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سه مرحله تحول خواهی در دولت 
سیزدهم

تحول در شرایط اداره کشــور و در پی آن زندگی مردم مهمترین 
هدف دولت ســیزدهم اســت. تحولی که بر اساس دیدگاه رییس 
جمهوری باید در ســه مرحله تفکر با حذف نتوانستن ها، نهادها با 
همراهی میان قــوا و در فرآیندها با اعتماد به مردم و جوانان روی 
دهد تا جامعه به ســوی ثبات نسبی در اقتصاد و سیاست حرکت 
کند.به گزارش ایرنا، نیاز به تغییر در ســطوح مختلف اداره کشور 
یکی از مهم ترین نیازهای امروز کشــور اســت که دولت و شخص 
رییس جمهــوری با درک ضرورت آن برای ایجاد تغییری بنیادین 
در تالش هستند. تغییر و تحولی که به تعبیر آیت اهلل »سیدابراهیم 
رییســی« اساسی و واقعی باشــد تا گرهی از کار کشور و مردم باز 
شــود. رییس جمهوری این مهم را در جلسه شورای اداری استان 
اردبیل مورد اشــاره قرار داده و بــا تاکید بر لزوم احیای ظرفیت ها 
تصریح کرده است: »ما امروز به یک تحول اساسی نیاز داریم و باید 
اقدامات و مجموعه پیگیری ها دولت به تحول منجر شود.« رییس 
قوه مجریه سه محور مشخص در اداره کشور را نیازمند تحول مورد 
اشــاره می داند؛ شناخت، نهادها و فرایندها.با تحول بنیادین در هر 
یک از این ســه محور می توان امیدوار بود که چرخ های خارج شده 
اقتصادی، سیاسی و یا حتی فرهنگی کشور از ریل توسعه و آرامش 
بار دیگر در مسیر صحیح قرار گیرد. رییس جمهوری همچنین در 
این نشســت از مفهوم اولویت به عنوان مهم ترین دغدغه دولت در 
حال حاضر یاد کرده است که نشــان از حساسیت شرایط کنونی 
کشــور دارد با این همه در صورت محقق نشدن موضوع تحول در 
سه محور مورد اشاره، پرداختن به دیگر اولویت ها هم چندان امکان 
پذیر و یا حتی موثر نخواهد بود. این پروسه شاید کمی زمان بر به 
نظر برسد  و به توصیف رییسی رنج داشته باشد اما آثار ماندگاری 
نه برای یک ســال بلکه برای قرن ها، عصرها و نسل ها دارد که در 
صورت انجام، هم به عنوان برگی ســبز در کارنامه دولت سیزدهم 

ثبت خواهد شد و هم زندگی مردم را آسان تر خواهد کرد.

تغییر نگرش، نخستین گام تحول اساسی
نخستین گام هر نوع تغییر در هر موضوع و مفهومی تغییر نگرش 
و شناختی جدید درباره آن موضوع  و یا حوزه است. بدون شناخت 
شــرایط، امکانات و ظرفیت ها امید بستن به تغییر چندان عقالیی 
نخواهد بود و از این روســت که آیت اهلل رییسی، تحول شناختی 
را بنیادی ترین و ســنگ بنای تحول دانسته و تصریح کرده است: 
»نخست تحول شــناختی است؛ نگرش ها باید تغییر کند و تحول 
ایجاد شــود. بزرگانی چون پیامبر اسالم)ص(، امام صادق )ع(، امام 
راحــل)ره( در قله تحول قرار دارند و جامعه اســالمی را متحول و 
نگــرش ما را به جامعه عوض کردند و اینگونــه تاثیرگذار بودند.« 
تحول شــناختی در گام نخست شناخت ضروری ترین اصل مورد 
نیاز کشــور اســت که رهبر معظم انقالب آن را پایداری توصیف و 
خطاب به مسئوالن تصریح کردند: »با پایداری و مقاومت، و تحمل 
فشارها و مشــکالت، راه را ادامه دهید و متوقف نشوید.«شناخت 
چالش های موجود در کنار نگرشــی جدید به ظرفیت های کشور 
همان تحول بنیادینی است که دولت سیزدهم تالش می کند آن را 
به مرحله اجرا رساند. واقعیت آن است که بیشترین تمرکز دولت ها 
در دهه هــای اخیر تمرکز بر مشــکالت موجود و جســت و جوی 
راه حل از میان ظرفیت هاســت بی آنکه به این ظرفیت ها و منابع 
طبیعی و انسانی موجود در کشور نگاهی جدید افکنده شود. در علم 
نوین کشورداری، کانون توجه تنها بر ظرفیت های مشخص و قابل 
تشخیص نیست بلکه می توان با نگرشی جدید از میان ظرفیت هایی 

که پیش از این وجود داشت به منابعی تازه دست یافت.
برای مثال اگر به نســل جوان کشــور نه فقط به عنوان نسلی که 
نیازمند اشــتغال و ازدواج است نگریســت؛ بلکه آن ها را به عنوان 
ســرمایه های قابل اعتنا در امر اداره کشــور شریک و سهیم کرد؛ 
می تــوان از ظرفیت آن ها بهترین بهره بــرداری را انجام داد. یا در 
مثال دیگری، نگرشــی نوین به مقوله تــوان بومی و قدرت داخلی 
می تواند گره گشای بسیاری از کاستی ها شود. مانند تغییر نگرشی 
که در عرصه دفاعی و از همان ســال های ابتدایی جنگ تحمیلی 
انجام و سبب شد؛ توان نظامی و دفاعی ایران بی آنکه مورد حمایت 
قرار گیرد؛ به پیشرفتی شــگرف دست یابد. اگر نگرش »نمی شود 
و نمی توانیم و نگاه به خارج« تداوم می یافت، رســیدن به چنین 
دســتاوردهایی غیرممکن بود. پیوند دو تحول نگرش به جوانان و 
توان داخلی می تواند تحول آفرین شــرایط ســخت کنونی باشد و 
دولت در تالش اســت در این مســیر برنامه های خود را پیش برد. 
شاید به همین دلیل است که »احمد وحیدی« وزیر کشور، سیاست 
دولت مردمی ســیزدهم را جوان گرایی دانسته است که با قدرت و 

قوت در حال انجام است.

نهادها و ضرورت غیرقابل انکار تحول
سخن گفتن از تحول شناختی و تغییر در نگرش ها، بی آنکه ابزار تحقق 
نگرش های جدید را فراهم یا دستکم بروزرسانی کنیم؛ ممکن نخواهد 
بود و ابزار تحقق هر تحولی هم نهادهای موجود در کشــور هســتند. 
نهادهایی که باید همگام با تغییــر نگرش ها تغییر کرده و امکان اجرا 
را برای مجریان فراهم ســازند. رییس جمهوری هم در اشاره ای به این 
مهم تاکید کرد: »ما یک سازوکار نهادی داریم. نگاه سازمانی باید کاماًل 
متحول شود چرا که می خواهیم کاری برتر و باالتر انجام دهیم.« قوای 
ســه گانه هم در دســته این نهادها قرار دارند که به نظر می رســد با 
تغییرات به وجود آمده در ماه های گذشته این تحول در آن ها هم در 
حال ایجاد است. تحولی که به تعبیر معاون پارلمانی دولت انتظار مردم 
هم است. »سید محمد حسینی« معاون پارلمانی رییس جمهوری در 
این زمینه گفته است: »مردم انتظار هماهنگی مجلس و دولت را دارند 
و اختالف را دیگر نمی پذیرنــد و باید میان قوه مجریه و مقننه روابط 

معقول و منطقی و صمیمانه برقرار شود.«
ادامه در همین صفحه

نگـــاه

سه مرحله تحول خواهی در دولت سیزدهم
در کنار این سه قوه دیگر نهادها و سازمان ها در کشور هم نیازمند تغییرات گسترده و البته پرشتاب هستند 
تا بتوانند با برنامه های دولت و نیازهای کشور هماهنگی مورد نظر را به دست آوردند. این تحول هر اندازه 
از سطح به عمق نهادها نفوذ کند، ثمربخشی بیشتری خواهد داشت. به دیگر معنا اگر تحول در نهادها تنها 
در همان ســطح تغییر مدیران و مسئوالن باقی مانده و شامل سلسه مراتب پایین تر نشود چندان کاربردی 
نخواهد بود. این مهم بیش و پیش از هر بستر دیگری نیازمند آموزش های کاربردی و البته نوین نهادی است.

فرآیندی که مانع تحول شده است
ســومین ضلع مثلث تحول که رییس جمهوری در ســفر خود به اردبیل، اشارات کوتاهی به آن کرد؛ ضلع 
فرآیند اداره کشــور یا همان نظام بورکراســی است. که به نظر می رسد با توجه به توصیف رییس جمهوری 
از آن؛ به عنوان یکی از چالش های جدی در کشــور نیازمند بررســی و مطالعه اســت. آیت اهلل رییسی در 
این زمینه تصریح کرده اســت: »یکی از موانع جدی تحول در کشور، نظام بروکراسی و نظام پیچیده اداری 
اســت که بزرگترین مانع برای حرکت های انقالبی و جهادی اســت و باید این نظام پیچیده اداری را اصالح 
کرد.«هرچرخشی در کشور باید در سریع ترین زمان ممکن روی دهد و این نیازمند تالشی شبانه روزی است 
که این روزها از سوی دولت مشاهده می شود. در مسیر حرکت دولت اما سرعت گیرهای بسیاری وجود دارد 
که می توان آن ها را در دو دسته داخلی و خارجی دسته بندی کرد. مهم ترین و البته بزرگترین سرعت گیر 
کنونی اقتصاد و معیشــت مردم ایران تحریم هاست اما دسته دوم سرعت گیرها هم به اهمیت و ابعاد همان 
دسته نخست است. نظام بروکراسی عریض و الطویل یا به توصیف رییس جمهوری پیچیده. نظام بروکراسی 
که گاهی با ویروس های رانت و فساد و بی قانونی هم مورد هجمه قرار گرفته و اندک کارایی خود را هم از 
دســت می دهد. اصالح این نظام به منظور رفع سدهای داخلی حرکت ها و برنامه های دولت نیازمند تامل 
و حرکت انقالبی و در عین حال شــجاعانه اســت که به نظر می رسد رییس جمهوری مصمم به صرف این 

شجاعت در دولت سیزدهم است.

وزیــر امورخارجــه کشــورمان با بیــان اینکه 
مشــورت های امنیتی ایران بــا هیئت حاکمه 
افغانستان در جریان است، گفت: هیئت حاکمه 
سرپرستی افغانستان در قبال ایجاد صلح، ثبات 
و امنیت در این کشور مسئول است.به گزارش 
خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشــورمان پس از دیدار و گفتگو با شاه 
محمود قریشــی وزیر امور خارجه پاکستان در 
نشست خبری گفت: ما گفتگوهای مهمی را در 
خصوص تحوالت افغانستان داشتیم و همچنان 

تحوالت افغانستان را با دقت دنبال می کنیم.
وی ادامه داد: باور داریم که تشکیل دولت فراگیر 
با مشــارکت همه اقوام در افغانستان به عنوان 
مهمترین راهکار سیاسی پیش روی همه ما قرار 
دارد. کماکان تماس های خود را با همه طرف ها 
در افغانســتان دنبال می کنیم.وزیر امورخارجه 
کشورمان تصریح کرد: تماس ها و مشورت های 
امنیتی جمهوری اسالمی ایران با هیئت حاکمه 
سرپرست یا موقت در افغانستان در جریان است.

امیرعبداللهیــان بیــان اینکه بــرای کمک به 
افغانســتان در راســتای برون رفت از وضعیت 

کنونی تمامی گذرگاه های مــرزی ایران، برای 
تجارت های مرزی با افغانستان باز است گفتن: 
برای تسهیل در ارسال کمک های انسان دوستانه 
از طریق مرزهای ایران به کشــور افغانســتان 
آمادگی کامل داریم.وزیر امور خارجه کشورمان 
تصریــح کرد: اســتفاده از ایــن ظرفیت برای 
همکاری های تجاری و اقتصــادی و مردمی با 
افغانستان کماکان ادامه خواهیم داد.وی افزود: 
هر چقدر بتوانیم وضعیت اقتصادی و معیشتی 
و ارسال کمک های انسان دوستانه سایر کشورها 
به افغانســتان را تسهیل کنیم، در آستانه فصل 
سرما با موج کمتری از پدیده آوارگان به سمت 
مرزهای همســایگان افغانستان مواجه خواهیم 
بود.امیرعبداللهیــان با بیان اینکه همکاری های 
ایران با افغانستان در بازارهای مرزی ادامه پیدا 
خواهــد کرد گفت: هیئت حاکمه سرپرســتی 
افغانستان در قبال ایجاد صلح و ثبات و امنیت 
در این کشــور مسئول است.وی افزود: با کشور 
دوست و برادر جمهوری اسالمی پاکستان توافق 
کردیم که در نشست وزرای خارجه همسایگان 
افغانستان که فردا در تهران برگزار خواهد شد، 

پیام واحــدی را برای مردم افغانســتان، برای 
جامعه جهانی و برای هیئت حاکمه سرپرستی و 
موقت افغانستان داشته باشیم.وزیر امور خارجه 
کشــورمان اضافه کــرد: در عیــن حال تالش 
می کنیم با ادبیات مشترک و با درکی مشترک 
برای برون رفت از شــرایط پیچیــده کنونی در 
منطقــه به تالش های جمعــی خودمان ادامه 
بدهیم.وی تصریح کرد: بخش دوم گفتگوی ما، 
توافق برای توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور 
بود.وزیــر امور خارجه کشــورمان تصریح کرد: 
در یک ماه گذشــته هیئت های سطح باالیی از 
ایران به اســالم آباد سفر کردند، دو بار هم وزیر 
محترم امور خارجه پاکســتان به تهران ســفر 
کرد و مقامات امنیتی و نظامی ما نشســت های 
مهمی را داشــتند.وی ادامــه داد: امروز توافق 
کردیم سطح تبادل تجاری دو کشور را افزایش 
دهیم و با استفاده از مکانیزم های شناخته شده 
در چارچوب حقوق بین الملل نسبت به افزایش 
حجــم تبادل تجــاری، توســعه همکاری های 
همه جانبه اقتصادی، اقدامات عملی در راستای 

منافع دو ملت و دو کشور را محقق کنیم.

دبیر کمیته علمی کشــوری مبارزه با کرونا با تاکید بر اهمیت تدریجی 
بودن بازگشــایی ها، گفت: باید حواسمان باشــد که بازگشایی ها باید 
به تدریج و آرام آرام بر اســاس تعداد بســتری ها و شــرایط جامعه و 
درصد ایمنی جمعی باشــد.به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا جماعتی 
در حاشــیه جلسه کمیته علمی کشــوری کووید۱۹ با حضور در جمع 
خبرنگاران، گفت: این جلسه درباره روش های تشخیصی و به روز کردن 
روش های تشــخیصی در بیماری کرونا و همچنین درباره قارچ سیاه به 
عنوان عارضه ای که به دنبال کرونا ایجاد می شود و همچنین دز یادآور 
واکسیناســیون بود. وی افزود: در حوزه روش های تشخیصی نکته مهم 
این اســت که یکی از اقداماتی که ما برای پیشــگیری از پاندمی کرونا 
باید انجام دهیم، بحث تشــخیص اســت تا بعد بتوان بحث قرنطینه و 
درمان را انجام دهیــم. بنابراین خیلی اهمیت دارد که از چه روش های 
تشخیصی می توان اســتفاده کرد و چه زمانی باید انجام شوند.جماعتی 
افزود: مطالعات نشــان می دهد که معموال ۵ روز بعد از اینکه فرد مبتال 
میشود، بیشترین میزان مثبت بودن تست را می تواند داشته باشد. البته 
تســت ها روش های مختلفی دارنــد. جماعتی گفت: درباره روش های 
جدیدی که برای تســت ها باید انجام شود، به ویژه برای دانش آموزان 
در زمان بازگشــایی مدارس هم صحبت شــد و اینکه اگر مجامع اعم از 
مدارس، دانشــگاه ها باز شــود، با چه روش ها و پروتکل هایی بتوانیم 
پایش کنیم تا اگر کسی بیمار شد، بتوانیم قبل از اینکه منجر به انتقال 
بیمــاری به دیگران شــود، بیمار را تشــخیص داده و ایزوله کنیم. این 
موارد مورد بحث قرار گرفت.وی در پاســخ با ســوال ایسنا،درباره نحوه 
تســت گیری در مدارس و دانشگاه ها، گفت: فعال روش ها مورد بررسی 

قرار گرفت. ما باید بر اســاس توانایی خودمان و تعداد تســت هایی که 
میتوانیــم  انجام دهیم و پروتکل های جدیدی که وجود دارد، مباحثی را 
به یــک کارگروه داده و آنها به ما جواب می دهنــد که توانایی ما برای 
انجام تست ها و روش های آن به چه صورت است و به صورت پروتکل 
تدوین و ابالغ می شــود.دبیر کمیته علمی کشــوری مبارزه با کرونا در 
پاســخ به سوال دیگر ایسنا، درباره علت افزایش موارد بیماری در برخی 
شــهرها، گفت: وقتی تعداد بستری و موارد تشخیص که در بیمارستان 
ها پذیرش میشوند، باال میرود، نشان می دهد که تعداد افراد مبتال زیاد 
شــده، اما اینکه چرا این مساله اتفاق افتاده، دو بحث مطرح است؛ یکی 
بحث واکسیناســیون اســت که هنوز به درصد ایمنی جمعی نرسیدیم 
که طبق وعده وزارت بهداشــت در اوایل آذر مــاه به حدود ۷۵ درصد 
می رسیم. البته از آنجایی که اکثر ویروس در گردش در کشور، دلتاست، 
باید ۸۰ تا ۸۵ درصد جامعه واکســینه شوند تا به ایمنی جمعی برسیم. 
دومین نکته رعایت پروتکل های بهداشــتی در جامعه اســت. جماعتی 
تاکید کرد: بازگشــایی ها در هر ســطحی اوال باید به تدریج باشد. اگر 
بخواهیم بازگشــایی ها را در مجامع متعددی ایجاد کنیم، باید شــاهد 
پیک ششــم باشیم. باید حواسمان باشد که بازگشایی ها باید به تدریج 
و آرام آرام بر اساس تعداد بســتری ها و شرایط جامعه و درصد ایمنی 
جمعی باشــد. بدید ایمنی به صورت نســبتا کامل انجام شــده باشد و 
حداقل دو دز واکســن را تزریق کرده باشیم. باید دو دز واکسن در ۸۰ 
تا ۸۵ درصد جامعه تزریق شــود. یک دز باعث ایجاد یک ایمنی نسبی 
میشــود و بعد هم محدودیت هوشــمند باید مدنظر قرار گیرد. اگر این 

موارد انجام  نشود، شاهد پیک های بلدی هم خواهیم بود.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

ایمنی 75درصدی با واکسن تا اوایل آذرماه

نشست کشورهای همسایه افغانستان در تهران: 

خطیب زاده: پیام نشست، راه حل افغانی برای مشکل افغانستان
پیشنهاد کارت اعتباری برای خرید کاال به جای ارز 4200

چه کسانی کارت اعتباری می گیرند؟

زمان پرداخت خسارت نوسانات برق اعالم شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی 
شاهد وضع نابسامانی هســتیم؛ دالر ارزان داده شده، ولی مردم کاالی گران خریدند.به گزارش تسنیم، 
محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با بخش خبری 2۱ شبکه یک سیما درباره دالیل عدم تحقق اهداف ارز 
ترجیحی گفت: نگاه به تصمیم نرخ ارز ترجیحی این بود که کاال ها با قیمت مصوبی که در سال ۹6 داشتیم 
در سال های بعد هم به دست مردم برسد؛ عماًل به چند دلیل این اتفاق نیفتاد؛ اول این که بخش زیادی 
از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا کرد؛ تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ چهار و 
هشت دهم میلیارد دالر از منابع ارزی که تخصیص داده شد نه کاالیی وارد کشور شده و نه تسویه ارزی 
صورت گرفته است.وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرایند واردات کاال تا عرضه خرده فروشی در 
کشور برشمرد و اضافه کرد: این یکی از موضوعات اساسی می باشد، چون به دلیل عدم نظارت دولت در 
این فرایند تغییر قیمتی که در کشور اتفاق افتاده موجب شده که نرخ تورم کاال های اساسی در مقایسه 

با نرخ تورم کاال های غیراساسی....

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

10 درصد از بازار رمز ارز دنیا، در اختیار ایران است

حملهسایبریبهسامانهسوختگیری
درپمپبنزینها

اختالل ایجاد شــده در ســامانه ســوخت گیری در پمپ بنزین ها که موجب بروز مشکل در روند 
سوخت گیری خودروها شده ناشی از حمله سایبری بوده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
نور نیوز، اختالل ایجاد شده در سامانه سوخت گیری در پمپ بنزین ها که موجب بروز مشکل در روند 
سوخت گیری خودروها شده ناشی از حمله سایبری بوده است.کارشناسان فنی در حال رفع مشکل 
ایجاد شده هستند و به زودی روند سوخت گیری در پمپ بنزین ها به حالت عادی برخواهد گشت.

جزییات این حمله سایبری و منشاء آن در دست بررسی است و اطالعات تکمیلی پس از جمع بندی 
نهایی منتشر خواهد شد.

ذخایر سوخت کشور به اندازه کافی است
تهران- ایرنا-  معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره 
به اینکه از نظر جابه جایی و انتقال سوخت هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: ذخایر سوخت کشور به 
اندازه کافی است و در برخی مواقع حتی زمینه صادرات سوخت نیز مهیا است.به گزارش ایرنا، »جلیل 
ساالری« اظهار داشت: موضوع خارج شدن جایگاه های سوخت از مدار عرضه، مربوط به کامپیوترهای 
داخل جایگاه ها و قطع ارتباط آنها با ترمینال های موجود اســت.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: موضوع حمله سایبری به جایگاه های سوخت هنوز بررسی نشده 

و بررسی های دقیق تر نشان خواهد داد مشکل نرم افزاری بوده یا حمله سایبری انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در یکی از جایگاه ها با انجام اقدامات نرم افزاری شاهد برقراری ارتباط و فعال 
شدن آن جایگاه بودیم، به عبارتی اکنون دو گام از سه گام الزم انجام شده و گام سوم در حال تست 

شدن است که در صورت موفقیت می توان همه جایگاه ها را مجدد فعال کرد.

فروش نقدی بنزین در پمپ بنزین  های تهران
استاندار تهران با اشاره به فروش نقدی بنزین، گفت: مشکل جایگاه های سوخت در اسرع وقت حل 
می شود.به گزارش ایسنا، محسن منصوری در مورد وضعیت پمپ بنزین ها در استان تهران گفت: 
مشکل نرم افزاری در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمده که در اسرع وقت حل می شود.وی ادامه 
داد: هر چند فروش بنزین با کارت ســوخت دچار مشکل نرم افزاری شده؛ اما اکنون فروش بنزین 
آزاد به صورت نقدی در جایگاه های سوخت انجام می شود.استاندار تهران تاکید کرد: مردم نگرانی 

نداشته باشند؛ چرا که مشکل به سرعت حل می شود.

امیرعبدالهیان در دیدار با وزیر خارجه پاکستان:

باتمامیطرفهادرافغانستاندرتماسهستیم
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سردار سالمی: گزیده خبر

در حال گسترش وسیع قلمرو قدرت دریایی هستیم
فرمانــده کل ســپاه گفت: در بعــد دریایی ما بــرای نبرد با 
قدرت های بزرگ در حال گســترش بســیار وسیع در قلمرو 
قدرت دریایی هســتیم، بــا توجه به این کــه عموما آنها در 
دریا متمرکز هستند.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سردار 
سرلشکر حسین سالمی دیروز سه شنبه در حاشیه دوازدهمین 
جشنواره مالک اشتر نیروهای مسلح با بیان این که ما شاهد 
رشد و شکوفایی قدرت دفاعی در همه عرصه ها هستیم، گفت: 
نیروی زمینی ما با گســترش در مرزهــا و برقراری امنیت و 
ساخت قدرت در عقبه واقعا نمایش پرشکوهی از یک نیروی 

دفاعی در زمین را به تصویر می کشانَد.
فرمانده کل ســپاه پاسداران افزود: نیروی هوافضای ما که در 
عرصه فضا، موشــک ها، پدافند هوایــی، پهپادها و جنگال به 
شکل متوازن و در عین حال شتابداری در حال پیشرفت است 
که گاهی اوقات مردم ما آزمون های عملیاتی این ســامانه ها 

را چه در رزمایش ها و چه در آزمایش ها در میدان مشــاهده 
می کنند.وی ادامه داد: البته همه آنچه که به عنوان یک قدرت 
اساسی ساخته می شود به دلیل مالحظات حفاظت اطالعات 
ما و همچنین چشــمان کنجکاو و جاسوس گرایانه دشمنان، 
قابل بیان نیست.ســالمی درباره فعالیت های نیروی دریایی 
گفت: در بعــد دریایی ما برای نبرد بــا قدرت های بزرگ در 
حال گســترش بسیار وسیع در قلمرو قدرت دریایی هستیم، 
با توجه به این که عموما آنها در دریا متمرکز هستند.فرمانده 
کل سپاه یادآور شد: در بسیج مردم شاهد فعالیت پایگاه های 
مقاومت بســیج در صحنه های مختلف هستند و آنها میدان 
حمایــت و خدمت به مردم را میدان جهاد قــرار داده اند.وی 
خاطرنشان کرد: در عرصه های جنگال و سایبری پیشرفت های 
ما، پیشــرفت های مطلوب و قابل توجهی اســت و در صحنه 

جنگ اطالعاتی به دستاوردهای خوبی رسیده ایم

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:
وظیفه دائمی ما رصد اوضاع و آمادگی 

لحظه ای برای هرگونه پیشامد است
 رییس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: وظیفه دائمی ما در قبال تهدیدها 
رصد اوضاع توسط بخش های اطالعاتی، ارتقای آمادگی و توان عملیاتی در 
تمامی رده های فرماندهی و ســطوح پایین تــر و آماده بودن لحظه ای برای 
هرگونه پیشامد است.به گزارش ایرنا از سپاه نیوز؛ سرلشکر پاسدار »محمد 
باقری« صبح دیروز سه شنبه در دوازدهمین جشنواره مالک اشتر نیروهای 
مسلح در سالن پنجم آذر این ستاد، گفت: به همه فرماندهان محترم به ویژه 
منتخبین نیروهای مســلح که میان عموم فرماندهان و مدیران کارآمدی و 
توانمندی بهتری را در حوزه رشــد و شــکوفایی نیروهای مسلح به نمایش 
گذاشتند، تبریک و خیرمقدم عرض می کنم.رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
در ادامه به موضوع افول قدرت آمریکا در منطقه اشــاره و خاطرنشان کرد: 
خدا را شــاکریم که بعد از دوران ســخت تهدیدهای گذشته، امروز شاهد 
دوران افول و ضعف آمریکای جنایتکار و اذناب منطقه ای او هستیم.سرلشکر 
باقری، فرار آمریکا از افغانستان، آغاز تخلیه نیروهای نظامی آمریکا از عراق 
و بخش هایی از ســوریه، انتقال و کاهش تجهیزات پیشرفته پدافند هوایی 
و ضد موشــکی آمریکا در حاشیه خلیج فارس و کاهش نیروهای دریایی و 
انتقال آنها به سرزمین های جنوب چین را نشانه هایی از افول قدرت آمریکا 
و جابه جایی قدرت در جهان برشــمرد.وی ادامه داد: البته هیچ کدام از این 
موارد به معنای کاهش تهدیدها یا عادی انگاری اوضاع در ارتباط با نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران نیست.رییس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: 
آمریکای جنایتکار و صهیونیســت ها نشان داده اند که هرچند اقدام نظامی 
مســتقیم برای آنها کار سختی شده اســت، اما هیچ گاه دست از توطئه و 
دشمنی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی برنخواهند داشت و همواره به 
اشکال مختلف موجبات تهدید و ایجاد مشکل برای ایران اسالمی و همراهان 
منطقه ای کشــورمان را فراهم خواهند کرد.سرلشــکر باقری ادامه داد: در 
مجموع باید بگوییم که وضعیت فعلی از برکات و نتایج انقالب اســالمی و 
خون شهیدان، فرماندهی بی نظیر فرمانده معظم کل قوا در مدیریت تهدیدها 
در صحنه پیچیده جنوب غرب آسیا و بهره برداری از فرصت های پدید آمده 
است.وی با تأکید بر اینکه شــرایط امروز هوشیاری هرچه بیشتر نیروهای 
مســلح را می طلبد، گفت: هنگامی که تهدیدها عیان، مشخص و مستقیم 
اســت، روش مقابله با آنها قدری ســاده تر و روان تر اســت، اما هنگامی که 
تهدیدها با پیچیدگی و الیه بندی های گوناگون همراه باشد، طبیعتاً وظیفه 
ما مقابل آن خطیر و سنگین تر است.رییس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح 
کرد: بنابراین وظیفه دائمی ما در قبال تهدیدها رصد اوضاع توسط بخش های 
اطالعاتی، ارتقای آمادگــی و توان عملیاتی در تمامی رده های فرماندهی و 
سطوح پایین تر و آماده بودن لحظه ای برای هرگونه پیشامد است.سرلشکر 
باقــری تاکید کرد: آمادگی و ارتقای دائمی توان رزمی مطالبه همیشــگی 
فرمانده معظم کل قوا از ارتش، ســپاه، بسیج و عالی ترین سطوح فرماندهی 
تا پایین ترین رده هاســت که نباید لحظه ای از وظایــف خود در این رابطه 

غفلت کنیم.

