
۲۵ درصد کارکنان دو دوز واکسن 
دریافت کردند

تازه ترین گزارش از وضعیت واکسیناسیون کارکنان دولت نشان می دهد 
که از جمعیت ۲.۴ میلیون نفری آنها ۹۰درصد حداقل یک دوز واکسن 
دریافت کرده اند و ۲۵ درصد یعنی حدود ۶۰۰ هزار نفر دو دوز.به گزارش 
ایسنا، با لغو بخشنامه دورکاری آبان ماه ســال ۱۳۹۹، سازمان اداری و 
استخدامی شرایط حضور و دورکاری کارکنان را اعالم کرد که طبق آن 
کارکنان موظف بودند از اول آبان ماه در محل کار حضور داشــته باشند 
مگر این که مسئوالن سازمان ها ودستگاه های مربوطه به تشخیص خود 
و براساس بخشنامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ دورکاری اعمال کنند.

طبق دستور سازمان اداری و استخدامی دستگاه ها موظف بودند از اول 
آبان  مانع حضور کارکنانی که واکسینه نشده بودند، شوند. این سازمان 
اعالم کرده بود با توجه به حجم باالی واکسیناسیون و کاهش مراجعه به 
بیمارستان نسبت به سال گذشته، چنین تصمیمی برای حضور  اتخاذ 
شــده است.اما تازه ترین گزارشــی که لطیفی -رئیس سازمان اداری و 
استخدامی- در رابطه با وضعیت واکسیناسیون کارکنان اعالم کرده است 
از این حکایت دارد که از مجموع دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کارکنان 
دولت که در سامانه پاکنام مشخصات آنها وجود دارد ۸۹.۵ تا نزدیک به 
۹۰ درصد واکســن دریافت کردند که ۶۵ درصد در حال حاضر تک دوز 
هستند و ۲۵ درصد هر دو دوز را دریافت کرده اند.طبق این گزارش، از ۱۰ 
درصدی که واکسن دریافت نکرده اند برآوردها نشان می دهد که حدود  
۳.۵ درصد مادران دارای فرزند شــیرخوار و یا بانوانی هستند که امکان 
دریافت واکسن ندارند. در همین حد یعنی حدود  ۳.۵ درصد بیمارانی 
هستند که به دلیل منع پزشکی یا به دلیل ابتال به کرونا فعال نباید واکسن 
دریافت کنند و حدود سه درصد دیگر نیز افرادی هستند که فعال به هر 
دلیلی برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند.اما بررسی و محاسبه آمار ارائه 
شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان می دهد که تزریق 
حدود ۹۰ درصدی واکسن که از بین ۲.۴ میلیون کارکنان صورت گرفته، 
یعنی دو میلیون و ۱۶۰ هزار نفر حداقل یک دوز را دریافت کرده اند که 
در بین آنها تعدادی  دو دوز داشته اند.براین اساس ۶۵ درصد اعالمی در 
رابطه با افراد تک دوز هستند که به عبارتی یک میلیون و ۵۶۰ هزار نفر 
از افرادی اســت که در حال حاضر فقط یک دوز دریافت کرده است. از 
ســوی دیگر ۲۵ درصدی که دو دوز واکسن دریافت کرده اند جمعیتی 
حدود ۶۰۰ هزار نفر را در بین کل کارکنان دولت پوششی می دهند.در 
کنار ۹۰ درصدی که واکسن دریافت کرده اند ۱۰ درصد دیگر هیچ دوز 
واکسنی نداشته اند. براین اساس محاسبات نشان می دهد که از جمعیت 
دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کارکنان دولت در حال حاضر ۲۴۰ هزار نفر 
هیچ مراجعه ای برای واکسن نداشته اند که حدود ۸۴ هزار نفر را مادران 
دارای فرزند شیرخوار یا بانوان که امکان دریافت واکسن ندارند را تشکیل 
می دهند، ۸۴ هزار نفر منع پزشــکی دارنــد و ۷۲ هزار نفر برای تزریق 

واکسن مراجعه نکرده اند.
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پدافند غیرعامل:
 آسیب پذیری شرکت توزیع سوخت 

اطالع داده شده بود
 سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: این سازمان 
تاکنون دو رزمایش در حوزه وزارت نفت و شــرکت های تابعه از جمله 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی انجام داده و نتایج از 
جمله آسیب پذیری های عمده را جهت برطرف سازی به مسوولین ابالغ 
کرده اســت.به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، این ســازمان در واکنش به حمله سایبری در سامانه هوشمند 
توزیع ســوخت، در اطالعیه ای اعالم کرد: اساســا ایمنــی، امنیت و 
دفاع در فضای ســایبری امری نسبی اســت و به میزان سایبری شدن 
زیرســاخت ها و دارایی ها، امکان اختــالل در کارکرد خدمات به دلیل 
حوادث ســایبری افزایش می یابد.این سازمان با اشاره به اینکه امروزه 
بروز حوادث سایبری در کشورهای توسعه یافته با دالیل مختلف تبدیل 
به یک واقعیت اجتناب ناپذیر و یک چالش جهانی شده است، افزود: در 
این شــرایط سازمان پدافند غیرعامل کشور از سوی مرکز ملی فضای 
مجازی مکلف به اجرای رزمایش ها در زیرســاخت ها در جهت تســت 
پایداری ارائه خدمات شــده است.ســازمان پدافند غیرعامل کشور در 
اطالعیه خود خاطرنشان کرد: بر همین مبنا این سازمان در هماهنگی 
با مرکز ملی، در ســال جاری تاکنون بیش از ۷۰ رزمایش سایبری در 
زیرساخت های حیاتی کشور انجام داده است که نتایج آن به مرکز ملی 
و مسووالن زیرســاخت ها جهت رفع آسیب پذیری ها ابالغ شده است.

این ســازمان یادآور شد: در حوزه زیرساخت انرژی نیز تاکنون پدافند 
غیرعامل دو رزمایش در حوزه وزارت نفت و شرکت های تابعه از جمله 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی انجام داده و نتایج از 
جمله آسیب پذیری های عمده را جهت برطرف سازی به مسوولین ابالغ 
کرده و در راستای صیانت از حقوق عامه و تاب آوری ملی موضوع رفع 
آســیب پذیری ها را مکرر پیگیری کرده است.سازمان پدافند غیرعامل 
کشور خاطرنشان کرد: از ابتدای بروز حادثه در سامانه هوشمند توزیع 
ســوخت نیز تیم های عملیاتی قرارگاه پدافند ســایبری در تعامل با 
سایر بخش های امنیت سایبری کشــور به بررسی دالیل بروز اختالل 
سایبری و کمک به بازگشت کارکرد خدمات جایگاه های توزیع سوخت 
اقدام کردند که در نتیجه خدمات ســامانه هوشمند به تدریج درحال 
بازگشت به حالت اولیه است.این سازمان در اطالعیه خود اضافه کرد: 
همچنین تیم ویژه تحقیقات پدافند ســایبری با در نظر گرفتن تمامی 
احتماالت، در حال تکمیل شواهد فارنزیک منشا اختالل سایبری است 
که با توجه به حساســیت و تخصصی بــودن موضوع نتایج آن پس از 
تکمیل  اطالع رســانی می شود.سازمان پدافند غیرعامل کشور با تذکر 
مجدد به همه دستگاه ها و زیرساخت هایی که در آنها رزمایش سایبری 
برگزار شــده است، تصریح کرد: در صورت بروز هر نوع حادثه از محل 
آســیب پذیری های اعالم و ابالغ شده این سازمان، موضوع اختالل در 
خدمات رســانی به مردم و خدشه به اعتبار سایبری کشور را از طریق 

مراجع قانونی پیگیری می کند.

 وزیــر امور خارجه گفت: بحرانی که امروز همه ما را نگران کرده اســت میراث 
دخالت های نابجای قدرت های زورگو در منطقه ماســت. آمریکا بیســت سال 
پیش با دســتاویز قرار دادن مبارزه با تروریســم، به افغانســتان حمله کرد و با 
ادامه حضور نظامی خود موجب استمرار و بازتولید بی ثباتی، جنگ و ناامنی در 
آن کشور شــد.به گزارش ایرنا، »حسین امیرعبداللهیان« ظهر دیروز در دومین 
نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان که در تهران در حال برگزاری 
است، گفت: حضور وزرای امور خارجه و نمایندگان عالی رتبه کشورهای همسایه 
افغانســتان در تهران را خیرمقدم می گویم و امیــدوارم این اجالس بتواند اراده 
همه کشورهای شرکت کننده برای ایفای نقشی سازنده به نفع مردم افغانستان و 
منطقه را محقق نماید.وی با بیان اینکه این اجالس دومین دور از ابتکاری است 
که برادران عزیزمان در پاکستان آغاز و اولین دور آن را به صورت مجازی برگزار 
کردند، اظهار داشت: منویات و اراده کشورها در بیانیه آن نشست به خوبی انعکاس 
یافت و امیدوارم بتوانیم در دور تهران تصویری روشن تر از واقعیات افغانستان و 
انتظارات کشورهای همسایه که بیشترین تأثیر را از تحوالت آن کشور متحمل 
می شوند، ترسیم و نقشه راهی برای گام های بعدی تدوین نماییم.رییس دستگاه 
دیپلماســی با بیان اینکه بحرانی که امروز همه ما را نگران کرده اســت میراث 
دخالت هــای نابجای قدرت های زورگو در منطقه ماســت، تصریح کرد: آمریکا 
بیست ســال پیش با دستاویز قرار دادن مبارزه با تروریسم، به افغانستان حمله 
کرد و با ادامه حضور نظامی خود موجب اســتمرار و بازتولید بی ثباتی، جنگ و 
ناامنی در آن کشور شد.امیرعبداللهیان ادامه داد: واشنگتن بدون آن که افغانستان 
و مردمش را به پیش برده و توانمند ســازد، به شکلی ناشیانه و غیرمسئوالنه از 
صحنــه گریخت و وضعیتی به وجود آورد کــه امروز همه ما با آن مواجهیم.وی 
با اشــاره به جغرافیای منطقه خاطرنشان کرد: ما کشورهای همسایه افغانستان 
که هر یک به شــکلی و در سطحی با این جغرافیا و مردمانش پیوند خورده ایم، 
به خوبی بر اهمیت فقدان اجماع در داخل افغانســتان، منطقه پیرامونی و نظام 
بین الملل به عنوان یکی از ریشــه های اصلی استمرار بحران جاری در آن کشور 
آگاهیم.  این دیپلمات عالی رتبه با بیان اینکه در افغانســتان با وضعیتی مواجه 
هســتیم  که تا رســیدن به نقطه قابل قبول برای همه مردم افغانستان از تمام 
اقوام و گروههای مختلف فاصله قابل تاملی دارد، ابراز داشت: در سطح نظام بین 
المللی نیز شــاهد رویکردهای مختلف و متعارضی هستیم که برای افغانستان و 
منطقه مناسب نیســت. بنابراین در دو سطح درون افغانی و بین المللی بیش از 
اجماع شــاهد افتراق و تعارض هستیم.به گفته امیرعبداللهیان، تاکنون رویکرد 
کشورهای همسایه به واسطه درک عمیقی که از وضعیت افغانستان دارند، تا اندازه 
زیادی سازنده، همســو و روبه جلو بوده و در مسائل اساسی اجماع نسبی وجود 
دارد و تالش ما در این نشست باید معطوف بر تقویت اجماع و همسویی به وجود 
آمده باشــد.  وی افزود: کشورهای همسایه افغانستان در صورت حفظ و تقویت 
اجماع می توانند نقش سازنده خود را در ایجاد همسویی میان گروه های سیاسی 
و قومی داخل افغانســتان و در ســطح نظام بین الملل ایفــا کرده و به مدیریت 
بحران در این کشور کمک کند.  رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه تحقق 
این مسئله یکی از دستورکارهای نشســت تهران است، عنوان کرد:  تضعیف یا 
بر هم خوردن این اجماع نتیجه ای جز ادامه آشــفتگی و اســتمرار این بحران 
دیرپا که بیش از چهار دهه مردم افغانســتان و کشــورهای منطقه را رنج داده 
است، نخواهد داشت.امیرعبداللهیان با تاکید بر اینکه مطالعه تاریخ افغانستان و 
زندگی سیاســی مردم این کشور موید این حقیقت تاریخی است که افغانستان 
سرزمین تعامل و همکاری اقوام مختلف است، یادآور شد: هر زمان که این تعامل 
و همکاری نادیده گرفته شــده صلح و ثبات و آرامش افغانســتان تهدید شده 
است. تجارب تاریخی نشــان می دهد که در افغانستان هیچ سازوکاری نخواهد 
توانست بدون توجه به مالحظات و ظرایف اجتماعی و قومی در افغانستان پایدار 
و ماندگار باشد.  وی اضافه کرد: این تجربه ضرورتی است که توجه به آن ضامن 
برقراری ثبات و استمرار سیاسی و بی توجهی به آن مقدمه شکل گیری منازعات 
درون افغان خواهد شــد. تردیدی نیست که وارد شدن دوباره افغانستان به دور 
جدیدی از جنگ های داخلی، به نفع هیچ یک از همسایگان نیست.این دیپلمات 
عالی رتبه با اشاره به توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بیان کرد: 
فقر اقتصادی، پایین بودن میزان درآمد ســرانه، نرخ باالی بی ســوادی و فقدان 
مهارت های شــغلی مواردی هستند که افراد را مســتعد عضویت در گروه های 
تبهکار و تروریســتی می کنند. همین امر را در کنار ضعف حاکمیت سرتاسری 

که توانایی تأمین امنیت در آن کشــور را داشــته باشد از مهم ترین دالیلی است 
که گروه های مختلف تروریســتی را به حضور و توسعه هسته های عملیاتی خود 
در افغانستان کشــانده است.امیرعبداللهیان با بیان اینکه در ماه های اخیر شاهد 
گسترش فعالیت گروه های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان بوده ایم، گفت: 
حمالت تروریستی سبعانه این گروه به اجتماعات مذهبی ازجمله حمله به مساجد 
مسلمانان از جمله در قندوز و قندهار نمونه هایی از رفتارهایی است که تحت نام 
اسالم و در لباسی متفاوت، مردم افغانستان و افکار عمومی جهان را آزار می دهد.  
وی اضافه کرد: طی هفته های اخیر بر همه ما معلوم شــده اســت که این گروه 
در افغانســتان دارای جغرافیا و توان عملیاتی شــده و طالبان نیز نتوانسته است 
مانع عملیات این گروه در شــهرهای مختلف شــود.  به گفته وزیر امور خارجه، 
استمرار توســعه نیافتگی در افغانستان هیچ پیامدی جز اســتمرار سربازگیری 
گروه های تروریستی و تبهکار از مردم افغانستان و به تبع آن گسترش تروریسم و 
تبهکاری در این کشور، کشورهای همسایه و کل منطقه آسیای جنوبی و مرکزی 
نخواهد داشت.امیرعبداللهیان با اشاره به اهداف نشست دومین وزرای امور خارجه 
همسایگان افغانستان اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری این اجالس در شرایط 
کنونی مرور نگرانی های موجود از وضعیت افغانستان و مشورت و رایزنی با دوستان 
منطقه ای درباره راه های برون رفت از وضعیت شــکننده کنونی است.  وی با ارائه 
پیشنهادی جمهوری اســالمی ایران تصریح کرد: من به نمایندگی از جمهوری 
اسالمی ایران پیشنهادهایی را مطرح می نمایم و امیدوارم این نشست بستری برای 
عبور از ارائه ســخنرانی های صرفاً سیاسی به محملی برای طرح و بحث پیرامون 
راهکارهای عملی همکاری همه جانبه همسایگان به منظور تخفیف آالم مردم و 
پیشگیری از تهدیدات با منشأ افغانستان باشد.  رییس دستگاه دیپلماسی با بیان 
اینکه وضعیت و توازن قدرت در افغانســتان دچار تحول شده است، خاطرنشان 
کرد: این تحول زمانی تثبیت شده و استمرار خواهد یافت که اقتضائات اجتماعی 
افغانستان را درک کرده و همسو با آن عمل کند. بر این اساس، ضرورت تشکیل 
دولتی فراگیر و با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار همه گروه های قومی و مذهبی 
افغانستان از مسیر گفت وگوهای بین االفغانی با پشتیبانی و بدون مداخله بازیگران 
خارجی مورد تأکید جمهوری اســالمی ایران قرار دارد.  به گفته امیرعبداللهیان، 
از کشــورهای همســایه انتظار می رود از تمام نفوذ خود روی رهبران طالبان و 
ســایر طرف های افغان برای تشویق هم پذیری و مشــارکت جمعی در تشکیل 
دولت استفاده و این روند را تسهیل کنند. وی در تشریح پیشنهاد دوم ایران ابراز 
داشت: گروه طالبان به عنوان جریان حاکم در افغانستان وظایف انکارناپذیری در 
تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم، رعایت حقوق گروه های مختلف ازجمله زنان، 
تأمین ضروریات زندگی برای شهروندان افغانستان، پایان دادن به تضییع حقوق 
اقلیت های قومی و مذهبی، از میان بردن ریشه های بیجاشدگی و آوارگی و رعایت 
اصول بنیادین و پذیرفته شده حقوق بین الملل دارد که باید نسبت به آن ها اهتمام 
داشــته باشد.این دیپلمات عالی رتبه ادامه داد: ضروری است طالبان ضمن اتخاذ 
رویکردی دوستانه نسبت به همسایگان خود، اقدامات الزم را به منظور اطمینان 
بخشیدن نسبت به اینکه از قلمرو افغانستان هیچ تهدیدی علیه همسایگان وجود 
نخواهد داشت، به عمل آورد.امیرعبداللهیان با بیان اینکه مردم افغانستان نیازمند 
کمک های فوری بشردوستانه شامل، غذا، دارو و واکسن برای مقابله با کووید ۱۹ 
هستند، عنوان کرد: توجه به این نکته که توزیع کمک ها باید به گونه ای انجام شود 
که مردم به شــکل منصفانه ای از آن بهره مند شوند، نیازمند سازوکاری منسجم 
است. با توجه به ضیق وقت و فوریت اقدام، پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران فعال 
کردن »برنامه اکو برای حمایت از افغانستان« است.وی با اشاره به ضرورت مبارزه 
با تروریسم یادآور شد: به منظور مبارزه با جرائم سازمان یافته و اقدامات تروریستی 
با منشأ افغانستان، پیشنهاد می شــود سازوکار همکاری های امنیتی و اطالعاتی 
میان کشــورهای منطقه با جدیت بیشتر و در فواصل کوتاه تر به تبادل اطالعات 
و انجام هماهنگی میان کشورهای منطقه ازجمله همسایگان افغانستان بپردازد.

وزیر امور خارجه افزود: با توجه به فراگیری چتر سازمان ملل، پیشنهاد جمهوری 
اســالمی ایران درخواســت از دبیرکل آن سازمان برای بذل مساعی جمیله و در 
صورت لزوم میانجیگری میان طرف های افغان برای رسیدن به توافق در خصوص 
ساختار سیاســی آینده در آن کشور است.امیرعبداللهیان در پایان بیان کرد: بار 
دیگر حضور وزرای محترم امور خارجه و نمایندگان ویژه کشــورهای همســایه 
افغانســتان در تهران را خیرمقدم می گویم و امیدوارم بتوانیم گام های مؤثری در 

کمک به افغانستان و کاهش آالم مردم مظلوم آن کشور برداریم.

درخواست عشقی از فاطمی امین: 

قیمت گذاری دستوری خودرو را لغو کنید
وزیر اقتصاد:

بانک های دولتی به سمت عملیات 
بانکی سودآور حرکت کنند

اصالح ساختار بودجه بر بستر مالیات هوشمند

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک های دولتی خواســت در کنار عمل به مسئولیت های عمومی و اجتماعی که 
به طور خاص متوجه آنهاســت، حرکت کردن به ســمت عملیات بانکی اقتصادی و سودآور را در دستور کار قرار 
دهند.به گزارش ایِبنا، سید احسان خاندوزی در مراسم تکریم مدیرعامل پیشین و معارفه مدیرعامل جدید بانک 
ملی ایران با بیان این که نظام بانکداری در کشور ما یک نظام ریشه دار است، اظهار کرد: با وجود تالش هایی که 
برای حرکت کردن نظام تامین مالی کشور از ریل بانک محوری به بازار محوری صورت گرفته است، ولی همچنان 
نظام بانکی پایه اصلی تامین مالی است،  بنابراین اگر نگران نظام تامین مالی هستیم، باید اصالحات شبکه بانکی 
در اولویت باشد.وی بانک ملی ایران را نماد نظام بانکی خواند و با بیان این که این بانک در شاخص های متعدد، 

پیشروترین، حرکت سازترین و....

آیت اهلل رئیسی در بازدید از وزارت نفت:

  این حمله سایبری نه اولین بار است
 نه آخرین بار

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه بخش ها باید برای ایمن سازی سیستم ها و سامانه های خدماتی 
خود نهایت جدیت و دقت را اعمال کنند، گفت: باید تالش کنیم در برابر حمالت احتمالی آینده 
کامال مصون باشیم تا در اثر تحرکات دشمن، کوچک ترین اخالل و مشکلی در زندگی مردم بوجود 
نیاید.اعتماد و همکاری مردم با دولت در حل مشکل سامانه سوخت سرمایه ای بزرگ برای کشور 
است.همه دستگاه های اجرایی تدابیر الزم را برای پیشگیری از حمالت سایبری مشابه اتخاذ کنند.

ایمن ســازی سیستم ها و سامانه های خدماتی به دقیق ترین شکل ممکن انجام شود.آیت اهلل دکتر 
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور ظهر دیروز چهارشــنبه در بازدید از وزارت نفت با تشکر از 
تالش های مســئوالن، کارشناسان و کارکنان مجموعه وزارت نفت که تالش کردند مشکل پیش 
آمده در ســامانه توزیع هوشمند سوخت در ســریع ترین زمان ممکن برطرف شود، گفت: باید از 
همراهی و همکاری بسیار خوب مردم نیز صمیمانه قدردانی کنیم که با اعتمادشان به خدمتگزاران 
خود در دولت، زمینه بر طرف شدن مشکل را فراهم کردند.رئیس جمهور اعتماد و همکاری مردم 
را در حل این مساله سرمایه ای بزرگ برای کشور توصیف کرد که همواره به آن نیازمندیم و افزود: 
نکته بسیار مهم این است که این نه اولین حمله سایبری به کشور است و نه آخرین حمله خواهد 
بود؛ وزارت نفت و همه دســتگاه ها و بخش های دیگر کشــور باید تدابیر الزم را برای پیشگیری 
از حمالت ســایبری آینده به بهترین و دقیق ترین شــکل انجام دهند.دکتر رئیسی گفت: اخبار و 
گزارش ها حاکی از این است که دشمن به دنبال ایجاد اخالل در کشور است تا مردم را ناراضی کند،  

اما بصیرت و حرکت هوشمندانه مردم باعث خنثی شدن همه ترفندهای دشمن شده و می شود.
آیت اهلل رئیســی همچنین با تشــکر از همراهی و اطالع رسانی به موقع و دقیق رسانه ها و به ویژه 
رســانه ملی در جریان مشکل پیش آمده در سامانه توزیع هوشمند سوخت تاکید کرد: مهمترین 
مساله و دغدغه همه ما این است که مردم آرامش داشته باشند و به هیچ عنوان نگران نشوند. همه 
خدمتگزاران و رسانه ها باید به شکلی عمل کنند که امید و نشاط مردم افزایش یابد و تقویت شود.

