارز یارانه ای به واردات کاالهای اساسی در قالب ارز  ۴۲۰۰تومانی خبر داد.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئوالن دولتی در
رابطــه با نظام ارز ترجیحی ،گفت :با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن در
مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمتها در اقتصاد کشور هستیم .هرچند تصمیماتی
که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد این بود که کاالهای اساسی
با نرخ ارز  4200تومانی در اختیار مردم قرار گیرد اما با وجود اینکه این تصمیم خوب
بود اما به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از ســال  97تاکنون
شاهد افزایش بیرویه قیمت کاالهای اساسی هستیم همان کاالهایی که ارز ترجیحی
بــه آنها اختصاص پیدا کرده اســت.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای

۱۲۵۰۰میلیارد تومان
یارانه به  ۳دهک ثروتمند
پرداخت شد
بر اســاس گزارش تفریغ بودجــه ،در حالی که
بخشی از منابع هدفمندی صرف پرداخت یارانه
بنزینی شد ۱۲۵۰۰ ،میلیارد تومان یارانه به سه
دهک ثروتمند پرداخت شــده است.به گزارش
تسنیم ،بررســی گزارش تفریغ بودجه 1399
نشــان میدهد ،مبلغ  3500میلیــارد تومان از
منابع هدفمنــدی یارانهها صرف پرداخت یارانه
معیشــتی شده است.از ســوی دیگر علی رغم
شناســایی بیش از  23میلیون نفر یارانه نقدی
ســه دهک باالی درآمــدی یارانهبگیر اقدامی
جهت قطع یارانه نقدی آنها انجام نشــده است.
لذا مبلغ  12هزار و  500میلیارد تومان یارانه به
این افراد پرداخت شده است.علی رغم اختصاص
مبلغ  10هزار و  200میلیــارد تومان از منابع
هدفمندی یارانهها برای اجرای برنامههای ایجاد
اشــتغال مولد ،تثبیت اشتغال موجود و اجرای
سیاســتهای بازار کار صرفاً مبلغ  373میلیارد
تومان (معادل  37درصد آن )بابت این پرداخت
شده است.

اســامی ادامه داد :اگرچه در بودجه ساالنه ارز  4200تومانی بعضا در نظر گرفت ه شد
اما مردم عمال کاالهای اساســی را همچنان گران خریداری میکنند و متأسفانه این
وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست
و به مفهوم ســاده ساالنه بخش عمدهای از منابعی که میتوانست به اقتصاد کشور و
معیشت مردم کمک کند به رانت و فساد تعلق میگیرد و مردم از آن سودی نمیبرند.
وی افزود :اخیرا در نشســتهای مشترک با مسئوالن دولتی توافقاتی داشتهایم البته
پیشــنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت موثر بر
قیمــت کاالها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده فروشــی) دارد ،این ارز همچون
گذشــته روال داشته باشد اما تجربه نشــان داده این امکان وجود ندارد لذا پیشنهاد
دیگر کمیســیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه
را به جای پرداختی که به شکل کامال مشخص در طی سالهای اخیر با واردات انجام
میشد را به مصرفکننده ،پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد به عنوان یک کار کارشناسی

اولیه در دستور کار قرار دارد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اضافه
کرد :در جریان این پیشنهاد کارتهای اعتباری برای مردم صادر میشود .این کارتها
به کارتهای ســوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه
دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به اصطالح سوخت را دریافت
میکند ،درواقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت میکند اما اگر مازاد بر آن سوخت
بخواهد طبیعتا با نرخ آزاد محاســبه میشود،بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت،
برای کارت اعتباری صادر شده تا سبد خانوار که امروز به دلیل تورم کوچک شده از این
طریق جبران شود.پورابراهیمی ادامه داد :درصورت اجرای این طرح ،روش توزیع یارانه
که سالهای گذشته به شکلی ایجاد منابع برای واردات کاالهای اساسی بود در قالب
ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر میکند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون
توسط کارشناسان مرکز پژوهشها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این
روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.

میلیونها دالر از بدهیهای معوق مشتریان صندوق ضمانت
صادرات وصول نشده است

پرداخت  ۳۰۰میلیاردی از یارانهها برای
تولید واکسن کووپارس

جمعا مبلغ  ۷۵میلیارد تومان و  ۷۹میلیون دالر آمریکا و  ۳۴میلیون یورو و  ۸میلیون ســایر ارزها از قبیل درهم
امارات به ریال عمان بدهی معوق مشــتریان صندوق ضمانت صادرات ایران وصول نشده است.به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بر اساس نتایج تفریغ بودجه  1399برخی از منابع عمومی دولت یا درآمد شرکتهای
دولتی به موقع وصول نشده که به تبع آن اهداف تقنینی نیز محقق نشده است.از مبلغ  171میلیارد تومانی بدهی
شرکت دخانیات ایران بابت حقوق انحصاری محصوالت دخانی به دولت فقط  3درصد آن به میزان  4میلیارد تومان
واریز شده است.بخشی از مطالبات شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت به مبلغ  33میلیارد تومان بابت ارائه امکانات
مخابراتی و مبلغ سه و نیم میلیارد یورو در خصوص قرارداد و توافق نامه های مبادله شده با شرکت طرف قرارداد
وصول شــده اســت.جمعا مبلغ  75میلیارد تومان و  79میلیون دالر آمریکا و  34میلیون یورو و  8میلیون و سایر
ارزها از قبیل درهم امارات به ریال عمان بدهی معوق مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران وصول نشده است.

ســازمان هدفمندی یارانه ها از محل منابع درآمــدی ،تا کنون بیش از ۳۰۰
میلیارد تومان بابت تولید واکسن کووپارس به موسسه تحقیقاتی رازی پرداخت
کرده اســت.به گزارش ایسنا ،عملکرد ســازمان هدفمندی یارانه ها در اجرای
تبصره  ۱۴قانون بودجه ســال جاری بیانگر پرداخت هایی بابت تولید واکسن
کرونای ایرانی اســت.این پرداخت ها در اجرای ردیــف ( )۱۳جدول مصارف
هدفمندی مربوط به بند (الف)تبصره ( )۱۴قانون بودجه  ،۱۴۰۰انجام شــده
اســت که اخیرا نیز به موسسه تحقیقات واکســن و سرم سازی رازی از محل
منابع درآمدی ســازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت  ۱۰۰میلیارد تومانی
صورت گرفته اســت.پیش از این نیز حدود  ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار از سوی
سازمان هدفمندسازی یارانهها برای تولید  ۲۰میلیون دز واکسن کووپارس به
موسســه رازی پرداخت شــده بود که مجموع پرداختی به این موسسه را به
بیش از  ۳۰۰میلیارد تومان می رساند.آنطور که اخیرا حاجتی  -رئیس سازمان
هدفمندی یارانهها -اعالم کرده است ،حمایت الزم از برای رسیدن به ظرفیت
اسمی ماهیانه  ۱۰میلیون دز واکسن از سوی این سازمان صورت گرفته است
که موسســه رازی بتواند براساس تعهد خود تا آذر ماه سال جاری  ۲۰میلیون
دز واکســن کووپارس رازی را تولید کند.در این رابطه باید یادآور شــد که در
تبصره هدفمنــدی و در جدول منابع و مصارف در ردیف  ۱۲و  ۱۳حدود ۱۱
هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان بابت خدمات وزارت بهداشت پیش بینی شده است
که سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در اجرای قانون با توجه به منابع کسب شده
پرداخت هایی را به بخش های تعیین شده ،طی سال انجام می دهد.

روز پرنوسان برای بورس
بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت؛ به طوری که شاخص کل بورس در ساعات میانی معامالت روندی
کاهشی داشت و تا یک میلیون و  ۴۳۰هزار واحد هم کاهش یافت اما در ساعات پایانی معامالت روندی صعودی
به خود گرفت.به گزارش ایســنا ،شــاخص کل بورس دیروز با  ۸۵۳واحد افزایش در رقم یک میلیون و  ۴۳۶هزار
واحد ایستاد .این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن با  ۴۳۴۷واحد کاهش رقم  ۳۹۳هزار و  ۹۶۳واحد
را ثبــت کرد.معامله گران این بازار  ۵۱۰هزار معامله به ارزش  ۵۵هزار و  ۲۲۵میلیارد ریال انجام دادند ۱۷۰.نماد
بورسی مثبت و  ۲۱۶نماد منفی بودند که از میان آنها ملی صنایع مس ایران ،پتروشیمی شازند ،معدنی و صنعتی
چادرملو ،پتروشــیمی خارک ،پتروشیمی جم ،توسعه معادن و فلزات و پتروشیمی فناوران نسبت به سایر نمادها
بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

شهردار بندرعباس مطرح کرد:

تعامل شهرداری و مجموعه انتظامی استان با
رویکرد آرامش و امنیت شهروندان
شهردار بندرعباس گفت :تعامل شهرداری با مجموعه انتظامی استان با رویکرد
آرامش و امنیت مردم شهر دنبال می شود.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری بندرعباس ،مهدی نوبانی در دیدار با فرمانده انتظامی استان
هرمزگان که به مناسبت هفته گرامیداشت ناجا برگزار شد ،اظهار کرد :فعالیت
در حوزه انتظامی حســاس و نیازمند هوش ،درایت و برنامه اســت.وی افزود:
شــهادت کارکنان ناجا که اخیرا نیز یکی از ایــن افراد خدوم در بندرعباس به
شــهادت رسید ،نشان دهنده آموزش ،انسانیت ،تعهد و اخالق است که در این
مجموعه نهادینه شده است.شهردار بندرعباس با تاکید بر اینکه تعامل شهرداری
با مجموعه انتظامی اســتان با رویکرد آرامش و امنیت مردم شــهر دنبال می
شود ،خاطرنشان کرد :شهرداری به تمامی بخشهای شهر خدماترسانی دارد
و اهمیت کار بخشهای مختلف این مجموعه برای تمام شهروندان قابل لمس
است.ن

تدوینقرارداد انتقال و اشاعه دانش و
فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
رییس ســازمان در این جلســه ضمن اشــاره به اهمیتحمایــت از طرحها و
ایدههای نو در بخش کشــاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست و توجه ویژه به
دانشآموختگان این بخش به عنوان صاحبان دانش تاکید کرد بخش کشاورزی
تشنه دانش است و به دانش نیز باید به عنوان یک نهاده در فرایند تولید محصوالت
کشاورزی توجه ویژهای داشت.مهدی تقیپور با اشاره به تهیه "قرارداد انتقال و
اشاعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی" توسط سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت ،این قرارداد در راستای رسالت
سازمان در گسترش و اشاعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی و تنظیم روابط
بین صاحبان حرفههای مهندسی کشاورزی و کارفرمایان و بهرهبرداران ،به منظور
افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی ،اصالح و بهبود شیوههای مصرف
عوامــل تولید و نهادهها در محصوالت و تولیدات کشــاورزی و منابع طبیعی و
عمومیتبخشی کاربرد و مصرف دانش و فناوریهای جدید در محیط کشاورزی
و روستایی تدوین و به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان ابالغ شده است.
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

هدف از طرحهای توسعه ای رضایت بیش از
پیش مشترکان همراه اول است
درجلسه ای با شرکت ناک روند عملیات توسعه ارتباطات سیار در استان بررسی
و بر کســب رضایت مشترکان همراه اول تاکید شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با
تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه  ،از وضعیت مناسب پوشش تلفن همراه
استان سخن گفت و افزود :با تمام این وجود  ،فعالیتهای توسعه ای در راستای
افزایش کیفیت شبکه تلفن همراه باید ادامه داشته باشد.وی با تاکید به مدیران
شرکت پیمانکار عملیات توسعه همراه اول در استان  ،نسبت به تسریع در اجرای
پروژه گفت  :تکمیل سایت های نیمه کاره و راه اندازی آنها در اولویت باشدو در
این راستا برنامه ریزی الزم صورت گیرد.مدیر مخابرات منطقه گلستان کسب
رضایت بیش از پیش مشــترکان همراه اول در استان را از اهداف برنامه های
توسعه ای استان دانست و برای رسیدن به این هدف و اجرای به موقع طرح ها
و پروژه دستورات ویژه صادر کرد.
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قاسمی:

زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن در ۸۰۰
شهر تامین شد
وزیر راه و شهرســازی از تامین زمین در  ۸۰۰شــهر در قالب طرح ساخت چهار
میلیون واحد مســکونی خبر داد و گفت :حدود  ۴۰۰میلیون تومان وام را برای
ساخت مسکن در مراکز استانها در نظر گرفتهایم که این مبلغ برای روستاها ۲۵۰
میلیون تومان است«.رســتم قاسمی» دیروز دوشنبه در حاشیه برگزاری مراسم
چگونگی
معارفه مدیرعامل جدید شــرکت راه آهن در جمــع خبرنگاران درباره
ِ
جزییات ســاخت چهار میلیون واحد مسکن ،افزود :در مجلس طی ماه گذشته
ابالغ شده است که می تواند کمک بسیار بزرگی به مردم برای صاحبخانه شدن
کند.قاسمی ادامه داد :ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم به
این معنی نیست که هر سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد؛ همه می دانیم
ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می برد .در وهله نخست اعالم کردیم
که تا حدود دو میلیون واحد مســکونی را شروع می کنیم و هم اکنون عملیات
اجرایی آن نیز در مرحله آغاز شــدن است.وی ادامه داد :طبق آخرین اطالعاتی
که دیروز صبح از سازمان ملی و زمین گرفتم در بیش از  ۸۰۰شهر ،زمین برای
اجرای این پروژه تامین شــده اســت و مهمترین اقدام ایجاد «بانک زمین» در
وزارت راه و شهرســازی است که تا سه ماه دیگر باید اقدامات آن را انجام دهیم
و اطالعات زمینهای هر استان را در بانک زمین ثبت کنیم.قاسمی با ببان اینکه
اکنون برای آغاز ســاخت  ۲میلیون واحد مسکونی در بسیاری از شهرها ،زمین
آماده شده است ،گفت ۲۰ :درصد از تسهیالت بانکی تا سقف  ۳۶۰هزار میلیارد
تومان بــه این پروژه اختصاص پیدا میکند و این قانــون به بانک مرکزی ابالغ
شده است و متناسب با تورم افزایش پیدا می کند.وزیر راه و شهرسازی از تعیین
ســقف وام پروژه جهش تولید مسکن خبر داد و گفت :پیشنهادی را برای سقف
تسهیالت مسکن به بانک مرکزی دادیم که در جلسه روز سه شنبه شورای پول
و اعتباربررسی می شود .وی گفت :حدود  ۴۰۰میلیون تومان وام را برای مراکز
استانها در نظر گرفتهایم که این مبلغ برای روستاها  ۲۵۰میلیون تومان است،
فردا در جلسه شورای عالی پول و اعتبار این موضوعات تصویب می شود.قاسمی
ادامه داد :تمام واجدان شــرایط و خانه اولیها میتوانند در سامانه جدید ثبتنام
کنند و با اســتفاده از تجربیات مسکن مهر ،ساخت مسکن را متقاضی محور در
نظر گرفتیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای متقاضی محور ساخت مسکن
به عنوان حذف بررســی فرم «ج» است ،گفت :فعال فرم ج حذف نشده است ،با
این حال «فرم ج» نیز اشکاالتی دارد که بخشی از سختگیریها در مورد فرم ج
ممکن است اصالح شود .وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :همزمان با شروع ساخت
مجتمع مسکونی ساخت خدمات هم شــروع می شود و به عنوان کمک دولت،
ساخت خدمات رایگان خواهد بود.وی ادامه داد :با انبوه سازان کشور در هفته های
آینده وارد مذاکره می شویم ،با تعاونی های خوشنام نیز وارد گفت و گو می شویم.
اکنون ساخت  ۴۰۰واحد مسکونی در شهرها و روستاها توسط بنیاد مسکن آغاز
شده است و با کمیته امداد و بهزیستی و صندوق تعاون و وزارت کار هم توافقنامه
هایی را امضا شده است.رستم قاسمی گفت :مسکن را بخش خصوصی می سازد
اما توزیع مدیریت ساخت را بین دستگاههای سازنده تقسیم کردیم .همزمان به
دنبال تحول در نظام ساخت و ساز هستیم و با برخی کشورهای خارجی در حال
مذاکره هستیم تا دانش نوین ساخت و ساز وارد کشور شود.وی ادامه داد :با برخی
از کشورها برای صنعتیسازی این چهار میلیون واحد مسکونی وارد مذاکره شدیم
که روش همکاری با آنها از طریق تهاتر با نفت فاینانس یا پرداخت خواهد بود.
وزیــر راه و شهرســازی درباره فاصله گذاری اجتماعــی در پروازها ،ادامه داد :بر
اساس مصوبه ســتاد کرونا رعایت پروتکلهای پذیرش مسافر با محدودیت ۶۰
درصد در هواپیما تصویب شد اما اخیرا بحث شده است کسانی که دو دوز واکسن
را زدند می توانند ســهم بیشــتری را ببرند و پس از صدور کارتهای هوشمند
واکسیناسیون ،امکان سهم بیشتر مسافر وجود دارد.وی در پاسخ به این سوال که
گفته میشود گزینههای پیشنهادی برای انتخاب معاونان و مدیران شرکتها و
دســتگاههای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی تحت فشار هستید و این مدیران،
انتخاب شــما نیســتند ،گفت :این موضوع هرگز صحت ندارد و تمام مدیران و
معاونان را خودم انتخاب میکنم .وزیر راه و شهرســازی با اشاره به تغییر قیمت
بلیت حمل و نقل عمومی پس از مصوبه رعایت  ۶۰درصدی ،یادآور شد :بخشی از
افزایش قیمت بلیت هواپیما در گذشته به دلیل رعایت مصوبه  ۶۰درصدی بوده و
ایرالینها مجبور بودند صندلی خالی را جبران کنند.
حوزه ثبت ملک ناحیه یک کرمانشاه

