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خطر رکود تورمی اقتصاد جهانی 
چقدر جدی است؟

کارشناســان اقتصادی بر این باورند که با پایان یافتن بسته های 
محرک و مزایای بیکاری دولت هــا روند رکود تورمی در جهان 
تشدید خواهد شــد؛ رکود تورمی یا ایســتایی تورمی به وجود 
هم زمان تورم و رکود اقتصادی گفته می شــود.نگارعلی- اقتصاد 
جهانی به تدریج در حال بهبــودی از همه گیری ویروس کرونا 
بــود تا اینکه افزایش موارد ابتال با نــوع دلتا در ایاالت متحده و 
چین و پس از آن در سراسر جهان باعث کند شدن روند بهبودی 
شــد؛ تقاضا در چندین بخش از جمله گردشگری و حمل و نقل 
کاهش چشمگیری پیدا کرده است و کمبود کارگر در اقتصادهای 
پیشــرفته در حال افزایش اســت که منجر به تورم باال و پایدار 
می شود.افزایش نرخ تورم بر بانک های مرکزی فشار می آورد تا 
اقدامــات محرکی مورد نیاز برای افزایش بهره وری و اطمینان از 
رشد اقتصادی بلند مدت را کاهش دهند؛ برخی از کارشناسان بر 
این باورند که روندهای رکود تورمی پس از کاهش موارد مرتبط 
با نوع دلتا و توقف اختالالت زنجیره تامین از بین خواهند رفت و 
با این حال برخی دیگر بر این باورند که با پایان یافتن بسته های 
محرک و مزایای بیکاری، روند رکود تورمی تشــدید خواهد شد. 
گفتنی است که رکود تورمی شرایطی است که در آن تورم و رکود 
اقتصادی به طور هم زمان رخ خواهند داد.روندهای رکود تورمی 
نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاست های جامع اقتصادی است؛ اخیرا 
کریســتف باراود، اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی مقاله ای 
در مورد اینکه چگونه سیاست گذاران  انتظار دارند تورم باالتر از 
سطوح پیش بینی شــده افزایش یابد، به اشتراک گذاشته است 
که نشــان دهنده نیاز پایان دادن به برنامه خرید اضطراری ۱۸۰ 
تریلیون یورویی )۲.۱۶ تریلیون دالری( است. بانک مرکزی اروپا 
قصد دارد در ماه دسامبر در مورد خرید اوراق قرضه تصمیم بگیرد 
و نــرخ تورم را در ســال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ کاهش دهد.با این وجود 
سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا معتقدند نرخ تورم پیش بینی 
شده توســط بانک مرکزی اروپا در سال جاری ۲.۲ درصد، ۱.۷ 
درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ باشد که بسیار 
پایین اســت؛ با این حال نرخ تورم ممکن اســت در سال آینده 
در برابر سیاســت های بانک مرکزی اروپا از ۲ درصد فراتر رود. 
تنگناهای زنجیره تامین، کمبود کارکنان و هجوم مداوم پول نقد 
به اقتصاد ناشی از پس اندازهای خصوصی و برنامه های محرک به 
افزایش تورم دامن زده اســت.بانک مرکزی اروپا انتظار دارد که 
تنگناهای زنجیره تامین در سال آینده کاهش یابد و روند قیمت 
کاالها کاهشی شود و در نتیجه نرخ تورم پایین آید. با این حال، 
کارشناســان بر این باورند که تورم آنطور که بانک مرکزی اروپا 
پیش بینی می کند کاماًل گذرا نیست و تنها ثبات برخی از عوامل 

گذرا الزم است تا تورم باالتر از سطح پیش بینی شده باقی بماند.

کدام بخش ها بیش از همه تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار 
گرفتند؟

اقتصاد به هم پیوسته برخی از صنایع مانند صنعت گردشگری 
مســتقیماً تأثیر همه گیــری را احســاس کردنــد؛ مغازه ها و 
رســتوران ها درهای خود را به طور کلی بســته اند یا با ظرفیت 
کم برای صرف غذا باز می شــوند، سفرهای غیرضروری از میان 
رفته اســت و باعث از دســت رفتن درآمدهای هنگفت نه تنها 
برای خطوط هوایی و اپراتورهای کشــتی های کروز، بلکه برای 
کسب وکارهای کوچک تر که به درآمد گردشگری متکی هستند، 
شــده اســت.افرادی که در صنایع به ظاهر نامرتبط مشغول به 
کار بودند نیز اثرات ثانویه فاصله گذاری اجتماعی را احســاس 
کردنــد؛ برای مثال تولیدکنندگان، به ویــژه آنهایی که خارج از 
حوزه پزشکی بودند، با کاهش سرعت خرید و کاهش تقاضا برای 
کاالهای غیرضروری، مانند پوشاک، شاهد کاهش سفارش  بودند. 
بانک ها ضرر پرداخت های وام مســکن را به دلیل قوانین جدید 
دولت متحمل شدند و شــرکت های نفتی شاهد کاهش شدید 
قیمت ها بودند حتی در آوریــل ۲۰۲۰ برای اولین بار در تاریخ 

قیمت نفت منفی شد.

نمونه های تاریخی پاندمی
هر پاندمی منحصر به فرد است، که اندازه گیری پیامدهای این 
نــوع بحران را چالش برانگیز می کند؛ عالوه بر این، نمونه های 
تاریخی زیادی وجود ندارد که با اثرات پاندمی کرونا مقایســه 
شــود به عنوان مثال، شیوع آنفوالنزای H۱N۱ در سال ۲۰۰۹ 
گســترده بود اما نه به اندازه کرونا و نزدیکترین مقایسه مدرن 
با همه گیری کرونا بیش از یک قرن پیش اتفاق افتاده اســت 
که آنفلوآنزای اســپانیایی )ویروس H۱N۱، گونه ای متفاوت از 
نسخه ۲۰۰۹( بین ســال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹ جهان را ویران 
کرد. طبق برآوردهای صورت گرفته تقریباً ۵۰۰ میلیون نفر به 
این بیماری مبتال شــدند که در نهایت جان ۵۰ میلیون نفر را 
در سراسر جهان گرفت.داده های اقتصادی از اوایل قرن بیستم 
کمیاب است با این حال تجزیه و تحلیل بانک فدرال رزرو سنت 
لوئیس برآورد کرده است که بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل 
و خدمات ســرگرمی از دســت دادن درآمد دو رقمی را شاهد 
بودند.اگرچه تلفات پاندمی کرونا بسیار کمتر از پاندمی ویروس 
آنفوالنزا بوده اســت اما پیامدهای اقتصادی آن بســیار شدید 
اســت؛ طبق داده های فدرال رزرو پاندمی کرونا منجر شده تا 
تولید در ایاالت متحده به کمترین حد از ســال ۱۹۴۰ تاکنون 
برســد و کاهش تقاضا نیز بازار کار در ایاالت متحده آمریکا را 
بسیار تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که نرخ بیکاری در 
این کشــور تا ۱۴ درصد باال رفت.امواج شوک اقتصادی از پکن 
تا مادرید احساس شد و فشاری را بر اقتصاد جهانی ایجاد کرد 
که برای دهه ها دیده نشــده اســت؛ در ژانویه ۲۰۲۱ صندوق 
بین المللی پول تخمین زد که اقتصاد جهان در ســال گذشته 

میالدی نزدیک به ۳.۵ درصد آب رفته است.

نگـــاه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد؛
 فروش سهام دولتی در بورس؛ صفر

احسان ارکانی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزرا چرایی عدم تحقق درآمدها 
را بررســی می کنند، گفت: اگر دالیل قانع کننده ای در خصوص چرایی عدم تحقق درآمدها مطرح شــوند، 
این احکام در بودجه ۱۴۰۱ حذف می شوند اما اگر مشخص شود محقق نشدن درآمدها، ناشی از ضعف در 
عملکرد مسئوالن اجرایی بوده با متخلفان برخورد قانونی می شود.اقتصادآنالین - مهدی بیک؛    نماینده مردم 
نیشابور با اشاره به اینکه ریشه اصلی بسیاری از مشکالت اقتصادی از جمله گرانی های اخیر کسری بودجه 
است، گفت: چند دلیل کلیدی، بنیان اصلی کسری بودجه در اقتصاد ایران را شکل داده است. نخست اینکه 
در بحث منابع درآمدی، علی رغم همه تالش ها، همچنان وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی وجود دارد. از 
سوی دیگر نیز مجموعه وزارت نفت و دولت در سال ۱۴۰۰ هنوز نتوانسته اند درآمدهای پیش بینی شده نفتی 
در بودجه را محقق کنند. این موضع باعث شد تا منابع درآمدی در بودجه با کاهش چشمگیری مواجه شود.

ارکانی ادامه داد: عامل مهم بعدی، موضوع عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است. بر اساس گزارش های مستند 
که توسط دیوان محاسبات ارائه شده است، در طول ۴ماهه گذشته، دولت از پیش بینی های درآمدهای کلی از 
جمله درآمدهای مالیاتی، بسیار عقب است. دالیل وقوع یک چنین امری آن است که در برخی حوزه ها نظام 
مالیات ستانی درست عمل نکرده و در برخی بخش های دیگر نیز هنوز آیین نامه های اجرایی مرتبط با مالیات 
ستانی طراحی و ارائه نشده است. این نماینده در بیان حوزه هایی که در آنها عدم تحقق درآمدهای مالیاتی 
شکل گرفته گفت: به عنوان نمونه در فرآیند اخذ مالیات از خانه های خالی، خودروهای لوکس و همچنین 
اینفلوئنسرهای مجازی و...عملکرد مطلوبی ثبت نشده است. ضمن اینکه طی ۴ماه گذشته در بحث فروش 
سهام دولتی در بورس، عملکردها تقریبا نزدیک به صفر است. از سوی دیگر واگذاری اموال و امالک دولتی 
که امســال از جمله موارد مهم درآمدی بوده نیز عملکرد ضعیفی ثبت شده است. در حوزه نفت و میعانات 
نیز تحقق درآمدهای پیش بینی شده، تنها حدود ۱۰ درصد بوده و ۹۰درصد عدم تحقق گزارش شده است.

او افزود: وقتی در تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده از درآمدهای نفتی گرفته تا مالیات، فروش اموال و 
امالک مازاد، عرضه شــکت های دولتی و...ضعف وجود داشته باشد، کسری بودجه و کسری در تراز بودجه 
در اقتصاد ظهور پیدا می کند. چرا که معموال هزینه های جاری، مانند پرداخت حقوق ها، هزینه های جاری 
دستگاه ها و...قطعی هستند، اما در هنگام عدم تحقق درآمدها، کشور با مشکالت عدیده اقتصادی و معیشتی 
روبه رو می شود، چرا که دولت ناچار است، کسری بودجه را از روش هایی تامین کند که در اقتصاد و معیشت 
کشــور تکانه ایجاد می کند.ارکانی در پاسخ به این پرســش خبرنگار اقتصادآنالین که آیا نمی توان، کسری 
بودجه را از طریق روش های معقول، مانند فروش اوراق و فروش سهام شرکت های دولتی تامین کرد؟ گفت: 
تالش مجلس هم استفاده از این رویکردهای اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که سررسید اوراق نیز بعد 
از ۲الی ۳سال از راه می رسد و باید پرداخت شود. زمانی که روند کسری بودجه طی سال های متمادی تداوم 
داشــته باشد و منابع الزم به اقتصاد تزریق نشود، در بلندمدت استفاده از این روش ها نیز دشوارتر می شود. 
راهکار مناسب، ایجاد درآمدهای پایدار و البته، کاهش هزینه های غیر ضروری است.عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه یادآور شد: معتقدم بسیاری از هزینه هایی که در قالب هزینه های جاری و هزینه دستگاه های دولتی 
گنجانده شده باید از طریق بهره وری و صرفه جویی کاهش پیدا کنند. اما به طور کلی حوزه ای که بیشترین 
ضربه را از کسری بودجه متحمل می شود، بودجه اعتبارات تملک سرمایه ای یا بودجه عمرانی است که قربانی 
اصلی کســری بودجه می شود.ارکانی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب های کاهش پروژه های عمرانی را نیز 
استان هایی متحمل می شوند که از این پروژه ها برای پبشرفت استفاده می کنند، گفت: بنابراین بودجه ۱۴۰۱ 
باید به گونه ای بسته شود که در آن بودجه های عمرانی کشورمان نه تنها در مسیر حذف قرار نگیرند، بلکه 
زمینه ای فراهم شود تا از طریق مشارکت بیشتر بخش خصوصی و افزایش بودجه های عمرانی، روند توسعه 
متوازن در استان ها با سرعت بیشتری دنبال شوند.او افزود: برای جلوگیری از تکرار این ناهنجاری ها در بودجه 
۱۴۰۱و آسیب شناسی دقیق احکامی که ضعف عملکردی دارند، به پیشنهاد حاج بابایی رئیس کمیسیون با 
مجموعه وزارتخانه هایی که بنا به هر دلیلی نتوانسته اند درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنند، جلساتی 
برگزار خواهد شد. وزرای اقتصادی باید در کمیسیون حاضر شده و توضیح دهند که دلیل عدم تحقق احکام 
و ردیف های مرتبط با آنها چه بوده اســت؟ اگر وزرا دالیل قانع کننده ای برای عدم تحقق درآمدها داشــته 
باشند، این احکام در بودجه ۱۴۰۱ اصالح و حذف می شوند.ارکانی در پایان تاکید کرد: اما اگر استدالل های 
وزارتخانه ها ی یاد شــده، اقناع کننده نباشــند و مشخص شود عدم تحقق درآمدها در اثر سوءمدیریت ها یا 
ضعف درعملکردها به وقوع پیوسته باشد، مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، برخوردهای قانونی را 
با مسئوالن خواهد داشت. معتقدم این تصمیم، روند کلی نظارت های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه که 
از یک طرف وظیفه نظارت بر برنامه ششــم و از سوی دیگر، نظارت بر روند تحقق احکام بودجه های ساالنه 

را بر عهده دارد، تقویت می کند.

رئیس جمهور گفت: انتظار می رود سوئیس در دوران جدید نیز بتواند نقش 
مستقل خود را در برابر سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا حفظ کند.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تســنیم، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور صبح دیروزدوشــنبه پس از دریافت اســتوارنامه »کریستین 
دوسی« سفیر جدید سوئیس در تهران با بیان اینکه روابط دو کشور همواره 
دوستانه بوده است، گفت: سوئیس همواره نقش مثبتی در حفظ و گسترش 
صلح داشــته و انتظار می رود در دوران جدید نیز بتواند نقش مستقل خود 
را در برابر سیاســت های یکجانبه گرایانه آمریکا حفظ کند.کریستین دوسی 
سفیر جدید سوئیس در تهران نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران کشوری 
برخوردار از تمدنی کهن و درخشــان است، گفت: ایران و سوئیس بیش از 
صد ســال است که روابط خوبی در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و علمی دارند.وی اظهار امیدواری کرد فعالیت  شرکت ها و فعاالن اقتصادی 

سوئیس در ایران فراهم شود.

تهران و بیشکک ظرفیت های مناسبی برای گسترش همکاری های 
دوجانبه دارند

رئیس جمهور هم چنین صبح دیروز پس از دریافت اســتوارنامه »تورداقون 
صدیقف« سفیر جدید قرقیزســتان در تهران گفت: با توجه به عضویت دو 
کشور در سازمان های متعدد منطقه ای از جمله اکو و شانگهای، زمینه های 
مناســبی برای همکاری دوجانبه در زمینه های تجــاری و ترانزیت وجود 
دارد.رئیســی تاکید کرد: ســطح کنونی روابط تجاری و اقتصادی دو کشور 
مطلوب نیست و باید با استفاده از ظرفیت های موجود، سطح همکاری های 
دوجانبه را ارتقا داد.وی با بیان اینکه دو کشور می توانند برنامه  جدیدی برای 
ارتقای روابط طراحی کنند، گفت: همکاری های سازنده ایران و قرقیزستان 
می تواند به ارتقای ســطح تعامالت در سازمان های منطقه ای و بین المللی 
بینجامد.»تورداقون صدیقف« سفیر جدید قرقیزستان در تهران نیز در این 
دیدار با تبریک آغاز پروسه عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای گفت: 
حضور ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی ســازمان همکاری شــانگهای 
می تواند زمینه گســترش بیش از پیش روابط تهران و بیشــکک را فراهم 
کند.وی روابط تجاری و بازرگانی، ســرمایه گذاری مشترک و ترانزیت را از 
مهم ترین ظرفیت های موجود برای گســترش تعامالت دو کشور دانست و 
گفت: فرارسیدن سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک فرصت مناسبی 
برای طراحی راهکارهای گســترش روابط دو کشور در عرصه های مختلف 

است.

 کشورهای اروپایی به گونه ای عمل نکنند که آمریکا، اروپا را حوزه 
نفوذ خود بداند

آیت اهلل رئیســی هم چنین پس از دریافت اســتوارنامه سفیر جدید بلژیک 
»جیانمار کوریتزو« با اشــاره به سوابق روابط دوستانه دو کشور گفت: ایران 
عالقه مند به گســترش همکاری ها با بلژیک و اروپا در عرصه های اقتصادی 

و تجاری است اما نباید اجازه دهیم بیگانگان بر این روابط تاثیر بگذارند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده 

است، گفت: با وجود این، کشورهای اروپایی به تعهدات خود در برجام عمل 
نکردند. کشورهای اروپایی چه در توافق برجام و چه در مسائل دیگر نباید به 

نحوی عمل کنند که آمریکا احساس کند اروپا حوزه نفوذ اوست.
رئیس جمهور گفت: آمریکا به دنبال توسعه و تحمیل اراده ظالمانه خود در 
دنیا است، اما کشورهای دیگر نباید اجازه دهند یکجانبه گرایی و دست اندازی 
آمریکایی ها به مناطق مختلف در دنیا ادامه یابد.»جیانمار کوریتزو« ســفیر 
جدید بلژیک در تهران نیز در این دیدار با اشاره به سوابق دوستانه روابط بین 
دو کشــور، گفت: امیدواریم با گسترش روابط اقتصادی، روابط بین تهران و 

بروکسل بیش از پیش تقویت شود.

فنالند و اتحادیه اروپا نباید تحت تأثیر فشــارها و یکجانبه گرایی 
آمریکا قرار گیرند

رئیس جمهور صبح دیروز در هنگام دریافت اســتوارنامه »کاری کاهیلوتو« 
سفیر جدید فنالند در ایران، گفت: امیدواریم در دوره مأموریت شما شاهد 
روابط خوب و درخشان دو کشور باشیم.رئیسی تأکید کرد: امیدواریم اتحادیه 
اروپا و کشورهای اروپایی بتوانند در مسیر استقالل راهبردی پیشرفت کنند و 
خود را از سیاست های توسعه طلبانه آمریکا جدا کنند، چرا که یکجانبه گرایی 
آمریکا به نفع جهان نیست.وی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی اروپا به تعهدات 
خود در قبال ایران، خطاب به سفیر جدید فنالند گفت: امیدواریم در آستانه 
۹۰ ســالگی روابط دو کشور و در دوره مأموریت شما شاهد گسترش روابط 
ایران و فنالند باشــیم.»کاری کاهیلوتو« ســفیر جدید فنالند در جمهوری 
اســالمی ایران هم در این دیدار گفت: روابط دیپلماتیک دو کشور همیشه 
روابط خوبی بوده است و در آذرماه امسال این روابط ۹۰ ساله می شود.سفیر 
جدید فنالند، ایران را یکی از کنشگران کلیدی منطقه  توصیف کرد و با ابراز 
تمایل به همکاری با ایران در حل مسائل منطقه ای همچون افغانستان گفت: 
فنالند در گذشــته سرمایه گذاری های خوبی در ایران داشته و تمایل داریم 

اکنون به آن سطح از روابط بازگردیم.

 روابط ایران و قبرس در حوزه های اقتصادی و تجاری قابلیت افزایش 
دارد

رئیس جمهور گفت: روابط ایران و قبرس در مرحله ای است که می تواند در 
حوزه های اقتصادی و تجاری افزایش یابد و امیدوارم با فعالیت سفیر جدید 
این کشــور در ایران، این روابط به ســطح قابل قبولی برسد.آیت اهلل رئیسی 
صبح  دیروز دوشنبه ضمن دریافت استوارنامه »آندریاس کوزوپیس« سفیر 
جدید قبرس خطاب به وی گفت: امیدوارم با تجربیات و دانش شــما روابط 
دو کشــور در پایان دوره مأموریت توسعه پیدا کند.وی گفت: روابط بین دو 
کشور در مرحله ای است که می تواند در حوزه های اقتصادی و تجاری افزایش 
یابد و امیدوارم این روابط به سطح قابل قبولی برسد.»آندریاس کوزوپیس« 
ســفیر جدید قبرس نیز در این دیدار با اشــاره به اینکه پیش از این نیز در 
دوره ای سفیر قبرس در ایران بوده است، گفت: ظرفیت زیادی برای افزایش 
روابط بین دو کشور در حوزه های اقتصادی و تجاری وجود دارد که می تواند 

باعث تقویت روابط شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

قیمتحاملهایانرژیافزایشنمییابد
در نیمه نخست امسال

سرمایه گذاری خارجی بیش 
از 2.5 برابر شد

در شش ماه نخست امسال حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۱۶۱ درصد رشد داشته، کشور غنا بیشترین حجم سرمایه گذاری را در کشور انجام 
داده  و سیســتان و بلوچستان نیز بیشترین ســرمایه را جذب کرده است.به گزارش ایسنا،  جدیدترین آمار 
منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در شش ماهه نخست امسال، 

۱۱۳ مورد سرمایه گذاری خارجی.....

وزیر اقتصاد:

مطالباتبانکینبایدموجبتعطیلیواحدهایتولیدیشود

رئیسی:

 سوئیس و اروپا نباید تحت تاثیر فشارهای آمریکا 
قرار گیرند
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منع تردد شبانه کاربردی در کنترل کرونا ندارد
فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونای استان تهران با تاکید بر اینکه محدودیت منع تردد شبانه در کاهش تجمعات خانوادگی تاثیر نداشته است، گفت: این محدودیت 
کاربردی ندارد و اثربخشی در کنترل بیماری ندارد؛ لذا پیشنهاد ما حذف آن است.به گزارش ایسنا، علیرضا زالی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا استان تهران گفت: 
شکل تردد شبانه تغییر کرده است و ساعت های انتهایی شب خلوت تر است و ساعات ابتدایی شلوغ تر شده است و از سوی دیگر محدودیت منع تردد شبانه در کاهش 
تجمعات خانوادگی تاثیر نداشته است.وی افزود: این موضوع حجم کار زیادی به ناجا تحمیل کرده و زمانی تصویب شد که واکسیناسیون نبود در حالی که امروز طرح 
واکسیناســیون در حال اجرا اســت. این محدودیت کاربردی ندارد و اثربخشی در کنترل بیماری ندارد؛ لذا پیشنهاد ما حذف منع تردد شبانه است.زالی ادامه داد: اگر در 
مقطعی مثاًل آمار بستری افزایش یافت می توان به عنوان یک بسته و مقطعی آن را اعمال کرد؛ اما اجرای مداوم آن را اثربخش نمی دانیم؛ البته حذف این طرح باید به 

دلیل عدم اثربخشی باشد و نباید موجب عادی انگاری شود.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:

تعرفه گاز مشترکین پرمصرف باید تغییر کند

امکان صادرات ۱۰۰ میلیارد دالری ایران به 
کشورهای همسایه
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سرلشکر باقری: گزیده خبر

 امروز نسبت به گذشته بسیار قوی تر هستیم
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: نزدیک به ۴۳ سال از 
انقاب اســامی گذشته و با وجود تمام فشــار هایی که دنیای 
اســتکبار به کشــور ما وارد کرده، بحمداهلل نظام اسامی روز به 
روز قوی تر شده، پیش رفته و سعی کرده است که مشکاتش را 
حل کند.به گزارش فارس، نمایشگاه کوثر والیت با موضوع »نقش 
فرماندهی معظم کل قوا در تحول، ارتقا و مدیریت دفاع، امنیت و 
جبهه مقاومت اسامی« با حضور سردار سرلشکر »محمد باقری« 
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و جمعی از فرماندهان ارشد 
نظامی در دانشگاه عالی دفاع ملی افتتاح شد.سرلشکر باقری در 
حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این تنها بخشی 
از زحمات و تاش هاست که امکان ارائه آن وجود داشته و نتیجه 
زحمات پژوهشگران و محققان این حوزه است.رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح با بیان اینکه خداوند را شاکریم که در دورانی 
زندگی می کنیم که ثمره تاش علمای اسام، خون شهدا و ایثار 
ملت ایران است، افزود: جمهوری اسامی ایران در ۴۳ سال اخیر 
نمونه ای از حاکمیت یک کشــور اسامی بوده است.وی با اشاره 
به اینکه در تاریخ انقاب اسامی برای اولین بار بعد از حکومت 
۱۰ ساله نبی مکرم اسام )ص( و حکومت پنج ساله امیر مؤمنان 
)ع( فرصتی پیش آمده اســت تا بخشی از احکام اسام ناب در 
سرزمین ایران برای جهانیان به نمایش گذاشته شود، گفت: در 
این چهار دهه همه تاش ها بر این بوده است که احکام اسام و 