مهندس جواد اوجی وزیر نفت نیز در جریان این بازدید با تشــکر از اینکه رئیس جمهور با وجود 
مشــغله های فراوان شخصا برای پیگیری مشکل پیش آمده در سامانه هوشمند توزیع سوخت به 
وزارت نفت آمده است، در توضیح تالش ها و اقدامات انجام شده برای رفع کامل این مشکل گفت: 
با تشــکیل ســتاد بحران از اولین دقایق، همه ظرفیت های وزارتخانه برای رفع این مشکل به کار 
گرفته شــد و در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ جایگاه در کشور مشغول سوخت رسانی است 
که از این تعداد حدود ۴۰۰ جایگاه به مدار ســامانه هوشمند توزیع سوخت بازگشته  است.وی با 
بیان اینکه با تالش های جهادگونه کارکنان وزارت نفت مشکل پیش آمده تا یکی دو روز آینده به 
طور کامل برطرف خواهد شد، گفت: مردم به هیچ وجه نگران نباشند چرا که سهمیه سوخت افراد 
کامال محفوظ است. همچنین وضعیت ذخایر بنزین کشور از هر زمان دیگری بهتر و بیشتر است.

همچنین پیش از این بازدید آیت اهلل رئیسی در یکی از جایگاه های توزیع بنزین حضور یافت و با 
مردم و کارکنان آن جایگاه درباره وضع سوخت گیری گفت وگو کرد.

 پیش بینی، پیشگیری و تجهیز مقابل حمالت سایبری ضروری است
 رییس جمهوری هدف از حمله ســایبری به سیستم جایگاه های سوخت را مختل کردن زندگی 
مردم دانســت و بر ضرورت پیش بینی، پیشگیری و تجهیز مقابل حمالت سایبری تاکید کرد.به 
گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی دیروز چهارشنبه 
در جلســه هیات دولت با اشــاره به حمله سایبری روز گذشته به سیستم جایگاه های سوخت در 
کشــور گفت: هدف از این اقدام مختل کردن زندگی مردم بود تا بتوانند به مقاصد مشخص خود 
برسند.رییس جمهوری افزود: در این حمله سایبری نه تنها مسئولین دچار سردرگمی نشده بلکه 
بالفاصله شرایط را مدیریت کردند و مردم نیز آگاهی خود را در مواجهه با این مشکل نشان دادند 
و  با هوشــیاری اجازه ندادند که کسی بتواند سوء استفاده و فرصت طلبی کند.رییسی با تمجید 
از اطالع رســانی به موقع رسانه ملی تأکید کرد: جا دارد صمیمانه از همراهی و همکاری مردم نیز 
قدردانی می کنیم.  متقاباًل وزارت نفت باید نسبت به جبران آثار اخالل ایجاد شده، اقدام نماید که 
حقی از مردم ضایع نگردد.وی تاکید کرد: باید در عرصه جنگ ســایبری آمادگی جدی داشت و 
دستگاه های مربوطه با تقسیم کار مناسب، اجازه ندهند دشمن در این عرصه اهداف شوم خود را 
پیگیری کرده و در روند زندگی مردم مشکل ایجاد کند.رییس دولت سیزدهم در ادامه با تاکید بر 
اهمیت و اولویت خدمت رســانی  و رفع مشکالت مردم، گفت: مسئولین باید توجه داشته باشند 
که هر کسی که شهروند ایران است و در این مملکت زندگی می کند فارغ از دین و مذهب و قوم 
و نژاد بر گردن ما حق دارد و ما نیز نسبت به آنان تکلیف و وظیفه خدمت رسانی داریم لذا نگاه و 
رویکرد مسئولین باید خدمت به همه اقشار و مردم باشد.رییسی همچنین با اشاره به گفت و گو 
با دانشــجویان و ابراز نگرانی تعدادی از آنان از وضعیت خوابگاه های دانشجویی، به وزرای علوم و 
بهداشت و درمان دستور داد نسبت به تجهیز ترمیم و رفع مشکالت خوابگاه های دانشجویان متاهل 

و مجرد اقدامات الزم را به عمل آورند.

امیر عبداللهیان در نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان:

 بحران امروز افغانستان میراث دخالت های نابجای
 قدرتهای زورگو است
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مخبر در نشست همسایگان افغانستان:گزیده خبر

مردم افغانستان انتظار دارند کشوری امن داشته باشند
معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره به تحوالت پرشــتاب 
افغانســتان،گفت: مردم افغانســتان انتظار دارند کشوری امن، 
مستقل و رو به توسعه داشــته باشند.به گزارش خبرنگار مهر، 
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( 
در اجالس وزرای خارجه کشــورهای همسایه افغانستان که در 
محل وزارت خارجه در حال برگزاری است، گفت: در ابتدا سالم 
رئیس جمهور و همچنین عذر او را به دلیل مشغله پیش آمده 
و عــدم حضور در اجالس خدمت همه عزیــزان ابالغ می کنم.

وی افــزود: وزرای محترم امور خارجه و روســای هیئت های 
نمایندگی، حضور شما را در تهران خیرمقدم می گویم و امیدوارم 
با همســویی و همراهی همه شما این نشست به نتایج مطلوبی 
دست یابد.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحوالت پرشتاب 
افغانستان، اضافه کرد: مردم افغانستان انتظار دارند کشوری امن، 
مستقل و رو به توسعه داشته باشند.مخبر تاکید کرد: کشورهای 
همسایه افغانستان دارای پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با 
این کشور هستند و از این منظر می توان گفت نوعی هم سرشتی 
و هم سرنوشــتی میان افغانستان و همسایگانش وجود دارد که 
امنیت، ثبات و صلح را در مناطق آسیای مرکزی و جنوبی به هم 
گره می زند.وی با بیان اینکه گزافه نخواهد بود که بگوییم امنیت 
و ثبات همسایگان افغانستان با امنیت افغانستان به هم پیوسته 
است،اظهار داشت: برهمین اساس ما از ابتکار جمهوری اسالمی 
پاکســتان برای برگزاری اولین دور نشست کشورهای همسایه 
افغانستان حمایت کردیم و میزبانی دور دوم آن را برعهده گرفته 
و از میزبانی دور سوم نیز توسط جمهوری خلق چین استقبال 
می کنیم.معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: مردم افغانســتان 
بیش از چهار دهه است که بی ثباتی، ناامنی و جنگ و خونریزی 
را تجربه می کنند و بعید است بتوان خانواده ای را در افغانستان 
یافت که عزیزانی را در تحوالت خونین این کشور از دست نداده 
باشد و دردناک تر، وضعیت کسانی است که در سال های ناامنی 
و غربــت به دنیا آمده و تمام ُعمر خــود را در چنین وضعیتی 
سپری کرده اند.مخبر گفت: یاد شهدای افغانستان به خصوص 
نمازگزاران شــریف در قندوز و قندهار را گرامی می داریم و از 
درگاه خداوند متعال، شفای مجروحین این حمالت تروریستی 
را خواهانیم.وی با طرح این پرســش که چه کســانی مسئول 
این وضعیت اســفبار در منطقه و افغانســتان هستند؟،تاکید 
کــرد: دو دهه پیــش آمریکا و متحدان آن در ناتو با دســتاویز 
قرار دادن حمالت ۱۱ ســپتامبر و به بهانه مبارزه با تروریست 
به افغانســتان حمله کردند، اما حمله و اشغال نظامی ۲۰ ساله 
آنها در افغانســتان جز افزایش ناامنی، گسترش افراطی گرایی، 

رشد تروریســت، عقب ماندگی اقتصادی و تخریب بنیان های 
استقالل و تضعیف هر چه بیشــتر انسجام ملی، افزایش تولید 
مواد مخدر و داغدار کردن صدها هزار خانواده افغانستانی نتیجه 
ای در پی نداشته است.معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
سیاست نابخردانه و اقدامات غیر مسئوالنه، نسنجیده و یکجانبه 
آمریکا در افغانســتان با بیش از دو و نیم تریلیون دالر هزینه با 
شکست کامل همراه بود. واشــنگتن حتی در دولت سازی که 
صرفا بهانه ای برای تداوم اشــغال این کشور بود شکست خورد. 
مخبر با تاکید بر اینکه سکوت دولت پیشین افغانستان در کمتر 
از دو هفته به خوبی نشــان داد که آمریــکا طی دو دهه اقدام 
برای دولت ســازی و ایجاد ساختارهای حکومتی تا چه اندازه با 
مردم، فرهنگ و محیط اجتماعی این کشــور بیگانه بوده است، 
گفت: فرار مفتضحانه و فاجعه آمیز آمریکایی ها و متحدانش در 
افغانستان بدون احساس مســئولیت نسبت به آینده مردم آن 
کشور، صحنه های دردناک و عبرت آموزی را خلق کرد که برای 
همیشه در یاد و خاطره مردم افغانستان و تمام مردم آزاده جهان 
به یادگار خواهد ماند.وی افزود: فراموش نخواهد شد که نه هیچ 
اشغالگری می تواند بر سرزمین های اشغالی، امنیت، صلح، ثبات 
و رفاه بیاورد و نه اتکا به بیگانه می تواند هیچ دولتی را ســر پا 
نگاه دارد. هر چند شکست اشغالگری نظامی آمریکا را فرصتی 
برای ملت افغانستان و کشورهای منطقه می دانیم اما باید توجه 
داشــت آمریکا با فرار از افغانستان نتیجه دو دهه نا کارآمدی و 
اشــغالگری را به دوش مردم افغانستان و همسایگان آن کشور 

انداخته اســت.معاون اول رئیس جمهور بــا بیان اینکه همه ما 
امروز ناخواســته در برابر وضعیت جاری افغانستان قرار گرفته 
ایم،اظهار داشت: حضار گرامی، امروز افغانستان با بحران های 
متعدد اقتصادی، انســانی و امنیتی روبرو شده است و شکست 
سیاست های امریکا به معنی تغییر راهبرد تخریب و ویرانگری 
منطقه ای آن نیســت. مخبر ادامه داد: بعد از فرار اشغالگران، 
توقف خشونت و امنیت مهمترین خواسته و نیاز مردم افغانستان 
اســت اما متاسفانه تروریسم تکفیری از جمله داعش به عنوان 
نیروی نیابتِی آمریکا در منطقه فعال هستند، امنیت مردم این 
کشور را نشانه رفته و با هدف گیری شهروندان درصدد هستند 
که جنگ داخلی جدیدی را با القای اختالفات و تحریک بدبینی 
ها براساس تکثر قومی و مذهبی در افغانستان دامن بزنند.وی 
اظهار داشت: امروز وظیفه مردم و حاکمان افغانستان است که 
اجازه ندهند مرتجعین و متجاوزین امنیت مردم افغانســتان را 
تهدید کنند. بحران اقتصادی در افغانستان فاجعه دیگری است 
که سیاست های نادرست و ســلطه طلبانه آمریکا آن را مزید 
بر علت ســاخته و مردم این کشور را با مشکل جدی معیشتی 
مواجه کرده است.معاون اول رئیس جمهور افزود: مصادره اموال 
مردم افغانستان، متوقف ســاختن طرح های اقتصادی و قطع 
کمک های انســان دوستانه کشورهای مختلف از عوامل اصلی 
بحران اقتصادی فعلی است و اگر هر چه سریعتر برای کنترل و 
مدیریت بحران های اقتصادی در افغانستان چاره ای اندیشیده 
نشــود قطعا ضامن این بحران مرزهای این کشور را در خواهد 

نوردید و همســایگان و جهانیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مخبر تصریح کرد: باال رفتن شدید قیمت مواد غذایی و بحران 
ســوخت با توجه به آغاز فصل سرما در افغانستان نگرانی ها را 
برای بروز یک فاجعه انســانی در این کشور مضاعف می کند. 
جمهوری اســالمی ایران نگران مردم مظلوم افغانســتان است 
و همســایگان را دعوت می کند تا با هم اندیشــی و همیاری 
یکدیگر از طریق ساز و کارهای موجود مانند صندوق اکو یا هر 
ابتکار دیگری هر چه زودتر راه های کمک به مردم افغانستان در 
عبور از بحران اقتصادی را پیدا کند. وی با بیان اینکه جمهوری 
اســالمی ایران بر اساس راهبرد اساســی رهبر معظم انقالب 
اســالمی، تمام گذرگاه های مرزی خود را برای تجارت و ارسال 
کمک های انســان دوستانه دیگر کشورها به افغانستان باز نگه 
داشته و ســایر امکانات و زیرساخت های ترانزیتی خود اعم از 
بنادر و راه های حمل و نقلی از جمله چابهار را در اختیار قرار می 
دهد، گفت: بحران انسانی افغانستان، نتیجه بحران های امنیتی 
و اقتصادی این کشور اســت و امروز میلیون ها افغانستانی به 
اجبار در داخل و خارج از افغانســتان جابجا و آواره شده اند و 
متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد.معاون اول رئیس جمهور 
با اشــاره به اینکه بحران های امنیتی و اقتصادی موجب بروز 
نگرانی های جدی در خصوص وضعیت فعلی و آینده افغانستان 
شده اســت، اضافه کرد: در نتیجه این نگرانی، موج جدیدی از 
پناهجویان به سوی کشورهای همسایه روان شدند. جمهوری 
اسالمی ایران طی چهل سال گذشته از میلیون ها خواهر و برادر 
افغانستانی پذیرایی کرده است، اما جنگ اقتصادی تحمیلی و 
تحریم ظالمانه آمریکا موجب شده است که مانند گذشته امکان 
مدیریت این جمعیت انبوه و جلوگیری از سرازیر شدن آنها به 
ســایر کشورها را نداشته باشد.مخبر تصریح کرد: بر این اساس 
الزم است سایر کشــورها و سازمان های بین المللی مرتبط با 
مسائل آوارگان، ضمن توجه به مسئولیت های مشترک انسانی 
کمک های پایدار و کافی خود را به کشورهای میزبان آوارگان 
افغانستان از جمله جمهوری اســالمی ایران اختصاص داده و 
به مدیریت جمعی ابعاد انســانی این تحوالت کمک کنند.وی 
خاطرنشــان کرد: گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر و مهمتر 
از آن امکان جذب افراد گروه های تروریســتی و باندهای اشرار 
و جنایتکار که مولود نامبارک گسترش فقر و ناامنی به حساب 
مــی آید، یکی دیگر از نگرانی های بزرگ جمهوری اســالمی 
ایران است. تردیدی نیست که بی توجهی به مشکالت کنونی 
در آینده نه چندان دور افغانســتان را با مشــکالت جدی تری 

مواجه خواهد ساخت.

رئیسی: 
آمریکایی ها در حوادث و ناامنی های اخیر 

افغانستان دست دارند
رئیس جمهور گفت: حوادث تروریســتی در افغانستان دل هر انسانی را به 
درد مــی آورد و تردیدی وجود ندارد که آمریکایی هــا در این گونه حوادث 
دست دارند و نمی خواهند مردم افغان به آرامش و امنیت برسند.به گزارش 
فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل  سید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهوری ایران در دیدار »رشید مردوف« وزیر امور خارجه 
ترکمنستان با قدردانی از همکاری و حمایت ترکمنستان برای عضویت دائم 
ایران در اجالس همکاری های شانگهای، گفت: مناسبات ایران و ترکمنستان 
فراتر از روابط سیاســی و اقتصــادی، از عالقه قلبی و اعتقادی بین دو ملت 
نشأت می گیرد و باید روز به روز سطح این روابط افزایش یابد.رئیس جمهور 
با اشاره به اینکه ظرفیت گســترش روابط تهران – عشق آباد بسیار فراتر از 
سطح کنونی اســت، گفت: افزایش سطح روابط با فعال کردن ظرفیت های 
همکاری در حوزه های مختلــف به ویژه ترانزیت و انرژی، به نفع دو ملت و 
ملت های منطقه است.آیت اهلل رئیســی درباره موضوع افغانستان هم گفت: 
باید در مسیر ایجاد صلح و امنیت و شکل گیری دولتی فراگیر در افغانستان 

که همه اقوام و جریانات سیاسی این کشور را نمایندگی کند، تالش کنیم.
»رشــید مردوف« وزیر امور خارجه ترکمنستان در این دیدار با بیان اینکه 
کشورش خواهان برقراری روابط همه جانبه، تحکیم و تعمیق روابط تهران – 
عشق آباد است، گفت: ایران را کشور برادر و دوست خود می دانیم و با جدیت 
به دنبال افزایش سطح روابط و همکاری در زمینه های مختلف از جمله نفت، 
گاز، حمل و نقل و بازرگانی هستیم.وزیر امور خارجه ترکمنستان همچنین 
با اشاره به اهمیت گســترش همکاری های منطقه ای بین دو کشور، گفت: 
ترکمنستان از ابتکار جمهوری اسالمی ایران در موضوع افغانستان حمایت 
می کند و آمادگی دارد در همه سطوح منطقه ای، مناسبات و همکاری های 
نزدیکی با تهران داشــته باشد.بر پایه این خبر، رئیس جمهور همچنین در 
دیدار »ســراج الدین مهرالدین« وزیر امور خارجه تاجیکستان با بیان اینکه 
دو کشور و دو ملت از اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی عمیقی برخوردار 
هستند، گفت: باید از این ظرفیت ها برای تحکیم و تقویت روابط و همکاری  
نزدیک تر و گســترده تر اســتفاده کنیم.رئیس جمهور در ادامه به اهمیت 
همکاری کشورهای همســایه به ویژه ایران و تاجیکستان برای ایجاد صلح 
و ثبات در افغانســتان اشــاره کرد و گفت: به دنبال تشکیل دولت فراگیر، 
متشــکل از همه اقوام و گروه های سیاســی افغان هستیم.آیت اهلل رئیسی 
تصریح کرد: باید دولت فراگیری در افغانستان وجود داشته باشد که بتواند 
امنیت افغانستان را تضمین کند و به جنگ و خونریزی و برادرکشی خاتمه 
دهد.آقای رئیسی گفت: حوادث تروریستی در افغانستان دل هر انسانی را به 
درد می آورد و تردیدی وجود ندارد که آمریکایی ها در این گونه حوادث دست 
دارند و نمی خواهند مردم افغان به آرامش و امنیت برسند.رئیس جمهور ابراز 
امیدواری کرد: نشســت وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان 
بتواند به هماهنگی و گفتمان مشــترکی در شــکل گیری دولتی فراگیر در 
افغانستان بینجامد.»سراج الدین مهرالدین« وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز 
در این دیدار سفر آیت اهلل رئیسی به کشورش را آغاز فصل نوینی در روابط دو 
کشور توصیف کرد و گفت: مصمم هستیم سطح روابط و همکاری ها با تهران 
را هر چه بیشــتر افزایش دهیم و توافقات صورت گرفته را اجرایی و نهایی 
کنیم.وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت: تاجیکستان باور دارد عضویت دائم 
ایران در سازمان شانگهای آثار و برکات فراوانی دارد و به تأمین صلح و ثبات 
در منطقه کمک می کند.مهرالدین با اشاره به نگرانی های تاجیکستان درباره 
اوضاع افغانستان، گفت: در افغانستان باید دولتی روی کار بیاید که به همه 

اقوام و مردم افغان احترام بگذارد.

رئیس جمهور:
 نتیجه حضور آمریکا در افغانستان جز 
بدبختی برای مردم آن ها نبوده است

رئیس جمهور گفت: نتیجه حضور بیگانگان به ویژه آمریکا در افغانستان جز 
بدبختی، قتل و خونریزی و عقب نگه داشتن افغانستان نبوده است.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در دیدار »شاه محمود قریشی« 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی پاکستان گفت: ما هیچ محدودیتی برای 
افزایــش روابط اقتصادی و امنیتی با پاکســتان نداریم و تبادل هیأت های 

اقتصادی و سیاسی بین دو کشور به توسعه همکاری ها کمک می کند.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به موضوع افغانستان، مشکالت مردم این کشور را از 
نگرانی های جدی ایران دانست و گفت: ما به امنیت و آرامش مردم افغانستان 
و صلح و دوستی در این کشور می اندیشیم و پاکستان در این زمینه می تواند 
همکاری های خوبی انجام دهد.رئیس جمهور با ابراز نگرانی از اینکه پس از 
اخراج آمریکایی ها از افغانســتان، ناامنی ها توسط داعش ایجاد شده است، 
گفت: مشــکالت به وجود آمده در افغانســتان را کار آمریکایی ها می دانیم 
زیرا داعش توســط ایاالت متحده شکل گرفته است.رئیس جمهور با اشاره 
به اجالس وزیران خارجه کشورهای همســایه افغانستان به میزبانی ایران 
گفت: امیدواریم این اجالس بتواند دست آمریکایی ها را از منطقه قطع کند 
و راه حلی هم برای حل مشکالت افغانستان پیدا کند.»شاه محمود قریشی« 
وزیر امور خارجه پاکســتان نیز در این دیدار گفت: این احساس بین مردم 
دو کشور ایران و پاکستان به عنوان همسایگان افغانستان وجود دارد که در 
جهت صلح و آشتی ملی در این کشور تالش کنند.وزیر امور خارجه پاکستان 
گفت: افغانســتان نیاز به کمک های ضروری دارد و این کمک باید از سمت 
همسایگان و جامعه جهانی صورت گیرد.برپایه این گزارش، آیت اهلل رئیسی 
همچنین در دیدار »عبدالعزیز کاملف« وزیر امور خارجه ازبکستان با اشاره 
به اشــتراکات و ظرفیت های همکاری بین تهران و تاشــکند، گفت: ایران و 
ازبکستان از روابط برادرانه و خویشاوندی برخوردارند.رئیس جمهور در ادامه 
با اشاره به دغدغه مشترک دو کشور درباره اوضاع منطقه به ویژه افغانستان، 
گفت: نتیجه حضور بیگانگان به ویژه آمریکا در افغانستان جز بدبختی و قتل و 
خونریزی و عقب نگه داشتن افغانستان نبوده و اکنون که آمریکا از افغانستان 
اخراج شــده، باید کمک کنیم مردم افغان طعم صلح و امنیت را بچشــند.

آیت اهلل رئیســی با اشاره به حضور حدود چهار میلیون افغانستانی در ایران 
و ادامه کمک های انسان دوســتانه کشــورمان به این مردم رنج دیده، گفت: 
امیدوارم در نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان، راه حل 

و دیدگاه مشترکی برای حل دغدغه و نگرانی های افغانستان حاصل شود.
»عبدالعزیز کاملف« وزیر امور خارجه ازبکستان نیز در این دیدار با اشاره به 
اهتمام کشورش برای تحکیم روابط تهران – تاشکند در عرصه های مختلف 
سیاسی و اقتصادی، گفت: دو کشور از ظرفیت  و پتانسیل باالیی برای توسعه 
ســطح روابط برخوردار هستند و مصمم هســتیم این ظرفیت ها را فعال تر 

کنیم.

وزیرخارجه چین:
 نشست تهران کانال های دیپلماتیک را 

تقویت می کند
 وزیر امور خارجه چین تاکید کرد: معتقدیم نشســت دومین وزرای 
امور خارجه همسایه افغانستان در زمان خوبی برگزار شده است و این 
باعث می شود کانال های دیپلماتیک ایجاد شده بین ما تقویت شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »وانگ یی« صبح دیروز در دومین 
نشست وزرای امور خارجه همســایگان افغانستان که در تهران در 
حال برگزاری اســت، گفت: امروز دومین نشست وزرای امور خارجه 
همسایگان افغانستان است. ما معتقدیم این نشست در زمان خوبی 
برگزار شده است و این نشست باعث می شود کانال های دیپلماتیک 
ایجاد شده بین ما تقویت شود. وی با بیان اینکه تاکنون این اجالس 
در مســیر خوبی حرکت کرده ایم تا بتوانیم و آرامش در افغانستان 
کمک کنیم، اظهار داشــت: چین در موضوع افغانستان رایزنی های 
مختلفی کرده و در کابل نیز این رایزنی ها را به پیش برده است. این 
دیپلمات چینی ادامه داد: پکن همکاری های خود را با کشــورهای 
مختلف در مورد افغانســتان ادامه می دهد تا وضعیت در این کشور 

بهبود یابد و مردم افغانستان بتواند زندگی بهتری داشته باشد.