آگهی فقدان سند مالکیت

احترما آقای آرش عیسی پور بعنوان نماینده شهرداری طبق درخواست شماره ۲۱۸۶۶
مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۳و با تقدیم دو برگه فرم استشهادیه محلی مصدق شده به شماره
 ۹۲۴۰۶۶مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰دفتر  ۵۸مدعی اســت که ســند مالکیت شــهرداری
کرمانشاه بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان پالک  ۵فرعی از  ۲۱۵۲اصلی بخش
دو شهر با شماره مستند  ۷۷۷۹۷تاریخ  ۱۳۵۲/۰۴/۱۳دفترخانه اسناد رسمی شماره
 ۷شهر کرمانشاه استان کرمانشاه به شــماره چاپی  ۱۷۱۳۵که در صفحه  ۱۷۶دفتر
امالک جلد  ۳۴ذیل شماره  ۳۹۳۰صادر و تسلیم گردیده است به علت سهل انگاری
سند مالکیت به شماره سریال  ۷۷۷۹۷مفقود شده است ؛ لذا مراتب طبق ماده ۱۲۰
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام
معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان می باشد از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۱۰
روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نســبت به صدور سند مالکیت
طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد

محمد عباسی  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
از طرف مجتبی صیادیان (  /۱۴۹۰م الف ) ۱۲ /

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای آرش عیســی پور برابر معرفی نامه شماره  ۱۰۱/۱۰/۲۵۸۳۷مورخ ۱۴۰۰ /۶/۱۰
شهرداری کرمانشاه و طبق درخواست به شــماره وارده  ۲۱۸۶۶مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
و با تقدیم دو برگ فرم استشــهادیه محلی مصدق شــده به شــماره  ۶۷۱۳۴مورخ
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰دفتر  ۵۸کرمانشــاه مدعی اســت که سند مالکیت ششدانگ پالک ۸
فرعی از  ۲۱۵۲اصلی بخش دو شهر کرمانشاه ذیل ثبت  ۳۹۳۳و صفحه  ۱۹۷و ۲۰۰
و  ۲۰۳دفتر  ۲/۳۴به نام آقایان هادی خرازی و مهدی خرازی هر کدام نسبت به سه
دانگ مشــاع از ششدانگ به استثناء ثمنیه اعیان و خانم ملوک لباف نسبت به ثمنیه
اعیان صادر و تسلیم گردیده سپس طبق سند قطعی غیر منقول شماره  ۷۷۷۹۷دفتر
هفت کرمانشاه تمامی ششدانگ به شهرداری کرمانشاه منتقل گردیده که به علت جا
به جایی ســند مالکیت مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده  ۱۲۰-آیین نامه قانون
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله با وجود
سند مالکیت در نزد آنان میباشند از تاریخ انتشار این اگهی به مدت  ۱۰روز مراتب را
به این اداره اعالم دارند در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق
مقررات اقدام و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد  ،دارای
یک فقره بازداشتی می باشد.
محمد عباسی  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
از طرف مهدی میهمی (  / ۱۴۹۵م الف ) ۱۲ /

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
انسداد  13حلقه چاه غیرمجاز
در شهر حسینآباد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان از انسداد  13حلقه چاه در حسینآباد
و توقیف  86دستگاه حفاری غیرمجاز در استان خبر دادبه گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای کردستان ،مهندس آرش آریانژاد با اعالم این خبر تصریح
کرد :در راستای اجرای دستور قضائی و حفاظت از منابع آب ،با تالشهای اثرگذار
اداره منابع آب شهرســتان سنندج ،واحد حقوقی و همکاری دادستان عمومی و
انقالب شهرســتان ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ،پاسگاه انتظامی
حسینآباد و گروه گشت و بازرسی سنندج ،طی یک روز کاری تعداد  13حلقه
چاه غیرمجاز در شهر حسینآباد پر و مسدود گردید.مدیر عامل شرکت آب منطقه
ای کردســتان با بیان اینکه انسداد این تعداد چاه در جهت اجرای طرح احیاء و
تعادل بخشی منابع آبهای زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است،
تصریح کرد :با توجه به خشکســالی اخیر و کاهش شــدید منابع آب سطحی و
زیرزمینی این شرکت نهایت تالش خود را در برخورد با متخلفین بخش آب بکار
می برد.وی به توقیف دســتگاه های حفاری غیرمجاز نیز اشــاره کرد و افزود :در
ســال جاری  14دستگاه حفاری غیرمجاز در استان و از سال  1394تاکنون 86
دستگاه توقیف و به مراجع قضائی معرفی شده است.مهندس آریانژاد ضمن تاکید
بر لزوم ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان
و متجاوزان به منابع آب ســطحی و زیرزمینی خاطرنشــان کرد :این شرکت بر
اســاس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیر زمینی با اهتمام
جدی برخورد خواهد نمود.

 ۱۶۵مشترک جدید به بخش خانگی برق
بدره اضافه شد
صبح اقتصاد-ایالم .مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بدره گفت :در مدت
یک سال  ۱۶۵مشترک جدید به بخش مشترکین خانکی اضافه شده است و تعداد
مشترکین خانگی در شهرســتان را به  ۵۷۲۴رسانده است«.سلیمان صفری» با
بیان اینکه در شش ماهه امسال به دلیل کمبود تولید با قطعیهای مکرر برق روبرو
بودهایم ،اظهار کرد :با افزایش دمای هوا از اردیبهشــت امسال و افزایش مصرف
برق توســط مشترکین شرکت شاهد این بودیم که ترانسها به بیشترین میزان
بارگیری خود رسیدند و به عبارتی فولبار یا در آستانه فولباری قرار میگرفت که
منجر به قطع کلید کل میگردد.مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بدره
یکی از اقدامات همکاران را مکاتبه با مرغداریها و نانواییها عنوان کرد و گفت:
این مکاتبات بــا واحدهایی صورت گرفت که فاقد مولد برق اضطراری بودند که
در صورت قطع برق مشــکالت زیادی به وجود میآمد.وی با بیان اینکه در زمان
پیک مصرف در روســتاهای انتهای فیدر مشکل ضعف ولتاژ به وجود آمد ،افزود:
در تمام ایام ســال خواستار صرفه جویی در مصرف برق و گاز هستیم و در فصل
ســرما باید به صرفه جویی در مصرف گاز هم توجه داشته باشیم زیرا در صورت
جوابگو نبودن سوخت گاز باید از وسایل برقی برای گرم شدن استفاده شود.صفری
تعداد مشترکین خانگی را  ۵هزار و  ۷۲۴خانوار ذکر کرد و گفت :تعداد مشترکین
عمومی و معابر  ۳۲۲مورد ،مشترکین بخش کشاورزی  ۸۶عدد و مشترکین بخش
صنعت و معدن  ۲۴مورد است .البته در مدت یک سال  ۱۶۵خانوار به مشترکین
خانگی اضافه شده است.
به منظور توسعه طرح های برق رسانی

یک میلیارد تومان هزینه
در جنوب غرب اصفهان
بخش برق کشــور به عنوان صنعتی زیربنایی در طی چهار دهه اخیر توانســته
اســت با توسعه طرح های خود در زمینههای مختلف ،نقش مهمی را در توسعه
اقتصادی و آبادانی کشــور ایفا کندشرکت توزیع برق اصفهان که به عنوان یکی
ازصنعت های برق کالنشهرها ی ایران در راستای متعادل سازی بار و ارتقا کیفیت
توان برق مشــترکین با هدف انتقال برق با ولتاژاســتاندارد اقدام به کابل کشی
فشــار ضعیف زمینی به طول  ۱۶۰متر و نصب دو دســتگاه تابلو  ۴۰۰آمپر در
خیابان بــاغ دریاچه کوی آقا داودی نمودمهندس محمد رضا آریانپور مدیر برق
منطقه  ۵شرکت توزیع برق اصفهان گفت:برق رسانی پایدار و مطمئن از رسالت
های شــرکت توزیع برق و همچنین این منطقه بوده است وی ضریب نفوذ برق
درشرکت توزیع برق اصفهان را  ۱۰۰درصد ارزیابی کرد و گفت :در حال حاضر
تمامی خانوارهای شهری و روستایی از نعمت برق برخوردار هستند.وی درادامه
افزود :نصب ترانس هوایی  ۲۵۰به همراه کابلکشــی فشار متوسط خود نگهدار و
کابل کشی فشار ضعیف زمینی در انتهای خیابان قائمیه از دیگر اقدامات این امور
بوده اســت و در خیابان قائمیه کوی دلشاد نصب ترانس هوایی با ظرفیت ۲۵۰
کیلوولت آمپر صورت گرفته اســتوی ابراز داشت :ایجاد ظرفیت برای مشترکین
جدید و ایجاد توان استاندارد موجب شد که تقویت ترانس هوایی از  ۲۵۰به ۴۰۰
کیلو ولت آمپردر خیابان کشاورزی کوی حسینیان صورت گیرد که به طور قطع
رضایتمندی مشترکین و متقاضیان را در بر خواهد داشت .
مدير منطقه چالوس خبرداد:

سوخترسانی پایدار و مطلوب با کنترل و
نظارت دقیق تر در منطقه چالوس ادامه دارد
مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی منطقه
چالوس از رشــد  12درصدی توزیع فرآوردههای نفتی
در شــش ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشــته خبر داد .تورج اماني مدیر منطقه گفت:
سوخترسانی در شش ماهه اول سال  1400نسبت به
مدت مشــابه سال گذشته رشدی معادل 12درصد داشته و این در حالیست که
کنترل و نظارت کمی و کیفی بر امــر توزیع فرآوردههای نفتی ،تأمین به موقع
سوخت در سایه تعامالت با سازمانهای مرتبط در سطح ملی و استانی و همچنین
مدیران مناطق همجوار و انجمن صنفی جایگاههداران شرکتهای حمل و نقل
با وجود مشکالت و چالشهای شبکه حمل و نقل فرآوردههای نفتی خصوصاً در
ایام شیوع کرونا محقق گردید.اماني افزود :با توجه به توسعه شبکه گاز رسانی در
سطح غرب استان مازندران  ،توزیع سوخت نفت سفید نسبت به دوره مشابه سال
گذشته با کاهش  17درصدی مواجه شده است  .وی همچنین خاطر نشان کرد با
توجه به قطعیهای مکرر برق در فصل تابستان و تکیه بر سوخت مایع ژنراتورهای
مولد برق در بخش صنعت ،خدمات ،نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی و بعضاً خانوار
استان ،تامین و توزیع نفتگاز رشد  3درصدی داشته است.مدير منطقه چالوس به
تامین سوخت مایع مورد نیاز غرب استان از طریق خط لوله اصلی انتقال فرآورده،
ورود نفتکش از سایر مناطق ،حجم وسیع بارگیری فرآوردههای نفتی مختلف با
تالش شبانهروزی پرســنل خدوم انبار نفت شهید برزگر منطقه چالوس در امر
ذخیرهسازی و کنترل کیفی انواع مختلف فرآورده نیز اشاره کرد.

@sobheqtesad

sobhe-qtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4750

@sobheqtesad

نفت و انرژی

سه شنبه  27مهر  12 1400ربیع االول  19 1443اکتبر 2021

4

وزیر نیرو در اجالس بینالمللی وزرای انرژی در چین عنوان کرد:

آمادگی ایران برای پذیرش سرمایهگذاری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
وزیر نیرو با اشــاره به توانمندیها و ظرفیت حقیقی ایران در
تولید انرژی تجدیدپذیر ،برای پذیرش سرمایهگذاری و توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر در راســتای آینده سبز و فراگیر انرژی
در کشــور اعالم آمادگی کرد.ب ه گزارش ایلنــا از وزارت نیرو،
«علیاکبر محرابیان» صبح دیروز دوشــنبه در دومین اجالس
وزرای انرژی در کشــور چین با موضوع «آینده سبز و فراگیر
انرژی» که بهصورت ویدئوکنفرانســی برگزار شد ،اظهار کرد:
بیتردیــد غلبه بر چالشهای جهان در قرن  ،21نیازمند چند
جانبهگرایی ،احتــرام به حقوق بینالملــل ،اصالح نهادهای
حاکمیت سیاسی و اقتصادی و توسعه همکاریهای بینالمللی
اســت.وی اضافه کرد :امروزه پیشــرفتهای علمی و فناوری،
تأثیرگســتردهای بر فرایند رشــد اقتصادی و توســعه پایدار
گذاشته و موجب ارتقای مراودات فرهنگی ،اجتماعی ،تجاری
و توسعه سرمایهگذاری میان کشورهای جهان شده است.وزیر
نیرو با اشــاره به موضوع انرژی سبز خاطرنشان کرد :در جایی
که اقتصاد نقش برجســتهتری نسبت به هر زمان دیگری پیدا
کرده و ژئواکونومی انرژی فصل نوینی در جهان گشوده است؛
انرژی سبز نیز صرف نظر از مالحظات زیست محیطی ،اهمیت
اقتصادی یافته و بهکارگیری کلمه ســبز در کنار منابع انرژی؛
با کاهش تولید دیاکســیدکربن ،هماهنگی با محیط و عدم
آلودگیهای زیســت محیطی مترادف شــده است.محرابیان،
صنعت برق را یکی از زیرســاختهای حیاتی و بنیادین سایر
صنایع دانست و تصریح کرد :این صنعت نقش مهمی در توسعه
صنعتی و اقتصادی کشــورها ،بهدلیل ضــرورت نیاز به آن در
فرآیند تولید کاال و محصوالت و در نهایت تولید ناخالص داخلی
ایفــا میکند.وی با بیان اینکه انرژی برق ،ضمن آنکه ســبب

رشــد کیفی زندگی مردم میشود ،رابطه مستقیمی با توسعه
پایــدار ،رونق و افزایش تولید در جوامــع مختلف دارد ،افزود:
در این میان در صحنه جهانی نیز حرکت از ســمت استفاده
از انرژیهای فســیلی برای تولید برق به ســمت انرژیهای
تجدیدپذیر ،بهدلیل مالحظات زیســت محیطی شدت گرفته

و سبب توسعه و افزایش سهم سبد انرژی کشورهای مختلف
از انرژی برق پاک و تجدیدپذیر شده که همین عامل به دلیل
بهرهمندی از ظرفیتهای تحقیق و توســعه جهانی ،منجر به
خلق فناوریهای نوین و رشد و توسعه صنعت برق طی چند
دهه اخیر شــده است.وزیر نیرو خاطرنشــان کرد :جمهوری

اسالمی ایران ،همانند سایر کشورهای مسئولیتپذیر به موضوع
کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری با تغییرات اقلیمی
احترام گذاشــته و به دنبال جهان ایــدهآل و عاری از هرگونه
ی است .به همین دلیل نیز با دارا بودن ذخایر غنی انرژی
آلودگ 
فســیلی و تجدیدپذیر ،از سرمایهها و سرمایهگذاران در زمینه
انرژیهای پاک یا ســبز حمایت کرده و آن را در اولویت قرار
داده است.به گفته محرابیان ،ظرفیت حقیقی ایران برای تولید
انرژی تجدیدپذیر به واســطه بافت و موقعیت جغرافیایی آن
بسیار باالســت و حجم تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران طی
ســالهای اخیر رو به افزایش گذاشته است.وی با بیان اینکه
دولت کنونی ایران برنامهای چهار ساله برای افزایش  10هزار
مگاواتی انرژیهای تجدیدپذیر دارد ،تاکید کرد :بازار توســعه
انرژیهای تجدیدپذیر ایران ،با اتکا به پتانســیل باالی منابع
انرژیهای تجدیدپذیر اعم از خورشــیدی ،بادی ،زیستتوده،
زمینگرمایــی ،از طریق امکان عقــد قراردادهای بلندمدت با
نرخهای تشــویقی ،بازار بسیار جذابی برای ســرمایهگذاران
اســت.وزیر نیرو ادامه داد :ایران از قانون تشــویق و حمایت از
ســرمایهگذاری خارجــی برخوردار بــوده و فرصت اقتصادی
مناســبی برای ســرمایهگذاران حوزه تجدیدپذیر برای ایجاد
مزارع تجدیدپذیــر فراهم کرده که در صــورت نیاز میتوان
آن را در جلســات تخصصی بیشتر تشــریح کرد.محرابیان در
پایان ،آمادگی ایران را برای پذیرش سرمایهگذاری در توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر در راســتای آینده سبز و فراگیر انرژی
اعالم کــرد.در این اجالس بیش از  ۱۵تــن از وزرا و مقامات
انرژی کشورهای مختلف از جمله عربستان ،آذربایجان ،الجزایر،
پاکستان ،کوبا و صربستان حضور داشتند.

