
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی 
شــبانه روز گذشته متاسفانه ۱۲۰ بیمار کووید 
۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند.به 
گزارش ایســنا، طبق اعالم وزارت بهداشت، تا 
دیــروز ۱۵ آبان ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۶ هزار و ۸۰۳ بیمار جدید 

مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که 
۹۸۵ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار 
و ۲۶۰ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به ۱۲۷ هزار و ۱۷۳ نفر رسید.خوشــبختانه تا 
کنون ۵ میلیــون و ۵۸۸ هــزار و ۵۴۵ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند.ســه هزار و ۷۱۳ نفر از بیماران مبتال 
به کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳۶ 

میلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۵۱ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شــده است.در حال 
حاضر ۳۳ شهرســتان در وضعیــت قرمز،  ۹۵ 
شهرستان در وضعیت نارنجی،  ۲۲۰ شهرستان 
در وضعیت زرد و ۱۰۰ شهرســتان در وضعیت 

آبی قرار دارند.
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در تماس تلفنی
امیرعبداللهیان و الوروف بر اجرای موثر 

برجام تاکید کردند
 وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد که سرگئی الوروف 
وزیر امور خارجه این کشور و حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی وی 
در تماسی تلفنی درباره از سرگیری مذاکرات برجام در وین گفت و گو 
و بر اجرای موثر این توافق تاکید کردند.به گزارش ایرنا، بر اســاس این 
گزارش الوروف بر پایبندی کشــورش به مفاد برجام و تالش های بین 
المللی برای حل و فصل اختالفات در مســیر اجرای این توافق تاکید 
کرد.وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد الوروف و امیرعبداللهیان  در 
این تماســی تلفنی درباره دورنمای از سرگیری مذاکرات بر سر توافق 
هســته ای در وین گفت و گو کردند.مذاکــرات در وین برای برقراری 
مجدد برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( درباره برنامه هسته ای ایران 
و لغو تحریم های آمریکا در ۲۹ نوامبر )۸ آذر( از ســر گرفته می شود.

توجه اصلی به وضعیت پیرامون برجام در مورد برنامه هســته ای ایران 
و چشــم انداز ازســرگیری روند مذاکرات در وین محــور اصلی گفت 
و گــوی الوروف و امیر عبداللهیان بود. ایــن وزارتخانه اعالم کرد دو 
طرف تاکید کردند که برجام باید »در پیکربندی متعادل اولیه خود که 
توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است اجرا شود و  این 
تنها راه صحیح برای تضمین حقوق و منافع همه شرکت کنندگان در 
توافقات جامع اســت.بر اساس اعالم وزارت امور خارجه روسیه، وزیران 
امور خارجه در این دیدار ضمن اشــاره به ســفر آتی رافائل گروسی، 
مدیــر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، در مورد تعدادی از 
موضوعات مهم در دســتور کار دوجانبه و منطقه ای از جمله اوضاع در 
افغانستان ، قفقار جنوبی نیز گفت و گو کردند. 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 واشنگتن از توافق 
را جبــران 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 تعهداتــش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات 
ایران بر اساس مفاد توافق هسته ای برجام صورت می گرفت.جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعالم کرده است 
کــه در صورت لغو تمام تحریم های آمریکا به نحوی که قابل راســتی 
آزمایی باشد، به اجرای تعهداتش در برجام باز می گردد.آیت اهلل ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهوری اســالمی ایران به تازگی در سخنانی تصریح 
کرد: مذاکره مدنظر ما، یک مذاکره نتیجه محور اســت. همانطوری که 
گفته ایــم میز مذاکره را ترک نمی کنیم امــا در مقابل زیاده خواهی ها 
هم ایســتادگی می کنیم.»میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روســیه 
نزد سازمان های بین المللی مســتقر در وین اخیرا اعالم کرد که تمام 
مشارکت کنندگان در مذاکرات برای ازسرگیری اجرای برجام، خواهان 

گفت وگوهای نتیجه محور هستند.