امیر عبداللهیان:
سند همکاری های مشترک ایران و 

ترکمنستان بازنگری می شود
 وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران و ترکمنســتان بیش از یکصد ســند 
همکاری دارند، از بازنگری در سند همکاری های مشترک دو کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا ، حســین امیرعبداللهیان دیروز ســه شــنبه در نشســت 
مطبوعاتی مشترک بار رشید مردوف همتای ترکمنستانی گفت: در شانگهای 
دیدار خوبی بین روسای جمهور دو کشور انجام شد و در ادامه آن دیدار امروز 
عالوه بر حضور آقای مردوف در نشســت وزرای خارجه همسایه افغانستان 
شاهد برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های تهران و عشق آباد در ایران 
هســتیم. وزیر امور خارجه گفت: آقای مــردوف با وزیر نفت دیدار کردند و 
با چنــد وزیر هم عالوه بر رئیس جمهور دیدار می کنند. امیر عبداللهیان از 
برگزاری کمیســیون مشترک دو کشور خبر داد و گفت: امروز توافق کردیم 
سند همکاری های مشــترک دو کشــور را بازنگری کنیم. به گفته رییس 
دستگاه دیپلماسی بیش از ۱۰۰ سند رسمی تاکنون در زمینه های مختلف 
امضا شده است.امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد:  توافق نخست امروز ما، سند 

امضای جامع همکاری ها و اجرای حجم تبادالت به حداکثر ممکن است.
وی با اشاره به گفت و گوهای امروز خود با همتای ترکمنستانی گفت: قرار 
شد نسبت به بازگشایی ترانزیت و حرکت کامیونداران دو کشور از چهار نقطه 
مشترک مرزی با توجه به عبور از پیک کرونا و واکسینه شدن همه رانندگان 
ترانزیت اقدام کنیم. همچنین در زمینه همکاری های آب برق و همه حوزه 
های مورد عالقه دو طرف تفاهم انجام شــد.ضمن اینکه در مسیر سرخس 
و گنبد از ترکمنســتان گاز وارد می کنیم .وزیر امور خارجه حل مشــکالت 
کنسولی را از دیگر محورهای گفت و گوهای امروز خود عنوان کرد و گفت: 
در این دیدار درباره مســائل منطقه ای از جمله تحوالت افغانستان و قفقاز 
جنوبی تبادل نظر کردیم همچنین  گزارشی از آخرین گفت و گوهای هسته 
ای و نشست معاون سیاســی وزارت خارجه در بروکسل با هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا درباره مســائل هسته ای ارائه شد.امیر عبداللهیان افزود: ما از 
نگاه همســایگی مشورت هایی امروز انجام دادیم که این مشورت ها را ادامه 

خواهیم داد.

آژانس: ایران اقدام به گازدهی به یک 
سانتریفیوژ پیشرفته کرده است

منابع غربی به نقــل از آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کردند که ایران 
در جدیدترین اقدام هسته ای خود، کار گازدهی به یک سانتریفیوژ پیشرفته 
را با اســتفاده از اورانیوم ۲۰ درصدی به انجام رسانده است.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اعالم کرد ایران گازدهی به یک سانتریفیوژ پیشرفته با استفاده از 
اورانیوم ۲۰ درصدی در مجتمع غنی سازی سوخت هسته ای شهید احمدی 
روشن را به انجام رسانده و آژانس را در جریان این اقدام هسته ای جدید قرار 
داده است.بر اساس بیانیه ای که آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر کرده و 
به رؤیت خبرنگار رویترز رســیده است، ایران هفته گذشته به آژانس اطالع 
داده اســت که به طور موقت اقدام به گازدهی به یک سانتریفیوژ پیشرفته 
کرده، اما محصول به دست آمده را جمع آوری نکرده است.به نوشته رویترز، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه بیانیه خود با تأیید اظهارات مقامات 
ایرانی اعالم کرده است که ایران یک سانتریفیوژ IR-6 را با استفاده از اورانیوم 
۲۰ درصدی گازدهی کرده، اما محصولی که از این فرآیند به دســت آمده، 

جمع آوری نشده است.

سردار جاللی:
به هر حمله سایبری پاسخ می دهیم

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر اینکه امنیت سایبری باید تأمین 
شــود، گفت: هر کشــوری که بخواهد حمله ای در حوزه سایبری به ما داشته 
باشد، باید منتظر پاسخ ما نیز باشد.به گزارش تسنیم، سردار غالمرضا جاللی 
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل در آستانه هفته پدافند غیرعامل در نشست 
با خبرنگاران اظهار داشــت: این ســازمان در ســال 8۲ با هدف رصد و پایش 
تهدیدهای غیرعامل و ارتقای آمادگی ها در مقابل تهدیدات شــکل گرفت.وی 
افــزود: بنابراین از ابتــدای انقالب تا ســال 8۲ و در دوران دفاع مقدس فاقد 
یک ســازمان با مأموریت پدافند غیرعامل بودیم.جاللی گفت: تقویت پدافند 
غیرعامل یک ضرورت است؛ تمامی تهدیدات آشکار و پنهان رصد می شود ما 
امروز با ترکیبی از تهدیدات روبرو هســتیم، اما دشمنان امروز در ضعیف ترین 
شــرایط هستند و بیشترین آسیب پذیری را دارند دولت های ترامپ و نتانیاهو 
شکست خوردند و ضعیف شــدند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: رژیم 
صهیونیستی فشار همه جانبه تا آستانه وقوع جنگ را در دستورکار داشت که 
شــاهد درگیری های متنوع این رژیم با منافع ملی کشــورمان بودیم، علیرغم 
اینکه دشمن تالش های بســیاری انجام داد، اما به موفقیت نرسید و مقاومت 
ایران در برابر فشار حداکثری و فشــار همه جانبه آن ها را تضعیف کرد.سردار 
جاللی عنوان کرد: آمریکا در بیش از 5۰ کشــور آزمایشگاه  بیولوژیک دارد که 
سازمان های جهانی بر آن نظارت ندارند و فعالیت هایشان مشکوک است روسیه 
و چین نیز در هفته گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند یکی از 
این آزمایشگاه ها در عراق است و می تواند تهدیدی برای ایران باشد.وی اضافه 
 کــرد: در حوزه ماهواره ها نیز آمریکایی ها در حال تهدیدزایی هســتند و هیچ 
مجــوزی بر آن ها وجود ندارد این اقدام موجب اشــراف اطالعاتی و ارتباطاتی 
و زمینه ساز وقوع ترورهای الکترونیکی همچون ترور شهید فخری زاده خواهد 
شد.رئیس ســازمان پدافند غیر عامل گفت: ما نیازمند راهبرد جامع، مدرن و 
نوین پدافند غیرعامل هستیم. تدوین استراتژی عمیق و الیه به الیه مهم است 
که ما در این باره اقدام کرده ایم.سردار جاللی همچنین بیان داشت: برنامه های 
توسعه ای کشــور باید مبتنی بر رویکرد دفاعی هوشمند و ژن دفاع غیرعامل 
باشد.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه بیان داشت: وقتی کشور در 
برابر تهدید قرار می گیرد باید راهبرد جامع داشته باشیم در گذشته راهبردها 
تنها دفاع نظامی بود، اما اکنون ترکیبی از دفاع نظامی و غیرنظامی است.سردار 
جاللی عنوان کرد: کشــور باید یکپارچه در برابر تهدیدات آماده باشــد که در 
این راســتا رزمایش های بسیاری انجام گرفته و یا اجرای آن برنامه ریزی شده 
اســت.وی درخصوص ایمنی و پدافند شیمیایی باتوجه به توسعه صنعت نفت 
و گاز خاطرنشــان کرد: الزم است زیرساخت ها و نظامات ایمنی ایجاد شود تا 
خطرات در این حوزه متوجه مردم نشــود که الحمدهلل تاکنون اقدامات خوبی 
انجام گرفته است.ســردار جاللی گفت: برای شــهرها نیز دفاع شهری تعریف 
شــده اســت و امروز مدرن ترین و علمی ترین دفاع شــهری را آماده کردیم و 
در اختیار شهرداری ها قرار دادیم.وی همچنین گفت: دولت دوازدهم از منظر 
پدافند غیرعامل کشــور را دچار آسیب های بســیاری کرد در حوزه سایبری، 
شــاهد یک بی ضابطگی بودیم و آسیب هایی خوردیم. واگذاری زیرساخت های 
افکار عمومی به شــبکه های خارجی و رها کردن صیانت از افکار عمومی جزو 
عبرت های دولت دوازدهم است.ســردار جاللی گفت: در ســه ماه اول شیوع 
ویروس کرونا قرنطینه توســط وزیر پیشین مورد تمسخر قرار گرفت. ما تاکید 
داشتیم که تجربه دنیا بهداشت محور و نه درمان محور است، اما توجه نشد.وی 
اظهار داشت: امید است در دولت سیزدهم با رویکرد انقالبی، اقدامات جدی در 
حوزه پدافند غیرعامل انجام بگیرد و تاکنون در تعامل با دســتگاه های اجرایی 
اقدامات خوبی برای بازســازی زیرســاخت های پدافند غیرعامل انجام گرفته 
است.ســردار جاللی در ادامه از برگزاری 5۰ رزمایش سایبری از ابتدای سال 
تاکنون در کشــور خبر داد و گفت: در این رزمایش ها ضعف های ســایبری و 
زیرساختی دستگاه ها احصا و 7۰ دستگاه مصون سازی شدند.وی اظهار داشت: 
برخی صنایع از دستگاه های کنترل صنایع خارجی استفاده کردند که اقداماتی 
برای امن سازی این دستگاه ها در حال انجام است که یک اقدام راهبردی است.

جاللی با تاکید بر اینکه امنیت سایبری باید تأمین شود، گفت: هر کشوری که 
بخواهد حمله ای در حوزه ســایبری به ما داشته باشد، باید منتظر پاسخ ما نیز 
باشد. همچنین مدیرانی که نسبت به مسائل امنیت سایبری کم توجه باشند، 
باید منتظر عواقب ترک فعل خود باشند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: 
برای 5۲ شهر پرجمعیت کشور سامانه پدافند نوین تهیه شده است. ایجاد مرکز 
کنترل فرماندهی زیرساخت های شهری در این برنامه پیش بینی شده است.وی 
درخصوص پدافند هســته ای هم گفت: در این رابطه سازمان ایمنی هسته ای 
داریم و رزمایش های مربوطه نیز انجام می گیرد امســال دو مانور شــیمیایی 

هسته ای برای اولین بار برگزار خواهد شد.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی 
گفت: اگر طالبــان در دوران حاکمیت 
خود نشــان دهد که با تشکیل دولتی 
فراگیر حقوق اقوام و اقلیت های مختلف 
افغان را تأمین می  کند، استقالل کشور 
را حفــظ و به قدرت هــای بیگانه اجازه 
حضور و نفوذ را ندهــد، در آن صورت 
با استقبال جبهه مقاومت اسالمی روبرو 
می شود.به گزارش ایرنا از سایت شورای 
راهبردی روابط خارجی، »ســید کمال 
خرازی« با اشاره به دفاع مقدس، گفت: 
بسیج مردمی کشورمان در جنگ عراق 
نشــان داد وقتی ملتی به عنوان وظیفه 
دینی از آرمان های خود دفاع می کند، از 
چنان قدرتی برخوردار است که می تواند 
بر مجهزتریــن ارتش های منطقه پیروز 
شــود.رییس شــورای راهبردی روابط 
خارجــی ادامه داد: ما دفــاع خود را در 
جنگ تحمیلی، دفــاع مقدس نامیدیم 
چون مردم ما بر اساس اعتقادهای دینی 
خود از انقالب و وطن خود دفاع کردند 
این تجربه گران قدر بر کشورهای دیگر 
نیز تأثیر گذاشــت و به تدریج مقاومت 
مردمــی در برخی از کشــورهای دیگر 
نیز شــکل گرفت.خرازی بــا تجلیل از 
نقش شهید ســردار قاسم سلیمانی در 

حمایت از نیروهای مقاومت اسالمی در 
کشــورهای دیگر افزود: ما امروز قدرت 
حــزب اهلل در لبنان، حمــاس و حرکت 
اســالمی در فلسطین، حشدالشعبی در 
عراق، مقاومت مردمی در سوریه و انصار 
اهلل در یمن را مشاهده می  کنیم که نقش 
مهمی را در مبارزه با متجاوزان و سلطه 
ایفا می  کنند.وی خاطرنشــان  خارجی 
کرد: حزب اهلل لبنان توانســته است این 
کشور را مقابل تجاوزات اسراییل مصون 
سازد و مقاومت اســالمی در فلسطین 
توانســته اســت ارتش اســراییل را در 
رسیدن به اهداف تجاوزکارانه آن رژیم 
ناکام بگذارد. مقاومت مردمی ســوریه 
توانسته اســت بر گروه های تروریستی 
پیروز شود. حشدالشعبی ضمن پیروزی 
بر داعش نیروهای متجاوز آمریکایی را 
وادار به تصمیم برای ترک عراق ساخته 
اســت. انصاراهلل یمن نیز ماشین نظامی 
ائتالف سعودی را بی اثر کرده است و به 
پیشــروی  های راهبردی خود همچنان 
ادامه می  دهد.وزیر پیشین امور خارجه 
ادامه داد: در کنار این حرکت های اصیل، 
گروه هایی از سوی بیگانگان و در راستای 
اهداف پلید آنها برای تجاوز به کشورهای 
اســالمی و تجزیه آن کشورها تشکیل 

شد تا با سوءاســتفاده از باورهای دینی 
مــردم آنها را اجیــر و در جهت اهداف 
نامشــروع خود اســتفاده کنند.خرازی 
یادآور شــد: در این رابطــه، گروه هایی 
چون داعش در عراق و ســوریه با ابتکار 
و حمایت آمریکا و برخی از کشــورهای 
عربــی منطقــه و در خدمــت به رژیم 
اشغالگر قدس ایجاد شدند. بدون تردید 
کســانی که این گروه ها جذب می کنند 
براســاس باورهای دینی خود وارد این 
معرکه می  شــوند، بدون آنکه از ماهیت 
این گروه ها و اهــداف حامیان آنها آگاه 
باشــند.وی در مورد طالبان خاطرنشان 
کرد: هنوز زود اســت که بتوان در مورد 
حرکت طالبان ســخن گفت؛ زیرا رفتار 
گذشته طالبان در کشتار اقوام مختلف 
افغان و تجاوز به کنسولگری جمهوری 
اســالمی ایــران در مزار شــریف و به 
شهادت رســاندن دیپلمات های ایرانی 
به رغــم اطمینانی که هم رهبران آنها و 
هم دولت پاکســتان به مسووالن ایرانی 
داده بودنــد، هیــچ گاه از خاطره مردم 
افغانستان و ایرانیان که عزیزان خود را 
از دســت دادند، فراموش شدنی نیست.  
به گفته رییس شورای راهبردی روابط 
خارجی، اگر طالبان در دوران حاکمیت 

خود بر افغانســتان نشــان دهد که با 
تشــکیل دولتی فراگیر حقــوق اقوام و 
اقلیت هــای مختلف افغانــی را تأمین 
خواهد کرد، اســتقالل کشور را حفظ 
و بــه قدرت های بیگانه اجــازه حضور 
و نفــوذ در کشــور را نخواهــد داد، در 
آن صورت با اســتقبال جبهه مقاومت 
اسالمی روبرو خواهد شد.خرازی افزود: 
صرف نظــر از تفاوت هایــی که ممکن 
اســت نیروهای اصیل مقاومت اسالمی 
از نظر برداشت های مذهبی، راهبردها و 
راهکارهای مبارزه با هم داشــته باشند، 
همگی یک هدف را دنبال می  کنند؛ آن 
هدف، مبارزه علیه اشــغالگران، نجات 
کشورهای اســالمی از سلطه بیگانگان 
و تشــکیل حکومت های مستقلی است 
کــه برپایه قوانین اســالمی بنا شــده 
باشــد. این حرکت بی بدیــل می  رود تا 
شــرایط ژئوپلیتیک منطقــه را تغییر 
دهد و کشــورهای منطقه به جای اتکا 
بر نیروهای خارجی، برای حفظ امنیت 
خود بر تــوان نیروهای مردمی خویش 
متکی باشــند، نیروهایی که حاضرند بر 
پایه اعتقادات مذهبی خود، برای دفاع از 
آرمان های خویش ایثارگرانه بایستند و 

استقالل کشور را حفظ کنند.

خرازی:

 شرط استقبال از حاکمیت طالبان تشکیل دولتی فراگیر و استقالل است

نماینده ایران در سازمان ملل انتصاب گزارشگر ویژه 
برای ایران را ناعادالنه و با انگیزه سیاسی قلمداد کرد.

دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
ملــل در نیویورک در واکنش به گزارش گزارشــگر 
ویژه ایران بیانیه ای صادر کرد.این بیانیه توسط »زهرا 
ارشــادی« ســفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در 
ســازمان ملل متحد قرائت شد.وی گفت:  جمهوری 
اسالمی ایران ضمن رد قطعنامه های کشوری، آن ها 
را غیرســازنده و مغایر با حقوق بشر می داند. چنین 
قطعنامه هایــی بــا کنار زدن تعامــل و گفت وگوی 
معنادار پیرامون حقوق بشــر، در راســتای سرزنش 
کشور مورد هدف گام برمی دارند. انتصاب گزارشگر 
ویژه برای جمهوری اسالمی ایران یک طرح ناعادالنه 
و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به ویژه کانادا 
و در راستای نگرش خصمانه آن ها علیه ملت ایران، 
طراحی شــده اســت. به  این ترتیب، قطعنامه مزبور 
تنها در راســتای تکرار کلیشه های بدخواهانه علیه 
ایران گام برداشته اســت.نماینده ایران خاطرنشان 
کرد: خــاک ایران دربردارنده اجســاد هزاران تن از 
کسانی اســت که جان با ارزش خود را در راه دفاع 
از ملــت و مردم ما در طــول جنگ تحمیلی صدام 
حســین علیه ایران فدا کرده انــد. جنگی که منابع 
مالی، تسلیحات شیمیایی، تانک ها، هواپیماها و حتی 
گلوله های آن توسط کشــورهای غربی  تامین شده 
بود که نمایندگان آنها در این جلســه حضور دارند. 
این  در حالی است که هنگامی  که در کانادا زمین را 
حفاری می کنید، بقایــای هزاران کودک بومی پیدا 
می شود که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته، به 
قتل رسیده اند و اجساد آنها در گورهای دسته جمعی 
ریخته شده است.ارشادی در اظهاراتش با طرح این 
نکته کــه تاکنون چند بیانیه از ســوی نمایندگان 
کشــورهایی که کشــور مــن را در حــوزه حقوق 
بشــر مورد نکوهش قرار داده انــد، در مورد کمپین 
وحشتناک نسل کشــی در کانادا قرائت شده است؟ 
پاســخ داد: هیچ! در عوض، غرب برای ادامه میراث 
تلخ کانادا در آموزش اجباری کودکان بومی و تطبیق 
اســتانداردهای خود با استاندارهای عالی جمهوری 

اســالمی ایران در حوزه حقوق بشر، از هیچ تالشی 
فروگذار نکرده است. بگذارید به شما اطمینان دهم، 
چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد.نماینده دائم ایران 
در ســازمان ملل همچنین افزود: جمهوری اسالمی 
ایران مصمم اســت همچنان از مردم خود در برابر 
خطر افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم که عمدتاً 
در منطقة ما به  موجب مداخالت اعتیادآور، اشــغال 
و تجاوز آمریکا، متحدان و مشــتریانش شایع شده 
اســت، محافظت کند. چنین نمایش تلخ و مزورانه 
که ســعی می کند نشان دهد به حقوق بشر ایرانیان 
اهمیت دهد، در مقابــل اقدامات قهرآمیز یکجانبه، 
غیرقانونی و غیرانســانی یکجانبه ایاالت متحده، که 
عماًل هدف آن وارد ســاختن شدیدترین ضربات به 
کودکان، زنان و مردان بی گناهی که نیازمند دارو و 
مراقبت های پزشکی می باشند، سکوت اختیار کرده 
است. گزارشگر ویژه همچنین در محکومیت یا حتی 
ابــراز نگرانی پیرامون اقدامــات قهرآمیز یک جانبه، 
غیرقانونی و غیرانســانی ایاالت متحده آمریکا مردد 
است.وی با بیان این که حفاظت و ارتقای حقوق بشر 
باید یک هدف مشــترک برای همه ما باشد، اعالم 
کرد: با این حال، سوءاستفاده از مکانیسم های حقوق 
بشری به  منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی که 
از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند، 
احســاس همبســتگی را به خطر می اندازد و اهداف 

انسانی و واالی حقوق بشر را خدشه دار می کند.
ارشادی خاطرنشــان کرد: با  اینکه تمامی شواهد و 
واقعیت های موجود نشان دهنده این واقعیت است که 
هیچگونه نیت خوبی در تعیین گزارشگر ویژه حقوق 
بشــر در جمهوری اســالمی ایران وجود ندارد، اما 
ایران با تعمیق سیستم حکمرانی دموکراتیک خود، 
لحظه ای از خدمت به مــردم خود منصرف نخواهد 
شــد.نماینده ایران اضافه کرد: جمهوری اســالمی 
ایران حتی از گفت وگوی صریح با گزارشگر ویژه در 
مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه کننده 
گزارش وی لحظه ای دریغ نکرده  است. ما همچنین 
برخی نقایص روش شــناختی را که با قطعنامه ۲.5 
پیرامون مرامنامه دارندگان رویه های  ویژه شــورای 

حقوق بشــر و همچنین اتهامات نادرست، اطالعات 
غلط، پوچ و مبالغه هــای موجود در گزارش معیوب 
وی، با ایشــان در میان گذاشــته ایم.این دیپلمات 
ایرانی توضیح داد: ما به  عنوان مثال برای گزارشــگر 
ویژه روشــن کرده ایم که مجــازات اعدام تنها برای 
شــدیدترین جنایات و پس طی یــک فرآیند کاماًل 
قانونی و مطابق با قوانین اعمال می شــود. ما برای او 
روشن کردیم که عناوینی مانند مدافعان حقوق بشر 
یا به  اصطالح دوتابعیتی ها نمی تواند موجب مصونیت 
آنان به عنوان مجرم شود. تالش ها و نظرات جمهوری 
اســالمی ایران برای روشن ســاختن گزارشگر ویژه 
متاسفانه با بی توجهی وی روبرو شده است. آیا دلیل 
بی توجهی گزارشــگر ویژه، جلب رضایت و توجه به 
اصطالح ســردمداران حقوق بشــری نیست؟ارشاد 
اضافه کرد: موجب تأســف اســت که یکی از منابع 
اصلی گزارش گزارشــگر ویــژه، همچنان گروه های 
تروریستی  هستند که مدت هاست توسط حامیانشان 
تطهیر شــده اند و به  عنوان صرفاً مخالفان جمهوری 
اســالمی ایران و به اصطالح مدافعان حقوق بشــر 
معرفی شــده اند. استفاده از منابع مبهم، غیررسمی 
و مغرضانه از دشمنان قسم خورده و اتخاذ رویکردی 
گزینشی نسبت به دســتاوردهای حقوق بشری در 
جمهوری اسالمی ایران، موجب ایجاد عالمت سؤال 
بزرگــی در مقابل اعتبار و مــورد وثوق بودن چنین 
گزارشی شده است.وی افزود: ستایش تروریست هایی 
که دستانشــان به خون شــهروندان بی گناه آغشته 
است، منزجرکننده اســت.نماینده ایران در سازمان 
ملل خاطرنشــان کرد: جمهوری اســالمی ایران به 
همکاری ســازنده خود با دفتر کمیســاریای عالی 
حقوق بشر، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل 
متحد و سایر کشورها برای حمایت و ارتقای حقوق 
بشــر ادامه می دهد. جمهوری اسالمی ایران بر این 
عقیده است که گفت وگو و همکاری مبتنی بر احترام 
متقابل و برابری تنها ابزار موجود جهت تضمین ارتقاء 

و حمایت از حقوق بشر در سطح بین المللی است.
وی گفت که هــدف از چنیــن گزارش هایی، تنها 
استفاده ابزاری از حقوق بشر علیه دیگر کشورهاست.

نماینده ایران در سازمان ملل:

انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران ناعادالنه و با انگیزه سیاسی است
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گزیده خبر پیشنهاد کارت اعتباری برای خرید کاال به جای ارز 4200

چهکسانیکارتاعتباریمیگیرند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در 
خصوص ارز ترجیحی شــاهد وضع نابسامانی هســتیم؛ دالر ارزان داده شده، ولی 
مردم کاالی گران خریدند.به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با 
بخش خبری 21 شبکه یک ســیما درباره دالیل عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی 
گفــت: نگاه به تصمیم نرخ ارز ترجیحی این بود که کاال ها با قیمت مصوبی که در 
سال 96 داشتیم در سال های بعد هم به دست مردم برسد؛ عماًل به چند دلیل این 
اتفاق نیفتاد؛ اول این که بخش زیادی از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا 
کرد؛ تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ چهار و هشت دهم میلیارد 
دالر از منابع ارزی که تخصیص داده شــد نه کاالیی وارد کشــور شده و نه تسویه 
ارزی صورت گرفته اســت.وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرایند واردات 
کاال تا عرضه خرده فروشی در کشور برشمرد و اضافه کرد: این یکی از موضوعات 
اساسی می باشد، چون به دلیل عدم نظارت دولت در این فرایند تغییر قیمتی که 
در کشور اتفاق افتاده موجب شده که نرخ تورم کاال های اساسی در مقایسه با نرخ 

تورم کاال های غیراساسی بر اساس بازه زمانی فروردین سال 97 تا شهریور 1400 
عدد باالتری را نشان می دهد یعنی شاخص ها نشان می دهد که میزان تورمی که 
در کشــور به واســطه نرخ ترجیحی باید رقم می خورد عماًل برعکس شده است و 
شاخص تورمی کاالی غیراساسی عدد کمتری بوده است.پورابراهیمی خاطرنشان 
کرد: به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شــاهد وضع 
نابسامانی هستیم؛ ارز ارزان داده شده، ولی مردم کاالی گران خریدند.وی تصریح 
کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای 
مردم در نظر گرفته شــود؛ یعنی شبیه به مدل کارت سوخت که در کشور است؛ 
نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما به التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه 
می شود؛ بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس 
سرانه مصرف با قیمت های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی 
بتوانند با قیمت های ترجیحی کاالهایشان را خریداری کنند.»پورابراهیمی«، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس، در خصوص کارت اعتبــاری و تغییر روش توزیع 

یارانه ها توضیح داد: »در کمیسیون اقتصادی ما دو پیشنهاد به دولت قبل داشتیم 
و مشابه آن را به دولت سیزدهم نیز ارائه کردیم، این بود که ما در ابتدا باید جامعه 
هدف را هدف گذاری کنیم که  در این راســتا الزم به ذکر اســت که اهدای کارت 
اعتباری بصورت یکسان به همه کار صحیحی نباشد.«»ما االن جمعتی در پوشش 
کمیته امداد، سازمان بهزیستی و همچنین افرادی که مجموع درآمدشان به مراتب 
پایین تر است داریم. پیشنهاد ما این است که جامعه هدفی را که درواقع کم درآمد 
هســتند در اولویت بگذاریم، اگر قرار شد جمعیت بیشتری را هم پرداخت شود، 
حداقل اولویت های بعدی پرداخت شود، یعنی بیشترین میزان پوشش افرادی که 
مســتمند و نیازمند به حمایت هســتند قرار بگیرد و بقیه موارد که به هردلیلی 
شــرایط بهتری نســبت به افراد کم درآمد دارند میزان کمتری را بهره مند شوند. 
ما هردو شــرایط را طبق این موارد تعریف کردیم، یعنی هم اولویت جامعه هدف 
که دهک های کم درآمد را پوشش می دهد و در کنار آن افراد دیگر با سهم کمتر 

نسبت به افراد کم درآمد جامعه هستند.«

بانک آینده از مدارس و مراکز آموزش 
غیردولتی حمایت می کند

به  منظور گســترش تعامــالت و همکاری هــای فی مابیــن در زمینه ارائه 
خدمات متقابل، بانکداری و بیمه ای و ایجاد هم افزایی الزم و پایه ریزی یک 
اتحاد اســتراتژیک مالی و اعتباری و با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان، 
سهامداران، کارکنان و مجموعه ذی نفعان، تفاهم نامه همکاری مشترک بین 
بانک آینده و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی توسط نادر خواجه 
حق وردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده، عباس معزی مدیرعامل 
و منوچهر ناصرالملکی رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه مدارس 
غیردولتی به امضاء رسید.ارائه انواع خدمات به صندوق، موسسان، مدیران و 
کارکنان مدارس و مراکز آموزشــی غیردولتی معرفی شده از طرف صندوق 
در زمینه های مختلف بانکی، مالی، بیمه ای و سایر حوزه های مورد توافق دو 

طرف در چارچوب قوانین و مقررات، موضوع این تفاهم نامه است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
از توسعه فعالیت های بانک دی در مناطق 

آزاد حمایت می کنیم
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد این دبیرخانه از توسعه فعالیت های 
بانک دی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور حمایت می کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، ســعید محمد، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد کشــور در بازدید از غرفه بانک دی در نمایشــگاه معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های 
تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با ارزشــمند دانســتن افزایش 
ســرمایه بانک دی و کاهش زیان انباشــته آن در یک ســال اخیر، اظهار 
امیدواری کرد که فرصت های همکاری بیشــتر بانک و مناطق آزاد و توسعه 
فعالیت های بانک دی در مناطق آزاد کشــور فراهم شود.در این دیدار نادر 
حســن پور، معاون بین الملل بانک دی نیز به تشریح بخشی از فعالیت های 
بانک دی در حوزه ارزی و ریالی و حمایت از فعالیت صنایع مختلف و به ویژه 
فعاالن اقتصادی در مناطق اقتصادی کشــور پرداخت.سعید محمد نیز پس 
از این توضیحات اظهار امیدواری کرد با حمایت های الزم، فعالیت های بانک 
دی در مناطق آزاد افزایش یابد و در این زمینه قول حمایت های بیشــتر را 

داد.

با حضورمدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
معارفه مدیر عامل جدید بانک تجارت

آئین تکریم دولت آبادی مدیر عامل پیشــین و معارفه دکتر اخالقی فیض 
آثار مدیر عامل جدید بانک تجارت بــا حضور دکتر مرادپور مدیرکل دفتر 
امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک تجارت، دکتر مرادپور به عنوان نماینده سهامداران عمده بانک 
تجارت با تبریک میالد با سعادت حضرت رسول )ص( گفت: دولت و وزارت 
اقتصاد انتظاراتی را از سیســتم بانکی دارند و این انتظار یک طرفه نیســت 
و دولت هم برای تحقق آن کمک خواهد کرد.وی با تشــریح این انتظارات 
افزود: رعایت حقوق و تکریم مشــتریان، تبادل قراردادهای فی ما بین بانک 
و مشتریان به صورت شفاف و الکترونیکی، حمایت بیشتر از تولید و بخش 
های مولد، ممانعت از تعطیلی واحد های تولیدی تملیک شده توسط بانکها 
و کمک به تســهیل فعالیت این واحد ها، گسترش تسهیالت اعطایی خرد 
و کارت اعتباری، پایبندی بانکها به مصوبات شــورای پول و اعتبار به ویژه 
رعایت نرخ مصوب سود ســپرده ها و تسهیالت اعطایی، رعایت عدالت در 
تخصیص اعتبار و تســهیالت به استانها به ویژه استانهای محروم و سود آور 
کردن عملیات بانک با گسترش فعالیت های کسب و کاری خصوصا در بانک 
های بورسی از جمله انتظارات وزارت اقتصاد از بانک هاست. برای تحقق این 
انتظارات دولت هم باید با تسهیل شرایط کسب و کار و تعیین تکلیف بدهی 

های خود به بانکها نقش آفرینی کند.

مدیرعامل بانک در بازدیداز پروژه های طرح اقدام ملی زاهدان:
بانک مسکن با تمام قوا برای خانه دار 

شدن هموطنان اقدام خواهد کرد
هدف بانک مسکن تسهیل در خانه دار شدن هموطنان است و در این راستا 
با تمام توان اقدام خواهد کرد و بزودی تمامی موانع رفع خواهد شــد.دکتر 
محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن این مطلب را در بازدید از پروژه های 
طرح اقدام ملی شهرستان زاهدان عنوان کرد و با مناسب دانستن پیشرفت 
طرح، برای رفع موانع و تسهیل در اتمام پروژه، دستور بررسی ها و اقدامات 
الزم را صادر کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،دکتر محمود 
شــایان، مدیرعامل بانک مسکن این مطلب را در بازدید از پروژه های طرح 
اقدام ملی شهرستان زاهدان عنوان و با مناسب دانستن پیشرفت طرح، برای 
رفع موانع و تسهیل در اتمام پروژه، دستور بررسی ها و اقدامات الزم را صادر 
کرد.طی این بازدید، مهندس مهدیار معاون اداره کل راه و شهرسازی استان 
سیســتان و بلوچســتان، ضمن ارائه اقدامات و پیشرفتهای طرح، خواستار 
افزایش ســقف تسهیالت طرح اقدام ملی مسکن به حداقل ۳ میلیارد ریال 
شــد و همچنین درخواست کرد: در صورت امکان، مدت تقسیط نیز به 20 
سال افزایش یابد .طرح اقدام ملی مسکن شهرستان زاهدان در شهرک جهاد 
زاهدان و تعداد ۳۵60 واحد مســکونی در حال ساخت و اقدام می باشد .در 
این بازدید، مهندس جامی رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن 
نیز عنوان داشت: یکی از موانع فعالیت تعاونی ها، درخواست بانک برای ارایه 
صورت حســاب های مالی حسابرسی شده است که مانع دریافت تسهیالت 

در زمان مناسب می باشد  .

تمدید مهلت افتتاح اوراق گواهی سپرده 
مدت دار بانک سینا

اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک سینا تا پایان 
ســال 1400 به مشــتریان عرضه می گردد.به گزارش روابط عمومی بانک 
سینا؛ پیرو صدور مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و هیات مدیره 
بانک مبنی بر انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار )عام(، شعب بانک سینا 
آماده عرضه اوراق گواهی ســپرده مدت دار به مشتریان و عالقه مندان می 
باشــند.الزم به ذکر است که نرخ ســود اوراق گواهی سپرده مدت دار عام 
ساالنه 18 درصد است و مشتریان بانک سینا می توانند برای بهره مندی از 
این فرصت سرمایه گذاری استثنایی با مراجعه به شبکه شعب بانک سینا در 

سراسر کشور نسبت به دریافت اوراق گواهی سپرده مدت دار اقدام نمایند.

خانواده ایرانی کوچک شد
بررسی ها نشان می دهد که در یک فاصله زمانی 60 ساله 
متوســط تعداد افراد در خانوارهای ایرانی از متوسط 4.8 
به ۳.8 نفر کاهش پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، طبق 
آماری که مرکز آمار ایران در گزارش شــاخص های کالن 
اقتصادی و اجتماعی گردآوری کرده اســت در بازه زمانی 
1۳۳۵ تا 1۳9۵ بُعد خانوار دســتخوش نوسان بوده و در 
مقاطعی تا بیش از پنج نفر نیز ثبت شــده اســت.این در 
حالی اســت که در سال 1۳9۵ متوســط تعداد افراد در 
خانوارهای ایرانی در کل کشور 4.8 نفر بوده که این تعداد 
در ســال 1۳4۵ و 10 سال بعد در ســال 1۳۵۵ به طور 
متوسط پنج نفر اعالم شده است.در سال 1۳6۵ و 1۳70 
متوســط تعداد افراد در خانوارهــا ۵.1 و ۵.2 نفر بوده که 
در ســال 1۳70 باالترین بُعد خانوار طی ۵0 سال گذشته 
ثبت شــده اســت. اما از این ســال به بعد تعداد افراد در 
خانواده ها به تدریج کم شــده و به 4.8 نفر رسیده است.

در ادامه نیز در ســال 1۳8۵ بُعد خانوار به طور متوســط 
چهــار نفر، 1۳90، ۳.۵ نفر و در ســال 1۳9۵ به ۳.۳ نفر 
کاهش دارد.اما بررسی جزییات این گزارش نشان می دهد 
که متوسط تعداد افراد در خانوارهای شهری نیز از 4.7 نفر 
در سال 1۳۳۵ به ۳.۳۳ در سال 1۳9۵ کاهش دارد و طی 
این سال ها باالترین متوســط تعداد افراد یک خانواده به 
سال 1۳70 با 4.9 نفر برمی گردد.همچنین در خانوارهای 
روستایی بُعد خانوار از 4.8 در سال 1۳۳۵ به ۳.4 در سال 
1۳9۵ کاهش دارد و طی این ســال ها باالترین متوسط 
تعداد افراد خانوارهای روستایی در سال 1۳70 با ۵.6 نفر 

ثبت شده است.

در پاسخ به ادعای عبدالناصر همتی؛
وزیر اقتصاد فروش گسترده 
 اوراق دولتی برای تامین بودجه

 را تکذیب کرد
 وزیر امــور اقتصــادی و دارایی شــائبه فروش گســترده 
اوراق بدهــی دولتی در مهرماه و اعمال فشــار به بانک ها و 
صندوق هــای بانکها جهت تامین بودجــه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
نوشــت: »در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه 
تحویل دولت سیزدهم شــده بود، به لطف خدا در مهرماه 
مخارج دولت بدون هیچ انتشــار اوراق بدهی جدید تأمین 
شــد.«خاندوزی 10 مهر ماه سال جاری نیز اعالم کرده بود 
که در شــهریور 1400 برخالف ۵ مــاه اول، بدون 1 ریال 
اســتقراِض جدید از بانک مرکــزی، حقوق ها )حتی زودتر 
از موعد( پرداخت شــده است.توئیت دیروز وزیر اقتصاد در 
واقع پاســخی به یادداشــت عبدالناصر همتی، رئیس کل 
ســابق بانک مرکزی بود که روز جمعه در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی مدعی شــده بود دولت ســیزدهم با 
اعمال فشار به بانک ها برای خرید اوراق بدهی دولتی که به 
معنای استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است، اقدام به 
تأمین بودجه کرده است. همتی نوشته بود: »اعالم شد که از 
شهریورماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. 
خوب اســت بدانیم تأمین کسری از طریق فشار به بانک ها 
و صندوق های آنها نیز منجر به اضافه برداشــت سنگین از 
بانک مرکزی می شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیر 
مستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه 

مشخص می کند!«

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد
خاندوزی سخنگوی اقتصادی 

دولت شد
سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با اشاره به فضاسازی رسانه ای و ایجاد جنگ 
روانی برای بی ثبات جلوه دادن و افزایش کاذب قیمت ها با 
هدف ناامیدی مردم  تاکید کرد: نهادها و دستگاه های مرتبط 
با عرضه، تولید و تامین کاالها نباید بدون هماهنگی با ستاد 
تظیم بازار قیمت ها را تغییر دهند.به گزارش ایسنا، بر اساس 
تصمیم ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، ستادهای تنظیم 
بازار در استان ها نیز باید به صورت منظم به ریاست استاندار 
تشــکیل جلسه دهد و با نظارت بر روند تولید و عرضه کاال 
با ستاد مرکزی در تهران هماهنگ عمل کند.در این جلسه 
همچنین سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 

نیز به عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی دولت تعیین شد.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: یکی 
از اهــداف اصلی از اصالح ســاختار بودجه 
1401 این است که جداول و توافقنامه ها به 
گونه ای تنظیم شود که استان ها و دستگاه ها 
برابر منابع و اختیارات پاســخگو باشــند.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان 
برنامه و بودجه، ســید مسعود میرکاظمی 
در نوزدهمین جلسه ســتاد تهیه و تدوین 
الیحه بودجه ســال 1401 کل کشــور، که 
با موضوع جایگاه اســتان ها و شهرستان ها 
برای تحقق رشد اقتصادی مد نظر و برنامه 
محوربودن بودجه 1401 برگزار شد، عنوان 
کرد: برای تحقق رشد اقتصادی که از اهداف 
کالن بودجه 1401 اســت سهم استان ها و 
شهرســتان ها مشــخص و بر اساس همین 
شاخص ها برنامه ریزی و سیاستگذاری شود.

میرکاظمی با اشاره به اهداف و سیاست های 
کالن بودجه 1401 تصریح کرد: تحقق رشد 
اقتصادی، برنامه محور بودن و ســاماندهی 
ردیف های بودجه از محورهای اصلی بودجه 
1401 است. لذا برای تحقق این مهم، بودجه 
باید ســاده، قابل اندازه گیری و قابل نظارت 

باشد.
معاون رئیــس جمهور با بیــان اینکه نگاه 
اجمالی به بودجه ســال های گذشته نشان 
می دهد کسی در قبال مسئولیت ها پاسخگو 
نیســت، خاطر نشــان کرد: یکی از اهداف 
اصلی از اصالح ســاختار بودجه 1401 این 
است که روند گذشــته تداوم نداشته باشد 
و جــداول و توافقنامه هــا به ایــن گونه ای 
تنظیم شــود که اســتان ها و دستگاه ها در 
برابــر منابع و اختیارات پاســخگو باشــند.

میرکاظمی تاکید کرد: هدف از ســاماندهی 
ردیف هــای بودجه و محــدود کردن تعداد 
دستگاه ها در بودجه 1401 این است که هر 
موضوعی یک مسئول داشته باشد تا در برابر 
سیاست ها و برنامه های کالن پاسخگو باشد 
و سیاســت های کالن دولــت در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه ها 
با نظارت دقیق، علمی و کارشناسی رو به جلو 
حرکت کند و اهداف و سیاســت های کالن 
اقتصادی فراموش نشود.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با عنوان اینکه تحقق رشد اقتصادی 
از الزامات مهم و اساســی است، یادآور شد: 
برای تحقق رشــد اقتصادی کــه از اهداف 
کالن بودجه 1401 اســت، سهم استان ها 
و شهرســتان ها مشخص شــود و بر اساس 
همین شاخص ها برنامه ریزی و سیاستگذاری 

شود.میرکاظمی با اشاره به نقش استان ها و 
شهرستان ها در بودجه 1401 افزود: استان ها 
و شهرستان ها در خلق منابع مشارکت جدی 
داشــته باشند در مقابل مشوق هایی در نظر 
گرفته شود و سازمان برنامه و بودجه در قبال 
مشــوق هایی که در نظر می گیرد مسئول و 
پاسخگو خواهد بود.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه با تشکر از کارشناسان سازمان برنامه 
و بودجــه، معاونین، مرکز آمار و رؤســای 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان ها، 
خاطرنشان کرد: اصالح ساختار بودجه کاری 
سخت و زمانبر اســت و این مهم با رویکرد 
جدید، کار کارشناســی و علمی قابل تحقق 
است و بودجه 1401 با اصالحات ساختاری 
تا 1۵ آذر به مجلس شــورای اسالمی ارائه 

شود.

در نوزدهمین جلسه ستاد بودجه 1401؛

میرکاظمی: دستگاه ها باید در قبال دریافت بودجه پاسخگو باشند

 پس از گســترش واکسیناســیون عمومی در مقابل کرونا، 
کنترل و کاهش تورم و نجات ســفره مــردم از گرانی های 
افسارگسیخته در اولویت اصلی دولت قرار گرفته که در این 
راستا، طرح ها و سیاست هایی نیز اجرا شده است. به گزارش 
ایرنا، دوگانه تحریم-کرونا اثرات زیانباری بر اقتصاد کشــور 
گذاشته و در بیش از سه سال گذشته وضعیت شاخص های 
کالن اقتصادی، از جمله افزایش نرخ تورم به صورتی بوده که 
معیشــت مردم را به شدت در تنگنا قرار داده است.  اکنون 
روند واکسیناســیون و مهار کرونا در شــرایط مطلوبی قرار 
دارد و ذخایر واکســن کشــور بیانگر این است که مهار این 
بیماری تنها عزم و اراده عموم مردم را می طلبد. در صورتی 
که همگان اقدام به زدن واکســن بکنند، دست کم زنجیره 
انتقال این ویروس قطع شــده و از حالت همه گیری خارج 
خواهد شــد.اگر چنین رخ دهد بخش زیادی از فعالیت های 
اقتصادی بــه حالت عادی باز می گردند و چرخ های اقتصاد، 
دست کم در مواردی که به کرونا مربوط است به حرکت در 
خواهد آمد. در آن صورت می توان تا حدودی شــاهد بهبود 
شاخص های کالن اقتصادی، از جمله افزایش رشد اقتصادی 
و کاهــش تورم بود.  چندی پیــش، رییس جمهوری درباره 
شــاخص های کالن اقتصادی و وضعیــت اقتصادی مردم و 
التهابات ناشــی از تورم گفت: »با مردم وعده کردیم اولویت 
نخست واکسیناســیون عمومی و کرونا است که کار تا حد 
زیادی انجام شــد و باید ادامه یابد. دومین مســاله معیشت 
مــردم، کنترل تورم و گرانی در جامعه اســت و این دغدغه 
روزانه و هر ساعت بنده است.«آیت اهلل سید ابراهیم رییسی 
تاکید کرد: من به صورت روزانه و ســاعتی، موضوع را دنبال 
و وضعیت قیمت ها را به طور دائم به ویژه قیمت خوراکی را 

رصد می کنم. با وزرا صحبت و در جلسات شرکت می کنم تا 
تورم کنترل شــود. ما از فشار روی مردم و اقشار کم درآمد و 
محروم آگاهم و احساس می کنم در کنار سفره مردم هستم. 
امیدوارم با گام هایی که برمی داریم آثار تورم کاهش یابد. البته 
آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز روی سفره 
مردم  نمایان شــده است. تصمیمات امروز ما حتما در آینده 
روی زندگی مردم جلوه خواهد داشــت.  کارنامه دولت فعلی 
در زمینه واکسیناســیون مثبت اســت و تالش های آن غیر 
قابــل انکار، اگر کنترل و کاهش تــورم نیز به همان جدیت 
در دستور کار قرار داشــته باشد، بدون شک ثبات و آرامش 
اقتصاد و بهبود شاخص های کالن دور از انتظار نخواهد بود. 
با این حال رســیدن به چنین حد مطلوبی نیازمند اقدامات 
سنجیده و درست در ابعاد و حوزه های مختلف است.در این 
مورد »آلبرت بغزیان«، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در موضوع کنترل 
تورم و گرانی باید ابتدا به عامل و یا عوامل ایجاد تورم بپردازیم 
تا بتوانیم راه های مقابله با آن را هم شناسایی کنیم.  وی ادامه 
داد: هرچند سیاســت های انبساطی و جبران کسری بودجه 
از راه اســتقراض، چاپ پول و غیره می تواند تورم زا باشد، اما 
آنچه که در رشــد کم ســابقه تورم در چند سال اخیر نقش 
داشــته،  بیش از همه افزایش نرخ ارز بوده است. عامل مؤثر 
در افزایش تورم باال رفتن نرخ ارز است، بنابراین،  تا زمانی که 
نرخ ارز به ثبات نرســد قیمت ها نیز ثبات نخواهد یافت و ما 
همچنان با تورم مواجه خواهیم بود.این استاد دانشگاه با اشاره 
به اهمیت تحریم و جنگ اقتصادی که بر علیه ایران راه افتاده 
است، گفت: سیاست های مالی و پولی دولت معلول تحریم ها 
است و نباید تنها این عامل را در افزایش تورم دخیل بدانیم.  

بغزیــان نقش بانک مرکزی را مهــم و حیاتی ارزیابی کرد و 
اظهار داشت: بخشی از تورم کنونی را می توان به مدیریت نا 
مطلوب بانک مرکزی در سال های گذشته دانست. باید پرسید 
که برنامــه بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز چیســت؟این 
اقتصاددان به عامل سوم در افزایش تورم اشاره کرد و گفت: 
ســومین موضوع به نظارت ضعیف بر قیمت ها است. بخش 
زیادی از این تورم ناشــی از همین نبود نظارت کافی است. 
برای مثال به علت قطعی برق تولید ســیمان کاهش یافت و 
به دنبال آن قیمت این کاال به شدت افزایش پیدا کرد. اما با 
بازگشت وضعیت برق و به تبع آن بازگشت تولید به وضعیت 
پیشــین قیمت ها به حالت قبل باز نگشت.وی با بیان اینکه 
درســت اســت با افزایش تورم، هزینه تولید نیز باال می رود، 
اما بسیاری از افزایش قیمت های تولید کنندگان غیر منطقی 
است و تناسبی با میزان افزایش هزینه تولید ندارد. برخی از 
آنها احتکار می کنند و از راه ایجاد کمبود در بازار قیمت ها را 
باال می برند. بنابراین، باید به دنبال ســلطان های مختلف در 
بازار رفت و با آنها برخورد کرد.این استاد دانشگاه افزود: اقتصاد 
ما در کنار تحریم های خارجی با خودتحریمی های داخلی نیز 
رو به رو اســت و رفع مشکالت و موانع داخلی به مدیریت و 
نظارت بر جریان فعالیت ها اقتصادی باز می گردد. باید کوشید 
ابتدا با رفــع موانع، ثبات الزم را به بازار و به عرصه قیمت ها 
بازگرداند. ســپس در پی کاهش قیمت ها رفت. زیرا کنترل 
تورم و ایجاد ثبات اگرچه مهم اســت اما مطالبه اصلی مردم 
کاهش قیمت ها است. اگر با نقد سیاست های انبساطی تنها به 
دنبال حل مشکل تورم از طریق درپیش گرفتن سیاست های 
انقباضی، بدون توجه به ســایر مسائل و حل دیگر مشکالت 

باشیم ممکن است به رکود و تورم بیشتر دامن زده شود.

چگونه می توان تورم را کنترل و قیمت ها را کاهش داد؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رمز 
ارز ملی در حال حاضر تنها یک ایده است، گفت: امکانات 
فنی برای راه اندازی رمز ارز ملی در کشــور فراهم است.

غالمرضــا مرحبا در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا 
دربــاره راه اندازی رمز ارز ملی کــه چندی پیش رییس 
جدید بانک مرکزی از آن خبر داده بود، اظهار داشت: رمز 
ارز ملی در حال حاضر فقط یک ایده است و پیش از این 
هم این ایده مطرح شــده بود. اینکه داشتن رمز ارز ملی 
ضرورت دارد یا اینکــه می توان آن را مدیریت کرد و آیا 
اساســا در نظام تحریم رمز ارز ملی امکان و اجازه خواهد 
داشــت، موضوعاتی هســتند که باید مورد بررسی قرار 

بگیرند.وی ادامه داد: در حال حاضر این موضوع مشخص 
است که از نظر فنی می توانیم رمز ارز ملی داشته باشیم.

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در 
حال حاضــر 10 درصد از بازار رمــز ارز دنیا، در اختیار 
ایران اســت، گفت: البته باید توجه داشته باشیم که رمز 
ارز در واقع ارز نیســت بلکه یک نوع دارایی است و شبیه 
ســازی دیجیتال از فلزات گرانبها شده  است. در دنیا هم 
این اصطالح در حال تغییر اســت اما به هر حال یک نوع 
دارایی ارزشمند در تمام دنیا محسوب می شود که قابل 
تبادل اســت.مرحبا افزود: رمزارز ملی هم نوعی از انواع 
رمز ارزها است که به وسیله بانک مرکزی تولید می شود 
و امــکان ماینینگ آن وجــود دارد و مورد حمایت بانک 
مرکزی قرار می گیرد.  وی در پاســخ به این ســوال که 
در شــرایط تحریم رمز ارز ملی چه کاربردی برای ایران 
خواهد داشت، گفت: این گونه نیست که از رمز ارزها فقط 
برای دور زدن تحریم ها استفاده می شود. اگر انرژی ارزان 
قیمت در کشــور موجود اســت و این امکان را داریم که 
از این دارایی نســل جدید اســتفاده کنیم، می توان این 
دارایی را در داخل کشــور هم تولید کرد. البته ایده دیگر 
این اســت که این دارایی در بــورس هم خرید و فروش 
شود و ســرمایه ها به این سمت هدایت شوند تا اینکه به 
ســمت رمز ارزهایی بروند که مبدا آنها مشخص نیست 

و یک شــبه با ســقوط ارزش چند برابری مواجه شوند.    
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: رمز ارز 
ملی اگر برنامه ریزی و مدیریت صحیح و قانون مند داشته 
باشد یک فرصت اقتصادی برای کشور می تواند وسیله ای 
برای تولید و ذخیره ارزش باشــد.  مرحبا در پاســخ به 
این ســوال که آیــا رمز ارز ملی جایگزین ســایرارزهای 
دیجیتال در کشور می شود و بحث قانونی شدن معامالت 
ارزهای دیجیتال کنار گذاشــته خواهد شد، تاکید کرد: 
برخــورداری از رمز ارز ملی مانــع از تصویب قانون برای 
معامالت ارزهای دیجیتال یا قانونی شــدن سایر ارزهای 
دیجیتال نخواهد شــد.  داشتن رمز ارز ملی به این معنا 
نیست که دیگر کســی حق ماینینگ نداشته باشد. تنها 
پول اســت که در تمام دنیا مالکیت 100 درصدی آن در 
اختیار دولت اســت اما مالکیت صــد درصدی رمز ارز با 
دولت نیســت و بنگاه های حقیقی و حقوقی می توانند 
رمــز ارز را تولید و اســتخراج کنند اما ایــن فرایند باید 
نظارت قانونی داشــته باشــد.  وی با بیان اینکه خواسته 
ما این اســت که خرید انرژی برای ماینینگ، مالیات آن 
،  داد و ســتد، صرافی و ذخیره سازی آن تحت مدیریت 
و نظارت باشــد، گفت: هنوز مصوبه و قانون مرتبط با این 
موضوعات به صحن نرسیده و فعال در مرحله تدوین قرار 

دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس:

10 درصد از بازار رمز ارز 
 دنیا، در اختیار 
ایران است
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زمستان قطعی گاز نداریمگزیده خبر

 احتمال افزایش قیمت بنزین وجود ندارد
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی با 
بیان اینکه مصرف سوخت خودروها در کشور حدود ۲ونیم برابر 
اســتاندارد جهانی اســت، از عدم قطعی گاز خانگی در زمستان 
خبر داد.به گزارش تســنیم، جلیل ساالری درباره احتمال قطع 
شــدن گاز در زمستان سال جاری به خانه ملت گفت: از آنجا که 
تأمین ســوخت زمستانی دغدغه همیشگی مسئوالن بوده است، 
برای تأمین این سوخت در زمستان نیز تاکنون جلسات متعددی 
با دستگاه های اجرایی ذی ربط شامل وزارتخانه های نیرو، نفت و 
شرکت های تابعه و وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل ونقل و 
لجســتیک برگزار شده است، در این راستا تراز عملیاتی براساس 
مصارف خانگی و صنایع خوراک و پتروشیمی ها تنظیم و میزان 
مصرف، مدیریت و پایش شــده و به موازات آن موجودی سوخت 
مایع در مخازن نیروگاه ها افزایش یافت تا درصورت کاهش فشار 
گاز بتوان از سوخت جایگزین استفاده کرد.وی ادامه داد: به دلیل 
توســعه شبکه گازرسانی در ســال های اخیر و مصرف بی رویه و 
غیراســتاندارد گاز طبیعی در بخش هــای مختلف اعم  از بخش 
خانگی، صنایع، نیروگاه ها و پیشــی گرفتن رشــد گاز مصرفی 
نســبت به تولید، ناترازی قابل توجهــی در عرضه و تقاضای گاز 
طبیعی به وجود آورده اســت، به همین دلیل در راستای تأمین 
پایدار سوخت مورد نیاز کشور و به تبع آن حفظ پایداری شبکه 
توزیع برق به منظور جلوگیری از هر گونه خاموشــی در راستای 
مدیریت مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی و استمرار تأمین 
ســوخت مایع نیروگاهی به عنوان ســوخت پشتیبان، همچنین 
ذخایر نیروگاهی، اقدامات موثر، مســتمر و روزانه ای با هماهنگی 
تمامی دســتگاه های ذیربــط انجام می پذیرد.به گفته ســاالری 
ازجمله اقدامات قابل اشــاره افزایــش 40 درصدی تحویل نفت 
گاز نیروگاهی در مهرماه ســال جاری نسبت به ماه مشابه سال 
قبل است.معاون وزیر نفت افزود: همچنین با توجه به بررسی های 
همه جانبه و استخراج چالش های پیش رو و نظر به اینکه تأمین 
ســوخت مورد نیاز خانگی و نیروگاه های مناطق شــرق و شمال 
شرق کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، با هماهنگی شرکت 
ملی گاز ایران و زیرمجموعه وزارت نیرو، ضمن اتخاذ تدابیر الزم و 
تنظیم جداول تراز تأمین و مصرف سوخت، ترتیبی اتخاذ شد که 
تأمین گاز طبیعی و سوخت مایع مناطق یاد شده با اولویت ویژه 

در دستور کار قرار گیرد.ساالری با بیان اینکه ذخایر سوخت مایع 
نیروگاه ها در شرایط مساعدی قرار دارند و شرکت ملی گاز نیز تا 
به امروز نسبت به سال گذشته نزدیک 9 تا 10 درصد گاز بیشتری 
به نیروگاه ها داده است، افزود: هرچند مصرف برق نسبت به سال 
گذشته افزایش قابل مالحظه ای داشته است، اما درصدد هستیم 
تــا با مدیریت منطقی مصرف در بخش هــای مختلف، بتوانیم5 
ماهه پایانی ســال را با آرامش ســپری کنیم.مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اعالم اینکه در زمستان 
ســال جاری قطعی گاز خانگی نخواهیم داشت، افزود: از آنجا که 
همیشه تمرکز بر رساندن گاز به بخش خانگی بوده است، لذا در 
این بخش مشــکل قطعی ایجاد نخواهد شــد و اگر سوخت گاز 
نیروگاه ها و صنایع قطع شود، سوخت مایع به اندازه مناسب برای 
مصرف در اختیار آن ها قــرار خواهد گرفت.وی همچنین درباره 

میزان تولید، صادرات و قاچاق بنزین، گفت: در حالی روزانه 104 
الی 105 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که متوســط مصرف در 
کشور حدود 83 تا 84 میلیون لیتر است که بیانگر رشد حدود 1۲ 
درصدی نسبت به سال گذشته است.معاون وزیر نفت ادامه داد: 
اگرچه در گذشــته اعمال تبصره 13 منجر به خروج خودروهای 
فرسوده از چرخه حمل و نقل می شد اما عدم تکرار و اجرای این 
بند در قانون بودجه ســنوات بعد منجر به افزایش تعداد خودرو 
و در نتیجه مصرف باالی بنزین شــده است به همین دلیل باید 
عالوه  بر مدیریت مصرف، میزان مصرف خودروها را نیز همســو با 
تراز جهانی کنیم چراکه اکنون مصرف سوخت خودروها در کشور 

حدود ۲ و نیم برابر استاندارد جهانی است.

احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری وجود ندارد

ساالری با بیان اینکه احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری 
وجود ندارد، اضافه کرد: اگرچه باید از »سوخت محوری« به سمت 
»سودمحوری« حرکت کرد، اما نزدیک به 80 درصد انرژی فسیلی 
کشــور در حوزه سوخت مصرف می شــود. در حالی که می توان 
ارزش افزوده باالیی برای کشــور در حوزه زنجیره پایین دســتی 
و پتروشــیمی ها ایجاد کرد، لذا باید به موازات توسعه پاالیشی، 
مدیریت مصرف را نیز مدنظر قرار داد تا بتوان جایگزین مناسبی 
برای پدیده خام فروشی پیدا کرد.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشــاره به اینکه آمار مستندی 
برای میزان قاچاق ســوخت وجود نــدارد، توضیح داد: قاچاق در 
حوزه نفِت گاز خود را بیشــتر نشان داده اســت، اما اگر سامانه 
سدف)سامانه درخواست فرآورده( به درستی اجرا شود می توانیم 
این بخش را به خوبی مدیریت کنیم.وی همچنین درباره میزان 
درآمدزایی تولید بنزین برای کشــور، گفت: پس از انجام مرحله 
نخست هدفمندسازی یارانه ها، مصرف بنزین از حدود 74 میلیون 
لیتر به 59 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد. بنابراین چنانچه 
مصرف انرژی به صورت بهینه مدیریت شود،  می توان درآمد کشور 
را افزایش داد. طبیعی اســت که هر چه رشــد مصرف را کاهش 
دهیم، به همان میزان رقم قابل توجهی درآمدزایی ایجاد خواهد 
شــد.معاون وزیر نفت با بیان اینکه درآمدزایی از طریق صادرات 
بنزین به مصرف داخلی در فصول مختلف وابســته است، اضافه 
کرد: گاهی در طول یک ســال حدود یک میلیارد دالر صادرات 
داشــتیم و گاهی هم به دلیل افزایش نیاز داخل، این میزان کمتر 
بوده است.وی از داشتن برنامه مدون برای انتقال زمینی سوخت 
مایع توســط خطوط لوله خبر داد و افزود: خوشــبختانه کرایه 
کامیون دارها اخیراً 30 درصد اضافه شد و تعداد قابل مالحظه ای 
از آن هــا به چرخه حمل و نقل عودت داده شــدند، ضمن آنکه 
پیشــنهادی برای اصالح احکام بودجه ســال آینده مبنی بر » 
تناســب کرایه حمل  نفت بری و باربری« در دســت تهیه است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
ادامه داد: به موازات این مهم، به منظور تمرکز بر ایجاد شبکه های 
سهل الوصول انتقال، افزایش مسائل امنیتی و زیست محیطی، باید 
شبکه خطوط لوله انتقال زمینی را توسعه داد، لذا طرح هایی تحت 

بررسی داریم که نیازمند تامین اعتبار است.

سرعت پاسخگویی به شکایات مردمی در شرکت توزیع برق اصفهان
پاسخگویی به شکایات مردمی در اسرع وقت 

،نشاندهنده تکریم ارباب رجوع است
شرکت توزیع برق اصفهان هیچ یک از شکایات مردمی  
را بی پاسخ نگذاشته و در اسرع وقت شکایات را بررسی 
می کند و پاســخ می دهد به طوری کــه در ۶ ماهه 
اول ســال جاری  این شرکت  پاسخگوی 33 شکایت 
بوده اســت که ۲0 مورد در حوزه بهــره برداری ،11 
مورد خدمات مشــترکین و ۲ مورد مهندســی بوده است.مهندس محمد علی 
اکبری بازرس ویژه مقابله با فســاد اداری شــرکت توزیع برق اصفهان گفت :در 
راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی شفاف و رسیدگی به شکایات مردم در 
شرکت توزیع برق اصفهان با فعالیت موثر خود گلوگاههای فساد را شناخته و در 
جهت رفع آن اقدام عاجل نموده اســت به طوری که در جشنواره شهید رجایی 
سالهای متمادی است که در حوزه پاسخگویی به مشتریان حائز رتبه اول شده 
و در ارزیابی های مختلف در این حوزه از ســوی استانداری اصفهان مورد تقدیر 
قرار گرفته اســت.وی به درگاههای مختلف رســیدگی به شکایات اشاره کرد و 
گفت :سامانه پیامکی 300035150  و1000001۲1 و سایت شرکت به نشانی 
eepdc.ir ،  تلفن گویا:35150  در تمامی ساعات شبانه روز فعال می باشد و هر 
گونه گالیه های مردمی ویا کوتاهی  در ارائه خدمات را ثبت و پیگیری می کند  
و زمینه های بروز تخلف را حذف می نماید که  عالوه بر حفظ سالمت سازمان 
،افزایش اعتماد مردم را به صنعت برق را نیز به همراه دارد و همچنین ســامانه 

سمیع 15۲1 نیز به پاسخگویی درخواست های مردم می پردازد.

 کشف ۲۳ دستگاه ماینر در شش ماهه ی 
اول امسال

ایالم_صبح اقتصاد. مدیر شــرکت توزیع برق شهرستان سیروان از کشف تعداد 
۲3 دســتگاه ماینر با ظرفیت 54 کیلووات در سطح شهرستان خبر داد.»مظفر 
رشیدی فر« با بیان اینکه تابستان امسال به دلیل کمبود تولید و افزایش مصرف 
برق با توجه به گرمای هوا و متاســفانه عدم رعایت الگوها از ســوی مشترکین، 
موجب اعتــراض مردم و انتقاداتی به شــرکت توزیع برق شــد، اظهار کرد: از 
آنجایی که امکان خاموشی  بیشــتر به دلیل برنامه مدیریت بار وجود نداشت به 
تبع نیز میزان تعمیرات نســبت به ســنوات قبل کاهش پیدا کرد.مدیر شرکت 
توزیع برق شهرســتان سیروان افزود: در آستانه شروع فصل سرما انتظار می رود 
مردم نسبت به بهینه مصرف کردن حامل های انرژی اقدام نمایند چرا که بیشتر 
نیروگاه های تولید برق گازی هســتند. بنابراین از اســتفاده از وسایل گرمایشی 
پرمصرف مانند هیلتر برقی و ... پرهیز شود و البته نسبت به پاکسازی محیطی 
پشــت بام های منازل خود از لحاظ وجود اشیاء فلزی ســبک و ... که در زمان 
وزش باد شدید باعث برخورد با شبکه برق و به طبع آن اعمال خاموشی می شود 
اقدام شود.وی با اشاره به اینکه تعداد کل مشترکین برق در شهرستان سیروان 

8453 مورد است.

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد؛
افزایش 7 درصدی حجم گاز تحویلی به 

استان های شمالی
مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از افزایش 7 درصدی 
حجم گاز تحویلی به اســتان های شمالی از سوی این 
منطقه در ۶ ماهه نخســت سال جاری خبر داد.محی 
الدیــن مفخمی بــا اعالم این خبر اظهــار کرد: حجم 
گاز تحویلی به اســتان های تحت پوشش این منطقه 
)گلســتان، مازندران، گیالن( در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۶/8 میلیارد 
مترمکعب و حجم گاز انتقال داده شــده به مناطق همجوار در این مدت حدود  
3/۲ میلیارد متر مکعب بوده است که این آمار نشان از رشد 7 درصدی حجم گاز 
تحویلی به استان های مذکور و همچنین رشد ۲۶ درصدی در حجم انتقال گاز 
به مناطق عملیاتی همجوار نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.سرپرست 
منطقه 9 عملیات انتقــال گاز در ادامه از افزایش حجم گاز تحویلی به نیروگاه 
های استان های شمالی خبر داد و افزود: گاز تحویلی به نیروگاه های استان های 
مازندران، گیالن و گلســتان در ۶ ماهه اول سال گذشته ۶/3 میلیارد مترمکعب 
بود که امسال با افزایش 3/14 درصدی به ۲/4 میلیارد متر مکعب رسیده است.

مفخمی حجم  کل گازهای ورودی و انتقال داده شده توسط منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز در ۶ ماهه نخست سال جاری را حدود 11 میلیارد متر مکعب عنوان 
کرد و یادآور شد: این حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۶/9 میلیارد متر 

مکعب بود، 5/11 درصد افزایش داشته است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران:
لزوم توسعه همکاری نیروی انتظامی با 

توزیع برق مازندران در پیشگیری از سرقت 
تجهیزات شبکه برق

سرپرســت شــرکت توزیع بــرق مازندران در جلســه 
هماهنگی در راستای پیشگیری؛ شناسایی و جلوگیری 
از وقوع ســرقت تجهیزات و تاسیســات شــبکه توزیع 
برق مازندران با حضور ســرهنگ سید موسی حسینی 
جانشین فرمانده انتظامی استان؛ روسای پلیس آگاهی؛ 
پلیس پیشــگیری و فرماندهان انتظامی و مدیران امورهای برق شهرســتان های 
گلوگاه؛بهشهر؛نکا؛میاندورود، ســاری و جویبار  بر لزوم تعامالت فی مابین نیروی 
انتظامی اســتان و شــرکت توزیع نیروی برق مازندران در راستای همکاری ها در 
شناســایی؛ کشــف و جلوگیری از وقوع سرقت در تاسیســات شبکه برق بر نگاه 
برنامه محور ؛ اقدام و عمل هماهنگ نهاد های مســئول با  استفاده  ظرفیت های 
موجود تاکید کرد.مهندس سید کاظم حسینی کارنامی گفت: با توجه به افزایش 
آمار و کشــف ســرقت  تعدادی از تجهیزات شبکه توزیع برق در ۶ ماهه اول سال 
1400نسبت به مدت مشابه سال گذشته، راهکارهای الزم نسبت به باز شناختی 
جرم سرقت سیم برق شناســایی و مورد بررسی قرار گرفت .وی  افزود:  اخذ آمار 
روزانه سرقت شبکه های توزیع برق )سیم برق( به همراه جغرافیایی محل وقوع جرم، 
استفاده از ظرفیت های جامع محلی از قبیل شوراها، دهیاری ها و بسیج مردمی در 
خصوص پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه توزیع برق و کسب خبر در راستای 
شناسایی مظنونین ، استفاده از کارشناسان حقوقی مجرب در پیگیری پرونده های 
قضایی متهمین دستگیر شده، تعامل با مراجع قضایی در راستای اختصاص شعبه 
ویژه رسیدگی به جرایم خاص سرقت تجهیزات شبکه برق، و تجزیه و تحلیل آن و 
تشکیل جلسات مستمر در راستای پیشگیری کاهش و مبارزه با سرقت تجهیزات 

برق از جمله راهکارهای الزم جهت کاهش سرقت تجهیزات برق است.

زمان پرداخت خسارت نوسانات برق 
اعالم شد

در شــرایطی که هنوز درخواســت برخی هموطنان بــرای پرداخت 
خســارت به وسایل برقی شان از ســوی توانیر بی پاسخ مانده و قول 
پرداخت آن برای ماه های آینده داده شــده بود، امروز اعالم شــد که 
پرداخت خســارت های نوسانات برق مشترکان از آبان ماه آغاز خواهد 
شد.به گزارش ایســنا، افزایش دمای هوا طی تابستان امسال موجب 
رکوردزنی در مصرف برق و به دنبال آن افزایش قطعی برق در کشــور 
شد، این در حالی بود که شهروندان عالوه بر گالیه از خاموشی های پی 
در پی و بعضا بی برنامه، از آســیب و خرابی وسایل برقی خود گزارش 
می دادند، از سوی دیگر در گزارش های غیررسمی بسیاری از مغازه ها 
و تعمیرگاه های لوازم خانگی اعالم میکردند که میزان تقاضا برای تعمیر 
وسایل برقی در برخی شهرها افزایش یافته که شاید یکی از دالیل آن 
قطعی برق بود.در این شــرایط بود که از سوی مسووالن صنعت برق 
اعالم شد که مشترکینی که از نوسانات برق آسیب می بینند، به محض 
وقوع حادثه حتما در ســامانه بیمه مشترکین ثبت نام و کد رهگیری 
دریافت کنند. اما بعدتر اعالم شد که هنوز شرکت بیمه پیمانکار برای 
پرداخت خسارت به مشترکان خسارت دیده مشخص نشده است.طبق 
اعالم مصطفی رجبی مشهدی به ایسنا، تاکنون دو مرتبه مناقصه برای 
مشخص شدن تکلیف شرکت بیمه پیمانکار برای پرداخت خسارت به 
مشترکان خسارت دیده ناشی از نوسانات و قطعی های برق برگزار شده، 

اما هیچکدام به نتیجه نرسیده بود.

زمان پرداخت خسارت نوسانات برق سال 1400 اعالم شد
امــا امروز مدیر کل امــور بین الملل توانیر گفته اســت که پرداخت 
خسارت نوسانات برق مشترکان از آبان ماه آغاز می شود و تا پایان سال 
تمامی خسارت نوسانات برق سال 1400 پرداخت خواهد شد.صالحی 
در یک گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد اغلب خسارات بیمه مشترکین 
در سال 1399 پرداخت شده است و در سال 1400 هم مطابق قانون 
بعد از برگزاری مناقصه عمومی و تعیین شرکت بیمه گر معتبر خسارت 
مشترکین را پرداخت می شود. اولویت پرداخت به افرادی است که کد 
رهگیری آن ها زودتر ثبت شــده باشد.بر این اساس، سال گذشته ۶5 
میلیارد تومان بابت خســارت به لوازم منزل مشــترکان ناشی از قطع 
و نوســانات برق و حدود 8 میلیارد تومان، خسارت ناشی از نوسانات 
برق به خانواده ها پرداخت شــده است. مشترکان خانگی شهری 100 
تومان به ازای هر ماه و مشــترکان تجاری شــهری 1000 تومان به 
ازای هر ماه پرداخت می کنند و این مبلغ برای مشــترکان روستایی 
نصف می شود.هر مشترکی که نســبت به این موضوع شکایتی دارد 
می تواند اطالعات و شــکایت خود را به طور کامل در وب سایت بیمه 
توانیر ثبت کند و مطمئن باشــد که قطعا به آن رسیدگی خواهد شد. 
زمانی که مشــترکان وارد سایت bimetavanir.org.ir شدند باید شناسه 
قبض خود را وارد و اگر مســتنداتی دارند الزم است که اطالعات آن 
را وارد کنند، عالوه بر این اگر هزینه ای پرداخت کردند، فاکتور آن را 
به درخواســت خود اضافه کنند که پس از آن وارد مراحل رسیدگی، 
بررسی کارشناس، تعیین خسارت، گرفتن شماره شبا و نهایتا پرداخت 
می شوند.چنانچه این خسارات در حوزه وسایل خانگی نباشد و آتش 
ســوزی اتفاق افتاده باشــد، اگر تایید شود که منشاء آن به دلیل برق 
بــوده، پس از تعیین برآورد و انجام اقدامات کارشناســی، مراحل کار 
پیش می رود. اگر حادثه منجر به قطع عضو شــود، مجددا بر اساس 
قوانینی که وجــود دارد، هزینه ها برآورد و پرداخت صورت می گیرد، 
همچنین اگر حادثه منجر به فوت نیز شده باشد، بر اساس مستندات 
پزشک قانونی مراحل کار پیش می رود و هزینه ها پرداخت می شود، 
در واقع در پنج گروه لوازم خانگی، آتش سوزی، پزشکی، نقص عضو و 

فوت هزینه ها پرداخت می شود.

وزیــر انرژی عربســتان ســعودی در 
مصاحبه با بلومبرگ اظهار کرد انتظار 
دارد عرضــه نفت اوپک پالس تا پایان 
سال آینده حتی بدون بازگشت ونزوئال 
یا ایران به بازارهــای جهانی افزایش 
چشــمگیری پیــدا کند.بــه گزارش 
ایســنا، وزیر انرژی عربستان سعودی 
در مصاحبــه با بلومبرگ اظهار کرد با 
وجود افزایش قیمتها، اوپک پالس باید 
در رویکردش برای تنظیم تولید نفت 
محتاط بماند.شــاهزاده عبدالعزیز بن 
ســلمان گفت: تولید باالتر تنها زمانی 
قابل توجیه اســت که هدف روشنی 
برای آن وجود داشته باشد که از نظر 
وی اکنون وجود ندارد زیرا نیروگاهها 
در ســطح محــدودی از گاز یا زغال 
سنگ به اســتفاده از نفت روی آورده 
اند.وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار 
کرد: ما هیچ چیز را قطعی فرض نمی 
کنیم. مــا همچنان کوویــد را داریم 
و قرنطینه ها همچنــان وجود دارند 

و عرضه ســوخت جت محدود مانده 
اســت. بنابراین ما هنــوز از وضعیت 
نگران کننده خارج نشــده ایم و از شر 
کووید خالص نشــده ایم.اوپک پالس 
طبق توافقــی که اعضای این گروه در 
ژوییه تصویب کردند ماهانه 400 هزار 
بشــکه در روز به تولیدش اضافه می 
کند اما بعضی از اعضــا برای افزایش 
تولید با مشــکل روبرو شده اند که به 
نرخ پایبندی بیش از حد به محدودیت 
عرضه و ادامه عرضه محدود منجر شده 
است. با این حال این گروه تاکنون در 
برابر درخواســتها برای افزایش بیشتر 
تولید و تامین تقاضــای بهبود یافته 

مقاومت کرده است.این هفته وزیر نفت 
نیجریه هم اظهارات مشــابه همتای 
سعودی خود داشت و اعالم کرد اوپک 
پالس نباید برای افزایش تولید عجله 
کند زیرا تقاضــا همچنان در معرض 
تهدید شــعله ور شدن موج کرونا قرار 
دارد. تیمیپره سیلوا به بلومبرگ گفت: 
پیش از این که اقــدام کنیم، باید به 
وضعیت نگاه کنیم. اوضاع شــکننده 
است.بر اســاس گزارش اویل پرایس، 
این مقــام نیجریه ای گفــت: ما باید 
پیش از حرکت بعدی بســیار محتاط 
باشیم. ما شــاهد کندی اقتصاد چین 
بوده ایم. افراد زیادی خواســتار نفت 

بیشتر شــده اند اما ما به مشکالت در 
کشــورهای دیگر هم نگاه می کنیم.

الکســاندر  رویترز هم گــزارش کرد 
نواک، معاون نخســت وزیر روســیه 
انتظار دارد اوپک پالس در نشســت 
چهارم نوامبر )13 آبان(، افزایش تولید 
به میزان 400 هزار بشــکه در روز را 
تصویب کنــد. نواک انتظار دارد تقاضا 
برای نفت تا پایان سال آینده به سطح 
پیش از شــیوع ویروس کرونا برگردد 
اما خاطرنشــان کرد پیش بینی این 
کــه قیمت نفت ماننــد قیمت گاز به 
رکورد باالیی صعود می کند، دشــوار 
است.معاون نخست وزیر روسیه گفت: 
ممکن اســت تقاضا برای نفت کاهش 
پیدا کند زیرا ابهامات همچنان وجود 
دارند. ما شاهد گسترش موج دیگری 
از شــیوع بیماری در جهان هستیم.

اوپک پالس در سپتامبر افزایش تولید 
به میزان 400 هزار بشــکه در روز را 

تصویب کرده بود.

وزیر انرژی عربستان پیش بینی کرد

افزایش عرضه نفت اوپک پالس 
حتی بدون بازگشت ایران

نفت برنت از مرز ۸۶ دالر عبور کرد
قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر تقاضای قوی برای نفت و فرآورده های نفتی 
در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده جهان است، به روند صعودی ادامه داد.به 
گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با 13 سنت معادل 0.۲ درصد افزایش، 
به 8۶ دالر و 1۲ ســنت در هر بشکه رسید. این شاخص روز دوشنبه 0.5 درصد 
رشد داشت. بهای معامالت نفت آمریکا با پنج سنت معادل 0.1 درصد افزایش، به 
83 دالر و 81 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا معامالت روز گذشته 
بدون تغییر بسته شده بود.اگرچه بازارهای نیرو و زغال سنگ چین پس از مداخله 
دولت تا حدودی آرام شده اند اما قیمتهای انرژی در سطح جهانی به دلیل کاهش 
دما در آستانه آغاز زمستان نیمکره شمالی، باال مانده اند.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد 
بازار در شرکت OANDA اظهار کرد: پیش بینی ها برای نوامبر سردتر باعث شده 

است معامله گران انرژی خود را برای بازار با عرضه بسیار محدود آماده کنند.

معاون وزیر نفت:
۳.۵ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی افزوده 

می شود
تهــران- ایرنا- معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفت: اجرای 
طرح های پیشــران با هدف ارزش سازی و متنوع سازی سبد محصوالت پتروشیمی، در حدود 
3.5 میلیون تن محصول متنوع به ظرفیت تولید پتروشــیمی می افزاید و این جریان محرک 
خوبی برای توسعه پارک های شیمیایی است.به گزارش ایرنا از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
»بهزاد محمدی« در مراسم آغاز به کار نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
و توسعه صنایع نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی افزود: اکنون به طور متوسط سالیانه حدود 47 میلیون تن معادل یک میلیون و ۲00 
هزار بشکه نفت خام، خوراک به صنایع پتروشیمی عرضه می شود.این مقام مسوول ادامه داد: 
ظرفیت کنونی تولید پتروشــیمی کشــور حدود 90 میلیون تن در قالب فعالیت ۶7 مجتمع 
پتروشیمی است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یادآور شد: مجموع تولید محصول 
قابل فروش صنعت پتروشیمی ایران در سال گذشته حدود 34 میلیون تن بود که از این میزان 
۲4 میلیون تن صادر شــده و درآمد صنعت معادل 15 میلیارد دالر بوده است.وی اضافه کرد: 
برنامه سال 1400 تولید محصول قابل فروش 45 میلیون تن و درآمد ناشی از فروش و صادرات 
حدود ۲1.5 میلیارد دالر برآورد شــده است.معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه 
تا سال ۲040 میالدی رشــد تقاضای سالیانه برای محصوالت پتروشیمی و پلیمری در بازار 
4.5 درصداســت، در حالی که رشد تقاضا برای  فرآورده های نفتی سالیانه کمتر از یک درصد 
است، خاطرنشان کرد: اکنون ایران در تولید محصوالت عمده، ۲5 درصد ظرفیت تولید صنایع 
پتروشیمی خاورمیانه و ۲.5 درصد ظرفیت جهان را در اختیار دارد و پس از عربستان در جایگاه 
دومین تولیدکننده بزرگ محصوالت عمده پتروشیمی در خاورمیانه است.وی با بیان اینکه با 
اجرای طرح های پیشران پتروشیمی، متنوع سازی سبد محصوالت، بی نیازی از واردات و تامین 
نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی محقق می شود، یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت تولید صنعت 
پتروشیمی 90 میلیون تن است که این ظرفیت با تکمیل ۶5 طرح فعال تا سال 140۶ به 135 
میلیون تن افزایش می یابد.محمدی گفت: در حوزه درآمدی هم تا سال 1404 درآمد صنعت 
پتروشیمی به 37 میلیارد دالر و تا سال 140۶ به 53 میلیارد دالر افزایش می یابد که حاکی از 
تاثیر مهم این صنعت در اقتصاد کالن کشور است.وی توضیح داد: میزان برداشت خوراک توسط 
صنعت پتروشیمی در سال 1404 به معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام در روز و تا سال 140۶ 

به بیش از ۲.3 میلیون بشکه معادل نفت خام در روز افزایش خواهد یافت.

ســند مالکیت واحد تجاری  به شماره پالک ثبتی کرج 
فرعی 30437 اصلی 151 مفروز و مجزی از 619 و  شماره 
سریال 94الف 976767 بنام آقای مهدی حاجی قاسمی 
فرزند عباس  با کدملــی 0322102286 مفقود و فاقد 

اعتبار است .
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برگ ســبز خودرو  پژو 207 اتومات هاچبک  مدل 
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و به شــماره بدنه و  Kj 264948 و شــماره موتور  

177b0040550 مفقود است

آگهی مفقودی



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 5 آبان 1400  20 ربیع االول 1443  27 اکتبر 2021صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4755 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر فعال سازی کد سوئیفت در کشورهای هدف صادراتی
حل مسائل مالی توسعه صادرات در دستور کار دولت جدید قرار دارد و پیرو این موضوع 
نیز کد سوئیفت در روسیه فعال شده و در ونزوئال نیز به زودی این کد فعال خواهد شد.به 
گزارش ایِبنا، دنیای امروز، عصر ارتباطات و تعامل است و طبیعتا کشوری بازنده است که 
منزوی باشد و نتواند ارتباط اقتصادی سیاسی فرهتگی و ... با دیگر کشورها برقرار کند. 
اگرچه هر کشوری باید نسبت به تقویت توان و قدرت خود در همه بخش ها بکوشد و 
بر توانمندی های خود تکیه کند؛ اما این به معنای عم ارتباط و تعامل نیست. ارتباطات 
مالی در توســعه تجارت بین الملل و اقتصاد داخلی هر کشوری حائز اهمیت است و اگر 
کوچکترین خللی در ان ایجاد شــود، اقتصاد و تجارت دچار آسیب هایی خواهد شد که 
شــاید یکی از آنها تحمیل هزینه های هنگفت باشــد. در این میان سوئیفت به عنوان 
سیستمی که در زمینه حواله ارزی و انتقال پول از کشورها فعالیت دارد، نقش اساسی 
در نقل و انتقاالت بانکی جهانی ایفا می کند اما متاسفانه ایران نمی تواند بهره الزم و کافی 
را از آن ببرد. در سوئیفت پیام های بانکی استاندارد هستند و برای هر نـــوع امور بانکی 
یک پیام مشخص و تعریف شده است و کلیه بانک های عـــضو سوئیفت ملزم هـستند 
برای مخابره پیام از فرمت خاص استفاده کنند. سوئیفت ادعا می کند که حدود ۹۹/۹۹ 
درصـد قابل اطمینان است و دلیل وجودی این ادعا مفقود نشدن یک پیام سوئیفتی از 
اول تأسیس در این شبکه است. بنابراین با حجم زیاد پیام ها قابلیت اطمینان به سیستم 
نزدیک بـه صد در صد است.  سوئیفت جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که 
 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication از حروف اول عبــارت
گرفته شــده و مرکز آن در کشور بلژیک است. مؤسسات مالی در سراسر جهان از این 
سیستم جهت تبادل اطالعات مالی محرمانه خود استفاده می کنند.سوئیفت یک نقطه 
دسترسی یا به اصطالح SAP در اختیار هر کشور قرار می دهد تا به وسیله آن به سیستم 
جهانی ســوئیفت متصل شوند که نقطه دسترسی کشورمان، ایران هم در بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران واقع شده است.ســوئیفت در واقع  قالبی را ارائه می کند که 
تراکنش های بین المللی از طریق آن بدون مشــکل جریان می یابد و ردیابی می شــود. 
بــه این صورت که هر گونه ارســال و دریافت پیام بین واحدهای بانکی داخل کشــور 
و بانک های خارج از کشــور از طریق ســوئیفت انجام می شود، بانک های ایران از طریق 
خطوط به مرکز SAP در بانک مرکزی متصل می شــوند و پیام ها از آنجا برای بانک های 

خارج از کشور فرستاده می شود. به وسیله SWIFT انجام معامالت ارزی در سطح جهانی 
سریع تر، مطمئن تر و کم هزینه تر از قبل انجام می شود.باوجود تحریم های آمریکا طبیعتا 
ما نیز به دنبال مسیرهایی برای نقل و انتقال پول با روش های مختلف از جمله پول ملی 
بوده و هستیم که البته تا کنون نیز از راه های متنوعی استفاده شده است اما به طور قطع 
هزینه های بسیاری در بردارد و شرایط را سخت تر می کند. اما شاید مذاکره با کشورهای 
مختلف برای بهره گیری از راه های قانونی و رسمی متداول بهترین مسیری باید که باید 
در نظر گرفت و برهمین اســاس هم به تازگی رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعالم 
کرد: حل مسائل مالی توسعه صادرات را در دستور کار داریم و پیرو این موضوع نیز کد 
سوئیفت را در روسیه فعال کردیم و در ونزوئال نیز به زودی این کد فعال خواهد شد.این 
اتفاق می تواند ســرآغازی باشد که بتوانیم با کشــورهای دیگر نیز همین رویه را پیش 
بگیریم و بتوانیم تعامل بیشتری با جهان داشته باشیم و مسیر را برای صادرکنندگان و 

فعاالن اقتصادی کشور هموارتر سازیم. 

تاثیر مثبت سوئیفت داخلی در نقل و انتقال پول 
در همین باره، جمشید نفر رئیس کمیســیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به خبرنگار 
ایِبنا گفت: این روشــی که رئیس ســازمان توسعه تجارت به آن اشــاره داشته، درباره 
بانک های کوچک و ایالتی حکم می کند که در روابط بین المللی و بزرگ فعالیتی ندارند 
و از تحریم و جریمه های آمریکا نمی ترسند. در واقع این رابطه بین یک بانک در روسیه 
با بانک های ایران برقرار شــده اســت که به نوعی یک سوئیفت داخلی تعریف کرده اند.

وی ادامه داد: همین کار را ایران با ونزوئال نیز انجام خواهد داد که تا حدودی مشکالت 
نقل و انتقال پول را حل خواهد کرد اما خصوصیات آن، این است که بانک باید کوچک 
باشــد و کار بین المللی نکند. البته این نکته هم قابل تامل است که بانک های کوچک 
سرمایه های کوچکی هم دارند و در نتیجه مبالغ باال را نمی توانند پوشش دهند و آنطور 
که راحت بتوان گردش مالی داشــت، نیستند.رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی 
ایران تاکید کرد: به هر حال مســیر خوبی است که می تواند بخشی از مشکالت را حل 
کند و با کشــورهایی که ارتباط بیشتری داریم تعریف شود تا از بار هزینه های هنگفت 
دور زدن تحریم ها بکاهد.نفر همچنین با اشاره به مهم ترین دغدغه های صادرکنندگان 

گفت: مســائل ارزی اعم از نرخ ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسائل لجستیکی، 
زیرســاخت هــای صادراتی و هزینه هــای باال حمل و نقل به عنوان مشــکالت بزرگ 
صادرکنندگان باید با در کوتاه مدت اصالح شــود.وی افزود: این عزم را در مســئوالن 
میبینم و امیدوارم که پای کار باشــند و بدانند بزرگترین موضوع کشور تولید صادرات 
محور است. ضمن اینکه صادرات تنها مسیری است که می تواند به عنوان موتور محرک 
برای اقتصاد عمل کند. بنده معتقد هســتم ظرفیت هــای صادراتی در همه زمینه ها از 
صنعتی و کشــاورزی گرفته تا فنی مهندسی و گردشگری و معدن به قدری زیاد است 
که می توانیم میزان صادرات غیرنفتی را به بیش از دوبرابر رقم کنونی برسانیم. اگر دولت 
با ذینفعان صادرات یعنی صادرکنندگان مشــورت داشته باشد و راه حل های درستی را 

تعریف کند می توانیم به اعداد و ارقام خوبی در صادرات غیرنفتی کشور دست یابیم.