قوانین دینی اجرا شود.باقری خاطرنشان کرد: نزدیک به ۴۳ سال 
از انقاب اسامی گذشــته و با وجود تمام فشار هایی که دنیای 
استکبار طی این ســال ها به کشور ما وارد کرده، بحمداهلل نظام 
اســامی روز به روز قوی تر شده، پیش رفته و سعی کرده است 
که مشکاتش را حل کند و امروز نسبت به گذشته بسیار قوی تر 
هستیم.رئیس ستاد کل نیروهای مســلح ادامه داد: این از ابعاد 
مختلف باید بررسی شود که اندیشه اسام ناب که از سوی ولی 
امر مسلمین تبیین می شود و »حکم حکومتی« و الزم االجراست، 
چگونه اجرا شده و ما در اجرا چه نواقصی داشته ایم؛ این موضوع 
ابعاد گوناگونی دارد که در این نمایشــگاه به آن پرداخته شــده 
است.وی اظهار داشت: کار علمی بسیار بزرگی که در پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی کلید خورده است، در 
بُعد دفاع، امنیت و مقاومت اسامی است.سرلشکر باقری اضافه 
کــرد: البته پرداختن به این موضوع ســابقه ای طوالنی دارد، اما 
کار منسجم تری انجام خواهد شد و ما دایرةالمعارفی از عملکرد 
جمهوری اســامی را در بُعد دفاع، امنیت و مقاومت اســامی 
بر اساس اندیشــه رهبری که متأثر از اسام ناب است، خواهیم 
داشت که این نمایشگاه بخشی از آن را ارائه کرده است.بنابراین 
گزارش، نمایشگاه کوثر والیت به موضوع آثار پژوهشی، تحقیقی 
و مطالعــات راهبردی در حوزه های دفاعی و امنیتی با محوریت 

اندیشه های مقام معظم رهبری، می پردازد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
پیشنهاد کمیسیون اقتصادی درباره ارز 

۴۲۰۰ تومانی تولید را احیا می کند
 رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی گفت: اگر پیشنهاد 
کمیسیون اقتصادی مجلس به نتیجه برسد هم رانت و فسادی که ارز ۴۲۰۰ 

تومانی ایجاد کرده از بین خواهد رفت و هم اینکه تولید را احیا می کند.
»محمدرضا پورابراهیمی«  دیروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی 
ایرنا درباره برخی مباحث مطرح شــده درباره حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
صدور کارت اعتباری برای مصرف کنندگان گفت: مجلس از همان ابتدا که 
موضــوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود با آن مخالفت کرد چرا که 
اعتقاد داشــتیم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه مصرف نه به شیوه واردات 
به مردم اختصاص یابد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
افزود: میزان اختصاص ارز به کاالهای وارداتی در سال های اخیر حدود ۶۰ 
میلیارد دالر بوده که این نشان می دهد ساالنه به طور متوسط ۱۵ میلیارد 
دالر یارانه به کاالی اساســی اختصاص یافته است.وی ادامه داد: اگر ما به 
التفاوت آن را حداقل ۱۰ هزار تومان درنظر بگیریم، می بینیم که در طول 
این ۴ سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور با کمترین اثربخشی 
در نظام اقتصادی به رانت و فســاد تبدیل شده است.نماینده مردم کرمان 
و راور با بیان اینکه از ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی نصیب مردم نشــده اســت،  
افزود: در این زمان که مردم می خواهند مایحتاج خود را تهیه کنند تقریبا 
همه اقام و کاالها را با ارز آزاد خریداری می کنند.پورابراهمیمی با اشاره به 
پیشنهاد و طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت ارائه داده است،  
اظهار داشــت: پیش از این به دولت پیشنهاد داده بودیم که به جای اینکه 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی را به واردات اختصاص دهند، به مصرف اختصاص داده 
شــود که به عدالت نزدیک تر است. اما دولت قبل با پیشنهاد ما همراهی و 

همکاری نکرد.
وی ادامه داد: البته مافیا هم پشــت این موضوع بود و آنها دل مسووالن را 
خالی کرده و رسانه ها نیز تبلیغ می کردند که به زودی قیمت ها چند برابر 
می شود و سبب نگرانی مردم می شدند و اجازه نمی دادند تا اختصاص ارز به 
واردات منتفی شده و به مصرف اختصاص یابد.رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم که برای گزارش ها 
و پیشنهادهای مجلس وقت گذاشته و آنها را بررسی می کند، گفت: پس از 
بحث و بررسی که بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت سیزدهم برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شــد، قرار اســت این موضوع بیشتر بررسی 
شــود. چرا که اکنون ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به رانت و فساد تبدیل شده 
و باید این مبلغ به مردم برســد.نماینده مــردم کرمان و راور با بیان اینکه 
پیشنهاد کمیسیون اختصاص کارت اعتباری برای مردم برای تامین کاالی 
اساسی اســت، عنوان کرد: این کارت اعتباری شبیه کارت سوخت خودرو 
اســت که مقدار مشخصی سهمیه در آن در نظر گرفته شده که هم با نرخ 
مشــخص بنزین می زنید و مقداری هم با نرخ آزاد برای هر خودور در نظر 
گرفته می شود.وی ادامه داد:  شبیه همین کارت سوخت در کاالهای اساسی 
در نظر گرفته شده است تا مردم از ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل عادالنه تری 
بهره مند شوند. چرا که اکنون در استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی اغنیا بیشتر و 
فقرا و طبقه متوسط بسیار کمتر بهره مند می شوند که این چالش مهمی در 
نظام اقتصادی کشور است.پورابراهیمی تاکید کرد: اگر پیشنهاد کمیسیون 
اقتصادی مجلس به نتیجه برســد هم رانت و فسادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ایجاد کرده از بین خواهد رفت و هم اینکه تولید را احیا می کند و از طرفی 
به عدالت نزدیک اســت و سبب اصاح سرانه مصرف شده و معیشت مردم 
را بهبود می بخشد.وی با تاکید بر اینکه از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مصرف نان به میزان یک و نیم برابر در کشــور افزایش یافته است، گفت: 
مصرف نان مردم افزایش نیافته بلکه بخشــی از آن از طریق اتباع خارجی 
مقیم ایران مصرف می شــود و بخش دیگر هم به محصوالت دیگر تبدیل 
شــده است.رییس کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد:  نان تولید شده 
خشــک می شــود و به دلیل افزایش قیمت نهاده ها دامی این نان خشک 
شــده به عنوان خوراک برای دام ها استفاده می شود که همه مسائل نشات 
گرفته از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی است که چرخه اقتصادی کشور را به 
هم زده است.پورابراهیمی با بیان اینکه در صورت اصاح موضوع اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار از مشکات اقتصادی کشور حل خواهد شد، اضافه 
کرد: در صورت به نتیجه رسیدن پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، چالشهایی 
مانند چالش قاچاق، برقراری عدالت اجتماعی،  اصاح الگوی مصرف  برطرف 
خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد: دولت ســیزدهم این موضوع را در دست 
بررســی دارد و با کلیات آن موافق است. فقط اختاف نظرهایی در اجرای 
آن اســت که امیدوارم آن هم برطرف شود تا برای معیشت مردم هم موثر 

واقع شود. 

دریادار سیاری مطرح کرد؛
ارتقاء شبکه فرماندهی نهاجا

معاون هماهنگ کننده ارتش از آزمایش تسلیحات جدید و بومی در رزمایش فدائیان حریم والیت نیروی هوایی خبر داد و گفت: ویژگی رزمایش اخیر، کنترل پیشرفته و آناین 
رزمایش از پست فرماندهی در تهران بود.امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دهمین رزمایش اقتدار هوایی 
فدائیان حریم والیت نیروی هوایی ارتش گفت: این رزمایش دارای ویژگی ها و مشــخصات خاص و ویژه ای اســت که مجموع این ویژگی ها، قدرت هوایی و قدرت پدافند هوایی 
جمهوری اسامی را نشان می دهد.وی ادامه داد: رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت نیروی هوایی ارتش، قدرت، مهارت، آمادگی و پا در رکاب بودن کادر نیروی هوایی و به 
ویژه خلبانان جان برکف این نیرو را به نمایش گذاشت و همچنین ساح های جدید و تجهیزات بومی که در اختیار نیروی هوایی قرار گرفته را در معرض دید قرار داد.دریادار سیاری 
نمایش خاقیت و تاکتیک های هوایی را یکی دیگر از ویژگی های رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت نیروی هوایی ارتش دانست و گفت: این رزمایش یکی از ارزشمندترین 
رزمایش ها و اثرگذار در ارتقای توانمندی و توان رزم نیروی هوایی ارتش برای دفاع از حریم کشور است.معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: از ویژگی های خاص این رزمایش 
این است که ما رزمایش را از داخل پست فرماندهی نیروی هوایی ارتش در تهران ماحظه کردیم. یعنی این هیئتی که اینجا هستند به بوشهر، بندرعباس، تبریز، اصفهان و دیگر 
نقاط کشور برای مشاهده رزمایش سفر نکردند بلکه این رزمایش با این گستره عظیم جغرافیایی توسط شبکه مدیریت و فرماندهی پیشرفته به صورت آناین در تهران و در مرکز 
پست فرماندهی نیروی هوایی مشاهده و تحت نظارت و ارزیابی قرار گرفت.دریادار سیاری در خصوص وجه تمایز این رزمایش با سایر رزمایش های نیروی هوایی در گذشته گفت: 
یکی از وجوه تمایز این رزمایش با رزمایش های پیش از آن توسعه و پیشرفت شبکه فرماندهی و کنترل است که شما از نزدیک آن را مشاهده کردید حال اینکه در بحث ابتکار، 
خاقیت، تاکتیک، تکنیک و تجهیزات جدید و آموزش، تغییرات و تفاوت های بسیاری با گذشته داشته است.وی تصریح کرد: هر رزمایشی که برگزار می کنیم باید به عنوان یک 
سازمان آموزش پذیر نسبت به رزمایش های گذشته رشد قابل ماحظه ای را داشته باشیم و رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت نیروی هوایی ارتش هم این ویژگی را دارد 

اما ویژگی خاص و منحصر به فرد آن شبکه مدیریت و کنترل پیشرفته آن است که تمامی مراحل رزمایش از تهران مورد بررسی و رصد قرار گرفت.

 محسنی اژه ای مطرح کرد؛
قبل از صدور رای بیندیشید که سبب 
گسترش عدالت می شود یا ایجاد رانت؟

رئیس قــوه قضائیه گفت: وقتی تصمیمی می گیریم یا قانونی را تصویب و 
بخشــنامه ای را صادر می کنیم باید بیندیشیم که سبب تحقق و گسترش 
عدالت شــده یا برعکس موجب ایجاد رانت و انحصار شده است.به گزارش 
خبرگــزاری مهــر به نقل از مرکز رســانه قــوه قضائیه، حجت االســام 
والمســلمین محسنی اژه ای در جلسه صبح دیروز دوشنبه )سوم آبان ماه( 
شــورای عالی قوه قضائیه با تبریک والدت خجســته پیامبر اعظم )ص( و 
امام جعفر صادق )ع(، اظهار داشــت: پیامبر عظیم الشــأن اسام جلوه ای 
از نور خداســت و نور و رحمت الهی همیشــه امیدآفرین و فرح بخش و 
آرامش بخش بوده اســت.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انسان همواره در 
تاریکی و جهالت و حیرانی به شــدت نیازمند نور اســت، افزود: وقتی نور 
آمد انســان از گمراهی نجات می یابد مگر آنکه خود انســان نخواهد و در 
مســیری حرکت کند که به سقوط منتهی می شود.محسنی اژه ای با بیان 
اینکه میاد پیامبر اعظــم )ص( در زمانی اتفاق افتاد که جهالت جهان را 
فراگرفته بود و ظلمت انســان ها را رنج می داد و مردم از ظلم ستمگران به 
تنگ آمده بودند، تصریح کرد: امروز هم دنیا در یک جاهلیت مدرن بســر 
می برد و تاریکی هایی که وجود دارد، کمتر از ســال عام الفیل نیست که 
رســول اهلل در آن مقطع برای نجات بشــر متولد شدند.رئیس قوه قضائیه 
گفت در پرتو نور رســول اهلل برخی کاخ های ستم فرو ریخت و آتش های 
شــعله ور خاموش شــد و ما باید در پرتو این نور که الی یوم القیامه ادامه 
دارد، آتش ها را خاموش و با ظلم و ستم مقابله کنیم.اژه ای ادامه داد: انوار 
قدسی رسول اهلل در وجود مقدس حضرت بقیه اهلل متجلی شده و در زمان 
غیبت نیز ولی فقیه جامع الشرایط همان مسیر را ادامه می دهد و هر کس 
طالب هدایت و کمال باشــد، راه برای او روشن است.رئیس قوه قضائیه از 
مقام معظم رهبری به عنوان انسانی زمان شناس و موید و متصل یاد کرد 
و با اشــاره به بیانات روز گذشــته ایشان درباره سه خصیصه و صفت مهم 
پیامبــر اعظم )ص( گفت که امروز ما بیش از هر زمان دیگر به عدل، صبر 

و اخاق به شدت نیاز داریم.
محســنی اژه ای افزود: صبر و پایداری در طی کردن سیر الی اهلل و تحمل 
دشواری انجام مســئولیت و ایســتادگی در برابر گناه و فشار شیاطین و 
دشمنان کاری دشوار است و ســختی های زیادی دارد.رئیس قوه قضائیه 
با اشــاره به فزونی وسوســه های شــیطانی و هواهای نفسانی و فشارهای 
دشــمنان بیرونی در شرایط دشــوار فعلی گفت: روز گذشته گزارش یک 
نهاد نظارتی درباره عملکرد یک قاضی به دستم رسیده که حقیقتاً دلم به 
درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه به دلیل 

تمایات نفسانی دچار لغزش هایی شده است.
اژه ای ادامه داد: شــیاطین و دشمنان سعی می کنند از نقطه ضعف انسان 
اســتفاده کنند و ما که می خواهیم پرچمدار انقاب و الگوی حســنه در 
جهان باشــیم باید بیش از همه به سنگینی مسئولیت توجه کنیم و نباید 
در مقابــل نامایمات، کمبودها و فشــارها صبرمان لبریز شــود و از پای 
درآییم.رئیس دســتگاه قضــا، اجرای عدالــت را از وظایف مهم حکومت 
دانســت و گفت: امروز مردم از نظام اسامی انتظار اجرای عدالت در همه 
زمینه هــا را دارند؛ نه فقط عدالت در صدور حکــم.اژه ای افزود: امروز که 
می خواهیم به پیروی از انبیا و اولیا و ائمه هدی اسوه حسنه باشیم باید در 
همه بخش ها بر اساس عدل رفتار کنیم و تأکید ولی امر بر تدوین پیوست 
عدالــت خواهانه برای همــه تصمیمات و مصوبات در همین راستاســت.

رئیس قــوه قضائیه گفت: وقتی تصمیمی می گیریم یا قانونی را تصویب و 
بخشــنامه ای را صادر می کنیم باید بیندیشیم که سبب تحقق و گسترش 
عدالت شده یا برعکس موجب ایجاد رانت و انحصار شده و شکاف طبقاتی 
را بیشــتر و افرادی را از فرصت ها محروم می کند.محسنی اژه ای از اخاق 
نیز به عنوان نیاز امروز انســان یاد کرد و گفت: بخش اعظمی از مســائل 
اسامی را اخاق تشــکیل می دهد که تحقق عدالت را هم به دنبال خود 
دارد و موجب حفظ انســان در برابر هواهای نفســانی می شود.وی تصریح 
کرد: گاهی اخاق عملی از هر خطابه و هر نوشته ای بیشتر اثرگذار است و 
ما با توجه به شرایط امروز، باید بیش از پیش صبر، عدالت ورزی و رعایت 
اخاق اسامی را در ســرلوحه کارهایمان قرار دهیم.رئیس قوه قضائیه با 
بیــان اینکه تمام اخاق در وجود مقدس پیامبر اعظم و ائمه اطهار تجلی 
یافته تصریح کرد: اگر می خواهیم پیروان راســتین انبیا و اولیا باشیم باید 
رنگ خدا و رســول خدا را داشته باشیم.محسنی اژه ای افزود: خیلی اوقات 
انســان به راحتی زبان باز می کند و حرف های نادرست می زند و مطالبی 
که نســبت به آنها علم و یقین ندارد بیان می کند و توجیه هم می کند که 
دیگران چنین گفته اند و یا چنین شــایعه شده است.وی تصریح کرد: در 
شــرایط دشوار امروز باید از سرنوشت کسانی که در چهار دهه گذشته به 
دلیــل غفلت دچار خطا و انحراف شــده اند عبرت گرفت و از خدا، قرآن و 
نماز و پیامبر اعظم و خاندان او که وســیله تقرب الهی هســتند استمداد 

بجوییم تا خدا لحظه ای ما را در برابر لغزش ها رها نکند.

قالیباف: 
 کارنامه قابل قبولی در اداره کشور نداریم

رئیس مجلس گفت: با ۸۰ درصد اقتصاد دولتی و این همه مشــکات در حوزه تبیین 
هم به درستی نتوانســتیم کار کنیم، مثا برای هفت قلم کاالی اساسی طی سه سال 
گذشته ۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه دادیم ولی نه کاالی ارزان دست مردم رساندیم و 
نه قیمت ها را نگه داشتیم و پول ها هم خرج شد پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی 
نداریم.به گزارش فارس از مشــهد، محمدباقر قالیباف دیروز در مراســم آغاز پنجمین 
اجاس سراســری استادان شبکه تربیتی صالحین بسیج در مشهد اظهار کرد: در اداره 
جمهوری اسامی و کشور، مردم را از عرصه های مختلف یا حذف یا دسته بندی کردیم 
و امروز برخی جوانان گمان می کنند اگر دوســت از جنس مخالف نداشــته باشند اُُمل 
هســتند و هویت آنها زیر سوال اســت آیا نباید با اینها حرف بزنیم؟ اینها فرزندان ما 
نیستند؟ کارگری که دو نوبت کار می کند و در ماه چهار میلیون تومان حقوق می گیرد 
و مستاجر هم هست آیا می تواند زندگی کند؟ نباید حرف بزنیم؟ مردم تا کجا به خاطر 
محرم و صفر و خون امام حسین)ع(  بایستند؟ هرچند که مردم ایستادگی می کنند ولی 
در تبیین و در اصاح کار و کمک هم باید اقدام کنیم.رییس مجلس شــورای اسامی 
ادامه داد: با ۸۰ درصد اقتصاد دولتی و این همه مشکات در حوزه تبیین هم به درستی 
نتوانستیم کار کنیم، مثا برای هفت قلم کاالی اساسی طی سه سال گذشته ۴۲۷ هزار 
میلیارد تومان سوبسید دادیم ولی نه کاالی ارزان دست مردم رساندیم و نه قیمت ها را 
نگه داشــتیم و پول ها هم خرج شد پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی نداریم.وی 
گفت: جهاد تبیین، مهم اســت چون مردم، مهم هستند و آنها باید دین را حفظ کنند 
و در برابر حزب شــیطان بایســتند و هر کجا که اسام آسیب دیده است به خاطر این 
بوده است که مردم حضور نداشتند. قالیباف با بیان اینکه دشمن در دوران دفاع مقدس 
فهمید که نمی تواند از راه نظامی با ما وارد جنگ و موفق شود به همین خاطر تحریف 
و تحریم و به عبارتی جنگ رسانه ای و اقتصادی را سازماندهی و اجرا کرد، عنوان کرد: 
دشمن امروز در حال تغییر باور جوان هاست و ضعف های ما را به سرعت بزرگ  می کند و 
اینجاست که مجاهدت و جهاد تبیین، مهمترین کار است.رییس مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه امروز اولویت نخســت ما جنگ رسانه ای و شناختی و اولویت دوم جنگ 
اقتصادی است، تصریح کرد: امروز در فتنه رسانه اگر دقیق و هوشمندانه و با عقانیت 
انقابــی و اخاق بجنگیم، پاداش آن کمتر از عملیات  دوران دفاع مقدس نیســت، در 
دوران دفاع مقدس جنگ و تکلیف ما روشــن بود ولی امروز، دشــمن با سبک دیگری 
به جنگ ما آمده اســت.قالیباف افزود: وقتی قدرت در دست ماست در مقابل تک تک 
مردم از همه اقشار، نگاه ها، طایفه ها، مذاهب و قومیت ها مسئول هستیم چراکه مردم در 
سایه نظام اسامی هستند که به نام دین در قدرت است.رییس مجلس شورای اسامی 
خاطرنشان کرد: امام خمینی)ره(، انقاب را با زور اسلحه به پیروزی نرساند بلکه با کمک 
خدا و یاری مردم انقاب را پیروز کرد و ثبات این کشور و انقاب هم به خاطر این است 
که در قلب یکایک ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور است پس اگر در دل آنها بودیم راهبرد 

ما درست است اما اگر قلب آنها همراه ما نبود دچار چالش هستیم. 
وی متذکر شد: آمریکا و دیگر کشورهایی که داعش را به راه انداختند به منظور نابودی 
اسام سیاسی و اسام ناب بود اما امروز انقاب و نظام اسامی با حضور مردم پرقدرت 
تر از همیشــه ایستاده است.قالیباف با بیان اینکه بسیج، باید نماد تبلور تشکل مردمی 
باشد و برای هر کاری که مردم نیاز دارند باید به بسیج نگاه کنیم، افزود: یک الگوی دفاع 
مقدس داریم که برای بقای جمهوری اسامی جواب داده است و نشان داده که الگوی 
موفقی اســت.رییس مجلس شورای اســامی تصریح کرد: هر کسی به خود نیندیشد 
بسیجی است، ما خودمان اشتباه کردیم که بسیج را به سمت اداری شدن بردیم و نه به 
ســمت مردمی شدن و  این ساختار، باعث شد روحیه بسیج را بشکنیم مثا در همین 
بحث جهاد تبیین، روحیه بسیجی می خواهیم.وی گفت: فلسفه جمهوری اسامی این 
اســت که به مردم آگاهی و شــناخت بدهیم و این جاست که صالحین و تبیین، نقش 
مهمی ایفا می کنند.اجاس سراسری استادان شبکه تربیتی صالحین بسیج از امروز در 

مشهد آغاز به کار کرد و تا پنجم آبان ادامه دارد.
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گزیده خبر رئیس سازمان برنامه و بودجه:

قیمتحاملهایانرژیافزایشنمییابد
رئیس سازمان برنامه و بودجه هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال 
۱۴۰۱ را تکذیب کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید مسعود 
میرکاظمی در حاشیه نخستین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانه ها و نهادهای 
دولتی، در پاسخ به پرسشی در خصوص ادعای برخی رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت 
حامل های انرژی در بودجه سال آینده تصریح کرد: خیر، چنین تغییراتی نداریم.وی 
همچنین درباره تصمیمات دولــت در خصوص ارز ترجیحی نهاده های دامی گفت: 
در این خصوص صحبت هایی شده است و افرادی که دست اندرکار و مصرف کننده 
این نهاده ها هســتند اعالم می کنند که این ارز به دستشان نمی رسد و خواستار این 
هستند که دولت در این خصوص تصمیم بگیرد.میرکاظمی تاکید کرد: البته تصمیم 
گیری در این خصوص برای حذف یارانه نیســت بلکه ممکن اســت تبدیل شود به 
نحوی که، چون به دست مردم نمی رسد در سفره مردم قرار گیرد و شکل آن ممکن 
است تغییر کند، اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته نشده است 
و در حال مطالعه آن هســتیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر ضوابط الزم 
در این خصوص مصوب شود تغییر یارانه صورت می گیرد یعنی یارانه ای که به شکل 
غیرموثر در جامعه بود و مردم از آن بهره مند نمی شدند به سمتی می رود که مستقیم 
از آن بهره مند شوند.وی در پاســخ به این پرسش که آیا این تغییرشکل یارانه های 
مربوط به نهاده های دامی به بودجه ۱۴۰۱ می رسد گفت: امیدواریم بتوانیم آن را به 
بودجه سال آینده برسانیم تا باالخره مردم اثرش را ببینند، چون کسانی که مصرف 
کننده اند رســماً اعالم می کنند که کمکی به آنان نمی کند و بخشی از آن وارد بازار 
داللی می شــود. این رویه زنجیره تولید مواد پروتئینی به ویژه مرغ و تخم مرغ را به 

هم ریخته است و دولت باید از این چرخه خارج شود.