سقوط دوباره نرخ پاالیش نفت در چین

تداوم رکوردشکنی نفت در بازار جهانی

آغاز ماراتون تولید و مصرف گاز

نرخ پاالیش روزانه نفت چین به دلیل کمبود خوراک و بازرســی محیط زیســتی،
در سپتامبر دوباره سقوط کرد و به پایینترین میزان از ماه مه سال  ۲۰۲۰رسید.
به گزارش ایسنا ،اطالعات اداره ملی آمار چین نشان داد تولید پاالیشگاهی چین در
سپتامبر  ۲.۶درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ۵۶.۰۷
میلیون تن معادل حدود  ۱۳.۶۴میلیون بشکه در روز رسید .تولید سپتامبر از تولید
 ۱۳.۷۴میلیون بشکه در روز در اوت که پایینترین رکورد  ۱۵ماهه بود هم پایینتر
بود .میزان تولید در  ۹ماهه نخســت امســال  ۵۲۶.۸۷میلیون تن معادل ۱۴.۰۹
میلیون بشکه در روز بود که بر مبنای ساالنه  ۶.۲درصد رشد داشت.چین با بدترین
بحران کمبود نیرو در سالهای اخیر روبرو شده و حداقل  ۱۷منطقه در سراسر این
کشور از کارخانه های صنعتی خواسته اند تولیدشان را به منظور مصرف کمتر برق
کاهش دهند که کاهش تقاضا برای سوختهای حمل و نقل را به دنبال داشته است.
در این بین پاالیشــگاههای خصوصی با محدودیت سهمیه واردات نفت روبرو شده
اند و وزارت محیط زیستی چین از اواخر اوت دور جدیدی از بازرسیها را برای پنج
استان که شامل شاندونگ که قطب پاالیش نفت است ،انجام داده است.
طبق آمار شرکت مشــاوره لونگ ژونگ ،میانگین نرخ فعالیت پاالیشگاههای نفت
دولتی چین در سپتامبر  ۶.۷۶درصد بود که  ۱.۰۵درصد نسبت به ماه پیش از آن
کاهش داشت در حالی که نرخ فعالیت پاالیشگاههای نفت خصوصی در شاندونگ
 ۶۷.۱۱درصد بود.رویترز روز جمعه گزارش کرده بود که چین سهمیه های واردات
نفت جدید به میزان  ۱۴.۸۹میلیون تــن صادر کرده و مجموع مجوزهای واردات
برای ســال  ۲۰۲۱حدود چهار درصد کاهش در مقایسه با سال  ۲۰۲۰نشان می
دهد که نخستین کاهش از سال  ۲۰۱۵است .چین همچنین قصد دارد شهرهای
بیشــتری را به کارزار آلودگی هوای زمستان  ۲۰۲۱اضافه کند که معموال صنایع
سنگین را ملزم می کند تولیدشان را برای مقابله با مه دود ،کاهش دهند.
طبق جدیدترین آمار منتشــره ،تولید نفت چین در ســپتامبر  ۱۶.۶۱میلیون تن
معادل حدود  ۴.۰۴میلیون بشــکه در روز بود که  ۳.۲درصد باالتر از مدت مشابه
سال گذشته بود .تولید در  ۹ماه نخست امسال  ۲.۵درصد رشد کرد و به ۱۴۹.۸۴
میلیون تن معادل  ۴.۰۱میلیون بشکه در روز رسید.بر اساس گزارش رویترز ،تولید
گاز طبیعی چین در ســپتامبر  ۷.۱درصد بر مبنای ســاالنه رشد کرد و به ۱۵.۷
میلیارد متر مکعب رســید .تولید گاز طبیعی در  ۹ماه نخست سال با  ۱۰.۴درصد
رشد ،به  ۱۵۱.۸میلیارد متر مکعب رسید.

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه تحت تاثیــر تقاضای قوی ،به باالترین حد
چند ســال اخیر صعود کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت  ۹۰سنت
معادل  ۱.۱درصد افزایش یافت و به  ۸۵دالر و  ۷۶سنت در هر بشکه رسید .نفت
برنــت در مقطعی تا مرز  ۸۶دالر و چهار ســنت صعود کرد که باالترین قیمت از
اکتبر ســال  ۲۰۱۸بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و
 ۲۳ســنت معادل  ۱.۵درصد افزایش یافت و به  ۸۳دالر و  ۵۱سنت در هر بشکه
رسید .شاخص نفت آمریکا در طول معامالت روز جاری تا مرز  ۸۳دالر و  ۷۳سنت
هم پیش رفته بود.هر دو شــاخص هفته گذشــته حدود سه درصد صعود کردند.
تحلیلگران گروه  ANZدر یادداشتی نوشتند :تسهیل محدودیتها در سراسر جهان
به احیای مصرف سوخت کمک خواهد کرد و سوئیچ از گاز به نفت برای تولید نیرو
به تنهایی تقاضا برای نفت در ســه ماهه چهارم را حداقل  ۴۵۰هزار بشکه در روز
افزایش می دهد.به گفته ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشــد شرکت  ،OANDAانتظار می
رود هوای ســرد در نیمکره شمالی ،کمبود عرضه نفت را تشدید کند .به نظر می
رســد کمبود عرضه در بازار نفت تشدید خواهد شد زیرا با آغاز سرد شدن هوا در
نیمکره شمالی ،کمبود انرژی حادتر می شود .با این که کمبود زغال سنگ ،برق و
گاز طبیعی به تقاضای بیشــتر برای نفت منتهی می شود اما به نظر می رسد این
وضعیت با عرضه بیشتر از سوی اوپک پالس یا آمریکا همراه نمی شود.سخنگوی
وزارت نفــت عراق اظهار کرد قیمت نفــت در باالی  ۸۰دالر یک اندیکاتور مثبت
است اما به ثبات بلندمدت نیاز دارد.فومیو کیشیدا ،نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه
اظهار کرد :این کشور از تولیدکنندگان نفت خواهد خواست تولید را افزایش داده
و برای مصون نگه داشتن صنایع از افزایش هزینه های انرژی ،گام بردارند .میزان
عرضه از ســوی آمریکا می تواند افزایش پیدا کند زیرا افزایش قیمتها شرکتهای
حفاری را تشویق کرده است فعالیت چاهها را ازسربگیرند .آمار روز جمعه شرکت
بیکرهیوز نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی
به  ۱۵اکتبر ،با  ۱۰حلقه افزایش ،به  ۵۴۳حلقه رسید.بر اساس گزارش رویترز ،در
این بین ،اقتصاد چین در سه ماهه سوم از کمبود برق ،موانع عرضه و موارد شیوع
کووید  ۱۹آســیب دید و با آهسته ترین نرخ در یک سال گذشته رشد کرد .نرخ
روزانه پاالیش نفت چین در ســپتامبر به پایینترین میزان از ماه مه ســال ۲۰۲۰
نزول کرد که ناشــی از کمبود خوراک و بازرســی محیط زیستی بود که فعالیت
پاالیشگاهها را فلج کرد.

ســخنگوی شرکت ملی گاز گفت :با شروع فصل سرما دغدغه تامین
گاز کشــور به وجود میآید؛ برای این موضوع مهم به دستور معاون
وزیر در امور گاز کمیته ای تشکیل شده که در گازرسانی به مشترکان
وقفه ای ایجاد نشــود ،البته برای موضــوع نیازمند همراهی جدی
مشترکان هستیم.محمد عســگری در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
آغاز بهکار کمیته سوخت شــرکت ملی گاز ایران ،اظهار کرد :هدف
ایــن کمیته برنامه ریزی برای تامین گاز پایدار مشــترکان در فصل
سرماست شرایط تامین گاز در زمستان هیچ زمانی مطلوب نبوده اما
برنامهریزیها و ســاماندهیهای الزم صورت گرفته که بتوانیم بدون
ایجاد مشکل از فصل ســرما عبور کنیم لذا با توجه به اینکه اولویت
شرکت گاز این بوده که سوخترسانی بدون وقفه صورت بگیرد ،این
کمیته تشکیل شــده است تا تدابیر الزم اتخاذ شود.به گفته وی ،در
این بین از تمام مردم نیز تقاضا داریم که نسبت به مصرف گاز دقت
بیشــتری داشته باشــند و دمای رفاه بین  ۱۸تا  ۲۲درجه را رعایت
کنند ،بی شــک گذر از فصل سرما با تامین گاز پایدار بدون همراهی
مردم تحقق نمی یابد بنابراین تقاضا داریم مشــترکان نسبت به این
مهم هوشیار باشند.سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به لزوم مدیریت
مصرف توســط مشترکان ،اظهار کرد :برای این منظور در بخشهای
مختلف به فرهنگسازی اقدام کردیم ،همین موضوع نیز موجب شده
طی سالهای اخیر توجه مشترکان به این مساله بیشتر شود و اکنون
شاهد افزایش مدیریت مصرف در میان مشترکان هستیم اما باز هم
تقاضا داریم که موضوع مدیریت مصرف در دستور کار همه مشترکان
باشد.عسگری با اشــاره به میزان مصرف گاز در سال گذشته ،گفت:
ســال قبل در بخش خانگی و تجاری میزان مصرف به  ۶۵۰میلیون
مترمکعب در روز هم رسید و امیدواریم امسال با مدیریت مصرف دیگر
این عدد را شاهد نباشیم.به گفته وی تمام تمهیدات را برای مدیریت
مصرف درنظر گرفته ایم تا مشکلی ایجاد نشود.

اولین مسیر شاه لوله نورد استریم ۲
آماده صادرات گاز شد
اپراتور خط لوله نورد استریم  ۲روسیه که از بستر دریای بالتیک می
گذرد ،اعالم کرد نخســتین خط از دو خط این پروژه با گاز تکنیکال
پر شده و آماده دریافت مجوز برای آغاز فروش به اروپاست.به گزارش
ایسنا ،این خط لوله جنجالی توسط شرکت گازپروم روسیه و شرکای
اروپایی اش فاینانس شــده و انتظار می رود مجوز رگوالتور آلمان را
برای آغاز فروش تجاری گاز طبیعــی دریافت کند اما روند موافقت
ممکن اســت چند ماه زمان ببرد.حدود  ۱۷۷میلیون متر مکعب گاز
تکنیکال که برای حفظ فشــار در این خط لوله برای فروش آتی گاز
ضروری است ،به داخل خط لوله پمپ شده و به فشار  ۱۰۳بار رسیده
است .اپراتور نورد استریم  ۲در بیانیه ای اعالم کرد این فشار برای آغاز
انتقال گاز در آینده کافی است .مراحل پیش راه اندازی برای خط لوله
دوم نورد استریم  ۲هم در جریان است.
مدیر عامل شرکت گاز مازندران:

گاز رسانی به مناطق روستایی جز
برنامه های جدی این شرکت است
بخشدار کلیجانرستاق و تنی چند از دهیاران
با هدف شتاب بخشی و تسریع در عملیات
گازرسانی به روســتاهای فاقد گاز منطقه
با سرپرســت شــرکت گاز مازندران دیدار
کردند .قلی نژاد ،خواستار تسریع در اجرای
گازرسانی به  ۱۳روستای فاقد گاز منطقه شد و افزود :این موضوع از
مطالبات جدی مردم میباشد و دهیاران روستاهای بخش نیز پیگیر
این موضوع هستند.در ادامه این دیدار مهندس بیگلریان در خصوص
برنامهریزی شــتاب بخشی به گازرسانی روســتاهای بدون گاز ،قول
مســاعد داد و گفت :تمام تالش ما و مجموعه همکاران این است که
در کمترین زمان ممکن تمام روستاهای منطقه از نعمت گاز برخوردار
شوند.وی اظهار داشــت :گازرسانی به مناطق کوهستانی و سردسیر
اســتان بسیار ســخت و با موانع و محدودیت های متعدد بوده فلذا
همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی را طلب می کند.
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موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده

احتمال واردات  ۵۰تا  ۷۰هزار دستگاه برای تنظیم بازار
نایب رییس کمیســیون صنایع مجلس اظهار داشــت :در
جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت
برای بررســی ماده  4مبنی بر واردات خــودرو ،آقای وزیر
گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند اما نیاز
به فرصتی دارند که بتوانند زیرســاختهای الزم را ایجاد
کنند .در نهایت کمیسیون ،کمیته صنعت را مامور کرد تا
ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را اصالح کند.
علــی جدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد
آخرین وضعیت طرح واردات خودرو اظهار کرد :در جلســه
روز گذشــته کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای
بررســی ماده  4مبنی بر واردات خودرو ،آقای وزیر گفتند
که با آزادســازی واردات خودرو موافق هستند اما نیاز به
فرصتی دارند که بتوانند زیرساختهای الزم را ایجاد کنند.
در نهایت کمیسیون ،کمیته صنعت را مامور کرد تا ابهاماتی
که شــورای نگهبان مطرح کرده اســت را اصالح کند.وی
افزود :نظر آقای وزیر این بود که فرصتی نیاز دارند که تولید
را افزایش داده و زیرســاختهای الزم را ایجاد کنند ولی با
آزادسازی واردات خودرو از سال آینده موافق بودند .بیشتر
نگران مســائل ارزی بودند که ممکن اســت با اجرای این
مصوبه ارز از کف بازار جمع شود و بازار ارز دچار تالطم شود.
اعضای کمیســیون مصر هستند که این طرح برای تنظیم
بازار است و عمال آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه برای

رفع بخشــی که کمبود داریم ،ممکن است  50تا  70هزار
دســتگاه باشد ،تا بازار تنظیم شود.جدی در ادامه گفت :در
مورد پیشــنهاد وزیر صمت رایگیری نشد ،فعال ماموریت
بررســی ابهامات به کمیته صنعت داده شده و بعد از ارائه

صدور کارت های بازرگانی در
تهران ۷۲درصد افزایش یافت
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان تهران ،گفت :آمار کارتهای بازرگانی در  ۶ماهه اول
سال جاری نســبت به مدت مشابه ســال گذشته  ۲۱درصد
در تمدید و  ۷۲درصد در صدور اولیه رشــد داشــته است.به
گزارش اقتصادآنالین ،هوشــنگ رضایی ثمرین اظهار داشت:
نیمه نخســت ســال جاری هزار و  ۴۹۲کارت بازرگانی صادر
و پنج هزار و  ۵۸۵کارت تمدید شــده اســت.وی اضافه کرد:
رشــد صدور کارت های بازرگانی در این استان نشان از فضای
مطلوب تجارت خارجی و تمایل تجــار و بازرگانان به فعالیت
است.رضایی ثمرین افزود :بیشترین حجم واردات استان تهران
مربوط به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی ماشــین آالت و
خطوط واحدهای صنعتی است.
رییس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صمت استان تهران ،با
اشاره به سیستمی بودن درخواســت و صدور کارت بازرگانی
گفــت :متقاضیان می توانند با ورود به ســامانه جامع تجارت
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پیگیری کنند.