در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان مطرح شد؛
الوروف: روسیه از تشکیل دولت 

فراگیر در افغانستان حمایت می کند
وزیر امور خارجه فدراســیون روســیه با اعالم اینکه کشــورش از 
تشکیل دولت فراگیر در افغانســتان حمایت می کند، گفت: موضع 
شرکت کنندگان در نشست تهران به هم نزدیک است و این می تواند 
به تحقق صلح در افغانســتان کمک کند.به خبرنگا ایرنا، »سرگئی 
الوروف« دیروز چهارشــنبه در ســخنرانی مجازی خود در دومین 
نشســت وزرای امور خارجه همســایگان افغانستان گفت: روسیه از 
ایجاد صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند و این کشور باید از 
صفر شروع کرده و خرابی ها را جبران کند.وزیر امورخارجه فدراسیون 
روســیه با بیان اینکه وضعیت فعلی افغانستان نتیجه حضور نظامی 
آمریکا در این کشــور است، اظهار داشت: ما از تشکیل دولت فراگیر 
در افغانســتان حمایت می کنیم و شهروندان افغانستانی باید بدانند 
حقوق آنها عملی و اجرایی می شود. در این راستا، همه کشورها باید 
مسوولیت خود را در مقابل افغانستان بپذیرند.این دیپلمات روس با 
تاکید بر اینکه غربی ها و آمریکا از راه دور همواره تحقق اهداف خود 
را در افغانستان دنبال کرده اند، تصریح کرد: باید قومیت های مختلف 
در افغانستان را در نظر بگیریم و از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان 
حمایت کنیم و شهروندان افغان باید بدانند که حقوق آنها محقق و 
اجرایی می شود.الوروف با بیان اینکه در حال حاضر شاهد قاچاق مواد 
مخدر و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان هستیم، ادامه داد: 
باید از همه امکانات منطقه ای و بین المللی برای بهبود وضعیت این 
کشــور استفاده کنیم. موضع شرکت کنندگان در این نشست به هم 
نزدیک است و این می تواند به تحقق صلح در افغانستان کمک کند.

وی خاطرنشــان کرد: درباره وضعیت افغانســتان، سازمان ملل باید 
نقش هماهنگی را ایفا کند و روسیه نیز آماده است که تالش خود را 
انجام دهد و کمک های بشردوستانه به کشور افغانستان ارسال کند.

هیچ هدفی خارج از دید شــبکه پدافند 
نیست/آسمان را لحظه ای رصد میکنیم

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشــور با 
بیــان اینکه هیچ هدفی خــارج از دید و 
تیر شبکه پدافند هوایی در آسمان کشور 
نیست، گفت: آسمان را بصورت لحظه ای 
رصد می کنیم.امیر قادر رحیم زاده فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی کشور در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دهمین 
رزمایــش اقتدار هوایــی فداییان حریم 
والیت نیروی هوایی ارتش و در خصوص 
نقش شبکه پدافند هوایی کشور در این 
رزمایش گفت: شــبکه پدافند هوایی در 
همه رزمایش هایی که برگزار می شــود 
نقش پررنــگ و فعالی دارد.وی ادامه داد: 
در تمام رزمایش ها مانند رزمایش نیروی 
هوایی، با توجه به اینکه شبکه پدافند دید 
وسیعی نسبت به آســمان کشور دارد و 

بصورت لحظه ای رصد می کند، بنابراین از 
زمان پرواز پرنده های با سرنشین و بدون 
سرنشــین هماهنگی های قبلی با شبکه 
یکپارچه پدافند هوایی انجام می شــود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی با تاکید بر 
حضور فعال شبکه پدافند هوایی در تمام 
رزمایش های نیروهای مسلح گفت: شبکه 
پدافند هوایی در همه رزمایش ها حضور 
فعال دارد و عملکرد پرنده های با سرنشین 
و بدون سرنشــین را با دقت مورد پایش 
قــرار می دهد تا اگر مشــکلی برای آنها 
پیش آمد و یا در صحنه نبردهای واقعی 
جنگنده های دشمن خواستند وارد حریم 

هوایی شوند و جنگنده ها و هواپیماهای ما 
را تهدید کنند بالفاصله رهنمودهای الزم 
را به خلبانان ارائه و به آنها کمک کند.امیر 
رحیم زاده بخش مهمی از مأموریت های 
نیروی هوایی ارتش را بحث گشــت های 
هوایی و مأموریت های رهگیری دانســت 
و گفــت: نیروی هوایی به عنوان دســت 
بلند شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور 
همیشه مورد استفاده قرار می گیرد و در 
زمانی که نیاز به شناســایی هواپیمایی 
که وارد حریم هوایی کشــور می شود و 
یــا در زمان رهگیری و درگیری شــبکه 
یکپارچه پدافند هوایی و با دستوری که 

صادر می شود از پایگاه های مختلف نیروی 
هوایی، هواپیمای رهگیر به پرواز درآمده و 
در کنترل رادارهای پدافند قرار می گیرند 
تا به طــرف هواپیمای دشــمن هدایت 
شــوند.وی ادامه داد: پس از شناســایی 
هواپیماهای دشــمن توسط خلبانان و با 
استفاده از تاکتیک های عملیاتی ویژه ی 
مختــِص خود خلبانان، ابتدا نســبت به 
شناســایی این پرونده ها اقدام و ســپس 
در صورت نیاز نســبت به درگیری با آن 
و یا مجبور کردن آنها برای نشســتن در 
فرودگاه ها اقدام می کنند.فرمانده قرارگاه 
پدافنــد هوایی انجام همــه مأموریت ها 
و رزمایش هــا را یــک کار مشــترک و 
هماهنگ با شــبکه پدافند هوایی کشور 
دانســت و افزود: نیروهای مســلح ما در 
انجام مأموریت های خود یک همکاری و 

هماهنگی بسیار نزدیک دارند.

امیر رحیم زاده:

آسمان را لحظه ای رصد میکنیم
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گزیده خبر اصالح ساختار بودجه بر بستر مالیات هوشمند
تهران- ایرنا- در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۱ موضوع اصالح ساختار بودجه بسیار مورد 
توجه قرار گرفته است. آنچه که بخش قابل توجهی از این اصالحات را شکل خواهد 
داد استراتژی مالیاتی دولت و اهداف و برنامه های آن است.به گزارش ایرنا، چندسالی 
است به واسطه مســائل و مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا موضوع اصالح 
ساختار بودجه در دستور کار نهادهای مختلفی چون مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه قرار گرفته اســت. اصالح نظــام مالیاتی جزو اصلی ترین و مهم ترین 
پیش نیازهای اصالح ســاختار بودجه اســت. درآمدهــای مالیاتی عمده ترین بخش 
درآمدی دولت در قانون بودجه است. اصالح نظام مالیاتی و افزایش این نوع درآمدد 
پایدار می تواند، دســت کم مشکل تراز عملیاتی بودجه را برای دولت حل و به میزان 
زیادی از وقوع کســری بودجه جلوگیری کند.اصالح نظام مالیاتی نیازمند اقداماتی 
جدی اســت که وزیر اقتصاد چند روز پیــش در حکم انتصاب »داود منظور« رئیس 
جدید سازمان امور مالیاتی کشــور به اهم آنها اشاره کرد. »سید احسان خاندوزی« 
بر هوشمندسازی و عادالنه شدن به عنوان دو رکن مالیات ستانی، گسترش فرهنگ 
مالیاتی و جلب اعتماد عمومی بــه نظام مالیاتی به منظور ارتقای تمکین داوطلبانه 
مودیان و افزایش منابع درآمد دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی 
و مقاوم سازی بودجه را مورد تأکید قرار داد.وی همچنین اظهار داشت: نمی توان میل 
تاریخی به سوداگری در کشور را کنترل کرد، مگر از طریق مالیات عایدی بر سرمایه؛ 
همچنین از طریق مالیات بر مجموع درآمد می توان فرار مالیاتی یا تمایل به معافیت ها 
را در اقتصاد کشــور کنترل کرد.واقعیت این اســت که وزیر اقتصاد بر نکاتی کلیدی 
تأکید کرده اســت که سال های زیادی است دغدغه اصلی صاحبنظران و متخصصان 
اقتصادی است و اقداماتی هم از سوی دولت مردان در راستای حل مسائل ومسکالت 
موجود انجام شده، اما کافی نبوده و به نتیجه مطلوب نرسیده است. با این حال دولت 
کنونی در ادامه اقدامات انجام شده می تواند با توجه به زیرساخت هایی که فراهم شده 
اهداف مورد نظر در زمینه هوشمندسازی، عدالت مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی، 

آنگونه که در گفته های وزیر اقتصاد آمده را محقق کند.

هوشمندسازی؛ اولویتی فوری

بــا توجه به پیشــرفت تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی کشــور و فراهم شــدن 
زیرساخت های فنی هوشمندسازی نظام مالیاتی می تواند پیش درآمد اصالح آن باشد 
و بدون این امــر هیچ اصالحی ممکن نخواهد بود. هوشمندســازی مورد نظر وزیر 
اقتصاد در راستای اجرای »طرح جامع مالیاتی« قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال 
۱۳۸۳ و  بر اســاس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام های ابتدایی 
اجرای آن نیز برداشته شد. چندی پیش »سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند« که 
هوشمندسازی مالیاتی را نیز شامل می شود تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در 
این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹  تعیین شد. در میان این پروژه ها ۳۳پروژه 
به عنوان پروژه های راهبردی شناســایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی 
شــده و به بهره برداری رسیده است.به گفته مســووالن سازمان مالیاتی کشور، این 
ســازمان نیز دست کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ 

درگیر است. یکی از این پروژه ها که به صورت مستقیم با مودیان سروکار دارد »پنجره 
واحد خدمات الکترونیکی« اســت. گفتنی اســت حدود ۷۰ خدمت مختلف که در 
راســتای کاهش حضور مودیان و شفافیت مالیاتی قرار دارد برای ارائه در این سامانه 
در نظر گرفته شــده است.اما اجرای قانون »پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« 
مهمترین پروژه ای اســت که در صورت اجرایی شدن تحولی اساسی در نظام مالیات 
ســتانی کشور به وجود آورده و پایانی خواهد بود بر نظام مالیاتی سنتی. قرار بر این 
اســت که همه کسب و کارها در سراسر کشــور از طریق این پایانه به سازمان امور 
مالیاتی کشور متصل شــوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه های کارتخوان 
اســت که تقریباً در همه کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرد. طبق برنامه های 
اعالم شده باید قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی 
شود. در صورت تحقق این هدف همه اقشار و اصناف کشور در زیر چتر مالیاتی قرار 
گرفته و هم ظرفیت مالیاتی کشور به طور کامل تری مورد استفاده قرار می گیرد و هم 

جلو فرار مالیاتی را تا حدود زیادی خواهد گرفت.
برای مثال محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی گفته 
است در حال حاضر ۱۰ میلیون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از 
آنها پرونده مالیاتی ندارند. در صورت اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی همه 

این کارت خوان ها به سازمان امور مالیاتی متصل خواهند شد.

عدالت مالیاتی؛ چرا و چگونه؟
بر اساس گفته مسووالن در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور 
داریم. ۵۰ درصد این رقم فرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از مالیات است. مجموع 
این دو  میزان شکاف مالیاتی در کشور را نشان می دهد. حذف و یا کاهش قابل توجه 
شــکاف مالیاتی به معنای تحقق عدالت مالیاتی اســت.وزیر اقتصاد یکی از راه های 
تحقق عدالت مالیاتی را توجه به مالیات عایدی بر سرمایه )CGT( و مالیات بر مجموع 
درآمد )PIT( دانســته و این دو را جزو اســتراتژی های ارائه شده در دولت سیزدهم 
معرفی کرده اســت. هر دو مورد می توانند کمک شــایانی به عدالت مالیاتی داشته 
باشــند.طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اوایل خرداد سال جاری کلیات آن توسط 
مجلس تصویب شــد یکی از اقدامات قوه مقننه است که در راستای نظام مند کردن 
فعالیت های اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه گری و داللی در بازارهای مختلف 
و مهمتر از همه هدایت پول های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت 
می گیرد.طبق طرح مالیات بر عایدی ســرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن 
نســبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی های 
امالک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طال، 
شمش طال، طالی آب شده، زیور آالت از جنس طال، پالتین و جواهرآالت و انواع ارز 
خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی 
و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می شود.این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، 
اما در صورت نهایی و اجرایی شــدن آن از جهات مختلفی عدالت مالیاتی را محقق 
خواهد کرد، ضمن اینکه از طریق ایجاد ثبات در بازارهای دیگر عالوه بر کمک به رفع 
مشکالت اقتصادی موجود به گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه 

نیز یاری می رساند.مالیات بر مجموع درآمد افراد نیز از طریق مسدود کردن راه های 
فرار مالیاتی عدالت مالیاتی را محقق خواهد کرد. تاکنون تنها کارمندان بخش دولتی 
و تا حدودی بخش خصوصی بودند که مالیات بر درآمدشــان قبل از واریز حقوق به 
حســاب آنها وصول می شد.در واقع در ایران به جای مالیات ستانی از درآمد افراد بر 
مالیات شرکت ها، کسب و کارها و مالیات بر ارزش افزوده تأکید می شود. در این موارد 
افراد و میزان درآمد آنها مهم نیست بلکه میزان درآمد خالص کسب و کار از اهمیت 
برخوردار است.با اجرایی شدن مالیت بر مجموع درآمد افراد میزان درآمد آنها مبنای 
مالیات ســتانی قرار می گیرد. این بدان معنا اســت که افرادی که از راه های مختلفی 
کســب درآمد می کند دیگر نمی توانند بخشــی از درآمد خود را از دید سازمان امور 

مالیتی دور نگه دارند.  بدین ترتیب می توان به تحقق عدالت مالیاتی امیدوارتر بود.

گسترش فرهنگ مالیاتی؛ زمانبر، اما حیاتی
همانطور که گفته شد مالیات ستانی در کشور ما با چالش ها و مشکالتی همراه است. 
برخی از این مشــکالت در ســاختار خود نظام مالیاتی نهفته است. یعنی، به اشکال 

در قوانین موجود، نوع و تعریف مالیات ها، برآورد میزان مالیات و غیره مربوط است.
با این حال برخی از مشکالت نیز فرهنگی و اجتماعی است که مورد توجه وزیر اقتصاد 
نیز قرار گرفته است. در این مورد صاحبنظران معتقدند که به طور کل، در جامعه ما 
ضعف فرهنگ مالیاتی باعث اجتناب و فرار مالیاتی به شــیوه های گوناگون می شود. 
عوامل زیادی هســتند که می توانند در این ضعف فرهنگی دخیل باشــند. از جمله 
می توان به نوع رابطه دولت و جامعه اشــاره کرد. دولت در ایران به خاطر درآمدهای 
نفتی تقریباً مســتقل از جامعه است. درواقع، از زمان پیدایش نفت و ملی شدن این 
صنعت، به مرور وابستگی دولت به مردم و طبقات اجتماعی جای خود را به وابستگی 
مردم به دولت داد. این امر، از یک طرف باعث شد که دولت ایجاد یک نظام مالیاتی 
دقیق و منظم را خیلی جدی نگیرد و از طرف دیگر مردم نیز به همین میزان، مالیات 
را امری مزاحم و غیر ضروری می دانســتند.تاریخ اقتصاد نفتی کشور نشان می دهد 
که به دالیل یاد شــده فرهنگ مالیاتی کشور به مرور ویژگی های خاصی پیدا کرده 
است. طبق دیدگاه کارشناسان، مؤدیان مالیاتی از اهمیت و نقش مالیات ها در اقتصاد 
آگاهی کافی نداشته و از حقوق خویش در چارچوب قوانین مالیاتی بی اطالع هستند.

همچنین، قوانین مالیاتی از شــفافیت الزم برخوردار نیست و در مواردی اعمال آنها 
اثــرات منفی، به ویژه در عملکرد و فعالیت شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی برجای 
می گذارد.بخشــی از ضعف فرهنگ مالیاتی کشــور نیز به پایین بودن میزان اعتماد 
نهادی در جامعه مربوط می شود. از آنجایی که در سازوکاری شفاف، محل هزینه کرد 
درآمدهای مالیاتی به طور کامل برای مردم مشخص نیست اعتماد اجتماعی نسبت 
به نظام مالیاتی کشور تضعیف شده است.بنابر این، دولت و مجلس می توانند طی یک 
ســری اقدامات هماهنگ دســت به اصالح نظام مالیاتی کشور زده و با جلب اعتماد 
مؤدیان مالیاتی فرهنگ مالیاتی را در جامعه ترمیم و تقویت کنند. هوشمندســازی 
نظام مالیاتی، ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه، مالیات بر 
مجموع درآمد افراد و مواردی از این دست می توانند به مرور فرهنگ مالیاتی را ارتقا 
داده و مالیات را از عنصری مزاحم در اذهان مردم به یک وظیفه اجتماعی تبدیل کند.

راهکارهای خنثی سازی شوک تورمی حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک 
تورمی در برخی کاالها ایجاد می کند که غیرمستقیم بر سایر کاالها هم تاثیرگذار 
خواهد گذاشــت، بنابراین این اقدام باید با روش های خاص انجام شود.محسن 
زنگنه، عضو کمیســیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسالمی درباره حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی و جایگزینی کارت اعتباری به خبرنگار ایِبنا گفت: حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی تورم انتظاری را در جامعه به وجود می آورد زیرا کاالهایی که از 
این ارز تاثیر می گیرد، بیشتر شامل گوشت، مواد پروتئینی و لبنیات است و این 
گــروه مخصوصا تخم مرغ به معنایی جزء قوت غالب مردم به حســاب می آید.

وی در ادامه اضافه کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ســبب خواهد شد یک شوک 
تورمی را در گروه کاالهای مورد اشــاره شاهد باشیم که به طور غیرمستقیم در 
سایر کاالهای دیگر هم تاثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر درصورتی که کارت 
اعتباری با هر مقداری به مردم ارائه شود، تورم ایجاد شده را جبران نخواهد کرد، 
ضمــن اینکه با ارائه کارت اعتباری در عمل به رقم ۷۲ هزار میلیارد تومانی که 
در ســال به صورت یارانه نقدی پرداخت می شــود، اضافه خواهد شد. این عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه در این رابطه یادآور شد: مسئله دیگر این است که 
درصــورت جایگزین کارت اعتباری بابــت ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگر قابل حذف 
نخواهد بود زیرا تبعات اجتماعی در پی خواهد داشــت، بنابراین مســئله فوق 

نمی تواند پیشنهاد مناسبی برای پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.
زنگنــه در ادامه تاکید کرد: دو راهکار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  وجود دارد 
که اولین آن ارائه به صورت ریالی در یک حلقه ای از زنجیره تولید است. پیشنهاد 
می کنم به جای آنکه این رقم  در ابتدا حلقه به واردکننده پرداخت شود، در انتها 
بــرای تولید کننده مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال برای گوشــت و موارد 
پروتئینــی می توانیم این مبلغ را به کشــتارگاه ها در قبال میزان تنی که آن ها 
مواد پروتئین را وارد بازار می کننــد، پرداخت کنیم.وی در این خصوص افزود: 
درباره مواد لبنی هم باید به همین ترتیب اقدام کرد، به این معنا که اجازه داده 
شود شرکت های لبنیاتی، کشــاورزان، دامداران، روابط خود را براساس ارز آزاد 
تعریف کنند، چنانچه دولت تصمیم داشــته باشد تا به حمایت از مصرف کننده 
بپردازد، در حلقه آخر زنجیــره کارخانه های لبنی و توزیع باید این کار را انجام 
دهد. اینگونه که بخشــی از هزینه تمام شده لبنیات را برای کارخانه تامین کرد 
و بــا این روش هم از تولید حمایت به عمل آورد و هم قیمت کاالها پایین نگه 
داشــته خواهد شد و مانعی هم برای شوک تورمی به وجود می آید.این نماینده 
مجلس دومین پیشــنهاد خود را در این رابطه چنین بیان کرد: بخشــی از ارز 
۴۲۰۰ تومانی متعلق به حوزه دارو اســت، در این قسمت می توان به راحتی ارز 
۴۲۰۰ تومانی که باعث قاچاق معکوس دارو شده را مورد حذف قرار دهیم و به 
چند شرکت معتبر و دارای صالحیت اجازه داده شود که نسبت به واردات دارو 
اقدام کنند، با این تفاوت که داروهایی که تا به امروز مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی 
شدند، هزینه آن ها از طریق مکانیزم شرکت های بیمه تامین شود.زنگنه در ادامه 
چنین توضیح داد: کشور به هر حال دارای یک نظام بیمه است که از طریق آن 
می توان به راحتی مسئله  داروهای گران قیمت را حل کرد، طرح مدل های دیگر 
دور از نظام حکمرانی در فضای کنونی جامعه است. وی درباره بسته های کاالیی 
به عنــوان جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تاکید کرد: ســوال درباره ارز ۴۲۰۰ 
تومانی این است که از فردای انجام این کار پشت شیشه های مغازه ها قیمت مرغ، 
گوشت و لبنیات چقدر خواهد شد؟ درصورتیکه بنا باشد تا این روند قیمت ها را 
دو یا حتی یک و نیم برابر کند، همانطور که اشــاره کردم، یک شوک تورمی به 
جامعه تزریق می کند که با ده بسته کاالیی و هزار کارت اعتباری به مردم، پولی 
که از جیب شان بابت تورم خارج شده،  برنخواهد گرداند.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس در ادامه اظهار داشــت: باید کاری صورت گیرد تا ارزش ریالی 
مواد پروتئینی، مرغ و لبنیات از پشت شیشه مغازه بدون تغییر باقی بماند، تا به 
امروز جهت تحقق همین امر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده داده می شد. اکنون 
پیشنهاد می شود که این امتیاز حذف شود و به جای آن به صورت ریالی انتهای 
حلقه زنجیره تولید پرداخت شود، اما درصورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود 
و مطرح کنند که به همه خانواده های ایرانی سبد کاالیی خواهیم داد. علی ایحال 
گوشتی که درکشور کیلویی ۲۵۰ هزار تومان است، با شوک تورمی روبرو خواهد 
شد زیرا برحمل و نقل، آموزش، خدمات و حقوق و مزایای کارگر تاثیر می گذارد. 
ایــن نماینده مجلس در این خصوص تصریــح کرد: اظهار نظر فوق به این معنا 
است که با یک حرکت شوکی ایجاد می شود که با بسته کاالیی تامین نمی شود 
زیرا این بسته کاالیی برای شرایط عادی مفید است، یعنی جهت حمایت از یک 
بخشــی از دهک های جامع، بسته کاالیی تعریف می کنند و به آن ها می دهند ، 
اما وقتی ارز ارزان حذف شــود، قطعا با کارت اعتباری و بسته کاال نمی توان آن 
را جبران کرد، البته این امکان وجود دارد که به صورت مقطعی این کار صورت 
گیرد، ولی در نهایت اثرات تورمی آن قطعا جامعه را اذیت خواهد کرد و به تولید 
هم ضربه می زند زیرا که فعاالن اقتصادی به دنبال واردات از خارج خواهند رفت. 

در حالی که باید از تولید حمایت به عمل آورد.