اصالح ساختار بودجه و ثبات اقتصادی در بودجه 1401
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه از اصالح ساختار بودجه در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ در مسیر رشد همه جانبه اقتصادی خبر داد.میرکاظمی با تبیین 

اقدامات این سازمان در اصالح ساختار بودجه سال آینده گفت: این موضوع مطابق 
با اسناد باالدستی و سیاست هاست و رهبر معظم انقالب نیز بر تغییر ساختار بودجه 
تاکید دارند به نحوی که منابع کشور را به شکل مؤثر هزینه کنیم.وی تصریح کرد: 
اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم، منابع زیادی را مصرف کردیم، اما نه 
فقط منجر به افزایش درآمد خانوارها نشــده بلکه حتی کاهش درآمد آنان، کوچک 
شــدن اقتصاد، تورم باالی ۲۲ و نیم درصد و رشــد سرمایه گذاری منفی ۴ و شش 
دهم درصد یعنی کمتر از اســتهالک را نیز در پی داشــته است. این در حالی است 
که نقدینگی در کشــور به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رســیده است که این 
نشان می دهد باید به ثبات اقتصادی و تغییر در ساختار بودجه برسیم و منابع را در 
مســیر رشد اقتصادی بسیج کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید با ایجاد 
ثبات و امنیت اقتصادی، نقدینگی در اختیار مردم و اشــخاص حقیقی و حقوقی در 
چرخه اقتصادی و مولد قرار گیرد به نحوی که مشکالت مردم را رفع و اشتغال ایجاد 
کند.وی افزود: ثبات اقتصادی باید به نحوی باشــد که شاخص های کالن اقتصادی 
را کنترل کنیم، به همین علت هم امســال مدیریت تورم را آغاز کردیم و از دو ماه 
گذشته، پرداخت های ما بدون استقراض از بانک مرکزی بوده است تا پایه پولی باال 
نــرود و امیدواریم این روند تا پایان ســال نیز به همین ترتیب جلو رود.میرکاظمی 
تاکید کرد: البته این روند در ســال ۱۴۰۱ خیلی جدی تر پیگیری خواهد شد و در 
ساختار بودجه به سمتی می رویم که منابع در مسیر رشد اقتصادی هزینه شود. در 
این چارچوب، بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، خدمات 
و حدود ۱۸ تا ۲۲ زیربخش مربوط به شاخص های اقتصادی را مشخص کردیم و تا 
ســقف استان پیش رفتیم و این را در آینده تا سطح شهرستان ها تفکیک می کنیم 
تا آنچه در حوزه بودجه، وظیفه دستگاه ها در استان ها و شهرستان هاست مشخص 
شــود.معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما منابع را در اختیار دســتگاه های مختلف 
می گذاریم که بتوانند حرکت های اقتصادی را ضمانت و پشتیبانی کنند و از ماه اول 
آنان را رصد می کنیم. تجربه نشــان داده است که وقتی دولت ها بر موضوعی تمرکز 

می کنند به نتیجه می رسند؛ ما هیچ گاه بر موضوعاتی مثل رشد اقتصادی و درآمد 
خانوارها تمرکز جدی نداشــتیم و در بودجه آن قدر حاشــیه ها زیاد بوده که متن 
فراموش شده است.وی گفت: اکنون در مسیری پیش می رویم که بودجه را ساده و 
قابل رصد و اندازه گیری کنیم و پاسخگویی در آن ایجاد شود تا بتوانیم منابع را به 
شــکل اثربخش جاری کنیم و با حل مسائل مردم، آثار مطلوبش را در زندگی آنان 
ببینیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ چه زمانی به مجلس ارائه می شود ابراز امیدواری کرد: طبق همان زمان بندی 
که وجود دارد به مجلس ارائه شود. البته از دو ماه پیش که بنده مسئولیت سازمان 
برنامه و بودجه را برعهده گرفتم از روز نخســت مسئولیتم، تغییرات را آغاز کردم و 
طراحی بودجه طبق ســاختار جدید در حال انجام است و قطعاً الیحه بودجه دیگر 
مانند گذشته، قطور نیســت.وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس هم مقداری سطح 
اعمال نظر را کالن تر بیاورند و وارد جزئیات دســتگاه های اجرایی نشــوند، بلکه در 
کالن شــاخص های اقتصادی، تدوین و تصویب بودجه در دولت و مجلس تغییرات 

اساسی کند.

نظام رتبه بندی فرهنگیان طبق الیحه دولت اعمال شود
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه از مجلس شــورای اسالمی 
خواست نظام رتبه بندی فرهنگیان طبق الیحه دولت اعمال شود. ما عالقمندیم که 
الیحه دولت در این زمینه مبنا باشد، زیرا در این الیحه پیش بینی منابع شده است.

وی افزود: اگر بیش از این انجام شود منجر به خلق پول، استقراض و تحمیل هزینه 
سنگین به قشرهای ضعیف جامعه خواهد شد.میرکاظمی تصریح کرد: از نمایندگان 
محترم مجلس خواهش می کنم که به این نکات توجه داشته باشند که اگر بخواهیم 
به قشری کمک کنیم که همه جمعیت کشور را دچار مشکل نکنیم، باید به الیحه 
دولــت در موضوع نظام رتبه بندی فرهنگیــان برگردیم و حتماً عالقمندیم که این 

الیحه را انجام دهیم.

با۱۰میلیونتومانهمزندگینمیچرخد
یک مقام مســئول کارگری می گوید: دستمزد ۱۴۰۱ باید به گونه ای باشد که 
هم زندگی کارگران با آن بچرخد و از آن راضی باشــند هم به کارفرما فشــار 
وارد نشــود و توان پرداخت آن را داشــته باشد.هادی ابوی بر ضرورت تشکیل 
جلسات کمیته دســتمزد شــورای عالی کار تاکید کرد و به ایسنا، گفت: اگر 
می خواهیم از دســتمزد ۱۴۰۱ رونمایی کنیم باید به گونه ای باشد که کارگر 
و کارفرما از آن راضی باشــند و شــرکای اجتماعی در جریان کار قراربگیرند و 
خیال جامعه کارگری را از بابت دستمزد ۱۴۰۱ راحت کنند. اینطور نباشد که 
به شب عید موکول شــود و کارگران نگران حقوق سال آینده خود باشند.وی 
ادامه داد: با توجه به آنکه دولت جدید ســرکار آمده کارگران را امیدوار کردیم 
کــه اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد لذا از بــاب مطالبه گری انتظار داریم در 
شــش ماهه دوم سال که یک ماه آن گذشــت، کمیته دستمزد شورای عالی 
کار فعال شــود و وزارت کار به بحث حداقل مزد و بررسی کارشناسی دستمزد 
کارگران ورود کند.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره تاخیر 
در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: سکوت و سکونی که 
در حوزه روابط کار می بینیم و تمایلی به برگزاری جلســات مزد دیده نمی شود 
ممکن اســت به دلیل احتمال برخی تغییرات در حــوزه مدیران روابط کار یا 
زیرمجموعه های وزراتخانه باشد لذا انتظار داریم شورای عالی کار در حوزه روابط 
کار فعال باشــد.به گفته این مقام مســئول کارگری، حضور رئیس جمهور در 
کارخانه ها نشان از دغدغه ایشان نسبت به مسایل جامعه کارگری دارد در حالی 
که فرایندی که در وزارت کار در پیش گرفته شــده با آن انطباق و هماهنگی 
ندارد.ابوی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد ساز و کار خاص خود را دارد و 
یک شــبه نمی  توان مزد تعیین کرد، گفت: هم اکنون با ۱۰ میلیون تومان هم 
زندگــی نمی چرخد ولی آیا کارفرما توان پرداخت ۱۰ میلیون تومان حقوق را 
دارد؟وی ادامه داد: متاسفانه معیشت کارگران با این دریافتی اندک به سختی 
می گذرد و ناچار به مشــاغل دیگر روی می آورند اما با گسترش پدیده دو شغله 
و سه شــغله، اشتغال جوانان و افراد جویای کار دچار مشکل می شود.دبیرکل 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: فلســفه وجود تشکل های 
کارگری و نمایندگان کارگران این است که به این مباحث پرداخته شود و فضای 
تصمیــم گیری در حوزه کار بهبود یابد لذا بایــد از این ظرفیت برای برقراری 
ارتباط بین کارگران و کارفرمایان به ویژه در بحث تعیین دستمزد استفاده کنیم.

ابوی با تاکید بر واقعی شدن دستمزد کارگران، گفت: سالهای سال است که بر 
واقعی شدن دستمزدها تاکید داریم و معتقدیم که هزینه های زندگی کارگران 
باید منصفانه دیده شــود. از طرفی کارفرمایان هم نقطه نظرات و دیدگاههایی 
دارنــد و باید توان پرداخت حقوق را با شــرایط موجود تحریم و کرونا و رکود 
بنگاه داشــته باشند؛ لذا دولت باید به میدان بیاید و در بحث تامین مواد اولیه، 
بیمه و مالیات، هزینه حامل های انرژی و عوارض و دارایی به کمک کارفرمایان 
بشتابد.وی در پایان فعال شدن کمیته دستمزد شورای عالی کار را خواستار شد 
و تصریح کرد: حقوق سال ۱۴۰۱ باید به گونه ای باشد که هم کارگران بتوانند 
زندگی خود را بچرخانند و از آن رضایت داشته باشند و هم فشار بر کارفرما وارد 

نشود و توان دادن آن را داشته باشد.
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با تاکید بر اینکه 
مطالبات بانکی به هیچ وجه نبایــد موجب تعطیلی واحدهای 

تولیدی شــود، خواستار نظارت مستمر بر روند وصول مطالبات 
بانک ها از واحدهای تولیدی و معرفی و رسیدگی به آن دسته از 
تولیدی هایی شد که به دلیل مطالبات بانکی فعالیت آنها متوقف 
شده است.به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی »سید 
احســان خاندوزی« در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اشــاره به دستورات رهبر معظم انقالب، مبنی بر لزوم 
حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف 
شرعی و قانونی و پیرو دستور رییس جمهوری در سفر اخیر به 
اســتان »اردبیل« مبنی بر اینکه »هیچ بانکی در سراسر کشور 
نباید واحد تولیــدی را تعطیل یا نیمــه تعطیل کند«، ضمن 
تأکید بر الزام شــبکه بانکی به »وصول مطالبــات بدون ورود 

هرگونه خدشــه به روند تولید و اشــتغال کارگــران واحدهای 
تولیدی« خواستار اعالم آن دسته از واحدهای تولیدی به وزارت 
اقتصاد شد که مطالبات بانکی منجر به تعطیلی آنها شده است.  
خاندوزی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر 
بر آخرین وضعیت فعالیت  واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه 
با مواردی که وصول مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی احتمالی 
واحد تولیدی فعال شده است، عالوه بر عمل به تکالیف قانونی 
مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی 
را که منجر به حصول نتیجه نشده است به معاونت امور بانکی، 
بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری 

اســالمی ایران گزارش شود تا پیگیری های الزم صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابالغی به معاون امور 
بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی خود مأموریت داد تا بر روند 
وصول مطالبات بانک ها نظارت مســتمر انجام شود.  همچنین، 
خواهان آن شــد که بانک ها در ابتدا تالش کنند تا در صورتی 
کــه واحدهای تولیدی، دارای صالحیت کافی برای اداره و ادامه 
فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکالت اقتصادی، 
تأمین مواد اولیه و موارد مشــابه اســت، به جای تملک واحد 
تولیدی، اعم از عرصه و اعیان، حســب ضوابط قانونی نسبت به 
امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه های وصول مطالبات )غیر 

از تملک واحد تولیدی( اقدام کنند.

دکتر علیرضا سالم دبیر انجمن کارفرمایی مؤسسین داروخانه ها

سیاه واژه انحصارطلبی به چه معناست : 
انحصار طلبی به معنای مخصوص کردن امری به شــخص یا گروهی خاص و درواقع به معنای محدودکردن و 
بی رقیب کردن در چیزی اســت .انحصار در اصطالح به معنای مخصوص بودن کاری یا امری یا فروش کاالیی 
خاص به موسســه یا شرکتی خاص اســت. در اصطالح اقتصادی، انحصار یا monopoly به معنای محدود کردن 
تولید، توزیع یا فروش کاالیی خاص برای دولت ، مؤسسه ، کارخانه ، شرکت ، داروخانه یا شخصی خاص است . 

یک انحصار طلب میتواند قیمت و مقدارتولید را تغییر دهد .
گاهی این واژه در معنایی گســترده تر ، به هرنوع تخطی از حدود اخالقی و قانونی اطالق میشود که می تواند 
حریم آزادی دیگران را مختل کند و امتیازاتی فراتر از حد الزم یا شایستگی به فرد یا گروهی خاص اعطاء کند.

از نظر آموزه هاى قرآنی انحصارطلبی میتواند به دو گونه شكل گیرد : 
١. اینكه خود را بر دیگران برگزیند و از اطالعات و دانش و مقامی که در اختیار دارد برای افزایش قدرت و ثروت 
خود بهره گیرد و از اطالعاتی که به حكم مسئولیت در اختیار دارد برای حذف رقیبان یا سبقت در معامالت و 

قراردادها استفاده نماید.
٢. یا این اطالعات و دانش را در اختیار خویشــاوندان و دوستان خود قراردهد و یا آنان را در معامالت دولتی و 

ملی بر دیگران مقدم بداند .

انواع و اقسام انحصار طلبی : 
١. انحصار اخالقی 

این که انسان ها با توسل به صفاتی نظیر حسادت ، تنگ دلی و ضیق صدر نه تنها کمكی به دیگران جهت کسب 
فضیلت نمیكنند بلكه حتی مانع  از دستیابی آن ها به فضیلت میشوند . 

٢. انحصار اقتصادی 
 این که هیچ مراعاتی نســبت به حقوق مالی دیگران نداشــته باشیم و بسادگی مال دیگران را برای خود حالل 

بشماریم .
٣. انحصار اجتماعی 

این که مناصب اجتماعی تنها برای ما ســاخته شده و دیگران هیچ شایستگی برای دارابودن این مسئولیت ها 
ندارند .

فرآیند انحصار طلبی در نظام دارویی کشور 
افزایش روزافزون تعداد دانشكده های داروسازی و سیر صعودی فارغ التحصیالن این رشته در کنار نگاه صرف 
اقتصادی به جذب دانشجو در نظام آموزشی کشور بدون هماهنگی با سایر بخش های حوزه دارویی عمال بحرانی 

فراگیر در اشتغال زایي فارغ التحصیالن داروسازی کشور را ایجاد نموده است . 
جذب حدود ٩٠٪ درصد از داروسازان در حوزه داروخانه و سكوت معنادار صنایع داروسازی کشور نسبت به ایفای 
نقشــی مؤثر در بكارگیری داروسازان جوان عمال تمامی نگاه جامعه را بسوی داروخانه ها روانه کرده و این تنها 

حوزه داروخانه است که می بایست پاسخگوی تمام کوتاهی ها در امر اشتغال زایی داروسازان باشد.
بنظر می رسد فرآیند انحصار طلبی از نقطه صفر تا صد نظام داروسازی کشور را فراگرفته است .

در حوزه تولید یک انحصار طلب می تواند قیمت و مقدار تولید را تغییر دهد.
در حوزه توزیع یک انحصار طلب می تواند از توزیع یک کاال به سبب شرایط متغیر قیمتی خودداری کند.

و در حوزه مدیریتی یک انحصار طلب می تواند امتیازاتی فراتر از حد الزم یا شایستگی به خود،  فرد و یا گروهی 
خاص اعطاء کند .

در این بین مؤســس مستقل داروخانه ای که پس از طی مراحل سخت و گذر از فیلترینگ سازمان غذاودارو و 
گذران ســال های جوانی در مناطق محروم تنها درخواستش حفظ امنیت شغلی و ثبات کسب و کار در حوزه 

داروخانه داری است آیا انحصار طلب است ؟؟

فرآیند انحصار طلبی در نگاه جامعه 
نگارنده اعتقاد دارد ، اربابان قدرت و سرمایه با سال ها برنامه ریزی مدون ، جامع و حساب شده و بررسی میدانی 
در سطوح مختلف کسب و کارهای رایج در ایران و با علم بر اینكه دارو کاالیی است استراتژیک و ارزشمند ، آنجا 
که میبینند فروش و ارایه خدمات دارویی مقوله ای است قایم به ذات و مختص داروسازان کشور ، با راه اندازی 
سناریوی سیاه واژه انحصار طلبی در بین جمعیت جوان داروساز و با تبلیغ گسترده در سطح جامعه و بهره گیری 
از امكانات گســترده جراید و ســیما ، براحتی این تنها اهرم نظارتی در حوزه سالمت رااز دستان داروساز خارج 

نموده و در اختیار مجموعه هایی بزرگ با پشتوانه دولتی قرار داده اند . 
پازل ها یک به یک در کنار یكدیگر قرار میگیرند و سكوتی تأسف بار در جامعه داروسازی کشور سایه انداخته 
، گویی همه تنها می بایست نظاره گری خاموش در عرصه قدرت طلبی سرمایه داران باشیم و کسب و کارهای 

کوچک و مستقل خود را به یكباره در معرض ویرانی قراردهیم و دم برنیاوریم . 
درســناریوی مذکور ، صاحبان سرمایه و مالكین فروشــگاه های اینترنتی بزرگ  در نقش ایده پردازان اصلی، 
جمعیت جوان داروسازی کشور در نقش ابزار تحقق این هدف با سالح رفع انحصار طلبی ، مراکز باالدستی قدرت 
نظیر دیــوان عدالت ، مجلس و دولت باالخص وزارتخانه های صمت و اقتصاد در نقش مجریان اصلی و بعضی 
همكاران داروساز شاغل در مجلس  و سازمان و انجمن و نظام پزشكی در نقش بازیگران خاموش و بی خبر از 

همه جا ، تنها نظاره گری بی تفاوت ، نام خود را در این داستان غم انگیز ثبت نمودند.
آیین نامه جدید تأســیس داروخانه ، پایان داروخانه داری مســتقل و آغازی است بر ظهور زنجیره های بزرگ 
سرمایه دار و شكل گیری مافیای دارویی در نظام سالمت . طراحان آیین نامه که در سال پایانی دولت دوازهم 
بصورت کامال سؤال برانگیر بر مسند مدیریتی نشستند بصورت کامال زیرکانه و  هوشمندانه در قالب مواد ۴ ،۵، 
۶ و ۷ و در جداول مربوطه بجای گنجاندن امتیازات علمی همانند آیین نامه دامپزشكی ، با وارد نمودن شاخص 
های اقتصادی همچون مساحت داروخانه، متراژ اتاق مشاوره ، انباری ، پارکینگ ، سالن انتظار ، دستگاه نوبت ده 
و سایر موارد ، زمینه ورود سرمایه گذاران بزرگ در حوزه  داروخانه را تدارک دیده و  کسب و کار کوچک و مستقل 
داروخانه را در معرض ویرانی قرارداده اند .سوء استفاده از واژه مناطق محروم و عدم تعریفی مشخص از محرومیت 
مناطق جغرافیایی گستره ایران زمین با استناد صرف به معیار جمعیت باعث گردیده تا مناطق بیشماری که اتفاقا 
در حوزه مناطق پربرخوردار هستند با نام مناطق محروم حایز شرایط الزم جهت تأسیس داروخانه شده و این 

موضوع می تواند زمینه خروج داروسازان از مناطق کم برخوردار را فراهم نماید .
عدم التزام به بندهای )۵( و )۷( سیاســت های  کلی »ســالمت » ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 
۱۳٩۳  با محتوای ســاماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی در این آیین نامه به حدی آشــكار و محسوس 
است که می تواند در صورت اجرایی شدن ، موجبات خروج و مهاجرت داروسازان از شهرهای کوچک  به سمت 

شهرهای پربرخوردار را فراهم نماید.
الزم به ذکر است بر اساس ماده )۷۴( قانون برنامه ششم توسعه ، وزارت بهداشت موظف است چیدمان واحدهای 
ارایه دهنده خدمات سالمت را بگونه ای انجام دهد تا دسترسی مردم به خدمات سالمت در تمامی نقاط کشور 
بســهولت انجام پذیرد .همچنین وفق ماده )۶( قانون تشكیالت و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ ، کلیه 
برنامه ریزی ها و مصوبات میبایست با اولویت بخشی به رفع نیاز مناطق محروم باشد و بهمین دلیل هرگونه تالش 

در جهت خالی نمودن مناطق محروم و کمتر برخودار نقض آشكار قانون مربوطه است.
در آیین نامه فوق ، فارغ التحصیل رشــته داروســازی مقطع دکترا با دارا بودن ٢٠٠٠ امتیاز ) ماده ۵ جدول 
امتیازات مدرک تحصیلی ( و با دارا بودن حداقل امتیاز دریافت موافقت اصولی ) ماده ۴ جدول حداقل امتیازات 
( بجای آنكه در مناطق محروم اقدام به تأسیس داروخانه نماید ، اسب خود را زین کرده راهی مناطق خوش آب 
و هوای شــمال ایران و محدوده پر از امكانات اطراف تهران نظیر لواسان شده و از تعریف غیرکارشناسی وزارت 
بهداشت از مناطق محروم به صرف دارا بودن جمعیتی زیر ۵٠ هزارنفر نهایت بهره برداری را خواهد نمود ) اسناد 

و گزارش های رسیده از سراسرکشور ضمیمه نامه می باشد (.
درآیین نامه فوق ، گروه های سرمایه گذار غیرداروساز با اجیرنمودن داروسازان جوان و با بهره گیری از  شاخص 
های اقتصادی مندرج در ماده )۷( و درقســمت جدول نحوه کسب امتیازات صدور مجوز بهره برداری تأسیس 
براحتی با خرید ملک های بزرگ و امكانات قوی نظیر اتاق های بزرگ مشاوره، انبار ، پارکینگ و سایر ملزومات 
، اقدام به تأسیس ابر داروخانه ها در مجاورت دیوار به دیوار داروخانه های پرسابقه نموده و موجبات ورشكستگی 

بخش خصوصی مستقل و ضعیف را باعث میشوند .
متأســفانه بر اســاس تبصره های )۱(،)٢( و )۳( ماده ۱۷ آیین نامه ، هر گونه جابجایی مكان داروخانه دایر و یا 
حتی تمدید پروانه تأسیس داروخانه نیز منوط به کسب حداقل امتیاز الزم جهت دریافت مجوز بهره برداری بوده 
و عمال داروخانه های کوچک و بی بضاعتی که به دلیل تأسیس مگا فارماسی مجاور خود قادر به ادامه فعالیت 
نمیباشند به دلیل عدم توانایی در کسب امتیازات اقتصادی به منظور جابجایی داروخانه خود ، راهی جز تعطیلي 

واحد کسب و کار خود نخواهند داشت . 
با اجرایی شــدن آیین نامه فوق ، از تعداد داروخانه های مستقل کاسته شده و ابرداروخانه ها با بهره برداری از 

رانت های سرمایه داری به ظهور خواهند رسید.
با نگاهی به تجربه آزادســازی تاسیس داروخانه در کشــورهایی نظیر آمریكامتوجه خواهید شد شاخص تعداد 
داروخانه به نسبت جمعیت در این قبیل کشورها روزبروز در حال کاهش بوده و بتدریج داروخانه های زنجیره 

ای جایگزین داروخانه های مستقل خواهند شد .

سایر موارد مغایر قانون اساسی در متن آیین نامه به قرارزیر است : 
۱. بر اســاس تبصره )۴( ماده )۱۶( ، اقدام به ایجاد فضای مشــاوره و اتاق هایی در ابعاد مشــخص در داروخانه 
الزامی است در حالی که مشاوره داروساز به بیمار و محل اسكان داروساز در مقام مشاوره در مكانی بغیر از بخش 
تحویل نسخ به بیمار  در هیچ کجای قوانین و مقررات تكلیف نشده و هیچگونه تعرفه خدمات دارویی با مبنای 

k داروسازی به آن اختصاص نیافته است .
٢. در تبصره )٢( ماده )٢۴( آیین نامه به واژه امتیازبندی و رتبه بندی داروخانه ها تحت عناوینی نظیر منتخب 

یا منتخبین ویژه اشاره شده و به اجرایی شدن آن در قالب ضوابط منوط شده است .
الزم به ذکر است هرگونه تبعیض و بیعدالتی در نظام توزیع و محروم نمودن بیماران از دریافت خدمات دارویی 
با قطع ارســال دارو به داروخانه ، اقدامی است غیرقانونی و ادامه این روند فساد برانگیز از طریق اعطاء امتیازات 
به دوستان ، مدیران و بخش نمودن جامعه داروسازی کشور به خودی و غیر خودی ، اقدامی است خالف قانون 

و مجرمانه.