تقالی طال برای بازگشت
به مسیر صعودی
قیمت طال در معامالت روز قیمت طال دوشنبه تقریبا تغییری
نداشت و برای احیا از ریزشی که روز جمعه تحت تاثیر صعود
بازده اوراق قرضه و دالر آمریکا داشــت ،درتقال بود.به گزارش
ایســنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری تغییر چندانی
نداشــت و در  ۱۷۶۸دالر و شش سنت ایستاد .بهای معامالت
این بــازار روز جمعه  ۱.۶درصد ســقوط کرده بــود .در بازار
معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال ثابت بود و در  ۱۷۶۷دالر
و  ۸۰سنت قرار گرفت.
صعود بازده اوراق خزانه آمریکا که هفته گذشــته به باالترین
رکورد چند ماهه رسید ،به جذابیت سرمایه گذاری در طال که
دارایی بدون بازدهی اســت ،ضربه زد .بــازده اوراق خزانه روز
جمعه پس از انتشــار آماری که رشد چشمگیر خرده فروشی
آمریکا در سپتامبر را نشان داد و انتظارات برای افزایش زودتر
از موعــد نرخهای بهره را تقویت کــرد ،افزایش فوق العاده ای
پیدا کرد.کایل رودا ،تحلیلگر شــرکت  IG Marketsدر این باره
گفت :فشــارهای قیمت در سراســر جهان به اقــدام بانکهای
مرکزی برای تحکیم سیاســت پولی فوریت بخشــیده است و
ایــن موضوع برای طال خوب نیســت و قیمــت آن را به مرور
پایینتــر می بــرد.ارزش دالر هم قوی تر شــد و طال را برای
خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.همچنین آماری که نشــان
داد اقتصاد چین در ســه ماهه ســوم تحت تاثیر قطعی های
بــرق و محدودیتهای عرضه که به فعالیت کارخانه ها آســیب
زد ،رشــد آهســته تر از حد انتظاری داشــته است ،واکنش
ســرمایه گذاران را به دنبال داشــت.به گفته رودا ،این نگرانی
وجــود دارد که محدودیتهای عرضه برای رشــد اقتصادی بد
بوده و فشــارهای صعودی روی تورم را تشــدید می کنند اما
بازارها نشــان می دهند که بانکهای مرکزی ریسکهای تورم را
در اولویت قرار می دهند و سیاســت پولی را تحکیم می کنند
حتی اگر به رشــد اقتصادی مالیمتری منتهی شود.طال اغلب
پناهگاه امن دارایی در برابر تورم ناشــی از تدابیر محرک مالی
اســت اما افزایش نرخهای بهره و تعدیــل برنامه های محرک
مالی بانکهای مرکزی ،هزینه نگهداری طال را افزایش داده و به
جذابیت سرمایه گذاری در آن آسیب می زند.بر اساس گزارش
رویترز ،شــاخص «اس پی دی آر گلد تراست» که بزرگترین
صندوق  ETFتحت پشــتوانه طال در جهان اســت ۰.۳ ،درصد
کاهش یافت و از  ۹۸۲.۷۲تن در روز پنج شنبه به  ۹۸۰.۱تن
در روز جمعه رسید.در بازار ســایر فلزات ارزشمند ،هر اونس
نقــره برای تحویل فوری بــا  ۰.۱درصد افزایش ،به  ۲۳دالر و
 ۳۱سنت رســید .هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۴
درصد کاهش ۱۰۵۰ ،دالر و  ۷۶ســنت معامله شد .هر اونس
پاالدیم برای تحویل فوری با  ۰.۴درصد کاهش ،به  ۲۰۶۳دالر
و  ۵۵سنت رسید.

به نظر میرســد که حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی آن هم در این شــرایط تورمی،
شرایط را برای اقشار فرودست تنگتر
کند .مرکز آمار در سال  ۱۳۹۸گزارشی
منتشر کرد و در آنجا با جزئیات توضیح
داد که به شــدت تخصیــص نرخ ارز
ترجیحی روی معیشــت خانوادههای
فقیر و متوســط موثر بوده است .حاال
پرسش اصلی این است که سیاستگذار
بدون داشتن سیاست جایگزین چگونه
میتواند تاثیــرات تورمی آن را خنثی
کند؟ به گــزارش خبرنــگار ایلنا ،در
حال حاضر یکــی موارد مورد بحث در
اقتصاد کشور تاثیرگذاری ارز ترجیحی
یا همان ارز  4200تومانی است که در
ســال های اخیر برای کاالهای اساسی
تخصیــص داده میشــد .البته در یک
ســال اخیر به دلیل کاهش درآمدهای
ارزی کشور بسیاری از کاالها از شمول
تخصیص این ارز خارج شدهاند.مخالفان
ادعا دارند که این ارز تاثیری بر معیشت
دهکهای هدف نداشــته و حتی تورم
برخــی از اقالم وارداتی بــا ارز 4200
تومانی بیشــتر از ســایر اقالم بوده اما
در مقابــل موافقان آن نیــز باور دارند
که با توجه به شــرایط کشور و افزایش
تعداد دهکهــای زیر خط فقر ،حذف
کامل این ارز فشــار دوچندانی بر این
اقشار فرودست وارد میکند.جدا از این
مباحث ،قیمت جهانی مواد غذایی نیز
بسیار مهم است .چون در ماههای اخیر
قیمت اقالم به شدت افزایش داشته که
طبیعتا تاثیر خود را بر این بازار خواهد

پیشــنهاد این کمیته به کمیسیون در مورد ابهامات مطرح
شده از طرف شــورای نگهبان ،در این مورد تصمیمگیری
خواهد شــد .این هفته قطعا این پیشنهاد آماده نمیشود،
هفته بعد نمایندگان در حوزههای انتخابیه هستند .بنابراین

احتماال دو هفته بعد پیشنهاد کمیته صنعت در این رابطه
به کمیســیون صنایع ارائه خواهد شــد .از آنجا که طرح از
طرف شورای نگهبان اعاده شده ،پس از تحویل رفع ابهامات
به هیئت رییسه ،بر مبنای اساسنامه داخلی صحن باید این
طرح را در اولویت قرار دهد.نایب رییس کمیسیون صنایع
مجلس در در مورد طــرح عرضه خودرو در بورس تصریح
کرد :طرح عرضه خودرو در بورس فعال مورد بررســی قرار
نمیگیرد ،مننتظر هستیم تا ماده  4تعیین تکلیف شود تا
سپس به این طرح بپردازیم .اگر طرح واردات خودرو مصوب
و اجرا شود میتواند بخش زیادی از مشکالت را حل کند،
ممکن است در صورت حل مشکالت نیازی به عرضه خودرو
در بورس نباشد .یکی از مفاد آن طرح هم در ماده  4منظور
شده است.وی در ادامه خاطرنشان ساخت :طرح ساماندهی
بازار فوالد که در کمیسیون به تصویب رسیده بود در جلسه
بعدی یا نهایتا دو جلسه بعد صحن مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .مفاد اصلی این طرح شامل عرضه کل زنجیره فوالد
در بورس کاال و انتقال معافیت مالیاتی از ابتدای زنجیره به
انتهای زنجیره بود .قبال معافیت مالیاتی برای صادرات فوالد
در محصــوالت ابتدای زنجیره فوالد بود که طبق این طرح
این معافیت بــه انتهای زنجیره و محصوالت نهایی منتقل
میشــود تا محصول نهایی برای صادرات معافیت مالیاتی
داشته باشد.

بررسی افزایش قیمت مواد غذایی در بازار جهانی

مراقب تاثیرات حذف ارز
ترجیحی باشیم

گذاشــت .بطوری که براساس گزارش
فائو؛ شــاخص قیمت مــواد غذایی در
ماه ســپتامبر با افزایش  1.2درصدی
به رشــد ســاالنه  32.8درصد رسیده
اســت.به گفته فائو ،قیمــت کاالهای
غذایی در ماه سپتامبر به دلیل شرایط
عرضه و تقاضای زیاد برای محصوالت
اصلی مانند گندم و روغن پالم افزایش
یافت .این شاخص که به  130.0واحد
رسید؛ باالترین سطح خود از سپتامبر
 2011اســت .قیمت جهانی گندم به
طور ماهانه  4درصد افزایش یافته است
که نسبت به سال قبل این افزایش 41
درصد اســت .همچنین قیمت ذرت به
طور متوسط ماهانه  0.3درصد و ساالنه
 38درصــد افزایش را نشــان میدهد.
همچنین شــاخص قیمت روغن نباتی
فائو ماهانه  1.7درصد و ســاالنه تقریبا
 60درصــد افزایش یافته اســت زیرا
قیمت بین المللی روغــن پالم در پی
تقاضای شدید و نگرانی از کمبود نیروی
کار مهاجــر بر تولید مالزی به باالترین
سطح خود در  10سال گذشته رسیده
اســت.قیمت جهانی روغن کلزا نیز به
طور قابــل توجهی افزایش یافته ،البته
قیمت سویا و روغن آفتابگردان کاهش

داشته است .همچنین شاخص قیمت
لبنیات فائو نســبت به ماه آگوست نیز
 1.5درصد افزایش را تجربه کرده است
زیــرا تقاضای واردات جهانی مناســب
و عوامــل فصلی در اروپا و اقیانوســیه
قیمت جهانی محصوالت لبنی به ویژه
کــره را افزایش داد.شــاخص قند فائو
نسبت به ماه قبل  0.5درصد و نسبت
به سال قبل  53.5درصد افزایش یافت
که این امر از شــرایط نامساعد جوی و
قیمت باالی اتانول در برزیل ،بزرگترین
صادرکننــده قنــد در جهان ،ناشــی
میشــود.در حالی که شاخص قیمت
گوشت  FAOدر ماه سپتامبر یک روند
ثابــت را دنبال میکرد ،ســاالنه 26.3
درصد رشد را نشان میدهد .همچنین
قیمت گوســفند و گاو به دلیل شرایط
سختتر عرضه افزایش یافته است ،در
حالی که قیمــت طیور به دلیل عرضه
زیاد جهانی و کاهــش تقاضا در چین
و اروپا بــا کاهش مواجــه بود.به نظر
میرســد تولید جهانی غالت در سال
 2021رکورد  2میلیارد و  800میلیون
تن تاریخی را میشــکند ،اما بر اساس
پیش بینیهــای جدید در مورد عرضه
و تقاضای غالت فائو ،به نظر میرســد

میزان تولید مورد نظر کمتر از الزامات
مصــرف مورد انتظار باشــد.در ســال
 ،2022-2021میــزان مصرف غالت
در جهــان  2میلیــارد و  811میلیون
تن برآورد شده که نسبت به فصل قبل
 1.8درصد افزایش یافته و آن نیز منجر
به افزایش قابل توجه استفاده از گندم
برای خوراک دام شــده اســت.با پیش
بینــی  776.7میلیون تن گندم که در
سال  2021برداشت میشود FAO ،بر
این عقیده اســت که در شــرق اروپا و
استرالیا آب و هوای پیش بینی شده و
کاهش تولید ناشی از کاشت در کانادا و
فدراسیون روسیه را جبران کند.برآورد
تولید جهانی غالت درشت  1.5میلیارد
تن است.تولید جهانی برنج  50میلیون
تن تخمین زده میشــود .که این رقم
بــه عنوان یک رکورد جدید شــناخته
میشــود ،همچنین اخبــار مربوط به
افزایش تولید از هند انتظارات را تقویت
کرد.با توجه به این گزارش فائو ،به نظر
میرســد که حذف ارز  4200تومانی
آن هم در این شــرایط تورمی ،شرایط
را برای اقشار فرودســت تنگتر کند.
البتــه مرکز آمار نیز در ســال 1398
گزارشی را منتشر و در آنجا با جزئیات
توضیح داد که به شدت تخصیص نرخ
ارز ترجیحی روی معیشت خانوادههای
فقیر و متوســط موثر بوده است .حاال
پرسش اصلی این است که سیاستگذار
بدون داشتن سیاست جایگزین چگونه
میتواند تاثیــرات تورمی آن را خنثی
کند.
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گزیده خبر
وجیه اهلل جعفری رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی در سومین جشنواره اینوماین:

ایمیدرو از ایدههای ارزشآفرین حمایت
میکند

دنیای معدن-محبوبه ناطق :در سومین دوره جشنواره اینوماین ،تعداد ایدههای
ارزشآفرین افزایش چشمگیری داشته و از  ۱۱۲و  ۱۱۳ایده در دو دوره قبلیبه
 ۱۵۰ایده ارزشآفرین در حوزه معدن و صنایع معدنی رســیده است.به گزارش
دنیای معدن ،وجیه اهلل جعفری رئیس هیات عامل ســازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی در ســومین جشنواره اینوماین با بیا این مطلب گفت :تا
کندن دو ایده از دو جشنواره قبلی به نتیجه رسیده و به صورت عملی اجرا شده
است.وی افزود:اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد مقاومتی جایگاه باالیی دارد و برای
رسیدن به اقتصادی دانشبنیان در جهان و منطقه چارهای جز کمک گرفتن از
شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای نوآورانه و خالق معدنی نداریم.جعفری
تصریــح کرد :برای جا نمانــدن از فضای رقابتی و پرشــتاب جهانی مبتنی بر
فناوری به عنوان موتور رشــد اقتصاد دانشبنیان و ایجاد اشــتغال پایدار برای
دانشآموختگان دانشــگاهی رشتههای مرتبط با معدن به عنوان ارزشمندترین
سرمایه کشور در کنار مواد معدنی با ارزش ،وظیفه ایمیدرو میدانیم که در این
عرصه نوظهور ورود کرده و از ایدههای ارزشآفرین حمایت کند.
معاون سرمایهگذاری شرکت گلگهر در گفتگو با اخبار فلزات:

رویکرد گلگهر ،رویکردی ارزش آفرین است
معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای شرکت معدنی
و صنعتــی گلگهــر گفت :این شــرکت ظرفیتهای
بالقوه و بالفعلــی در زمینه پهنههای معدنی و فرآوری
محصــوالت مختلف دارد کــه آن را بــه اصلیترین
تولیدکننــده و تامینکننده مــواد اولیه صنعت فوالد
کشــور تبدیل کرده اســت.مهندس سید محســن نبوی در گفتگو با ماهنامه
اخبار فلزات بیان کرد :ارتقای ظرفیت زیرســاختی در حوزه محصوالت فوالدی؛
تکیهکردن بر فعالیت هلدینگ در زنجیره ارزش و نیز تامین مالی شــرکتها در
راســتای تکمیل پروژههای آنها ،از جمله استراتژیهای افزایش سودآوری این
شرکت است.وی اظهار داشت :گلگهر برای توسعه زنجیره ارزش خود ،با تاسیس
شرکتهای فوالدی ،به حوزه تولید محصوالتی نظیر آهن اسفنجی و محصوالت
فوالدی وارد شده و در آیند ه با تولید اسلب نازک و مقاطع فوالدی ،زنجیره فوالد
را تکمیل خواهد کرد.نبوی گفت :مشارکت گسترده در تکمیل پروژه انتقال آب
خلیــج فارس به منظور رفع بحران آب منطقه و صرفهجویی هزینهها ،بســتن
قرارداد « »BOTبرای رفع بحران برق شرکتهای فوالدساز منطقه و صرفهجویی
هزینه برای این شرکتها ،انجام فعالیتهای مولد در سایر مناطق کشور و جهان
از جمله سیستان و بلوچستان در حوزه طال و مس و آنتیموآن و بهرهبرداری از
معادن مس قزاقســتان از جمله دیگر اقدامات توسعهای و سودآور گلگهر بوده
است.وی ادامه داد :گلگهر همجهت با طرح جامع فوالد کشور ،چشمانداز تولید
 ۲۴میلیون تن کنسانتره ۲۱ ،میلیون تن گندله و بیش از  ۵میلیون تن شمش
فوالدی را مدون ساخته که بخش عمدهای از این چشماندازها محقق شده و تاثیر
قابل توجهی بر رشد درآمدها داشته است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد؛

پیش بینی ایجاد  ۱۰بندرتجاری تا افق
 ۱۴۰۴در استان بوشهر

عضو هیات عامل و معاون مهندســی و توســعه امور
زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص توسعه
بنادر اصلی و فرعی اســتان بوشهر گفت  :در راستای
توســعه بنادر اصلی و فرعی استان بوشهر ،بندر بوشهر
بعنوان بندر اصلــی و  ۱۰بندرتجاری آن بعنوان بنادر
فرعی طرح های توسعه ای پیش بینی شده است که در قالب طرح جامع بنادر
بازرگانی ،بندر بوشــهر تا افق  ۱۴۰۴و بنادر فرعی نیز بصورت توســعه پانزده
ســاله در سه گام پنج ساله دیده شده است.محمدرضا اله یار افزود : :با توجه به
ظرفیت های بسیار باال در سواحل استان بوشهر و طول  ۹۳۷کیلومتری مرز
ســاحلی این استان با دریایی نیلگون خلیج فارس  ،ضرورت بر توسعه متوازن و
پایدار این مناطق به شدت احساس می شود از اینرو برنامه ریزی های مفصلی
برای سواحل کشور بخصوص سواحل استان بوشهردر سازمان بنادر و دریانوردی
بعنوان مرجع دریایی کشــور پیش بینی و طرح ریزی شــده است.وی اضافه
کرد :در حوزه توسعه سواحل پیرو طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور
بعنوان یک سند باال دستی ،ســازمان بنادر و دریانوردی موظف شد که نسبت
به تدقیق این طرح و آوردن آن در مقیاس اســتانی اقدام نماید که در این راستا
بعد از استان هرمزگان دومین استانی که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
آن تدقیق و تهیه شــد ،استان بوشهر بود که تمامی شهرستانهای ساحلی رانیز
مشــمول می شد.اله یار عنوان کرد :یکی از اهداف اصلی این طرح تهیه برنامه
بلند مدت برای اســتفاده از ظرفیت های دریا می باشد که برای هر شهر برنامه
اجرایی و اکشن پلن پیش بینی شده است.