آخرین آمار تسهیالت کرونا
  ۱۰ هزار میلیارد تومان وام کرونایی 

پرداخت شد
مطابق آخرین آمار ارائه شــده از زمان شــروع ثبت نام تسهیالت کرونا )بیستم 
اردیبهشــت ماه ۹۹( تاکنون ۵۲۳هزار و ۷۷۷ فقره ثبت نام در ســامانه کارا با 
اشــتغال ۹۷۸ هزار نفر انجام شده است.به گزارش تسنیم،یکی از سیاست های 
بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا، پرداخت وام به کسب و کارهای آسیب دیده 
از شــرایط به وجود آمده است؛ برهمین اساس متقاضیان بعد از تشخیص بانک 
مرکزی و ســامانه کارا می توانستند به بانک های معرفی شده مراجعه کنند. بر 
اساس دســتورالعمل های بانک مرکزی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای 
مجوز کسب یا تولید در بخش ها و رسته های تعیین شده از سوی وزارت خانه های 
صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، ورزش و 
جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، تحقیقات و فناوری اطالعات، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی که فعالیت های آنها در دوره 
شیوع کرونا با اختالل مواجه شد، مشمول این تسهیالت می شوند. این تسهیالت 
تنها به متقاضیانی تخصیص خواهد یافت که در سامانه »کارا«ی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و به بانک معرفی شده باشند.برهمین اساس، 
بانک ها با هدف کمک به صاحبان کســب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع 
بیماری کرونا و همچنین حفظ اشتغال و تامین هزینه های عملیاتی این واحدها، 
به معرفی شدگان ســامانه »کارا« تسهیالت پرداخت می کند.حسین محمودی، 
مدیــرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: از زمان 
شروع ثبت نام )بیستم اردیبهشت ماه ۹۹( تاکنون ۵۲۳ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت 
نام در ســامانه کارا با اشــتغال ۹۷۸ هزار نفر انجام شده است.وی درباره میزان 
تســهیالت گفت: تسهیالت درخواستی ثبت شده در سامانه کارا برابر ۱۸هزار و 
۱۵۰ میلیارد تومان اســت که ۱۰هزار و ۸۲میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت 

شده است.

وزیر کار مطرح کرد؛
 آخرین جزییات از احتمال افزایش

 یارانه نقدی
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخریــن وضعیت حذف یارانه افراد 
پردرآمد و پرداخت آن به افراد کم درآمد توضیح داد.به گزارش تسنیم، حجت 
اهلل عبدالملکی در حاشــیه تکریم وحید قبادی دانا رییس ســابق ســازمان 
بهزیستی و معارفه علی محمد قادری رییس جدید سازمان بهزیستی کشور در 
رابطــه با حذف یارانه  افراد ثروتمند و پرداخت آن به افراد کم برخوردار اظهار 
کــرد: تا زمانی که بانک اطالعاتی اقتصادی تکمیل نشــود نمی توانیم فرآیند 
حــذف و اضافه را انجام دهیم.وی گفت: البته در دولت قبل فرآیند راه اندازی 
سامانه ها شروع شــد اما کامل نیست به طوری که اطالعات برخی خانواده ها 
به ســال ۹۸ برمی گردد و تا تکمیل این سامانه ها نمی توانیم حذف و اضافه ای 
در بــاب یارانه ها انجام بدهیم.وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: با حذف 
یارانه ها برخی از خانوارها شکایتی به دیوان عدالت شده است.عبدالملکی در 
رابطه با افزایش یارانه نقدی نیز گفت: تصمیم گیری در نظام یارانه ها با دولت 
اســت، البته از گذشــته نیز در این خصوص صحبت هایی شده، اما هنوز به 
نتیجه نرســیده است.وی همچنین درباره خط فقر نیز گفت: معیارها متفاوت 
اســت و استاندارد مشخصی نداریم و در معاونت رفاهی وزارتخانه تأکید شده 

است این معیار استاندار محاسبه شود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس معارفه شد

در مراســمی با حضور شــهردار بندرعباس و مدیران 
روابط عمومی مناطق و ســازمان های شهرداری، مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل این شهرداری معارفه شد.به 
گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعبــاس، مهدی نوبانی در این جلســه اظهار کرد: 

حوزه رسانه و روابط عمومی ها فعالیت گسترده تری خواهد داشت.وی افزود: 
انعکاس رســانه ای و اجتماعی فعالیت های بخش های مختلف شــهرداری از 
سوی روابط عمومی ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.شهردار بندرعباس با 
تاکید بر رصد مجموع رســانه های مجازی، مکتوب و خصوصا فضای مجازی، 
گفت: در شرایطی که رســانه حرف اول همه محافل را می زند، در این حوزه 
نیازمند فعالیت و جدیت بیشــتر هســتیم.نوبانی ادامه داد: تمام شهروندان 
باید نســبت به تالش های شــهرداری مطلع شــوند که وظیفه آن بر عهده 
روابط عمومی هاست.شــهردار بندرعباس با اشــاره به ضرورت تعامل با همه 
رسانه های استان، بزرگان رســانه ای و فعاالن این عرصه، عنوان کرد: با هیچ 
رسانه ای مشــکل نداریم و در برابر رسانه های منتقد جبهه نمی گیریم.نوبانی 
خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها نیز باید با همین شیوه عمل کنند و در برابر 
انتقادات، تنها باید انعکاس اخبار صحیح و شــفاف پاســخگو خواهیم بود.ین 
مقام مسئول همچنین عنوان کرد: رضایت جامعه هدف که همان شهروندان 
هســتند و ایجاد آرامش با عملکرد مثبت و مسئوالنه باید در دستور کار همه 
بخش های شهرداری باشــد.هردار بندرعباس با تاکید بر توجه ویژه به حوزه 
روابــط عمومی و تقویت امکانات و تجهیزات، تصریح کرد: شــهرداری باید از 
روزمرگی خارج شــود و روابط عمومی ها در این مسئله نقش مهمی دارد.وی 
از روابط عمومی ها بازوی مهم شــهرداری یــاد کرد و افزود: آموزش تخصصی 
کارکنان روابط عمومی و توجه به بسته های تشویقی نیز باید جزو برنامه های 

مدیر جدید این حوزه باشد.
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بیش از 3000 جایگاه سوخت در سراسر کشور فعال استگزیده خبر

اوجی:ظرفیکتادوروزآیندهکارتهایسوختفعالمیشود
وزیر نفت از فعال شــدن بیش از ۳۰۰۰ جایگاه ســوخت در 
سراســر کشور خبر داد و گفت: قول می دهم ظرف یک تا دو 
روز آینده سامانه هوشمند سوخت فعال شود تا مردم بتوانند از 
سهمیه خود استفاده کنند.به گزارش ایسنا، جواد اوجی امروز 
در جریان بازدید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری از وزارت نفت 
اظهار کرد: هم اکنون با همه شرکت های پخش فرآورده های 
نفتی مناطق کل کشــور در ارتباط هستیم، الحمدااهلل ۳۰۵۰ 
جایگاه در کشور فعال هستند که مردم می توانند در خارج از 
شبکه سوخت و به صورت دســتی از آن استفاده کنند.وی با 
بیان اینکه هم اکنون ۳۰۰ جایگاه ســوخت در سراسر کشور 
با کارت سوخت به صورت ســهمیه ای، بنزین را به خودروها 
عرضه می کنند، افزود: به مردم اعالم کردیم سهمیه سوخت در 
کارتشان محفوظ است و هیچ مشکلی وجود ندارد.وزیر نفت 
با اشــاره به اینکه مردم با وجود معطلی در بعضی از جایگاه ها 

همکاری خوبی با خادمان خود در وزارت نفت داشتند، تصریح 
کرد: دشــمن قصد داشت به مردم ایران آســیب بزند، اما با 
همراهی و صبوری مردم، تیرشان به سنگ خورد.اوجی خطاب 
به رئیس جمهوری گفت: من به شما قول می دهم ظرف یک تا 
دو روز آینده کارت هوشمند سوخت فعال شود تا مردم بتوانند 
از سهمیه خود استفاده کنند.وی در گفت وگویی تلویزیونی نیز 
در پاســخ به این سوال که آیا مشخص شده است که ورودی 
این اختالل در ســامانه سوخت چه بوده و چطور اتفاق افتاده 
است؟ گفت: وظیفه ما در وهله اول این بود که امکان سوخت 
گیــری را برای مردم فراهم کنیم به همین دلیل تمام تمرکز 
را روی این موضوع قرار دادیم لذا تمام جایگاه ها را از ســامانه 
هوشــمند خارج کردیم  تا فرایند ســوخت رسانی به صورت 
آفالین و دســتی انجام شود.وی افزو: تیم کارشناسی از دیروز 

فعال هستند تا علت و چرایی این موضوع مشخص شود.

مدیر امور آبفا سوادکوه شمالی اعالم کرد:
 نصب و راه اندازی 83 فقره انشعاب 

جدید در سوادکوه شمالی
۱۷ فقره انشــعاب غیر مجاز در شهرســتان سوادکوه 
شــمالی طی ۶ ماهه ابتدای سالجاری شناسایی و ۱۴ 
فقره از آن به انشعاب مجاز تبدیل شد.مهندس هادی 
فغانی مدیر امور آبفا سوادکوه شمالی با اعالم این خبر 
در خصوص اقدامات این امور طی نیمه اول ســالجاری 
گفت: طی این مدت ۱۰۸۰ متر اصالح و بازســازی و  ۴۲۵متر توســعه شبکه 
توزیع و نیز ۱۲۴۰ متر توسعه خطوط انتقال صورت گرفت.وی با اشاره به نصب 
و راه اندازی ۸۳  فقره انشعاب جدید در این شهرستان افزود: اصالح و بازسازی 
۸ فقره از انشــعابات موجود، تعویض ۱۰۶ فقره کنتور معیوب ، رفع ۴۴۴ مورد 
حوادث خطوط انتقال ، شــبکه و انشعابات، همچنین نشت یابی  ۳۷ فقره خط 
انتقال ، شبکه توزیع وانشعابات  طی ۶ ماهه اول امسال انجام شد.مهندس فغانی 
از تحویل گیری مدیریت آب آشامیدنی ۳ روستای یاغکوه ، بورخیل و بورخانی با 

جمعیتی بالغ بر ۱۰۰۰ خانوار در آینده ای نزدیک خبر داد.

به ثمر نشستن طرح یکپارچه سازی آب و فاضالب شهری و روستایی؛ 
 تمام روستاهای پارسیان به شبکه

 آبرسانی پیوستند
روستای حســین آباد پارسیان با پیوستن به شبکه 
آبرســانی به عنوان آخرین روســتای فاقد آب این 
شهرستان شــناخته و جشن پایان آبرســانی را با 
حضور مسئوالن برگزار کرد.به گزارش روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان، 
مراسم جشن پایان آبرسانی به روستاهای فاقد شبکه آبرسانی این شهرستان 
با حضور امام جمعه پارســیان، جانشــین فرمانده ســپاه استان هرمزگان، 
فرماندار پارسیان، معاون بهره برداری و توسعه آبفای استان و مدیر امور آبفای 
پارسیان برگزار و اهالی روستای حسین آباد از نعمت آب برخوردار شدند.در 
همین ارتباط امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با بیان 
اینکه یکسال از یکپارچه سازی و واگذاری مسئولیت آبرسانی روستاها به آب 
و فاضالب استان می گذرد، افزود: آبرسانی به روستاها با برنامه ریزی مدون 
در حال انجام اســت و با اجرای پروژه های توسعه ای شاهد بهبود وضعیت 
آبرسانی در اســتان هرمزگان و بویژه شهرستان پارسیان خواهیم بود.امین 
قصمی با بیان اینکه روستاهای فاقد شبکه آبرسانی استان در برنامه توسعه 
ای آبفا دیده و در آینده از نعمت شبکه آبرسانی برخوردار خواهند شد، افزود: 
خوشبختانه با تالش های انجام شده توانستیم آخرین روستای پارسیان که 
از نعمت آب محروم بود به شبکه آبرسانی متصل و جشن پایان آبرسانی به 

روستاهای این شهرستان را برگزار کنیم.

زمستان سرد نفت را تا ۱۰۰ دالر باال می برد
یک تحلیلگر هشدار داد قیمت نفت خام در صورت سردتر بودن زمستان ممکن است به ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود کرده و قیمت گاز هم از سطح فعلی دو 
برابر افزایش پیدا کند.به گزارش ایسنا، رندی اولنبرگ، مدیر تحقیقات نفت و گاز شرکت »بی ام او کپیتال مارکتس« به بلومبرگ گفت: ما واقعا در وضعیت بسیار 
حساس شرایط جوی هستیم و اگر هوا به شدت سرد شود، ممکن است دو برابر شدن قیمت گاز از سطح فعلی را مشاهده کنیم و ممکن است قیمتهای نفت 
از مرز ۱۰۰ دالر در هر بشکه عبور کنند. با این حال اولنبرگ گفت: اگر دمای هوا در طول زمستان مالیم باشد، قیمتها در سه ماهه نخست سال میالدی آینده 
اصالح می شوند.این تحلیلگر تنها کسی نیست که چنین دیدگاه خوش بینانه ای دارد. ایرا اپستاین از شرکت »لین اند آسوشیتس« پیش بینی کرد وست تگزاس 
اینترمدیت تا پایان سال تحت تاثیر تقاضای قوی برای نفت و عدم عرضه جدید کافی به ۹۰ دالر صعود خواهد کرد.بر اساس گزارش اویل پرایس، این نظرات در 
یادداشت اخیر گلدمن ساکس انعکاس پیدا کرده است. این بانک سرمایه گذاری آمریکایی اوایل ماه جاری پیش بینی خود از قیمت نفت برنت تا پایان سال را به 
۹۰ دالر در هر بشکه افزایش داد و اکنون می گوید نفت ممکن است به باالتر از ۹۰ دالر صعود کند. گلدمن به سوئیچ نیروگاهها از گاز به نفت که ممکن است 
یک میلیون بشکه در روز به تقاضای جهانی برای نفت بیافزاید، به عنوان عامل اصلی بازبینی در دورنمای قیمت نفت اشاره کرد. در یادداشت گلدمن ساکس آمده 
است: با در نظر گرفتن این که اوپک پالس همچنین به روند افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز ادامه می دهد، باید قیمتها به ۱۱۰ دالر در هر 

بشکه صعود کنند تا از میزان تقاضا به حد کافی کاسته شده و کمبود عرضه در بازار که برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ پیش بینی می شود..

نفت یک درصد سقوط کرد
قیمت نفت پس از انتشار آماری که رشد بیش از حد انتظار ذخایر نفت خام و سوخت آمریکا در هفته گذشته را نشان داد، در معامالت روز چهارشنبه کاهش 
پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و ۱۳ سنت معادل ۱.۳ درصد کاهش، به ۸۵ دالر و ۷ سنت در هر بشکه رسید. معامالت نفت 
برنت روز سه شنبه در باالترین قیمت هفت سال اخیر بسته شده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۴۴ سنت معادل ۱.۷ درصد 
کاهش پیدا کرد و به ۸۳ دالر و ۲۱ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا در معامالت روز گذشته ۱.۱ درصد صعود کرده بود.گزارش موسسه امریکن 
پترولیوم نشان داد ذخایر نفت خام در هفته منتهی به ۲۲ اکتبر، ۲.۳ میلیون بشکه رشد کرد که باالتر از پیش بینی رشد ذخایر به میزان ۱.۹ میلیون بشکه از 
سوی تحلیلگران بود. ذخایر بنزین به میزان ۵۰۰ هزار بشکه و ذخایر سوختهای دیگر به میزان یک میلیون بشکه افزایش یافت در حالی که پیش بینی شده 

بود هر دو ذخایر کاهش داشته باشند.

کاهش ۲۷ میلیارد متر مکعبی منابع آب تجدید شونده
معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در مدت کمتر از ۳۰ ســال گذشــته منابع آب تجدیدشونده 
کشــور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود۱۰۳ میلیارد متر مکعب کاهش یافته اســت و متوقف 
کردن کاهش آبخوان ها در صورت اجرای سند سازگاری پنج سال زمان خواهد برد.به گزارش ایسنا، 
قاسم تقی زاده خامسی در جلسه شورای عالی آب که با حضور رئیس جمهوری تشکیل شد، یا بیان 
اینکه در شرایط فعلی راهی به جز استفاده بهینه و دقت در مصرف آب، در بخش صنعت استفاده از 
پساب و آب دریا وجود ندارد، گفت:  باید بسترهای جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه ها با سرعت 
بیشتری انجام شود تا پساب حاصل در اختیار بخش صنعت قرار بگیرد و جایگزین آب شیرین در 
این بخش شــود.به گفته وی اکنون حدود هشت میلیارد مترمکعب آب شرب مصرف می شود که 
قابلیت تبدیل شدن به حدود ۶ میلیارد مترمکعب پساب دارد.معاون آب و ابفای وزارت نیرو با اشاره 
به  ســند سازگاری با کم آبی که برای همه استان ها تهیه شده و به تایید وزیران همه دستگاه های 
ذینفع رسیده است، گفت: حدود ۷۶ هزار ساعت کار کارشناسی در طول سه سال صرف آن شده 
و این سند دقیق ترین ســندی است که در حال حاضر برای احیا و تعادل بخشی منابع آب کشور 
به تصویب دولت رســیده است و باید جدی گرفته شود.خامسی افزود: در این سند تاکید شده در 
مدت پنج ســال باید ۹ میلیارد متر مکعب از مصارف آب های زیرزمینی و سه میلیارد مترمکعب 
از مصارف آب های ســطحی کاهش یابد و اگر چنین امری محقق شــود می توان به جلوگیری از 
فرونشست و نیز تعادل آب خوان های کشور امیدوار بود. در صورتی که همه دستگاه ها به توافقات 
در سند سازگاری با کم ابی وفادار بمانند ظرف ۵ سال کاهش آبخوان ها متوقف خواهد شد و یک 
فرایند حداقل ۳۰ ساله آبخوان های کشور متعادل خواهد شد.به گزارش ایسنا، در این جلسه مصوبه 
۱۴ بندی به تصویب شورای عالی آب کشور رسید که به طور عمده بر الگوی کشت، مصرف بهینه، 
دیپلماسی آب، جلوگیری از هدر رفت آب، تشکیل صندوق کمک به روستاییان در سال های خشک 

و جایگزین شدن پساب به جای آب در بخش صنعت تاکید شده است.
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گزیده خبر درخواست عشقی از فاطمی امین: 

قیمت گذاری دستوری خودرو را لغو کنید
رئیس ســازمان بورس طی نامه ای به وزیر صمت، سیاســت 
قیمت گــذاری صنعــت خودرو را زمینه ســاز ضــرر و زیان 
سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این 
صنعت در کشــور خواند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی طی نامه ای به 
وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاســت قیمت گذاری صنعت 
خودرو را مورد اشــاره قرار داد و این سیاســت را زمینه ساز 
ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این 
صنعت در کشــور خواند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در ایــن نامه خطاب به فاطمی امین آورده اســت:با توجه به 
جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه گذاران 
و فعاالن بیشمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت گذاری 
اعمال شده توسط شــورای رقابت در سنوات گذشته، زیان 
سنگینی بر ســهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده 
اســت به طوری که الزام ســتاد تنظیم بازار و شورای رقابت 
به شرکت های خودروســاز به منظور تنظیم بازار خودرو، در 
مقاطعی ســبب پیش فروش خودرو بــا قیمت های قطعی و 
غیرمنطقی شــد و این امر در کنار تأخیــر در اعطای مجوز 
افزایش نرخ محصوالت، ســبب زیان شرکت های خودروساز 
شده به گونه ای که مطابق صورت های مالی حسابرسی شده 
شرکت های ایران خودرو و سایپا، در سال ۹۹ زیان خالص این 
شرکت ها به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ 
میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت های 

مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار 
و ۶۹ میلیارد ریال اســت.در بخش دیگر این نامه آمده است؛ 

علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ های 
اعطایی به شرکت های خودروساز و افزایش قیمت نهاده های 

تولید اســت. به عنوان مثال میزان افزایــش نرخ نهاده های 
تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ 
درصد اســت اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور 
حدود ۱۶۳ درصد اســت.در ادامه، عشقی به ایرادهای شیوه 
قیمت گذاری شــورای رقابت پرداختــه و در این نامه آورده 
اســت؛ به نظر می رسد نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای 
رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل 
مالحظه بوده که این امر نه تنها ســبب تنظیم بازار خودرو و 
رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع 
از شرکت های خودروســاز به جیب واسطه گران سبب ایجاد 
کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز شده است و تداوم 
روند فوق منجر به کاهــش تولید و در نهایت توقف فعالیت 
شرکت های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.رئیس سازمان 
بــورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر صمت پیشــنهاد 
می دهد، با توجه به عدم شــمولیت قیمت گذاری نهاده های 
تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت 
و تأخیــر در اعطــای مجوز افزایش نرخ در شــرایط تورمی، 
موضوع قیمت گذاری خودرو مجدداً مورد بررســی کلی قرار 
گرفته و محصوالت خودرویی همانند محصوالت صنایع فوالد 
و پتروشیمی از شــمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت 
خارج شــود تا از زیان های آتی شــرکت های خودروساز در 
شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت ها 

در آینده نیز تداوم داشته باشد.

در نیمه نخست امسال صورت گرفت
افزایش ۲۳ درصدی تولید شمش آلومینیوم

تولید شــمش آلومینیوم در مجموع شش ماهه نخست سال جاری از ۲۶۰ هزار 
تن شمش فراتر رفته است که نسبت به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته 
رشد ۲۳ درصدی را نشان می دهد اما میزان تولید آلومینا کاهشی ثبت شده است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه ۲۶۰ هزار و ۶۷۹ تن شمش 
آلومینیوم توسط تولیدکنندگان بزرگ تولید شده که نسبت به حدود ۲۰۰ هزار 
تن تولید در مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۳ درصدی داشته است.در شش ماهه 
نخست ســال جاری ۱۸ هزار و ۷۴۱ تن شمش آلومینیوم با رشد  ۶۷ درصدی 
در شــرکت آلومینای ایران، ۷۷ هزار و ۸۰۱ تن شمش با افت ۲۰۶ درصدی در 
ســالکو، ۷۳ هزار و ۴۹۳ تن با افت هفت درصدی در المهدی و ۹۰ هزار و ۶۴۴ 
تن با افت پنج درصدی در ایرالکو  تولید شده است.شرکت های بزرگ بخش معدن 
و صنایع معدنی کشور در نیمه نخســت ۱۴۰۰ موفق به افزایش تولید گندله و 
کنســانتره  آهن در مقایسه با میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته شدند،در 
مقابل اما تولید پودر آلومینا تنها شرکت تولیدکننده این محصول که ماده اولیه 
تولید آلومینیوم به شمار می رود، با کاهش پنج درصدی در مقایسه با سال گذشته 

مواجه شد و به ۱۱۶ هزار و ۱۹۳ تن رسید.

رکورد تولید ماهیانه شمش تختال شرکت 
فوالد خوزستان شکسته شد

فوالد مردان با تعبیر شعار سال رکورد تولید ماهیانه شمش تختال را پس از سه 
سال شکســتند.محمود لندی معاون بهره برداری شرکت فوالد خوزستان ضمن 
اعالم این خبر افزود: با تالش کارکنان شرکت فوالد خوزستان و برنامه ریزی مدون 
و بر اســاس نیاز بازار، با تولید ۱۷۹ هزار و دویســت و دوازده تُن شمش تختال، 
رکورد ماهیانه تولید این محصول راهبردی شکسته شد. رکورد تولید پیشین در 
فروردین ماه ســال ۱۳۹۷ به میزان  ۱۶۸ هزار و ســیصد و پنجاه و پنج تُن بود.

لندی تولید مستمر و متناسب با نیاز بازار را راهبرد اصلی فوالد خوزستان دانست 
و افزود: در ســالی که از ســوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به نام تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است، علی رغم محدودیت های مختلف 
توانستیم محصوالت با کیفیت روانه بازار کنیم و عالوه بر تامین نیاز شرکت های 
نوردی داخلی، صادرات داشته باشیم. معاون بهره برداری شرکت فوالد خوزستان 
در پایان اشاره ای هم به طرح های در دست اجرا داشت و افزود: خوشبختانه با نگاه 
توســعه ای مدیرعامل و هیات  مدیره سه طرح عظیم احداث ماشین ریخته گری 
اسلب، کارخانه اکسیژن و  نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی کلنگ زنی شدند که با راه اندازی 
و در مدار قرار گرفتن طرح ها، عالوه بر افزایش توان تولید، ثبات تامین انرژی مورد 

نیاز مجموعه تامین می شود.