افترایی بزرگ  تحت عنوان انحصار طلبی به صاحبان کسب و کارهای کوچک 

وزیر اقتصاد:

 مطالبات بانکی 
نباید موجب تعطیلی 
واحدهای تولیدی شود
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مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:گزیده خبر

تعرفه گاز مشترکین پرمصرف باید تغییر کند
مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشــاره به مصوبه مجلس درباره اعمال 
مشوق و جریمه برای مشترکان کم مصرف و پرمصرف گفت: همکاران ما در مدیریت 
گازرســانی در حال تالش برای بهبود این مصوبه هستند.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از صدا و سیما، محمدرضا جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
با اشــاره به آغاز موج دوم سرما از ابتدای پاییز امسال، اظهار کرد: این موج سرما به 
احتمال زیاد ماندگار اســت و دمای هوا در همین حد می ماند و حتی پایین تر هم 
می آیــد.وی ادامه داد: با توجه به بحث ناترازی بخش انرژی )که در گاز، برق و دیگر 
فرآورده ها وجود دارد( باید ســه کار انجام دهیم. یکی بحث توســعه منابع تولیدی 
است که امسال آخرین ســکوی گازی که سکوی فاز ۱۴ و پاالیشگاه مربوط به آن 
است زمســتان آماده می شود و توسعه پارس جنوبی تکمیل خواهد شد و دیگر در 
پارس جنوبی توسعه ای نداریم.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: 
از ســویی پس از اینکه منابع را به حداکثر رساندیم، بهبود بهره وری و تولید پایدار 
باید مورد توجه باشــد و اقدام هایی که در این زمینه در بخش های تعمیراتی مانند 
تعمیرات پاالیشــگاهی، تعمیرات سکوها، خطوط لوله و… است تقریباً تمام شده و 
در چند روز آینده تعمیرات همه این بخش ها تکمیل می شود و برای تولید ظرفیت 
کامل را در اختیار خواهیم داشت.جوالیی با اشاره ذخیره سازی گاز در مخازن سراجه 
و شــوریجه، گفت: ذخیره ســازی هم در حد توانی که مخزن جا داشته، انجام شده 

اســت و امیدواریم بتوانیم در زمســتان از آن ها با ظرفیتی که می خواهیم استفاده 
کنیم.وی با تاکید بر اینکه بخش سوم کار »مدیریت مصرف« است، افزود: در بخش 
مدیریت مصرف، دو بخش را تفکیک کرده ایم. یک قســمت کارهایی است که باید 
مصرف را در بخش های دولتی مدیریت کنیم. در بخش های دولتی نخستین قسمت 
کار را انجا داده ایم؛ از وزیر نفت مصوبه ای گرفته ایم که همه ســاختمان های اداری و 
مراکز تفریحی و شهرک ها در همه کشور را پایش کنیم و اگر مطابق الگوی مصرفی 
که اعالم شده، رعایت نکنند به انواع مختلف این مصرف را تنظیم خواهیم کرد. یک 
بخش هم در دیگر وزارتخانه هاست که آن را هم از هیئت دولت درخواست کرده ایم 
مصوبه را از معاون اول رئیس جمهوری بگیریم و بتوانیم مصارف اداره های دولتی را 
هم برای نمونه با خاموش کردن موتورخانه هایشــان در ایام تعطیل و اواخر هفته، یا 
تنظیم موتورخانه ها کنترل کنیم.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: 
بخش دیگر کنترل مصرف در بخش خانگی و تجاری اســت. در قســمت صنعتی و 
تجاری احتمال دارد محدودیت هایی داشته باشیم. آنجاهایی که می توانند از سوخت 
اســتفاده کنند تقریباً تأمین شده اند و اکنون در حد قابل قبولی است و می توانند از 
سوخت دومشان استفاده کنند، البته این مستمر است و پر کردن مخازنشان تا پایان 
زمســتان تداوم خواهد داشت، اما هم اکنون ظرفیت مخازن در نیروگاه ها از ظرفیت 
ذخیره پارسال بیشتر است.جوالیی اظهار کرد: در بخش خانگی نیز مردم باید الگوی 

مصرف را رعایت کنند که باید از طریق تنظیمات و مواردی مانند صداوسیما از مردم 
درخواســت کنیم الگوی مصرف رعایت شود. این کار از طریق تنظیم شوفاژخانه ها 
انجام می شــود تا مصرف بهینه محقق شــود، زیرا ما نمی توانیم امسال همه نقاط 
را پوشــش دهیم، هرچند پارسال قطعی نداشــتیم، اما با این نوع مصرف همه چیز 
امکان پذیر است.وی افزود: هرچند دما هم مهم است، اما از آنجا که بارندگی ها کمتر 
از سال قبل خواهد بود و بخش برق - آبی هم در حد پارسال نداریم، به طور طبیعی 
فشــار آن به گاز می آید و مقداری ممکن است کار را سخت کند. به هر حال این ها 
کارهایی است که انجام داده ایم.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران همچنین با 
اشاره به مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره اعمال مشوق و جریمه برای مشترکان 
کم مصرف و پرمصرف گفت: همکاران ما در مدیریت گازرسانی در حال تالش برای 
بهبود این مصوبه هستند تا یک سری از محدودیت های قانونی و حقوقی آن را برطرف 
کنند.جوالیــی تصریح کرد: البته جریمه باید طبق همان چیزی باشــد که مجلس 
تصویب کرده است. ما می توانیم تعرفه ها را تغییر دهیم و تعرفه ها باید تغییر کند که 
البته هنوز تأییدیه ای برای آن نداریم، اما جایی که خارج از الگوی مصرف باشد، تذکر 
الزم به آن ها داده می شود و طبق همان اگر الزم باشد ممکن است برخورد حقوقی 
هم انجام شود، اما بحث جرایم را به طور حتم باید مجلس تصویب کند تا ما بتوانیم 

جریمه ای اعمال کنیم.

انتخاب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکت های توزیع برق

به گزارش دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ، طبق 
گزارش مجامع عمومی ســالیانه و فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی شرکت 
های توزیع برق کشــور، مهندس علیزاده مدیرعامل این شرکت بعنوان رئیس 
هیئت مدیره انجمن صنفی به مدت یکســال دیگر انتخاب شد.   گفتنی است 
طبق نظر هیات رئیســه و دبیر انجمن، مهندس اکبر حسن بکلو به عنوان نائب 
رئیس هیأت مدیره، دکتر حســن کریمی به عنــوان خزانه دار ، مهندس علی 
ســعیدی به عنوان دبیر و مهندس علی حیدری تفرشی به عنوان مدیر اجرائی 

انتخاب شدند.

در شش ماهه نخست امسال محقق شد:
 مدیریت بومی سازی و بازسازی 3944 قطعه 

نیروگاهی در نیروگاه شهیدسلیمی نکا 
 مجموع قطعات ساخت داخل و بازسازی شده شرکت 
مدیریت تولید برق نکا در نیمه نخست امسال به تعداد 
39۴۴ قطعه رسیده است.  محسن نعمتی مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره شــرکت مدیریت تولید برق نکا 
نقش این قطعات درتعمیرات و بهره برداری از واحدهای 
نیروگاهی را مهم و حیاتی دانست و افزود در 6 ماهه نخست امسال با احتساب 
بازســازی ۴9 قلم به تعداد 28۴ قطعه در بخــش کارگاهی نیروگاه نکا و بومی 
ســازی ۱28 قلم به تعداد 3660 قطعه در داخل کشور، در مجموع تعداد ۱77 
قلم به تعداد 39۴۴ قطعه بازسازی و بومی سازی گردید.  وی ادامه داد: صنعت 
برق کشور طی سالهای اخیر و بر اثر تحریم های ظالمانه دچار چالشهای مختلفی 
در زمینه تامین قطعات مورد نیاز خود بویژه در بخش نیروگاهی شده که با تکیه 
بر دانش و تجربه کارکنان و توان و همت سازندگان داخل کشور از سال ۱395 

تاکنون بالغ بر 60000 قطعه مورد نیاز نیروگاه نکا بومی سازی شد.  

از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان؛
400 بسته مواد غذایی به خانواده های 

نیازمند مسجدسلیمانی اهداء شد
در اجــرای فرامین مقام معظم رهبری و اجــرای رزمایش مومنانه، تعداد ۴00 
بسته مواد غذایی از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان جهت 
توزیع میان خانواده های نیازمند و کم بضاعت شــهر مسجدسلیمان در اختیار 
فرماندهی ناحیه مقاومت بســیج این شهر قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، این بسته ها که شامل برنج - 
روغن مایع - چای - لوبیا- عدس- قند و رب گوجه می باشــد در راستای عمل 
به مســئولیت های اجتماعی صنعت نفت ، با دستور و موافقت مهندس علیرضا 
هیهاوند مدیرعامل و با همت پایگاه مقاومت بسیج این شرکت تهیه شدند .تهیه 
این بسته ها در مجموع معادل 2 میلیارد ریال برای شرکت بهره برداری نفت و 

گاز مسجدسلیمان هزینه در بر داشته است .

کشاورز، مدیرمهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران در بازدید از پاالیشگاه 
گاز ایالم:

اصالح و بهبود روش ها و طراحی مشاغل 
جدید در پاالیشگاه گاز ایالم ضروری است

مدیرمهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران با اشاره به 
اینکه اصالح و بهبود روش ها و طراحی مشاغل جدید 
در پاالیشــگاه گاز ایالم امری ضروری و اجتناب ناپذیر 
اســت، گفت: به منظور دستیابی به اهداف و استراتژی 
های سازمان، اصالح و بازنگری ساختار سازمانی امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر اســت.به گزارش روابط عمومی ، مجید کشــاورز پس 
از بازدید از ناحیه عملیاتی پاالیشــگاه گاز ایالم افزود: یکی از اهداف دیدارهای 
مستقیم در بحث ساختار سازمانی، نزدیک کردن دیدگاه ها و انتظارات شرکت ها 
با سیاست های باالدستی وزارت نفت و برنامه ششم توسعه و همچنین صیانت از 
سرمایه های انسانی متعهد، دانش محور و خالق با هدف تقویت انگیزه خدمات 
رســانی و اســتفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی ها است.کشاورز اظهار 
داشــت: مهندسی ساختار از طریق کاربینی، ســنجش زمان و مدت انجام کار، 
بازدید و سپس طراحی ساختار مناسب سازمانی، دستیابی به اهداف را در شرکت 
ها تســهیل می نماید. مدیر مهندسی ساختار شــرکت ملی گاز ایران با بازدید 
میدانی از تاسیســات فرایندی،کارخانه دانه بندی گوگرد و آزمایشگاه و سپس 
شرکت در جلسات جدگانه ای با مسئولین واحدها، به طرح و برنامه های شرکت 
پاالیش گاز ایالم اشاره و تصریح کرد: بنا بر برنامه های توسعه ای انجام شده و در 
دست اقدام، مأموریت ها و وظایف محوله این شرکت در راستاي تحقق برنامه های 
تولید تکلیفي خود، مقررشده اســت تا مستندات و دالیل توجیهي مناسب در 
رابطه با تغییرات پیشــنهادي موردنظر ساختار ســازماني، تهیه و به مهندسی 

ساختار شرکت ملی گاز ایران ارائه شود.

مدیر امو آبفا آمل اعالم کرد:
نصب و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور 

برای مقابله با تنش آبی در آمل
3 دســتگاه دیزل ژنراتور برای مقابله با تنش آبی طی 6 
ماهه اول سالجاری در شهرستان آمل نصب و راه اندازی 
شد.مهندس علی قبادی مدیر امور آبفا شهرستان آمل در 
گفتگویی با اشاره به عملکرد 6 ماهه این امور اظهار داشت: 
طی این مدت 3600مورد رفع شکستگی،35 مورد نشت 
یابی، و 89 مورد تعویض کنتور خراب صورت گرفت.وی از کلنگ زنی و حفر یک 
حلقه چاه در این شهرستان خبر داد و گفت: ۱936 متر اصالح و 7۱0 متر توسعه 
شــبکه آبرسانی در اقطار مختلف ،تعمیر و بهسازی  5 دستگاه پمپ ایستگاههای 
پمپــاژ با هدف افزایش توان آبدهی، تعویض و راه اندازی 9 دســتگاه الکتروموتور 
چاه،تعمیر و راه اندازی 60 دســتگاه تابلو برق همچنین نصب 3 دستگاه سیستم 
اتوماسیون بیسیم چاه، نصب و راه اندازی 7 دستگاه و تعمیر و تعویض ۴0 دستگاه 
سیســتم کلر زنی طی 6 ماهه ابتدای سالجاری اجراء شد.مدیر امور آب و فاضالب 
شهرستان آمل به 2760 مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی کنترل کیفی آب طی 
این مدت اشــاره کرد و افزود: در این 6 ماه بیش از 70 هزار کلرســنجی در نقاط 
منابع تامین و مقصد ، شستشوی ۱00 کیلومتر شبکه توزیع شهری، پاکسازی ۴۴0 
کیلوگرم پودر کلر خشک و۱۱0هزار لیتر آب ژاول به منظور گندزدایی و نیز تحویل 

200 کیلوگرم پودر کلر خشک به روستاهای غیر تحت پوشش انجام شد.

ایران تا ۱0۸ سال آینده نفت دارد
در صورت تداوم تولید نفت در ســطح فعلی و ثابت بودن حجم 
ذخایر تثبیت شده، کشــور تا ۱08 سال آینده، نفت برای تولید 
خواهد داشــت.به گزارش تسنیم، در سال 20۱9 ایران به لحاظ 
ذخایر اثبات شده نفت پس از کشورهای ونزوئال، عربستان و کانادا 
در رتبه چهارم قرار گرفت و 9 درصد از ذخایر نفت جهان را در 
اختیار دارد. به لحاظ میزان ذخایر اثبات شــده گاز پس از روسیه 
در رتبه دوم جهان قرار داشت، همچنین ایران با دارا بودن حدود 
۱3 درصــد از ذخایر نفت اوپک، میان کشــورهای عضو پس از 
ونزوئال و عربســتان سعودی رتبه سوم را به خود اختصاص داده 
است.حجم کل ذخایر هیدروکربوری مایع کشور طی سال های 
۱398 ـ ۱396 در جدول زیر ارائه شده است؛مطابق آمار جدول 
حجــم کل ذخایر نفت  خام، مایعات و میعانات گازی در ســال 
۱396، معادل 2۴5.7۴ میلیارد بشکه معادل نفت  خام بوده که 
این میزان در سال ۱398 به 2۴5.95 میلیارد بشکه معادل نفت 
خام رســیده و تغییر محسوسی در حجم ذخایر هیدروکربوری 
مایع طی این ســال ها دیده نشده اســت.با توجه به آمار جدول 
باال، مجموع ذخایر نهایی نفت  خام کشور در پایان سال ۱398، 
حدود ۱82.5۱ میلیارد بشکه بوده که نسبت به سال های ۱396 
و ۱397 تغییر محسوســی نداشته است.بر اساس گزارش مرکز 
پژوهشها، عمر ذخایر هیدروکربوری مایع ۱08 سال برآورد شده 
است، در واقع عمر ذخایر یا ضریب ذخایر به تولید، بدین معناست 
که در صــورت تداوم تولید نفت در ســطح فعلی و ثابت بودن 
حجم ذخایر تثبیت شــده، کشــور تا ۱08 ســال آینده، نفت 
برای تولید خواهد داشــت.ایران به منظور حفظ جایگاه خود در 
بازارهای بین المللی باید در ســال های آتی با اولویت قرار دادن 
فعالیت های اکتشــافی بر ذخایر متعارف، به ذخایر غیر متعارف 
خود در مناطق البرز مرکزی، قالی کوه و زردکوه استان لرستان و 
دشت مغان آذربایجان نیز توجه کند. کارشناسان اکتشاف ایران 
تخمین می زنند که ذخایر گســترده ای از شــیل نفتی و شیل 
گازی در شمال و جنوب کشور وجود دارد، در این راستا، وزارت 
نفت در نظر دارد فعالیت های اکتشــاف خود را در خصوص این 
منابع غیر متعارف در ســه زیر مجموعه شیل نفتی، شیل گازی 
و هیدرات هــای گازی دنبال کند. با توجه به اطالعات مندرج در 
ترازنامه انرژی سال ۱397، اولین پروژه شیل نفتی در قالی کوه 

لرستان در دست اجراست.

گلدمن:
  نفت به باالتر از 90 دالر

 هم می رسد
گلدمن ســاکس پیش بینی کرد بهبود قــوی تقاضای جهانی 
می تواند قیمت نفت برنت در پایان امسال را به رقمی باالتر از 90 
دالر که این بانک پیش بینی کرده بود، برساند.به گزارش ایسنا، 
این بانک ســرمایه گذاری آمریکایی با اشاره به بهبود مصرف در 
آسیا پس از موج شیوع کرونای دلتا، پیش بینی کرد تقاضا برای 
نفت به زودی به حدود ۱00 میلیون بشــکه در روز که ســطح 
مصرف پیش از شــیوع پاندمی ویروس کروناســت، بازخواهد 
گشــت. همچنین گلدمن ســاکس برآورد کرد سوئیچ از گاز به 
نفت می تواند حداقل در یک میلیون بشــکه در روز تقاضا برای 
نفت سهم داشته باشد.در یادداشت تحقیقاتی گلدمن ساکس به 
تاریخ 2۴ اکتبر آمده اســت: اگرچه این سناریوی پایه ما نیست 
اما وضعیت مذکور می تواند نفت برنت را به سطح باالتر از قیمت 
90 دالر که برای پایان ســال پیش بینی کرده بودیم، برســاند.

محدودیت عرضــه و تقاضای قوی قیمتهای نفت را به باالترین 
رکورد چند سال اخیر رســانده است. در معامالت روز دوشنبه 
بازار جهانی وســت تگزاس اینترمدیت 8۴ دالر و 38 ســنت و 
بهای نفت برنت 86 دالر و 26 ســنت در هر بشــکه بود.طبق 
گزارش گلدمن ســاکس، با در نظر گرفتن این که اوپک پالس 
همچنین به روند افزایش ماهانه تولید به میزان ۴00 هزار بشکه 
در روز ادامــه می دهد، باید قیمتها به ۱۱0 دالر در هر بشــکه 
صعود کنند تا از میزان تقاضا به حد کافی کاسته شده و کمبود 
عرضه در بازار که برای ســه ماهه اول ســال 2022 پیش بینی 
می شود، متوازن شود.اوپک و متحدانش شامل روسیه اوایل ماه 
میالدی جاری اعالم کردند به توافقی که برای تســهیل ماهانه 
محدودیــت عرضه  به میزان ۴00 هزار بشــکه در روز تا آوریل 
سال 2022 داشــتند، ادامه می دهند.بر اساس گزارش رویترز، 
گلدمن ســاکس درباره چین گفت: با وجود خاموشی های اخیر 
و تاثیر آن بر فعالیت صنعتی در این کشــور، تقاضا برای نفت با 
سوئیچ تولیدکنندگان نیرو از گاز به دیزل و افزایش تولید زغال 

سنگ، تقویت خواهد شد.

پدیده جوی النینا که معموال زمستان 
ســردتری را به همراه می آورد، در راه 
است و انتظار می رود بحران انرژی آسیا 
را وخیم تر کند.به گزارش ایسنا، پدیده 
جوی النینا در اقیانوس آرام ظاهر شده 
و به معنای دمای سردتر از حد معمول 
در نیمکره شــمالی است و باعث شده 
است سازمانهای هواشناسی منطقه ای 
درباره زمستان سرد هشدارهایی صادر 
کنند. چندین کشور و به خصوص چین 
که مصرف کننده انرژی بزرگی است، با 
افزایش قیمتهای سوخت، کمبود برق یا 
محدودیت عرضه برای صنایع سنگین 
دســت و پنجه نرم می کنند. قیمتهای 
زغال سنگ و گاز طبیعی باالتر رفته و 
زمستان سردتر به تقاضا برای گرمایش 
اضافه کــرده و باعث افزایش بیشــتر 
قیمتها می شــود.بلومبرگ در گزارشی 
به بررسی بعضی کشورهای مهم آسیا 

پرداخته که عبارتند از:

چین
طبق اعالم مرکز هواشناسی ملی چین، 
دما اوایل هفته گذشته در اکثر مناطق 
شــرق این کشــور کاهش یافت و در 
حال حاضر در بعضی مناطق شــمالی 
سردتر از حد معمول است. استانهایی 
شامل هیلونگ جیانگ و شنکسی فصل 
گرمایش زمســتان را حدود ۱3 تا ۱۴ 
روز زودتر از سالهای گذشته آغاز کردند. 

سیســتمهای تحت کنتــرل دولتهای 
محلی که معموال با زغال سنگ یا گاز 
کار می کننــد، برای گــرم کردن خانه 
های مسکونی در بسیاری از مناطق به 
کار افتاده اند. دکتر ژی شــیفی، استاد 
علوم جوی در دانشگاه علوم و فناوری 
اطالعــات نانجینگ می گوید شــرایط 
جوی نامســاعد در نتیجــه گرمایش 
جهانی ممکن است به کرات بیشتری 
اتفاق بیافتد. موجهای هوای سرد ممکن 
است به کاهش بیشتر دما منجر شود اما 
هوای گرم غیرمعمول هم ممکن است 
مشاهده شود. طبق گزارش خبرگزاری 
شــینهوا، این مرکز اقلیمی انتظار دارد 
چین ماه جاری وارد شرایط النینا شود.

ژاپن
سازمان هواشناســی ژاپن پیش بینی 
کرد ژاپــن احتماال ماه آینــده دمای 
کمتر از حد معمولی خواهد داشت. این 
ســازمان پیش تر احتمال 60 درصدی 
وقوع النینا در دوره پاییز زمســتان را 
پیش بینی کرده بود. ژاپن که نسبتا از 

بحران انرژی مصون مانده است، پس از 
سرمای شدید سال گذشته که افزایش 
قیمتهای عمده فروشی برق را به دنبال 
داشــت، محتاط مانده است. نیروگاه ها 
بدون سوخت کافی در زمستان گذشته 
غافلگیر شــدند در حالی که تقاضا به 
شدت افزایش یافت و آنها را وادار کرد 
به خرید محموله های تک گران قیمت 
گاز طبیعی مایع )LNG( مبادرت کنند. 
وزارت بازرگانی ژاپن با شرکتهای نیرو، 
گاز و نفت به منظور آماده سازی برای 
ماه های زمســتان دیدار کرده و ذخایر 
LNG شرکتهای بزرگ تولیدکننده نیرو 
در ژاپن در حال حاضر حدود 2۴ درصد 

باالتر از میانگین متوسط است.

کره جنوبی
اداره هواشناســی کــره جنوبی اعالم 
کرد این کشــور در نیمه اول زمستان 
هوای ســردتری را شاهد خواهد بود و 
احتماال تحت تاثیر پدیــده النینا قرار 
می گیرد. کــره جنوبــی در اکتبر که 
ســرمای غیرمعمولی داشت، نخستین 

بــرف زمســتانی را ۱5 روز زودتــر از 
سال گذشته داشت. دولت کره جنوبی 
اقداماتی را برای تقویت تامین سوخت 
و مقابله با تاثیر قیمتهای باالتر برداشته 
است. لی ائوگ ویون، معاون وزیر دارایی 
کره جنوبی اعالم کرد مالیات سوخت 
و تعرفــه واردات LNG، به طور موقت 

کاهش داده شد.

هند
انتظار می رود دما در بعضی از مناطق 
شــمالی هند در ژانویه و فوریه ســه 
درجه سردتر شود. برخالف کشورهای 
دیگر دمای ســردتر غیرمعمول منجر 
به مصرف کمتر انرژی خواهد شد زیرا 
تقاضا برای اســتفاده از دســتگاه های 
تهویــه کمتر می شــود. مهم تر از همه 
هند پــس از پایــان فصــل بارندگی 
موسمی، دوره خشــک تری را انتظار 
دارد. مناطق اصلی تولید زغال ســنگ 
در ماههای اخیر از وقوع سیالب تحت 
تاثیر قرار گرفتند و عرضه آنها که برای 
تولید حدود 70 درصد از برق کشــور 
اســتفاده می شود، مختل شد.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، دکتــر تاد کرافورد، 
مدیر هواشناسی شــرکت اتمسفریک 
جی 2 می گویــد عالوه بر پدیده جوی 
النینا عوامل دیگری وجــود دارند که 
می توانند روی هوای زمستانی منطقه 

تاثیر بگذارند.

با ظهور النینا

بحران انرژی آسیا وخیم تر 
می شود
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گزیده خبر در نیمه نخست امسال

سرمایه گذاری خارجی بیش از ۲.۵ برابر شد
در شــش ماه نخست امسال حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱ درصد رشد داشته، کشور غنا 
بیشترین حجم سرمایه گذاری را در کشــور انجام داده  و سیستان و بلوچستان نیز 
بیشترین سرمایه را جذب کرده است.به گزارش ایسنا،  جدیدترین آمار منتشر شده 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که در شش ماهه 
نخســت امسال، ۱۱۳ مورد ســرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از دو میلیارد و 
۶۱۴ میلیون دالر در کل کشور تصویب شده که از لحاظ تعداد ۸۸ درصد و از نظر 
ارزش ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. البته ۷۴ مورد از 
کل طرح ها با حجم سرمایه گذاری دو میلیارد و ۲۲۷ میلیون دالر، یعنی حدود ۸۵ 
درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است. همچنین از این تعداد در 
بخش های صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال 
طی مراحل اجرایی است.بر اساس این آمار، سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش 

صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 
۵۱ و از نظر ارزش ۱۶۱ درصد رشــد داشته و به لحاظ تعداد پروژه ها، سهم بخش 
صنعت ۷۰، معدن ۳سه و تجارت یک درصد بوده است.در این میان از بین ۷۴ مورد 
ســرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۲۲ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، 
۲۹ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل )J.V( و ۱۳ مورد به صورت مشارکت 

مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می شود.

مهم ترین گروه های کاالیی سرمایه پذیر
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه گذاری 
خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه های ساخت مواد و محصوالت شیمیایی با 
یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون دالر، ساخت فلزات اساسی با ۳۶۸ میلیون دالر، ساخت 
رادیو، تلویزیون و وســایل ارتباطی با ۲۲۳ میلیون دالر، ساخت محصوالت از توتون 

و تنباکو با ۷۴ میلیون دالر بوده اســت.پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری 
خارجی مصوب نیز کشورهای غنا با یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دالر، امارات با ۳۶۸، 

افغانستان با ۲۰۸، هلند با ۷۹ و ترکیه با ۳۷ میلیون دالر هستند.  

کرمان صدرنشین جذب سرمایه خارجی

در این میان، استان های سیســتان و بلوچستان ۸۱، کرمان ۱۱، زنجان ۴، مرکزی 
۲ و آذربایجان شــرقی ۲ درصد از حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش 
صعــت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.ســرمایه گذاری خارجی مصوب شــامل 
کلیه درخواســت ها اعم از سرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، خرید سهام 
شــرکت های موجود و همچنین ســرمایه گذاری های خارجــی در قالب ترتیبات 

قراردادی است.