تکرار تجربه »کونلن« 
همچنین فریال مســتوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در 
گفت و گو با خبرنگار ایِبنا با بیان اینکه ایران تحریم اســت و نمی توانیم از ســوئیفت 
اســتفاده کنیم، اظهار کرد: برای رفع این مشکل ما کاری نمی توانیم انجام دهیم و ساز 
و کار خاصــی برای آن تعریف کنیم؛ بلکه این جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی 
یا همان سوئیفت است که می تواند روابط با ایران را از سر بگیرد.وی ادامه داد: اما اینکه 
بخواهیم ســاز و کاری را مشابه با ســوئیفت برای روابط اقتصادی خود در نظر بگیریم، 
تحقق یافتنی اســت. مانند روابطی که با بانک کونلن در چین داشــتیم و براساس آن 
مســائل مالی به صورت داخلی بین دو کشــور ایران و چین برقرار بود و در واقع جنبه 
بین المللی نداشت. ضمن اینکه در این شرایط، دیگر بانک های چینی نیز به دلیل مسائل 
تحریــم با بانک کونلن کار نمی کردند. در نتیجه می توان گفت در چنین روش هایی به 
صورت جزئی فعالیت برقرار بود و کل سیستم بانکی آن کشور را شامل نمی شد. رئیس 
کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه این روش می تواند 
موثر و روزنه ای برای هموار شدن بخشی از مسیر باشد، تصریح کرد: باید به این نکته هم 
توجه داشت که تجارت ما با روسیه یا ونزوئال چقدر است؟ البته که هر راهی پیدا شود، 

نوعی گشایش در روابط تجاری ما خواهد بود اما نه گشایشی بزرگ.

در ۹ ماهه سال ۲۰۲۱؛
افزایش ۵۰ درصدی صادرات میوه ایران به 

روسیه
ایران در ســال ۲۰۲۱ صادرات میوه به روسیه را 5۰ درصد افزایش داد که در 
این میان سیب و کیوی اصلی ترین کاالهای صادراتی بودند.به گزارش خبرنگار 
ایلنا و به نقل از EastFruit، ارزش صادرات میوه و خشــکبار ایران به روسیه در 
ســه فصل اول ســال ۲۰۲۱ به ارزش ۱۹6 میلیون دالر رسیده یعنی صادرات 
میوه های ایرانی به این کشور در نه ماهه اول سال۲۰۲۱ از نظر ارزشی ۱.5 برابر 
مدت مشــابه در سال ۲۰۲۰ است. افزایش  عرضه میوه و خشکبار ایران به بازار  
روسیه یکی از دالیل مشکالت عرضه کنندگان میوه از مولداوی و ازبکستان در 
سال گذشته است. چون ایران می تواند طیف گسترده ای از میوه ها را تقریباً در 
تمام طول سال عرضه کند که از این بابت نسبت به رقبای خود متمایز می شود. 
همچنین، عرضه کنندگان ایرانی در تبلیغ میوه های خود فعال هستند، در حالی 
که برای مثال صادرکنندگان مولداوی به ندرت به تبلیغ محصوالت خود روی 
می آورند. آنــدری یارمک، اقتصاددان می گوید، ایران از این نظر اغلب در میان 
پنج کشور فعال است و مولداوی معموالً در بین ۱۰ کشور اصلی نیز قرار ندارد.

ســیب یکی از کاالهای اصلی صادراتی ایران به روسیه است. بطوریکه ایران در 
۹ ماهه نخست ســال۲۰۲۱ صادرات خود به این کشور را ۲.5 برابر کرده و به 
۱۲5 هزار تن رســانده اســت. پس از آن، کیوی با 37 هزار تن، هندوانه ۲7.4 
هزار تن، هلو و شــلیل ۲6.6 هزار تن، کشمش ۱۲.۲ هزار تن، خرما 7.4 هزار 

تن قرار دارند.
البته کارشناسان خاطرنشان می کنند که شاید حجم مبادالت بیشتر از این آمار 
باشــد، زیرا برخی از میوه های ایران از طریق کشــورهای ثالث به روسیه صادر 
می شود.تقریباً تمام میوه های ایرانی صادر شده به روسیه در سال۲۰۲۱ افزایش 
چشمگیری داشــته و تنها صادرات انگور، هلو، گیالس، آلو کاهش یافته است. 
طبیعتاً سرمای بهاره که بخشی از برداشت میوه های هسته دار را در ازبکستان 
خراب کرد، بر برداشــت آن در ایران نیز تأثیر دارد.بیشترین نرخ رشد صادرات 
به روســیه در بخش کیوی ایرانی بوده که میزان عرضه آن ۲.7 برابر شــده و 
همچنین صادرات کشمش ایران بیش از دو برابر شده است.به این ترتیب، پس 
از ۹ ماه از سال۲۰۲۱، روسیه سومین بازار مهم میوه و خشکبار برای ایران است. 
در اولین رتبه، با فاصله زیاد از ســایرین، عــراق با 37۰ میلیون دالر قرار دارد. 
هند نیز دومین بازار مهم میوه ایرانی است.سایر کشورهای منطقه نیز از جمله 
بازارهای مهم فروش میوه های ایرانی هستند. قزاقستان دهمین واردکننده میوه 
و آجیل ایرانی، قرقیزســتان یازدهم و اوکراین سیزدهم است. ازبکستان که در 
رتبه هجدهم این فهرســت قرار دارد، با باالترین نرخ رشد خرید از ایران قابل 

توجه بوده و در سال ۲۰۲۱ صادرات به این کشور ۱۱ برابر شده است!

اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان در حوزه 
گردشگری به عنوان الگویی موفق در سطح 

کشورمورد توجه قرارگیرد
به گــزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانــی اصفهان 
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی در این مراســم تغییر رویکرد صرفا 
منفعت محور بــه اعضاء به حضــور فعاالنه در حوزه  
مســئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانــی اصفهان را 

قابل تقدیر دانســت و تاکید کرد این اقدامات می تواند الگویی مناســب برای 
اتاق بازرگانی های سطح کشــور باشد.علی اصغر شالبافیان توجه به گردشگری 
موضوعی را بارزترین جلوه ویدئوهای داســتان های ناگفته اصفهان دانســت و 
گفت: مهم ترین توصیه برنامه ریزان و بازاریابان گردشگری توجه به گردشگری 
موضوعی اســت به طوری که عالوه بر بناها، شیوۀ زندگی، غذا، سوغات و سایر 
جذابیت های شهر مدنظر قرارگیرد.شالبافیان گردشگری در اصفهان را بیش از 
یک صنعت بلکه مانند هوا ضروری دانست و افزود: بسیاری از جلوه های ظهور 
صنایع دیگر نیز از قَِبل گردشگری تحقق می یابد و رویکردی که اتاق بازرگانی 
اصفهان در پیش گرفته در بلندمدت منفعت اقتصادی شهر را به دنبال خواهد 
داشــت. معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به اهمیت 
تقویت زیرســاخت ها و شبکۀ حمل ونقل بین شــهری برای تقویت گردشگری 
گفت: تدوین ویدئوهای داستان های ناگفتۀ اصفهان در واقع یک اعالن عمومی 
برای دعوت مردم به بازدید از اصفهان اســت و شهر اصفهان باید این دعوت را 

یک آغاز بداند نه یک پایان.

دولت از صنایع جهت تامین انرژی مورد نیاز 
حمایت کند

مدیرعامل فوالد هرمزگان  در کمیته رفع موانع تولید 
اســتان هرمزگان خواســتار حمایت دولت از صنایع 
جهت تامین انرژی مورد نیاز شــد.عطاهلل معروفخانی 
مدیرعامل فوالد هرمزگان در کمیته رفع موانع تولید 
استان هرمزگان که با حضور مهدی دوستی استاندار، 

و بابک دین پرســت معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای 
توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشوربرگزار شد ،  مشکالت ناشی ازقطعی 
برق در اســتان هرمزگان را بیش از ســایر استان ها دانست و گفت : خساراتی 
که به فوالد هرمزگان در سه ماه قطعی برق وارد شد قابل توجه  و جبران  آنها 
امروز خیلی سخت و مشکل اســت. وی از صنعت فوالد به عنوان یک صنعت 
مادر یاد کرد و خسارت به این صنعت را خسارت به صنایع پایین دستی زیادی 
دانست.معروفخانی با ابراز نگرانی از زمزمه های کمبود گاز در زمستان از استاندار 
و معاون اقتصادی وزیر کشــور خواســت برای جلوگیری از قطع گازرسانی به 
صنایع مخصوصا شــرکتهای فوالدی تمهیدات الزم اندیشیده شود .مدیرعامل 
فوالد هرمزگان با اشــاره به افزایش هزینه های برق و گاز  ، حمل و نقل جاده 
ای و ریلــی، و مهمتر از همه گندله که ماده اولیه این شــرکت اســت ، زیان 
ناشــی از کمبود انرژی را فشاری مضاعف بر تولید عنوان کرد و خواستار کمک 
دولت شــد.معروفخانی با اشراه به اشتغال زایی این صنعت در استان ، از فوالد 
هرمزگان به عنوان صنعت  پیشرو در مسئولیت های اجتماعی هرمزگان یاد کرد 
و گفت همواره در حد توان خود به یاری استان شتافته و پای کار هستیم. وی 
تامین رایگان اکسیژن بیمارستان های هرمزگان از ابتدای همه گیری کرونا را 
یک مســئولیت اجتماعی مهم فوالد هرمزگان دانست و گفت : با وجود قطعی 
برق ، اما کارخانه اکســیژن ســازی فوالد به تولید ادامه داد تا بیمارستان های 
استان دغدغه کمبود اکسیژن نداشته باشند.معروفخانی ضمن تبریک به مهدی 
دوستی استاندار جدید هرمزگان ، وی را فردی ارزشی و با تجربه در حوزه های 
صنعت ، اجرایی و سیاســی کشور دانست و با تشکر از ریاست محترم جمهور 
و وزیر کشور از این انتخاب گفت :  انشاهلل  حضور ایشان به عنوان استاندار در 

استان باعث رشد و توسعه بیش از پیش خواهد بود.

رئیس سازمان حمایت به مهر خبر داد؛
همکاری سازمان حمایت و وزارت راه در 

افزایش عرضه روغن موتور
رئیس ســازمان حمایت گفت: طی مذاکره با وزارت راه و شهرســازی، ســازمان 
راهداری و اســتانداری ها، به عامالن و فعاالن دارای کد نقش اعالم شده که می 
توانند نسبت به دریافت روغن موتور مازاد اقدام کنند.عباس تابش در گفت و گو 
با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه سامانه جامع تجارت برای کاالهای هدف، 
اظهار کرد: با توجه به ثبت اسناد در سامانه جامع تجارت و با عنایت به انجام تست 
موفق بین سامانه های تولید و فروش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سامانه جامع 
تجارت باید زیرساخت الزم جهت ایجاد وب سرویس توسط مجتمع های پتروشیمی 
ایجاد شود. همچنین شرکت بورس کاالی ایران و مجتمع های پتروشیمی موظف 
هســتند اطالع رسانی الزم را در خصوص لزوم ثبت نام اخذ کد نقش و ثبت انبار 
به خریداران محصوالت پتروشیمی انجام و گزارش مربوطه را به سازمان حمایت 
ارسال کنند.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص 
شرکتهای تولیدکننده روغن موتور گفت: شرکتهای تولیدکننده روغن موتور ضمن 
اهتمــام ویژه در امر ثبت کلیه اطالعات مربــوط تولید، موجودی و فروش روغن 
موتور تصفیه اول در ســامانه جامع تجــارت به صورت هفتگی، باید باقید فوریت 
و حداکثر ظرف 7۲ ساعت، نســبت به ثبت کاال اطالعات میزان فروش و انتقال 
مالکیت روغن موتور به عاملین و نمایندگی های فروش شــرکت اقدام کنند.وی 
افزود: طی مذاکره با وزارت راه و شهرســازی، سازمان راهداری و استانداری ها، به 
عامالن و فعاالن دارای کد نقش اعالم شده که می توانند نسبت به دریافت روغن 
موتور مازاد اقدام کرده و از فروش به عامالنی که دارای کد نقش نیستند، خودداری 
شــود.تابش در خصوص لوازم خانگی گفت: اداره کل بازرســی و مبارزه با قاچاق 
کاالهای ســرمایه ای موظف است به صورت میدانی از انبارهای واحدهای توزیعی 
اعم از عمده فروشــی و خرده فروشی در خصوص لوازم خانگی )پنج قلم اولویت 
دار( بازرســی به عمل آورده و گزارش مرتبط را ارائه کند و همچنین انجمن های 
ذیربط موظف هســتند بر اساس گزارش مأخوذه از سامانه جامع تجارت فهرست 
واحدهایی که هنوز نســبت به ثبت نام در سامانه و اخذ کد نقش اقدام نکرده اند 
را ارائه کنند.وی با اشــاره به اطالعات در زمینه پوشــک خردسال اظهار کرد: به 
منظور امکان دستیابی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی برای پیگیری از واحدهای 
تولیدی جهت ثبت اطالعات تولید و فروش در ســامانه جامع تجارت، دسترسی 
الزم در ســامانه جامع تجارت برای نماینده انجمن توســط مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت.وی در زمینه ثبت شیر خشک در سامانه افزود: 
کلیه واحدهای تولیدکننده و مصرف کننده موظف به اعالم میزان موجودی انبار 
خود از طریق سامان جامع انبارها و سامان جامع تجارت هستند.الزم به ذکر است، 
بر این اساس چنانچه واحدهای مذکور نسبت به اعالم موجودی کل و یا قسمتی 
از کاال و شیرخشــک صنعتی خود اقدام نکرده اند موظف هستند در اسرع وقت 

نسبت به ثبت اطالعات مذکور اقدام کنند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا: 
مصوبات اجرایی نشده در خصوص حمایت از 

اصناف را پیگیری می  کنیم
نشست هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با حضور فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا برگزار شد.نشست سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و سردار 
حســین سپهر، فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور هیات 
رئیسه اتاق اصناف ایران و غالمرضا حسن پور رئیس  سازمان بسیج اصناف کشور 
برگزار شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در این 
نشســت با گالیه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از 
اصناف گفت: مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونــا در خصوص حمایت از اصناف 
آســیب دیده محدود بود اما همان هم تماما اجرایی نشــد. لذا از قرارگاه عملیاتی 
مقابلــه با کرونا می خواهیم که با دســتگاه های ناقض این مصوبات برخورد کنند.

سعید ممبینی بیان کرد: با وجود خسارت بسیار زیادی که اصناف در دوره شیوع 
کرونا متحمل شدند اما حمایت موثری از این قشر نشد. البته استمهال هایی در نظر 
گرفته شــد اما این ها باری از دوش اصناف بر نداشــت. بنابراین تکرار استهمال ها، 
توصیه نمی شــود. دولت باید به جبران نقدینگی اصناف کمک کند تا این مشاغل 
حفظ شــوند و بازار بیش از این آسیب نبیند. در این باره کمک های دولتی بیشتر 
متوجه صنایع تولیدی است در حالی که تولید بدون توزیع معنایی ندارد.وی ادامه 
داد: ارائه تسهیالت با سود ۱۲ درصد نیز از مصوبات ستاد بود که قرار بود با پروانه 
کسب یا با سفته ارائه شود اما بانک ها همکاری نکردند. تامین اجتماعی نیز نه تنها 
کمــک نکرد بلکه واحدهای صنفی را بابت تاخیــر در پرداخت حق بیمه جریمه 
می کند. همچنین، اکثر شهرداری های کشور با مجوز شورای شهر، عوارض را بعضا 
تــا چند برابر افزایش داده اند.ممبینی تصریح کرد: البته برخی از واحدهای صنفی 
مثل فروشــگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت ها ممکن است در دوره کرونا افزایش 
فروش را هم تجربه کرده باشند اما آن دسته از مشاغل آسیب دیده از کرونا انتظار 
حمایت هایی فوری و متناسب دارند.رئیس اتاق اصناف ایران در گزارشی از میزان 
چک های برگشــتی گفت: در حالی که بر اساس گزارش های بانک مرکزی، میزان 
چک های برگشتی در طی سال های گذشته حدود ۸ تا ۱۲ درصد بوده، این میزان 
در فروردین و اردیبهشــت ۹۹ به حدود ۲۰ درصد رسید و عمال ۱6 هزار میلیارد 
تومان چک اصناف برگشــت خورد. در آذر ۹۹ با موج سوم کرونا و تعطیلی ها ۲۲ 
هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. در آن دوره دو مصوبه از ستاد کرونا 
داشــتیم که حداقل در زمان تعطیلی اصناف، چک ها را برگشت نزنند اما بانک ها 
بی توجه به این مصوبات اقدام کردند. در اسفند ۹۹ نیز، 3۲ هزار میلیارد تومان چک 
اصناف برگشت خورد. برگشت این میزان چک در اسفند ماه، یعنی ماه رونق بازار 
معنای سنگینی دارد. در آخرین آمار بانک مرکزی که شهریور ۱4۰۰ منتشر شد 
می بینیم که از ۲5۰ هزار میلیارد تومان ارزش مجموع چک هایی که صادر شــد، 

3۰ هزار میلیارد تومان )۱۲ درصد( چکها برگشت خورد.

خبر خوش برای واردکنندگان 
 ترخیص ۴۰درصد سرم های دپو شده

معــاون فنی گمرک از تســهیالت جدید برای واردکننــدگان خبر داد و گفت: 
از روز گذشــته پذیرش پرداخت مالیات بر ارزش افــزوده واحد های تولیدی به 
صورت ضمانت نامه بانکی امکان پذیر شده است.اقتصادآنالین - فاطمه اکبرخانی؛ 
مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنالین درباره آخرین وضعیت 
کاال های موجود در گمرکات کشــور توضیــح داد: بالغ بر 6.6میلیون تن کاالی 
تخلیه شــده، درحال تخلیه و روی کشــتی ها در ۸بندر کشور موجود است که 
بیش از ۲.۸میلیون تن آن در بندر امام خمینی دپو شــده اســت.او ادامه داد: از 
این میزان سهم کاال های اساسی مشمول ارز 4۲۰۰تومانی 3.7میلیون تن و بالغ 
بــر 3.5میلیون تن هم کاال ی غیر اساســی و غیرکانتینری در گمرکات موجود 
اســت.به گفته این مقام مسئول، روز گذشته هم 5۰۰هزار تن کاالی اساسی در 
گمرکات تخلیه شد و 37فروند کشتی بالغ بر ۲.4میلیون تن کاال شامل روغن، 
جو، دانه های روغنی، ذرت، گندم، شکر و سویا هم به بنادر رسیده اند.معاون فنی 
گمرک از ترخیص بیش از 7.3میلیارد دالر کاالی اساسی از ابتدای سال خبر داد 
و گفت: در حال حاضر عالوه بر کاالهای اساســی موجود، بالغ بر 3.5میلیون تن 
کاال ی غیر اساسی و غیرکانتینری نیز در گمرکات موجود است که ۸5درصد آن 
مربوط به مواد اولیه تولیدی، تجهیزات، ماشین آالت و کاال های واسطه ای است.

وی تاکید کرد: اگر صاحبان این کاال ها با تاخیر در تخصیص ارز مواجه هستند، 
می توانند با ارائه درخواست ۹۰درصد کاالی خود را به صورت درصدی ترخیص 
کنند.ارونقی در ادامه به تسهیالت ارائه شده از سوی دولت به واردکنندگان اشاره 
کــرد و افزود: امکان پرداخت حقوق ورودی گمرک با ضمانت نامه بانکی و اجازه 
ترخیص بخشی از کاال ها به صورت نسیه، برای وارد کنندگان در نظر گرفته شده 
است.معاون فنی گمرک ادامه داد: همچنین دریافت حقوق ورودی در پایان کار 
یعنی بعد از انجام تشــریفات گمرکی یکی دیگر از تسهیالت دولت است؛ ضمن 
اینکه از روز گذشــته مصوبه پذیرش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واحد های 
تولیدی به صورت ضمانت نامه بانکی هم تمدید شــده است.ارونقی در پایان به 
وضعیت سرم های وارداتی دپو  شده هم اشاره کرد و گفت: ۱3۰۰تن برابر با سه 
میلیون ســرم انسانی ظرف دو ماه گذشته وارد کشور شده و در گمرک شهریار 
و تهران دپو شــده بود که با پیگیری انجام شده، طی سه روز اخیر 4۰درصد آن 

ترخیص و مابقی هم درصورت صدور مجوز از گمرک خارج خواهد شد.

در نیمه نخست امسال محقق شد؛
تولید ۱۲.۹ میلیون تن فوالد خام

شــرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور در نیمه نخست امسال 
۱۲ میلیــون و ۸۸۸ هــزار و ۲۰۰ تن فوالد خام تولیــد کردند.به گزارش ایرنا، 
واکاوی آمارهای رســمی منتشــر شــده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
اســت شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور از ابتدای امسال تا 
پایان شهریورماه بیش از ۱۲ میلیون و ۸۲۲ هزار و 6۰۰ تن محصوالت فوالدی 
تولیــد کردند.با این حال، تولید فوالد خام و محصوالت فوالدی در هم ســنجی 
با پارســال به ترتیب ۹.5 درصد و 3.۸ درصد کاهشــی شد که به نظر می رسد 
اصلی تریــن عامل آن قطعی های مقطعی بــرق کارخانجات فعال در این بخش 
باشــد.در بخش کاتد مس آمارها در مقایسه با پارســال افزایش نشان می دهد 
و کارخانجــات موفق به تولید ۱5۰ هزار و 7۰۰ تن از این محصول شــدند که 
حاکی از رشــد 3.7 درصدی است.بیشترین میزان رشد تولید نیز در این مدت 
برای شــمش آلومینیوم با ۲7.7 درصد رقم خورد و چهار شرکت بزرگ داخلی 
۲65 هزار و ۸۰۰ تن از این محصول تولید کردند.ســیمان دیگر محصول بخش 
معدن و صنایع معدنی اســت که متاثر از قطعی های برق نیمه نخست امسال را 
کاهشی پشت سر گذاشت. به طوری که کارخانجات سیمان توانستند 3۲ میلیون 
و 354 هــزار و 7۰۰ تن از این محصول تولید کرده و 6 ماهه امســال را با افت 
۹.۲ درصدی به پایان برسانند.در تولید آلومینا و کنسانتره زغال سنگ نیز کاهش 
تولید را شــاهد بودیم، چنان چه تنها تولیدکننده پودر آلومینا در کشور با تولید 
۱۱6 هــزار و ۱۰۰ تن محصول، افت 4.6 درصدی ثبت کرد.همچنین در تولید 
کنسانتره زغال سنگ کاهش 6 درصدی ثبت شد و شرکت ها 7۲4 هزار تن از این 
محصول تولید کردند.برپایه این گزارش، کارخانجات داخلی تا پایان شهریورماه 
امســال ۲۲۱ میلیون و ۲۸5 هزار و 6۰۰ متر مربع کاشی و سرامیک )رشد 5.7 
درصدی(، 65۸ هزار و ۲۰۰ تن شیشــه جام )رشد ۲5.4 درصدی( و ۲۹ هزار و 
۹۰۰ تن ظروف چینی )رشد ۱7.۲ درصدی( تولید کردند.ایران دارای ۸۱ نوع از 
انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار ۲.7 
میلیارد تن )هشت دهم درصد کل ذخایر جهان( و ذخایر سنگ معدن مس به 
مقدار ۲.6 میلیارد تن )چهار دهم درصد از ذخایر جهانی( است. ایران همچنین 

دارای ۱۱ میلیون تن روی )چهار درصد از ذخایر جهانی( است.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان 
توســعه تجارت گفت: توافقنامه تجارت 
آزاد با ســوریه سال ۸۹ امضا شد اما به 
دالیلی غیرفعال بود و قرار است به زودی 
اجرای آن از ســرگرفته شود.به گزارش 
مهر، فــرزاد پیلتن در مــورد توافقنامه 
تجارت آزاد با ســوریه، اظهار کرد: سال 
۸۹ توافقنامه تجارت آزاد با سوریه امضا 
شد که به جز ۸۸ قلم کاال، مبادله سایر 
کاالها بین دو کشــور مشمول موافقت 
نامــه تجارت آزاد شــد؛ یعنی تجار دو 
کشــور اجازه یافتند صرفــاً با پرداخت 
4 درصــد تعرفه بازرگانــی این کاالها 
را مبادله کنند.مدیــرکل دفتر عربی و 
آفریقایی ســازمان توسعه تجارت ایران 
افزود: علیرغم امضــای این موافقتنامه 
اما بــه دلیل سیاســت های دولت های 
ایران و سوریه در زمینه ممنوعیت ها و 
محدودیت هــای صادراتی و وارداتی که 
به خاطر مسائل اقتصادی ۲ کشور وضع 
شد، عماًل امکان اســتفاده تجار از این 
موافقت نامه محدود شــد.وی ادامه داد: 
فعال ســازی این موافقت نامه با سوریه 

که قرار است وزیر صمت بزودی در سفر 
به ســوریه آن را عملیاتــی کند به این 
معناست که تجار دو کشور در مبادالت 
بیــن ایران و ســوریه از محدودیت ها و 
ممنوعیت های صادراتی و وارداتی جاری 
مستثنی هستند.مدیرکل دفتر عربی و 
آفریقایی ســازمان توسعه تجارت ایران 
در خصــوص صادرات خدمــات فنی و 
مهندســی، اظهار کــرد: در صورتی که 
موافقتنامه تجارت آزاد با ســوریه فعال 
شــود، امکان بهره منــدی پروژه ها از 
تســهیالتی که در این موافقتنامه دیده 
شده و بخشی از ماشین آالت و تجهیزاتی 
که در خدمات فنی و مهندسی استفاده 
می شــود، فراهم می شود.پیلتن تصریح 
کرد: برای افزایش مبــادالت تجاری با 
ســوریه مشــکالت دیگری وجود دارد؛ 
حمل و نقــل کاال از طریق دریا، زمان 

بر است و همین مساله صادرات کاال به 
بازار ســوریه را با هزینه مضاعفی همراه 
کرده اســت.وی افزود: حمل و نقل کاال 
از طریق زمینی هم امکان پذیر نیست، 
زیرا کاالها از مسیر عراق باید به سوریه 
حمل شــوند که نیازمنــد توافقنامه 3 
جانبه اســت که البته مقدمات امضای 
این توافقنامه فراهم شده ولی تا نهایی 
شدن زمان نیاز دارد.مدیرکل دفتر عربی 
و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران 
گفت: مشکل بعدی مربوط به مبادالت 
بانکــی اســت؛ در حال حاضــر امکان 
تبادل پول بین تجار دو کشور از طریق 
سیستم بانکی فراهم نیست. استفاده از 
بقیه راهکارها و سازوکارها جهت تبادل 
پــول، هزینه هایی را به تجار ۲ کشــور 
تحمیل می کند که به دنبال پیدا کردن 
راه حلی برای آن هســتیم.وی در مورد 

ســفر وزیر صمت به سوریه، اظهار کرد: 
سفر آینده آقای فاطمی امین به سوریه 
می تواند کمک خوبی به تسهیل تجارت 
بین دو کشور کند؛ همزمان با این سفر 
کمیته های بازرگانی و صنعتی نیز برگزار 
خواهد شد.پیلتن در مورد میزان تجارت 
با ســوریه، گفت: در سال گذشته ۱۱5 
میلیون دالر صادرات به سوریه داشتیم. 
همچنیــن در 6 ماه نخســت امســال 
میزان صــادرات به این کشــور حدود 
75 میلیــون دالر بود کــه پیش بینی 
می شود تا آخر ســال به ۱5۰ میلیون 
دالر برســد.وی تاکید کرد: طبق برنامه 
ریزی های انجام شــده، تا سال ۱4۰4، 
حجم مبادالت بین ایران و سوریه باید 
به ۲ میلیارد دالر برســد.پیلتن گفت: 
البته رســیدن به این هدف مشروط به 
حل مشکالت و تأمین الزاماتی همچون 
همکاری همه دســتگاه های مسئول در 
تجهیز زیرســاخت های تجاری از جمله 
گمرک، اتاق های بازرگانی، وزارت راه و 
شهرسازی، سازمان کشتیرانی، شرکت ها 

و انجمن ها و تجار است.

از سرگیری توافقنامه تجارت 
آزاد با سوریه در آینده نزدیک
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مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در مجمع عمومی سالیانه اعالم کرد:

کسب ۱۳۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی در یکسال
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با اعالم عملکرد فارس در 
بخش های مختلف از افزایش ۷۱ درصدی درآمد عملیاتی، ۱۶۴ درصدی سود 
عملیاتی و ۱۴۸ درصدی ســود خالص این گروه خبــر داد.به گزارش روابط 
عمومی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، مجمع عمومی عادی سالیانه 
فارس با حضور ۵۴ درصد از ســهامداران و با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در ســالن اجتماعات این شــرکت برگزار شــد.در این مجمع که به ریاست 
مصطفی امید قائمی برگزار شــد، بعد از استقرار هیات رئیسه، جعفر ربیعی 
به ارائه گزارش عملکرد ســاالنه فارس منتهی به خــرداد ۱۴۰۰ پرداخت و 
در این گزارش همچنین برخی از مهم ترین دستاوردهای کسب شده توسط 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از سال مالی ۹۸ تاکنون را تبیین کرد.

مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ابتدای سخنان خود با 
اعالم اینکه فارس موفق به کسب مقام اول بیشترین مبلغ سود خالص در بین 
شــرکت های پذیرفته شده در بازار ســرمایه ایران شد، در بخش سود و زیان 
تلفیقی، درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ را ۱۳۲ 
هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این میزان درآمد عملیاتی نسبت 
به سال گذشته ۷۱ درصد افزایش داشته، همچنین در این مدت فارس موفق 
به کســب ۴۶ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان ســود عملیاتی شد که ۱۶۴ درصد 
بیشــتر از مدت مشابه سال گذشته است، سود خالص هم به عدد ۶۷ هزار و 
۱۸۲ هزار میلیارد رســید که بیش از  ۴۰ هزار میلیارد تومان بیش از ســال 

گذشته است و افزایشی ۱۴۸ درصدی داشته است.
وی سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی را ۵۱ هزار و ۵۳۶ 
میلیارد تومان اعالم کرد و ادامه داد: این میزان ۱۴۴ نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشته رشد داشته و سود پایه هر سهم نیز ۱۸۱۸ ریال بوده که ۱۴۶ 
درصد بیشــتر از سال گذشته است.نائب رئیس هیات مدیره فارس همچنین 
به ســود و زیان شرکت اصلی پرداخت، سود حاصل از سرمایه گذاری ها را ۳۹ 
هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این میزان ۸۵ درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش داشت و در این مدت ۳۹ هزار و ۸۵ میلیارد تومان سود 
عملیاتی فارس کسب کرده که ۸۵ درصد بیشتر از سال گذشته است و سود 
خالص با ۸۴ درصد افزایش به ۳۸ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان رســیده است و 
ســود پایه هر ســهم با ۸۵ درصد افزایش به ۱۳۵۴ ریال رسید.وی در بخش 
ترازنامــه تلفیقی، میزان دارایی را ۳۰۳ هــزار و ۸۹ میلیارد تومان اعالم کرد 
که ۴۶ درصد نســبت به سال گذشــته افزایش داشته و میزان بدهی را ۱۹۸ 
هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان عنوان کرد که ۳۱ درصد نســبت به سال گذشته 
تغییر داشته است.ربیعی در توضیح ترازنامه شرکت اصلی، اظهار داشت: دارایی 
شرکت تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ به ۱۱۰ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان رسیده که ۴۷ 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، میزان بدهی به ۳۵ هزار و ۵۳۶ 
میلیارد تومان رسیده که تنها ۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، 
همچنین حقوق مالکانه به ۷۵ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان رســیده که رشدی 
۷۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشت و سرمایه ثبت شده شرکت نیز در 
پایان این سال مالی ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۱۰۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بیشتر است.وی در ادامه گزارش خود به مجمع به 
روند طی شــده افزایش سرمایه فارس از فروردین ۱۳۹۲ با عرضه اولیه سهام 
این شــرکت با سرمایه ۲ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان تا امروز پرداخت و گفت 
که از سال ۱۳۹۷ تاکنون سرمایه فارس از ۵ هزار میلیارد تومان به ۲۸ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته رسیده که معادل ۴۷۴ درصد است.

ربیعــی همچنین به ارائه گزارشــی از تأمین مالی پروژه های دردســت اجرا 
پرداخت و گفت: تأمین مالی صورت گرفته از صندوق توســعه ملی، سیستم 
بانکی، فاینانس و یوزانس، هلدینگ و شرکت های تابعه و انتشار اوراق از ابتدای 
تیر ۱۳۹۷ تاکنون مجموعاً ۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و ۲ میلیارد و ۲۲۴ 
میلیون دالر و اخذ موافقت اصولی به مبلغ ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۱۶۱ 
میلیون دالر بوده اســت و این توفیقات در حالی به دست آمد که شدیدترین 
تحریم ها علیه کشورمان و مجموعه هلدینگ خلیج فارس اعمال شد و در اینجا 
الزم است از همراهی سیستم بانکی برای تأمین مالی پروژه های فارس تشکر 
کنم.مدیرعامل شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس درباره جزئیات این 
تأمین مالی در مدت مورد اشــاره گفت: سهم صندوق توسعه ملی در مجموع 
یک میلیارد و ۳۴۷ میلیون دالر، سیستم بانکی ۲۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان 
و ۲۹۰ میلیون دالر به صورت ارزی، فاینانس و یوزانس به میزان ۵۴۵ میلیون 
دالر و هلدینگ و شرکت های تابعه ۲ هزار و ۳۳ میلیارد تومان و ۵۷ میلیون 

میلیون دالر و انتشار اوراق هزار میلیارد تومان بوده است.
نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس همچنین به 
عملکــرد فارس در تأمین مالی از بازار پول پرداخت و گفت: از ابتدای ســال 
۱۳۹۷ تاکنون مجموعاً ۵۳.۶ هزار میلیارد تومان از بازار پول تأمین مالی ریالی 
شده که ۳۵.۸ هزار میلیارد تومان آن بابت پروژه ها بوده و ۱۷.۸ هزار میلیارد 
تومان آن بابت بازپرداخت بدهی های شرکت اصلی بوده است که این عملکرد 
در سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ معادل ۴۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده که 
۳۴.۱ هزار میلیارد تومان آن بابت پروژه ها و ۱۳.۱ هزار میلیارد تومان آن بابت 

بازپرداخت بدهی شرکت اصلی بوده است.
ربیعی ادامه داد: در بخش تأمین مالی ارزی از بازار پول از ابتدای سال ۱۳۹۷ 
تاکنون ۴۹۹ میلیون دالر تأمین شده که ۳۳۸ میلیون دالر شامل اخذ مصوبه 
و ۱۶۱ میلیون دالر شامل اخذ موافقت اصولی می شود و دستاورد این بخش 
تنها در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۰ معادل ۳۲۹ میلیون دالر بوده است.

جعفر ربیعی در ادامه گزارش خود به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 
خرداد ۱۴۰۰، با اشاره به مشکالت ناشی از تحریم ها برای صادرات محصوالت 
پتروشــیمی گفت: بعد از تحریم های آمریکا همکارانــم در تجارت صنعت، 
حداکثر تالش خود را برای صادرات موفق محصوالت پتروشیمی به کار بستند 
و در این مسیر توفیقات فراوانی به دست آوردند و تنها در بخش حمل و نقل 
دریایی با توجه به اینکه مشــتریان ما بعــد از تحریم ها به جای مبدأ، کاالی 
خود را در مقصد تحویل می گرفتند توانستیم تا ده برابر ظرفیت این بخش را 
تقویت کنیم.  مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: در 
بخش صادرات، کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته که به دلیل محرمانه بودن 
این اطالعات و جلوگیری از سواســتفاده دشمنان این مرز و بوم نمی توان در 
این برهه از تاریخ بــه آن پرداخت، اما چند آمار به صورت کلی جهت اطالع 
ســهامداران اعالم می کنم.  وی افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور 
۱۴۰۰ مجموعــاً موفق به صادرات ۱۲.۰۳ میلیارد دالر محصول شــدیم که 
معــادل ارزی آن با توجه به نرخ های مختلــف ارز در برهه های مختلف ۱۷۰ 
هزار میلیارد تومان می شود و صادرات ما در سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۷۸ میلیارد 
دالر و ۵۹ هــزار میلیارد تومان معادل ریالی بوده اســت.  نائب رئیس هیات 
مدیره شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، درصد ایفای تعهدات ارزی 
فارس از ابتدای ســال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ را ۱۴۸ درصد اعالم 
کرد و گفت: خوشبختانه درصد ایفای تعهدات ارزی ما در سال ۱۳۹۹ معادل 

۲۱۲ درصد بوده است.  
ربیعی تاکید کرد: به ســهامداران این مژده را می دهم که فارس در شش ماه 
ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳۵ میلیارد دالر صادرات محصول داشته که رقم 

قابل توجهی است و با این روند شاهد شکسته شدن رکورد صادرات فارس در 
ســال های گذشته تا پایان سال خواهیم بود.  وی سپس به سایردستاوردهای 
مالی فارس در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: کسب مقام 
اول بیشترین مبلغ ســود خالص در میان شرکت های پذیرفته شده در بازار 
سرمایه ایران، افزایش ۸۴ درصدی سود خالص شرکت اصلی و ۱۴۴ درصدی 
سود خالص تلفیقی قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی نسبت به سال مالی 
گذشته، اخذ ۱۶۸ میلیون دالر تسهیالت ارزی جهت تأمین مالی پروژه های 
شرکت های تابعه، اخذ موافقت اصولی برای ۷.۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بلندمدت از سیســتم بانکی با نرخ مؤثر ۱۸ درصد ســالیانه برای پروژه های 
در دســت اجرا هلدینگ، بهبود مدیریت نقدینگــی و افزایش ۲۳۹ درصدی 
ســود ســپرده های بانکی گروه و ۱۹۰ درصدی شرکت اصلی نسبت به سال 
مالی گذشته، علیرغم افزایش دریافت تسهیالت و اعتبارات از سیستم بانکی 
و کاهش نرخ ســود ســپرده از جمله این دستاوردهاست.  مدیرعامل شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد: خوشبختانه موفق شدیم وزنه بسیار 
ســنگین بدهی های ارزی که به پای فارس بود را از بین ببریم و امروز اعالم 
می کنم که فارس هیچ بدهی ارزی مورد توافقی ندارد و تنها ۶۸ میلیون دالر 
مورد اختالف با شرکت ملی صنایع پتروشــیمی وجود دارد که برای تعیین 
تکلیف به معاونت حقوقی ریاســت جمهوری ارجاع شده که نظر این معاونت 
مــورد پذیرش هر دو طــرف خواهد بود.  وی ادامــه داد: پرداخت مبلغ ۵۶۹ 
میلیون دالر بابت بازپرداخت و تســویه کامل بدهی ارزی فارس به شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی طی ســال مالی مورد گزارش، پرداخت مبلغ ۵۹۸ 
میلیون دالر بابت بازپرداخت و تســویه کامل بدهی ارزی فارس به شــرکت 
ملی نفت ایران طی ســال مالی مورد گزارش و تــا تاریخ تهیه این گزارش، 
اخذ مبلغ ۱۳.۱ هزار میلیارد تومان تســهیالت بلند مدت از سیســتم بانکی 
با نرخ مؤثر ۱۵.۴ درصد ســالیانه برای بازپرداخت بدهیهای ارزی هلدینگ از 
اقدامات مؤثر فارس بوده اســت و تسویه بدهی های ارزی و تبدیل بدهی های 
ارزی به ریالی آن هم با درصد بســیار پایین، موجب صرفه اقتصادی ۳۶ هزار 
میلیارد تومانی برای فارس شده است.  ربیعی همچنین با اشاره به مشکالتی 
که شرکت هایی همچون خوزستان، کارون، اروند، تندگویان و… در سال های 
گذشته داشــتند گفت: بهبود در ساختار مالی این شرکت ها موجب افزایش 
قابل مالحظه در سودآوریاین شرکت ها، ورود برخی از این شرکت ها به بورس 
و آمادگی برخی دیگر از این شــرکت ها برای ورود به بورس شــده اســت و 
امروز هیچ شرکت مشکل داری در هلدینگ نداریم.  مدیرعامل شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، تصریح کرد: اخذ موافقت شورای رقابت و شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی بابت رفع نواقص اصلی دستورالعمل شورای رقابت، 
جهت قیمتگذاری نرخ های ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و به بعد سرویس های 
جانبی تولیدی شرکت های فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس 
و همچنیــن افزایش و منطقی تر شــدن نرخ های مذکور، اســتخراج ارزش 
مصفانه عمده ســرمایه گذاری های انجام شده در شرکت های فرعی مشمول 
تلفیق و اصالح محاســبات سرقفلی در صورت های مالی تلفیقی میان دوره ای 
و پایان دوره ای سال مورد گزارش و اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی به عنوان 
حسابرس مســتقل در این خصوص و حذف بند گزارش مربوط به سرقفلی، 
استقرار و راه اندازی کلیه سامانه های حوزه مالی به صورت یکپارچه و تحت وب 
در هلدینگ و کلیه شرکت های تابعه از دیگر دستاوردهای مالی فارس است. 
 جعفر ربیعی در ادامه گزارش خود به مجمع عمومی عادی ســالیانه فارس به 
ارائه دستاوردهای این گروه در بازار سرمایه پرداخت.  او با اشاره به عرضه اولیه 
ســهام پارس، نوری، تندگویان، آریاساسول، ارومیه و بوعلی ازتیر ۹۷ از تداوم 
روند عرضه اولیه ســهام شرکت های این گروه به بازار سرمایه با ورود شرکت 
پتروشــیمی بندرامام، شرکت پتروشــیمی اروند، شرکت پتروشیمی کارون، 
شــرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد، شرکت پتروشیمی خوزستان و… به 
بورس خبر داد.  مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جمع ارزش 
بازار شرکت های گروه تا ۲۱ مهر را ۸۲۶ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 

سهم فارس و گروه از کل ارزش بازار ۱۲.۳ درصد است.  
وی در ادامه به بررسی وضعیت سهام این گروه در سه دوره رونق بازار سرمایه، 
افول بازار سرمایه و بازگشت بازار سرمایه پرداخت و ادامه داد: از ۳۰ مهر ۹۸ 
تا ۱۲ مرداد ۹۹، شــاخص کل بورس ۵۷۴ درصد رشــد داشت و فارس ۶۴۶ 
درصد رشــد داشت، در دوران افول بازار سرمایه از مرداد ۱۳۹۹ تا اردیبهشت 
۱۴۰۰ شاخص ۴۷ درصد کاهش داشت و فارس ۴۹ درصد کاهش، همچنین 
در دوران بازگشت بازار سرمایه از خرداد ۱۴۰۰ تا ۲۱ مهر شاخص ۲۸ درصد 
و فارس ۵۳ درصد رشــد داشت که نشان از جایگاه و عملکرد خوب فارس در 
این مدت دارد.  ربیعی در بخش عملکرد بازارگردانی شرکت های زیر مجموعه 
از ابتدای ســال مالی فارس به تاریخ اول تیر ۱۳۹۹ تا ۲۱ مهر  ۱۴۰۰ گفت: 
در ایــن مدت آریا ۱۶۷ درصد، نــوری ۱۳۳ درصد، بوعلی ۸۵ درصد، پترول 
۶۱ درصد، پارس ۵۶ درصد، فارس  ۵۲ درصد، مبین ۲۹ درصد، شگویا منفی 
پنج و بفجر منفی ۱۱ بازدهی داشــته و شاخص کل بورس در این مدت ۱۰ 
درصد بازدهی داشته است.  وی از نمادهای فارس، پترول، پارس، نوری، آریا، 
شگویا، مبین، بفجر، پارتا، بوعلی، شاروم، شلرد، بورس، شصفها، پیزد و… به 
عنوان نمادهایی یاد کرد که در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 
خلیج فارس، بازارگردانی می شــوند.  نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، تاکید کرد: در حالی که در یکسال گذشته بسیاری 
از بازارگردان ها ضرر کردند ما در این صندوق با حدود ۵ هزار میلیارد تومانی 
که در این سال تزریق کردیم نه تنها هیچ ضرری نکردیم که سود هم کردیم. 
 مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره عملکرد تأمین مالی 
فارس از بازار سرمایه گفت: از سال مالی منتهی به خرداد ۱۳۹۸ تا سال مالی 
منتهی به خرداد ۱۴۰۰ مجموعاً ۴ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان از عرضه اولیه، 
۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از افزایش ســرمایه و ۴ هزار میلیارد تومان از 
انتشــار اوراق بدهی و در مجموع ۳۲ هزار و ۶۷ میلیارد تومان از بازار سرمایه 
تأمین مالی شــده است.  ربیعی همچنین از افزایش سرمایه فارس در سه ماه 
پیش رو در صورت موافقت مجمع باعدم تخصیص کامل ســود سهام از محل 
ســود انباشته خبر داد و گفت: با این افزایش ســرمایه به اولین شرکت بازار 
سرمایه از نظر سرمایه ثبت شده تبدیل خواهیم شد و سهامداران از سود این 
افزایش سرمایه بهره مند خواهد شد.  وی اخذ محوز تأمین سرمایه خلیج فارس 
را از اقدامات مهم این گروه در ســال مالی ۱۳۹۹ خواند و گفت: با این مجوز 
عماًل انحصار تأمین ســرمایه که در اختیار گروه بانکی بود شکسته شد و یک 
گروه صنعتی توانست برای اولین بار این مجوز را اخد کند و در آینده نزدیک 
خواهیم بود که این شــرکت چه کارهای بزرگی در تأمین سرمایه پروژه های 
مختلف و از جمله نفت و گاز و پتروشــیمی انجام خواهد داد و تأســیس این 

تأمین سرمایه و خدماتی که خواهد داد از کارهای ماندگار خواهد بود.  
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با اعــالم این خبر که 
پذیره نویسی تأمین سرمایه خلیج فارس از یک ماه دیگر آغاز می شود، اظهار 
داشــت: ۲۰۰ میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیارد تومان ســرمایه این شــرکت از 
طریق فرابورس پذیره نویســی عمومی خواهد شد.  ربیعی در ادامه به بخشی 
دیگر دستاوردهای شرکت در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و افزود: 

پذیرش و عرضه اولیه ســهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در بازار سرمایه 
و انجام اقدامات اولیه جهت پذیرش و عرضه ســهام شرکت های پتروشیمی 
اروند و بندرامام، خرید سهام شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد بابت تسویه 
مطالبات هلدینگ از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )پترول( و 
اصالح ساختار مالی هلدینگ، ورود ۴۹۰۰ میلیارد تومان منابع مالی در سال 
۱۳۹۹ توســط صندوق بازارگردانی به بازار سرمایه جهت بازارگردانی سهام 
گروه، انتشــار اوراق اختیار فروش تبعی )بیمه سهام( بر روی سهام هلدینگ 
و تمامی شرکت های تابعه بورســی و فرابورسی به منظور حفظ ارزش سهام 
شــرکت های گروه، تأمین منابع مالی از طریق انتشــار اوراق اجاره مبتنی بر 
ســهام به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی ارزی هلدینگ، 
انتشار بزرگترین اوراق تبعی در بازار سرمایه بر روی سهام شرکت پتروشیمی 
پــارس به مبلغ هزار میلیارد تومان به منظور تأمین مالی، اخذ مجوز و انجام 
کلیه فرآیندهای اجرایی تا مرحله قبل از انتشــار اوراق اجاره مبتنی بر سهام 
به مبلغ ۶ هزار میلیــارد تومان )بزرگ ترین اوراق بدهی بدون ضامن در بازار 
ســرمایه(، اخذ رتبه اعتباری بلندمت  A - با دورنمای با ثبات و رتبه اعتباری 
کوتــاه مدت  A ۱ با درجه ســرمایه گذاری جهت انتشــار اوراق بدون ضامن، 
رتبه دوم صندوق ســرمایه گذاری اختصاص بازارگردانی خلیج فارس در میان 
صندوق های بازارگردانی از نظر خالص ارزش دارایی ها به مبلغ ۸ هزار و ۶۳۳ 
میلیارد تومان از جمله این دستاوردهاست.  جعفر ربیعی در ادامه گزارش خود 
به مجمع عمومی عادی ســالیانه فارس با اشاره به وضعیت اقتصادی جهان و 
نفت در ســال مالی ۱۳۹۹ گفت: تداوم شیوع ویروس کرونا، افت فعالیت های 
اقتصادی و تجاری، کاهش شدید تقاضای فرآورده های نفتی در بخش حمل 
نقل، افت تقاضای جهانی نفت و شکل گیری جنگ تصاحب سهم از بازار بین 
شــرکت های تولیدکنندٔه نفت و افزایش هزینٔه حمل و ذخیره سازی، رسیدن 
نرخ نفت خام برنت در سال  ۱۳۹۹ به طور میانگین به ۴۸.۵ دالر/بشکه و افت 
۱۲.۵ دالری نســبت به متوسط ســال قبل از چالش هایی بود که ما با آن در 

این سال روبرو بودیم.
نائب رئیس هیات مدیره شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در ادامه 
به افتخارات کســب شده توســط این گروه در سطح بین المللی، منطقه ای و 
ملی پرداخت و افزود: مقام اول کشــور از نظر شاخص های فروش، صادرات، 
سودآوری و خلق ارزش افزوده بر اساس رتبه بندی IMI-۱۰۰ ، دومین شرکت 
پتروشــیمی در خاورمیانه بر اســاس رتبه بندی ICIS  در ســال ۲۰۲۰، سی 
و هفتمین شــرکت در بین صد شرکت برتر پتروشــیمی درجهان بر اساس 
رتبه بندی ICIS  در سال ۲۰۲۰، کسب رتبه پنجم جهان با سرمایه گذاری ۲.۴ 
میلیارد دالر در صنعت پتروشــیمی کشور و سومین سال متوالی دربین پنج 
شرکت برتر دنیا، کســب جایگاه دوم سود عملیاتی در بین صد شرکت برتر 
در مقابل کاهش به طور متوسط ۲۵ درصدی سود عملیاتی صد شرکت برتر 
صنایع شیمیایی جهان در سال  ۲۰۲۰ پس از کاهش ۱۷.۵ درصدی در سال 
۲۰۱۹، کســب جایگاه نخست سود خالص در بین صد شرکت برتر جهان در 
مقابل زیان ده شدن غول رتبه یک جهان شرکت BASF، حفظ فروش دالری 
هلدینگ خلیج فارس در مقایسه با ســال قبل در مقابل کاهش فروش ۱۱۹ 
شــرکت پیشرو در صنعت در سال  ۲۰۲۰ به طور متوسط ۳۴ درصد و صعود 
ســه پله ای و کسب رتبه ۳۷ در بین صد شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان 
و پنجمین ســال غیرمتوالی در میان ۴۰ شرکت برتر از جمله دستاوردهای 

مهم فارس است.
وی در ادامه به انتقاد از برخی افراد که با ســیاه نمایی و نقد به قصد تخریب 
و نه نقد به قصد اصالح دســتاوردهای فارس را زیر ســئوال برده اند گفت: به 
طور مثال در زمینه رتبه های ICIS  که توسط یک موسسه معتبر جهانی و به 
صورت مستقل انجام می شود و نه از ما و نه سایر شرکت ها هزینه ای یا تبلیغی 
یا هر چیز دیگری بابت این رتبه بندی ها نمی گیرد، برخی افراد این رتبه را زیر 
ســئوال بردند آن هم در حالی که رقیب مهم ما در خاورمیانه یعنی سابیک، 
در سال ۲۰۲۰ سابیک با دو پله سقوط و کاهش ۱۳.۳ درصدی فروش و ۵۶ 
درصدی ســود عملیاتی مواجه شد و سود عملیاتی فارس ۱۵۵ درصد بیشتر 
از سابیک شد.ربیعی تصریح کرد: این افراد که از روی مسائل دیگر و اینکه با 
فردی به اسم ربیعی مشکل دارند چرا دستاوردهای بین المللی و ملی فارس را 

زیر سئوال می برند؟ آیا این افراد به ایران تعصب دارند؟
مدیرعامــل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در بخــش دیگری از این 
گزارش به راه اندازی سه طرح بزرگ شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، 
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان و شرکت پتروشیمی ایالم )واحد الفین( در 
ســال ۱۳۹۹ و اضافه شدن اوره و آمونیاک به سبد تولید هلدینگ و افزایش 
ظرفیت تولید گاز مایع در ســبد تولید هلدینگ اشــاره کرد و گفت: ظرفیت 
اسمی تولید گروه در فاصله سال های ۹۶ تا ۹۸ ساالنه ۲۳ میلیون تن بود که 
این مقدار در ســال ۹۹ به ۲۴.۷ میلیون تن رســید، در سال ۱۴۰۰ به  ۲۷.۶ 
میلیون تن خواهد رسید و در جهش سوم پتروشیمی در سال ۱۴۰۶ به ۵۰.۶ 
میلیون تن خواهد رسید.وی ادامه داد: همچنین در مقدار تولید فارس در سال 
۹۹ با ۱۹.۶ میلیون تن به باالترین رکورد تولید گروه خلیج فارس دست یافت 
و افزایش ۱.۲ میلیون تنی مقدار تولید در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ شامل ۶۱۳ 
هزار تن مجتمع های تولیدی و ۵۵۳ هزار تن طرح های جدید به بهره برداری 
رســیده است.او درباره عملکرد فروش فارس در سال ۱۳۹۹ نیز اظهار داشت: 
۱۵۱ هزارمیلیارد تومان کل ارزش فروش تجمیعی فارس در سال ۱۳۹۹ است 

و ۱۵.۲ میلیون تن کل مقدار فروش تجمیعی در سال ۱۳۹۹ است.
نائب رئیس هیات مدیره شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس درباره 
بهره گیری فارس از توانمندی ســاخت داخل اظهار داشت: برگزاری دومین 

نمایشــگاه و همایش حمایت از ساخت داخل و امضا ۷۰ تفاهم نامه به ارزش 
تقریبی ۴۰ هزار میلیارد ریال در زمینه های مختلف ســاخت داخل از جمله 

مهم ترین اقدامات در حوزه حمایت از ساخت داخل است.
وی ادامه داد: گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ 
بر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه صرف هزینه ســاخت داخل کرده که 
در برابــر رقم ۴ هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال بودجه ســال های ۹۸.۹۷ حدود ۵ 
برابر افزایش یافته اســت. همچنین بومی سازی بسیاری از کاتالیست ها، مواد 
شــیمیایی و تجهیزات و قطعات مورد نیاز در شرکت های زیرمجموعه جهت 
جلوگیری از توقف تولید و مدیریت مصرف ارز کشــور از دیگر اقدامات مهم 

گروه در راستای حمایت از تولید داخل بوده است.
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه خلیج فارس 
امروز از مرحله هلدینگ عبور کرده و به مرحله گروه رســیده، گفت: ما امروز 
یک گروه به هم پیوسته هستیم و تمامی دستاردها از شکستن رکورد تولید در 
سال ۱۳۹۹ تا پیشی گرفتن از سابیک عربستان از نظر درآمد عملیاتی، کسب 
رتبه های جهانی، منطقه ای و ملی همه از آن کارگران، کارمندان، مهندسان، 
مدیران و مدیران عامل شرکت ها و مدیران ستادی این گروه بزرگ است و این 
افتخارات انشاهلل تا سال ها در این گروه ادامه خواهد داشت و بیشتر خواهد شد.

جعفــر ربیعی در ادامه گزارش خود به مجمع عمومی عادی ســالیانه فارس، 
درباره به ثمر نشستن طرح های این گروه از سال ۹۷ تاکنون گفت: پاالیشگاه 
گاز بیدبلند خلیج فارس با ســرمایه گذاری ۳.۲ میلیارد دالر با ظرفیت اسمی 
۳.۳۹۱ هــزار تن و محصوالت اتان، پروپان، بوتان و پنتان پالس از مهم ترین 
طرح هایی بود که در این مدت به ثمر رسید و اگر روزگاری در ماهشهر مشکل 
کمبود اتان داشــتیم امروز و در شــرایطی که بیدبلند با ۵۶ درصد خوراک 
فعالیــت می کند مازاد متان داریم و امید داریم با افزایش تولید و فروش نفت 
خوراک بیدبلند هم افزایش یابد و شــاهد ارزآوری قابل توجه این پاالیشگاه 

گاز باشیم.
به بهره برداری رسیدن شرکت پتروشیمی ایالم )الفین( با سرمایه گذاری ۸۸۵ 
میلیــون دالر و ۱۵۴۹ میلیارد تومان، ظرفیت اســمی  ۷۲۶ هزار تن و تولید 
اتیلن و پروپیلن، شــرکت کود شــیمیایی اوره لردگان با سرمایه گذاری ۷۵۶ 
میلیون دالر و یک هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان و ظرفیت اســمی ۱.۷۵۰ هزار 
تن اوره و آمونیاک، طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه با سرمایه گذاری 
۵۱ میلیارد تومان و ظرفیت اســمی ۹۰ هزار تن ســولفات پتاســیم و طرح 
شیرین سازی برش سبک پتروشیمی بوعلی سینا با سرمایه گذاری ۲ میلیون 
دالر و ۹۳ میلیــارد تومان با هدف بهبود کیفیت محصول، طرح هایی بود که 
ربیعی درباره آن ها گزارشــی به مجمع ارائــه کرد.ربیعی درباره طرح های در 
دســت اقدام گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، اظهار داشــت: گروه در 
مجموع ۲۸ پروژه با ظرفیت  ۲۰.۴ میلیون تن، ســرمایه گذاری ۱۴.۴ میلیارد 
دالر و ۴۲.۲ هزار میلیارد تومان در دســت ساخت و انجام دارد.وی ادامه داد: 
طرح های اصلی هلدینگ شــامل ۱۴ پروژه با ظرفیــت تولید ۲۰.۲ میلیون 
محصول و ســرمایه گذاری ۱۳.۵ میلیارد دالر و ۴۰.۵ هــزار میلیارد تومان، 
پروژه های پایین دستی شامل ۶ پروژه با ظرفیت تولید ۲۳۶ هزار تن محصول 
و ســرمایه گذاری  ۴۲۱ میلیون دالر و ۲۱۴ میلیارد تومان و پروژه های بزرگ 
درون مجتمعی شــامل ۸ پروژه با سرمایه گذاری ۴۵۸ میلیون دالر و  ۱.۵۲۷ 
میلیارد تومان است.نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس درباره طرح های اصلی هلدینگ گفت: خطوط لوله، تاسیسات و اسکله 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس با هدف ایجاد بستر جهت صادرات محصوالت 
و ســرمایه گذاری ۷۵۰ میلیون دالر نیمه دوم  ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد، 
پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس با محصوالت: گاز شــیرین / C۲+ با ظرفیت 
اسمی ۲.۶۵ میلیون تن و سرمایه گذاری ۹۲۷ میلیون دالر و ۱۱.۶۲۶ میلیارد 
تومان فروردین ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد، پتروشیمی هنگام با محصوالت 
اوره و آمونیاک، ظرفیت اسمی ۱.۸۱ میلیون تن و سرمایه گذاری ۴۱۶ میلیون 
دالر و ۱.۴۲۸ میلیــارد تومان اردیبهشــت  ۱۴۰۱ )فــاز اول( به بهره برداری 
می رســد، پتروشــیمی آپادانا خلیج فارس با محصل متانول، ظرفیت اسمی 
۱.۶۵۰ هزار تن و ســرمایه گذاری ۲۸۲ میلیون دالر و ۴.۴۷۹ میلیارد تومان 
شهریور ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد.ربیعی ادامه داد: پتروشیمی گچساران با 
محصوالت اتیلن و C۳+، ظرفیت اسمی ۱.۰۸۴ هزار تن و سرمایه گذاری ۶۰۱ 
میلیون دالر و ۳.۸۲۲ میلیارد تومان شهریور ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد، 
پتروشــیمی ارغوان گستر ایالم با محصول پلی پروپیلن، ظرفیت اسمی ۱۷۰ 
هزار تن و ســرمایه گذاری ۵۷ میلیون دالر و ۱.۲۳۳ میلیارد تومان زمستان 
۱۴۰۱ به بهره برداری می رســد، پتروشــیمی صدف خلیج فارس با محصول 
کائوچوی مصنوعی ESBR ، ظرفیت اسمی ۱۳۶ هزار تن، سرمایه گذاری ۲۱۳ 
میلیون دالر و ۱.۴۲۲ میلیارد تومان زمستان ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد.به 
گفته وی، صنایع پتروشیمی دهدشت با محصول پلی اتیلن سنگین، ظرفیت 
اســمی ۳۰۰ هزار تن و ســرمایه گذاری ۱۵۸ میلیون دالر و ۱.۸۴۶ میلیارد 
تومان بهار ۱۴۰۲ به بهره برداری می رســد، طرح بهسازی و احداث تاسیسات 
جمع آوری گازهای مشــعل با محصول گاز غنی و پروژه های جمع آوری ۴۴۵ 
میلیــون فوت مکعب در روز و ســرمایه گذاری ۸۹۷ میلیــون دالر و ۴.۱۳۳ 
میلیارد تومان به این صورت به بهره برداری می رسد: پروژه پیش تراکم و تزریق 
گاز گچساران و NGL۹۰۰  و NGL۱۰۰۰  زمستان  ۱۴۰۰، پروژه پیش تراکم 
پازنان و جمع آوری گاز گچســاران ۱۴۰۱ و ســایر پروژه های جمع آوری گاز 

مشعل و بهینه سازی شهریور ۱۴۰۲.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس یادآور شد: صنایع پلیمر 
گچســاران با محصول پلی اتیلن ســنگین، ظرفیت اســمی ۳۰۰ هزار تن و 

ســرمایه گذاری ۱۵۸ میلیون دالر و ۱.۹۰۰ میلیارد تومان شــهریور ۱۴۰۲ 
به بهره برداری می رســد، پتروشــیمی ابن ســینای اندیمشک با محصوالت 
اتیلن اکســاید و زنجیره با ظرفیت اسمی ۳۰۸ هزار تن و سرمایه گذاری ۷۸ 
میلیون دالر و ۸.۶۲۱ میلیارد تومان نیمه دوم ۱۴۰۳ به بهره برداری می رسد، 
PDH/PP  پتروشــیمی پارس با محصوالت پروپیلن و پلی پروپیلن، ظرفیت 
اســمی  ۱.۲۰۰ هزار تن و ســرمایه گذاری ۱.۳ میلیارد دالر نیمه اول ۱۴۰۴ 
به بهره برداری می رســد.ربیعی همچنین اجــرای دو مگاپروژه مهم این گروه 
شامل الماس ماهشهر و هرمز خلیج فارس را دو پروژه بسیار مهم خواند که با 
بهره برداری از آن ها ظرفیت تولید سود گروه افزایش قابل توجهی پیدا خواهد 
کرد و با افتتاح هرمز خلیج فارس این پتروشــیمی به بزرگترین پتروشیمی 
ایران تبدیل خواهد شــد.وی ادامه داد: پتروشیمی الماس ماهشهر با ۴.۰۴۵ 
میلیون تن ظرفیت اسمی و سرمایه گذاری ۳.۱۱ میلیارد دالرالفین، پلی الفین 
و اتیلن گالیکول تولید خواهد کرد و پتروشیمی هرمز خلیج فارس در عسلویه 
با ۶.۵۴۲ میلیون تن و ۴.۵۲ میلیارد دالر الفین و پلی الفین تولید خواهد کرد.