رکورد روزانه ۱۵۰ ذوب توسط فوالد مبارکه 
آماری بی نظیر در صنعت فوالدسازی کشور

مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه از شکستن 
رکورد ذوب ریزی روزانه در واحد فوالدســازی فــوالد مبارکه برای چندمین بار 
پیاپی در ســال جاری خبر داد و گفت: این رکورد بــار دیگر با ۱۵۰ ذوب ریزی 
روزانه در ناحیه فوالدسازی شکسته شد.،غالمرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه با بیان این که برای چندمین بار پیاپی 
رکورد ذوب ریزی روزانه در واحد فوالدسازی فوالد مبارکه شکسته شد، اظهار کرد: 
در نخستین روز فروردین ماه امســال رکورد ۱۴۰ ذوب، ششمین روز فروردین، 
۱۴۱ ذوب، در ۳۱ فروردیــن، ۱۴۴ ذوب، در ۳۱ شــهریورماه، ۱۴۶ ذوب، در ۵ 
مهر ۱۴۷ ذوب و در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ موفق شــدیم رکورد ۱۵۰ ذوب روزانه را 

در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه به ثبت برسانیم.

مانور پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه 
اصفهان برگزار شد

مانور پدافند غیر عامل در مخابــرات منطقه اصفهان  با هدف حصول اطمینان 
از پایداری شــبکه در صورت قطعی پاور برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی 
مخابــرات منطقه اصفهان، در این مانــور که همزمان با هفته پدافند غیرعامل و 
با حضور کارشناســان اداره حراســت و مدیریت فناوری در مرکز شهید مدرس 
شهر اصفهان برگزار شد؛ سناریوی در نظرگرفته شده اجرا و  در همگی موارد از 
طریق مسیرهای جایگزین، صحت پایداری شبکه بدون قطعی و با موفقیت تائید 
شد.مخابرات منطقه اصفهان با توجه به لزوم افزایش توان علمی و فنی در مقابله 
بــا تهدیدات، همواره در دوره های مختلف اقدام به برگزاری اینگونه مانورها بین 
حوزه های ارتباطات کرده اســت.گفتنی است هدف از اجرا و برگزاری مانورهای 
پدافند غیرعامل افزایش بازدهی، کاهش آســیب ها ، آمادگی مقابله غیرنظامی 
و ایجاد مســیرهای جایگزین در شرایط بحرانی به منظور حفظ وپایداری شبکه 
ارتباطات است.الزم به ذکر است هفته پدافند غیر عامل امسال، از تاریخ ۵  لغایت 

۱۲ آبان می باشد.

تجلیل از ورزشکاران برتر شهرستان اردکان 
از سوی چادرملو  

 مراسم تجلیل از ورزشــکاران مدال آور شهرستان اردکان شب گذشته از سوی 
شــرکت چادرملو در مجتمع صنعتی این شرکت برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
ما در این مراســم مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در سخنانی با اشاره به اهداف برنامه استراتژیک شرکت در راستای توسعه 
پایــدار افزود: نگاه چادرملو توجه به اســتعدادهای جوانان و نوجوانان منطقه به 
منظور تقویت ورزش های پایه است .وی گام مهم چادرملو برای تحقق این هدف 
را احداث مجموعه فرهنگی ورزشــی شهید ســلیمانی چادرملو عنوان کرد و از 
حمایت های نماینده محترم و سایر مدیران اجرایی اردکان از فراهم نمودن زمینه 
این مجتمع نمونه در کشور  تشکر کرد و گفت: شما ورزشکاران و افتخار آفرینان 
باید به تاســی از موالی متقیان حضرت علی )ع( پیش از هر چیز باید روحیه  و 
منــش جوانمردی  و پهلونی را در خود تقویت کنید.در ادامه این مراســم دکتر 
دشــتی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی در سخنانی با تشکر از  
خدمات ارزشــمند مدیر عامل چادرملو در ۲ سال اخیر با انتقاد شدید از   برخی 
اظهارات سطحی از عملکرد چادرملو در راستای عمل به تکالیف اجتماعی گفت: 
این شرکت اقدامات بزرگی طی ۲ سال اخیر انجام داده است و نباید توقع داشت 
همه کمبودها را این شــرکت جبران کند در حالی که دهها شرکت دیگر در این 
شهرستان فعالیت می کنند. دشــتی ضمن قدردانی از ساخت مجموعه عظیم 
فرهنگی، ورزشــی شهید سلیمانی افزود: این مجموعه در نوع خود در کشور بی 

نظیر و نمونه است.

بیش ترین و باالترین سطح گارانتی قوای محرکه برای »سایپا شاهین«
گروه خودروسازی سایپا، که از پایان سال ۱۳۹۹ عرضه شاهین دنده ای را آغاز کرده، تا امروز بیش ترین و باالترین سطح گارانتی را در میان خودروهای ملی جدید به مشتریان خود اعطا 
کرده است.به گزارش سایپانیوز به نقل از پایگاه خبری اسب بخار، با نگاهی به مدت زمان و نحوه پوشش گارانتی شاهین متوجه خواهیم شد که این سدان ملی، ضمانت طوالنی تری را برای 
بخش قوای محرکه نسبت به رقبای همکالس خود دارد.سایپا شاهین به پیشرانه ۱.۵ لیتری توربوشارژ مجهز است که ۱۱۰ اسب بخار قدرت را با گشتاور ۱۷۸ نیوتن متر تولید می کند.با 
نگاهی به توان قابل ارائه این پیشرانه می توان متوجه شد که شاهین نسبت به رقبای هم قیمت خود بیش ترین سطح گشتاور را در اختیار راننده می گذارد.در حال حاضر، رقبای هم قیمت 
این خودرو گشتاوری در بازه ۱۴۲ تا ۱۵۸ نیوتن متر را تولید می کنند. همچنین جعبه دنده این خودرو از نوع F۱۸۵ و ۵ سرعته دستی است که فناوری ساخت باالتری را نسبت به سایر 
رقبای هم قیمت خود دارد و ساختار تعویض دنده جدید در آن رعایت شده است.شاهین با وجود این که به عنوان یک سدان توربوشارژر شناخته می شود، دارای گارانتی ۶۰ هزار کیلومتری 
است که نسبت به رقبا ۲۰ هزار کیلومتر ضمانت قوای محرکه بیش تری دارد. همین مسئله نشان می دهد سایپا با نگاهی به آینده در شرایط تحریم و از سویی دیگر، ایجاد اطمینان خاطر 
برای مشتریانش، گارانتی خودروی جدید خود را نسبت به اکثر محصوالت داخلی افزایش داده و سطح پوشش و خدمات جدیدی را برای خریداران شاهین در نظر گرفته است. باید به این 

نکته توجه داشت که امروز رقبای جدید شاهین دنده ای با گارانتی پایه وارد بازار شده اند و ضمانت فنی کم تری را نسبت به محصول جدید سایپا دارند.

کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعالم کرد؛
افزایش ۳۱درصدی گردش تجاری 

بین اعضای اوراسیا
کمیسیون اقتصادی اوراسیا در بیانیه ای اعالم کرد که گردش تجاری 
بین کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا )EAEU( با ۳۱.۳ 
درصد افزایش در هشت ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به ۴۵ میلیارد دالر 
رسیده است.به گزارش خبرگزاری تاس، کمیسیون اقتصادی اوراسیا 
روز سه شنبه در بیانیه ای اعالم کرد که گردش تجاری بین کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا )EAEU( با ۳۱.۳ درصد افزایش در 
هشت ماهه نخست ســال ۲۰۲۱ به ۴۵ میلیارد دالر رسیده است. 
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تســنیم، در این بیانیه آمده است: 
تجارت متقابل در دوره ژانویه تا اوت ۲۰۲۱ به ۴۵ میلیارد دالر رسید 
که نسبت به ژانویه تا اوت ۲۰۲۰ ۳۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، رشد حجم صادرات در تجارت متقابل در تمام 
کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این دوره ثبت شد.طبق این 
بیانیه، صادرات قزاقستان ۳۸ درصد، روسیه ۳۳.۹ درصد، ارمنستان 
۳۰.۸ درصد، قرقیزستان ۲۹.۹ درصد، بالروس ۲۲.۴ درصد، افزایش 
یافت.اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر شامل کشورهای شمال 
منطقه اوراســیا، در شرق اروپا می شــوند. این اتحادیه در ۲۹ می 
۲۰۱۴ توســط بالروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و از یکم ژانویه 
۲۰۱۵ عماًل اجرا شــد.در تاریــخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸، علی اکبر والیتی 
که به عنوان نمایندهٔ ایران با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه 
دیدار کرده بود از امضای توافق تجارت آزاد میان ایران و کشــورهای 
عضو این اتحادیه که شامل ارمنستان، بالروس، روسیه، قزاقستان، و 

قرقیزستان می شود، خبر داد.

وزیر صنعت: 
فضا برای حل مسائل اساسی کشور 

مهیاست
وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت با اشــاره به تعامــل و هم افزایی 
خوب وزرای اقتصادی دولت ســیزدهم، گفت: جلســات متناوب با 
رئیس جمهوری داریم و فضا برای حل مســائل اساسی کشور بسیار 
مهیا است.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سیدرضا 
فاطمی امین« در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
از بازنگری اساسی در فرآیند صدور مجوزها و بازطراحی فرایندهای 
اداری مرتبط با مجموعه وزارت صنعت خبر داد و افزود: برنامه ویژه ای 
برای بازطراحی فرآیندها داریم که همه ابعاد ســازمانی را پوشــش 
خواهــد داد.وی تصریح کرد: با اجرای پروژه هــای تحولی بازآفرینی 
وزارت صنعت، بســیاری از مســائل و چالش ها در بازه زمانی تعیین 
شده حل و فصل خواهد شد.فاطمی امین همچنین تعامل و هم افزایی 
میان دو مجموعه وزارت صنعت و سازمان بازرسی برای تحقق اهداف 

نظارتی با نگاه پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد.

لزوم رفع گلوگاه های تخلف ساز
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور نیز در این نشست، رویکردهای 
این ســازمان را پیشگیرانه با نگاه آسیب شناســانه دانست و گفت: 
گلوگاه هایی که بســتر تخلف را فراهم می آورند باید آسیب شناسی 
و رفع شوند.حجت االســالم والمســلمین »حســن درویشــیان« 
همچنین از دســتگاه های اجرایی خواست که آسیب های مرتبط را 
با هدف اصالح و پیشــگیری شناسایی کنند.رئیس سازمان بازرسی 
کل کشــور، آگاهی بخشی و توجه دادن دســتگاه اجرایی نسبت به 
ماموریت هــای قانونی خود را یکی دیگر از وظایف دانســت و افزود: 
مدیران دســتگاه های اجرایی، ســرمایه های ملی هستند که باید از 
این ســرمایه ها صیانت شــود و یکی از اقدامات صیانتی توجه دادن 
مدیران به مأموریت هایشان است.حجت االسالم درویشیان یکی دیگر 
از رویکردهای سازمان بازرســی را توجه به مسائل اصلی دستگاه ها 
و اولویت بندی مســائل دانســت و با بیان اینکه مردم انتظار ویژه ای 
از دولت جدید دارند، تصریح کرد: نظارت مســتمر بر عوامل و تحقق 
اهداف مجموعه در کنار وظیفه برنامه ریزی و اجراء اســت.وی تأکید 
کــرد: انتظار می رود مدیران به وظایف نظارتی خود به گونه ای عمل 
کننــد که نیاز به حضــور و پیگیری دســتگاه های نظارتی خارج از 
مجموعه نباشــد، البته نظارت نه به معنای عدم اعتماد بلکه معنای 

کمک کردن به مدیران برای انجام درست وظایف است.

رییس کنفدراســیون صادرات ایران ضمن 
ابــراز امیدواری به تداوم روند افزایشــی و 
ثبــت رکورد های جدید در آمار صادرات با 
اقدامات مثبت دولت ســیزدهم، گفت: با 
دســتور دولت به تفکیک استرداد مالیات 
از رفع تعهد ارزی، امکان واردات در مقابل 
صــادرات و واگذاری کوتاژ ها، بســیاری از 
گره های کور تجارت خارجی باز شد.اقتصاد 
آنالین – فاطمه اکبرخانی؛ محمد الهوتی 
اقتصادآنالین  بــا خبرنــگار  در گفت وگو 
با اشــاره به چالش اصلــی  صادرکنندگان 
در دولــت دوازدهم اظهار کــرد: تاخیر در 
اســترداد مالیات بر ارزش افزوده و منوط 
شــدن آن به رفع تعهد ارزی از ســال۹۷، 
یکی از چالش های جدی صادرکنندگان با 
دولت دوازدهم بود؛ متاسفانه به رغم تالش 
و اصرار صادرکنندگان بر اجرای قانون رفع 
موانع تولید مبنی بر اســترداد مالیات طی 
یک مــاه، دولت ایــن کار را انجام نداد و با 
پافشاری بانک مرکزی بر این رویه، هزاران 
میلیارد تومان ســرمایه تولیدکنندگان در 
سازمان امور مالیاتی بلوکه شد و نتوانستند 
از منابــع خــود در جهــت افزایش تولید 

استفاده کنند.رییس کنفدراسیون صادرات 
ایران بــه حل این معضل بعــد از ابالغیه 
معاون اقتصادی رییس جمهور اشاره کرد 
و گفت: خوشــبختانه در پی نشستی که 
با وزیر جدید صمت داشــتیم، این موضوع 
به صورت کارشناســی بررسی و بالفاصله 
در ابالغیــه دولت ســیزدهم، اســترداد 
مالیات از رفع تعهد ارزی منفک شــد که 
با این تصمیم یکی از گره های کور تجارت 
خارجی کشــور در بخش صادرات و منابع 
واحد هــای تولیدی برطرف شــد.الهوتی 
اضافه کــرد: عالوه بر این، یکــی دیگر از 
معضالت اساسی صادر کنندگان کوچک و 
متوســط، عدم امکان عرضه ارز در سامانه 
نیما به دلیل پایین بودن نرخ ارز این سامانه 
نســبت به قیمت واقعی است  که با فراهم 

شدن واردات در مقابل صادرات و واگذاری 
کوتاژ ها در ابالغیــه  اخیر معاون اقتصادی 
رییس جمهور، این امکان می تواند مشکل 
رفع تعهــد ارزی را تا حدودی مرتفع کند.

الهوتی همچنین درباره امکان تحقق وعده 
وزیر صمت مبنی بــر »افزایش ۵میلیارد 
دالری صادرات در نیمه دوم ســال« بیان 
کرد: امسال حجم صادرات افزایش یافته و 
با توجه به مشهود بودن تالش دولت جدید 
در راستای رفع موانع تولید، از جمله دستور 
ویژه رییس  جمهور به توســعه حمل ونقل، 
گسترش بازار های صادراتی و پایش قوانین 
تجاری سه سال گذشــته در نشست روز 
ملی صادرات، پیش بینی می شــود که در 
صورت ارائه برنامه ها و تســهیالت جدید 
به صادرکنندگان، روند افزایشــی صادرات 

تا پایان ســال ادامه داشته باشد.این فعال 
بخش خصوصی در ادامه به اقدامات مثبت 
رییس جدید سازمان توســعه تجارت در 
راستای تسهیل صادرات و واردات هم اشاره 
کرد و گفت: در مــدت کوتاهی که دولت 
سیزدهم آغاز به کار کرده، رییس سازمان 
توســعه تجارت اقدامات قابل توجهی در 
حوزه کشتیرانی و بنادر، از جمله راه اندازی 
خطوط جدید برای ارتباط با کشــور های 
ســی آی اس انجام داده و برنامه های خوبی 
مطرح کرده است که هر یک از این طرح ها 
به افزایش تجارت خارجی کشــور کمک 
خواهد کرد.الهوتی در پایــان با تاکید بر 
تاثیر مثبت این اقدامات بر میزان و کیفیت 
صادرات، تصریح کرد: با موارد گفته شــده 
و تمهیداتــی که دولت ســیزدهم در نظر 
گرفته، پیش بینی می شــود در شش ماه 
پیش رو شرایط  تجارت خارجی کشور  به 
سمت تســهیل گری و رفع موانع حرکت 
کند و اگر این روند ادامه یابد، شاهد رشد 
چشمگیری در بخش صادرات، تحقق وعده 
وزیر صمت و ثبت رکورد جدیدی در حجم 

صادرات  خواهیم بود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران؛

  باز شدن گره های کور تجارت
 به دست دولت جدید

مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه 
تجارت اظهار داشــت:  شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی جمهوری اســالمی ایران، صندوق ضمانت 
صــادرات ایــران و دفتر مقررات صــادرات و واردات به 
سازمان توســعه تجارت ایران ملحق شد که این مساله 
گامی موثر در جهت ریل گذاری برای توســعه صادرات 
و تحکیم فرماندهی واحد تجارت خارجی کشــور است.

احســان قمری در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا 
اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران، صندوق ضمانت صادرات ایــران و دفتر مقررات 
صادرات و واردات به سازمان توسعه تجارت ایران ملحق 
شــد که این مســاله گامی موثر در جهت ریل گذاری 
برای توسعه صادرات و تحکیم فرماندهی واحد تجارت 
خارجی کشور است.  وی افزود: سازمان توسعه تجارت 
ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور، در سال های 
گذشــته، صرفا در حوزه صادرات فعــال بوده و در این 
حوزه نیز، علیرغم تشکیل شورای عالی توسعه صادرات 
غیرنفتی، آنگونه که شایسته است شاهد هم افزایی سایر 
دستگاه ها در جهت توســعه صادرات نبوده ایم. حضور 
کلیه دســتگاه های اثرگذار بخش خصوصی و دولتی در 
شورای عالی صادرات غیرنفتی بیانگر اهمیت این شورا 
در تصمیم ســازی بوده و الزم است شرایط به گونه ای 
تعریف شــود که با قرار گرفتن شورایعالی صادرات غیر 

نفتی در ذیل اصل ۱۲۷ یا ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات 
این شــورا، الزم االتباع باشــد. قمری در ادامه گفت: از 
ســوی دیگر تجارت، الزامات خود را داشته و الزم است 
در حوزه های مقررات و قوانین، مسائل بانکی و ضمانت، 
رویدادهای تجاری و... به گونه ای برنامه ریزی شــود که 
شاهد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی کشور باشیم. 
به نظر می  رسد مهمترین کارکرد الحاق های انجام شده 
که وجود آنها از نظر سازمانی و ساختاری نیز الزم است، 
حوزه مقررات صادرات و واردات بوده تا تجار و بازرگانان 
اعم از صادرکنندگان و وارد کنندگان بتوانند به راحتی 
اطالعات و آخریــن قوانین و مقررات صادرات و واردات 
را رصد کرده و بر اســاس آنهــا برنامه ریزی کنند. این 
قوانین و مقررات فقــط در حوزه دفتر مقررات صادرات 
و واردات نیست. ســایر نهادهای اثرگذار مانند گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان 
ملی اســتاندارد و... مقرراتی را وضع می کنند که بعضا 
در تضاد با ســایر مقررات هســتند. در صورت خروجی 
این مقررات از یک نهاد واحد، امکان پاالیش و سوگیری 
مقررات وجود داشــته و می توان انتظار داشــت مسیر 
توســعه صادرات غیر نفتی، بیش از پیش تسهیل شود. 
مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه 
تجارت بیان کرد: از سوی دیگر الحاق صندوق ضمانت 
صادرات ایران به هســته اصلی تجارت خارجی کشــور 
یعنی سازمان توســعه تجارت ایران، به معنای هدایت 

ظرفیت های موجود بــه بیمه نامه ها و ضمانت نامه های 
صادراتی به حــوزه اصلی خود اســت. بنابراین تقویت 
صنــدوق ضمانت صــادرات ایــران از حیــث افزایش 
سرمایه و همچنین هدایت بخشی از بودجه مشوق های 
صادراتی جهت پرداخت بخشــی از کارمزد بیمه نامه ها 
و ضمانتنامه های صادراتــی از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت. وی اضافه کرد: همچنین الحاق شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان بازوی اجرایی در حوزه رویدادهای تجاری مفید 
فایده بوده و الزم اســت نگاه جدیدی در این خصوص 
صورت گیرد. تغییر رویکرد فعالیت شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان برگزار کننده نمایشگاه ها و نه به عنوان یک نهاد 
حاکمیتی ضرورتی انکارناپذیر بوده و بررسی های سایر 
ســازمان های توسعه تجارت نشان می دهد که برگزاری 
نمایشگاه ها و سایر رویدادهای تجاری به عنوان مهمترین 
ابزار توسعه صادرات در ذیل سازمان های توسعه تجارت 
تعریف شده و به معنای تمرکز فعالیت های تجاری زیر 
یک چتر واحد است. قمری خاطرنشان ساخت:  در کنار 
این موارد، اقداماتی همچون تشکیل exim بانک ها که در 
دو حوزه صادرات و واردات فعالیت می کنند ضروری بوده 
و در کوتاه مدت می توان با تغییر رویکرد بانک توســعه 
صادرات، از صادرات محوری به تجارت محوری، اقدامات 

موثری در حوزه تجارت خارجی انجام داد.