 جلسه رســیدگی به پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو، 
دیروز )شنبه( به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و 
در این پرونده ۶۸۱۶ دســتگاه خودرو از سوی متهمان قاچاق 
ســازمان یافته شده اســت.به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه 
قضاییه، موضوع اتهامی این پرونده که دارای ۹۹ متهم است، 
قاچاق سازمان یافته ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو است که ۱۲ 
متهم این پرونده شرکت های ثبت سفارش خودرو هستند که 
در زمره متهمان حقوقی قرار دارند.در ابتدای جلسه دادگاه با 
اعالم قاضی صلواتی، یزدانی فر نماینده دادستان برای قرائت 
کیفرخواســت ۲۵۰ صفحه ای پرونده در جایگاه قرار گرفت و 
گفــت: ابوالفضل صیادی مدیر اجرایی وقت شــرکت فناوران 
اعتمــاد راهبر متهم ردیف اول این پرونده اســت و متهم به 
مشارکت در اخالل گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق 
مشــارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو خارجی به تعداد ۶ 
هزار و ۸۱۶ دستگاه با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام 
جمهوری اسالمی، مشارکت در جعل رایانه ای در جریان ثبت 
ســفارش خودرو و مشــارکت در نقض قانــون منع مداخله 
کارکنان دولت در معامالت دولتی اســت.نماینده دادســتان 
تصریح کرد: متهم ردیف دوم پرونده مجتبی خسرو تاج معاون 
سابق وزیر صمت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت متهم 
است به معاونت در اخالل گسترده در نظام اقتصادی کشور با 
علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اســالمی 
ایران در جریان جلوگیری از اجرای مقررات منتهی به وقوع بزه 
قاچاق ســازمان یافته خودرو خارجی به تعداد ۶ هزار و ۸۱۶ 
دســتگاه اســت.یزدانی فر گفت: متهم ردیف سوم علی علی 
آبادی فرهانی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توســعه و تجارت متهم اســت به معاونت دراخالل در نظام 
اقتصادی کشــور در جریان جلوگیــری از اجرای مقررات.وی 
ادامه داد: متهــم ردیف چهارم فرزاد محمــدی معاون دفتر 
مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت متهم است 
به اخالل گســترده در نظام اقتصادی کشور؛ همچنین متهم 
ردیف پنجم شیده مسافت رئیس گروه ثبت سفارش سازمان 
توسعه و تجارت متهم است به معاونت در اخالل گسترده در 
نظام اقتصادی کشور.نماینده دادستان بیان داشت: متهم ردیف 
ششم، ولی اهلل افخمی معاون وقت وزیر صمت و رئیس سابق 
سازمان توســعه تجارت متهم اســت به مباشرت در تصرف 
غیرمجاز وجوه دولتی به مبلــغ دو میلیارد و ۹۲۵ میلیون و 
۲۸۸ هزار و ۱۷۴ ریال و مشارکت در نقض قانون منع مداخله 
کارکنــان دولت در معامالت دولتی.یزدانی فر ادامه داد: متهم 
ردیف هفتم مریم رحیمی مدیرعامل شــرکت تجارت فراداده 
کوشــا همســر متهم ردیف اول پرونده متهم است به نقض 
مقررات منــع مداخله کارکنان دولتــی در معامالت دولتی؛ 
همچنین متهم ردیف هشــتم محمد آذرمهر متهم است به 