رکورد شکنی در فوالد خراسان در نخستین 
ماه پس از محدودیت های تامین برق

دنیــای معدن: کارکنان خطــوط تولید مجتمع فوالد 
خراســان، در حالی نخســتین ماه پاییز را پشت سر 
گذاشــتند، که پس از رفع محدودیت های ناشــی از 
کمبود برق، توانستند سه رکورد تولید را در این شرکت 
جابه¬جا کنند.مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان اعالم 

کرد: جهادگران تولید فوالد خراســان برای ســومین بار در سال ۱۴۰۰ موفق 
به شکســتن رکورد تولید  آهن اسفنجی شــده و نیز برای چهارمین بار رکورد 
تولیــد گندله را در این شــرکت جا به جا کردند.به گفته »کســری غفوری«، 
کارکنان پرتالش مجتمع فوالد خراســان، با ثبــت رکورد ۱۹۷ هزار و ۶۹۳ تن 
در واحد گندله ســازی، در مهر ماه باالترین میزان تولید گندله در این کارخانه 
را از ابتــدای راه اندازی تا کنون رقم زدند و همزمان، با تولید ۷۳هزار و ۲۲ تن 
آهن اســفنجی، رکورد ماهانه تولید در کارخانه احیامستقیم شماره۲ را ثبت و 
عالوه بر ارتقای رکــورد  در این ناحیه »مجموع تولید ماهانه« دو کارخانه احیا 
مســتقیم را با ۵۶۰تن ارتقا به تناژ ۱۳۸ هزار و ۱۱۸ تن رساندند.غفوری با ابراز 
خرســندی از تالش و انگیزه باالی کارکنان شرکت، افرود: کسب این موفقیت 
ها، بالفاصله  پس از رفع محدودیت های انرژی و در آســتانه عید فرخنده میالد 
پیامبر اکرم)ص( و امام صادق )ع(، نشان از روحیه جهادی و انگیزه و تعهد باالی 

همکاران فوالد خراسان در بزرگترین جبهه صنعت شرق کشور دارد.  

ایران خودرو و فوالد مبارکه دو بازوی 
استراتژیك برای توسعه اقتصادی کشور 

نشســت مدیرعامل و معاونین شــرکت ایران خودرو با 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با 
هدف برنامه ریزی برای انجام اقدامات مشترک میان این 
دو صنعت بزرگ برگزار گردید. ، محمدیاســر طیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این نشست 

اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره تأمین تقاضای داخل و حتی توسعه صادرات را 
وظیفه خود دانســته و تالش می کند تا به بهترین شکل انتظارات بازار و صنایع 
پایین دستی را برآورده کند، به طوری که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد نیاز 
شــرکت ایران خودرو به محصوالت فوالدی توسط شرکت فوالد مبارکه تأمین 
می شود و در عین حال، ارتقای کیفیت محصوالت، جزو اولویت ها و استراتژی های 
توسعه ای شرکت فوالد مبارکه می باشد که البته علی رغم افزایش استانداردهای 
کیفی خودروسازی در سال های گذشته، ما نیز به عنوان تأمین کننده مواد اولیه 
صنعت خودروســازی، وظیفه خود می دانیم تا کیفیت محصوالت را باالتر ببریم 
 و این مهم در دســتور کار قرار گرفته و به ســرعت و قوت اجرایی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به برنامه وزیر محترم صمت برای افزایش ظرفیت تولید خودرو 
در کشور، شرکت فوالد مبارکه در حال برنامه ریزی های الزم است تا هم از لحاظ 
کیفی و هم از لحاظ کمی در برنامه افزایش تولید خودرو در کشور سهیم باشد و 
به خوبی نقش آفرینی کند، این در حالی است که در گذشته موانعی همچون اخذ 
مجوزها و فرایندهای اداری وجود داشت اما با همت مجموعه جدید وزارت صمت 
و شــرکت فوالد مبارکه، این موانع در حال برطرف شــدن است تا برای اجرای 
پروژه های توسعه ای برنامه ریزی شده و به سرعت اجرایی و عملیاتی شوند و در 
سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« شاهد رونق و جهش تولید به ویژه در 
بخش صنعت کشور باشیم، در عین حال ما به تولیدات فوالد مبارکه و همچنین 
محصوالت ایران خودرو نگاه ملی داریم و منافع ملی و منویات مقام معظم رهبری 

همواره بر هر موضوع دیگری برای ما ارجحیت دارد..

مدیرکل راه و شهرسازی:
سهم استان بوشهر از طرح جهش تولید 

مسکن ۱۲هزار و ۹۶۸ واحد است
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان بوشهر گفت: سهم 
این اســتان از محل اجرای طرح جهش تولید مسکن 
۱۲هزار و ۹۶۸ واحد اســت.فرزاد رستمی  در نشست 
شورای مسکن استان بوشهر افزود: تاکنون برای اجرای 
این طرح هشت هزار و ۹۰ واحد زمین در استان بوشهر 

تامین شــده است و مشکلی در تامین زمین وجود ندارد.وی اظهارکرد: براساس 
طرح جهش تولید مسکن تامین زمین با این اداره کل و زیرساخت ها نیز از طرف 
دستگاه های مسئول ایجاد و حق انشعاب با متقاضیان است. رستمی اضافه کرد: 
همچنین در زمان حاضر ۱۵۰ میلیون تومان تسهیالت برای طرح جهش تولید 
مسکن در هر واحد مشخص شــده که احتمال افزایش مقدار مدت بازپرداخت 
آن وجود دارد.وی در باره طرح اقدام ملی مسکن گفت: تاکنون پنج هزار و ۵۲۹ 
واحد زمین برای اجرای پروژه اقدام مســکن ملی در استان بوشهر تامین شده 
است.رســتمی یادآور شــد: در زمان حاضر ۱۴هزار و ۸۳۶ نفر در استان بوشهر 
در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این شمار سه هزار و ۴۱۲ نفر 
معادل ۳۰ درصد واجد شرایط شناخته شده  اند که مدارک یکهزار و ۱۲۷ نفر  
ازآنها تکمیل و بارگذاری شده است.وی بیان کرد: از این تعداد یکهزار و ۴۰ نفر 
افتتاح حساب کرده و ۷۹۷ نفر نیز اقدام به واریز وجه ۴۰ میلیون تومانی کرده اند.

رستمی یادآور شــد: در زمان حاضر برای بیشتر این افراد زمین تخصیص و یا 
پروژه در دست اجرا است و استان بوشهر در اجرای این طرح از سایر استان های 
کشور عقب نیست.وی اضافه کرد: در زمان حاضر پروژه های اقدام ملی مسکن در 
شهرهای برازجان، خورموج، دیر، بنک و دیلم از توابع استان بوشهر فعال هستند.

توسط شرکت عمران بهارستان محقق شد:
پیشرفت فیزیکی احداث ایستگاه متروی 

اصفهان - بهارستان
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان ایستگاه متروی این شهر 
با مساحت ۱۷۵۰۰ متر مربع توسط شرکت عمران در دست اجرا می باشد.

ایستگاه متروی بهارستان با زیربنای ۹۰۰۰ مترمربع از پروژه های شاخص 
و دارای اولویت شــهر جدید بهارســتان می باشد.پیش بینی می شود خط 
متروی اصفهان- بهارســتان روزانه ۲۲۸ هزار مسافر  را در دوجهت از شهر 
بهارستان به کالنشهر اصفهان و بالعکس جابجا کند.بی گمان تکمیل و بهره 
برداری از قطارشهری اصفهان - بهارستان تاثیر شگرفی در کاهش ترافیک 
و افزایش امنیت و ســرعت جابجایی مســافر در این مسیر خواهد داشت.

همچنین شــرکت عمران بهارســتان بنا به درخواست شهروندان روشندل 
این شــهر مبنی بر عدم وجود عالئم راهنما در پیــاده روهای خیابان امیر 
کبیر، شرکت عمران اقدام به اصالح و کارگذاری بلوک های مخصوص تردد 

نابینایان کرده است.

امکان صادرات ۱۰۰ میلیارد دالری ایران به 
کشورهای همسایه

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ما می توانیم ۱۰۰ میلیارد دالر از بازار 
کشــورهای همســایه را به خود اختصاص دهیم، گفت:۱۲ داالن تجاری تعریف 
کرده ایم که شــامل مســیرهای ویژه ایران به کشورهای روســیه، عراق، سوریه، 
پاکســتان، ونزوئال، هند، افغانستان، عمان، آسیای میانه، ارمنستان و ترکیه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا پیمان پاک در نشســت دیروز خود با اعضای اتاق 
تعاون اظهار کرد: یک نقشــه راه در حوزه توســعه تجارت از ۷ ماه پیش با آقای 
فاطمی امین تدویــن کردیم که برخی از مباحثی که در مناظرات توســط آقای 
رئیســی مطرح شــد نیز از همین برنامه بود بعد از انتخاب آقای رئیس جمهور و 
همچنین آقای فاطمی امین این برنامه عملیاتی تر و جدی تر شد.وی افزود: ما یک 
هدف گذاری کمی برای صادرات داشــتیم که در ۴ ســال آینده میزان صادرات 
غیرنفتی ما ۲ برابر برســد که این میزان دور از دســترس نیست برنامه ریزی در 
ســند ششم توسعه قطعاً از این هم بیشــتر بوده است افزایش صادرات غیرنفتی 
می تواند به افزایش منابع ارزی و همچنین رشــد تولید ما کمک کند.پیمان پاک 
تصریح کرد: برای این کار باید دیپلماسی تجاری خود را بهبود داده و ارز کاالهای 
صادراتی اصالح شــود برای مثال صادرات هندوانه یا صادرات پاالیشگاهی ارزش 
نیســتند. ما در وضعیت ارزی فعلی ممانعت نمی کنیم امــا باید از کاالهایی که 
ارزش های تراز صادراتی را دارند حمایت کنیم. عالوه بر این سیاســت های تجاری 
باید بر سیاست های ارزی تفوق داشته باشند. باید توجه داشت که تجارت خود می 
تواند بسیاری از مشکالت ارزی را نیز حل کند.وی اضافه کرد: ما کشورهای هدف 
صادراتی خود را به دو قسمت اولویت اول و اولویت دوم تقسیم کردیم. اولویت اول 
۲۳ کشور هستند که شامل کشورهای همسایه، چین، هند، روسیه، کنیا، مالزی 
و... می شود. اولویت دوم هم شامل مابقی کشورها است. ما می توانیم ۱۰۰ میلیارد 
دالر از بازار کشــورهای همسایه را به خود اختصاص دهیم، در مورد هند نیز ۲۸ 

میلیارد دالر ظرفیت صادراتی به بازار ۱۲۰۰ میلیارد دالری این کشور داریم .
رییس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان ساخت: در صورت اجرایی شدن پیمان 
تجارت آزاد با اوراسیا در کوتاه مدت ۱۰ میلیارد دالر ظرفیت صادراتی برای ما ایجاد 
می شود اما سوال این است که آیا کاالیی برای این ظرفیت ها داریم یا نه. ما نیاز به 
کاالهایی داریم که پایداری، کیفیت و نظام قیمت گذاری مناسب داشته باشند. ما 
با ترکیه ای رقابت می کنیم که قیمت های کاالهایی صادر می کند از فرمول پیروی 
می کند. اینکه بازار ایجاد شود اما بازار برای صادرات نداشته باشیم یک ضدارزش 
اســت.وی بیان کرد: اتفاقاتی که در آذربایجان رخ داد در حوزه لجســتیک به ما 
کمک کرد . ۷ خط کشتی رانی تعریف شده و کشتی های کانتینر بری  اضافه کرده 
و دستور خرید روروبر  هم داده شده است. مسیر ارمنستان گرجستان روسیه هم 
فعال شده است. معطلی زیاد در مرز آذربایجان به خاطر زیرساخت ها است که به 

همین علت باید مسیرهای جدید تعریف شود.

 برای کنترل تورم باید ریل اقتصاد را تغییر داد
دبیر کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: اگر ما ریل اقتصادی خود را تغییر ندهیم 
و تولیدات ما سوددهی باالیی نداشته باشند، سیر تورمی ادامه خواهد داشت. اقتصاد 
ما سالیان سال در مسیر ســفته بازی حرکت کرده و سودهای کالنی در سفته بازی 
وجود داشته اســت اگر این مسیر تغییر نکند تورم را به صورت پایدار در آینده هم 
خواهیم داشــت که مشکالت اقتصادی بســیار زیادی را برای کشور ایجاد می کند. 
اقتصاد ما باید تولیدمحور و صادرات محور باشد و نقدینگی به سمت تولید و خدمات 
برود و از مســیر سفته بازی خارج شود.جمشید نفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنــا در مورد وعهده های افزایش صادرات غیرنفتــی اظهار کرد: هدف گذاری هایی 
که در حوزه افزایش صادرات غیرنفتی انجام می شــود با توجه به ظرفیت های کشور 
چندان هدفگذاری های بزرگی نیستند چون از ظرفیت های بسیار بیشتری برخوردار 
هســتیم. اگر ما بتوانیم تحریم های داخلی را کنار بزنیم و مثل همه دنیا از صادرات 
خود حمایت کنیم نه تنها مانعی برای صادرکنندگان خود ایجاد نکنیم بلکه هر کاری 
هم که می توانیم برای آنها انجام دهیم، به رقم های بســیار بیشتری در صادرات غیر 
نفتی خود  دســت خواهیم یافت.وی افزود: مطمئن هستم که هدف گذاری افزایش 
۶ میلیارد دالری صادرات کشــور در ســال جاری تحقق پیدا می کند. اما افزایش ۶ 
میلیارد دالری صــادرات هم رضایت صادرکنندگان مــا را جلب نمی کند و نیاز به 
گســترش حمایت از آن اســت. وی همچنین اضافه کرد: در صادرات اقالمی مانند 
محصوالت کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی و IT برای 
هر یک از آنها بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد ظرفیت صادراتی داریم و می توانیم به ارقام 
بســیار بهتری دست پیدا کنیم ولی باید موانع را از سر راه صادرکنندگان برداشته و 
زیرساخت های صادراتی را مهیا کنیم. به نظر می رسد دولت جدید در مورد صادرات 
جدی اســت و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.نفر در مورد محدودیت های وارداتی 
اقالم مختلف گفت: ما صادر کنندگان مخالف ایجاد محدودیت برای واردات هستیم 
چراکه زمانی تولیدکننده می تواند موفق باشد که در عرصه رقابت حضور داشته باشد 
و بتواند تنه به تنه تولیدکننــدگان خارجی بزند. باید تولید کننده بتواند در فرایند 
رقابت به تولید یک محصول با کیفیت و قیمت مناسب برسد. ما باید محدودیت های 
وارداتی را کنار بگذاریم چراکه حمایت غلط از تولیدکننده باعث می شود که تولیدات 
ما سرنوشتی مشابه با خودروسازی داشته باشند علیرغم این میزان از حمایت هنوز 
کیفیت و قیمت الزم دســت پیدا نکرده ایم.عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات 
ایران در پاســخ به سوالی پیرامون ســیر تورمی در اقتصاد کشور گفت: اگر ما ریل 
اقتصادی خود را تغییر ندهیم و تولیدات ما ســوددهی باالیی نداشــته باشند، سیر 
تورمی ادامه خواهد داشت. اقتصاد ما سالیان سال در مسیر سفته بازی حرکت کرده 
و سودهای کالنی در سفته بازی وجود داشته است اگر این مسیر تغییر نکند تورم را 
به صورت پایدار در آینده هم خواهیم داشــت که مشکالت اقتصادی بسیار زیادی را 
برای کشور ایجاد می کند. اقتصاد ما باید تولیدمحور و صادرات محور باشد و نقدینگی 

به سمت تولید و خدمات برود و باید از مسیر سفته بازی خارج شود. 

افزایش ۲۷.۷ درصدی تولید شمش 
آلومینیوم در نیمه نخست امسال

آمار تولیدی ســال جاری تا پایان شــهریورماه نشان می دهد که از ۱۰ 
محصول منتخب معدنی، پنج محصول با افزایش تولید مواجه شــده که 
در صدر آن ها شمش آلومینیوم با افزایش بیش از ۲۷ درصد قرار دارد و 
شش محصول هم کاهش تولید را تجربه کرده اند که بیش ترین کاهش 
متعلق به فوالد خام و سیمان به ترتیب به میزان ۹.۲ و ۹.۵ درصد است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع 
شــش ماهه نخست ســال جاری حدود ۱۲ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۰۰ 
تن فوالد خام تولید شده که نسبت به ۱۴ میلیون و ۲۳۷ هزار تن تولید 
شده در مدت مشابه سال گذشته افت ۹.۵ درصدی را نشان می دهد که 
بیشترین میزان کاهش تولید محصوالت معدنی در نیمه نخست ۱۴۰۰ 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته اســت.  پس از آن سیمان نیز ۹.۲ 
درصد کاهش تولید را در نیمه ابتدایی امســال نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته تجربه کرده و از ۳۵ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۶۰۰ تن به ۳۲ 
میلیون و ۳۵۴ هزار و ۷۰۰ تن رسیده است.  کنسانتره زغالسنگ نیز با 
تولید ۷۲۴ هزار تن در مجموع شش ماهه امسال کاهش شش درصدی 
تولید را ثبت کرده است. طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹، از این محصول 
معدنی ۷۷۰ هزار و ۶۰۰ تن تولید شده بود.کمترین میزان کاهش تولید 
در این مقایســه آماری مختص آلومینا و محصوالت فوالدی است که به 
ترتیب ۴.۶ درصد و ۳.۸ درصد افت تولد را تجربه کرده اند. آلومینا از ۱۲۱ 
هزار و ۷۰۰ تن به ۱۱۶ هزار و ۱۰۰ تن رسیده و محصوالت فوالدی نیز 
از ۱۳ میلیــون و ۳۲۹ هزار و ۴۰۰ تن به ۱۲میلیون و ۸۲۲ هزار و ۶۰۰ 
تن در مجموع شش ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است.بر اساس این 
گزارش، به ترتیب شــمش آلومینیوم، شیشه جام، ظروف چینی، کاشی 
و ســرامیک و کاتد مس در شش ماهه امسال افزایش تولید را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، تجربه کرده اند.شمش آلومینیوم با ۲۷.۷ درصد 
افزایش از ۲۰۸ هزار و ۱۰۰ تن به ۲۵۶ هزار و ۸۰۰ تن، شیشــه جام با 
۲۵.۴ درصد  رشد تولید از ۵۲۴ هزار و ۷۰۰ تن به ۶۵۸ هزار و ۲۰۰ تن 
و ظروف چینی با افزایش ۱۷.۲ درصد از ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن به ۲۹ هزار 
و ۹۰۰ تن تولید در مجموع شــش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده اند.

همچنین کاشی و ســرامیک در این مدت با افزایش ۵.۷ درصد از ۲۰۹ 
میلیون و ۳۲۴ هزار و ۲۰۰ متر مربع به ۲۲۱ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۶۰۰ 
تن افزایش تولید داشته است.در نهایت نیز کاتد مس ۳.۷ درصد افزایش 
تولید را تجربه  کرده  است. از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه ۱۵۰ 
هزار و ۷۰۰ تن کاتد مس تولید شد. میزان تولید این محصول در مدت 

مشابه سال گذشته ۱۴۵ هزار و ۳۰۰ تن ثبت شده است.

آگهی تحدید حدود
در اجــرای ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف هیات رسیدگی حل اختالف 
قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان ذکر شــده تحدید حدود انجام نشــده است 
رسیدگی و بشــرح ذیل تحدید حدود بعمل خواهد آمد 1- برابر رای شماره 1400/1842 آقای 
حبیب اهلل امینی فرزند فارس به کد ملی 3859023667 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم با مشهوریت محلی تپه سور به مساحت 34195 متر مربع به شماره پالک 408 فرعی 
از 66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای کورش امینی 
2-برابر رای شــماره 1400/1868 آقای سیروس احمدی فرزند علی به کد ملی3850044297 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی میل به مساحت 8329 متر 
مربع به شماره پالک 409 فرعی از 66 اصلی .اقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری 
از مالک رسمی آقای عارف امیر حسنی 3-برابر رای شماره 1400/1864 آقای سیروس احمدی 
فرزند علی به کد ملی3850044297 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه 
زار با مشــهوریت محلی میل به مســاحت 18806/09 متر مربع به شماره پالک 410 فرعی از 
66 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقای عارف امیر 
حسنی )تاریخ تحدید حدود ســاعت 10 صبح روز یکشنبه 1400/08/23( 4- برابر رای شماره 
1400/1769 آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی 3859404997 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی دیم به مســاحت 117488/24 متر مربع به شــماره  پالک 32 فرعی از 
65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای حسین امیری 
5-برابر رای شماره 1400/1771 آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی 3859404997 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کوچک رش به مساحت 
44169/78 متر مربع به شــماره  پالک 33 فرعــی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه 
زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای حسین امیری )تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز 
دوشنبه 1400/08/24( 6-برابر رای شماره 1400/1767 آقای رحمت سلیمی فرزند ابوالمحمد به 
شماره ملی 3859065084 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت 
محلی دول دره اسب به مساحت 50080/65 متر مربع به شماره پالک 191 فرعی از 15 اصلی 
واقع در بخش 17 دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رســمی آقای رحمت سلیمی 7-برابر 
رای شماره 1400/1862 آقای شمس اهلل پرویزی فرزند محمد علی به کد ملی 3859065378 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان بطوالن به مساحت 
76065/32 متر مربع به شــماره پالک 192 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه 
آخکند خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی پرویزی )تاریخ تحدید حدود ساعت10 صبح 
روز ســه شنبه 1400/08/25( 8-برابر رای شماره 1400/1866 آقای یداهلل پرویزی فرزند احمد 
3859067702 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه زار به مشهوریت محلی 
چم خوارو به مســاحت 143998/83 متر مربع به شما ه پالک 135 فرعی از 17 اصلی واقع در 
بخش 17 دیواندره قریه آب باریک خریداری از مالک رســمی آقای محمد ســعید نادری )تاریخ 
تحدید حدود ســاعت 10 صبح روز چها شنبه 1400/08/26(   بنابراین هرکس اعم از اشخاص 
حقیقی و حقوقی نسبت به تحدید حدود پالک های مرقوم مندرج در این آگهی اعتراض داشته 
باشند میتوانند به مدت یکماه از تاریخ تحدید حدودهای فوق الذکر اعتراض خودرا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و پس از انقضای مهلت برابر مقررات نسبت 

به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 

برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره ) 150 (

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1400/1775 آقای ساسان امینی فرزند حسن به کد ملی 3782453311 نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 70/50 متر مربع به شماره پالک 12978 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای عبداله حمیدی 2-برابر رای 
شماره 1400/2000 خانم زینت محمد دوست فرزند حسن به کد ملی 3859010727 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 132/40 متر مربع به شماره پالک 12990 فرعی 
از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای عباس شــریفی 3-برابر رای شماره 1400/2005 آقای مظفر مرادی فرزند مجید به کد ملی 3858804411 نسبت به 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 44/2 متر مربع به شما ه پالک 12992 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان خداداد فتحی 
حسن رسین و خانم حبیبه تمکندان4-برابر رای شماره 1400/1759 آقای اکبر کاک سمندی فرزند محمد عارف به کد ملی 3859234609 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی 
دیم با مشهوریت محلی باالی کما جار به مساحت 52728 متر مربع به شما ه پالک 193 فرعی از 52 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه باشقشالق خریداری از مالک رسمی آقایان محمد 
کاکسوندی و ناصر کاکسوندی و محمد عارف کاک سمندی 5-برابر رای شماره 1400/1866 آقای یداهلل پرویزی فرزند احمد 3859067702 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی 
یونجه زار به مشهوریت محلی چم خوارو به مساحت 143998/83 متر مربع به شما ه پالک 135 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه آب باریک خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد سعید نادری 6-برابر رای شماره 1400/1767 آقای رحمت سلیمی فرزند ابوالمحمد به شماره ملی 3859065084 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت 
محلی دول دره اسب به مساحت 50080/65 متر مربع به شماره پالک 191 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای رحمت سلیمی 7-برابر 
رای شماره 1400/1862 آقای شمس اهلل پرویزی فرزند محمد علی به کد ملی 3859065378 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان بطوالن به مساحت 
76065/32 متر مربع به شماره پالک 192 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی پرویزی 8-برابر رای شماره 1400/1819 آقای 
حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی اسه کوژیاو به مساحت 43856/08 متر مربع به شماره پالک 
580 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 9- برابر رای شماره 1400/1821 آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 
3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی گله جانی به مساحت 126220/16 متر مربع به شماره پالک 581 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 10-برابر رای شماره 1400/1824 آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 3859456652 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم به مشــهوریت محلی شــان اوریجه به مساحت 60019/81 متر مربع به شماره پالک 582 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک 
رسمی آقای عبداله علی پناه 11-برابر رای شماره 1400/1829 آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت 
محلی اسه کوژیاو به مساحت 136067 متر مربع به شماره پالک 583 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 12-برابر رای 
شماره آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی مجاور قبرستان به مساحت  31140/65 متر مربع 
به شماره پالک 584 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 13-برابر رای شماره آقای حسین علی پناه فرزند عبداهلل به کد ملی 
3859456652 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی یکه دار به مساحت 35864 متر مربع به شماره پالک 585 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای عبداله علی پناه 14- برابررای شماره1400/1838 آقای عطا ش یفی فرزند عبداله به کد ملی 3858958727 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم با مشهوریت محلی راه کهریزه به مساحت 72549/64 متر مربع به شماره پالک 734 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه رشید آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
داود احمدی حســن و حســین صفری 15-برابر رای شماره 1400/1769 آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی 3859404997 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به 
مساحت 117488/24 متر مربع به شماره  پالک 32 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای حسین امیری 16-برابر رای شماره 1400/1771 
آقای صدیق یاراحمدی فرزند کریم به کد ملی 3859404997 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کوچک رش به مساحت 44169/78 متر مربع به شماره 
 پالک 33 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای حســین امیری 17-برابر رای شماره 1400/1842 آقای حبیب اهلل امینی فرزند فارس به 
کد ملی 3859023667 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی تپه سور به مساحت 34195 متر مربع به شماره پالک 408 فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقای کورش امینی 18-برابر رای شماره 1400/1868 آقای سیروس احمدی فرزند علی به کد ملی3850044297 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی میل به مساحت 8329 متر مربع به شماره پالک 409 فرعی از 66 اصلی .اقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای 
عارف امیر حسنی 19-برابر رای شماره 1400/1864 آقای سیروس احمدی فرزند علی به کد ملی3850044297 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه زار با مشهوریت محلی 
میل به مساحت 18806/09 متر مربع به شماره پالک 410 فرعی از 66 اصلی .اقع در بخش 14 دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای عارف امیر حسنی   بدیهی ست در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1400/08/04 و تاریخ انتشار نوبت دوم  چهارشنبه 1400/08/19 

برزگر رییس اسناد و امالک شهرستان دیواندره ) م الف148(
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در گفتگوی مطرح شد؛گزیده خبر

تامین مالی بنگاه های کوچک از طریق فروش اموال مازاد شبکه بانکی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است رویکرد 
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد 

بانک ها برای ارائه تسهیالت به تولید، قابل تقدیر است.
به گزارش ایِبنا؛ یکی از موضوعات مهم در نظام بانکی کشورمان، 
افزایش توان مالی بانک ها و موسســات مالی در ارائه تسهیالت 
است. در حالی که بسیاری از بانک ها، دارای اموال مازاد به دالیل 
مختلفی هستند، یکی از روش هایی که می تواند به تقویت توان 
بانک ها در تسهیالت دهی کمک قابل توجهی کند، بحث فروش 
امــوال مازاد بانک ها و هدایت نقدینگــی حاصل از فروش این 
اموال، به سمت ارائه تسهیالت به بخش تولید در کشور است.