جزئیات الحاق سه سازمان  تخصصی به سازمان توسعه تجارت
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وزیر اقتصاد:گزیده خبر

بانک های دولتی به سمت عملیات بانکی سودآور حرکت کنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک های دولتی خواست در کنار 
عمل به مســئولیت های عمومی و اجتماعــی که به طور خاص 
متوجه آنهاست، حرکت کردن به سمت عملیات بانکی اقتصادی 
و سودآور را در دستور کار قرار دهند.به گزارش ایِبنا، سید احسان 
خاندوزی در مراسم تکریم مدیرعامل پیشین و معارفه مدیرعامل 
جدید بانک ملی ایران با بیان این که نظام بانکداری در کشور ما 
یک نظام ریشه دار است، اظهار کرد: با وجود تالش هایی که برای 
حرکت کردن نظام تامین مالی کشور از ریل بانک محوری به بازار 
محوری صورت گرفته است، ولی همچنان نظام بانکی پایه اصلی 
تامین مالی اســت،  بنابراین اگر نگران نظام تامین مالی هستیم، 
باید اصالحات شبکه بانکی در اولویت باشد.وی بانک ملی ایران را 
نماد نظام بانکی خواند و با بیان این که این بانک در شاخص های 
متعدد، پیشروترین، حرکت سازترین و مردمی ترین بانک کشور 
است،  خاطرنشان کرد: بدنه خدوم و ریشه دار و باسابقه این بانک، 
باعث شده است که خدمات گسترده و بارهای سنگینی بر دوش 
آن گذاشته شود.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در مقام قیاس میان 
بانک های دولتی و خصوصی،  پس از حذف بدهی مســکن مهر و 
بدهی ایجاد شــده ناشی از ادغام بانک های نظامی در بانک سپه،  
بانک های دولتی با فاصله بسیار زیاد از بانک های خصوصی، بدهی 
کمتری به بانک مرکزی دارند، اظهار کرد: انضباط های داخلی و در 
خدمت توسعه اقتصاد کشور بودن بانک های دولتی، شاخص های 
قابل توجیهی برای فعالیت آنهاست.خاندوزی عوامل برون زایی که 
بر وضعیت ترازنامه ای بانک ها موثرند را یادآور شــد و با تاکید بر 
اینکه نگاه غیرمنسجم و گاه ناهماهنگ دستگاه های قانون گذار 
و نیز مقررات بانک مرکزی، بانک ها را با چالش هایی مواجه کرده 
اســت که در حوزه اختیارات مدیریت داخلی آنها نیست، افزود: 
با شــروع به کار دولت ســیزدهم و با هماهنگی بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد، تالش کرده ایم این عدم انسجام ها به مرور کاهش 
یابد.وزیر امــور اقتصادی و دارایی در ادامــه از بانک های دولتی 

خواســت در کنار عمل به مسئولیت های عمومی و اجتماعی که 
به طور خاص متوجه آنهاســت، حرکت کردن به سمت عملیات 
بانکی اقتصادی و ســودآور را در دســتور کار قرار دهند و افزود: 
اگر بانکداری منجر به این شود که تراز بانک دولتی همواره منفی 
باشــد، ویژگی مهم توســعه پایدار مبتنی بر یک جریان ماندگار 
نســبت به آینده محقق نمی شود.وی انتظار دیگر از نظام بانکی 
به ویژه بانک های دولتی را رشــد عملیات ارزی خواند و گفت: با 
توجه به تغییر رویکرد دولت و موضع فعاالنه آن برای گره گشایی 

از تراز تجاری کشــور، این توانایی وجود دارد که بانک ها عملیات 
ارزی خود را ارتقا دهند تا به کمک آنها طی یک تا دو سال آینده، 
شــاهد جهش در این حوزه باشیم.خاندوزی خروج از بنگاهداری 
غیر ضرور را از راهبردهای اساسی وزارت اقتصاد دانست و با بیان 
اینکه بانک ها باید بنگاهداری هایی که در کسب و کارهای اصلی 
آنها جایگاهی ندارد را رها کرده و به ســرمایه گذاری های مولد رو 
بیاورند، ادامه داد: هدایت اعتبار به بخش های مولد و ممنوعیت 
فعالیت در بخش های غیرمولد، باید در نظام بانکی به طور جدی 

عملیاتی شود.وی اعتبارسنجی مشتریان و جایگزینی آن با وثیقه 
محوری را از الزامات نظــام بانکی خواند و با بیان این که چنین 
اقدامی، یکی از پرمنفعت ترین و رضایت محورترین تحوالت در 
نظام بانکی خواهد بود، افزود: تخصیص عادالنه منابع و تسهیالت 
باید محقق و مشکل دسترسی های کم و زیاد بخش های کشور 

به اعتبارات بانکی باید حل شود.
ســخنگوی اقتصادی دولت بــا اعالم این خبر کــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی طی یکی دو روز آینده، تصویر بســیار دقیقی 
از میزان ســهم بری اســتان های مختلف از تسهیالت بانکی به 
تفکیک بانک های دولتی، تجاری، تخصصی، خصوصی شــده و 
خصوصی عرضه می کند، ادامه داد: این کار با هدف تشــویق به 
مطالبه شمولیت و برقراری عدالت در حوزه اعتبارات انجام خواهد 
شــد.خاندوزی همچنین جوانگرایی در رده های مدیریت بانکی 
و نیز ایجاد شــفافیت در تمام ابعاد بــه ویژه حقوق اولیه فعاالن 
اقتصادی را از موضوعات در دستور کار وزارت اقتصاد دانست و با 
بیان این که جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی توسط بانک 
ها، مورد تاکید رئیس جمهور است، خاطرنشان کرد: بانک باید به 
سمتی حرکت کند که سود عملیاتی داشته باشد، بنابراین بانکی 
که در عملیات اصلی خود دچار زیان است و به سمت سود ناشی 
از غیرعملیات حرکت می کند، از کســب و کار اصلی بانکداری 
بســیار دور است.وی تاکید کرد که بانک ملی ایران باید پیشگام 
خروج از بنگاهداری باشــد و ادامــه داد: روش مدیریت و تعیین 
هیات مدیره بنگاه ها نیز باید تغییر کرده و عادالنه شــود، از این 
رو نظام ارزشیابی و شایسته گزینی شرکت ها تغییر خواهد کرد، 
به گونه ای که شایسته ساالر کردن مدیریت شرکت های دولتی، 
پیام تغییر در شبکه اقتصادی کشور را القا کند.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در پایان،  ضمن قدردانی از خدمات محمد رضا حســین 
زاده مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران،  حکم انتصاب محمد رضا 

فرزین مدیرعامل جدید بانک را به او اعطا کرد.

ارائه خدمات حمایتی درمانی به بیمارستان چشم پزشکی بینا     
 بانک آینده پیشرو در ایفای مسئولیت 

اجتماعی پایدار
بانک آینده و بیمارستان تخصصی چشم پزشکی بینا به منظور گسترش تعامالت 
و همکاری های فی مابین و ایجاد هم افزایی الزم و پایه ریزی اتحاد اســتراتژیک 
مالــی و اعتباری برای ارزش آفرینی برای مشــتریان، ســهامداران، کارکنان و 
مجموعه ذی نفعان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.بانک آینده به عنوان یکی از 
بانک های پیش رو در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، با استقرار تک باجه در 
محل بیمارستان، به مراجعه کنندگان و کارکنان آن خدمات مختلف بانکی ارائه 
می دهد.این تفاهم نامه، توسط نادر خواجه حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی، 
مینا مکرمی مدیر امور شــعب غرب تهران بــزرگ از بانک آینده و دکتر مهران 

نیکخو مدیرعامل و دکتر مصطفی نادری از بیمارستان چشم پزشکی امضا شد.

اعالم شماره های پیامکی به مشتریان بانک 
ایران زمین

بانک ایران زمین جهت اطالع مشــتریان گرامی شــماره های واریز و برداشت 
و تبلیغاتــی این بانک را اعالم کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک ایران زمین: 
سرشماره های 500045، 9999900045 و300069000 جهت انجام عملیات 
تراکنش است و سرشماره 30006905 مختص پیامک های اطالع رسانی برای 
مشتریان گرامی است.روابط عمومی بانک ایران زمین اعالم کرد: امروزه یکی از 
مشــکالت کاربران تلفن های همراه مواجهه با انبوهی از پیامک ها است که در 
کوتاه مدت ضمن اشــغال حافظه تلفن، مشکالتی را برای پیدا کردن پیام های 
خــاص پیدا می کنیم، به همین منظور ما از شــما مشــتری بانک ایران زمین 
درخواســت می کنیم با ذخیره سرشماره های پیامکی در بین مخاطبین خود، 

پیامک های ارسالی ما را با نام بانک ایران زمین دریافت کنید.

 بانکداری جامع« مدل بانکداری مطلوب
 برای سپه است

مدیرعامل جدید بانک ســپه: بانکداری جامع باید »بومی ســازی« و در ارکان 
مختلف بانک نهادینه شود.پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه 
در نخستین روز کاری خود طی جلسه ای با اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل، 
مهمترین برنامه های خود را مطرح کرد.دکتر آیت اله ابراهیمی ضمن تشــریح 
وضعیت اقتصاد ایران و حساســیت نظام پولی و بانکی، نقش بانک سپه در این 
عرصه را تعیین کننده توصیف و بر مســئولیت سنگین مدیران و کارکنان بانک 
سپه تأکید کرد.مدیرعامل بانک رمز موفقیت سپه در عرصه رقابت بین بانکی را 
هم گامی با تحوالت بازار، تغییرات فناوری های نوین و بانکداری دیجیتال عنوان 
کرد و اظهار داشت: نهادی که سازوکارهای این تحول بنیادین را با بهره گیری از 
برنامه ریزی راهبردی نهادینه نکند، در بازار کسب و کار محکوم به شکست است.

وی با بیان اینکه شرایط حساس کنونی برای بانک به مثابه یک پیچ تاریخی است 
که با پشت سرگذاشتن بخشی از امور اداری و مدیریتی در حوزه ادغام، با همت 
مضاعف و بسیج امکانات فکری و سازمانی می توان آینده روشنی برای نخستین 
بانک ایرانی به تصویر کشید.مدیرعامل بانک برنامه محوری و تمرکز بر کسب  وکار 
بانکی را رویکردی نوین در بانک سپه خواند و گفت: بانکداری دیجیتال سپه در 
آینده نزدیک خواهد درخشــید.وی با تشریح وضعیت فعلی، استراتژی محوری 
بانک را به دو بخش مهِم تقســیم و عنوان کرد: باید این قابلیت را داشته باشیم 
که هم زمان از یک طرف عملیات بانکی و کســب  وکار فعلی را به نحو مطلوب 
انجام و رضایت خاطر مشتریان را جلب کنیم و از سوی دیگر با تأکید بر پژوهش 
و اکتشاف، آینده را مطابق با مبانی بانکداری دیجیتال ترسیم و عملیاتی کنیم.

دکتر ابراهیمی در بخش دیگری از مباحث بانکی، به تشریح مدل کسب  وکار در 
بانک ســپه پرداخت و با تأکید بر استراتژی مطمح نظر براساس مطالعات انجام 
شده و اجماع مدیران ارشد بانک، مدل بانکداری مطلوب بانک سپه را »بانکداری 
جامــع« معرفی کرد.مدیرعامل بانک با اشــاره به ادغام صورت گرفته و به وجود 
آمدن فرصتهای راهبردی در سپه، ابراز داشت: تنها بانک سپه این ظرفیت را در 
کشور دارد که مدل »بانکداری جامع« را به شکل کامل نهادینه و عملیاتی کند.

دکتر ابراهیمی در پایان ضمــن قدردانی از تالش های صادقانه مدیرعامل، قائم 
مقام، هیأت مدیره، هیات عامل و همه مدیران ســابق بانک سپه، ابراز امیدواری 
کرد: با تشکیل کمیته ها، کارگروه های تخصصی و اقدامات ضربتی در خصوص 
موضوعات مهم و اولویت دار بانک با بکارگیری تمامی ظرفیت های درون و برون 
 ســازمانی، دوره گذار را مرتفع و ضمن تدوین برنامه های  راهبردی و بلندمدت 
بانک، از ابتدای ســال 1401 آنها را به یــاری خداوند متعال و همت کارکنان، 

نهادینه و عملیاتی خواهیم کرد.

در بهار 1400
۳ میلیارد دالر سرمایه از کشور 

خارج شد
براســاس گزارش بانک مرکزی، رقم خالص حساب سرمایه به 
منفی 3 میلیــارد و 1۷4 میلیون دالر رســیده که حکایت از 
خروج این میزان ســرمایه از کشــور دارد.به گزارش ایسنا، در 
بهار ســالجاری رقم خالص حساب سرمایه به منفی 3 میلیارد 
و 1۷4 میلیون دالر رســیده که در مقایسه با بهار سال گذشته 
که این رقم معادل منفی ۲ میلیــارد و 903 میلیون دالر بوده 
اســت، رشد 9 درصدی را نشان می دهد.طبق این گزارش، رقم 
خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در بهار سالجاری 
به ترتیب منفی ۲ میلیــارد و 95۲ میلیون دالر و منفی ۲۲۲ 
میلیون دالر اعالم شده اســت.همچنین، تغییر در دارایی های 
خارجی بانک مرکزی نیز معادل 699 میلیون دالر است.گفتنی 
اســت، تغییر در دارایی های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر 

گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.

سود بین بانکی به ۲۰ درصد 
نزدیک شد

جدول تغیرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد که نرخ سود 
در این بازار از 19.1 درصد در اوایل مهرماه سالجاری به 19.۸6 
درصد در اواخر این ماه رسیده است.به گزارش ایسنا، نرخ بهره 
بیــن بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به 
نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد که در واقع 
این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاســت و زمانی که آن ها در پایان 
دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر 
می شــوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی 
اســتقراض می کنند که این نرخ در حال حاضــر در محدوده 
19.۸6 درصد قرار گرفته است.  نرخ سود بین بانکی که تا پایان 
شــهریور امسال در محدوده 1۸ درصد نوسان داشت، از ابتدای 
مهرماه روند افزایشــی خود را شــروع کرد و وارد محدوده 19 
درصد شد که تا پایان هفتمین ماه از سالجاری به 19.۸6 درصد 
رسیده است.دلیلی که از سوی کارشناسان اقتصادی در راستای 
افزایش ســود بین بانکی مطرح می شــود، افزایش تقاضا برای 
برداشــت از ذخایر بانک مرکزی است و به اعتقاد آن ها، افزایش 
نــرخ بهره در بازار بین بانکی از دو جهت به کنترل تورم کمک 
می کند؛ اولین مورد این است که افزایش سود بین بانکی هزینه 
خلق پول را برای بانک ها باال می برند و به این دلیل عرضه پول 
در اقتصاد که عامل اصلی صعود تورم است، کم می شود.از سوی 
دیگر، افزایش نرخ بهره بین بانکی موجب افزایش سود سپرده ها 
و اوراق دولتی می شــود که این امر مردم را به سپرده گذاری در 
بانک ها و خرید اوراق دولتی تشــویق می کند و آن ها به سمت 
ســرمایه گذاری در در بازارهای طــال، ارز، خودرو و ... نمی روند 
که این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی ها و قیمت آن ها را 
کاهش می دهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم 
نیز کنترل می شود.با این تفاســیر، به شرط تداوم افزایش های 
چمشگیر نرخ ســود در بازار بین بانکی می توان نسبت به مهار 
تورم امیدوار بود که این امر به سیاست های بانک مرکزی وابسته 
است زیرا، به اعتقاد کارشناسان سیاست انبساطی بانک مرکزی 
مانع از روند صعودی نرخ ســود در بازار بین بانکی می شود و در 
پــی آن نیز تاثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشــت.در 
حال حاضر، این بانک مدتی اســت که در بازار باز و بین بانکی، 
سیاســت انبساطی و چاپ پول را اجرا می کند که طبق آخرین 
آمار از اجرای عملیات سیاست پولی، با توجه به پیش بینی بانک 
مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع عملیاتی 
بانک مرکــزی در این هفته توافق بازخرید بود و از این رو، این 
بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 

30 هزار و ۲00 میلیارد تومان به این بازار تزریق شده است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک های خصوصی 
در استقراض از بانک مرکزی پیشرو هستند، گفت: حدود 
50 درصد پایه پولی را بانک ها تشکیل داده اند، 4۷ درصد 
دیگر ناشــی از بدهی های خارجی و تنها سه درصد ناشی 
از اســتقراض دولت از بانک مرکزی است بنابراین اینکه 
گفته می شــود نقدینگی ناشی از کســری بودجه است، 
صحت ندارد.به گزارش ایسنا، محمدجواد محقق نیا عضو 
هیئت علمی دانشــگاه طباطبایی امروز در نشست »پول، 
بانک و سیاســتهای پولی پیشــنهادی به دولت سیزدهم 
از نگاه اقتصاد اســالمی« که در خانه اندیشه ورزان برگزار 
شــد، درباره راهکارهای جلوگیری از هرزروی تسهیالت 
بانکی اظهار کرد: مهم ترین مشــکل سیستم بانکی امروز 
ما هرزروی تسهیالت بانک ها است. متأسفانه باید بگوییم 
بانک ها نه تنها در خدمت اقتصاد کشور نیستند بلکه گاهی 
علیه اقتصاد کشــور فعالیت می کنند. مشکل اساسی این 
اســت که تقریباً ۷0 درصد تســهیالت بانک ها به بخش 
غیرمولد تزریق می شــود. این به معنای آن اســت که هر 
سال از هزار همت )هزار میلیارد تومان( تسهیالت سیستم 
بانکی، ۷0 درصد آن دچار هرزروی می شود.وی ادامه داد: 
این ماجرا از آنجایی نگران کننده می شــود که تنها برگ 
برنده ما برای رشــد اقتصادی، سیستم بانکی است البته 
دولت هــای مختلف پس از جنــگ، برنامه های گوناگونی 
بــرای اصالح نظام بانکی در پیش گرفته اند. برای مثال در 
دولت آقای هاشــمی رفسنجانی برای بخش های مختلف 
اقتصاد، ســهمیه هایی در نظر گرفته شد. به این معنا که 
اســتفاده بخش های مختلف اقتصادی از تسهیالت بانکی 
طبق سهمیه بندی و چارچوب باشد اما این اتفاق هیچ وقت 
عملی نشــد.عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی افزود: 
متأسفانه دولت های یازدهم و دوازدهم کوچک ترین اقدامی 
در خصوص اصالح نظام بانکی انجام نداده اند اما در دولت 
محمود احمدی نژاد برای جلوگیری از هرزروی تسهیالت، 
پروژه هایی برای بانک ها تدوین شــد که این راهکار نیز با 
شکست مواجه شــد چرا که بانک ها به سرمایه گذاری در 

امور زیرساختی و بلندمدت عالقه مند نیستند.

تســهیالت  هرزروی  از  جلوگیری  برای  راهکاری 
بانک ها 

وی در خصوص اینکه دولت ســیزدهم چگونه می تواند از 
هرزروی تســهیالت بانکی جلوگیری کند، بیان کرد: در 
این رابطه می توان از تجارب ســایر کشورها استفاده کرد 
اما باید توجه داشــت که شرایط ایران فوق العاده خاص و 
بدون مثال اســت. برای نمونه در دو دولت گذشته شاهد 
آن بودیم که با ســرمایه یکــی از بانک ها در منطقه ای از 
تهران پاســاژی با مبلغ 40 هزار میلیــارد تومان افتتاح 

شــد. این در حالی اســت که دولت قبل پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس را با مبلغ 30 هزار میلیارد تومان احداث کرد 
یعنی کافی بود دولت گذشــته نیز بــا ارائه نفت ارزان به 
بانک ها، آنها را به ساخت پاالیشگاه تشویق کند.محقق نیا 
افزود : اگر در هشت سال گذشته برنامه هایی مشابه مثال 
مذکور اتفاق می افتاد، تحریم ها عماًل خنثی می شد چرا که 
بنزین کاالیی تحریم ناپذیر است.این پژوهشگر اقتصادی در 
خصوص مصداق استفاده درست از تسهیالت بانکی بیان 
کرد: دولت ســیزدهم می تواند به بانک های مختلف مجوز 
ساخت پاالیشگاه برای یک میلیون معلم را بدهد. در چنین 
شرایطی اگر ســرمایه مردم با بخش عمومی و تسهیالت 
بانکی متصل شود، پس از گذشت دو سال یک پاالیشگاه 
با هزینه یک میلیارد دالر ســاخته می شود. این در حالی 
است که بازدهی آن برای سهامداران در سال 500 میلیون 
دالر است. در نتیجه با اقدامات این چنینی می توان درآمد 

مادام العمر برای مردم و اقشار مختلف فراهم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروزه تمام کشورهای اطراف 
ایران نیازمند بنزین هســتند این در حالی است که وزیر 
نفت سابق صادرات بنزین را ممنوع اعالم کرده بنابراین اگر 
برنامه های این چنینی اجرا شــود، می توان عالوه بر بهبود 
معیشــت مردم، با افزایش صادرات درآمدهای ارزی خود 
را نیز ارتقا دهیم.در بخش دیگری از این نشســت که در 
خانه اندیشه ورزان برگزار شد، حسین میرزایی اظهار کرد: 
عمده خلق پول ناشی از عملکرد بانک ها بوده و 13 درصد 
به دلیل پایه پولی بوده اســت اما آیــا این 13 درصد که 
درباره آن در رســانه ها صحبت می شود، ناشی از عملکرد 
دولت بوده اســت؟ خیر.  حــدود 50 درصد پایه پولی را 
بانک ها تشکیل داده اند، 4۷ درصد دیگر ناشی از بدهی های 
خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت از بانک 
مرکزی است بنابراین اینکه گفته می شود نقدینگی ناشی 

از کسری بودجه است، صحت ندارد.

بانک های خصوصی؛ پیشــرو در استقراض از بانک 
مرکزی 

میرزایی افزود: آمارها نشان می دهد در دهه 90 بانک های 
خصوصی در اســتقراض از بانک مرکزی پیشــرو بوده اند. 
55 تا 60 درصد بدهی بانک ها به بانک  مرکزی ناشــی از 
استقراض بانک های خصوصی بوده که در برخی سال ها به 
۷0 درصد رســیده است.  برخی بانک های خصوصی ادعا 
می کننــد که به دولت پول قرض داده و در مقابل از بانک 
مرکزی اســتقراض کرده اند اما آمارها این موضوع را تائید 
نمی کند. بر اســاس آمارهای موجود، بانک های خصوصی 
90 درصــد پولی که به دولت داده انــد را از بانک مرکزی 
قرض گرفته اند. در مقابل بانک های دولتی بیش از آنکه از 

بانک مرکزی قرض گرفته  باشــند، به دولت قرض داده اند 
بنابراین ادعــای بانک های خصوصی مبنی بر قرض دادن 
آنها به دولت صحت ندارد.میرزایی، خلق نقدینگی را ناشی 
از سوداگری بانک های خصوصی دانست و گفت: بانک های 
خصوصی می گویند تســهیالت تکلیفی بر عهده آنهاست 
درحالی که برخالف آمار اســت و صحت ندارد. در ســال 
9۸، ۷۷.5 هزار میلیارد تومان استقراض کرده اند ولی رقم 
تســهیالت تکلیفی آنها صفر بوده است. این سوال مطرح 
می شــود که پول ها و سرمایه های مردم را بانک خصوصی 
چــه می کنند؟ 60 تــا 65 درصد ســپرده های بانکی در 
بانک های خصوصی اســت که عمده مصرف آن در بخش 
خریــد ارز، نگهداری پول نقد و تســهیالت به بخش های 
خدمات و بازرگانی است.این کارشــناس اقتصادی ادامه 
داد: 60 درصد تسهیالتی که بانک های خصوصی داده اند 
به بخش هــای خدمات و بازرگانی بوده اســت درحالیکه 
خدمات در ایران پیشــرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه 
داللی و ســفته بازی است. در ســال 99 حدود 550 هزار 
میلیــارد تومان از ســوی بانک هــای خصوصی به بخش 
خدمات تسهیالت داده شــده که با کل بودجه کشور در 

سال گذشته برابری می کند.

بانک های خصوصی در دو سال گذشته وام ندادند
میرزایی بیان کرد: در سال های 9۸ و 99 حدود ۷00 هزار 
میلیارد تومان پول را بانک های خصوصی نگهداری کرده 
و وام نداده اند. تنها در ســال گذشــته این رقم 4۷6 هزار 
میلیارد تومان بود کــه در بانک های خصوصی نگهداری 
شــد ولی به عنوان تسهیالت پرداخت نشد که هفت برابر 
بودجه عمرانی سال گذشــته است.  پنج بانک خصوصی 
در ســال 9۷ حدود 30 هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ 
ارز سود کســب کرده اند این رقم در سال 9۸ به 13 هزار 
میلیارد تومان و در ســال 99 بــه 60 هزار میلیارد تومان 
رسیده اســت؛ این اعداد نشان می دهد چه کسانی پشت 
جهش های ارزی هستند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
بانک ها از فعالیت عملیاتی خــود زیان ده بوده اند اما زیان 
خود را از محل تســعیر ارز جبران کرده و سودده شده اند؛ 
حتی برخی بانک های خصوصی دانشگاه تأسیس می کنند 
تا کارشناســان آنها بــه تبلیغ این موضــوع بپردازند که 
ســوددهی از محل تسعیر ارز طبیعی است.وی با انتقاد از 
پیگیری برخی نمایندگان مجلس برای حذف ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی گفت: در صورت افزایش نرخ ارز کاالهای 
اساســی، برای بانک ها ســود کالن ایجاد شود. یک بانک 
دولتی که خصوصی شد، ناگهان 90 درصد تسهیالتش به 
تسهیالت مشکوک الوصول تبدیل شد که امکان بازگشت 

آنها یا وجود ندارد یا بسیار کم است.