مشارکت در اخالل گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق 
مشــارکت در قاچاق ســازمان یافته کاالی ممنوعه.نماینده 
دادستان اظهار داشت: متهم ردیف نهم پرونده محمدحسین 
ممتحن متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان یافته کاالی 
ممنوعه؛ متهم ردیف دهم هاشــم روایی نیز متهم اســت به 
مشارکت در قاچاق ســازمان یافته کاالی ممنوعه؛ همچنین 
شــرکت پندار خودرو رایکا به عنوان شخصیت حقوقی متهم 
یازدهم پرونده اســت که اتهام آن ناظر بر مشارکت در اخالل 
گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در قاچاق 
کاالی ممنوعه می باشــد.متهمان ردیف دوازدهم، سیزدهم و 
چهاردهم مصطفی نمینی شاد مدیرعامل شرکت »پندار خودرو 
رایکا«، سعید نوروزی ترخیص کار و فرشته تنگستانی هر سه 
متهم به مشارکت در اخالل گسترده در نظام اقتصادی کشور 
از طریق مشــارکت در قاچاق ســازمان یافته از حیث کاالی 
قاچاق به تعداد هزار و ۸۳ دستگاه انواع خودروی خارجی جمعاً 
به ارزش سه هزار و ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال 
و ۳۵ فقره جعل رایانه ای ثبت سفارش هستند.متهمان ردیف 
پانزدهم، شــانزدهم، هفدهم و هجدهم وحیــد عمران زاده، 
حسین سلیمان زاده ترخیص کار، مهدی معینی و رضا رادمهر 
همگی متهم به معاونت در اخالل گسترده در نظام اقتصادی 
کشور از طریق تســهیل و فراهم آوردن قاچاق سازمان یافته 
کاالی ممنوع به تعــداد هزار و ۸۳ دســتگاه انواع خودروی 
خارجی به ارزش سه هزار و ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۱۰ 
هزار ریال هســتند.متهم ردیف نوزدهم، شــرکت »پیشــرو 
تجارت« از حیث حقوقی و متهم ردیف بیستم، رسول سیروانی 
ترخیص کار هر دو متهم به مشــارکت در اخالل گسترده در 
نظام اقتصادی کشــور از طریق قاچاق ســازمان یافته کاالی 
ممنوع هزار و ۸۳ دســتگاه انواع خودروی خارجی به ارزش ۳ 
هزار و ۶۷ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال هستند.متهم 
ردیف بیست و یکم شرکت »ساینا آرشام اروند« و متهم ردیف 
بیست و دوم شهرام بحرینی مدیرعامل شرکت ساینا آرشام هر 
دو متهم به مشــارکت در اخالل گســترده در نظام اقتصادی 
کشــور از طریق مشارکت در قاچاق ســازمان یافته از حیث 
کاالی قاچاق ۵۱۲ دســتگاه انواع خودروی خارجی جمعاً به 
ارزش یک هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال و همچنین 
۲۹ فقره جعل رایانه ای ثبت و سفارش هستند.متهمان ردیف 
بیســت و ســوم، بیســت و چهارم و بیســت و پنجم احمد 
گالبیان فر، داود امینی و سیامک حسین نژاد معاون امور بین 

الملل بندر لنگه متهم به مشارکت در کاالی قاچاق ۲۲ دستگاه 
قاچاق خودرو لکسوس به ارزش ۴۰ میلیارد و ۸۶ میلیون ریال 
هســتند.متهم ردیف بیست و ششم، فریبرز خسروی مسئول 
ســرویس ارزیابی بندر لنگه متهم به معاونت در کاالی قاچاق 
۲۲ دستگاه قاچاق خودرو لکسوس به ارزش ۴۰ میلیارد و ۸۶ 
میلیون ریال است.متهم ردیف بیست و هفتم شرکت »یاران 
خودرو الوند« متهم به قاچاق ســازمان یافته ۴۳۱ دســتگاه 
خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۹۶۷ میلیارد و ۶۶۲ میلیون 
و ۵۵۱ هزار ریال و همچنین مشــارکت در جعل رایانه ای ۱۳ 
فقره ثبت سفارش است.متهمان ردیف بیست و هشتم، بیست 
و نهم، سی ام و سی و یکم ایمان کوشستانی، مریم بختیاری، 
محمدرضا بقایی و حسین محمدخان همگی متهم به مشارکت 
در قاچاق سازمان یافته ۴۳۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش 
گمرکــی ۹۶۷ میلیــارد و ۶۶۲ میلیــون و ۵۵۱ هزار ریال و 
همچنین مشــارکت در جعل رایانه ای ۱۳ فقره ثبت سفارش 
هستند.متهم ردیف سی و دوم شرکت بازرگانی »گسترلیان« 
و متهم ردیف سی و سوم مهدیه بحرانی یعقوبیان هر دو متهم 
به مشــارکت در قاچاق ســازمان یافته ۲۶۹ دستگاه خودرو 
خارجــی به ارزش گمرکی ۵۳۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۲۵ 
هزار و ۳۱۷ ریال و مشــارکت در جعل رایانه ای ۹ فقره ثبت 
سفارش هســتند.متهمان ردیف سی و چهارم و سی و پنجم 
شــرکت خدماتی »مرزبان بندر« و ایمــان بیگی مدیرعامل 
شــرکت خدمات مرزبان هر دو متهم به مشــارکت در قاچاق 
سازمان یافته ۱۵۱ دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی 
۳۶۳ میلیــارد و ۴۳۴ میلیــون و ۷۲۵ هــزار و ۸۷۳ ریال و 
مشارکت در جعل رایانه ای ۱۴ فقره ثبت سفارش هستند.متهم 
ردیف ســی و ششــم و ســی و هفتم شــرکت »دنیز گستر 
پارســیان« و علیرضا خدری مدیرعامل شــرکت دنیز گستر 
پارسیان هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۳۱ 
دستگاه خودرو خارجی به ارزش گمرکی ۳۳۴ میلیارد و ۳۸۴ 
میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۷۹ ریال همچنین مشارکت در جعل 
رایانه ای ۱۲ فقره ثبت سفارش هستند.متهمان ردیف سی و 
هشــتم و ســی و نهم محمدرضا منصورپور و مرجان سادات 
باقری هر دو متهم به مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۳۱ 
دســتگاه خودروی خارجی به ارزش گمرکی ۳۳۴ میلیارد و 
۳۸۴ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۷۹ ریال همچنین مشارکت در 
جعل رایانه ای ۱۲ فقره ثبت ســفارش اســت.در ادامه جلسه 
دادگاه، یزدانی فر نماینده دادســتان ضمن قرائت مشخصات 