در این باره عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران در گفتگو با ایِبنا با اشــاره بــه اینکه بحث فروش اموال 
مازاد بانک ها، ســال های قبل در قانون رفع موانع تولید مطرح 
شــده بود، اظهار داشــت: در حقیقت طبق این قانون بانک ها 
بایستی در یک بازه زمانی از سرمایه گذاری ها و فعالیت های غیر 
از فعالیت های بانکی، خارج شوند و از آن زمان به بعد اگر خارج 
نشوند، درآمدی که از آن محل کسب می کنند، مشمول مالیات 
تا سقف ۵۵ درصد می شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با 
توجه به اینکه بانک ها وظیفه دارند که بحث تامین مالی بنگاه ها 
و بخش های تولیدی را انجام دهند، در نتیجه وقتی بانک ها به 
سرمایه گذاری و بنگاه داری وارد شوند، عمال شاهد خواهیم بود 
که تامین مالی بخش های تولیدی با مشکالتی مواجه می شود. 
بنابراین سیاست بانک مرکزی باید به گونه ای باشد که نظارت بر 
بانک ها منجر به تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط شود و 
از سوی دیگر از طریق ابزارهایی که تعریف می شود تامین مالی 

بنگاه های بزرگ به ســمت بازار سرمایه هدایت شود. به عبارت 
دیگر، بانک ها به وظیفه ذاتی خود که تجهیز منابع مالی بنگاه ها 
اســت، بپردازند و بتوانند منابع را از سمت سپرده های مردم به 
سمت بخش های واقعی اقتصاد هدایت کنند.آرگون افزود: حال 

امیدوار هستم در این شرایط و با مدیریت جدید بانک مرکزی، 
ســاماندهی بازار ارز، کنترل تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی 
که از موضوعات اساسی کشور است، از اولویت های بانک مرکزی 
باشــد و با مدیریت دکتر صالح آبادی، نتایج و اتفاقاتی بهتر از 

گذشته حاصل شود.
وی همچنین یادآور شــد: بحث اصالح نظــام بانکی نیز دیگر 
موضوعات مهمی است که در دولت جدید انتظار توجه ویژه به 
آن وجود دارد. در حقیقت نیازمند اصالح نظام بانکی هســتیم 
تا بانک های ما با اســتانداردهای جهانــی انطباق پیدا کنند. از 
سوی دیگر، هدفمند کردن فعالیت های بانک و عدم استقراض 
دولت از بانک مرکزی و استقالل بانک مرکزی، از جمله مسائلی 
اســت که در صورت تحقق آن، شاهد رشد اقتصادی و کاهش 
رشد نقدینگی و توســعه اقتصادی در کشور خواهیم بود.عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به صحبت های 
دکتر صالح آبادی در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد شبکه 
بانکی اظهار داشت: رویکرد رئیس کل بانک مرکزی در خصوص 
ضرورت فروش اموال مازاد بانک ها، قابل تقدیر است و می تواند 
منجــر به فاصله گرفتن بانک ها از بنگاه داری شــود تا منابع را 
به ســمت تولید و بنگاه های کوچک و متوسط هدایت کنند.

آرگون در پایان با اشاره به راهکار پیشنهادی بازار سرمایه برای 
فروش اموال مازاد بانک ها گفت: برای استفاده از بستر بورس در 
خصوص فروش این اموال، باید به مواردی همچون قیمت گذاری 
کارشناسی و اصولی و همچنین زمان بندی مناسب برای عرضه 
آن، توجه داشته باشــیم. زیرا در شرایطی که بازار سهام، حال 
و روز خوبی نداشته باشد، انتظار نقد شدن اموال و دارایی های 
مازاد بانک ها در بازار سرمایه، دور از ذهن است. از سوی دیگر، 
عالوه بر این موارد، باید نظارت به گونه ای باشد که بانک ها، به 
صورت واقعی و عملیاتی، به دنبال خروج اموال از لیست مازاد 

دارایی های خود باشند.

 طرح اعتباری خرید و گردشگری تمام اقشار 
خانواده ایرانی شروع شد 

بانک آینده در راســتای ارزش آفرینی هر چه بیش تر و خریدی آســان و راحت 
برای مشتریان عزیز، تنوع ســبد محصوالت بانک و هم چنین جبران بخشی از 
خســارات وارده به مشتریان، صنایع و مراکز خرید به علت شیوع بیماری کرونا، 
در قالب طرح »آینده داران«، به مشتریان خود اعتبار می دهد.تمامی مشتریان 
بانک آینده که دارای انواع ســپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مدت، بلندمدت، 
قرض الحســنه جاری و پس انداز، ســپرده بلندمدت شتاب و آینده ساز هستند، 
 ir.sata.ba24 و ساتا abplus.ir می توانند با ثبت نام در سامانه های پیشخوان مجازی
و یا در شعب این بانک، بر اساس میزانی که خود اعالم و توافق می کنند، بین ده 
تا دویست میلیون ریال اعتبار درقبال وثیقه به میزان همان اعتبار درخواستی، 
دریافت کنند. بازپرداخت این اعتبار دریافت شده به دو روش یک جا و تدریجی - 
اقساطی است.مشتریان عزیز می توانند با دریافت این اعتبار از بانک آینده، عالوه 
بر خرید از فروشگاه های طرف قرارداد در بازار بزرگ ایران )ایران مال( و مجموعه 
هایپراســتار واقع در آن، از بخش های مختلــف و متنوع آن نیز بازدید کنند.در 
دیگر اقدام بانک آینده نیز، این بانک هم اکنون با هدف رونق تولید و کسب وکار و 
هم چنین پاسخ گویی به نیازهای اساسی هم میهنان گرامی و امکان خریدی آسان 
و متنوع، در اقدامی نوآورانه و منحصر به فرد، طرح »طراوت« را عرضه کرده است.

هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل جدید بانک 
تجارت شد

با تصویب هیات مدیره بانک تجارت و تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
، هادی اخالقی فیض آثار به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شــدبه گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت در جلســه ای که عصر چهارشنبه بیست و هشتم 
مهرماه برگزار شــد اعضای هیات مدیره بانک به نمایندگی از سوی سهامداران 
، هادی اخالقی فیض آثــار را به عنوان مدیرعامل جدید بانک تجارت منصوب 
کردنــد .اعضای هیات مدیره بانک تجارت در این جلســه از زحمات صادقانه و 
ارزشــمند رضا دولت آبادی در دوران تصدی سمت مدیرعاملی این بانک تقدیر 
بــه عمل آوردند .همچنین دولت آبادی بــه عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت 

منصوب شد .

بانک توسعه تعاون آمادگی تامین مالی بخش 
های مختلف صادرات کشور را داراست 

بانک توســعه تعاون آمادگی تامین مالی بخش های مختلف صادرات کشور را 
داراســترییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون بر آمادگی تامین مالی بخش 
های مختلف صادرات کشــور از جمله تولید کننــدگان، حمل و نقل زمینی و 
دریایی تاکید ورزید.ســید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون 
ضمن گرامیداشــت روز ملی صادرات اظهار داشت: صادرات هر کشور به عنوان 
یکی از مهمترین مولفه های توانمندی اقتصادی کشــور مطرح است.وی افزود: 
ایــن که میزان کاالها یا خدماتی افزون بر میــزان مصرف داخلی اقتصاد تولید 
گردند، امکان صادرات کاال یا خدمات را فراهم نمی ســازد، بلکه کیفیت و نحوه 
مناســب ارائه کاال و خدمات برای کشــورهای مقصد در موفقیت صادرات حائز 
اهمیت اســت.فتاحی با اشــاره به راهبردهای دولت جدید در افزایش تعامل با 
کشورهای همسایه و منطقه گفت: رویکرد دولت جدید می تواند در افزایش تولید 
و اشتغال موثر باشد و این راهبرد می تواند محرک و انگیزه ای قوی برای صنایع و 
مشاغل گوناگون تلقی گردد.فتاحی گفت: در فرآیند صادرات، بخش های مختلف 
اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی، حمل و نقل، گمرک، استاندارد، بهداشت، 
ارکان مالی، بانکی و دیپلماسی وظایفی مهم بر عهده دارند و انسجام بخش های 

مختلف برای اجرای موفق فرآیند الزامی است.

راهنمای عملی »افتتاح حساب از هر جا« با 
»دی جت« در کمتر از 5 دقیقه!

مدتی اســت که کمپین تبلیغاتی بانک دی به خدمت جدید این بانک با عنوان 
»افتتاح حساب از هر جا« اختصاص یافته که بیانگر یکی از کاربردهای اپلیکیشن 
»دی جت« اســت، اما این خدمت تا چه اندازه کاربردی است و چگونه می توان 
از آن اســتفاده کرد؟به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کالن، در شرایطی 
که مدتی است به واسطه شیوع کرونا و البته پیشرفت های نظام بانکداری کشور، 
بســیاری از خدمات که پیش از ایــن دریافت آن ها منوط به حضور فیزیکی در 
شعب بود،  به صورت غیرحضوری ارائه می شود، هنوز انجام برخی خدمات مانند 
»افتتاح حســاب« ملزم به حضور در شــعبه است.بسیاری از بانک ها لزوم احراز 
هویت مشتری را دلیل این موضوع می دانند و معتقدند نمی توان راهکار دیگری 
به این منظور پیدا کرد، اما بانک دی با ارائه خدمت افتتاح حساب غیرحضوری، 
نشان داده است که ظرفیت های قانونی برای این کار به اندازه کافی وجود دارد.

افتتاح حســاب غیرحضوری را می توان انقالبی نو در نظام بانکی خواند، چرا که 
پس از آن، عماًل تعداد خدمات بانکی که به حضور فیزیکی مشــتری در شعبه 
نیاز دارد، به صفر نزدیک می شــود و اپلیکیشن بانکی می تواند حداکثر خدمات 
غیرحضوری را ارائه دهد.در این گزارش، خبرنگار ما به طور عملی با اپلیکیشــن 
»دی جت« یک حســاب بانکی افتتاح کرده اســت تا با جزئیات آن بیشتر آشنا 
شــود. کاری که در ۱۰ گام و حداکثر طی ۵ دقیقه قابل انجام است.کســی که 
برای نخستین بار قصد دارد مشتری بانک دی شده و در این بانک افتتاح حساب 
کند،  ابتدا باید اپلیکیشــن »دی جت« را نصب کرده و گزینه افتتاح حســاب را 

انتخاب کند.

دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه شد
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه 
شــد .پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر 
آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
ســپه در حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و 
تجربه جنابعالی، به اســتناد ماده 3۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در 
بانکهای دولتی، مصوب مجمع عمومی بانکها و با عنایت به مصوبه هیئت مدیره 
آن بانک، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل بانک سپه منصوب می شوید.

براساس این گزارش، در حکم صادره توسط دکتر سید احسان خاندوزی طی ۱4 
بند، توجه به سودآوری، کفایت سرمایه، افزایش حجم عملیات ارزی بانک، خروج 
از بنگاه داری، هدایت اعتبارات به ســمت بخشهای مولد اقتصاد، اعتبارسنجی 
مشتریان، ایجاد توازن در تخصیص عادالنه تسهیالت از منظر جغرافیایی، رعایت 
مصوبات شــورای پول و اعتبار، توجه به جوان گرایی، به سامان رساندن پرونده 
ادغام، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع تسهیالت خرد و 

رعایت انضباط بودجه ای و مدیریت هزینه ها تأکید شده است.

 پیش بینی تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد جهان
 تا اواسط ۲۰۲۲

تهران-ایرنا- اقتصاددان ارشــد صندوق بین  المللی پول اعالم کرد که فشــارهای ناشی از تورم بر اقتصاد 
جهان احتماال تا اواسط سال 2۰22 ادامه خواهد داشت.به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای هیل، 
»گیتا گوپینات« طی مصاحبه با شــبکه سی بی اس در پاسخ به سوالی در این رابطه که قیمت کاالها تا 
چه زمانی می تواند به روند افزایشی خود پیش از آنکه کنترل اوضاع از دست برود ادامه دهد، گفت: شاهد 
این هستیم که  توازنی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد. فکر می کنم تاثیرات ناشی از تورم تا اوسط سال 
2۰22 احساس خواهد شد.این اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول افزود: تورم در ماههای اخیر روند 
صعودی داشــته است. البته پس از رکود عمیق سال گذشته این انتظار می رفت. فرآیند درخواست های 
جهانی احیا شده است. پس از کاهش قیمت ها در سال گذشته، شاهد افزایش بهای کاالها هستیم. در این 
میان شاهد عدم توازن در تامین و تقاضا هستیم.وی افزود، مسائل مربوط به زنجیره تامین همزمان با تداوم 
پیامدهای ناشی از همه گیری کرونا همچنان در عرصه جهانی مطرح بوده و در روند تجارت جهانی موانعی 
ایجاد کرده اســت؛ هرچند شرایط کرونایی نسبت به گذشته بهتر شده است.گیتا گوپینات افزود: مسیری 
که وجود دارد این است که فشارهای تورمی تا اواسط سال آینده میالدی ادامه خواهد داشت و پس از آن 
می تواند شــاهد بازگشت به شرایط عادی تر مربوط به وضعیت تورم پس از اواسط سال 2۰22 باشیم.این 
پیش بینی اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در حالی مطرح شده است که جانت یلن« وزیر خزانه 
داری آمریکا نیز پیش بینی کرده که تورم تا سال آینده با روند و شرایط اقتصادی فعلی کاهش نخواهد یافت.

یلن رییس دستگاه خزانه داری ایاالت متحده در مصاحبه با شبکه سی ان ان پیش بینی کرد: تورم تا سال 
آینده به دلیل آنچه قباًل اتفاق افتاده باال خواهد ماند، اما من انتظار دارم تا نیمه دوم سال آینده بهبود یابد.

بورس دوباره کانال یک میلیون و 
۴۰۰ هزار واحد را از دست داد

روند نزولی پی در پی در بازار سرمایه باعث شد شاخص کل بورس 
برای چندمین مرتبه در ماه های گذشــته به کانال یک میلیون و 
3۰۰ هــزار واحد عقب گرد کند.به گزارش ایســنا، شــاخص کل 
بــورس دیروز با 23 هــزار و ۶4۰ واحد کاهش رقم یک میلیون و 
3۸4 هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل بــا معیار هم وزن هم 
۷۹2۷ واحد کاهش یافت تا به رقم 3۸۰ هزار و ۱۵۷ واحد رسید.

معامله گــران این بازار 4۷۰ هزار معاملــه انجام دادند که 3۷ هزار 
و 2۹۵ میلیارد ریال ارزش داشت.پتروشــیمی پارس، پتروشیمی 
پردیس، ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی گم، معدنی و صنعتی 
گلگهر و پاالیش نفت اصفهان نســبت به ســایر نمادها بیشترین 
تأثیر منفــی را روی بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس هم 
2۸۰ واحــد کاهش یافت و در رقم ۱۹هزار و ۶۷۶ واحد ایســتاد.

معامله گران این بازار 22۵ هزار معامله به ارزش 3۸۸ هزار و 3۵۵ 
میلیارد ریال انجام دادند.پتروشــیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، 
سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی مارون، پاالیش نفت شیراز 
و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی 

را روی فرابورس گذاشتند.

توسط بانک مرکزی؛
سقف تسهیالت سرمایه در گردش 

 پرداختی به بنگاه های اقتصادی
 اعالم شد

بانک مرکزی سقف تسهیالت سرمایه در گردش قابل پرداخت به 
برخی بنگاه های اقتصادی را اعــالم کرد.به گزارش خبرنگار ایِبنا، 
بانک مرکزی در بخشنامه ای به نظام بانکی کشور، سقف تسهیالت 
سرمایه در گردش قابل پرداخت به شرکت های بازرگانی، خدماتی 
و پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعالم کرد.براساس اعالم بانک 
مرکزی سقف تسهیالت سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکتهای 
بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری حداکثر معادل ۶۰ درصد باالترین 
میزان فروش هر دوره مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده 
در طول ســه سال گذشته است.در خصوص شرکت های بازرگانی، 
خدماتی و پیمانکاری جدید و غیرفعال نیز سقف تسهیالت سرمایه 
در گردش قابل اعطا برای ســال اول فعالیــت حداکثر معادل ۶۰ 
درصــد پیش بینی فروش در آن ســال خواهد بود.براســاس این 
بخشنامه سقف تسهیالت سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای 
تولیــدی فعال حداکثر معادل ۹۰ درصد فروش ســال گذشــته 
واحدهای مذکور اســت.همچنین در خصوص واحدهای تولیدی 
جدیــد یا واحدهای تولیدی که طرح توســعه ای اجرا کرده اند و یا 
واحدهای تولیدی غیرفعال سقف تسهیالت سرمایه در گردش قابل 
اعطا برای سال اول ۹۰ درصد پیش بینی فروش در آن سال خواهد 

بود.

خبر خوش مدیرعامل بانک مهر ایران 
درباره پرداخت تسهیالت بدون ضامن

دکتر مرتضــی اکبری، مدیرعامــل بانک مهر ایــران از پرداخت 
تســهیالت، بدون نیاز به ضامن در این بانــک خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک مهر ایران، تأمین تضامین یکی از چالش هایی 
اســت که متقاضیان دریافت تســهیالت بانکی بــا آن مواجهند. 
یافتن فردی معتبر که حداقلی از شــرایط مورد پذیرش بانک ها را 
داشــته باشد و بپذیرد که ضمانت شــما را بر عهده گیرد، سخت 
اســت. حال اگر قرار باشد برای مبالغ سنگین تر دو ضامن با چنین 
ویژگی هایی ارائه کنید، شرایط سخت تر هم می شود.اگر بانکی عالوه 
بر اینکه شــرایط ضامن را تســهیل کرده، به شما تسهیالت بدون 
ضامن نیز ارائه کند و در صورتی که شــما مشتری خوش حسابی 
باشید، از ارائه ضامن معاف شوید، چه حسی پیدا می کنید؟ اکنون 
بانک قرض الحســنه مهر ایران پیشگام حذف ضامن برای دریافت 
تســهیالت و مالک قرار دادن اعتبارسنجی مشتری شده است.در 
همین رابطه دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار 
کرد: این بانک در حوزه دریافت تضامین انعطاف بسیار باالیی نسبت 
به ســایر بانک ها دارد. علتش هم این است که بخش قابل توجهی 
از مردم برای دریافت تســهیالت با مشکل ضامن روبه رو هستند و 
همین موضوع باعث شــده از دریافت تسهیالت محروم شوند یا با 
چالش جدی روبه رو شوند.اکبری افزود: ما هم کارمند دولت و هم 
دارنده جواز کسب را به عنوان ضامن قبول می کنیم. در این حوزه 
ما تابع مقررات اعالمی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستیم، 
اما انعطاف به خرج می دهیم. طبق مقررات اعالمی شــورای پول و 
اعتبار برای وام های تا ۱۰۰ میلیون ریال یک ضامن و برای وام های 
بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال باید دو ضامن بگیریم.وی خبر خوشی 
را برای مشتریان و متقاضیان تسهیالت اعالم کرد: در حال حاضر 
ما بخش مهمی از تســهیالتمان را بدون ضامن پرداخت می کنیم. 
اینکه شخصی از این تسهیالت برخوردار شود یا خیر، به رفتار مالی 
خودش و خوش حسابی فرد باز می گردد.مدیرعامل بانک مهر ایران 
یادآوری کرد: ۹۹ درصد مشــتریان ما خوش حساب هستند و تنها 
یک درصد آن ها اقساط را به موقع پرداخت نمی کنند. ما پایین ترین 
نرخ مطالبات به مصارف را در شبکه بانکی به دست آورده و بهترین 
عملکــرد را در این حوزه داریم. در ۵ ســال اخیر نرخ مطالبات به 
مصارف بانک مهر ایران حدود یک درصد و حتی کمتر از یک درصد 
بوده که این نسبت هم در کشور هم در سطح بانک های بین المللی 
کم نظیر اســت. با توجه به این موضوع، به این نتیجه رسیدیم که 

نباید همه مشتریان را به یک چشم نگاه کنیم.

قیمت طــال در معامالت روز دوشــنبه 
تحــت تاثیر ضعیف شــدن ارزش دالر 
آمریکا، نزدیک به سطح کلیدی ۱۸۰۰ 
دالر ایســتاد.به گزارش ایسنا، بهای هر 
اونس طــال برای تحویل فــوری با ۰.3 
درصــد افزایش، بــه ۱۷۹۸ دالر و ۵۱ 
ســنت رســید. در بــازار معامالت آتی 
آمریکا، هــر اونس طال بــا ۰.2 درصد 
افزایش، بــه ۱۷۹۹ دالر و ۱۰ ســنت 
رســید.طال روز جمعه بــه باالترین حد 
از اوایل ســپتامبر به ایــن طرف صعود 
کرده بود اما پس از این که جروم پاول، 
رییس بانک مرکــزی آمریکا اعالم کرد 
بانک مرکزی تعدیل برنامه خرید اوراق 
قرضه را آغاز خواهد کرد، بخشی از این 

رشد را از دســت داد.طال اغلب پناهگاه 
امن دارایی در برابر تورم ناشی از تدابیر 
محرک مالی اســت اما افزایش نرخهای 
بهره هزینه نگهداری این فلز ارزشــمند 
را افزایــش داده و به جذابیت ســرمایه 
گذاری در آن ضربه می زند.به گفته کایل 
رودا، تحلیلگر شــرکت IG Markets، اگر 
مقاومت در ســطح ۱۸۰۰ دالر شکسته 
شــود، مقاومت بعدی در سطح ۱۸3۰ 
دالر مشاهده می شود.فعاالن بازار اکنون 

منتظر نشســتهای سیاست پولی بانک 
مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا در روز 
پنج شنبه هستند. انتظار نمی رود هیچ 
کدام از این دو بانک مرکزی سیاســت 
پولی خــود را تغییر دهد بــا این حال 
شــاخصهای بازار تورم باالتر از ارزیابی 
بانک مرکزی اروپا را نشــان می دهند.بر 
اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که 
از صعود طال حمایــت کرد، افت حدود 
۰.۱ درصدی دالر بــود که طال را برای 

خریــداران غیرآمریکایی ارزان تر کرد.به 
گفته وانگ تائــو، تحلیلگر فنی رویترز، 
اونس طــال ممکن اســت مقاومت در 
ســطح ۱۸۱4 دالر را دوباره تست کند 
و شکســته شدن این ســطح به صعود 
طال تا سطح ۱۸2۶ دالر منتهی خواهد 
شد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای 
هر اونــس نقره برای تحویــل فوری با 
۰.۷ درصــد افزایش، بــه 24 دالر و 4۸ 
سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای 
تحویل فــوری با ۰.4 درصــد افزایش، 
۱4۰۵ دالر و سه ســنت بود. بهای هر 
اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۶ 
درصد افزایش، 2۰34 دالر و ۶۱ ســنت 

معامله شد.

 صعود طال به یک قدمی 
مرز 1800 دالر

با رأی هیات مدیره بانک ملت ؛ رضا دولت 
آبادی مدیرعامل بانک ملت شد

رضا دولت آبادی با تصمیــم و رأی اعضای هیات مدیره، به عنوان مدیر 
عامل جدید بانک ملت انتخاب شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در 
پی استعفای دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل پیشین بانک ملت، رضا دولت 
آبادی به عنوان مدیرعامل جدید، برگزیده و معرفی شــد.روابط عمومی 
بانــک ملت با قدردانی از تالش های صادقانــه دکتر بیگدلی مدیرعامل 
پیشین، انتصاب آقای دولت آبادی به عنوان مدیرعامل جدید را به ایشان 

تبریک می گوید.

مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب شد
دکترمحمدرضا فرزین به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب شد.به 
گــزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر محمدرضا فرزین به عنوان 
مدیرعامــل بانک ملی ایران منصوب و ســکان هدایت این بانک بزرگ و 
با قدمت کشــور را به دســت گرفت.دکتر فرزین از مدیران موفق کشور 
و نظام بانکی اســت که وزیر امور اقتصــادی و دارایی، هدایت بانک ملی 
را به وی ســپرد.دکتر فرزین پیش از این، هدایت بانک کارآفرین از بانک 
های موفق خصوصی کشــور را بر عهده داشت و عملکرد بسیار مثبت و 
درخشانی از خود بر جای گذاشت.از جمله سوابق دکتر فرزین می توان به 
معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد و دارایی در فاصله سال های 
۸۸ تا ۹۱، عضویت در هیات مدیره بانک کشــاورزی، رییس هیات عامل 
صندوق توســعه ملی، دبیر ستادهدفمندکردن یارانه ها، سخنگوی طرح 

تحول اقتصادی و ... اشاره کرد.

چهل و یکمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض 
الحسنه پس انداز بانک مسکن برگزار شد

چهل و یکمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن در راستای 
بهره مندی اقشــار جامعه از نیات خیرخواهانه سپرده گذاران بانک برگزار شد. به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن-  هیبنا ، چهل و یکمین مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز 
بانک مربوط به ســال ۱3۹۹ با حضور اعضای هیات نظارت بر انجام قرعه کشی شامل نمایندگان 
دادســتان کل کشــور، وزارت امور اقتصادی و دارایی،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سید 
محســن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک  و معاون مدیرعامل در امور شــعب و بازاریابی برگزار 
شــد.در این مراسم، سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره و معاون مدیرعامل در امور شعب و 
بازاریابی بانک مســکن مدت سپرده پذیری این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه را از 
ابتدای مردادماه ۹۹ تا پایان تیرماه ۱4۰۰ دانست.وی تصریح کرد: طی این دوره تعداد 3 میلیون و 
۱42 هزار  ۱2۰ حساب از حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن حایز شرایط الزم برای 
قرعه کشی بودند که از این تعداد، 3۱4 هزار و 2۱2 فقره مشمول دریافت جایزه خواهند شد.عضو 
هیات مدیره بانک مســکن با اشاره به تسهیالت پرداخت شــده از منابع این حساب ها بیان کرد: 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، حوادث غیرمترقبه، اشتغال زایی، مشاغل خانگی مربوط به 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، صندوق ایثارگران وزارت تعاون، سازمان بهزیستی، ودیعه مسکن 
و پرداخت مشارکت به سیل زدگان ازجمله این تسهیالت بوده است.بر اساس این گزارش جوایز 
چهل و یکمین قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک مسکن شامل ۱۰ فقره کمک هزینه هر 
یک به ارزش یک میلیارد ریال، 2۸2 نفر فقره کمک هزینه خرید خودرو داخلی هر یک به ارزش 
4۰۰ میلیــون ریال ، ۵۸2 کمک هزینــه خرید لوازم خانگی تولید داخلی هر یک به ارزش 2۰۰ 
میلیون ریال و 22۸2 فقره کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش 3۰ میلیون ریال و 
هزاران جوایز نقدی دیگر می باشند.الزم به ذکر است نتایج چهل و یکمین قرعه کشی حساب های 
www.bank-maskan. قرض الحسنه بانک مسکن به  زودی از طریق سایت این بانک به آدرس

ir اطالع رسانی خواهد شد.
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نگـــاه

بیزینس اینسایدر: 
کره شمالی احتماال برای آینده ای بدون 

»اون« برنامه ریزی می کند
»رهبران اندکی در جهان هستند که مثل کیم جونگ اون از نزدیک رصد می شوند و 
در هاله ای از رمز و راز پیچیده  شده اند. دسیسه سیاسی و دیپلماتیک، این دیکتاتور را 
که قدرت را در ۲۰۱۱ به دست گرفت و در اواخر دهه ۳۰ زندگی خود به سر می برد، 
احاطه کرده اســت.«به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه بیزنس اینسایدر، گاه و بیگاه 
شایعاتی درباره وضعیت جسمانی نامناسب او منتشر می شود. وضعیت و محل حضور 
روزانه او چنان مبهم اســت که وقتی او در ســال ۲۰۲۰ برای چندین دهه در انظار 
عمومی دیده نشــد، گمانی زنی درباره مرگ او بیداد کرد، تا اینکه دوباره سر و کله اش 
پیدا شد.در حالی که کیم جونگ اون تاکنون ثابت کرده است که این شایعات بی پایه 
و اساس است، تحوالت سال گذشته نشان می دهد که پشت درهای بسته، کره شمالی 

ممکن است برای روزی آماده شود که کیم جونگ اون واقعا رفته باشد.

فرمانروایی بدون قوانین
در حال حاضر هیچ قانون شــناخته شــده ای برای جانشینی در سلسله مراتب حزب 
حاکم کره شــمالی موســوم به حزب کارگران کره )WPK( وجود نــدارد. در نتیجه 
تحلیلگــران تنها می توانند پیش بینی هایی را در مورد اینکه چه کســی پس از کیم 
می آید، براساس انتقال قدرت قبلی انجام دهند. فقدان پروتکل های جانشینی ضرورتا 
عمدی نیست. کره شمالی تنها سه رهبر در تاریخ ۷۳ ساله خود داشته است.اولین رهبر 
کره شــمالی به نام »کیم ایل سونگ«، پسر خودش »کیم جونگ ایل« را در ۱۹۸۰ و 
۱۴ سال پیش از مرگش در ۱۹۹۴ به عنوان جانشین تعیین کرد. کیم جونگ ایل هم با 
جدیت از تعیین جانشین تا پیش از مرگش خودداری می کرد و بخشی از علت احتماال 
این بود که خود او بعد از انتخاب به عنوان جانشــین از برخی جنبه ها رژیم پدرش را 
تضعیف کرده بود.  کیم جونگ ایل زمانی کیم جونگ اون را به عنوان جانشین خودش 
معرفی کرد که مشخص شد دیگر سر سالمت از سکته حادی که در تابستان ۲۰۰۸ 
دچار آن شــده بود، بلند نمی کند. حتی آن زمان، دو سال اعالم رسمی این برنامه به 
طول انجامید و کیم جونگ اون تنها یک سال وارث ظاهری پیش از معرفی به عنوان 
رهبر بود. کیم جوان که بی تجربه بود، بی رحمانه به تحکیم قدرت پرداخت.او در سال 
۲۰۱۳ شوهر عمه خودش »جانگ سونگ تائک« را بابت »ضدیت با حزب« و »اقدامات 
ضد انقالبی« اعدام کرد. جانگ به نوعی از طرف کیم جونگ ایل به عنوان نایب السلطنه 
تعیین شــده بود و همانطور که یک فراری از کره شمالی گفته بود، نفوذی که جانگ 
داشت موجب شد تا هدف کیم جوان قرار بگیرد. در سال ۲۰۱۷، کیم جونگ اون برادر 
خودش »کیم جونگ نام« را در کوآالالمپور ترور کرد. کیم جونگ نام، پسر ارشد کیم 

جونگ ایل بود و منتقد سرسخت این رژیم به شمار می رفت.

جایگزینی نیست
کیم جونگ اون در ســن بسیار کمتری به نسبت پدر و پدربزرگش بر سر کار آمد و 
نیازی به تعیین جانشین نداشت. او همچنین از تعیین مقامی که نفر دوم به شمار رود، 
اجتناب کرده است.بروس بنت، تحلیلگر ارشد دفاعی در رشد رند )RAND( به بیزنس 
اینســایدر گفت: روش کار معمول کیم جونگ اون این است که اجازه دهد اینطور به 
نظر برسد که فردی برای یک یا دو سال نفر دوم است و بعد او را پاکسازی  کند.گاهی 
پاکسازی به معنای بازآموزی و کاهش رتبه و وضعیت است، نه اعدام. بروس بنت درباره 
پاکسازی ها به دست کیم گفت: او هر از گاهی این کار را انجام می دهد چون نمی خواهد 
فردی به عنوان جایگزین او به نظر برســد. او می خواهد کامال بر اوضاع مسلط باشد.

اما تصمیمات زیادی در ســال گذشته اتخاذ شد که نشان می دهد کیم جونگ اون و 
رهبران حزب کارگر ممکن اســت برای فردی برای جایگزینی کیم آماده شوند.اولین 
مورد، دو ماده از یک سری تغییر قوانین است که ماه ژانویه در هشتمین کنگره حزبی 
وضع شد. ماده ۲۸ تصریح می کند که هر یک از پنج عضو دفتر سیاسی که عالی ترین 
نهاد حزب کارگران کره شمالی است، در صورت رضایت دبیرکل که کیم جونگ است، 
می توانند بر جلســه ریاست کنند. این اساسا بدین معناست که کیم دیگر اجباری بر 
نظارت یا حتی شرکت در نشست های دفتر سیاسی ندارد.  شگفت آورترین تغییر اما 
ماده ۲۶ است که سمت جدیدی تحت عنوان »دبیر اولی« را ایجاد می کند. این عنوان 
به خودی خود جدید نیســت. کیم جونگ اون پیش از انتخاب واژه »رئیس« در سال 
۲۰۱۶ و بعد »دبیرکل« در سال ۲۰۲۱، از آن استفاده می کرد.با این حال، اکنون »دبیر 
اولی« به معاون اول دبیرکل اشاره دارد، سمتی که شبیه معاون رئیس جمهوری است 
و این تغییر انقالبی به شــمار می رود چون نه در حزب حاکم کره شمالی و نه در هیچ 
حزب کمونیستی، تاکنون به طور رســمی نفر دوم وجود نداشته است.  با این حال، 
هیچکس به عنوان دبیراول معرفی نشــده است و چیزی تصریح نمی کند که با مرگ 
دبیرکل، دبیراول به طور خودکار به عنوان رهبر تعیین می شود. بروس بنت می گوید: 
تدابیری که در نظر گرفته شــده است، یک سوال جالب توجه به وجود می آورد. آیا به 
وضوح نفر دوم مسوولیت ها را بر عهده می گیرد یا اعضای ارشد دفتر سیاسی دور هم 

جمع می شوند و انتخابی انجام می دهند؟ 

تردیدهایی درباره آینده
وضعیت سالمت کیم جون اون همچنان پیچیده در رمز و راز است. کیم نه تنها امسال 
برای بیش از یک ماه در انظار عمومی ظاهر نشد، بلکه به شدت کاهش وزن داشت که 
طبق گفته منابع اطالعاتی تا ۴۴ پوند )حدود ۲۰ کیلو( می شد.این کاهش وزن به حدی 
محسوس اســت که یک سکنه در پیونگ یانگ، کیم جونگ اون را در تلویزیون دولتی 
»الغر« توصیف می کند. کیم در رژه نظامی ماه گذشته باز هم الغرتر شد.سو می تری، 
کارشناس امور کره شمالی و امنیتی در جنوب شرق آسیا می گوید: حقیقت این است که 
ما در مورد وضعیت سالمتی او چیزی نمی دانیم. آنچه می دانیم این است که سالمتی کیم 
قرار است مهمترین مساله برای کره شمالی و ثبات کره شمالی شود.  کره شمالی در حال 
حاضر با کمبود موادغذایی، سیل ها و اقتصاد پر فراز و نشیب روبروست. فقدان کیم جونگ 
اون در بحبوحه این چالش ها ممکن است بی ثبات کننده باشد.تری که اکنون مدیر مرکز 
بنیاد تاریخ و سیاست عمومی کره است، می گوید: این یک سناریو با خطر باال و با تاثیر باال 
برای کره شمالی است چون او جانشینی تعیین نکرده که همچون کیم جونگ ایل به مدت 
بیست سال تربیت شود.بنابراین، بزرگترین پرسش اینجاست که در صورت مرگ یا ناتوانی 
بلندمدت کیم جونگ اون چه کسی جایگزین او خواهد شد؟ برخی گمانه زنی ها حاکی 
از آن است که چون فرزندان کیم جونگ اون خردسال هستند، شخصی از دفتر سیاسی 
یا ارتش ممکن است قدرت را به دست گرفته و شخصا مسوول امور شود.این تحلیلگر 
افزود: در نهایت، این مساله ای که تا حدی زیادی ناشناخته است. تقریبا غیرممکن است 
متوجه شویم که آیا اکنون اصال چنین شخصی وجود دارد یا خیر چون اگر ما چیزی یا 
شخصی را بررسی و ارزیابی کنیم، این بدان معناست که خود کیم جونگ اون هم درباره 
آن می داند و آن فرد حذف می شود. اگر کسی چنین قصدی دارد، باید سرش را پایین 
انداخته و طوری وانمود کند که انگار قصدی ندارد.  تحوالت پیشین نشان می دهد که 
بعید است کیم جونگ اون جانشینی برگزیند چون ممکن است شایعاتی درباره وضعیت 
جسمانی او ایجاد شده و سلطه او بر قدرت تضعیف شود. اما بسیاری خواهر او »کیم یو 
جونگ« را به عنوان محتمل ترین گزینه می بینند. او عضوی از خانواده کیم است و اعتماد 
کامل کیم جونگ اون را دارد. همچنین می توان به او در تصدی سمت نایب السلطنه به 
جای فرزندان کیم تکیه کرد.  ماه گذشته کیم یو جونگ با ارتقای رتبه عضو کمیسون 
امور دولتی شد که عالی ترین نهاد حاکم دولت کره شمالی است. او همچنین در زمینه 
نظارت بر مناسبات با کره جنوبی، نقشی کلیدی ایفا کرده است. سو می تری، کارشناس 
امور کره شمالی و امنیتی در جنوب شرق آسیا می گوید: او احتماال مهمترین و تنهاترین 

چهره  است چون کیم به او اعتماد دارد.

کودتای نظامی در سودان

 بازداشت نخست وزیر و اعالم حالت فوق العاده در کشور
رســانه ها از وقوع کودتای نظامی در سودان و بازداشت »عبداهلل 
حمــدوک«، نخســت وزیر دولت موقت ســودان و شــماری از 
مسئوالن اجرایی در دولت موقت این کشور خبر دادند.به گزارش 
تسنیم، رســانه ها و منابع خبری دیروز دوشنبه از وقوع کودتای 
نظامی و بازداشــت تعدادی از وزرای دولت موقت در سودان خبر 
دادند.بر اســاس گزارش های اولیه، »عبداهلل حمدوک«، نخست 
وزیر دولت موقت ســودان توســط نیروها نظامی ناشناس تحت 
بازداشــت خانگی قرار گرفت. این نیروهــا به خانه او در خارطوم 
وارد شــده و مانع از خروج وی شده اند.پس از انتشار گزارش های 
اولیه، برخی از رســانه های سودان  نیز گزارش دادند که گروهی 
از ارتش این کشور »عبداهلل حمدوک«، نخست وزیر دولت موقت 
را  در منزلش بازداشت و او را به مکان نامعلومی منتقل کرده  اند.

دفتر نخست وزیری بازداشت حمدوک را تائید کرد
دفتر نخســت وزیری سودان پس از انتشــار گزارش های ضدو 
نقیض دربــاره سرنوشــت وی در بیانیه ای بازداشــت »عبداهلل 
حمدوک«، نخســت وزیر دولت انتقالی ســودان را تأیید کرده و 
گفته است که وی به همراه همسرش به مکان نامعلومی منتقل 
شده است.  دفتر حمدوک »عبدالفتاح البرهان« را مسئول حفظ 

جان آن دو دانسته است.

بازداشت یکی دیگر از مشاوران حمدوک
حساب توییتری »یاسر عرمان«، مشاور عبداهلل حمدوک، نخست 
وزیر ســودان نوشت که نیروهای نظامی وی را بازداشت کرده اند.

برخی منابع خبری منطقه هم از بازداشــت وزیر اطالع رسانی، 
صنایع ، ارتباطات و مشــاور حمدوک و برخی از روسای احزاب 

سیاسی و سخنگوی نیروهای »آزادی و تغییر« خبر دادند. 

درخواست حمدوک برای تداوم اعتراضات مسالمت آمیز
عبداهلل حمدوک، نخســت وزیر سودان در پیامی از محل اقامت 
اجباری خود خواستار تظاهرات و اعتراض های مسالمت آمیز شد. 
وی از مردم خواسته برای دفاع از انقالب خود به خیابان ها بریزند. 
وزیر اطالع رسانی دولت سودان از فشار نظامیان بر حمدوک در 
تائید کودتای نظامیان خبر داد و گفت: نیروهای نظامی مشترک 
بر حمدوک فشار آوردند تا بیانیه ای در تائید»کودتا« منتشر کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت اطالع رســانی سودان گزارش 
داد که آنچه در این کشور رخ می دهد کودتای تمام عیار است.

اختالف در بین نظامیــان صدور بیانیه ارتش را به تعویق 
انداخت

»عبدالجلیــل ســلیمان«، از خبرنگاران ســودانی می گوید بین 
ســرکرده های کودتا در ارتش ســودان و نیروهای واکنش سریع 
و جنبش های العدل و المساوات و تحریر سودان و فلول الکیزان 
اختالف نظر وجود دارد و همین مسئله باعث شده است که صدور 

بیانیه  آن ها به عقب بیفتد.

تلویزیون رســمی ســودان گزارش داد که قرار است عبدالفتاح 
البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان که گفته می شود طراح 
کودتای نظامی در این کشــور بوده، تــا لحظاتی دیگر بیانیه ای 

درباره حوادث این کشور صادر می کند.

 قطع اینترنت و استقرار گسترده ارتش در اطراف فرودگاه 
خارطوم

بر اســاس برخی گزارش ها، همچنین شبکه اینترنت در برخی از 
مناطق خارطوم، پایتخت ســودان قطع شده است.  برخی منابع 
نیز گزارش دادند که حضــور نظامی در اطراف فرودگاه خارطوم 
بعد از دســتگیری تعدادی از وزرای دولت ســودان تقویت شده 
است.خبرگزاری رویترز گزارش داده که اکثر وزرای کابینه دولت 
انتقالی و شــمار زیادی از رهبران احزاب حامی دولت بازداشــت 

شده  اند.

محاصره ســاختمان رادیو و تلویزیون و قطع برنامه  های 
رادیوهای محلی 

براساس گزارش رســانه های سودان، نیروهای امنیتی ساختمان 
رادیو و تلویزیون را در »أم درمان« شهر خارطوم محاصره کرده اند.

وزیر اطالع رســانی سودان اعالم کرد که نیروهای نظامی به مقر 
رادیو و تلویزیون ســودان در أم درمان یــورش بردند و تعدادی 
از کارکنان آن را بازداشــت کردند.بخــش برنامه های تعدادی از 
رادیوهای محلی سودان از جمله رادیو سراسری این کشور قطع 
شده است.  رسانه های سودانی گزارش دادند که نیروهای امنیتی  
این کشور با توسل به زور معترضین را در شهر أم درمان متفرق 

کردند.

معترضین برخی از خیابان ها در خارطوم را بستند
منابع خبری در ســودان گزارش دادند که به دنبال انتشار اخبار 
مربوط به کودتای نظامی در این کشــور، معترضان در برخی از 
خیابان های شهر خارطوم تجمع کردند.خبرنگار الجزیره از سودان 
گزارش داد که معترضان تعــدادی از راههای اصلی به أم درمان 

را بستند.

تیراندازی به مخالفان کودتا در پایتخت سودان

وزارت اطالع رســانی ســودان اعالم کرد که همزمان با حرکت 
مردمی به سمت مقر فرماندهی کل ارتش، نیروهای امنیتی برای 
ممانعت از رســیدن آن ها به این مقر اقدام به تیراندازی به سمت 
آن ها با گلوله جنگی کرده اند که در این حادثه شــماری زخمی 

شده اند.

 بســته شــدن خیابان ســتین)60( در خارطوم توسط 
معترضین

گزارش هــا همچنین حاکی اســت که معترضین بــا حضور در 
خیابان های این کشــور از جمله خیابات ســتین آن را مسدود 
کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده دود غلیظی از محل اعتراض 
معرضین به آســمان بلند شــده که نشــان از به آتش کشیدن 

الستیک خودروها در این مکانها دارد. 

فراخوان برای اعتراض مدنی و اعتصاب های سراسری
حزب سوسیالیست ســودان نیز در واکنش به کودتای نظامی و 
بازداشــت شمار زیادی از مقامات و مســئوالن در این کشور، از 
مردم خواست دست به اعتراض مدنی و اعتصاب سراسری بزنند.

اتحادیه پزشکان و خلبانان ســودان به جمع معترضین 
پیوستند

الجزیره به نقل از اتحادیه پزشــکان ســودان نیز گزارش داد که 
این اتحادیه از پزشــکان خواست دســت به اعتصاب سرتاسری 
در بیمارســتان ها به جز موارد اورژانسی بزنند.این اتحادیه اعالم 
کرده که از بیمارستان های نظامی خارج می شود و از بخش های 
خدماتی خواســته به خیابان ها بریزند و اعتــراض کنند.یکی از 
رهبران اتحادیه صنفی سودان به نام »اسماعیل التاج« به شبکه 
المیادین گفته که کودتای نظامی موفق نخواهد شد.وی گفت که 
توده های مردم ســودان به خیابان ها ریخته و به زودی اعتراضات 
مدنی آغاز خواهد شد.اتحادیه خلبانان در سودان با انتشار بیانیه  ای 

خواستار اعتصاب و تحصن و اعتراض مدنی در سرتاسر این کشور 
شد.حدود یک ماه پیش نیز رسانه های سودان از کودتای نافرجام 
در این کشور آفریقایی خبر داده بودند؛ کودتای که گفته می شد 
ساختگی و کار نظامیان حاضر در دولت موقت سودان بوده است.

چرا این اتفاق روی داد؟
چندی است که اختالفات میان نظامیان سودانی و احزاب سیاسی 
شــریک در قدرت افزایش پیدا کرده اســت و هر یک دیگری را 
نــاکار آمد و عامل بحران کنونی )ناآرامی ها در شــرق ســودان( 
معرفی می کنند، به گونه ای که ژنرال »عبدالفتاح برهان« رئیس 
شورای حاکمیتی سودان خواســتار منحل کردن دولت انتقالی 
خارطوم شده و پارلمان انقالبی هم که متشکل از سیاستمداران 
غیرنظامی، قانونگذاران و اعضای کمیته های مقاومت است با جمع 
آوری امضاء خواســتار برکناری ژنرال برهان از قدرت شده است.

اختالفات نظامیان و سیاســتمداران در این حد باقی نمانده و به 
ســطح خیابان ها کشیده شده است، به گونه ای که طی چند روز 
گذشــته طرفداران نظامیان در خیابان هــای خارطوم تظاهرات 
کردند و خواســتار منحل شدن دولت انتقالی سودان شدند. این 
تظاهرات با واکنش احزاب و گروه های سیاســی - اجتماعی این 

کشور روبرو شده است.

واکنش های بین المللی به تحوالت سودان
اولین واکنش آمریکا

»جفری فلتمن«، فرســتاده ویژه آمریکا در امور ســودان نیز در 
واکنش به اخبار کودتا به ابراز نگرانی از این حادثه اکتفا کرد.

فلتمن در حالی از حوادث این کشور آفریقایی ابراز نگرانی می کند 
که دیروز یکشنبه با »عبدالفتاح البرهان«، رئیس شورای حاکمیت 
سودان که گفته می شود کودتا توسط وی طراحی شده، دیدار و 

گفت وگو کرده است.

واکنش اتحادیه عرب و سازمان ملل به تحوالت سودان
اتحادیه عرب به تحوالت و کودتای سودان نیز واکنش نشان داد 
و اعالم کرد که از این تحوالت نگران بوده و خواستار پایبندی به 
انتقال مســالمت آمیز قدرت شده است.نماینده سازمان ملل در 
سودان نیز با اشاره به گزارش ها درباره کودتای نظامی در  خارطوم 

از آن ابراز نگرانی کرد.

اتحادیه اروپا: از کودتا در سودان بسیار نگران هستیم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی شدید 
از گزارش ها مبنی بر کودتا در ســودان، خواستار بازگشت 
فرایند انتقال قدرت به مســیر صحیح شد.به گزارش فارس، 
اتحادیه اروپا دیروز )دوشنبه( به گزارش های واصله از وقوع 
کودتای نظامی در ســودان و بازداشــت شماری از مقامات 
دولتی این کشور واکنش نشان داد.»جوزپ بورل« مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا با صــدور بیانیه ای گفت: 
»تحوالت جاری در ســودان را با نگرانــی حداکثری دنبال 
می کنیم«.بر اساس این بیانیه، بورل تصریح کرد: »اتحادیه 
اروپــا از تمام ذی نفعان و شــرکای منطقه ای می خواهد که 
فرایند انتقال ]قدرت و دولت انتقالی[ را به مســیر صحیح 

خود برگردانند«.

 بحــران در روابط نه چندان گرم ترکیه با غرب در ســالهای 
گذشته، متعاقب سخنان روز شنبه رجب طیب اردوغان رییس 
جمهوری این کشــور در خصوص اخراج ۱۰ سفیر کشورهای 
غربی، وارد مرحله جدیدی شد.به گزارش ایرنا از آنکارا، روابط 
ترکیه با کشورهای مختلف غربی در سالهای اخیر تحت تاثیر 
رخدادهای مختلف روزهای پرفراز و نشــیبی را گذرانده و می 
گذارند ولی موضعگیری سفیران ۱۰ کشور غربی در ارتباط با 
عثمان کاواال یکی از مخالفین اردوغان که از ســوی گروههای 
وابســته به دولت به حمایت از گروه فتح اهلل گولن متهم می 
شود، این روابط را وارد دوران جدیدی کرد.کاواال که منتسب به 
یک خانواده مشــهور و ثروتمند است در اصل متهم است که 
یکــی از صحنه گردانان رخدادهای موســوم بــه »گزی« در 
سالهای قبل در دوران نخست وزیری طیب اردوغان و ریاست 
جمهوری عبداهلل گل اســت . به گفته بســیاری ناظران این 
تظاهرات که از ســوی دولت وقت ســرکوب شــد یک نقطه 
شکســت در ارتباط حاکمیت حزب عدالت و توسعه و در راس 
آن طیــب اردوغان با گروههای مختلف از جمله گروه فتح اهلل 
گولن بود.متعاقــب این تظاهرات و رخدادهــای متعاقب آن 
پاکسازیهای گسترده ای خصوصا در نیروهای پلیس انجام شد 
و حتــی برخی ناظرین، این تظاهــرات و ناکامی آن در تحقق 
خواســتهای تظاهرکنندگان را یکی از دالیــل انجام کودتای 
منتســب به گروه گولن )گروه فتو( در سال ۲۰۱۶ می دانند.