 مقصر اصلی شتاب نقدینگی

سهم باالی بانک های خصوصی در استقراض

اعالم آمادگی بانک دی برای تأمین نیازهای ارزی پتروشیمی دماوند
بانک دی آمادگی خود را برای افتتاح خط اعتباری ارزی پتروشیمی دماوند اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، در جلسه مشترک نادر حسن پور، معاون بین الملل بانک دی و محمدرضا 
ســمیعی، مدیرعامل پتروشــیمی دماوند، مذاکرات اولیه برای تأمین نیازهای مالی این مگاپروژه ملی انجام شد.در این جلسه، مدیرعامل پتروشیمی دماوند به عنوان بزرگ ترین تأمین کننده 
خوراک شرکت های پتروشیمی فاز ۲ منطقه عسلویه با اعالم نیازهای این پروژه گفت: در صورتی که بانک دی با استفاده از ظرفیت های خود بتواند نیازهای اعتباری این پتروشیمی را تأمین 
کند، خدمت بزرگی به افزایش تولیدات پتروشیمی کشور کرده است.معاون بین الملل بانک دی نیز در این دیداربا معرفی توانمندی های بانک در حوزه ارزی گفت: در حال حاضر 50 درصد 
شــعب بانک دی در حوزه ارزی فعالیت دارند و هدف ما توســعه حمایت مالی از شرکت های پتروشیمی کشور است.وی افزود: ما آمادگی داریم هم در قالب کارگزاری های خود به عنوان بانک 
عامل در کشورهای مختلف، خدمات ارزی و تسهیالت ریالی خود را به این پروژه ارائه کنیم.گفتنی است پتروشیمی دماوند وظیفه تأمین خوراک ۲9 شرکت در حال ساخت پتروشیمی در فاز 
۲ عسلویه را برعهده دارد که تاکنون ۸ واحد پتروشیمی این فاز آغاز به کار کرده و تا ۲ سال آینده ۸ مجموعه دیگر نیز وارد مدار تولید خواهند شد. تاکنون برای راه اندازی این مجموعه حدود 

یک میلیارد یورو هزینه ارزی شده است.
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گزیده خبر

 کنگره آمریکا در تکاپوی لغو فروش جنگنده
 اف-۱۶ به ترکیه

تهران-ایرنــا- شــماری از قانونگذاران آمریکایــی از دولت جو بایدن خواســته اند تا 
جنگنده های اف- ۱۶ به ترکیه نفروشــد و همچنیــن ابراز اطمینان کردند که کنگره 
مانع از هرگونه فروش این جنگنده ها به ترکیه خواهد شــد.به گزارش ایرنا به نقل از 
خبرگزاری رویترز، ۱۱ عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به آنتونی بلینکن وزیر 
خارجه این کشور نسبت به  گزارش های اخیر در این رابطه که ترکیه ممکن است ۴۰ 
جنگنده اف- ۱۶ ساخت شرکت الکهید مارتین را خریداری کند، ابراز نگرانی کردند.

این در حالی است که خبرگزاری اسپوتنیک اخیرا از تصمیم دولت ترکیه برای خرید 
جنگنده های ســوخو-۳۵ و سوخو-۵۷ روســیه در صورت عدم فروش جنگنده های 
اف-۱۶ از ســوی دولت واشنگتن خبر داده بود.در نامه این قانونگذاران آمده است: به 
دنبال اعالم ماه سپتامبر رئیس جمهور ترکیه مبنی بر خرید سیستم های دفاع موشکی 
اس- ۴۰۰ از روسیه، ما نمی توانیم با ارسال جنگنده های ساخت آمریکا به کشوری که 
همچون یک رقیب با ما رفتار می کند، در مورد امنیت ملی مان سازش کنیم.کاخ سفید 
هنوز در مورد این نامه قانونگذاران آمریکایی موضع گیری نکرده است.رویترز اوایل ماه 
جــاری میالدی گزارش داده بود که ترکیه به آمریکا برای خرید ۴۰ جنگنده اف- ۱۶ 
ساخت شرکت الکهید مارتین و ۸۰ کیت مدرن سازی برای هواپیماهای جنگی کنونی 
خودش درخواست داده است.آنکارا پیشتر دستور خرید بیش از ۱۰۰ جنگنده اف- ۳۵ 
را نیز داده بود اما آمریکا نام آنکارا را از این برنامه در ســال ۲۰۱۹ پس از آنکه ترکیه 
به سیستم اس- ۴۰۰ روسیه دست یافت، حذف کرد.»اسماعیل دمیر« رئیس صنایع 
دفاعی ترکیه چند روز پیش گفته بود، ترکیه در صورت توقف فروش جنگنده های اف-

۱۶  از سوی آمریکا، می تواند جنگنده های سوخو-۵۷ و سوخو-۳۵ روسیه را خریداری 
کند.دمیر تاکید کرد: اگر فرآیند خرید و ارتقا جنگنده های اف-۱۶ نتیجه ای نداشته 
باشــد، ترکیه بدون جایگزین باقی نمی ماند و در صورت لزوم، موضوع خرید سوخو-

۳۵ و ســوخو-۵۷ را از روســیه می توان در هر زمان از سر گرفت. دمیر که اظهاراتش 
از تلویزیون ترکیه پخش می شــد، گفت: صنعت دفاعی ما هرکاری برای اطمینان از 
تامین امنیت کشور انجام می دهد و اگر به چیز اضافی نیاز باشد، ما همیشه می توانیم 
راهی برای آن پیدا کنیم.اختالف میان آمریکا و ترکیه که منجر به حذف آنکارا از این 
پروژه شد، پس از تصمیم دولت ترکیه برای خرید سامانه های دفاع هوایی اس -۴۰۰ 
ساخت روسیه آغاز شد. واشنگتن در واکنش به این اقدام دولت آنکارا، فروش جت های 
اف-۳۵ به ترکیه را به دلیل آنچه ادعای افشای اسرار نظامی به روسیه خواند، لغو کرد.

یک قدم دیگر تا بازنشستگی سیاسی 
مرکل

تهران- ایرنا- آنگال مرکل با دریافت گواهی برکناری از سمت صدر اعظمی 
آلمان پس از ۱۶ سال هدایت دولت، یک گام دیگر به بازنشستگی سیاسی 
نزدیک شــد اما تا زمان ســوگند یاد کردن صدر اعظم جدید سرپرستی 
دولت را بر عهده خواهد داشت.به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، مرکل 
روز سه شنبه با شرکت در جلسه افتتاحیه پارلمان جدید آلمان در برلین 
یکی از آخرین حضورهایش در دوره سیاســی خــود در صحن پارلمان را 
تجربــه کرد جایی که او ۳۱ ســال پیش برای اولین بار بــه آن راه یافته 
بود.فرانک والتر اشــتاینمایر هنگام تقدیم گواهی برکناری مرکل از سمت 
صدر اعظمی از وی بابت هدایت کشــور در برهه های دشــوار به خصوص 
۴ ســال دوره پایانی قدردانی کرد. وی با اشاره به همه گیری کرونا، خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا و دولت آمریکا در زمان دونالد ترامپ گفت که آنها 
منفعت چندانی برای نظم بین الملل و روابط فرا آتالنتیک نداشــت.مرکل 
هفته گذشــته خداحافظی گرمی را با رهبران اتحادیه اروپا و باراک اوباما 
رییس جمهوری پیشین آمریکا داشت. هفته های پایانی کاری وی به عنوان 
سرپرست دولت شــامل شرکت در نشست گروه ۲۰ در ایتالیا و کنفرانس 
اقلیمی هفته آینده سازمان ملل در گالسگو می شود.سه حزب موتلفه آلمان 
که امید به تشــکیل دولت جدید را دارند هفته گذشته از برنامه خود برای 
تعیین صدر اعظم بعدی در اوایل ماه دســامبر خبر دادند اما خاطر نشان 
کردند که آنها با وظیفه پیچیده ای روبرو هستند.احزاب سوسیال دموکرات، 
ســبزها و دموکرات های آزاد مذاکرات برای تشکیل ائتالف را پس از توافق 
اولیــه در ابتدای این ماه آغاز کردند. مذاکرات تشــکیل دولت ائتالفی در 
آلمان بسیط است و منجر به توافق بر سر برنامه های دولت برای چهار سال 
آینده می گردد.مذاکرات در گذر زمان طوالنی تر شده زیرا چشم اندازهای 
سیاســی مختلفی به وجود آمده و به ندرت متحدان سنتی قادر به کسب 
اکثریت در پارلمان شــدند.اگر مذاکرات با موفقیت پشت سر گذاشته شود 
دولت جدید، بلوک راســت- میانه مرکل را پس از ۱۶ سال بر روی کرسی 
مخالفان می نشــاند. اوالف شولتز از احزاب سوسیال دموکرات و همچنین 
معاون و وزیر دارایی مرکل از ســال ۲۰۱۸، به عنوان جانشین احتمالی او 

روی کار خواهد آمد.

رهایی نخست وزیر سودان از حبس خانگی
تهران- ایرنا- عبداهلل حمدوک نخســت وزیر ســودان که از روز دوشــنبه با 
کودتای نظامیان در حبس خانگی قرار داشــت، به محل اقامتش در خارطوم 
پایتخت این کشور بازگشت.به گزارش پایگاه خبری اسکای نیوز، خبرگزاری 
فرانســه سه شنبه شــب به نقل از یک نظامی سودانی بازگشت حمدوک به 
خانه اش را  اعالم کرد.عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان روز سه شنبه 
در مصاحبه ای با بیان اینکه عبداهلل حمدوک نخست وزیر در منزل من بسر 
می برد خاطرنشــان کرد که وی در صحت کامل اســت و به زودی به خانه 
اش بازخواهد گشــت.خارطوم روز دوشنبه شاهد رخدادهایی سریع و شتابان 
بود که با حبس خانگی نخســت وزیر در مکانی نامعلوم آغاز شــد.در پی این 
حوادث، خبرهای محلی از دســتگیری شماری از وزیران، مسووالن و رهبران 
احزاب ســودانی و بستن راه ها و پلها در  خارطوم حکایت دارد.از سوی دیگر 
عبدالفتاح البرهان، شــورای حاکمیتی و کابینه را منحل و در سراسر کشور 
وضعیت فوق العاده اعالم کرد.بر اســاس اعالم رسانه ها، عبدالفتاح البرهان« 
فرمانده ارتش سودان و رهبر نظامیان کودتاگر در این کشور، برخی از وزیران 
دولت برکنارشــده »عبداهلل حمدوک« را متهم کــرد که با اظهارات خود در 
صدد ایجاد فتنه و جنگ داخلی بودند.رســانه های خبری صبح روز دوشنبه 
از وقوع کودتای نظامی در ســودان خبر دادند.بر اساس گزارش ها گروهی از 
نظامیان به اقامتگاه عبداهلل حمدوک نخســت وزیر ســودان حمله و او را در 
بازداشت خانگی قرار دادند.همچنین گزارش هایی نیز از بازداشت چهار نفر از 
وزیران دولت و مشاور مطبوعاتی نخست وزیر سودان منتشر شد. منابع مطلع، 
نظامیان ناشــناس را به کودتا علیه دولت انتقالی متهم کرده اند.به دنبال این 
اقدام نهادهای مردمی و حقوق بشــری از مردم سودان خواستند که با برپایی 
تظاهرات به آن اعتراض کنند.عمر البشــیر از سال ۱۹۸۹ )۱۳۷۸( بر سودان 
حاکمیت داشت که  پس از برپایی تظاهرات در خارطوم و تعدادی از ایالت های 
این کشور در اعتراض به گرانی و اوضاع بد معیشتی این کشور در ۱۱ آوریل 
۲۰۱۹ از قدرت برکنار شــد و یک دولت انتقالی قدرت را در این کشــور در 
دســت گرفت که ریاست دولت موقت آن بر عهده »عبداهلل حمدوک« است.

دولت انتقالی ســودان اوت ۲۰۱۹  میالدی آغاز به کار کرد و قرار بود مدت 
زمان انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان ۳۹ ماهه باشد و در این مدت نیز 

قدرت میان ارتش و ائتالف »الحریة و التغییر« تقسیم شود.

بلژیک:
 برجام بهترین راه برای حل موضوع هسته ای 

ایران است
 وزارت امور خارجه بلژیک دیروز چهارشنبه با انتشار پیامی در خصوص مالقات 
دبیرکل وزارت امور خارجه این کشــور با علی باقری کنی معاون سیاســی وزیر 
خارجه ایران در بروکســل تصریــح کرد که برجام بهترین ابــزار »قابل پذیرش 
متقابل« برای حل موضوع هســته ای ایران اســت.به گزارش ایرنا، در این پیام 
توئیتری که در حســاب رسمی وزارت امور خارجه بلژیک منتشر شد آمده است 
که دبیر کل وزارت امور خارجه این کشــور درباره توافق هسته ای ایران گفت وگو 
و تبادل نظرهای صریحی را با معاون سیاســی وزیر امور خارجه داشــته است.

ایــن پیام می افزاید: از نظر بلژیک برجــام بهترین ابزار قابل پذیرش متقابل برای 
حل موضوع هســته ای ایران است.باقری هم در توئیتی درباره این دیدار نوشت: 
در یک روز شــلوغ فعالیت های دیپلماتیک در بروکسل، اول صبح با خانم تئدورا 
گنتزیس دبیرکل وزارت امور خارجه بلژیک در چارچوب صبحانه کاری، مالقات 
کردم.وی افزود: ما درباره مجموعه ای از مسائل دوجانبه، افغانستان و سایر مسائل 
بین المللی گفت وگو کردیم.معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان در راس 
هیاتی برای گفت وگوهای برجامی وارد بروکســل شد. او طبق برنامه اعالم شده 
امروز با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام دیدار خواهد کرد تا گفت وگوها 
درباره از سرگیری اجرای توافق هسته ای را ادامه دهد.وی در این باره بیان داشت: 
ایران مصمم به انجام مذاکراتی اســت که تحریم های ظالمانه و غیرقانونی را به 
صورت کامل و موثر لغو نموده، عادی ســازی روابط تجــاری و اقتصادی با ایران 
را تضمین نموده و ضمانت های معتبری برای عدم بدعهدی بیشــتر فراهم کند.

باقری تصریح کرد: مساله 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؟معاون سیاسی وزیر امور خارجه خاطر نشان 
کرد: ادامه سیاست شکســت خورده فشار حداکثری قطعا نمی تواند موانع پیش 
روی »مذاکــرات برای لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانــه« را بردارد، بلکه بر 
پیچیدگی های فراوان مذاکرات خواهد افزود.ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا 
از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که 
وعده می دادند آثار خروج واشــنگتن از توافق را جبران می کنند، فرصت دهد تا 
برای تحقق این وعده تالش کنند. اما پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از 
برجام، تهران اعالم کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده هایشان عمل 
نکرده اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات 
ایران بر اساس مفاد توافق هســته ای برجام صورت می گرفت.جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان کشــوری مسئولیت پذیر بارها اعالم کرده است که در صورت لغو 
تمام تحریم های آمریکا به نحوی که قابل راستی آزمایی باشد، به اجرای تعهداتش 

در برجام باز می گردد.

سناتورهای آمریکایی؛
بایدن از تحریم هند به علت خرید »اس-

۴۰۰« اجتناب کند
دو نفر از ســناتورهای کنگره آمریکا در نامه ای به »جو بایدن« از وی خواستند 
تــا به دالیل امنیت ملی و همکاری های مرزی، از وضع تحریم ها برضد هند به 
دلیل خرید تسلیحات روسی، خودداری کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
رویترز، دو تن از سناتورهای مجلس سنای آمریکا از »جو بایدن« رئیس جمهور 
این کشور خواستند از وضع تحریم هایی برضد هندوستان به دلیل خرید سامانه 
موشکی »اس-S( »۴۰۰-۴۰۰( از روسیه چشم پوشی کند.»جان کورنی« سناتور 
جمهوری خواه و »مارک وارنر« ســناتور دموکرات در نامه ای به بایدن خواســتار 
معافیــت هند از تحریم ها به دالیل امنیت ملی و همکاری های مرزی شــدند.

ســناتورهای مذکور در همین زمینه گفتند: ما معتقدیم که لغو تحریم ها برای 
امنیت ملی ضروری است. طبق گفته این سناتورها، این دست اقدامات تنبیهی 
همکاری های رو به رشــد را به خطر می اندازد.هند در ســال ۲۰۱۸ قراردادی 
۵.۵ میلیارد دالری با روســیه جهت خرید پنج سامانه موشکی اس-۴۰۰ امضا 
کرد که گفته می شــود این اقدام در جهت دفاع هند در برابر پاکســتان و چین 
صورت گرفته است.امضای قرارداد مذکور، در عین حال باعث ایجاد اصطکاک با 
آمریکا شده است، چرا که طبق قانونی تصویب شده در سال ۲۰۱۷، هر کشوری 
که با بخش های دفاعی و اطالعاتی روســیه داد و ستد داشته باشد، ممکن است 
با تحریم ها مواجه شود.درخواســت این ســناتورها از بایدن برای چشم پوشی از 
اعمال تحریم ها برضد هند در حالی مطرح شده است که کمی پیشتر یازده نفر 
از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به 
رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور، خواستار جلوگیری از فروش جنگنده 
های »اف-۱۶« به ترکیه شدند.در نامه مذکور آمده است: پس از اعالم اردوغان در 
ماه سپتامبر مبنی بر اینکه ترکیه دور جدیدی از سامانه های دفاع موشکی اس-

۴۰۰ روسیه را خریداری خواهد کرد، ما نمی توانیم امنیت ملی خود را با ارسال 
هواپیماهای ساخت آمریکا به یک متحد پیمانی که همچنان مانند یک دشمن 
رفتار می کند، به خطر بیندازیم.آنها همچنین اعالم کردند که مطمئن هستند که 
کنگره جلوی این قبیل صادرات را خواهد گرفت.کاخ ســفید در این زمینه اظهار 
نظر نکرده اســت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در همین رابطه گفت که 

این وزارتخانه در مورد مکاتبات با کنگره اظهار نظر نمی کند.

حمایت ترامپ از نامزدی مجدد رئیس جمهور 
برزیل برای انتخابات

بــه دنبال باال گرفتن مخالفتهای شــدید با مدیریت ژایر بولســونارو در قبال 
همه گیــری کووید-۱۹ در برزیل، دونالد ترامــپ از نامزدی مجدد این رئیس 
جمهور برزیل در انتخابات ریاست جمهوری کشورش حمایت کرد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، دونالد ترامپ با صدور بیانیه ای طی روز سه شنبه 
گفت: ژایر بولســونارو، رئیس جمهور برزیل و من در طی چند ســال گذشته 
دوستان خوبی شده ایم. او ســخت برای مردم برزیل می جنگد و عاشق آن ها 
است، درست مثل کاری که من برای مردم آمریکا می کنم.ترامپ در ادامه این 
بیانیه افزود: برزیلی ها خوش شانس هستند که مردی مانند ژایر بولسونارو برای 
آنها کار می کند. او رئیس جمهور بزرگی است و هرگز مردم کشور بزرگ خود 
را ناامید نخواهد کرد!حمایت ترامپ از بولســونارو در حالی صورت گرفته که 
کمیته ای در سنای برزیل توصیه کرده، بولسونارو به دلیل نحوه پاسخ دولتش 
به همه گیری کووید-۱۹ که صدها هزار نفر را در این کشــور کشــته است، 
با اتهامات کیفری روبرو شــود.گزارش این کمیته کنگره برزیل که به دســت 
نیویورک تایمز رسیده، نشان می دهد که بولسونارو اصرار بر درمان های اثبات 
نشــده برای COVID-۱۹ داشته و ارتباطات شرکت های تولید کننده واکسن 
مانند فایزر را نادیده گرفته است.بولســونارو در مصاحبه با یک شبکه رادیویی 
برزیــل به این گزارش واکنش نشــان داد و این اتهامــات را »خیالی« خواند.

بولسونارو به این شبکه رادیویی گفت: من قصد ندارم در مورد توهمات این افراد 
بحث کنم. من قصد ندارم درباره این حجم از حماقت صحبت کنم.

»مذاکرات نتیجه محور«، کلید گشایش گفت وگوهای وین
 معاون سیاســی وزیرامور خارجه جمهوری اسالمی ایران امروز 
در بروکسل با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام مالقات 
می کند تا بار دیگر یادآور شود که تهران بدنبال»مذاکرات نتیجه 
محور« اســت؛ مذاکراتی که نتایج ملمــوس و در راس آن، لغو 
موثر و کامل تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران را درپی داشته 
باشــد.به گزارش ایرنا، »علی باقری کنی« معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران اخیرا در حساب توییتری 
خود نوشت: روز چهارشنبه، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام را در بروکســل مالقات خواهم کرد تا گفت وگوهایمان را 
دربــاره »مذاکرات نتیجه_محور« ادامه دهیــم. وی اضافه کرد: 
ایران مصمم به انجام مذاکراتی اســت کــه تحریم های ظالمانه 
و غیرقانونــی را به صورت کامل و موثر لغو نموده، عادی ســازی 
روابط تجاری و اقتصادی با ایران را تضمین نموده و ضمانت های 
معتبری برای عدم بدعهدی بیشــتر فراهم کند. معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه اضافه کرد: مســئله این است که آیا طرف های 
مقابــل از  آمادگــی واقعی برای انجام تعهــدات خود، از جمله 
فراخوانــدن یک ناقض غیرعضو به ترک خط مشــی ها و میراث 
مخــرب گذشــته برخوردارند؟باقری کنی تصریح کــرد: ادامه 
سیاست شکست خورده فشــار حداکثری قطعا نمی تواند موانع 
پیش روی »مذاکرات برای لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه« 
را بردارد، بلکه بــر پیچیدگی های فراوان مذاکرات خواهد افزود.

انجــام مذاکرت نتیجه محور با گروه ۱+۴ بــرای اجرای موثر و 
کامل برجــام و لغو تحریم های ظالمانــه، موضوع اصولی نظام 
جمهوری اسالمی است و دولت سیزدهم به ریاست آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیســی نیز مصمم به پیشبرد این سیاست اصولی نظام 
اســت.توئیت باقری کنی قبل از عزیمت به بروکسل، این پیام را 
برای طرف هایی که مدعی آمادگی برای از ســرگیری مذاکرات 
وین جمهوری اســالمی هســتند و بر انجام سریع آن پافشاری 
می کنند، این اســت که مذاکره صرفا برای مذاکره، آن چیزی 
نیســت که تهران بدنبال آن اســت. این نوع مذاکره که پیشتر 
نیز تجربه شــده و عمال تا به امــروز، خروجی مطابق با بندهای 
یادشده در توافق هسته ای از جمله ضرورت پایبندی همه طرف 
های برجام به تعهداتشــان و لغو تحریم را بدنبال نداشته است، 
روندی یکطرفه است که سودی عاید ایران به عنوان کشوری که 
بیشــترین تعهد را در قبال برجام عملی کرده است، نمی کند.

باوجود این که مقامات غربی و آمریکایی بارها اذعان داشــته اند 
رویکرد فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران از زمان دولت دونالد 
ترامپ آشــکارا اعالم شــد، ناکام مانده است اما این رویکرد ضد 
مردم ایران از ســوی دولت دموکرات کنونی آمریکا به ریاســت 
بایــدن نیز ادامــه دارد؛ رویکردی که در واقــع منحصر به دوره 
دولت چهارســاله ترامپ نبود بلکه بیش از چهار دهه اســت که 
در اشکال و انواع مختلف، از سوی واشنگتن در برابر تهران اتخاذ 
شــده و ادامه دارد.گروه ۱+۴ بخوبی از خواسته منطقی ایران از 
مذاکرات وین آگاه اســت. سیاســت اصولی ایران در زمینه باره 
تکرار و بر آن تاکید شــده است. با این وصف، به ویژه طرف های 
غربــی ۱+۴ در هرگونه مالقات و گفــت و گویی با طرف ایرانی 
پیرامون از سرگیری مذاکرات وین، درصورتی می توانند راه برای 
برداشته شدن گام های رو به جلو هموار سازند که سیاست هایی 

مبتنی بر رســیدن به یک نتیجه عملی و ملموس اتخاذ کنند.
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 
گذشته متوقف شده و اتحادیه اروپا بر ازسرگیری مذاکرات اصرار 
دارد. اما جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر 
بارها اعالم کرده که در صــورت لغو تمام تحریم های آمریکا به 
نحوی که قابل راستی آزمایی باشد، به اجرای تعهداتش در برجام 
باز می گردد.در حالی برخی دیپلمات های خارجی بر ازسرگیری 
فوری مذکرات برجامی تاکیــد دارند که باید به این نکته توجه 
داشت که الزم است جمع بندی های ایران در مورد این مذاکرات 
پس از روی کار آمدن دولت جدید نهایی شــود. بنابراین اقدام 
جمهوری اسالمی ایران برای بررسی و جمع بندی مذاکرات دوره 
های گذشته امری الزم و ضروری است؛ هر چند  مقامات ایران 
نیــز بارها اعالم کرده اند مادامی که این جمع بندی ها به پایان 
برسد، مذاکرات را از ســرخواهند گرفت.در این میان الزم است 
طرف های غربی به جای اظهارنظرهای شتابزده در مورد نگرانی 
از تاخیر مذاکرات، هماهنگی های الزم را میان یکدیگر داشــته 
باشــند تا مذاکرات زودتر به نتیجه برسد. طرفهای غربی باید به 
مســائلی مهمی همچون لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران و 
عمل کردن به وعده های خود توجه جدی داشته باشند.این در 
حالی است که آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 
کشورمان نیز اخیرا گفته بود که در مذاکرات هسته ای، آمریکا و 

اروپا دچار بحران در تصمیم گیری هستند.