متهمان ردیف های ۴۰ تا ۶۶ پرونده حاضر گفت: حمید صفایی 
فرد، اســماعیل مجاهد مدیرعامل شــرکت تولیدی صنعتی 
»پرواز موتور شیراز«، یوسف گلزار مدیر شرکت بازرگانی »کار 
گلزار ایرانیان«، قاســم مالزاده، مریم اســداللهی، مســعود 
منصوری مدیرعامل شــرکت »آســان کار پادرا«، سید حسن 
بارانی بهبهانی مدیر شــرکت بازرگانی »معین موتور«، پیمان 
غالمرضابیگــی مدیر شــرکت »دریاتجارت هم یــاران خلیج 
فارس«، حیدر محبی مدیر شــرکت »معتمد تجارت سهیل 
گناوه«، فرزانه یادگاری مدیر شرکت »نگین تندیس الماس« 
همگی متهم به مشــارکت در قاچاق ســازمان یافته کاالی 
ممنوعه مشخصاً خودروهای خارجی هستند.نماینده دادستان 
ادامه داد: مهدی منصوری، آرش پرتابی ترخیص کار گمرک، 
یوســف شــاهین پیرعلیلو، رضا نمدیان مدیرعامل شــرکت 
»نیمانگین پاسارگاد«، علیرضا باتمانقلیچی فرد، پیام رستمی 
مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی »حامی تجارت جام جم«، 
روح اهلل شــفیعی مدیرعامل شرکت »امین جاوید بوشهر« نیز 
همگی متهم به مشــارکت در قاچاق ســازمان یافته کاالی 
ممنوعه مشخصاً خودروهای خارج هستند.وی اسامی و عناوین 
متهمان ردیف های ۶۷ تا ۸۰ این پرونده را قرائت کرد و گفت: 
متهمان علی شجاعی، مجید نوروزی، شرکت »تجارت آرکا«، 
محمد مهدی ترک آبادی، شــرکت »اطلس خودرو آرشین«، 
محمدرضا اعتکایی، شرکت بین المللی »توسعه تجارت آرشار«، 
حمیدرضا حقانی آذر، شــرکت »آرکا تجارت کوشــا«، پدرام 
قاســمی پور، محمدرضا میرزاخانی، بهزاد بنک دار، شــرکت 
»دشــتی خودرو جنــوب« و حمداهلل دشــتی زاده متهم به 
مشــارکت و قاچــاق ســازمان یافته کاال ممنوعه مشــخصاً 
خودروهای خارجی هستند.یزدانی فر در ادامه اسامی و عناوین 
اتهامی متهمان ردیف های ۸۰ تا ۹۸ این پرونده را قرائت کرد 
و افزود: شــرکت »رادکار موتور«، محمدرضا ابرطلب، شرکت 
تجاری »ســتاد ایرانیان«، شــاهرخ یزدانی، مرتضی زعفران، 
»الماس تجارت طبرستان«، امیرمسعود شاه حسینی، سعید 
عینی، شــرکت بازرگانی »نوید زردپوشان«، محمد عشایری، 
شرکت خدمات بازرگانی »مهرفروزان ادیب«، علیرضا مرزبان، 
شرکت »بهین پیام گستران«، محمدرضا نوآور، شرکت »تالش 
نوین گنجینه پارس«، امید مختومی، شرکت »توسعه تجارت 
نیاوران« و عباس مداح همگی متهم به مشارکت قاچاق کاالی 
ســازمان یافته ممنوعه مشخصاً کاالهای خارجی هستند.وی 
اتهام متهم ردیف ۹۹ این پرونده را اخذ رشــوه و ادعای نفوذ 
عنوان کــرد و افزود: محمدرضا نجفی خواه آخرین متهم این 
پرونده به اتهام اخذ رشوه و ادعای نفوذ متهم است.در پایان این 
جلســه دا دگاه، قاضی صلواتی ضمن اعالم ختم جلسه، زمان 
برگزاری جلســه بعدی دادگاه را فردا شانزدهم آبان ساعت ۹ 