کاواال که در ســالهای گذشته دستگیر شده بود، شاید یکی از 
مهمتریــن زندانیانی بود که حکم زندان وی از ســوی دادگاه 
حقوق بشــر اروپا در هفته های اخیر لغو شــد، ولی ترکیه که 
طبق قوانین خود ملزم به پیروی از احکام دادگاه حقوق بشــر 
اروپا است، به این حکم تمکین نکرد و از آزادی وی سرباز زد. 
متعاقب آن، ســفیران ۱۰ کشور غربی شــامل آمریکا، آلمان، 
دانمارک، فرانسه، هلند، ســوئد، کانادا، نروژ و زالند نو در یک 
بیانیه مشترک خواستار آزادی این فرد شدند. نکته جالب توجه 
در این زمینه این اســت که هشــت کشور در لیست یاد شده 
کشورهای اروپایی هســتند که درخواست یاد شده با واکنش 
بسیار تند مسئوالن ترکیه و وزارت خارجه این کشور همراه شد 
و در مرحله نخســت دولت آنکارا اعالم کرد که درخواست این 
سفیران را نادیده خواهد گرفت و امور مرتبط با آنان به کندی 
انجام خواهد شــد، اما چند روز بعد از این تصمیم اردوغان روز 
شــنبه این هفته طی یک ســخنرانی اعالم کرد که از وزارت 
خارجه درخواســت کرده سفیران یاد شــده ، به عنوان عنصر 
نامطلوب اعالم شــوند.به گفته کارشناســان در آنکارا، عنصر 

نامطلوب خواندن ۱۰ ســفیر یاد شــده و در راس آنها آمریکا، 
عالوه بر تخریب روابط ترکیه با این کشــورها موجب تضعیف 
جایگاه ترکیه در برخی سازمانهای بین المللی خصوصا سازمانها 
و نهادهای غربی از جمله ناتو خواهد شد.عالوه بر این در صورت 
اعالم رســمی عنصر ناخوانده بودن این ســفیران، به احتمال 
فراوان آن کشورها نیز سفیران ترکیه را عنصر نامطلوب اعالم 
خواهند کرد و روابط دوجانبه و جندجانبه ترکیه با این کشورها 
در ابعاد مختلف تخریب خواهد شد.وضعیت یاد شده از سوی 
احــزاب مخالف نیز مورد انتقاد قرار گرفته اســت، خانم مرال 
آکشنر، رئیس حزب نیک در بعد از دیدار با کمال کلیچداراوغلو، 
رئیس حزب جمهوری خلق دیدار و گفتگو کرد. طرفین در پی 
این دیدار که در مقر حزب جمهوری خلق در آنکارا انجام شد، 
ضمن حمایت از فراخوان ۱۰ کشور اروپایی برای آزادی عثمان 
کاواال، اظهارداشــتند: عثمان کاواال طبق تعریف شما یک فرد 
سوروسیست )سوروس گرا( است. چه کسی با سوروس بر سر 
میز نشســت؟ نه من و نه آقای کلیچداراوغلــو. آیا ما چنین 
درخواســتی )فراخوان ۱۰ کشور برای آزادی عثمان کاواال( از 
وزارت امورخارجــه را صحیح می دانیم؟ نخیر، ما انجام چنین 
درخواســت هایی از ترکیه را به هیچ وجه بجا نمی دانیم. لکن 
ایجــاد بهانه برای چنین درخواســت هایی را نیز صحیح نمی 
دانیم. توصیه می کنیم که ترکیه از اقدامات و گفتمان هایی که 
یادآور واقعه کشیش برانسون می شود، اجتناب ورزد. تنها راه 
جلوگیــری از همــه اینهــا رعایــت و اجرای قوانین اســت.  
کلیچداراوغلو هم اظهارداشــت: دولــت جمهوری ترکیه برای 
پایبندی به احکام دادگاه حقوق بشر متعهد شده است. در این 
راستا اصالح قانون اساسی نیز به اتفاق آرا در مجلس به تصویب 
رسید. اگر الزمه قراردادی که امضا کرده اید را به جا نیاورده و 
آن را رعایت نکنید، ترکیه اعتبار خود را از دســت خواهد داد. 
اگر دادگاه حقوق بشر حکمی صادر کرده باشد، ما می خواهیم 
آن حکم نیز اجرا شود. اگر ترکیه یک کشور دموکراتیک است 
باید در این چارچوب عمل کند.  خانم زینب گورجانلی روزنامه 
نگار سرشــناس ترکیه در این زمینه در تارنمای دنیا، نوشت: 
اثرات منفی نظام ریاست جمهوری که از سال ۲۰۱۸ در ترکیه 
به اجرا گذاشته شد بر اقتصاد کشور، به وضوح مشخص است. 
این نظام اینک سیاســت خارجی ترکیه را نیز به شدت تحت 
تأثیر قرار می دهد. این وضعیت در گزارش پیشــرفت اتحادیه 

اروپا درباره ترکیه به وضوح نمایان شد.یکی از موارد قابل توجه 
در این گزارش این اســت که وضعیت فــوق العاده که بدنبال 
کودتای ۱۵ جوالی ۲۰۱۶ در ترکیه به اجرا گذاشته شده بود، 
هر چند رسماً لغو شده است، اما با قوانین وضع شده عماًل ادامه 
دارد.  به نوشته گورجانلی، یکی دیگر از تحوالت مهم در روابط 
ترکیه با غرب که همزمان با انتشــار گزارش پیشرفت اتحادیه 
اروپا جریان یافت، فراخوان سفرای ۱۰ کشور اروپایی در ترکیه 
برای آزادی عثمان کاواال بود که به رغم تصمیم دادگاه حقوق 
بشــر اروپا هنوز در بازداشت بسر می برد. فراخوان سفرای ۱۰ 
کشــور اروپایی از جمله آمریکا در آنــکارا برای آزادی عثمان 
کاواال، به عنوان »دخالت در سیســتم قضایی مستقل ترکیه« 
توصیف شد.  وی با تاکید بر اینکه »ترکیه کشوری است که با 
ماده ۹۰ قانون اساسی خود، کنوانسیون های بین المللی را در 
رأس سلســله مراتب نظام حقوقی این کشــور قــرارداده، در 
کنوانســیون حقوق بشر اروپا طرف بوده و همچنین متعهد به 
اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپاست«، نوشت: از این 
لحاظ، عدم اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره عثمان 
کاواال بــا اصل »برتــری قانون« که در قانون اساســی ترکیه 
تضمین شده اســت، مغایرت دارد.  گورجانلی افزود: در واقع 
کمیته وزرای شــورای اروپا که در زیر مجموعه دادگاه حقوق 
بشــر اروپا جای داشته و ترکیه نیز یکی از اعضای مؤسس آن 
اســت، در ماه ژوئن۲۰۲۰ به آنکارا برای اجرای تصمیم دادگاه 
حقوق بشر اروپا درباره عثمان کاواال هشدار داده بود. با نگاه از 
این منظر می توان هشدار کشورهای عضو شورای اروپا به آنکارا 
برای اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا - هر چند لحن آن 
مشــکل داشــت -  را درک کرد.  وی نوشت: حضور آمریکا و 
نیوزلند که عضو شــورای اروپا نبوده و هیچ ارتباطی با دادگاه 
حقوق بشر اروپا ندارند، بویژه در بین  ۱۰ کشوری که به آنکارا 
هشــدار دادند، قابل توجه بود. مشارکت آمریکا و نیوزلند علناً 
ماهیت این فراخوان را از »هشدار دوستانه به آنکارا« دور کرد. 
در اینجا این سؤال مطرح می گردد که آیا ممکن است در پشت 
دخالت بی پروایانه آمریکا در چنین فراخوان گســتاخانه ای، 
مداخالت قبلی و نتایج آن جای داشته باشد؟ زیرا هماهنگونه 
که مــی دانید دونالد ترامپ، رئیس جمهــور قبلی آمریکا در 
گذشته برای آزادی کشیش برانسون، شهروند آمریکایی که در 
چارچوب پرونده اعتراضات گزی بازداشــت شــده بود، دولت 

ترکیه را تحت فشار قرارداده و با آزادی برانسون به نتیجه مورد 
نظر خود دست یافته بود. به همین ترتیب«دنیز یوجل« نیز به 
رغم ادامه روند محاکمه آن در ترکیه، بنا به درخواســت آنگال 
مرکل، صــدر اعظم آلمــان از اردوغان و یــک روزنامه نگارا 
فرانســوی  یک ماه پس از درخواست امانوئل  ماکرون، رئیس 
جمهور فرانسه از اردوغان، آزاد شده بودند. در واقع سفرای ۱۰ 
کشور که روز گذشته به وزارت امورخارجه ترکیه احضار شده و 
به آنها اخطار داده شده بود -شاید هم با استناد به  نمونه های 
فوق- از موضع خود هیچ پا به عقب نگذاشــتند.  به نوشــته 
گورجانلی اطالعات انعکاس یافته در محافل دیپلماتیک نشان 
می دهد که ســفرای ۱۰ کشــور اروپایی که روز گذشته برای 
اخطار به آنها به وزارت امورخارجه ترکیه احضار شده بودند، نه 
تنهــا از مواضع خود پا به عقب نگذاشــته، بلکه در عین حال 
درباره احتمال تحریم های شــورای اروپا، به آنکارا هشدار داده 
اند. آنها همچنین به آنکارا گفته اند که اگر کاواال تا پایان سال 
میالدی جاری آزاد نشود، این بار شورای اروپا رأساً از ترکیه در 
نزد دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد. گفته می شود 
ادامه این شکایات می تواند منجر به از دست دادن حق رأی و 
حق وتوی ترکیه در شورای اروپا که خود از اعضای مؤسس آن  
است و در صورت اصرار ترکیه در مواضع این کشور، حتی منجر 
به لغو عضویت آن در شــورای اروپا شود.  به نوشته گورجانلی، 
روند مشابهی درباره صالح الدین دمیرتاش، رئیس همتراز سابق 
حــزب دموکراتیک خلق ها که دادگاه حقوق بشــر اروپا برای 
آزادی او حکم صادرکرده اســت، در دســتورکار است. شورای 
وزیران شــورای اروپا ۶ ماه پس از هشــدار خود در ماه ژوئن 
۲۰۲۰ برای آزاد عثمان کاواال، در ماه سپتامبر۲۰۲۰ نیز برای 
آزادی صالح الدین هشدار داده بود.   روزنامه نگار ترک افزود: 
سفرای ۱۰ کشور اروپایی که روز گذشته به وزارت کشور ترکیه 
احضار شدند، در این جلسه همچنین از دولت ترکیه خواستند 
تــا در خصوص اینکه عثمان کاواال »دقیقاً به چه چیزی متهم 
اســت« نیز اطالعاتی ارائه دهد. البته همیــن انتظار در افکار 
عمومــی ترکیه نیز وجود دارد. در ترکیه این تصور -که اکنون 
باصدای بلندتری توسط احزاب مخالف مطرح شده است- وجود 
دارد که مدت بازداشت طوالنی این افراد، بیش از یک تصمیم 
قضایی مستقل، یک بار سیاسی/ شخصی است که توسط نظام 
ریاست جمهوری به ترکیه تحمیل شده است. درست مانند بار 
سنگین ناشــی از عناد و لجبازی دولت حزب عدالت و توسعه 
مبنی بر اینکه »نه با اسد مذاکره می کنم و نه با سیسی بر سر 

یک میز می نشینم.«

روابط ترکیه با غرب، به کدام سو؟
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، یک روش مبتنی بر فاضالب 
را برای کشف تنوع ژنتیکی کروناویروس به کار برده اند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از مدیکال اکسپرس، روش های جایگزین تشخیص ویروس، برای مقابله 
با کووید-۱۹ مهم هســتند و می توانند باری را که بر دوش سیستم های 
مراقبت از سالمت قرار دارد، کاهش دهند. پژوهشگران »دانشگاه کالیفرنیا، 
ارواین« )UCI( در بررسی جدیدی، کارآیی روش »همه گیرشناسی فاضالب 
بنیان« )WBE( را برای بررسی وجود کروناویروس و تنوع ژنتیکی آن نشان 
داده اند.راهبردهای کاهش کووید-۱۹، به روش های دقیق و مقرون به صرفه 
تشخیص نیاز دارند تا بتوانند به کاهش شیوع کروناویروس کمک کنند. 
روش همه گیرشناســی فاضالب بنیان که نشان دهنده ضایعات جمعیت 

انسانی در یک منطقه مشخص است.

پژوهشگران ایتالیایی، نوعی بانداژ هوشمند ابداع کرده اند که می تواند روند 
ترمیم زخم های مزمن را بهبود ببخشد.به گزارش ایسنا و به نقل از فرانتریز، 
پزشکان چگونه می توانند مطمئن شــوند که زخم پانسمان شده، بدون 
برداشتن پانسمان بهبود می یابد؟ این یک معما است زیرا برداشتن پانسمان 
 )UNIBO(»می تواند روند بهبودی را مختل کند.پژوهشگران »دانشگاه بولونیا
در ایتالیا، نوعی بانداژ هوشمند ابداع کرده اند که به یک حسگر مجهز است 
و می تواند سطح رطوبت زخم را با حساسیت باال اندازه گیری کند و سپس، 
داده ها را به تلفن همراه هوشــمند مجاور انتقال بدهد. با وجود این بانداژ 
هوشمند، پزشکان دیگر مجبور نیستند پانسمان را بردارند. پژوهشگران 
ممکن است در آینده با تغییر هندسه و مواد موجود در بانداژ بتوانند آن را 

برای انواع گوناگون زخم ها تنظیم کنند. 

پژوهشگران روسی، حسگر جدیدی ابداع کرده اند که می تواند میزان 
خطرناک یک ماده شــیمیایی را در عسل شناسایی کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از پلج تایمز، پژوهشــگران »دانشگاه فدرال اورال« 
)Ural Federal University( روسیه، حسگری را برای تشخیص ترکیب 
شــیمیایی »نیتروبنزن« )Nitrobenzene( در مــواد غذایی و لوازم 
آرایشــی ابداع کرده اند. این حسگر عالوه بر این که به مقدار بسیار 
کمی از مــواد برای تجزیه و تحلیل نیــاز دارد، کار خود را با دقت 
بی نظیری انجام می دهد.نیتروبنزن، یک ترکیب بسیار خطرناک است 
که اثر ســرطان زایی و جهش زایی قابل توجهی دارد و خنثی کردن 
آن دشوار است. این ماده در صنایع شیمیایی، به عنوان حالل مورد 

استفاده قرار می گیرد.

کشف تنوع ژنتیکی کروناویروس 
با بررسی فاضالب

بهبود زخم های مزمن با کمک 
بانداژ هوشمند!

حسگری که می تواند سموم 
عسل را شناسایی کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خواب پسر روی دوچرخه پدر / شهر کابل/ رویترز

تعویق معرفی آلفارومئو توناله به خاطر کمبود چیپ ها
آلفارومئو توناله مدت های زیادی است که در فرایند توسعه قرار دارد. این خودرو حدود ۲ سال پیش به صورت کانسپت رونمایی 
شد و افراد زیادی پیگیر اخبار مربوط به توناله هستند. مأموریت مهم توناله آنجایی دیده می شود که بدانیم ایتالیایی ها در حال 
حاضر فقط دو خودرو را در سبد محصوالت خود دارند.البته به نظر می رسد آلفارومئو با تأخیری دیگر در معرفی نسخه تولیدی 
توناله مواجه شده است. بر پایه برخی اخبار منتشر شده، مراسم معرفی توناله که قرار بود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ انجام شود 
به خاطر ادامه کمبود چیپ ها به تعویق افتاده است.این اولین باری نیست که معرفی کراس اوور جدید آلفارومئو با تأخیر روبرو 
می شود. ژان فیلیپ ایمپاراتو مدیرعامل این برند خواهان عملکرد بهتری برای قوای محرکه پالگین هیبریدی توناله بود و به همین 
خاطر معرفی این خودرو را با تعویق انداخت.استالنتیس با مشکالت فراوانی در برندهای زیر مجموعه خود روبرو شده است. اوایل 
هفته جاری بود که این غول خودروسازی اعالم کرد دیگر کراس اوور مجموعه های تحت حمایت خود یعنی مزراتی گریکالی به 
خاطر کمبود نیمه رساناها در زمان دیگری معرفی خواهد شد. در واقع این خودرو تا بهار سال ۲۰۲۲ دیده نمی شود.باید خاطرنشان 

ساخت آلفارومئو تصمیم گرفته از پلتفرم جیورجیو که در استلویو و جیولیا بکار رفته استفاده نکند. 

VAR میزبانی لبنان و سوریه از تیم ملی ایران با
تیم های ملی لبنان و ســوریه در هفته پنجم و شــش انتخابی جام جهانی با استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی از تیم ملی 
ایران میزبانی خواهند کرد.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در هفته پنجم و ششم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا با تیم 
های لبنان و ســوریه دیدار خواهد کرد. شــاگردان اسکوچیچ در هر دو دیدار مهمان هستند و در لبنان و اردن )محل بازی های 
ســوریه( بازی خواهند کرد.تیم ملی لبنان که در بیستم آبان در ورزشگاه صیدا بیروت از تیم ملی ایران پذیرایی خواهد کرد، به 
فدراســیون فوتبال ایران اعالم کرده که در این بازی از کمک داور ویدویی )VAR( اســتفاده خواهد شد. طبق ادعای رسانه های 
لبنانی نیز این کشور در حال رایزنی با AFC برای ورود این تکنولوژی به بیروت و استفاده از آن برای بازی با ایران هستند.همچنین 
تیم ملی سوریه نیز در آغاز دور برگشت و در هفته ششم بازی ها در امان اردن میزبان ایران است که این تیم هم از کمک داور 
ویدیویی برای دیدار با تیم ملی ایران اســتفاده خواهد کرد که این موضوع به سود شاگردان اسکوچیچ هم خواهد شد.سوریه در 
 VAR بازی اخیر خود مقابل لبنان با حســاب ۳ بر ۲ شکســت خورد که در این بازی گل عمر السوما، مهاجم سوریه با تشخیص

آفساید اعالم شد.
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پیشنهاد

چهره روز

درباره خوب بودن
طبیعتاً همه ما دوســت داریم آدم خوبی باشیم. در 
آموزه های دینی و یا حتی خانوادگی ما تاکید بر خوب 
بودن همیشه وجود داشــته است. اما همیشه خوب 
بودن ممکن است باعث شود دیگران فکر کنند ما آدم 
ساده ای هستیم. یا شاید جرات درخواست حق خود 
را نداریم و یا هر چیز اشــتباه دیگری که در برابر یک 
رفتار خوب قرار می گیــرد. در دنیای امروز بی جهت 
خوب بودن ممکن است همیشه باعث عالمت سوال 
شــود. آلن دوباتن نیز در ابتدای کتاب خوب چنین 
توضیح می دهد:اینکه بکوشیم تا آدم خوب تری باشیم، 
آرزوی بی وجه و نومیدکننده ای به نظر می رسد. ما در 
تئوری، به خوب عالقه داریم. اما در عمل، این مفهوم 
به شــکل خجالت آوری بی خاصیت، سربه زیر، خســته کننده و حتی بی بخار است. این روزها آدم 
خوبی بودن مثل این است که تنها وقتی که همه گزینه های دشوارتر و سودمندتری از بین رفتند، 
بکوشیم که آن گونه باشیم.اما این ذهنیت و این محافظه کاری در برابر یک فرد خوب و یا یک رفتار 
خوب از کجا نشأت گرفته است؟ ممکن است بدگمانی ما ناشی از شخصیت خودمان باشد اما بدون 
تردید جریان های تاریخی نیز در این باره تاثیر دارند. از دیدگاه آلن دوباتن که طبیعتاً جوامع غربی 
را مورد مطالعه قرار داده است به عنوان مثال نویسنده در میراث سرمایه داری بررسی می کند که 
این فرهنگ خوی رقابتی بودن را در ما زنده می کند. جهانی که سرمایه داری بر آن حاکم است باید 
با قاطعیت عمل کند، مدام با سرعت پیش برود تا سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد و از خود 
نرمی نشان ندهد. در این جهان یک فرد خوب که مثال بخواهد دستمزدها را باال نگه دارد احتماال 
به ســرعت حذف خواهد شد.بنابراین با توجه به این چهار میراث ما خودبه خود از »خوب بودن« 
فاصله می گیریم. خوشبختانه آلن دوباتن با این کتاب می خواهد به ما نشان دهد که هنوز می شود 
خوب بود. در واقع نویسنده امیدوار است و می خواهد به خواننده در جهت بهتر شدن کمک کند.

همان طور که اشاره شد، در بخش ابتدایی کتاب به این موضوع پراخته می شود که چرا ما از خوب 
بودن فاصله گرفته ایم. دو بخش بعدی به نام های »مهربانی« و »دلنشینی« تالش می کند روش ها 
و ایده های خوب بودن را به ما یاد بدهد که خود شامل فصل های مختلفی است که عبارت است از:

مهربانی: بخشندگی – نقطه ضعف قدرت – بازنده ها و قهرمانان تراژیک – انگیزه ها – رنج کشیدن و 
میان مایگی – مودب بودن.

آلن دو باتن
اَلَــن دو باتن )به فرانســوی: Alain de Botton( )زادهٔ 
۲۰ دسامبر ۱۹۶۹( یک نویسنده، فیلسوف و مجری 
تلویزیون ساکن بریتانیا است. کتاب های او موضوعات 
مختلفی را به شــیوه ای فلسفی با تأکید بر ارتباط آن 
با زندگی روزمره بررسی می کند. دوباتن جستارهایی 
در باب عشــق را ســال ۱۹۹۳ منتشر کرد که بیش 
از دو میلیون نســخه از آن به فــروش رفت. از دیگر 
کتاب های پرفــروش او می توان به چگونه پروســت 
می تواند زندگی شما را تغییر دهد، اضطراب منزلت و 
معماری شادمانی اشاره کرد.در سال ۲۰۰۸ او یکی از 
اعضای هیئت مؤسس یک سازمان جدید آموزشی با 
نام مدرسه زندگی بود. در سال ۲۰۱۵ توانست جایزه 
»یاران شوپنهاور« را از جشنواره نویسندگان ملبورن دریافت نماید.دو باتن دوره دکتری فلسفه را 
در دانشگاه هاروارد آغاز کرد ولی برای نوشتن کتب فلسفی به زبان ساده، آن را نیمه کاره رها کرد. 
مهم ترین کتب الن دو باتن، تسلی بخشــی های فلسفه، هنر سیر و سفر و پروست چگونه می تواند 

زندگی شما را دگرگون کند، نام دارند.

فرهنگ

فیلم »ســنگریزه ها« بــه عنوان نماینده رســمی 
ســینمای هند در شــاخه بهترین فیلم بین المللی 
نود و چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار انتخاب 
شــد.به گزارش ایســنا به نقل از هندوستان تایم، 
»ســنگریزه ها« نخســتین تجربه کارگردانی »پی 
اس وینوتراژ« اســت که امســال از سوی کمیته ای 
۱۵ نفره از ســینمای هند به عنوان نماینده رسمی 
این کشــور در شاخه بهترین فیلم بین المللی )فیلم 
غیرانگلیسی زبان( اسکار ۲۰۲۲ انتخاب شده است.

داســتان این فیلم روایتگر ســفر مــردی معتاد به 
الکل اســت که به همراه پسرش برای پیدا کردن و 
بازگرداندن همسرش تالش می کند.این فیلم امسال 
موفق به کسب جایزه معتبر بهترین فیلم از پنجاهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم روتردام 
هلند شد.ســینمای هند تاکنون موفق به کســب جایزه اسکاری نشــده و آخرین بار در سال 
۲۰۰۱ با فیلم »آشــوتوش گواریکر« به جمع نامزدهای نهایی شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی 
زبان راه یافته بودند. »مادر هند« )۱۹۵۸( و »سالم بمبئی« )۱۹۸۹( نیز دیگر دو فیلم هندی 
راه یافته به جمع نامزدهای نهایی اسکار هستند.آخرین مهلت معرفی نماینده رسمی کشورها 
برای حضور در شــاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار، اول نوامبر )۱۰ آبان( است. نامزدهایی 
نهایی اســکار ۲۰۲۲ روز ۸ فوریه ۲۰۲۲ )۱۹ بهمن( و مراسم اسکار نیز ۲۷ مارس ۲۰۲۲ )۷ 
فروردین( برگزار می شود و تاکنون ۵۷ کشور نمایندگان رسمی خود را رقابت در اسکار ۲۰۲۲ 
به آکادمی اســکار معرفی کرده اند.تاکنون نزدیک به ۶۰ کشور نماینده خود را در برای رقابت 

در اسکار ۲۰۲۲ معرفی کرده اند.

هند وارد رقابت اسکار شد
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