تداوم کارشکنی های آمریکا
»ند پرایس« ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا دو روز پیش با 

بیان اینکه اتحادیه اروپا هماهنگ کننده امور برجام است، اظهار 
داشت که واشــنگتن از تعامل اتحادیه اروپا با ایران حمایت می 
کند.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: اتحادیه اروپا هماهنگ 
کننده امور برجام است و ما از تعامالت اتحادیه اروپا با ایران بسیار 
حمایت می کنیــم اما همانطور که قبال اعالم کرده بودم، مقصد 
نهایی باید وین باشد و این مقصد نمی تواند پایتخت هیچ کشور 
اروپایی دیگری باشد.اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا معتقد 
اســت مذاکرات برجامی باید در وین ادامه داشته باشد نه جای 
دیگری، امری سوال برانگیز است.امریکا که سالهاست سیاستهای 
خصمانه خود را علیه جمهوری اسالمی ایران ادامه داده، همچنان 
در مسیر ایجاد موانع در رســیدن به نتایج مطلوب برجامی گام 
برمی دارد.ســوال مهم این اســت که چرا آمریکا به معاهده ای 
که پیشــتر آن را امضا کرده، باز نمــی گردد و بارها تعهداتش را 
نقض کرده اســت؟دولت بایدن که پیشتر بارها مخالفت خود را 
با خروج دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق این کشور 
از برجام اعالم کرده بود اما به رغم برگزاری شــش دور مذاکرات 
وین و نقض برجام از سوی کشورش، تاکنون اقدامی جدی برای 
بازگشــت به تعهداتش انجام نداده و صرفا اعالم و تکرار کرده به 
مسیر دیپلماســی با ایران معتقد است.بی تابی بی دلیل مقامات 
آمریکایی برای ازســرگیری مذاکرات هسته ای در حالی بیش از 
پیش نمایان اســت که واشــنگتن هیچ اقدام موثر و سازنده ای 
برای پیشــیرد این مذاکــرات انجام نمی دهد و صرفا براســاس 
ماهیت سیاســت  فشــار حداکثری با هدف اعمال فشــار بدون 
برآورده کردن خواســت جمهوری اسالمی ایران عمل می کند.

رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اخیرا پس از 
پایان ســفر به اروپا و منطقه غرب آسیا عنوان کرد که برجام در 
مرحله حساســی قرار دارد. وی بدون اشاره به اینکه ایران تا یک 

ســال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این 
توافق عمل کرد مدعی شــد که بی تابی ها نسبت به از سرگیری 
مذاکرات برجامی در حال افزایش اســت.این مقام آمریکایی در 
حالی تاکید کرده که واشنگتن همچنان به دیپلماسی اعتقاد دارد 
که الزم است جمهوری اســالمی ایران گام های عملی ملموس 
را از ســوی طرف مقابل برای حل و فصل ســازنده چالش ها در 
مذاکرات مشــاهده کند نه اینکه صرفا شــاهد اعمال فشار برای 
حضور در مذاکره ای باشــد که نتایج مطلوب به دنبال نداشــته 
باشــد.این دیپلمات آمریکایی عنوان کرد که برجام ازنگاه دولت 
جو بایدن »پایان تعامل دیپلماتیک نبوده« و آغاز مســیری برای 
تعامل دیپلماتیک جامع تر اســت. برجام به گفته او باید سکویی 
برای کمک به بازگشــایی در برای مذاکرات بیشــتر، دیپلماسی 
بیشتر برای حل اختالفات با ایران باشد.اینکه آمریکا بدون هیچ 
دلیلی اصرار دارد مذاکرات هسته ای حتما باید در وین و از همان 
نقطه ای که در گذشته متوقف شده، ادامه یابد می تواند به نوعی 
ســنگ اندازی در مسیر رســیدن به نتیجه در گفت وگوها باشد. 
مذاکره کنندگان باید بدانند که اکنون دستیابی به نتیجه در این 
روند مذاکرات بیشــتر از مکان مذاکره اهمیت دارد.ایران تا یک 
ســال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این 
توافق عمل کرد تا به کشــورهای اروپایی که وعده می دادند آثار 
خروج واشنگتن از توافق را جبران می کنند، فرصت دهد تا برای 
تحقق این وعده تالش کنند. اما پس از گذشت یک سال از خروج 
آمریــکا از برجام، تهران اعالم کرد با توجه به اینکه کشــورهای 
اروپایی به وعده هایشــان عمل نکرده اند، در چند گام تعهداتش 
ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات ایران بر اســاس 
مفاد توافق هسته ای برجام صورت می گرفت.در این میان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و مقامات این نهاد نیز باید اقدامات عملی 
موثر و راهگشــایی را بدون اهمیت به فشارهای آمریکا در مسیر 
مذاکرات هسته ای انجام دهند»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اخیرا با بیان تمایلش به دیدار با وزیر امور 
خارجه ایران ابــراز امیدواری کرد به زودی فرصتی برای دیدار با 
دکتر »حسین امیرعبداللهیان« داشته باشد.گروسی عنوان کرد: 
امیدوارم به زودی فرصتی برای دیدار با او داشــته باشم. زیر این 
امر اهمیت دارد. بنابراین وقتی مشکلی و  سوء تفاهمی به وجود 
می آید، وقتی اختالف نظر ایجاد می شــود، می توانیم درباره آن 
صحبت کنیم.همه این اظهارنظرهای مقامات آمریکایی و اروپایی 
بارها و بارها از سوی مقامات و شخصیت های مختلف آنها تکرار 
شده و درمجموع چیز تازه ای ندارد. آنچه می تواند کلید گشایش 
بن بســت های پیش روی مذاکرات وین باشد، احترام به رویکرد 
اصولی »مذاکرات نتیجه محور« است و علی باقری معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه ایران، فردا با این رویکرد و نگاه، بر سر میز گفت 
و گو با نماینده اتحادیه اروپا حضور خواهد یافت. شریط موثر واقع 
شدن این رویکرد نیز صداقت طرف های مقابل به وعده ها، جبران 
بدعهدی ها و مهم تر از همه انجام اقدامات موثر برای لغو تضمین 
شده تحریم ها است.به نظر می رسد در این مقطع زمانی و شرایط 
کنونی برجام، دنباله روی از مسیر »مذاکرات نتیجه محور« گزینه 
مناسب و درستی برای همه طرفها باشد تا شاهد سرانجامی برای 

مذاکرات برجامی بود.

اردوغان شرایط عادی سازی روابط ترکیه با ارمنستان را اعالم کرد
 »رجب طیب اردوغان » رییس جمهوری ترکیه روز سه شنبه در جریان سفر به جمهوری آذربایجان شرایط عادی سازی روابط 
ترکیه و ارمنســتان را اعالم کرد.به گزارش ایرنا ، اردوغان همراه با الهــام علی اف رییس جمهوری آذربایجان در حین دیدار از 
شهرستان آزاد شده زنگیالن در قره باغ در بیانیه ای با اشاره به این که درحال حاضر شرایط مساعد برای صلح پایدار در منطقه 
حاکم اســت، افزود : اگر ارمنستان نسبت به جمهوری اذربایجان حسن نیت صادقانه نشان دهد، هیچ مانعی برای عادی سازی 
روابط ارمنستان و ترکیه وجود نخواهد داشت.وی در ادامه سخنان خود که از طریق رسانه های تصویری جمهوری آذربایجان به 
صورت زنده پخش شد ، همچنین با اشاره به این که باید مطابق با واقعیت های جدید در منطقه عمل کرد ، گفت : جاده ها و 
مسیرهای ریلی که از این منطقه عبور خواهند کرد نه تنها به آذربایجان و ترکیه خدمت خواهند کرد ، بلکه از ان همه همسایگان 

جمهوری اذربایجان از جمله ایران ، گرجستان و ارمنستان می توانند بهره مند شوند .

نشست بی نتیجه شورای امنیت درباره سودان
شــورای امنیت ســازمان ملل به دنبال اختالفات میان اعضای حاضر در صدور بیانیه مشترک درباره رخدادهای سودان 
شکست خورد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آلمان، شورای امنیت سازمان ملل پس از نشست اضطراری روز سه 
شنبه برای بررسی وضعیت سودان، بیانیه مشترکی ارائه نکرد.منابع گفتند که چین و روسیه از توصیف وقایع سودان به 
عنوان »کودتا«، خودداری می کنند.دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، پیش از این تاکید کرده 
بود که مردم سودان باید خودشان تعیین کنند که آیا وقایع کشورشان کودتا است یا نه و از همه طرف ها خواسته بود تا 
خشونت ها را متوقف کنند.این دیپلمات روس در بیانیه مطبوعاتی پیش از نشست شورای امنیت گفت: »سخت است که 
بگوییم این یک کودتا بود یا نه. کودتا معنای خاصی دارد. چنین اتفاقاتی در مناطق مختلف جهان تکرار می شود و از آن 

به عنوان کودتا یاد نمی شود.
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پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود نشــان داده اند که 
عملکرد یک ژن خاص، نقش مهمی در تولید اســپرم دارد و نقص 
عملکرد آن می تواند تولید اســپرم را مختل کند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از فلوریدا نیوز تایمز، دانشمندان »مرکز پزشکی بیمارستان 
کودکان سینسیناتی«)CCHMC( آمریکا، قطعه بررسی نشده ای از 
پازل ناباروری مردان را کشف کرده اند.این پژوهش نشان می دهد که 
چگونه نقص عملکرد یک ژن خاص می تواند به بروز خطا در تولید 
اسپرم منجر شود.»تونی دی فالکو«)Tony De Falco(، از پژوهشگران 
این پروژه گفت: درک بهتر نحوه عملکرد ژن موسوم به »Cdc42« در 
دستگاه تناسلی مردان، اطالعات مهمی را در مورد استفاده از این ژن 

به عنوان یک نشانگر زیستی احتمالی برای ناباروری ارائه می دهد.

خطا در تزریق واکسن آسترازنکا به کشفی غیرمنتظره منجر شد!
یک اشــتباه در میزان دوز تزریقی واکســن آســترازنکا به کشفی 
غیرمنتظره منجر شد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، خطایی 
که ســال گذشته در تزریق واکسن آسترازنکا رخ داده بود، به کشف 
نتایج بهتر منجر شد.اکنون محققان »Northwestern Medicine«، آن 
یافته های تصادفی را بازســازی کرده اند و نشان دادند که در برخی 
از واکســن ها اگر دوز اول کمتر از دوز دوم تزریق شــود، اثربخشی 
واکسن بیشتر خواهد بود.اواخر سال 2۰2۰، به دنبال اعالم موفقیت 
آمیز بودن فاز ۳ آزمایش بالینی واکسن مبتنی بر آران ای پیامرسان 
)mRNA( کووید-۱۹، شــرکت داروســازی آســترازنکا با همکاری 

دانشگاه آکسفورد خبر از نتایج هیجان انگیز واکسن خود داد. 

محققان »دانشگاه توکیو« ژاپن در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه 
نخستین ربات متفکر دنیا شــده اند. این ربات مجهز به نورون هایی 
مانند مغز اســت. محققان به منظور آنکه به ربــات آموزش دهند 
همانند انسان ها فکر کند، این کار را انجام داده اند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از دیلی میل، در آزمایشات دانشگاه توکیو این وسیله رباتیک 
کوچک که به دلیل اندازه کوچکش در کف دســت انسان نیز  قرار 
می گیرد، در یک مســیر  پیچ و خم دار ســاده قرار داده شد.ربات 
مذکور به گروهی از نورون های مغز )که به عنوان سلول های عصبی 
شناخته می شــوند( که از سلول های زنده رشد یافته بودند، متصل 
شــد. هنگامی که ایــن نورون های مصنوعی به صــورت الکتریکی 
تحریک شدند، دستگاه با موفقیت به هدف خود رسید و حرکت کرد.

 کشف نقش حیاتی یک ژن 
در تولید اسپرم

خطا در تزریق واکسن آسترازنکا 
به کشفی غیرمنتظره منجر شد!

 اولین ربات متفکر
 دنیا ساخته شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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برداشت پنبه در ازبکستان/ خبرگزاری فرانسه

معرفی رسمی وزیرانی Ekonk، سریع ترین خودروی تاریخ هند
شاید صنعت خودروی هند با محصوالتی همچون فورس موتورز ترکس کروزر که شاسی بلندی ۱۳ نفره و کاربردی است شناخته 
شود اما این کشور یک سوپرکار بسیار پیشرفته را نیز معرفی کرده است. این خودرو توسط شرکت وزیرانی اتوموتیو تولید شده 
و Ekonk نام دارد. همان گونه که قباًل نیز گفته بودیم این شــرکت یک ســوپرکار توربین الکتریکی با نام شول را نیز در فستیوال 
گوودوود به نمایش گذاشته بود.Ekonk خودرویی الکتریکی است که از جریان هوا برای خنک کردن باتری ها استفاده می کند و این 
در حالی است که اکثر محصوالت الکتریکی مدرن از مایع برای خنک کاری استفاده می کنند. این تکنولوژی به اصطالح DiCo بر 
پایه تقارن زیستی شکل گرفته و برخی جانوران از این ویژگی برای تنظیم دمای بدن خود استفاده می کند. به لطف استفاده از این 
تکنولوژی و بدون نیاز به سیستم خنک کاری مایع پیچیده و از طرفی تولید بدنه با فیبر کربن، وزیرانی توانسته وزن خودرو را فقط 
به ۷۳۸ کیلوگرم برساند.این خودروساز می گوید Ekonk حداکثر قدرت ۷22 اسب بخاری و شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت 
2.۵4 ثانیه ای دارد. وزیرانی از سوپرکار خود به عنوان سبک ترین خودروی الکتریکی دنیا و سریع ترین خودروی تاریخ هند نام برده 

است. همچنین این شرکت مدعی است خودروی یاد شده یکی از پایین ترین ضریب درگ های خودروهای این کالس را دارد.

تبریک رئیس جمهور کوبا به »آقای ترسناک«!
رئیس جمهور کوبا به تمجید از پرافتخارترین ورزشکار کوبایی در المپیک پرداخت.به گزارش ایسنا و به نقل از استار، میگل دیاز 
کانل رئیس جمهور کوبا از میخاین لوپز ملقب به »آقای ترســناک« به خاطر نتایجش در المپیک 2۰2۰ توکیو و کســب جایزه 
بهترین ورزشکار ANOK تبریک گفت.در تبریک رئیس جمهور این کشور در توئیتر آمده است: تبریک قهرمان. نخبه ای در میان 
نخبه ها هستی.  به شما افتخار می کنم.با تشویق ایستاده، قهرمان چهار دوره المپیک اخیراً در جزیره کرت یونان، جایزه انجمن 
کمیته های ملی المپیک)آنوک( را برای عملکردش در پایتخت ژاپن دریافت کرد،  او دو ماه پیش یاکوبی کاجایا گرجســتانی را 
در فینال برد و چهارمین طالی المپیک را نیز کســب کرد.لوپز همچنین در این مراســم اشاره ای داشت که احتماال در پاریس 
هم حضور خواهد داشت و عنوان کرد: زمان زیادی است و از االن نمی شود درباره المپیک بعدی صحبت کرد ولی فکر می کنم 

باید ادامه دهم.

مرا از بخت اگر کاری ربآید
ری ربآید هب وصل روی دلدا هک کام یاری از یاری ربآیدولیکن دور گردون خود نخواهد گاری ربآیداگر خوبان گیتی را کنی جمع هب انم من ستم کاری ربآیدو گر من طالب اندوه گردم ز ره سویش طلب کارد داهنٔ غم ازان یک داهن انباری ربآیددل من گر ب ازان تنگی هب خرواری ربآیدز دلتنگی اگر رمزی بگویم

پیشنهاد

چهره روز

کتاب محشر صغرا
کتاب محشر صغرا یکی از برجسته ترین رمان های ادبیات 
لهستان در ســال های اخیر است. این کتاب اثر تادئوش 
کونویتسکی – نویسنده و کارگردان اهل لهستان و عضو 
فرهنگستان زبان لهستانی – است که با نیش و کنایه های 
فراوان آن را نوشته و حکومت کمونیستی لهستان را در 
کنار حکومت شوروی به شدت مورد انتقاد قرار می دهد.

این رمان پس از حدود ســی ســال از سوی نشر ثالث 
تجدید چاپ شــده و هم اکنون در اختیــار خوانندگان 
عالقه مند قرار دارد. در ابتدای کتاب نیز گفتگویی جذاب 
با نویسنده کتاب آورده شــده که موضوعات آن بیشتر 
پیرامون کشور لهستان، شــوروی، اتفاقات بعد از جنگ 
جهانی دوم و دیگر آثار نویسنده است. در بخشی از این 
گفتگو تادئوش کونویتسکی درباره جایگاه ادبیات در لهستان می گوید:ادبیات در لهستان اهمیتی ملی 
و رهایی بخش دارد، در آمریکا فاقد چنین اهمیتی اســت، علتش این اســت که در لهســتان ادبیات، 
زندگی – تاریخ life-history تداوم بخش تاریخ – زندگی history-life و هویت جامعه است. به برکت وجود 
ادبیــات بود که این جامعه از تمام بداقبالی هایش جان به در بــرد، اما این اوضاع و احوال برای ادبیات 
عادات بسیار بدی از قبیل نوکرمآبی یا این تعهد را هم به بار آورده که باید، مثل کلیسای کاتولیک، با 
مشــت های باالبرده با تمام دشــمنان بجنگد. این وضعیت به ادبیات بال وپر، آبرو و جایگاه داده، اما آن 
را در حد برآوردن توقعات فرو کاسته است. راوی کتاب نویسنده و روشنفکری سالخورده است )همان 
نویســنده کتاب: تادئوش کونویتسکی( که به تنهایی در آپارتمانش که در دوران استالین ساخته شده 
زندگی می کند. آپارتمانی که مانند خود او فرسوده شده و هنگامی که باران می بارد آب از سقف آن چکه 

می کند. او زیر نظر دستگاه سانسور و سرکوب زندگی می کند و خیلی وقت است....

شاهرخ خان
شاهرخ خان انگلیسی: Shah Rukh Khan( )زادهٔ 2 نوامبر 
۱۹۶۵( بازیگر، تهیه کننده و مجری در بالیوود اســت. او 
در دهلی نو، پایتخت هندوســتان، متولد شد ، او بیش از 
۷۰ فیلم و مجموعه تلویزیونی در کارنامهٔ خود دارد. اولین 
فیلــم او یک کار تلویزیونی با نام آنی جیوس آیت توس 
آنس این ویچ بود. او در کنار ســلمان خان و عامر خان 
یکی از ســه خان بزرگ بالیوود به شمار می آید. شاهرخ 
خان در ســال ۱۹۶۵ در یک خانوادهٔ مسلمان .در دهلی 
به دنیا آمد.البته پیش از او شهناز الله رخ پا به این خانه 
گذاشــته بود و پنج سال تمام تنها فرزند و دختر یکدانه 
پدر و مادر بود. پدر شاهرخ از فعاالن استقالل هندوستان 
در پیشــاور )پاکســتان کنونی( بود که پیش از تقسیم 
هندوســتان )جدایی پاکســتان( به دهلی آمد. مادرش لطیف فاطمه هم دخترخوانده شاه نواز خان از 
فرماندهان ارتش هند و اهل راولپندی در پنجاب )پاکستان کنونی( بود. خانواده آن ها وضعیت اقتصادی 
متوســطی داشتند اما در حال حاضر او گرانقیمت ترین ستارهٔ سینمای هند با دستمزد افسانه ای است. 
شاهرخ خان عالقه مند به تحصیل و ورزش روزی می رفت تا به عنوان یک ورزشکار حرفه ای فعالیت کند 
و شاید کمتر کسی بداند او روزگاری کاپیتان تیم ملی کریکت هندوستان بود. اما به درخواست والدین 
خود در رشته اقتصاد و در دانشگاه هنسراج دهلی نو به تحصیل پرداخت لیسانسش را گرفت و وارد رشته 
فیلمسازی شد و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته گرفت. در سن ۱۸ سالگی در یک مهمانی با 
گوری چیبر، دانش آموخته مدرن اسکول که در آن زمان ۱4 ساله بود آشنا شد و این آشنایی در نهایت 
پس از چند ســال به ازدواج ختم شــد. گوری شدیداً با بازیگری وی مخالف بود و اصاًل نمی خواست تا 

شاهرخ خان در سینما پا بگیرد....

فرهنگ

بخشــی از نخســتین نســخه فولیو مجموعــه آثار 
»شکسپیر«  در یک حراجی به مزایده گذاشته خواهد 
شد.به گزارش ایســنا و به نقل از گاردین، بخشی از 
نخســتین نســخه فولیو مجموعه آثار »شکسپیر«، 
نمایش نامه نویس نامدار انگلیســی که تمام قسمت 
نخســت نمایش نامه »ِهنری چهارم«  را در بر گرفته 
اســت این هفته در یک حراجی به مزایده گذاشــته 
می شود.یکی از کارشناسان آثار »شکسپیر«  این بخش 
از نمایش نامه را به عنوان قســمتی از نخستین فولیو 
شکسپیر شناســایی کرده است.نخستین فولیو این 
نویسنده در سال ۱۶2۳ منتشر شد و از آن به عنوان 
قدیمی ترین کتاب که مجموعه آثار »شکسپیر«  را در 
خود جای داده اســت یاد می شود. زمانی که شکسپیر در سال ۱۶۱۶ درگذشت، فقط ۱۷ عنوان 
از نمایش نامه های او به چاپ رسیده بودند.بدون وجود نخستین فولیو که در مجموع ۱۸ عنوان از 
نمایش نامه های شکســپیر  از جمله »مکبث«  و »طوفان«  در آن جمع آوری شده است، شاید این 
آثار هرگز در تاریخ باقی نمی ماندند. این نمایش نامه ها توسط دو نفر از دوستان و بازیگران شکسپیر 
جمع آوری و ویرایش شدند و حدود ۷۵۰ نسخه از نخستین فولیو شکسپیر به چاپ رسید. گمان 
می رود امروزه 2۳۳ مورد از این کتاب ها به جای مانده باشد.ارزش این بخش از کتاب بین ۵۰هزار 
تا ۱۰۰هزار دالر برآورد شده است. این بخش که ۱۳ صفحه از نمایش نامه »هنری چهارم« را شامل 
می شود در 2۹ اکتبر به مزایده گذاشته خواهد شد.سال گذشته یک نسخه کامل از نخستین فولیو 
شکســپیر در یک حراجی به قیمت ۹,۹۷۸,۰۰۰ دالر فروخته شد و رکورد جدیدی برای یک اثر 

ادبی به ثبت رساند.

نسخه کمیاب نمایشنامه »شکسپیر« 
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