صبح اعالم کرد.

دادگاه ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد

قاچاق ۶ هزار و ۸۱۶ خودرو

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

ادامه مسیر اختصاص ارز۴۲۰۰ به صالح کشور نیست
افت خدمات و تجارت غیرنفتی در بهار؛

اقتصاد ایران از کرونا عبور کرد؟

مالیات، بهشت ثروتمندان و برزخ ضعفا؟!

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت تراز پرداختی کشــور در بهار ســال ۱۴۰۰ 
پرداخته که نشان دهنده افت عملکرد در برخی حوزه ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.به گزارش ایسنا، 
هر چند اقتصاد ایران توانسته بخشی از فشار شیوع کرونا را کاهش داده و در تجارت، آمارهایی نزدیک به دور پیش 
از شیوع کرونا به ثبت برساند اما هنوز در برخی شاخص ها، نیاز به بهبود عملکرد دیده می شود.هر چند از ابتدای 
سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ایران بار دیگر صعودی شده اما همچنان تراز تجاری کشور منفی باقی مانده و 
به نظر می رسد در شرایطی که امکان کاهش واردات بیش از آنچه که تاکنون برنامه ریزی شده وجود ندارد، برای 
مثبت شدن این تراز به ثبت آمارهای صادراتی باالتر احتیاج خواهد بود.بر اساس براوردهای اتاق بازرگانی تهران، 
صادرات غیرنفتی کشور در بهار ۱۴۰۰ به حدود ۸.۶ میلیارد دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
افزایشی ۶۹ درصدی را نشان می دهد. در حوزه واردات نیز رقم ۱۳ میلیارد دالر به ثبت رسیده که افزایشی ۴۲ 

درصدی را نشان می دهد....

سبد معیشت خانوار ۱۲ میلیون تومان شد

تبعیض ارزی در واردات برنج!