نائب رئیس هیات مدیره شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در بخش 
پروژه های پایین دســتی )تکمیل زنجیره ارزش( گروه سرمایه گذاری و توسعه 
صنایع تکمیلی پتروشــیمی خلیج فارس به ارائه توضیحاتی درباره پروژه های 
پترو فراز هوران با محصول اتیلن اکساید در کنگاور کرمانشاه، صنایع شیمیایی 
پتروآرمند لردگان با محصول کریستال مالمین در لردگان، طرح پایین دست 
پتروشــیمی ارومیه با محصول پلی آلومینیوم کلراید در ارومیه، پتروشــیمی 
آوات اورامان با محصول EPDM  در روانسر کرمانشاه، صنایع شیمیایی نگین 
ســنقربا محصول متیل آمین در سنقر کرمانشــاه، پتروپرک پویا با محصول 
کاســتیک پرک در ماهشــهر پرداخت و گفت: ظرفیت اسمی این طرح های 
پایین دستی ۲۳۶.۰۰۰ تن است و بودجه مصوب آن ها مجموعاً ۴۲۱ میلیون 
دالر و ۲۱۴ میلیارد تومان است.ربیعی همچنین در این گزارش به پارک های 
صنعتی پایین دستی گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
خلیج فارس پرداخت و اظهار داشت: با بهره برداری از پارک کریستال مالمین 
ارومیه، پــارک اوره رزینی لردگان، پارک کریســتال مالمین لردگان، پارک 
پتروشیمیایی بروجن و پارک پلی پروپیلن ایالم برای ۱۴ هزار نفر اشتغال زایی 
مستقیم و برای ۳۰ هزار و  ۵۰۰ نفر اشتغال زایی غیرمستقیم خواهد شد، ۱۵۰ 
محصول در ۲۶۲ واحد حداقل در ۲۱۶ هزار تن و حداکثر ظرفیت ۴۹۰ هزار 

تن با سرمایه گذاری ۹۴ هزار میلیارد ریال تولید خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس همچنین درباره ۸ طرح درون 
مجتمعی این گروه گفت که این طرح ها با با هدف رفع موانع تولید، توســعه 
محصوالت جدید و افزایش سود دهی شرکت ها با سرمایه گذاری ۴۵۸ میلیون 

دالر و ۱.۵۲۷ میلیارد تومان در دست اقدام است.
به گفته ربیعی، طرح تصفیه خانه مرکزی پتروشیمی بندرامام، طرح بازسازی 
واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی ســینا، طرح منوکسید کربن پتروشیمی 
کارون و طرح شیرین ســازی برش سنگین پتروشیمی نوری در سال ۱۴۰۱ 
و طرح بازیابی گازهای فلر پتروشــیمی نوری، طرح بازیافت اتان پتروشیمی 
بندرامام، طرح کلرآلکالی پتروشیمی بندرامام و طرح تبدیل گرید از الیاف به 
بطری پتروشیمی شهید تندگویان در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره دستاوردهای حوزه 
منابع انســانی این گروه گفت: تدوین نظام نامه جامع منابع انســانی، جذب 
۱.۳۸۰ نفر به کارکنان قرارداد مســتقیم خانواده بزرگ صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس از طریق آزمون اســتخدامی سراســری طی سال ۱۳۹۷ تاکنون 
در شــرکت های پتروشیمی بندرامام، هنگام، آپادانا خلیج فارس، نوری، اروند، 
کارون، بوعلی ســینا، فجر انــرژی خلیج فارس، کود شــیمیایی اوره لردگان، 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس و پاالیــش گاز یادآوران خلیج فارس، اجرای 
طرح طبقه بندی مشــاغل در شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، 
تدوین و ابالغ دستورالعمل مقررات قانونی »کارکنان تابع صندوق بازنشستگی 
نفت« و بهبود نظام کارانه عملکرد کارکنان زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس از 
جمله این دستاوردهاست.وی ادامه داد: همچنین در حوزه مهندسی ساختار 
سازمانی، ازطراحی ساختار سازمانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 
عنوان شرکت مادر گروه در راستای تحقق منشور سازماندهی گروه و با تمرکز 
بر وظایف استقرار چارچوب حاکمیت شرکتی و سیستم های کنترلی، ارزیابی و 
کنترل مالی شرکت های تابعه، هدایت، ارزیابی و کنترل راهبردی شرکت های 
تابعه و خلق ارزش برای شــرکت های تابعه مطابق منشــور ســازماندهی از 

دستاوردهای مهم گروه است.
به گفته او، پیاده ســازی ســامانه های انبار مجازی جامع کاال و تجهیزات در 
سطح گروه، منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، رسیدگی به 
شــکایات، مجامع و هیات مدیره، امالک، دعاوی و قراردادها و همچنین تهیه، 
تجهیز و نصب و راه اندازی سرور و ذخیره سازهای مرکز داده، برقراری شبکه 
امن تبادل اطالعات با کلیه شرکت های تابعه، طراحی سامانه هوش تجاری و 
اتمام فاز پیاده ســازی داشبوردهای تولید و HSE  وطراحی و استقرار سیستم 
مدیریت امنیت اطالعات ISMS  در ســطح گروه از دســتاوردهای فرآیندها 
و فناوری اطالعــات گروه بوده اســت.مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فارس در بخش پایانی گزارش به ایفای مســئولیت های اجتماعی در 
برابر ذینفعان پرداخت و گفت: سیاســت گذاری های کالن ســالمت و بهبود 
شاخص های سالمت پرسنل جهت پیشــگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹، 
تعریف و اجرای پروژه های زیســت محیطی با توجه به اهمیت حفظ آن برای 
نســل های آینده و محدودیت های موجود، طراحــی، تدوین، ابالغ و نظارت 
بر حســن اجرای برنامه های جامــع و خدمات محور مســئولیت اجتماعی 
»خرسندســاز« با محوریت هلدینگ و تصویب مشــارکت مالی شرکت های 
تابعــه هلدینــگ در طرح ها و پروژه های مســئولیت اجتماعــی در مناطق 
عســلویه و ماهشهر از طریق شورای راهبردی مناطق از جمله دستاوردها در 
این بخش اســت.ربیعی با تشکر از همراهی همه اعضای خانواده بزرگ گروه 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، سهامداران، اعضای هیات مدیره و تشکر از 
زحمــات همه مدیران قبلی گفت: امروز می توانــم ادعا کنم که جایگاه گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به هیچ وجه با دوره های پیشین قابل مقایسه 
نیســت و این ممکن نشــد مگر با همراهی همه اعضای این خانواده و لطف 
خداوند متعال و البته ذکر اینکه ضروری است که در این دوی امدادی انشاهلل 
موفقیت های این گروه روزافزون و بیشــتر و بیشــتر خواهد شد.در ادامه این 
مجمع گزارش حسابرس قرائت شد و درباره برخی بندهای آن توضیحاتی ارائه 
شد و در مجموع عملکرد مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مطلوب 
ارزیابی کرد.همچنین صورت های مالی به تصویب مجمع رســید و سود قابل 
تقســیم برای هر سهم ۶۰ تومان به تصویب رسید که از طریق سامانه سجام 
به سهامداران حقیقی از ابتدای آذر ماه پرداخت خواهد شد.افزایش سرمایه نیز 
با توجه به تقسیم این سود در دستور کار قرار گرفت تا در اسرع وقت با طی 

مراحل قانونی این افزایش سرمایه از محل سود انباشته انجام شود.
روزنامه دنیای اقتصاد و ایران نیز به عنوان روزنامه های رســمی این شــرکت 
انتخاب شــدند و مبلــغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای هزینه در حوزه مســئولیت 

اجتماعی به تصویب مجمع رسید.
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گزیده خبر

 نشریه نیوزویک نوشت: در برهه ای که روابط مسکو با اعضای پیمان ناتو به رهبری 
آمریکا در حال سقوط آزاد است، دو کشور روسیه و ایاالت متحده براساس پیمان 
استارت نو شمار جدیدترین تسلیحات هسته ای خود را اعالم کردند.به گزارش 
ایرنا به نقل از تارنمای نشریه آمریکایی نیوزویک، روسیه و ایاالت متحده آخرین 
شمار تسلیحات هسته ای خود را در زمانی ارائه می کنند که روابط میان مسکو و 
ائتالف نظامی ناتو به رهبری آمریکا به پایین ترین حد خود رسیده است.  وزارت 
امور خارجه روســیه دیروز دوشــنبه آخرین گزارش خود را درباره »شمار کل 
تسلیحات تهاجمی راهبردی« منتشــر کرد؛ آماری که مسکو و واشنگتن هر ۶ 
ماه یک بار بر اســاس »پیمان کاهش تسلیحات هسته ای دو جانبه میان ایاالت 
متحده آمریکا و فدراســیون روسیه« »)استارت نو( » که در سالجاری الزم االجرا 
شد، مورد نیاز است.این توافق محدودیت ها و اقدامات راستی آزمایی دوجانبه  را در 
مورد دو ذخایر بزرگ تسلیحات هسته ای جهان ارائه می کند که با خروج »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ )یک بهمن ۹۹( از 
کاخ سفید بدون تمدید آن پیش از سر رسیدن انقضای آن پس از یک دهه، یعنی 
۵ فوریه، در حال از بین رفتن بود. هرچند »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا با 
»والدیمیر پوتین« همتای روس خود برای تمدید این پیمان، دو روز قبل از ضرب 
االجل، به توافق رسید.حال که پس از روی کار آمدن بایدن این دومین بار است 
که دو طرف شــمار جدیدترین تسلیحات خود را منتشر می کنند، روسیه اعالم 
کرده است که ۵۲۷ موشک بالستیک قاره پیما )ICBM(، موشک های بالستیک 
زیردریایی )SLBM( و بمب افکن های سنگین، یک هزار و ۴۵۸ کالهک مستقر بر 
روی موشک های قاره پیما، موشک های بالستیک زیردریایی و  همچنین ۷۴۲ 
پرتابگر مستقر و غیرمستقر بر روی موشک های بالستیک قاره پیما، پرتابگر مستقر 
و غیر مستقر بر روی موشک های بالستیک زیردریایی و بمب افکن سنگین مستقر 
و غیر مستقر دارد.این گزارش همچنین شمار جدیدترین تسلیحات آمریکا را ۶۶۵ 
فروند موشک بالستیک قاره پیما مستقر، موشک بالستیک زیردریایی مستقر و 
بمب افکن ســنگین ذکر کرده اســت. یک هزار و ۳۸۹ کالهک مستقر بر روی 

موشک های بالستیک قاره پیما، موشک های بالستیک زیردریایی و کالهک های 
هسته ای برای بمب افکن های سنگین مستقر و همچنین ۸۰۰ پرتابگر بالستیک 
قاره پیما مستقر و غیر مستقر، موشک بالستیک زیردریایی مستقر و غیر مستقر 
و بمب افکن های سنگین مستقر و غیر مستقر از دیگر تجهیزات اعالم شده در 
این فهرست است.براساس پیمان کاهش تسلیحات هسته ای دو جانبه میان ایاالت 
متحده آمریکا و فدراســیون روسیه )استارت نو( هر دو قدرت به داشتن حداکثر 
۷۰۰ موشک بالستیک قاره پیما، موشک بالستیک زیردریایی و بمب افکن سنگین 
محدود می شوند. یک هزار و ۵۵۰ کالهک مستقر در موشک های بالستیک قاره 
پیما، موشک های بالستیک زیردریایی و کالهک های هسته ای برای بمب افکن 
های سنگین مستقر و ۸۰۰ پرتابگر مستقر و غیر مستقر موشک های قاره پیما، 
پرتابگرهای مستقر و غیر مستقر موشک های زیردریایی و بمب افکن های سنگین 
محدوده تعیین شده براساس این قرارداد است.اگرچه واشنگتن و مسکو همچنان 
بر ســر پایبندی به آخرین پیمان هسته ای باقی مانده بین خود توافق دارند، با 
این وجود تنش ها به دلیل ادامه فرســایش روابط بین روسیه و ائتالف ناتو ادامه 
دارد.»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت 
»فاجعه بار« روابط میان طرف های رقیب در دوران جنگ سرد طی یک نشست 
مطبوعاتی در نروژ، گفت که روابط به طور کلی از بین رفته اســت.الوروف افزود: 
»من نمی گویم که وضعیت فاجعه بار است. برای فاجعه آمیز بودن، دستکم باید 
نوعی رابطه داشته باشید. ما هیچ رابطه ای با ناتو نداریم«.روسیه هفته گذشته پس 
از آن که ۳۰ عضو پیمان ناتو خواستار اخراج هشت دیپلمات روس تا اول نوامبر 
به اتهام جاسوسی شدند، اعالم کرد که روابط خود را با ناتو قطع خواهد کرد. این 
دعوا آخرین مورد از سلســله حوادثی بود که روابط مسکو با ائتالف ناتو را تحت 
تاثیر قرار می دهد.هر دو طرف مدت هاست که یکدیگر را به اقدامات بی ثبات کننده 
متهم کرده اند. روابط روسیه با ناتو پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برچیده 
شدن پیمان ورشو )پیمانی که در سال ۱۹۵۵ با هدف همکاری و همراهی دولت 
های اروپای شرقی برقرار شد(، آغاز شد.پس از یک چرخش پر هرج و مرج در دهه 
۱۹۹۰، پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه در آغاز قرن بیست و یکم به قدرت 
رسید و از آن زمان به عنوان رئیس جمهوری یا نخست وزیر، به دنبال بازگرداندن 
جایگاه کشورش در جهان بوده است. دولت های موفق ایاالت متحده در دو دهه 

گذشته تالش کرده اند روابط خود را با مسکو بهبود دهند.

 وزیر خارجه ترکیه در بحران سفرا تهدید 
به استعفا کرده بود

وزیر خارجه ترکیه به رئیس جمهور گفته بود که اگر وی بر خواسته خود پافشاری کند، مجبور به 
استعفا خواهد شد.به گزارش تسنیم، دویچه وله ترکی طی گزارشی در خصوص بحران دیپلماتیک 
رخ داده درباره بیانیه ســفرا که طی چند روز گذشته فضای سیاسی ترکیه را ملتهب کرده بود، 
نوشــت: مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به اردوغان گفته بود که اگر سفرا از سوی آنکارا 
عنصر نامطلوب اعالم شــوند، من نیز ناچار به استعفا از پست وزارت خارجه خواهم بود.اردوغان 
نیز در پاســخ گفته بود که کاری نمی شــود کرد.پس از این موضوع کادر حزب عدالت و توسعه 
بــه دلیل نگرانی از به خطر افتادن همکاری هــای مهم ترکیه در دنیا با اردوغان تماس گرفته و 
خواســتار یافتن فرمولی برای حل این مسئله شده بودند. پس از آن، ریاست جمهوری و وزارت 
خارجه جلســه ای تشکیل داده و در این خصوص مذاکراتی انجام دادند که در آن نشست اعالم 
شــده بود که ســفرا قبول کرده اند که در امور داخلی ترکیه دخالت نکنند.با وجود اینکه بحران 
عنصر نامطلوب به پایان رســیده اما روند مسئله عثمان کاواال ادامه خواهد داشت و اصل موضوع 
بحران هنوز به پایان نرسیده است.یاشار یاکیش اولین وزیر خارجه حزب حاکم در این خصوص 
گفته است که بزرگترین اشتباه از سوی اردوغان صورت گرفت و در اصل ترکیه عقب نشینی کرد. 
بحران حل شد اما آثار آن باقی می ماند. یکبار دیگر دیدیم که اردوغان دیپلماسی را نمی شناسد. 
دوشنبه گذشته سفرای ۱۰ کشــور  آمریکا، فرانسه، آلمان، دانمارک، نروژ، هلند، سوئد، فنالند، 
کانادا و نیوزلند در بیانیه ای مشترک از  مقامات ترکیه درخواست کردندکه »عثمان کاواال« را آزاد 
کنند. آنها در بیانیه مشترک خود عنوان کردند که دستگیری کاواال »روی احترام به دموکراسی 
ســایه می اندازد.«یک روز پس از انتشــار این بیانیه، وزارت امور خارجه ترکیه سفرای مذکور را 
احضار کرد و در ادامه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به وزارت امور خارجه دستور داد 
که آنها را عنصر نامطلوب اعالم و از ترکیه اخراج کند.پس از آن، ســفرای آمریکا، فرانسه، آلمان، 
دانمارک، نروژ، هلند، ســوئد، فنالند، کانادا و نیوزلند روز دوشــنبه پیام هایی جداگانه ای منتشر 
کردند. این ۱۰ سفیر در پیام هایی جداگانه پایبندی خود به ماده ۴۱ کنوانسیون وین در خصوص 
معاهدات دیپلماتیک را ابراز داشــتند.رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که دستور اخراج 
سفرای فوق را صادر کرده بود، ضمن استقبال از این تغییر موضع اعالم کرد: »قصد ما این نبود 
کــه بحران ایجاد کنیم. ما انتظار داریم که از این پس آنها مطابق اصول رفتار کنند.«اردوغان در 
خصوص علت صدور دســتور اخراج سفرای مذکور نیز گفت: »وظیفه من به عنوان رئیس جمهور 

کشور این بود که به آن توهین واکنش نشان دهم.«

شیوع جهانی کرونا؛ کووید-۱۹ در اروپا سیر 
صعودی به خود گرفت

تهران – ایرنا – شــیوع ویروس کرونا در کشــورهای جهان بخصوص کشورهای 
اروپایی  با وجود واکسیناسیون در سطح باال، سیر صعودی به خود گرفته بطوری 
که نهادهای درمانی آمریکا نســبت به سفر به این کشــورها هشدار و آنها را در 
فهرست کشورهای پرخطر آلوده به کووید-۱۹ قرار داده اند.به گزارش ایرنا، شبکه 
خبری ســی ان ان گزارش داد: »مرکز کنترل و پیــش گیری بیماری آمریکا«  
)CDC( برخی از کشــورهای اروپایی که از واکسیناســیون مطلوب کووید-۱۹ 
برخوردار بوده اند، در  ســطح پرخطرترین کشــورهای مبتال به کرونا قرار داد.

بنابراین گزارش هم اکنون این نهاد آمریکایی کشــورهایی همچون ســوئیس، 
انگلیس،   یونان، ایرلند، اتریش، کرواسی در »سطح هشدار ۴« این نهاد درمانی 
آمریکا قرار گرفتند.این رسانه تصویری آمریکایی در ادامه گزارش داد: قرار گرفتن 
در ســطح ۴ مرکز کنترل و پیش گیری بیماری آمریکا بدان معنی اســت که از 
سفر به این کشــورها باید پرهیز کرد یا اینکه پیش از سفر باید بطور کامل فرد 
خود را واکسینه کند.از منظر این نهاد آمریکایی قرار گرفتن در سطح هشدار ۴، 
به کشوری اطالق می شود که در ۲۸ روز گذشته از هر یکصدهزار نفر ۵۰۰ نفر 
به ویروس کرونا مبتال شده باشد.درحالی شبکه خبری سی ان ان از اوج گرفتن 
شیوع کووید-۱۹ در کشورهای جهان بخصوص در میان کشورهای اروپایی خبر 
می دهد که از ســفر کردن به این کشــورها را پرخطر اعالم می کند که رسانه 
های آمریکایی در روزهای اخیر گزارش دادند: با وجود واکسیناســیون گسترده 
در ســطح اروپا  نسبت به زمستان گذشته و در دسترس بودن انواع واکسن های 
مورد تایید اتحادیه اروپا،   بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت کشورهای این قاره 
طی ســه هفته پیاپی  اخیر با نرخ باالی ابتال به کووید-۱۹ روبرو بودند.بنابراین 
گزارش، لتونی بعنوان یکی از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا نخســتین کشوری 
اســت که محدودیت های اجتماعی را از بیم شیوع ویروس کرونا بار دیگر اعمال 
می کندو تنها ۵۶ درصد از افراد در این کشــوربطور کامل واکسینه شده اند که 
این میزان نســبت به میانگین  ۷۵ درصدی اتحادیه اروپا،   آمار پایینی اســت.

گزارش ها همچنین حاکی است، وضعیت در کشورهای اروپای غربی نیز چندان 
مطلوب نیست. آلمان از هر یکصدهزار نفر  ۱۰۰ مورد جدید ابتال به ویروس کرونا 
داشته  که از ماه مه گذشته بدین سو این شمار از مبتالیان به ویروس کرونا بی 
سابقه بوده است.بلژیک و  ایرلند، در میان دیگر کشورهای اروپای غربی با وجود 
واکسیناســیون گسترده، با نرخ باالی ابتال به ویروس کرونا روبرو هستند. بلژیک 
از هر یکصدهزار نفــر ۳۲۶فرد مبتال و ایرلند نیز ۴۳۲ مورد ابتال به این ویروس 
را  داشته اند.»فرانک وندنبروک« )Frank Vandenbrouck( وزیر بهداشت بلژیک با 
توجه به واکسیناسیون ۸۵ درصدی جمعیت بزرگسال در این کشور، در این باره 

گفت کشورش با موج چهارم شیوع ویروس کرونا مواجه است.

آمریکا: 
 از تعامل اتحادیه اروپا با ایران 

حمایت می کنیم
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه اتحادیه اروپا هماهنگ کننده امور 
برجام اســت، اظهار داشت واشــنگتن از تعامل اتحادیه اروپا با ایران حمایت می 
کند.ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشستی خبری این مطلب را 
در پاسخ به سوال خبرنگاری بیان کرد که از او در مورد دیدارهای ایران با مقامات 
اروپایی از جمله انریکه مورا معاون ســرویس  اقدام اتحادیه اروپا پرسید.سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا پاســخ داد: اتحادیه اروپا هماهنگ کننده امور برجام است و 
ما از تعامالت اتحادیه اروپا با ایران بســیار حمایت می کنیم اما همانطور که قبال 
اعالم کرده بودم، مقصد نهایی باید وین باشد و این مقصد نمی تواند پایتخت هیچ 
کشور اروپایی دیگری باشد.این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای غرب 
علیه برنامه صلح آمیز هســته ای  ایران ادامه داد: آنچه ما، متحدان و همکاران ما 
در گروه ۱+۵  از جمله روسیه و چین معتقد هستیم این است که بازگشت متقابل 
مشترک به تعهدات برجامی همچنان بهترین و موثرترین روش برای تایید برنامه 
اتمی ایران و اطمینان از عدم دستیابی آن به سالح هسته ای است.وی تاکید کرد 
که در خصوص لغو تحریم ها و مسائل مربوط به آنها باید در وین حداقل بصورت 
غیرمستقیم با آمریکا مطرح و حل شود.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پیش از 
این نیز بدون اشــاره به نقض برجام و تداوم سیاست های شکست خورده دولت 
دونالد ترامپ علیه ایران در دولت بایدن گفته بود ما همچنین در این مورد اتحاد 
داریم که مذاکرات در وین باید هرچه زودتر ازســرگرفته شــود و این که دقیقا از 
همان جایی که در دور ششــم متوقف شد، باید دنبال شود.به گزارش ایرنا، علی 
باقری کنی معاون سیاســی وزیر امور خارجه دوشــنبه در حساب توییتری خود 
نوشت: روز چهارشنبه، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در بروکسل 
مالقات خواهم کرد تا گفــت و گوهایمان را درباره مذاکرات نتیجه - محور ادامه 
دهیم.وی اضافه کرد: ایران مصمم به انجام مذاکراتی است که تحریم های ظالمانه 
و غیرقانونــی را به صورت کامل و موثر لغو نموده، عادی ســازی روابط تجاری و 
اقتصــادی با ایران را تضمین نموده و ضمانت هــای معتبری برای عدم بدعهدی 
بیشتر فراهم کند.معاون سیاسی وزیر امور خارجه اضافه کرد: مسئله این است که 
آیا طرف های مقابل از  آمادگی واقعی برای انجام تعهدات خود، از جمله فراخواندن 
یک ناقض غیرعضو به ترک خط مشی ها و میراث مخرب گذشته برخوردارند؟باقری 
کنی تصریح کرد: ادامه سیاســت شکست خورده فشار حداکثری قطعا نمی تواند 
موانع پیــش روی »مذاکرات برای لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه« را بردارد، 
بلکه بر پیچیدگی های فراوان مذاکرات خواهد افزود.ادعاهای غربی ها علیه برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی گفت که هیچ مدرک و اطالعاتی درباره پنهانکاری ایران در غنی 
سازی اورانیوم وجود ندارد.به گزارش ایرنا، گروسی در مصاحبه با مرکز استیمسون 
در پاسخ به این ســوال که آیا اطمینان دارد که ایران به صورت مخفیانه اورانیوم 
غنی ســازی نمی کند، گفت: من هیچ اطالعاتی ندارم که آنها این کار را انجام می 
دهند، بدون نشــانه ای که آنها این کار را انجام می دهند، من مطمئن هستم که 
به همه مکان هایی که آنها در حال غنی ســازی هستند، نظارت داریم.مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه سطح 
اطمینانش درباره اطالعاتی که از ایران دارد چه اندازه است، گفت: من به توانایی 
سیستم بازرسی خود برای دانستن آن که چه اتفاقی می افتد بسیار اطمینان دارم 
اگــر به ما اجازه انجام چنین کاری داده شــود.دولت دموکرات بایدن از منتقدان 
خروج دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق این کشور از برجام است و به 
رغم برگزاری شــش دور مذاکرات وین و نقض برجام از ســوی کشورش، تاکنون 
اقدامی جدی برای بازگشت به تعهداتش انجام نداده و صرفا اعالم و تکرار کرده به 
مسیر دیپلماسی با ایران معتقد است.آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری 
ایران نیز گفته است که ایران هرگز میز مذاکرات را ترک نکرده و درباره مذاکرات 
هســته ای جدی است.وی تصریح کرد که طرف دیگر با آمادگی برای رفع تحریم 
می تواند نشانه جدیت خود را نشــان دهد.دیپلمات های ارشد گروه ۱+۴، ایران و 
اتحادیه اروپا از فروردین تا خرداد ماه گذشته، شش دور در پایتخت اتریش گردهم 
آمده تا درباره احیای مفاد برجام گفت وگو کنند. این مذاکرات از تیرماه گذشــته 

متوقف شده و اتحادیه اروپا بر ازسرگیری مذاکرات اصرار دارد. 