سالن  6هزار نفری مجموعه فرهنگی ورزشی
چادرملو سال آینده به بهره برداری می رسد
پروژه مجتمع ورزشــي چادرملو در وسعت  42هكتار
طراحي و عمليات اجرايي آن آغاز شــده است.مشاور
ورزشــي مديرعامل شركت صنعتي و معدني چادرملو
گفت :پروژه مجتمع ورزشــي چادرملو در وسعت 42
هكتار طراحي و عمليات اجرايي آن آغاز شــده است.
«محمدرضا شــريف» در جمع خبرنگاران اظهار كرد :هرچند در شرايط حاضر
و نوســانات اقتصادي ترسيم چشــم انداز براي ورزش شركت معدني و صنعتي
چادرملو دشــوار بود ولي با ارزيابي وضعيت و پتانســيل هاي موجود براي اين
بخش چشــم اندازي تدوين و ترسيم شد .وي افزود :البته تا قبل از ترسيم اين
چشم انداز نيز فعاليت هاي ورزشي چادرملو در بخش كارگري خيلي خوب بود
و حتي بعضاً شــاهد اقدامات حمايتي و كمكهاي مالي برون سازماني شركت در
برخي رشته هاي ورزشي شهرستان بوديم ولي با ترسيم اين چشم انداز خود را
مقيد به ســاختار سازماني و اقدامات برنامه محور مي دانيم تا اگر هزينه اي نيز
در ورزش مي شود ،نه از روي اجبار بلكه براساس برنامه و مفيد باشد .شريف به
آغاز عمليات اجرايي مجموعه فرهنگي رفاهي ورزشي شهيد سليماني اردكان در
زميني به وسعت  42هكتار اشاره و تصريح كرد :اين طرح در فاز نخست از سال
1398جهت ساخت ورزشگاه شش هزار نفري سرپوشيده و چندمنظوره با بهره
مندي از اســتانداردهاي بين المللي آغاز شده و برآورد مي شود بهره برداري آن
 220ميليارد تومان اعتبار نياز داشته باشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
بانک آینده در تولید ملی نقشآفرینی میکند

امضای تفاهم نامه همکاری با بزرگترین
کارخانه قند آذربایجان غربی
همکاری مشــترک بین بانک آینده و شــرکت قند پانیذفام با امضای تفاهمنامه
توســط نادر خواجه حقوردی معاون امور شــعب و بازاریابی بانک و محمدرضا
مهدی مدیرعامل شــرکت ،آغاز شد.این همکاری مشترک در چارچوب قوانین و
مقررات برای ارائه انواع خدمات بانکی ،مالی و سایر حوزههای مورد توافق رفین،
به شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و همگروه حائز شرایط شکل گرفت.پرداخت
انواع تسهیالت ،صدور ضمانتنامه بانکی ،تامین مالی پروژهها ،گشایش انواع اعتبار
اسنادی و سایر خدمات بانکی الکترونیکی ،ریالی و ارزی و همچنین خدمات ویژه
کارکنان شرکت از جمله مفاد این تفاهمنامه است.

دیدار معاونت فناوری اطالعات بانک ایران
زمین با مسئولین سازمان حمل و نقل
شهرداری رشت
در راســتای همکاری دو جانبه بانک ایران زمین و سازمان حمل و از شهرداری
شهرستان رشت معاونت فناوری اطالعات بانک ایران زمین ،با مسئولین سازمان
حمل و نقل شهرداری رشت دیدار کردند.به گزارش روابط عمومی در این جلسه
کــه با حضور فرهاد اینالویی معاونت فنــاوری اطالعات بانک ایران زمین ،فرهاد
وکیلیان مدیر عامل شرکت ســابین تجارت آریا و محمدجواد انوجی مدیر امور
شــعب منطقه گیالن بانک ایران زمین و مهندس محبتی ریاست سازمان حمل
و نقل شــهرداری رشت و مهندس خیابانی معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی
شهرداری این شهرستان برگزار شد ،اینالویی به اختصار از رویکرد و ظرفیت های
بانک ایران زمین در حوزه دیجیتال و شــبکه پرداخت هوشــمند اشاره کرد و از
انتخاب شــهر رشت به دلیل وجود پتانسیل و قابلیت های توریستی و فرهنگی
جهت انجام همکاری مشــترک ابراز خرســندی کرد.در ادامه جلسه مدیر عامل
شــرکت سابین تجارت آریا در راستای باال بردن سطح همکاری از افزایش تعداد
دستگاه های منصوبه بر روی خودرو های حمل و نقل شهری از  300دستگاه به
 1000دستگاه خبر داد و خاطر نشان کرد این حداقل توانایی این شرکت جهت
ارائه خدمات می باشــد.انوجی در این جلسه مراتب حمایت و آمادگی شعب این
منطقه را در انجــام این همکاری اعالم کرد و اظهار امیدواری کرد انجام پایلوت
این پروژه در گیالن الگوی مناســبی جهت پیاده ســازی در سایر مناطق باشد.
در ادامه جلســه رییس ســازمان حمل و نقل و معاونت حمل و نقل و امور زیر
بنایی شــهرداری رشت اعالم آمادگی شهرداری را جهت بهره برداری از ایستگاه
های ناوگان اتوبوسرانی این شهرســتان به عنوان پایگاه شعب دیجیتال 7*24
بانک بیان نموده و با توجه به فقدان شــبکه هوشمند ایستگاه های حمل و نقل
شهری از ســرمایه گذاری و همکاری بانک ایران زمین و شرکت سابین تجارت
آریا استقبال کردند.در پایان تفاهم نامه ای در راستای همکاری های مورد توافق
طرفین منعقد گردید.

پرداخت ۱۲هزار میلیارد ریال تسهیالت
ازدواج در  ۶ماه
بانک مهر ایران در  ۶ماهه نخســت ســال جاری بیش از ۱۲هزار میلیارد ریال
تسهیالت قرضالحســنه ازدواج به متقضیان پرداخت کرده که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشــته است.به گزارش روابط عمومی
بانک قرضالحســنه مهر ایران ،این بانک توجه ویژهای به پرداخت تســهیالت
قرضالحســنه ازدواج داشته و سعی کرده به سهم خود ازدواج جوانان را تسهیل
کند.بانک مهر ایران تنها در ۶ماهه نخســت سال جاری بیش از ۱۲هزار میلیارد
ریال تســهیالت ازدواج پرداخت کرده که نســبت به مدت مشابه سال گدشته
۲۲۹درصد افزایش داشــته اســت.در سالهای گذشته نیز تســهیالت ازدواج
همواره یکی از با اهمیتترین بخشهای تســهیالتی بانــک مهر ایران بوده و از
آغاز سال  ۱۳۹۲تا پایان  ۱۳۹۹این بانک تعداد ۳۰۳هزار و  ۴۹۳فقره تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج به ارزش بیش از ۳۲هزار و  ۴۹۶میلیارد ریال پرداخت کرده
است.گفتنی است بانک مهر ایران در سالهای گذشته به موجب کسب بیشترین
سهم از کل تسهیالت پرداخت شده قرضالحسنه ازدواج در طرح ضربتی ،مورد
تقدیر بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.
بانک مسکن به شعب خود ابالغ کرد

سقف جدید تسهیالت مسکن خانواده
شهدا و ایثارگران
بانک مسکن به شعب خود در سراسر کشور ،سقف های جدید تسهیالت مسکن
ایثارگران و خانواده شــهدا را ابالغ کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-
هیبنا  ،این تســهیالت در گروه تسهیالت تکلیفی بانک مسکن قرار دارد که این
بانک خود را متعهد به پرداخت آن طبق ضوابط باالدســت می داند.براین اساس
ســقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن مخصوص خانواده شهدا و ایثارگران در
شــهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر و مراکز استان ها به  300میلیون
تومان افزایش پیدا کرده و در سایر شهرستان ها و روستاها نیز به ترتیب به 250
میلیون و  200میلیون تومان رسیده است.این تسهیالت بعد از معرفی واجدین
شــرایط از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل پرداخت است.در مصوبه بانک
مســکن برای پرداخت این نوع تسهیالت آمده است :آن دسته از متقاضیانی که
معرفینامه صــادره آنها قبل از ابالغ این نامه عمومی بــه بانک ارائه و به ثبت
رســیده و قرارداد تسهیالتی آنها در دفترخانه ثبت نشده باشد ،در صورت ارائه
معرفینامه جدید از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران (اعتبار ابالغی سال )1400
میتوانند از سقف تسهیالت ابالغی جدید بهرهمند شوند.با این حال افزایش سقف
تســهیالت برای آن دســته از متقاضیانی که قرارداد آنها در سیستم تسهیالتی
بانک ثبت قطعی شــده است ،قابل تسری نیست.براساس این گزارش تسهیالت
جهت خرید و ســاخت واحد مسکونی مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران با نرخ
سود  4درصد به متقاضیان پرداخت می شود .این تسهیالت با معرفی نامه بنیاد
شــهید و امور ایثارگران قابل پرداخت است و حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن
20سال می باشد.برای دریافت سقف تسهیالت باید  80درصد ارزش کارشناسی
ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج می شود ،تکافوی
تسهیالت را بنماید.همچنین اعطای تسهیالت فروش اقساطی خرید و یا ساخت
مسکن در قالب تسهیالت مســکن زوجین به معرفیشدگان تسهیالت مسکن
ایثارگران امکانپذیر میباشد .بر این اساس ،شخص دارای معرفینامه ،میتواند از
سقف تسهیالت مد نظر (در چارچوب ضوابط این تسهیالت و قاعدتاً با لحاظ مبلغ
تسهیالت تعیین شده از سوی نهاد ذیربط در معرفینامه صادره) استفاده نموده،
همسر وی نیز از تسهیالت مسکن از محل صندوق پساندازمسکن یکم ،صندوق
پسانداز مسکن ،حساب پسانداز مسکن جوانان ،اوراق گواهی حق تقدم استفاده
از تسهیالت مسکن و یا توام بهره مند شود.
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ع الخروج هستند؟
ک ها ممنو 
کدام یک از مدیران بان 

دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از بخشنامه بانک مرکزی ،بین مدیران دارای امضای
اسناد تعهدآور با مدیران تصمیمگیر بدون حق امضا ،برای اجرای الیحه قانونی ممنوعیت
خروج بدهکاران بانکها تفکیک قائل شــد.به گزارش تســنیم ،دیــوان عدالت اداری،
بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر «امکان ممنوعالخروجی مدیران فاقد حق امضای شخص
حقوقی» را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن دانست و عدم رعایت حکم مقرر در
دادنامه هیئت عمومی را موجب مسئولیت قانونی مقامات مسئول اعالم کرد.این تصمیم
دیوان عدالت اداری در نامهای به دژپســند ،وزیر سابق اقتصاد و دارایی و نیز کمیجانی،
رئیس کل ســابق بانک مرکزی در تاریخ  ۲تیرماه اعالم شــده است.در این نامه که به
امضای محمد مصدق ،رییس وقت دیوان عدالت اداری نوشــته شده ،آمده است«:نظر
به اینکه به موجب دادنامه قطعی و الزماالجرای شــماره  ۷۸۵-۷۸۶مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند  ۸بخشنامه شماره ۱۳۹۵/۱۰/۲۵-۹۵/۳۳۷۷۹۴
بانک مرکزی مبنی بر امکان ممنوعالخروجی مدیران فاقد امضای شخص حقوقی ابطال
گردیده اســت و به موجب مواد  ۱۰۷ ،۹۲،۹۵و  ۱۰۹قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب  ۱۳۹۲مجلس شــورای اســامی ،در صورت اعمال مصوبه
اجرای مفاد رأی هیئت عمومی از ســوی مرجع تصویبکننده مقرره و در موارد مشابه
برای شــعب دیوان عدالت اداری و سایر دستگاههای اجرایی الزامی میباشد؛ لذا دستور
فرمایید به نحــو مقتضی التزام به اجرای مفاد رأی مذکــور به کلیه مراجع ذیربط آن
دســتگاه ابالغ کرده تا از اتخاذ تصمیم مغایر رأی هیئت عمومی و نتیجتاً طرح شکایت
موردی شهروندان در موارد مشابه در دیوان عدالت اداری پیشگیری به عمل آید .بدیهی
است عدم رعایت مفاد دادنامه مذکور در موارد مشابه موجب مسئولیت قانونی مقامات
مسئول در آن دستگاه اجرایی خواهد بود.
احکام الزامآور شماره  ۷۸۵-۷۸۶مورخ  ۱۳۹۹/۶/۱۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
 -۱بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بر امــکان ممنوعالخروجی مدیران فاقد حق امضای
شخص حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
 -۲عدم رعایت حکم مقرر در دادنامه موجب مسئولیت قانونی مقامات مسئول است».

ورود بانک مرکزی به
رمزارزها؛ خوب یا بد؟
درحالیکــه رئیس کل بانــک مرکزی از راهاندازی آزمایشــی
رمزارز ملی بر پایه ریال خبر داده اســت ،یک کارشناس رمزارز
معتقد اســت که انتشار رمزارز مربوط به پروژههای تجاری این
حوز ه اســت که شــرکتهای دانش بنیان متخصص در حوزه
بالکچیــن میتوانند بــه آن ورود کنند و ضروری نیســت که
یــک نهاد حاکمیتی به این حوزه ورود کند.به گزارش ایســنا،
علی صالحآبادی پس از جلسه دیروز خود با اعضای کمیسیون

بانک مرکزی حق ممنوعیت خروج کدام مدیران بانکی را ندارد؟
برای دانستن بیشتر مفهوم محتویات این نامه و اینکه کدام بخش از مدیران بانکی شامل
ممنوعیت خروج میشوند و کدام یک از آنها خارج از شمول ممنوعیت خروج هستند،
با مهدی ُدربین ،معاون هیات عمومی و هیئتهای تخصصی دیوان عدالت اداری تماس
گرفتیــم.وی با اظهار اینکه این نامه که آقای مصدق در زمان ریاســت بر دیوان عدالت
اداری ارســال کرده ،راجع به رأی هیئت عمومی است ،گفت :در دادنامه شماره -۷۸۶
 ۷۸۵بخشــنامهای از بانک مرکزی مورد تقاضای ابطال واقع شــد .بخشنامه خطاب به
مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی اســت که در اجرای الیحه قانونی ممنوعیت
خروج بدهکاران بانکها مصوب ســال  ۱۳۵۹شورای انقالب تذکراتی داده شده است؛
از جمله در بند  ۸این بخشــنامه که گفته شــده در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امکان
اعمال ممنوعیت خروج مدیران کنونی شرکت میسر خواهد بود ،ارسال آخرین مستندات

اقتصادی مجلس از راهاندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه ریال
در آینده خبر داد .این در حالی اســت که موضوع رمز ارز ملی
قبال نیز از سوی عبدالناصر همتی ،رئیس کل سابق بانک مرکزی
اعالم و عنوان شده بود که رمز پولی به پشتوانه ارز و طالی بانک
مرکزی منتشر میشــود که این رمز پول ،موجب روان سازی
مبادالت ،آشنایی مردم با این نوع پول و کاهش تاثیر پایه پولی
بر نقدینگی خواهد شــد که در آن زمان ،انتشــار این رمز پول
تنهــا در حرف باقی ماند.در واکنش بــه ورود بانک مرکزی به
انتشار رمزارز ،علیرضا شامخی  -یک کارشناس حوزه رمزارزها
 به ایسنا گفت :ورود بانک مرکزی به انتشار رمزارزها ضرورینیست و این کار مربوط به پروژههای تجاری این حوز ه است که
شرکتهای دانش بنیان متخصص در حوزه بالکچین میتوانند
به آن ورود کنند و ضروری نیست که یک نهاد حاکمیتی به این

توصیه رئیس سازمان بورس به افراد فاقد
دانش بورسی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به مردم توصیه کرد به جای سرمایهگذاری
مستقیم در بازارسرمایه از طریق صندوقهای سرمایهگذاری اقدام کنند.
به گزارش ایبِنا ،مجید عشــقی با بیان این مطلب گفت :خرید سهام نیازمند
دانش حرفهای و تجزیه و تحلیل اطالعات وسیع و پیچیدهای بوده و طبیعی
است برخی از مردم به دنبال فراگیری چنین دانشی نرفته باشند .وی افزود:
براین اســاس نباید میلیونها نفر ســهامداران حقیقی را درگیر اصول علمی
و پیچیدگیهای بازار کنیــم .عموما کانال های فاقد مجوز موجود در فضای
مجازی ،ســهامداران را به سمت خرید ســهم های خاصی هدایت میکنند
که به نفع مردم نیســت و منجر به آن شــده تا بسیاری از افرا ِد دنباله روی
این گروه ها متحمل زیان شــوند .عشــقی اظهار کرد :در کنار سیاستهای
فرهنگسازی و آموزش عمومی که در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته
اســت ،سریعترین راهکار حل این مشــکل و جلوگیری از ضرور و زیان های
احتمالی ،ورود مردم عادی به صندوقهای سرمایهگذاری است .پرواضح است
که ســازمان بورس بر این صندوقها نظارت دارد و از این پس نیز نظارتها
هوشمندانهتر خواهد شد.

مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است.وی افزود :این بند تبصره هم دارد؛
ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکتها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیالت اقدام
به امضای اسناد و قراردادها نمودهاند امکانپذیر نبوده و در صورت خروج آنها از مدیریت
شــرکت و عدم سمت در شــخصیت حقوقی الزم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت
به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها شــوند.دربین ادامه داد :الیحه قانونی
در ارتباط با کســانی که بدهکاری دارند بحــث ممنوعیت خروج آنها را مطرح و در آن
از کلمه «اشــخاصی» استفاده کرده است .حال این سؤال مطرح است که آیا این کلمه
«اشخاصی» اشخاص حقیقی را در بر میگیرد یا اشخاص حقوقی را؟ ممنوعیت خروجی
اشخاص حقوقی که معنا پیدا نمیکند؛ عدهای آدم هستند که این شخصیت حقوقی را
اداره میکنند ،پس بحث مدیران و اشــخاص حقوقی مطرح است ،اشخاصی که شرکت
را اداره میکنند.
معاون هیئت عمومی و هیاتهای تخصصی دیــوان عدالت اداری افزود :مدیران داخل
هر شــرکت دو وضعیت دارند ،برخی صرفاً تصمیمگیری میکنند و برخی هم عهدهدار
امضای اســناد مالی هستند و حق امضای اسناد تعهدآور را دارند .بعضی اعضای هیئت
مدیره این اجازه و اختیار را ندارند که در هیئت مدیره امضا کنند .بر این اساس در رأیی
که هیئت عمومی صادر کرده با لحاظ آرایی که قب ً
ال در سالهای  ۸۷و  ۹۳صادر کرده
بود ،گفته شده که مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص
حقوقی تعبیر و تفســیر شده اســت.وی افزود :بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بناست
مدیران و اشــخاص حقوقی ممنوعالخروج شوند اما آیا همه مدیران اشخاص حقوقی؟
که هیئت عمومی در این باره گفته؛ این بخشــنامه بین کســانی که حق امضای اسناد
تعهدآور را دارند با کسانی که ندارند تمییز و تفکیک قائل نشده است .آن کسانی که حق
امضای اسناد تعهدآور را دارند میتوانند مشمول الیحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران
بانکها مصوب  ۱۳۵۹شــوند.دربین در پایان گفت :پیام این رای هیات عمومی دیوان
عدالت اداری این اســت که؛ اگر در هیات مدیره ،مدیری حق امضای اسناد تعهدآور را
ندارد ،او مشمول این ممنوعیت خروج بخشنامه بانک مرکزی نیست

حوزه ورود کند .از سوی دیگر ،تاکنون در دنیا بانکهای مرکزی
به پروتکل مشــخصی برای انتشار ارزهای فیات به صورت رمز
دســت پیدا نکردهاند.وی در مورد آثار ورود بانکهای مرکزی
به انتشار رمزارزها نیز بیان کرد :انتشار این رمزارزها بانکهای
تجاری را دچار چالش میکند ،زیرا هزینه تراکنش در شبکه را
پایین میآورد و همین ممکن است دست بانکهای مرکزی را
در محدود کردن بانکهای تجاری باز بگذارد.با این تفاسیر ،در
شــرایطی که اکثر دولتها در دنیا به قاعدهگذاری در رمزارزها
و محدود کردن بیشتر این بازار ورود کردهاند و دستورالعمل و
تجربه مشــخصی در دنیا برای انتشار رمزارز ملی وجود ندارد،
باید منتظر ماند و دید که راهاندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه
ریال موفق خواهد بود یا خیر.البته ،از آنجا که رمزارزها فناوری
جدیدی هســتند ،الزم اســت بانک مرکزی ضمن راهاندازی

آزمایشــی رمزارز ملی به آموزش و آشنایی مردم با رمزارزها و
معامله آنها توجه کند که همانند تشــویقهای بیش از اندازه
مسئوالن برای ورود به بورس نشود و مردم هیجانی و شتابزده
عمل نکنند.عالوه براین ،با توجه به اینکه مجلس طرحی برای
ســاماندهی رمزارزها ارائه کرده که طبــق آن بانک مرکزی به
عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادالت رمزارزها در داخل کشور
مکلف شده است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی
رمزارزها اقدام کند و رمزارزها ،غیر از رمزارز ملی ،به عنوان ابزار
پرداخت در داخل کشور یا برای راهاندازی و اداره شبکه پرداخت
داخلی ممنوع است؛ بانک مرکزی باید به زودی مسدود کردن
یا نکردن درگاهها و صرافیهــای فروش رمزارزها را اعالم کند
زیرا ،مبادله رمزارزها بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با
پولشویی غیرقانونی و ممنوع است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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خطیبزاده:

سفر هیات عربستانی به تهران تایید نمیشود

روابط ایران و مصر
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره روابط ایران و مصر نیز اظهار
داشت :مناسبات دو کشور در سطح حافظ منافع در جریان است.
گفتوگوی کوتاهی در بغداد بین وزیر خارجه و رئیس جمهور مصر
صورت گرفت .امیدواریم در چارچوبهایی که صحبت میشــود
بتوانیم این روابط را به نفع منطقه به جلو ببریم.

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت مذاکرات ایــران و اتحادیه
اروپا در بروکســل توافقی دوسویه بوده است و افزود :ما هیچ وقت
پیششرطی را برای آمریکا تعیین نکردیم چون آمریکا عضو برجام
نیســت.به گزارش فارس« ،سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت
امور خارجه جمهوری اســامی ایران دیروز (دوشنبه) در نشست
هفتگی با خبرنگاران ضمن تشــریح آخرین تحــوالت در حوزه
سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
توافق برای گفتوگوها در بروکسل دوسویه بوده
این دیپلمات ارشد کشــورمان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس
دربــاره اظهارات جوزپ بورل درباره این که زمان برای بازگشــت
ایران به مذاکرات محدود اســت و دولت جدید ایران وقت کافی
داشته که بررسیهای خود را انجام دهد و فکر نمیکنم مذاکرات
در بروکســل کامال ضرورت داشته باشد ،بیان کرد :گفتوگوهای
پنجشنبه هفته گذشته خوب و ســازنده بود و نکاتی که باید به
انریکه مورا میگفت منتقل کرد و توافق شد در چند روز آینده در
بروکسل این گفتوگوها ادامه یابد و این توافق دوسویه بوده و قطعا
موضوعات ،چالشها و موانعی که شــش دور مذاکرات در وین به
نتیجه نرسید باید در حین این گفتگوهایی که انجام میشود مورد
رایزنی قرار بگیرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود :اجازه دهید
در مسیری که گفتوگوها بین ایران و هماهنگ کننده برجام آغاز
شــده ادامه یابد .آقای باقری در اولین فرصت نکات و موضوعات
مدنظر خود را بیان خواهد کرد.
چهار دور گفتوگوهای ایران و عربستان در فضای مثبت
و دوستانه
خطیبزاده در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس درباره اظهارات
وزیر خارجه عربســتان مبنی بر اینکه مذاکرات با ایران پیشرفت
ملموســی نداشــته و این در حالی اســت که امیرعبداللهیان از
توافقاتی در این زمینه سخن گفت نیز خاطرنشان کرد :چهار دور
گفتوگوهــا در فضای مثبت و دوســتانهای بوده و در موضوعات
دوجانبه و منطقهای پیگیری شده است.وی گفت :یکسری نکات را
به عنوان نکات قابل اهمیت بیان کردیم و تماسها ادامه دارد .فکر
میکنم واژهای که به خوبی میتواند فضای گفتوگوها را بیان کند
گفتوگوهای محترمانه است ،البته به همان مقداری که محترمانه
است ،جدی بوده و جدی پیگیری شده و امیدواریم به نتیجه برسد.
تهران چهارشــنبه هفته آینده میزبان وزرای خارجه ۶
کشور همسایه افغانستان به اضافه روسیه
ســخنگوی وزارت خارجه گفت :چهارشنبه هفته آینده در تهران
میزبان وزرای خارجه کشــورهای همســایه ( ۶کشــور همسایه
افغانستان به اضافه روسیه) افغانستان به صورت حضوری خواهیم
بود .این نشست یک روزه خواهد بود.دستورکار نشست تهران ادامه
گفتوگوهایی اســت که در دور اول به صورت مجازی برگزار شد.
این کشورها متمرکز خواهند بود که کمک کنند به تشکیل دولت
فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در افغانستان.
حضور در نشست مسکو در سطح نماینده ویژه
وی همچنیــن اعــام کرد که ایران در نشســت مســکو درباره
افغانستان در سطح نماینده ویژه شرکت میکند.
عدم تأیید خبر دوویچه وله
خطیــبزاده همچنین خبر دوویچه وله مبنی بر ســفر هیأتی از
عربستان به ایران را تأیید نکرد.وی در پاسخ به سؤالی درباره خبر
منتشر شده مبنی بر درخواست عربستان از ایران برای میانجیگری
بین عربســتان و یمن در پی پیش روی انصاراهلل در استان مأرب
اظهار داشــت :درباره آنچه بین ما و عربســتان در میز مذاکرات
صورت میگیرد اجازه دهید در همان میز مذاکرات گفتوگوها جلو
برود .آنچه برخی رسانهها میگویند بیشتر گمانهزنیهای رسانهای
است درباره تایید یا عدم تایید آن اظهارنظر نمیکنم.
مواضع روسیه را از مسکو میشنویم
سخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره اظهارات اولیانوف نماینده
روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین درباره انجام مذاکرات در
بروکسل نیز خاطرنشان کرد :این گفتوگوها بین ایران و اتحادیه
اروپا آغاز شده است.اجازه دهید در مسیر خود ادامه یابد .به زودی
ی خواهد رسید که جزییات بیشتری را بیان خواهم کرد.
به نقطه ا 
درباره رایزنی با شــرکا این کار به صورت منظم انجام میشــود و
مواضع روســیه را از مسکو میشــنویم.خبرنگاری از خطیبزاده
درباره تعیین حســن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس
جمهور در امور افغانستان و وضعیت طاهریان فرد نماینده ویٰژه
وزیر خارجه در امور افغانستان سؤال کرد که وی پاسخ داد :موضوع
افغانستان موضوع ملی است و همواره به صورت ملی پیگیری شده
است .دستگاه دیپلماسی به عنوان نهاد حاکمیتی همین رویکرد
را داشــته و االن هم همین رویکرد ادامه خواهد یافت.به گزارش
فارس ،این دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد :مهم این است که
همه جهات ذیربط و نهادها و بخشهای مرتبط با افغانســتان در
یک هماهنگی و هارمونی خاصی کارهایشــان جلو رفته و باز هم
جلو خواهد رفت و وزارت امور خارجه نیز به عنوان تنظیم کننده
روابط خارجی جمهوری اســامی ایران نقش محوری خودش را
در پروندههای ملی دارد.وی افزود :آنچه مهم اســت تامین حفظ
و صلح و ثبات افغانســتان است که برای امنیت ملی ایران بسیار
حائز اهمیت است .خطیبزاده بیان کرد :تا زمانی طاهریان حضور
داشــت پرونده به صورت ملی پیگیری میشــد و کماکان هم به
صورت ملی پیگیری میشود.
استقبال از انتخابات پارلمانی عراق
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره تحوالت عراق و برگزاری
انتخابات پارلمانی در این کشــور نیز اظهار داشــت :از برگزاری
انتخابات اســتقبال کرده و میکنیم و از اینکه در فرآیند تکاملی
و فرآیند مدنی تحوالت عراق شــاهد این اتفاق میمون و مبارک

مهم تامین منافع مردم ایران است
خطیبزاده در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه چرا به بروکسل
می روید به جای وین اظهار داشــت :بازار ما تمامی شوک ناشی
از خروج یکجانبه ترامپ از برجــام را جذب کرد و میتوانم برای
شما دهها گزارش مســتقل از اندیشکدههای دنیا بدهم که نظام
اقتصادی ایران نه تنها شــوک را با ســختی و با مدیریت توانست
جذب کند بلکه امســال  GDPمثبت را توانستیم تجربه کنیم.وی
ادامه داد :آنها میدانند نظام اقتصادی ایران تاب آورتر از این است
و کشــوری که در اوج کرونا مراودات تجاری و اقتصادیش با دنیا و
کشورهای همسایه قطع نشد و صادرات نفت آن ادامه یافت ،االن
که ایران آن فاز را رد کرده این روند قطع نخواهد شد .آنچه مهم
است تامین منافع مردم است و اگر منافع مردم تامین شود ساعتی
را تلف نخواهیم کرد و گفتوگوهای هدفمند را آغاز خواهیم کرد.
بودیم.وی یادآور شــد :آنچه در عراق رخ میدهد توســط مردم،
دولت و احزاب عراقی پیگیری میشود .آنچه مربوط به ایران است
استقبال از برگزاری این انتخابات به عنوان یکی از قدمهای تکاملی
برای ساخت جامع ه دموکراتیک در عراق است.
هیچ وقت پیش شرطی را برای آمریکا تعیین نکردیم
به گزارش فارس ،این دیپلمات ارشــد کشورمان درباره اظهارات
امیرعبداللهیان که خواستار اقدام جدی آمریکا شده است ،گفت:
پرونده مذاکرات در وزارت امور خارجه پیگیری میشود و انشاءاهلل
با ترکیب جدید انجام خواهد شد .آقای باقری در ادامه گفتوگوهای
هفته گذشته در تهران و براساس توافق طرفین به بروکسل میرود
در خصوص موضوعاتی که در تهران گفتوگو شــد و موضوعاتی
که باقی ماند و گفتوگو نشــد در بروکســل ادامه خواهد یافت.
خطیبزاده ادامه داد :آنچه توســط رئیس جمهور و وزیر خارجه
گفته شــده این است که مذاکرات ادامه مییابد و تصمیم قطعی
است و این فرآیند تصمیم گیری در این خصوص به نتیجه رسیده
است و آنچه در حال انجام است روشن شدن برخی نقاطی است
که چالشهای گفتوگوهایی بوده که  ۶دور در وین انجام شــده
است .انشــاءاهلل جزییات بیشتر روشن شود خدمت شما خواهم
گفت.وی افزود :ما هیچ وقت پیش شــرطی را برای آمریکا تعیین
نکردیم چون آمریکا عضو برجام نیست .ما تمام گفتوگوهایی که
تا به امروز صورت گرفته برای اطمینان از بازگشــت کامل ،موثر
و بدون قید و شــرط آمریکا به تعهداتش ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱و
تعهداتی که در برجام داشــته و یکجانبه خارج شده و تحریمهای
ظالمانه ،غیرقانونی و فراسرزمینی بر علیه ایران اعمال کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد :هدف اصلی اطمینان از برداشته
شدن تمامی تحریمها و اخذ تضمینهایی است که هیچ کس در
واشنگتن دوباره دنیا را به بازی و سخره نگیرد.این دیپلمات ارشد
ایرانی بیان کرد :این هدفی اســت که تنها از طریق گفتوگوهای
عملگرا محقق میشود.آنچه امیرعبداللهیان در چندین اظهارنظر
گفت این بود که آمریکا به جای ادامه مسیر ترامپ روند مجزایی
را پیگیری کند ولی چنین نکرد .همان فشار حداکثری ترامپ را
همین دولت اعمال میکند و با کالم نیتها روشــن نمیشــود و
این اقدام و عمل اســت که میتواند نشان دهد دولت فعلی بایدن
متفاوت از دولت قبلی ترامپ است و در عمل آنچه دیدیم تداوم
بوده است نه تغییر.
دو فرآیند داخلی تعریف شده در دولت جدید
خطیبزاده در پاســخ به ســؤالی درباره مذاکرات وین بیان کرد:
نقطهای که در دور ششم گفتوگوها به زمین گذاشته شد نقطه
اختالفی بود .دولت جدید میخواهد با آسیب شناسی از آنچه اتفاق
افتاده وارد مذاکرات شود .دو فرآیند داخلی در دولت جدید تعریف
شده است یکی در خصوص اصل گفتوگوها و یکی درباره جزییات
گفتوگوها.وی ادامه داد :درباره اصل گفتوگوها آقای دکتر رئیسی
اعالم کردند که به نتیجه رسیدند و گفتوگوها ادامه خواهد یافت
درباره جزییات ،ابعاد ،چالشها و نقائص آن نظراتی هســت که با
خرد جمعی در حال جمع بندی است و قطعا براساس آن تصمیم
گیری جدید به طرف مقابل اعالم خواهد شد و گفتوگوها ادامه
مییابد.خطیبزاده یادآور شد :مهم این است که زمانی گفتوگوها
آغاز میشــود وقتی تلف نشــود ۶ .دور گفتوگوهای وین نشان
داد اگر با یک آســیب شناسی درست انجام شود این گفتوگوها
میتواند اداه یابد و به نتیجه برسد.
طالبان مسئول مستقیم در حفظ امنیت و صلح و ثبات و
آرامش مردم افغانستان
خبرنگاری به ادامه جنایات تروریســتی علیه شیعیان افغانستان
اشــاره کرد و وی گفت:با تمامی طرفها در افغانستان به شمول
طالبان در تماس هســتیم .طالبان مسئولیت مستقیم و ویژه در
حفظ امنیت و صلح و ثبات و آرامش مردم و همچنین ســامت
تمامی گروهها و اقلیتهای افغانستان از جمله هزارهها و شیعیان
دارد.وی گفت :جمهوری اسالمی ایران حساسیت ویژهای در این
خصوص داشته است .از طالبان و طرفها شنیدهایم که تمام تالش
خــود را میکنند که چنین مواردی تکرار نشــود .جامعه جهانی
باید به صورت مشــخص درباره ادامه این خشونتها و باال گرفتن
این خشونتها حساسیت ویژهای داشته باشد .از تمامی ابزارهای
دیپلماتیک و مجاری تماسهایی که با گر وههای افغانســتان و از
جمله طالبان داشــته و داریم در تالشــیم افغانستان وارد چرخه
خشونت و ترور نشود.
حضور نامشــروع رژیــم صهیونیســتی را در نزدیکی