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در حوزه لوازم 
خانگی در پاکستان
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تایید »مازوت سوزی« در سه کالنشهر
با شــنیده شدن زمزمه های مصرف دوباره مازوت در برخی کالنشهرها زنگ 
خطر تشدید آلودگی هوا به صدا درآمده است. معاون مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست مازوت سوزی در شهرهایی مانند تبریز، 
مشــهد و همدان را تایید می کند.به گزارش ایسنا، بیش از دو دهه از اولین 
باری که زنگ خطر آلودگی هوا در کشور به صدا درآمد، می گذرد. از چندین 
ســال گذشــته همواره از عوامل زیادی به عنوان علت اصلی آلودگی هوا نام 
برده شده است و در سال های اخیر و با افزایش تعداد روزهای آلوده در کشور 
صحبت ها راجع به مصرف سوخت مازوت داغ تر از قبل شده است. مازوت که 
یکی از زیرمجموعه های نفت کوره به شمار می رود، از گرانروی پارامتری که 
میزان مقاومت آن را در مقابل جاری شدن نشان می دهد.( باالیی برخوردار 
اســت و به عنوان یکی  از آخریــن برش های نفتی در برج تقطیر از آن جدا 
می شود. این موضوع نشان از سنگینی باالی این سوخت می دهد. در واقع هر 
چه سوخت سنگین تر باشد، آالینده بیشتری وارد هوا می کند.مازوت، حرارت 
و انرژی گرمایی باالیی ایجاد می کند. این ویژگی سبب می شود این سوخت 
در نیروگاه ها و صنایع محبوبیت باالیی داشــته باشد. در کشور های غربی با 
شکستن ترکیب مازوت و تبدیل آن به گازوئیل، کمی از مضرات مصرف آن 
کاسته می شود اما در کشور ما، علی رغم تاکید متخصصان محیط زیست بر 
لزوم استفاده نکردن از این سوخت در کالن شهرها، بازهم زمزمه هایی مبنی 
بر استفاده از مازوت در برخی شهرهای ایران شنیده می شود.بر اثر سوزاندن 
سوخت های فسیلی حاوی گوگرد همچون مازوت، اکسید های گوگرد منتشر 
می شوند که بخش بیشتر آن  را سولفور دی اکسید تشکیل می دهد. سولفور 
دی اکسید گازی سمی و مضر است. این گاز وزن بیشتری نسبت به هوا دارد 
و زمانی که غلظت آن در هوا به بیش از حد مجاز برســد، بوی بدی خواهد 
داشت که در این سطح کشنده خواهد بود.در راستای همین موضوع معاون 
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست در گفت و گو با 
ایسنا با تاکید بر ممنوعیت استفاده از این سوخت در شهرهای تهران،اصفهان 
و کرج، مصرف مازوت در برخی شــهرهای کشــور را تایید می کند.داریوش 
گل علیزاده درباره مصرف مازوت دربرخی کالنشهرها می گوید: در سال های 
گذشته در تهران، اصفهان و کرج به هیچ وجه از مازوت در نیروگاه ها استفاده 
نشــد و آلودگی سال های گذشته در این شهرها ارتباطی به سوزاندن مازوت 
نداشت. مشعل مازوت سوز در واحدهای صنعتی این استان ها پلمب است و 
این واحدها امکان مصرف مازوت را ندارند اما در شهرهایی مانند تبریز، مشهد 
و همدان مازوت مصرف می شود و اگر این شهرها در شرایط اضطرارآلودگی 
هوا قرار بگیرند و شــاخص کیفیت هوای آن ها در وضعیت ناسالم باشد باید 
به اســتفاده از سوخت های پاک مانند ســوخت های گازی و یا نفت و گاز با 
میزان سولفور مناسب سوق پیدا کنند.وی تاکید می کند: در سال های اخیر 
آلودگی هوا در تهران و اصفهان به علت مصرف مازوت نبوده اســت و منابع 
این آلودگی خودروها، صنایع و منازل شخصی بوده اند. وقتی بارگذاری بیش 
از ظرفیت تهویه هوا صورت بگیرد، آلودگی هوا ایجاد می شود. اگر در تهران 
همه سوخت ها و خودروها در شرایط استاندارد باشد، باز هم به دلیل جمعیت 
باالی شــهر و میزان باالی انتشار آالینده ها در شرایطی که هوا سرد باشد و 
وارونگی هوا رخ دهد، آلودگی اتفاق می افتد. وقتی باد مناسب با سرعت پنج 

متر بر ثانیه نوزد تا هوا را رقیق کند، آلودگی هوا دور از انتظار نیست.