نشست کشورهای همسایه افغانستاندر تهران: 

خطیب زاده: پیام نشست، راه حل افغانی برای مشکل افغانستان
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیــان این که هیأت حاکمه 
افغانســتان باید گوش شنوایی برای شــنیدن اراده و خواست 
مردم این کشــور داشته باشند، گفت که آیت اهلل رئیسی امروز 
نشست همسایگان افغانســتان در تهران را افتتاح خواهد کرد.

به گزارش فارس، »ســعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز در نشستی با خبرنگاران 
به تشریح نشست کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه 
که قرار اســت روز چهارشنبه( پنجم آبان ماه در تهران برگزار 

شود، پرداخت.

 نشست وزرای خارجه همسایه افغانستان توسط رئیس 
جمهور افتتاح و در محل وزارت خارجه برگزار می شود

وی درباره نشســت فــردا گفت: اجــالس وزرای امور خارجه 
کشورهای همسایه افغانستان فردا چهارشنبه  با حضور وزرای 
خارجه ۶ کشــور همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران 
برگزار خواهد شــد و این اجالس با حضــور چهار تن از وزرای 
خارجه شامل ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان 
که به تدریج وارد تهران شده یا شده اند و با حضور آنالین وزرای 
خارجه روســیه و چین و حضور نمایندگان ویژه این دو کشور 
به صورت حضوری برگزار می شود.سخنگوی وزارت خارجه بیان 
کــرد: فردا اجالس در محل وزارت خارجه برگزار خواهد شــد 
و جناب دکتر رئیســی رئیس جمهور جلسه را افتتاح خواهد 
کرد. سفرای خارجی مستقر در تهران دعوت شده اند و بعد وارد 
مباحث محتوایی نشست خواهیم شد و انتظار داریم این جلسه 
تا چند ساعت به صورت محتوایی ادامه یابد و بعد در خصوص 

بیانیه مشترکی تالش خواهد شد به جمع بندی برسیم.

 نشست تهران نشستی برای یک راه حل افغانی خواهد 
بود

خطیب زاده خاطرنشــان کرد: نشست تهران نشستی برای یک 
راه حل افغانی خواهد بود و تشریک مساعی کشورهای همسایه 
افغانستان برای کمک به صلح و ثبات پایدار در افغانستان است. 
این نشست در ادامه ابتکاری است که به صورت مجازی وزرای 
خارجه کشورهای همسایه افغانســتان چندی پیش نشستی 
را داشــتند و به اصول پایه ای رســیدند از جمله این که آینده 
افغانســتان باید براساس اراده و خواست مردم افغانستان شکل 
بگیــرد. در اجالس مجازی توافق شــد بر یــک دولت فراگیر 
در افغانســتان تأکید شــود، دولتی کــه در چارچوب آن تنها 
می شود به یک افغانســتان با ثبات که بخشی از یک ترتیبات 
همکاری های منطقه ای فراگیر باشــد، فکر کرد. ســخنگوی 
دستگاه دیپلماســی ادامه داد: به نظر می رسد مردم افغانستان 
دولتی مدنظرشــان است که بازتاب دهنده ترکیب جمعیتی و 
قومیتی فعلی افغانســتان باشد. جمهوری اسالمی ایران طی ۴ 
دهه گذشــته چه در دوران مقاومت و جهاد افغانســتان و چه 
پس از آن و حتی در دوران اشــغال در کنار مردم افغانســتان 
بــود و همه تالش خود را کرد کــه به عنوان عضوی موثر و به 
عنوان همسایه همراه در کنار مردم این کشور باشد. به گزارش 
فارس، ســخنگوی وزارت خارجه با اشــاره به حضور آوارگان 
افغانســتان در ایران بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران میزبان 
نزدیک به چهار میلیون از اتباع افغانستانی در داخل ایران است، 
مهمانان عزیزی که در شــهرهای مختلــف ایران در کنار همه 
ما زندگی می کننــد و درس می خوانند و در فضاهای مختلف 
حضور دارند.وی یادآور شــد: البته تحوالت اخیر در افغانستان 
موج جدیدی از پناهجویان، بی جاشــدگان و آوارگان را ایجاد 
کرد که در میانه تمامی فشــارها و مصائب اقتصادی جمهوری 
اســالمی که تحریم های یکجانبه و فراسرزمینی ایاالت متحده 
تحمل می کند، سختی های جدیدی را برای جمهوری اسالمی 
ایران ایجاد کرد که طبیعی است تمامی سازمان های بین المللی 
و نهادهایی که مســئولیت مستقیمی در خصوص وضعیت بی 
جاشدگان و آوارگان دارند، موظفند که به مسئولیت خود عمل 

کنند و برای کشــورهای میزبان مثل جمهوری اسالمی ایران 
کــه بزرگ ترین جمعیت آوارگان افغانســتان را در خود جای 
داده اســت، به مسئولیت خودشان در این زمینه عمل کنند و 
مساعدت های الزم را که تا به امروز انجام نداده اند، یا به صورت 

بسیار محدودی انجام داده اند، افزایش دهند و کمک کنند.

امیدواریم با کمک همه کشورهای مسئول و بدون دخالت 
خارجی شاهد سازوکار فراگیر در داخل افغانستان باشیم

خطیب زاده خاطرنشان کرد: آنچه امروز در افغانستان شاهدیم 
همراه با نگرانی ها و مالحظاتی است و در عین حال امیدهایی 
است.امیدواریم با کمک همه کشورهای مسئول و بدون دخالت 
خارجی شاهد ســازوکار فراگیر در داخل افغانستان باشیم.وی 
گفت: قطعا تشــکیل چنین سازوکار سیاســی که اراده مردم 
افغانســتان را محقق کنــد و بتواند یک دولــت فراگیر را در 
افغانستان تشــکیل دهد، نه تنها حمایت مردمی را دارد، بلکه 
حمایت جامعه بین المللی و کشــورهای همســایه را به همراه 
خواهد داشت.به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
یادآور شــد: مردم افغانســتان و صیانت از آنها و پاسداشــت 
حقوق مردم این کشــور اولویت بســیار مهم و اول ماست.وی 
با بیان این که امروز افغانســتان شاهد نابسامانی های اقتصادی 
و اجتماعی اســت، خاطرنشان کرد: به ویژه مردم افغانستان در 
فشارهای بسیار زیاد اقتصادی هستند. ما در این فشارها تالش 
خود را کرده ایم که شرایط اقتصادی مردم افغانستان را تسهیل 
کنیم و روابط تجاری و اقتصادی خود را کاهش ندهیم و قطع 
نکنیم و به تامین مایحتاج اولیه مردم افغانســتان ادامه دهیم.

خطیب زاده بیان کرد: به هیأت حاکمه فعلی افغانستان گفتیم 
که تالش خود را بکنند به عنوان هیأت حاکمه مســئول عمل 
کرده و هم شــرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی الزم را فراهم 
کنند. متاسفانه نگرانی های بسیار جدی برای رشد تروریسم و 
خشونت و افراطی گری در افغانستان وجود دارد. بمبگذاری ها 
و اقدامات تروریســتی در شهرهای مختلف افغانستان از جمله 
قندوز و هرات بسیار نگران کننده است. این نگرانی درباره امکان 
حضور تروریســم و خشونت و افراطی گری در افغانستان وجود 
دارد.ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: هیچ طرفی نمی تواند 
بپذیرد که افغانســتان از حیث امنیتی، سیاســی،  اجتماعی و 
اقتصادی به عقب برگردد.وی ادامه داد: تالش خواهد شــد که 
مردم افغانســتان با کمک همه از این دوران گذار به ســالمت 
عبور کنند. جمهوری اســالمی ایران به عنوان کنشگر مسئول 
تالش کرده ضمن جلوگیری و رد دخالت های خارجی و ضمن 

اینکه خودش به تمامیت ارضی و اســتقالل و خواســت مردم 
افغانستان احترام بگذارد یک همراه مسئول باشد و تالش کند 
مردم افغانســتان به آنچه اعتقاد دارند و می خواهند، بتوانند در 

این شرایط سخت حداقل بخش اساسی آن را محقق کنند.

 هدف نشست تهران
خبرنگار خبرگزاری فارس درباره هدف نشست تهران و پیام آن 
سؤال کرد که خطیب زاده بیان کرد: نشست افغانستان با هدف 
اصلی تشریک مســاعی کشورهای همسایه افغانستان تشکیل 
می شود. نشســت تهران مجمعی خواهد بود برای مشارکت و 
همراهــی و این پیام را منتقل می کند که به جای رقابت همه 
کشورهای همسایه افغانستان به دنبال مساعی و همکاری برای 

آینده افغانستان هستند.

 هیچ کشوری از جمله کشورهای همسایه افغانستان حق 
ندارند درباره آینده افغانستان تصمیم بگیرند، تصمیم با 

مردم افغانستان است
وی افزود:  البته هیچ کشــوری از جمله کشــورهای همسایه 
افغانســتان حق ندارند درباره آینده افغانستان تصمیم بگیرند، 
تصمیم با مردم افغانســتان است. البته نقش ما نقش تسهیل 
کننــده و روشــن کردن خطوطی اســت که هیــأت حاکمه 
افغانســتان در آینده به آن احترام بگذارد. تالش می کنیم زبان 
مفاهمه ای برقرار شــود و روی اصولی که جامعه بین المللی و 
کشــورهای همســایه نظر جمعی دارند، تالش خواهد شد که 
این خطوط در بیانیه به روشــنی بیان شــود.خطیب زاده بیان 
کرد: آن چه روشــن است این اســت که پیام واحدی به داخل 
افغانستان ارســال شود که افغانســتان نمی تواند محلی برای 
خشونت و تروریســم و افراطی گری باشد. افغانستان عاری از 
خشونت و ترور و افغانستان آرام و با ثبات خواهد بود که شریک 
همکاری های منطقه ای اســت.این دیپلمات ارشــد کشورمان 
گفت: پیامی که فردا اجالس تهران خواهد داشــت این اســت 
که مردم افغانستان، دولتی را به عنوان دولت افغانستان خواهند 
پذیرفت که بازتاب دهنده اراده و ترکیب قومی و جمعیتی آنها 
باشــد. تالش خواهد شد مجمع تهران به محل تالقی آرای در 
حال همگرایی باشــد.وی ادامــه داد: اجالس تهران می خواهد 
نشان دهد که راه حل افغانی برای مشکل افغانستان چیزی است 
که همه باید به دنبال آن باشیم، گفت وگوهای جامع و فراگیر 
بین االفغانی با هدف رســیدن به یک راه حل مرضی الطرفین.

خطیب زاده همچنین گفت: دبیرکل سازمان ملل پیامی درباره 

این نشســت خواهد داد و حمایت خود را از این ابتکار و تالش 
کشورهای همســایه و همچنین ایران اعالم خواهد کرد. اینها 
همه نشــان می دهد تهران محل دیپلماسی فعالی در منطقه 
خواهد بود که خود کشــورهای منطقه برای حل مشکل امروز 
افغانستان کمک کنند.وی در پاسخ به سؤالی درباره پرداختن 
به علل اصلی نابسامانی در افغانستان با هدف جلوگیری از وقوع 
اتفاقات مشابه در منطقه نیز اظهار داشت: آن چه به عنوان فرار 
فاجعه بار و مفتضحانه آمریکا از افغانستان می بینیم که بعد از 
دو دهه اشــغال و خشونت در افغانستان ماحصلی جز تخریب 
بنیان های اجتماعی و سیاســی و امنیتی افغانســتان نداشت، 
بسیاری اشتراک نظر دارند که یکی از ریشه های اصلی وضعیت 
امروز افغانســتان است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: 
آمریکا با فراری که حتی بدون رایزنی های درســت با متحدان 
خودش صورت داد، مسئولیت تاریخی را در خصوص وضعیت 
افغانســتان متوجه خودش کرد. البته آســیب شناسی و علل 
آن چه امروز در افغانستان می بینیم قطعا بخشی از پرداختن به 
راه حل خواهد بود نه همه آن.خطیب زاده ادامه داد: فردا نگاه ها 
معطوف به تحقق اراده مردم و آینده افغانستان خواهد بود. آنچه 
مردم افغانستان از کشورهایی مثل ایران انتظار دارند این است 
که کمک کند اراده آنها محقق شود. امروز میزبان چهار میلیون 
افغانستانی که بســیاری از نخبگان هستند، هستیم. نخبگان 
محترمی هستند که با ما صحبت و نظرات خود را بیان می کنند. 
مردم افغانستان در داخل افغانستان نیز همین انتظار را دارند. 

 هیأت حاکمه افغانستان باید گوش شنوایی برای شنیدن 
اراده و خواست مردم افغانستان داشته باشند

این دیپلمات ارشد کشــورمان بیان کرد: تصورم این است که 
هیأت حاکمه افغانستان باید گوش شنوایی برای شنیدن اراده و 
خواست مردم افغانستان داشته باشند و در این صورت می تواند 
خود را به عنوان یک هیأت حاکمه مســئول خودش را نشان 
دهد و برای ایجاد یک دولت پایدار فراگیر متشکل از همه اقوام 

و قومیت ها در افغانستان زمینه سازی کند.

 درخواست هایی از طرف های مختلف در داخل و بیرون 
افغانستان برای حضور در اجالس داشتیم

وی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر این که نمایندگان افغانستان 
در نشســت تهران حضور خواهند داشــت؟ نیــز عنوان کرد: 
ســازوکار اجالس وزرای خارجه کشورهای همسایه این است 
که با رضایت و اجماع اقدامات صورت بگیرد. درخواســت هایی 
از طرف های مختلف در داخل و بیرون افغانســتان برای حضور 
در اجالس داشتیم و درخواســت هایی هم از سوی کنشگران 
بین المللی از اروپا  و داخل افغانســتان داشتیم ولی از آنجایی 
که تمام تصمیمات در این سازوکار اجماعی است، فردا تمامی 
درخواســت ها توســط ایران ارائه خواهد شــد و بر اساس این 
تصمیم و نتیجه ای که از گفت وگوها حاصل خواهد شد، درباره 
برخی از این درخواست ها در نشست بعدی که احتماال در پکن 
خواهد بود، تصمیم گیری خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه 
خاطرنشــان کرد: در اجالس تهران وزرای خارجه کشــورهای 
همســایه افغانســتان حضور دارند و بخشــی از کار پرداختن 
به درخواســت ها و پیشــنهاداتی اســت که مطرح شده است.

خطیب زاده بیان کرد: روســیه در نشست اول حضور نداشت و 
روســیه درخواست داشت  که به این ســازوکار بپیوندد و این 
درخواست در نشست مجازی اول مطرح و توافق شد که روسیه 
در نشست دوم به جمع کشورهای مزبور اضافه شود ولذا روسیه 
در نشســت دوم به جمع اضافه خواهد شــد. درخواست هایی 
که به تهران رســیده در اجالس تهران مورد بحث قرار خواهد 
گرفت.اگر تصمیم گرفته شود در نشست آتی در پکن عملیاتی 
می شود.وی در پایان گفت:  ان شاءاهلل افغانستان، با صلح و ثبات 
و مامنی برای همکاری های منطقه ای باشد و امیدوارم به زودی 

شاهد آن روز افغانستان باشیم.

شمار جدیدترین تسلیحات هسته ای 
آمریکا و روسیه اعالم شد
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تحقیقات جدیدی که در مجله ی »Nature Neuroscience« منتشر شده 
است اولین مطالعاتی اســت که نشان می دهد چگونه ویروس سارس-

کوو-۲ به طور مســتقیم به سلول های مغز آسیب می رساند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از نیواطلس، گروهی بین المللی از دانشمندان دریافتند 
که ویروس ها می توانند به سلول های رگ هایی که سد خونی-مغزی را 
تشکیل می دهند آسیب برســانند و باعث بروز عوارض عصبی کوتاه و 
طوالنی مدتی شوند که به طور معمول در پی بیماری کووید-۱۹ گزارش 
می شود.اثرات ویروس سارس-کوو-۲ بر مغز هنوز در حال پدیدار شدن 
است و محققان در تالشــند تا اثر کلی این کروناویروس جدید بر بدن 
انسان را درک کنند.مشکالت شــناختی از جمله »مه مغزی« به طور 
معمول در کسانی که عوارض طوالنی مدت کووید-۱۹ را تجربه کرده اند.

محققان »دانشگاه ژنو« سوئیس در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند سرما 
می تواند عالئم بیماری خودایمنــی »ام اس« را کاهش دهد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از تی ای، در بیماری های خود ایمنی، سیستم ایمنی بدن 
به خود اندام های بدن حمله می کند. بیماری ام اس شایع ترین بیماری 
خود ایمنی سیســتم عصبی مرکزی محســوب می شود. در بیماری ام 
اس، سیستم ایمنی به میلین)غالف محافظتی که رشته های عصبی را 
می پوشــاند(، حمله می کند. این بیماری باعث ایجاد مشکالت ارتباطی 
بین مغز و سایر اعضای بدن فرد می شود.طبق نظریه تاریخچه زندگی، 
وقتی شرایط محیط مساعد باشد، منابع مورد استفاده هر موجود به رشد 
و تولید مثل اختصاص می یابد اما در محیط های نامساعد، برنامه تغییر 

کرده و به جای آنکه منابع به رشد و تولید مثل اختصاص یابد.

گروهی از دانشمندان راهی یافته اند که به وسیله آن می توان با استفاده 
از چوب، باتری تولید کرد.به گزارش ایســنا و به نقل از دیجیتال ترندز، 
گروهی از دانشــمندان دانشگاه براون ماده ای مشــتق شده از درخت 
ســاخته اند که می توان از آن در باتری های حالت جامد اســتفاده کرد. 
این ماده کم خطرتر بوده و نسبت به باتری های امروزی آسیب کمتری 
به محیط  زیست می زند.باتری های لیتیوم-یون کنونی مانند باتری هایی 
که در تلفن های همراه، رایانه ها و وســایل نقلیه برقی مورد اســتفاده 
قرارمی گیرنــد از مایعات فرار به عنوان الکترولیت اســتفاده می کنند. 
این الکترولیت ها لیتیوم یون ها را بین الکترودهای مثبت و منفی باتری 
هدایــت می کننــد. الکترولیت های مایع کار خود را به درســتی انجام 

می دهند اما سمی و خطرناک هستند. 

کووید-19 چطور سلول های 
مغزی را تخریب می کند؟

نقش سرما در کاهش عالئم 
بیماری »ام اس«

 تولید باتری
با استفاده از چوب!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشنواره ساالنه انتخاب بزرگترین کدو حلوایی در انگیس و آمریکا در 
آستانه جشن هالوین/ گتی ایمجز و رویترز

نگاهی به کامیون داکار هینو، هیوالی آفرود
شاید شما با نام هینو به عنوان تولید کننده کامیون های تجاری آشنا باشید اما این شرکت محصولی برای رالی داکار ۲۰۲۲ تدارک دیده 
که حتماً نظرتان را به خود جلب خواهد کرد. این هیوال نه تنها خشونت زیادی داشته بلکه قوای محرکه دیزلی هیبریدی آن قدرت کلی 
۱۰۶۵ اســب بخاری دارد.این کامیون مسابقه ای که بر اساس کامیون های سری ۶۰۰ هینو شکل گرفته از پیشرانه ۶ سیلندر توربودیزل 
۸.۸۶۶ لیتری سود می برد. این نیروگاه به تنهایی قدرت ۷۸۹ اسبی و گشتاور ۲۲۹۵ نیوتون متری داشته و سیستم هیبریدی هم ۲۷۶ 
اسب بخار قدرت تولید می کند. یک باک سوخت ۸۰۰ لیتری هم باعث می شود راننده این هیوال در بیابان نماند.قدرت عظیم یاد شده با 
استفاده از گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک و سیستم چهار چرخ فول تایم به چرخ ها فرستاده می شود. یک قفل دیفرانسیل مرکزی و جعبه 
انتقال نیز وجود دارد که اجازه استفاده از دنده سنگین را می دهد. هینو می گوید این کامیون در بخش عقب بدنه از آلومینیوم و فایبرگالس 
استفاده کرده و وزن کمتری دارد. البته هنوز هم وزن ۸۶۰۰ کیلوگرمی کامیون مسابقه ای هینو زیاد به نظر می رسد.آخرین حضور هینو 
در داکار به سال ۲۰۲۰ مربوط می شود که در رتبه آخر قرار گرفت. رقبا همگی از اروپا و برندهایی همچون کاماز، ماز، ایویکو و تاترا بودند. 

شاید قوای محرکه جدید این خودرو باعث شود هینو عملکرد بهتری در سال ۲۰۲۲ داشته باشد.

بالتکلیفی در لیگ برتر هندبال زنان
با وجودی که چند روز تا آغاز مســابقات لیگ برتر هندبال زنان باقی مانده هنوز تکلیف اشتادســازه مشــهد مشخص نیست و 
فدراسیون مجبور شده است برنامه مسابقات را با ۹ تیم بچیند.به گزارش ایسنا، مسابقات لیگ برتر هندبال زنان با ۸ تیم قرعه 
کشی شد و قرار بود این مسابقات از اواخر مهر استارت بخورد اما  زمزمه های انحالل تیم اشتادسازه مشهد قهرمان دو فصل قبل 
لیگ زنان و حامی تیم های ملی بعد از قرعه کشی به گوش رسید. البته مسئوالن تیم اشتادسازه در حالی قصد کناره گیری از 
لیگ را گرفته اند که حتی تا امروز که تنها ۶ روز تا آغاز لیگ بیشتر زمان باقی نمانده هنوز انحالل خود را اعالم نکرده اند.با این 
حال فدراسیون هنوز این تیم را از برنامه مسابقات حذف نکرده است و همچنان برنامه روز نخست لیگ برتر را با حضور این تیم 
بسته است و منتظر است که یا مسئوالن تیم اشتادسازه انحالل خود را اعالم کنند و یا تیم ۹ آبان برای انجام تست  PCR در محل 
مسابقات شرکت نکند.اکنون فدراسیون تیم صنایع روشنایی یکتا البرز را به لیگ اضافه کرده و برنامه روز نخست مسابقات را با 
۹ تیم بسته است. قرار است این مسابقات با ۹ تیم و از ۱۰ آبان شروع شود. اگر تیم اشتاد سازه تا روز انجام تست PCR مدارک 

خود را کامل نکند از دور مسابقات حذف خواهد شد.

تنی مرده باشد، هک جانی دنیببز دور ار رتا انتوانی دنیبب
کجا گنجد اندر زمین؟ عاشقی کو

رخت را هب شادی زمانی دنیبب کسی را رسد الف گردن کشیدن
هک سر رب چنان آستانی دنیبب عجب گرد گر خان و مانی دنیبب!رغیبی هک شد شهر بند غم تو

هک ره دم رتا با گرانی دنیببدل من سبک چون نگردد ز غیرت؟ سر باغ و بستان نباشد کسی را
هک همچون تو سرو روانی دنیبب

پیشنهاد

چهره روز

کتاب جزء از کل
کتاب جزء از کل اولین رمان استیو تولتز است که در 
سال ۲۰۰۸ منتشر شد و به عنوان یکی از بزرگ ترین 
رمان های تاریخ اســترالیا، در سطح جهان محبوبیت 
بســیار زیادی دارد. دومین اثر نویسنده، یعنی کتاب 
ریگ روان در ســال ۲۰۱۵ منتشر شد. کتاب جزء از 
کل در مورد مارتین و جسپر دین – پدر و پسر – است 
که هر کــدام از یک زاویه خــاص و متفاوت با عامه 
مــردم به زندگی و اتفاقات آن نگاه می کنند. مارتین 
با باورهای خاص و گاه عجیب خودش سعی می کند 
پسرش، جسپر را به بهترین شکل ممکن تربیت کند 
و به همین خاطر داســتان زندگی خودش را از همان 
دوران کودکی برای او تعریف می کند. داســتانی که 
نشان می دهد زندگی او همیشه تحت تاثیر مارتین، برادر ناتنی اش قرار داشته است و…داستان 
کتاب جزء از کل از زمان کودکی پدر تا زمان بزرگ شدن فرزند ادامه پیدا می کند و تمامی حوادث 
و اتفاقات شگفت انگیز زندگی آن ها همراه با یک طنز تلخ و یک تم فلسفی روایت می شود.کتاب 
بعضی مواقع از زاویه دید مارتین و بعضی مواقع از زاویه دید چسپر بیان می شود که همین موضوع 
باعث جذاب تر شدن آن می شود. حوادث و اتفاقات موجود در کتاب بسیار زیاد هستند و هر کدام 
از آن ها جذابیت خاص خودش را دارد.نوشتن درمورد این کتاب کار آسانی نیست، باید حتما آن 
را خواند و از تک تک جمالت آن لذت برد.کتاب جزء از کل به راستی جزئی از یک کل را به رخ 
می کشد. در هر قسمت از کتاب اتفاقی در دل اتفاق دیگر وارد می شوند و خواننده نمی تواند به 
راحتی کتاب را کنار بگذارد و یا آن را پیش بینی کند. داســتان و ماجراهای کتاب مدام اوج می 
گیرد و خواننده از هر صفحه آن بی نهایت لذت خواهد برد. مطمئنا هر کسی این رمان را خوانده 
باشــد شگفت زده است از اینکه استیو تولتز چقدر استادانه و به زیبایی داستان را کش می دهد. 
نویسنده اتفاقات را صرفا برای اینکه به حجم کتاب خوب اضافه کند روایت نمی کند، بلکه از هر 

چیزی که نقل می کند می خواهد به نکته ای برسد...

استیو تولتز
استیو تولتز )به انگلیسی: Steve Toltz( )زادهٔ ۱۹۷۲ در 
سیدنی(، رمان نویس استرالیایی و نویسندهٔ رمان های 
»جزء از ُکل« و »ریگ روان« است. وی در دبیرستان 
کیالرا مشغول تحصیل شد و از دانشگاه نیوکاسل به 
سال ۱۹۹۴ فارق تحصیل گردید، پیش از اشتغالش 
به ادبیات در منترال، ونکور، نیویورک سیتی، بارسلونا 
و پاریس طیف وسیعی از مشاغل همچون فیلمبردار، 
بازاریاب، نگهبان، گارگاه خصوصی، معلم انگلیسی و 
فیلم نامه نویســی را تجربه کرد.وی در سال ۲۰۰۵ با 
زنی نقاش و استرالیایی فرانسوی ازدواج کردو در سال 
۲۰۱۲ اولین فرزندش که یک پســر بود متولد شد. 
 A :تولتز نخســتین رمانش جزء از کل )به انگلیسی
fraction of the whole( را در ســال ۲۰۰۸ منتشــر کرد که با استقبال زیادی روبه رو شد و همان 
سال نامزد جایزه بوکر شد که کمتر برای نویسنده ای که کار اولش را نوشته پیش می آید. با وجود 
مدت زمان کوتاهی که از چاپش گذشته، اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین رمان های تاریخ استرالیا 
مطرح اســت. این رمان تم فلسفی دارد و در بخش هایی درگیر ماجراهای پلیسی هم می شود، به 
شــدت پرشاخ و برگ است و البته بسیار فلسفی و پر از اتفاق ها و داستان های تازه در صفحاتش. 
ترجمه این کتاب در ایران توسط نشر چشمه انجام شده است. »ریگ روان« نیز که در سال ۲۰۱۵ 
منتشــر شده اســت همانند »جزء از کل«، بهره گرفته از زمینه های فلسفه ای در دل داستان های 

اجتماعی است.

فرهنگ

فیلم ســینمایی »وقــت چیغ انار« محصول مشــترک 
افغانســتان، اســترالیا، هلند و ایران به اســکار می رود.

به گزارش ایســنا، فیلم ســینمایی »وقــت چیغ انار« 
به نویســندگی و کارگردانی گراناز موســوی، به عنوان 
نماینده ی سینمای اســترالیا برای رقابت در بخش غیر 
انگلیسی زبان به عنوان نماینده ی سینمای کشور استرالیا 
به آکادمی اســکار معرفی شــد. نود و چهارمین دوره ی 
اسکار در ۲۷ مارس ۲۰۲۲ میالدی مطابق با ۷ فروردین 
۱۴۰۱ خورشیدی، همانند ادوار پیش از فراگیری جهانی 
)پاندمی( کرونا برگزار می شــود. فیلم سینمایی »وقت 
چیــغ انار« که به تهیه کنندگی مشــترک بهیر وردک، 
گراناز موسوی، کریستین ویلیامز و مرضیه وفامهر سال 
گذشته در کابل فیلمبرداری شده، محصول مشترک افغانستان، استرالیا، هلند و ایران به شمار می رود.

با توجه به تحوالت سیاسی اخیر در کشور افغانستان و قوانین سرسختانه ی وضع شده  توسط طالبان، 
فعال فیلم ســینمایی »وقت چیغ انار« یکی از آخرین آثار سینمایی خواهد بود که در کشور افغانستان 
تولید شده است. این فیلم تاکنون در جشنواره ها و رویدادهای معتبر بین المللی بسیاری چون سیدنی، 
سائوپائولو و توکیو حضور داشته است. این فیلم همچنین به تازگی به عنوان نامزِد بهترین فیلم در بخش 
کودک و جواِن جایزه ی آسیاپاســیفیک انتخاب شده اســت.عرفات فیض، الهام ایازی، اندرو کوییلتی، 
مرحوم حشمت اهلل فنایی، سعیده سادات، فرشته عالمی، امیرشاه تالش، ذبیح غیاث، زیشان خان تالش, 
مدینه نیازی بازیگران این فیلم سینمایی هستند، همچنین حسیبا ابراهیمی نیز در این فیلم حضوری 
افتخاری دارد.یکی از نکات قابل توجه این فیلم سینمایی حضور حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده ی 

شهیر ایرانی در کنار دیگر عوامل است؛ او ساخت موسیقی »وقت چیغ انار« را برعهده داشته است.

نماینده  سینمای استرالیا در اسکار
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