مرزهایمان تحمل نمیکنیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره رزمایش پدافند هوایی در جمهوری
آذربایجان و بررســی خرید سامانه از رژیم صهیونیستی هم بیان
کرد :اینکه رزمایشهایی در منطقه و در کشورهای مختلف انجام
میشود موضوعی طبیعی است و از جمله اینکه باید اطالع رسانی
دقیق در این زمینه صورت بگیرد همانطور که ایران اطالع رسانی
دقیق در این زمینه میکند .اگر کشورها بتوانند با این منش اقدام
و اطالع رسانی کنند نشــانه بلوغ آنهاست.وی گفت :ناامنیهایی
که در پی حضور نامشروع رژیم صهیونیستی ایجاد میشود همه
کشــورهای منطقه باید با دقت بیشتری توجه کنند .ریشه و ذات
این رژیم در خون ،خشونت و ترور رشد کرده و از این فضا میتواند
رشد و نمو کند .هیچ جا پا نمیگذارد مگر در آن ترور و بمبگذاری
و کودتا و توطئه میبینید.خطیبزاده بیان کرد :از منطقه جنوبی
خلیج فارس تا نواحی شمالی ایران و شامات و از جمله سوریه هر
کجا رژیم اشغالگر قدس رفته شاهد همین هستید .دوستانه و از
مجاری مختلف به همسایگان گفتهایم که جمهوری اسالمی ایران
حضور نامشروع رژیم صهیونیستی را در نزدیکی مرزهایش تحمل
نمیکند و در این خصوص با کسی شوخی نداریم.
هیچ پیش شرطی برای گفتوگوها طرح نکردیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات هستهای نیز تصریح کرد:
هیچ پیش شــرطی برای گفتوگوها طــرح نکردیم .ما در فضای
رســانهای پیام دریافت نمیکنیم و هیچ وقت از این طریق برای
کسی پیام نمیفرستیم .آنچه امیرعبداللهیان از نیویورک تا تهران
اشاره کرد بیان یک منطق بود که در این منطق آمریکا باید نشان
میداد اگر واقعا در راستای بازنگری سیاستهای قبلی خود است
به صورت عملی این را نشان دهد .ولی دولت بایدن هیچ تغییری
در هیچ کدام از ابعاد سیاستهای ترامپ در قبال ایران به خصوص
فشار حداکثری انجام نداده اســت.وی افزود :آنچه امروز در روی
زمین رخ میدهد فرقی با قبل از آمدن بایدن ندارد .آمریکا خیلی
پیش از این میتوانست بسیاری از اقدامات ظالمانه و گردنکشانه
علیه ایران انجام داد را متوقــف میکرد .در میانه فراگیری کرونا
شاهد ادامه آن بودیم.
دالر توسط آمریکا به ابزار نظامی علیه همه تبدیل شده
خطیبزاده در پاسخ به ســؤالی درباره اینکه یک بانک روسی و
یک بانک ایرانی میخواهند سیســتمی شبیه سوئیفت راهاندازی
کنند و امکان گشــایش ال سی بین دو کشور اظهار داشت :دالر
توسط آمریکا به ابزار نظامی علیه همه تبدیل شده است و تبدیل
به یک ســاح و ابزار کشتار دســته جمعی در نظام پولی و مالی
بینالمللی شــده است .تحریمهای فراســرزمینی آمریکا به همه
نشان داد که چگونه دالر به سالحی تبدیل شده که گردن همه را
میزند .نظامهای پولی و مالی دنیا به فکر این افتادند که خودشان
را مستقل از نظام دالر کنند .برخی کشورها وارد اتحادیههای مالی
و پولی با هم شدند که مســتقل از دالر است.وی افزود :این اراده
وجود دارد که برخی کشــورها به صورت مستقل کارهای خود را
از طریق پیامهای سیســتمی ادامه دهند.خطیبزاده درباره خبر
منتشــر شده مبنی بر تبادالت تجاری بین ایران و عربستان بیان
کرد :باید اجازه دهیم گفتوگوهایی که در بغداد شــکل گرفته و
تماسها بین دو طرف به نقطه قابل اعمال برسد .االن در آن نقطه
قرار نداریم.
سفر سردار باقری به پاکستان
ســخنگوی وزارت خارجه درباره سفر ســردار باقری به پاکستان
گفت :ایشان به دعوت رئیس ارتش پاکستان و در چارچوب روابط
دوســتانه به این کشور ســفر کرد .اصل اساسی سیاست حسن
همسایگی همین است که مجمع همسایگان را با محوریت ایران
داشته باشیم.وی گفت :سفر بسیار موفقی بود در راستای مراودات
نزدیک ایران و پاکســتان بود و از ســوی دو طرف ادامه داشته و
ادامه خواهد یافت.
وابستگان بازرگانی توسط وزارت صمت تعیین میشوند
وی درباره رایزنان بازرگانی نیز اظهار داشــت :اینها وابســتگان
بازرگانی هســتند که وزارت صمت تعیین میکند و ما تســهیل
میکنیم و سعی میکنیم وابســتگان بازرگانی مناسب کشورها
باشند ،ولی وزارتخانه مسئول و بررسی کننده اولیه وزارت صمت
اســت .وزارت خارجه در دو ماه اخیر و در جلســات هیأت دولت
اعالم کرده حضور گستردهتر وابستگان بازرگانی را تسهیل میکند.
هر موقع به ما معرفی شــوند سعی میکنیم در اسرع وقت حضور
آنها را تسهیل کنیم.

دست دوستی ایران به سوی همسایگان دراز بوده و هست
خطیبزاده درباره عربستان نیز بیان کرد :شاید اولین اظهارنظرها
از ســوی من و جمهوری اسالمی صورت گرفت .دست دوستی
ایران نه االن بلکه همواره به سمت کشورهای همسایه و دوست
و از جمله عربســتان دراز بوده است .این بدان معنا نیست که
ما چشــمان را به روی اقدامات عربستان در یمن و  ...بستهایم.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســؤالی درباره مذاکرات
بروکسل نیز اظهار داشــت :وزارت خارجه و امیرعبداللهیان با
صراحت اعالم کردند که تمرکز خود را بر دیپلماسی اقتصادی
و ارتباط با همسایگان و ارتقای مفاهیم اصلی جدید در سیاست
خارجی مثل سیاست خارجی متوازن گذاشتند .آنچه در  ۲ماه
گذشته از جلسه و مالقات و تماس و  ...آمده همه مؤید این است.
یکی از موضوعات سیاست خارجی ما رفع تحریمهای فراقانونی
و یکجانبه اســت و این یکی از اولویت های اساسی دولت ،نظام
و دستگاه دیپلماسی است .سعی کردیم روابط مبتنی بر اقتصاد
بدون دالر را دنبال کنیم.
سند برنامه جامع همکاری ایران و چین
وی درباره ســند برنامه جامع همکاری  ۲۵ساله بین ایران و
چین نیز خاطرنشان کرد :برنامه جامع همکاری ایران و چین
یک چارچوب حقوقی و عملی برای روابط بلندمدت و راهبردی
دو کشور اســت .این روابط ابعاد و اجزای مختلف دارد که به
وزارتخانههای مختلــف و  ...برمیگردد .امیرعبداللهیان بعد از
اینکــه به وزارت خارجه آمد ارزیابی از عملیاتی شــدن توافق
داشــت و در هیأت دولت مطرح کرد و برای تمام دســتگاهها
وظایفشان را با نگاه جدید فرستاد .به عنوان موضوع حاکمیتی
در کل حاکمیت در حال پیگیری است.سخنگوی وزارت خارجه
درباره همکاری جامع ایران و روسیه نیز خاطرنشان کرد :یک
توافقنامــهای در  ۱۳۷۹را با روســیه در خصوص همکاریها
داریم که به صورت  ۱۰ســاله بوده و  ۵ســاله تمدید میشد
و فروردین امســال به  ۵سال بعد رسیدیم .صحبتی شده بود
و امیرعبداللهیان در سفر به مسکو با الوروف به صورت جدی
صحبت کرد و متن در تهران باید نهایی شــود و زمانی نهایی
شود و مجوز مذاکرات را اخذ کردیم دستگاه دیپلماسی برای
ســند جامع همکاری راهبردی با روسیه اقدام خواهد کرد.وی
درباره چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان گفت :هیچگاه
رایزنیهــا و پیگیریهای خودمان را در ایــن زمینه متوقف
نکردیم .همچنان اولویت اصلی ما در حوزه شامات یکی همین
عزیزان هستند که مفقود هستند و همچنان پیگیری میکنیم.
به شما اطمینان بدهم دیپلماتهایی که در آن سالها مفقود
شــدند به عنوان دیپلماتهای زنده جمهوری اســامی ایران
پیگیر آنها هســتیم.خطیبزاده در پاســخ به ســؤالی درباره
اظهارات رئیس جمهور آذربایجــان و ایران را متهم به قاچاق
مواد مخدر به همراه ارمنســتان به اروپا کرده است نیز اظهار
داشت :توصیهام به برادران در جمهوری آذربایجان این است که
بیش از پرداختن به اظهارات رسانهای اجازه دهند در کانالهای
دیپلماتیک که پیامهای مثبت و دوستانه میفرستند در همان
مســیر ادامه یابد .ایــران به تأیید و اعتــراف نهادهای ذیربط
بینالمللی به خرد همه کنشگران که در فضای بینالمللی آشنا
به موضوعات هستند ایران در مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد
مخدر پیشــرو است .ما شهدایی را در این مسیر دادهایم .شاید
روشن باشد برخی اظهارنظرات رســانهای از سوی مسئوالن
آذربایجــان با چــه هدفی صورت میگیرنــد توصیه میکنم
مقامات آذربایجان عنان کالم را داشــته باشند و اجازه ندهند
روابط طبیعی ایران و این کشور با دستهای مصنوعی به هم
بریزد.سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدامات وزارت خارجه در
خصوص عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز
بیان کرد :دبیرخانه در وزارت خارجه کارها را پیگیری میکند و
ادارات مربوطه در وزارت خارجه اسناد را آماده میکند .مراحل
عضویت قطعی مراحل خاصی است که با همکاری مجلس باید
صورت بگیرد .حداقل یک پروسه چند ماهه را در ماههای آتی
پیش رو داریم.خبرنگاری درباره پیگیریها در خصوص دو تبعه
کرد ایرانی که به جبهه النصره تحویل داده شــدند سؤال کرد
که خطیبزاده پاســخ داد :ما هیچ موضوعی را بدون پیگیری
رها نکرده و نمیکنیم .در موضوعات مرزی همواره یکســری
دقایقی وجود دارد که باید براساس دقایق عمل کرد .گزارشها
ضد و نقیض همواره وجود داشــته است .مرزبانان ما جلسات
مشترک داشتند و موضوع در تهران و آنکارا در دست پیگیری
اســت .در این موضوع و یکی دو موضوع دیگر مرزی در حال
صحبت هستیم.
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گزیده خبر
شی جینپینگ همچنان از خروج از چین امتناع
میکند

همچنان مشخص نیست که رئیس جمهور چین در اجالس تغییر اقلیم سازمان
ملل موســوم به « »COP۲۶که از  ۳۱اکتبر ( ۹آبان) در اسکاتلند آغاز میشود،
شرکت خواهد کرد یا نه.به گزارش ایسنا ،به نقل از وبسایت کوآرتز ،در تازهترین
تحوالت مشــخص شده که احتماال شی جینپینگ ،رئیس جمهور چین در این
اجالس شرکت نخواهد کرد.براساس گزارش شبکه خبری بیبیسی ،به بوریس
جانسون ،نخست وزیر انگلیس گفته شده که شی جینپینگ احتماال در اجالس
تغییر اقلیم سازمان ملل در گالسکو شرکت نخواهد کرد .شایعات در این خصوص
هفتههاست که بر سر زبانهاست.رهبران جهان در این کنفرانس که از  ۳۱اکتبر
تا  ۱۲نوامبر در شــهر گالسکو برگزار میشود ،شــرکت خواهند کرد تا درباره
راهحلهایی برای به حداقل رســاندن هشدار جهانی و تاثیرات تغییر آب و هوا
مذاکره کنند.چین به مدت یک دهه بزرگترین منتشر کننده گازهای گلخانهای
–که مســئول افزایش دما هستند -در جهان بوده است که اصلیترین دلیلی آن
وابســتگی چین به ذغال سنگ اســت .در حال حاضر چین مسئول  ۳۰درصد
از انتشــار گاز کربن در جهان است و همین امر باعث میشود تا همکاری شی
جینپینگ در موفقیت این اجالس حیاتی باشد.
بورل :

به انجام نشست بروکسل درباره برجام
خوشبین هستم

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با ابراز امیدواری به اینکه طی روزهای
آینده میزبان جلسات مقدماتی مذاکرات وین با حضور هیات ایرانی در بروکسل
باشد ،اوضاع را درحال پیشرفت توصیف کرد و گفت که به برگزاری این نشست
خوش بین است.به گزارش ایرنا ،جوسپ بورل در آستانه برگزاری نشست وزرای
امور خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که هنوز برگزاری این جلسه قطعی
نیســت « اما من امروز نسبت به اینکه این نشســت برگزار شود ،خوشبین تر
هستم».وی افزود :اوضاع در حال پیشرفت است و امیدوارم که در روزهای آینده
جلسات مقدماتی در بروکسل برگزار شود.او در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه
آیا دستیابی به تفاهم درباره اجرای برجام «در دسترس» است گفت :من چنین
چیزی نگفتم اما درحال کار بر روی این موضوع هستیم  .بورل بیان داشت که در
نشست امروز ابتدا درباره اوضاع منطقه خلیج فارس ،جایی که به گفته او دارای
بیشترین سرانه تولید ناخالص داخلی است اما اوضاع یمن بشدت نگران کننده
است ،گفتوگو میشود .وی افزود که امروز درباره افزایش تعامالت با کشورهای
منطقه بحث و تبادل نظر خواهد شد.

موافقت سبزهای آلمان با مشارکت در دولت
ائتالفی برلین

حزب ســبز آلمان روز یکشــنبه با آغاز رایزنی های رسمی برای تشکیل دولت
ائتالفی تازه با هدف تســریع حرکت این کشور در جهت کنار گذاشتن نیروگاه
های زغال ســنگی و گســترش کاربرد انرژی های تجدیدپذیر ،موافقت کرد.به
گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس؛ کنگره این حزب هوادار حفظ
محیط زیست ،برای آغاز مذاکرات همه جانبه در باره تشکیل دولتی به رهبری
اوالف شولتر سوسیال دمکرات چپ میانه ،توصیه نامه ای منتشر کرد.قرار است
رهبری حزب دمکرات های آزاد ،مدافع گسترش تجارت و کسب و کار که معموال
با راست میانه متحد می شود و سومین شریک این دولت ائتالفی خواهد بود ،روز
دوشنبه موافقت خود را با این ائتالف اعالم کند.سبزها در توافق مقدماتی در پی
مذاکرات اولیه ،خواستار کنارگذاشته شدن تولید نیروی برق در آلمان از سوخت
زغال سنگ ،شده که تاکنون قرار بوده تا  ۲۰۳۸اجرایی شود و درخواست اصلی
این حزب به شمار می رود.این توافقنامه همچنین به رغم تاکید بر تسریع شدید
گســترش تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر ،موافق نبودن خود را با پیشنهاد
دمکرات های آزاد برای تعیین محدوده ســرعت در بزرگــراه های آلمان ،ابراز
کرده اســت.با وجود برخی انتقادهای کنشگران زیست محیطی از همه جانبه و
اثربخش نبودن این طرح ها ،در نشســت روز یکشنبه در این باره مطلبی عنوان
نشد.شولتز امیدوار است دولت تازه اش که اتحادیه راست میانه به رهبری آنگال
مرکل صدراعظم را در جایگاه مخالف قرار می دهد ،تا کریســمس تشکیل شده
و قدرت را به دست گیرد.

هشدار برهم صالح درباره به خطر انداختن
امنیت عمومی در عراق

به دنبال تظاهرات علیه نتایج انتخابات عراق؛ رئیس جمهوری این کشور نسبت
به به خطر انداختن امنیت عمومی در عراق هشــدار داد.به گزارش ایســنا ،به
نقل از شــفق نیوز ،برهم صالح ،رئیس جمهوری عراق در ســخنانی در واکنش
به تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور اظهار کرد :تظاهرات به
نتایج انتخابات یک حق تضمین شده در قانون اساسی است.وی همچنین درباره
به خطر انداختن امنیت عمومی و امنیت عراق هشدار داد.برهم صالح در ادامه بر
ضرورت اتحاد میان عراقیها و در اولویت قرار دادن منافع عالی کشور و همچنین
برآورده کردن خواســته های مردم تاکید کرد و گفت :کشور از مرحله حساسی
عبور میکند که مستلزم اتحاد و ترویج زبان گفتوگو در راستای برآورده کردن
خواستههای ملت عراق است.وی افزود :احترام به خواست مردم ،قانون اساسی و
روند مسالمت آمیز در کشور یک وظیفه ملی است .تظاهرات به نتایج انتخابات
یک حق تضمین شــده در قانون اساســی اســت و نحوه برخورد با آن باید در
چارچوب قانون و مسالمتآمیز باشد و نباید امنیت کشور را به خطر انداخت.
دبیرکل ناتو:

مقابله با ظهور چین محور اصلی اهداف
ائتالف میشود

دبیــرکل ناتو تاکید کرد که مقابله با تهدید امنیتی از جانب ظهور چین ،بخش
مهمــی از منطق آتی ناتو خواهد بود .این امر تجدیدنظر قابل توجهی در اهداف
این ائتالف غربی اســت که نشــاندهنده محور ژئواســتراتژیک ایاالت متحده
در آسیاســت.به گزارش ایسنا ،ینس اســتولتنبرگ ،دبیرکل ناتو در مصاحبه با
فایننشــال تایمز گفت ،چین در حال حاضر با قابلیتهای سایبری ،فناوریها و
موشکهای دوربرد خود روی امنیت اروپا تاثیرگذار است.او افزود :چگونگی دفاع
از متحدان عضو ناتو مقابل این تهدیدات ،در دکترین جدید این ائتالف برای دهه
آتی به طور جامع مورد رسیدگی قرار میگیرد .این ائتالف نظامی چند دهه روی
مقابله با روسیه و از سال  ۲۰۰۱روی مقابله با تروریسم تمرکز کرده است.تمرکز
بر چین در شــرایطی اســت که جهتگیری ایاالت متحده از اروپا به درگیری
هژمونیک با پکن تغییر کرده است .دبیرکل ناتو گفت :ناتو یک ائتالف آمریکای
شمالی و اروپاست .این منطقه با چالشهای جهانی مواجه است.
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چهره روز
اورهان پاموک
فریت اورهــان پاموک (ترکی اســتانبولیFerit Orhan :
Pamuk؛ زاده  ۷ژوئــن  )۱۹۵۲که در ایــران به اورهان
پاموک معروفاست ،نویسنده و رماننویس اهل کشور
ترکیه و برندهٔ جایزه نوبل ادبیات ســال  ۲۰۰۶اســت.
او نخستین ترکتباری اســت که این جایزه را دریافت
کردهاســت.پاموک در کشــور خود نویســندهای بسیار
نامدار اســت .آثار او پیش از دریافت جایزه نوبل ادبیات
به  ۴۶زبان و پس از آن به  ۵۶زبان ترجمه شدهاســت.
اورهان پاموک در خانــوادهای پر فرزند و مرفه در محلهٔ
نیشــان تاشی استانبول متولد شد .او دروس متوسطه را
در کالــج آمریکایی رابرت در اســتانبول گذراند .پس از
پایان تحصیالت متوسطه به اصرار خانوادهٔ خود به ادامهٔ
تحصیل در رشــتهٔ معماری در دانشکدهٔ فنی استانبول مشغول شــد ،هرچند پس از مدتی این رشته
را نیمهتمام رها کرد .او ســپس در دانشگاه اســتانبول و در رشته روزنامهنگاری به تحصیل پرداخت و
فارغالتحصیل شــد .با این حال هیچگاه کار روزنامهنگاری نکرد .پاموک اولین رمان خود یعنی جودت
بیک و پسران را که حکایت خانوادهای متمول و پرتعداد است در سال  ۱۹۸۲نوشت که جوایز ملی ارهان
کمال و کتاب سال را برایش به ارمغان آورد.پاموک بعد از انتشار رمان قلعه سفید کرسی تدریس ادبیات
داستانی را در دانشگاه کلمبیا پذیرفت و به همراه همسرش از  ۱۹۸۵تا  ۱۹۸۸مقیم نیویورک شد .این
رمان تقریباً به همه زبانهای اروپایی ترجمه شد .او در این رمان رفاقت یک دانشمند عثمانی را با بردهای
رومی روایت کردهاست.اوج شهرت پاموک زمانی بود که رمان نام من سرخ را در سال  ۱۹۹۸منتشر کرد
و انبوهی از جوایز ادبی در کشورهای مختلف را برایش به ارمغان آورد .سال  ۲۰۰۲رمان برف را منتشر
کرد که خودش آن را نخستین و آخرین رمان سیاسی در کارنامه کاریاش خواند.

پیشنهاد

اندرآهنییچیهننماید
ردصفانیستصورتدوری
اینجاد ییزکندیروشست

فرهنگ

بلند قدترین زن دنیا در کنار مادرش در جریان یک کنفرانس خبری در
شهر"سافران بولو "ترکیه /رویترز

ورزشی

هکهنآنییشهرماباشد
دوریازظلمتهواباشد
روشعارافنجاد باشد

درمان اضافهوزن با کمک پروتئینی
که کلید ارتباط اشتها و چاقی است
ی نقش یک
پژوهشــگران ژاپنی در بررســی جدید خود به بررســ 
پروتئین ویــژه پرداختند که کلید ارتباط میان اشــتها و چاقی به
شــمار میرود.به گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس ،بسیاری از
پیشــرفتهای علمی جالبی که در مورد چاقی و نحوه مقابله با آن
انجام میشوند ،معموال نقش یک هورمون را در تنظیم اشتها نشان
میدهند .یک پژوهش جدید ،برخی از سیستمهای مولکولی ورای
عملکرد این هورمون موســوم به «لپتین»( )leptinرا آشکار میکند
و نشــان میدهد که چگونه فقدان این هورمون میتواند اشــتهای
سیریناپذیر و چاقی ناشــی از آن را در موشها ایجاد کند.لپتین،
هورمونی است که توســط سلولهای چربی تولید میشود و طیف
وسیعی از عملکردها را در بدن انجام میدهد.

از نیمکتنشینی در تیم ملی تا بازی مقابل چلسی
ســامان قدوس که از بهترین لژیونرهای ایرانی در اروپا محسوب میشــود ،در دوران مربیگری کیروش ،ویلموتس و اسکوچیچ
نتوانسته جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی تیم ملی داشته باشد.به گزارش ایسنا« ،چرا قدوس در تیم ملی بازی نمیکند؟»« ،چرا
مربیان حتی به عنوان یک بازیکن تعویضی به اندازه کافی او را به زمین نمیفرســتند؟» شــاید اینها سواالتی باشد که همه از
چندیــن روز قبل از کادر فنی تیم ملی فوتبال میپرســیدند که آیا او با توجه به کیفیت باالی خود و ســبک بازی متفاوتش،
نمیتوانست گرهگشای دیدار با کرهجنوبی و حتی امارات باشد؟این سواالت حاال جدیتر هم شده است .سامان قدوس به عنوان
بازیکن تعویضی از دقیقه  ۷۲و به مدت  ۲۰دقیقه مقابل چلســی به میدان رفت و نمایش نســبتا قابل قبولی هم با داشت .او دو
بار به ســمت دروازه شــوت زد که یک بار توسط مندی دفع شد و یک بار هم به بیرون رفت .او در سایر دقایق بازی هم عملکرد
پرتالشی داشت اما در نهایت تیمش مقابل یکی از بهترین تیم های اروپا با یک گل شکست خورد.با این نمایش و اعتماد سرمربی
جوان برنتفورد به قدوس ،این سوال مطرح است که چرا تنها بازیکن ایرانی شاغل در لیگ برتر انگلیس نمی تواند جایی در برنامه
های کادرفنی تیم ملی داشته باشد؟ به طور قطع مربیگری یک امر سلیقهای است ولی چه موانعی بر سر این راه وجود دارد؟

تخت گاز

اعالم تاریخ نمایش «گوزن»
پوستر و تیزر فیلم کوتاه «گوزن» که در بخش داستانی
جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد ،رونمایی شد.به
ش ایســنا ،فیلم کوتاه «گوزن» به نویســندگی و
گزار 
کارگردانی هادی باباییفر و تهیهکنندگی مشترک هادی
باباییفر و محمود غفاری در بخش داســتانی جشنواره
فیلم کوتاه تهران حضور دارد.ســانسهای نمایش فیلم
کوتاه «گوزن» در جشنواره فیلم کوتاه تهران به این شرح
است« :سهشنبه  ۲۷مهرماه ،در سالنهای  ۱و  ۷پردیس
ایران مال ،بین ســاعات  ۱۵تا « ،»۱۶:۳۰سهشنبه ۲۷
مهرماه ،ســالن  ۶پردیس ایــران مال(ویژه خبرنگاران)،
بین ســاعات  ۱۹:۳۰تا « ،» ۲۱چهارشنبه  ۲۸مهرماه،
ســالنهای  ۱و  ۷پردیس ایران مال ،بین ساعات  ۱۹تا
« ،» ۲۰:۳۰پنجشنبه  ۲۹مهرماه ،همزمان در سالنهای  ۲و  ۸پردیس ایران مال ،بین ساعات ۱۷:۳۰
تا « ،»۱۹شــنبه  ۱آبان ماه ،ســالنهای  ۲و  ۸پردیس ایران مال ،بین ساعات  ۱۲تا  .»۱۳:۳۰از دیگر
عوامل این اثر میتوان به :بازیگران :احســان بخشیزاده ،خداداد بخشیزاده ،تدوین و مشاورکارگردان:
محمود غفاری ،فیلمبردار :امیر حسین خوشبین ،صدابردار :حامد حسینزاده ،صداگذار :زهره علیاکبری،
میکس :رامین ابوالصدق ،تصحیح رنگ :فربد جاللی ،جلوههای ویژه :کامیار شــفیعیپور ،مجری طرح:
مهدی پورموسی ،مدیرتولید :وحید حاجیلویی ،دستیار کارگردان :مهناز جارچی ،مدیرتدارکات :پویان
سعادتی ،دســتیاران فیلمبردار :سعیدگودرزی ،ابراهیم میرزایی ،دســتیار تصحیح رنگ :یگانه ابیاره،
پشتیبانی :اســتودیو  ۳۵میلیمتری ،پخش بینالملل :آزاده مسیح زاده و مشاور رسانهای :حامد قریب
اشاره کرد.سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از  ۲۷مهرماه تا  ۲آبان  ۱۴۰۰در پردیس
ایران مال برگزار میشود.

هکردینرددبیدواباشد
اگرآهنییراصفاباشد
وندرآهنییب یقفاباشد

از هر دری خبری

کتاب موزه معصومیت
اورهان پاموک نویسنده معاصر ترک و برنده جایزه نوبل
ادبیات در ســال  ۲۰۰۶است که کتابهای بسیار زیبا و
ارزشمندی را به نگارش درآورده است .کتابهای پاموک
به بیش از  ۶۰زبان زنده دنیا ترجمه شدهاند .کتاب موزه
معصومیت او درباره عشق ،روابط بین انسانها ،انتقاد از
قشر مرفه جامعه و شکستن تابوهای سنتی جامعه ترکیه
در گذر از تفکرات سنتی به سمت مدرنیته است.موزهای
در اســتانبول نیز بــه همین نام وجــود دارد که یادآور
اشــخاص و اشیای وصف شده در کتاب است .پاموک از
همان ابتدای دهه  ۹۰میالدی ایده ایجاد موزه و نوشتن
رمــان را با هم جلــو برد و این دو اثر در دل هم رشــد
کردهاند .خــود پاموک در این باره میگوید :موضوع این
نبود که من یک کتاب موفق نوشته باشم و بعد فکر کنم که حاال میتوانم موزهای هم بر مبنای این کتاب
درســت کنم .وقتی دخترم کوچک بود ،هر روز او را به مدرسه میبردم و هر روز از برابر یک ساختمان
عبور میکردم که نبش یک خیابان قرار داشت .ناگهان ،یک روز ،فکری عجیب به سرم راه پیدا کرد که
داستانی درباره این خانه بگویم .به همین دلیل آن را خریدم و شروع به نوشتن کردم.کتابهای اورهان
پاموک در ایران طرفداران زیادی دارد و بسیاری از کتابهای این نویسنده ارزنده در ایران ترجمه شده
است .موسسه نوبل در وصف آثار این نویسنده چنین نوشته است« :کسی که به جستجوی روح افسرده
شهر مادریاش رفت و نمادهای جدیدی از برخورد و بافت فرهنگی کشف کرد».در قسمتی از متن پشت
جلد کتاب موزه معصومیت آمده است:وقتی موزه معصومیت را میخوانید ،فقط عشق نیست که در آن
تجلی پیدا میکند بلکه دوســتی ،پیوند ،جذابیت ،خانواده و خوشبختی هم مورد بحث قرار میگیرد و
میبینید که دلتان نمیخواهد از دنیای رنگی کتاب خارج شوید.

گنجینه

نمایش خودروی تفریحی جالب لکسس
لکسس در اواخر مراسم زندهٔ رونمایی نسل جدید  ،LXپیشنمایشی از یک خودروی تفریحی جذاب را ارائه کرده است که با هیدروژن کار
میکند .این یک کانسپت است که لکسس آنرا وسیلهٔ نقلیهٔ تفریحی خارج از بزرگراه نامیده است .هرچند این خودرو با هیدروژن کار
میکند اما در آن از پیل سوختی هیدروژنی معمولی و موتور الکتریکی استفاده نشده بلکه یک موتور درونسوز دارد که توسط هیدروژن
فشرده تغذیه میشود.تویوتا برای اولین بار چند ماه پیش این تکنولوژی را در یک کروالی مسابقهای با پیشرانهٔ  ۱.۶لیتری سه سیلندر
توربوشــارژ متعلق به  GRیاریس که برای اســتفاده از هیدروژن اصالح شده بود آزمایش کرد .پیشرانهٔ این کانسپت لکسس در قسمت
عقب نصب شده و بجای گازهای مضر موتورهای درونسوز سنتی فقط آب تولید میکند.عالوه بر قوای محرکه ،طراحی بیرونی کانسپت
تفریحی لکسس هم با پانلهای بشدت تیز و زاویهدار ،چراغهای  ،LEDشیشهٔ جلوی بزرگ و اجزای تعلیق در معرض دید ،بسیار چشمگیر
است .این خودرو در بیرون به رنگ برنزی مات بوده و روی سقف آنهم یک نوار  LEDنصب شده است .رینگهای مشکی و نقرهای که
با الستیکهای آفرودی پوشیده شدهاند و چراغهای  LEDباریک عقب هم از دیگر ویژگیهای این باگی هیدروژنی هستند .لکسس فع ًال
نگفته است که آیا این خودروی تفریحی جذاب را تولید و به بازار عرضه خواهد کرد.

پرواز بیوقفه جت «هوندا» بر
فراز قاره آمریکا!
شــرکت ژاپنی «هوندا» ادعا میکند که نســل بعدی جتهایش با
افزایش برد چشــمگیر قادر خواهند بود بدون توقف در سراسر قاره
آمریکا به پرواز درآیند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس ،بخش
توسعه هوایی شرکت «هوندا» این هفته در نمایشگاه و کنوانسیون
و نمایشــگاه هوانــوردی تجــاری  ۲۰۲۱ NBAAدر الس وگاس
آمریــکا از مدل مفهومی جت جدید خود موســوم به «هوندا جت
 )۲۶۰۰ HondaJet(»۲۶۰۰رونمایی کرد.این طرح مفهومی به عنوان
یک جت تجاری سبک نسل جدید معرفی شد که اولین هواپیمای
بدون سرنشینی اســت که میتواند بیوقفه در سراسر قاره آمریکا
پرواز کند«.هوندا جت» در سال  ۱۹۹۷معرفی شد و  ۱۵۰فروند از
جتهای این شرکت تا سال  ۲۰۲۰به مشتریان تحویل داده شدند.

پارچهای که به حرکت کاربر
واکنش نشان میدهد
محققان موسسه فناوری ماساچوست( )MITپارچهای موسوم به «اومنی
فایبر»( )OmniFiberســاختهاند که میتواند حرکت کاربر را حس کرده
و به آن واکنش نشان دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت ،صنعت
نســاجی ممکن اســت یکی از قدیمیترین فناوریهایی باشد که بشر
میشناســد ،اما تطبیق پیشــرفتهای عصر اطالعات با تولید پوشاک
آسان نیســت .تاکنون ما شــاهد تالشهایی مانند پروژه «»Jacquard
گوگل بودهایم که ســعی کردهاند لباسهــا را وارد عصر مدرن کند ،اما
این تالشها چندان موفقیت آمیز نبودهاند.اما این موضوع سبب توقف
محققان موسسه فناوری ماساچوست و محققان سوئدی نشده است ،چرا
که آنها به تازگی یک پارچه هوشمند ایجاد کردهاند که میتواند حرکت
کاربر را حس کرده و به آن واکنش نشان دهد.