120 فوتی جدید 
کرونا در کشور
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دریادار سیاری خبر داد؛گزیده خبر

مرحلهاصلیرزمایشذوالفقار۱۴۰۰برگزارمیشود
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: مراحل اصلی و فاز عملیاتی 
رزمایــش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش با شــرکت نیروهای 
چهارگانه از فردا آغاز می شــود.به گــزارش خبرنگار مهر،  امیر 
دریادار حبیب اهلل ســیاری فرمانده رزمایش مشــترک ذوالفقار 
۱۴۰۰ ارتــش در جمع خبرنگاران، اعــام کرد: مرحله اصلی و 
فاز عملیاتی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش جمهوری 
اسامی ایران، با مشارکت بخشی از یگان های نیروهای زمینی، 
پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش در منطقه ای به وسعت بیش 
از یک میلیون کیلومترمربع از شــرق تنگه هرمز، دریای عمان و 
شمال اقیانوس هند )تا مدار ۱۰درجه( امروزآغاز خواهد شد.وی 
خاطرنشان کرد: یگان های پیاده، زرهی و مکانیزه نیروی زمینی 
ارتش، ســامانه های پدافندی نیروی پدافند هوایی، شناورهای 
ســطحی و زیر ســطحی نیروی دریایی ارتــش، جنگنده ها و 
پهپادهای نیروی هوایی ارتش از روزهای قبل در منطقه عمومی 
رزمایش گســترش یافته و تمرینات مختلفی را انجام داده اند و 
یگان ها از فردا مراحل اصلی رزمایش مشــترک ذوالفقار۱۴۰۰ 
ارتــش را اجرا خواهند کرد.فرمانده رزمایش مشــترک ذوالفقار 
۱۴۰۰ ارتش با اشاره به اینکه در این رزمایش انواع عملیات های 
ترکیبی توســط یگان های شرکت کننده به اجرا گذاشته خواهد 
شد، اظهار داشت: یگان های شناور سطحی، زیرسطحی، تکاوران 
دریایی و عملیات ویژه، پروازی، پیاده، مکانیزه و سایر تجهیزات 
و تسلیحات برای کسب آمادگی های رزمی الزم در این رزمایش 
حضور دارند.دریادار سیاری با بیان اینکه رزمایش های ارتش به 
صورت از پیش برنامه ریزی شده و به منظور ارتقای آمادگی های 
رزمی برای مواجهه با هرگونه تهدیدی برگزار می شود، خاطرنشان 
کرد: ارتش جمهوری اسامی ایران همواره تقویت توانمندی های 
دفاعی و ارتقای ســطح آموزش ها در نیروهای چهارگانه زمینی، 
پدافنــد هوایــی، هوایی و دریایــی را دنبال می کنــد و در این 
رزمایش نیز با واگذاری مسئولیت های اجرایی به جوانان به دنبال 
گســترش حضور نیروهای جوان در عرصه های عملیاتی است.

وی گفت: اقتدار نظام اسامی در عرصه های بین الملل به واسطه 
پشتوانه دفاعی نیروهای مسلح و مقتدر نظام مقدس جمهوری 
اسامی ایران است، و ارتش در این راستا همواره در پی افزایش 
توانایی های دفاعی خود بوده و در این مســیر از هیچ تاشــی 

فروگزار نخواهد کرد.معاون هماهنگ کننده ارتش، خاطرنشــان 
کرد: رزمایش ذوالفقار۱۴۰۰ که مطابق با واقعیت های میدان رزم 
طرح ریزی شده است، آمادگی ارتش جمهوری اسامی ایران را 
بــرای رویارویی در عرصه های واقعی ارتقا می بخشــد و در این 
رزمایش میزان آمادگی نیروهای چهارگانه ارتش در پشــتیبانی 
و همپوشــانی از ماموریت های یکدیگر ارائه خواهد شد.دریادار 
ســیاری افزود: در ایــن رزمایش پهپادهــای ارتش جمهوری 
اســامی ایران با قابلیت حمل انواع محموله های رزمی، اپتیکی 
و باقابلیت جنگ الکترونیک به صورت هم زمان تمرینات مختلف 
و مشترک از پیش طراحی شده را اجرا می کنند.وی با تاکید بر 
ضرورت حفظ آمادگی های رزمی ارتش و نیروهای مســلح برای 
اســتمرار صلح پایدار در کشور و منطقه، عنوان کرد: پیام اصلی 
این رزمایش برای دشــمنان و کســانی که قصد یا نیت سوئی 
نسبت به آب و خاک ایران اســامی داشته باشند، یک هشدار 
جدی است و برای کشورهای دوســت و مسلمان و مردم عزیز 
کشورمان امیدواری نسبت به ایستادگی ارتش و سایر نیروهای 
مسلح کشور و اعتماد به ظرفیت های کشورهای خود برای ایجاد 
و تقویت امنیت منطقه بدون حضور نیروهای فرامنطقه ای است.

فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش افزود: برگزاری 

چنین رزمایشی در وسعت باالقطعاً موجبات خوشحالی دوستان 
ما را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر ارتقای این توانمندی های 
دفاعی موجب خواهد شد تا دشمن در هیچ مقطعی جرأت تعدی 
و تجاوز به منافع ملی و تمامیت ارضی جمهوری اســامی ایران 
را به خود ندهد.دریادار ســیاری افــزود: نباید اجازه دهیم هیچ 
کشوری با هدف اختاف افکنی و ایران هراسی ارتقای توانمندی 
دفاعی جمهوری اســامی ایران را تهدیدی برای دیگران جلوه 
دهد.وی خاطرنشان کرد: گاهی صحبت از این می شود که ارتقای 
توانمندی های ما و برگزاری رزمایش های این چنینی با وسعت 
باال ممکن است تهدیدی برای دیگران باشد، درحالی که اینگونه 
نیســت؛ همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند، ما 
انکار نمی کنیم که توانمندی های دفاعی خود را ارتقا می دهیم، 
بلکه هر ســال نسبت به سال قبل ســاح ها و مهمات جدید و 
همچنین ابتکارات و خاقیت های بسیاری داریم اما همه این ها 
برای ارتقای توان دفاعی اســت تا بتوانیم تهدیداتی که در آینده 
علیه کشــور وجود دارد را خنثی کنیم.معاون هماهنگ کننده 
ارتش تصریح کرد: همه آن هایی که به دنبال اختاف افکنی در 
منطقه ما هســتند باید بدانند که ارتقای توان دفاعی جمهوری 
اسامی ایران برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و منافع ملی ما 

است.دریادار سیاری با بیان اینکه کشورهای همسایه نیز بدانند 
که ما در کنار آنها هستیم، اظهار داشت:  آنها بدانند که ما در کنار 
همه کشورهای منطقه، می توانیم امنیت منطقه را برقرار کنیم 
و نیازی نداریم که دیگران از هزاران کیلومتر دورتر به منطقه ما 
بیایند و بگویند که آمده ایم تا امنیت را برای شــما برقرار کنیم؛ 
البته ثابت شده است که آنها هر کجا که بودند حضورشان موجب 
ایجاد ناامیدی شــده اســت.وی تصریح کرد: آنچه که می تواند 
امنیت کامل در منطقه ایجاد کند، دســت در دســت هم دادن 
کشورهای منطقه است. همه می دانند که هر کسی به منطقه ما 
بیاید و مدعی شود که می خواهد امنیت را برقرار کند حقیقت را 
نگفته اســت و از سوی دیگر حضور نیروهای فرا منطقه ای هیچ 
امنیتی را برای منطقه به ارمغان نمی آورد و ما این نوع امنیت را 
امنیت عاریه ای می دانیم و معتقدیم که امنیت عاریه ای همانند 
نمونه هایی که در اطراف خود مشاهده می کنیم، هیچ گاه پایدار 
نیست و هیچ کسی نمی تواند به آن تکیه کند.معاون هماهنگ 
کننده ارتش با تقدیر از مردم منطقه جنوب شــرق کشور  برای 
همکاری با ارتش در برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ 
ارتش و با تاکید بر اینکه شــعار »ارتش فدای ملت« همواره در 
دستور کار ارتش جمهوری اسامی ایران بوده است، گفت: طی 
ســال های مختلف که برای تامین امنیت منطقه سیســتان و 
بلوچستان، هرمزگان و کل کشور اقدام به برگزاری رزمایش های 
مختلــف کرده ایم، همه مردم ایران از جمله مردم غیور و فداکار 
جنوب شرق کشور برای افزایش امنیت کشور پا در رکاب بوده اند 
و از همــه توانمندی های خود برای کمک به ارتش و حمایت از 
اقدامات ارتش استفاده کرده اند.دریادار سیاری افزود: مردم ثابت 
کرده اند که گاهی شــعار »ارتش فــدای ملت« به گونه زیباتری 
جلوه می کند و ملت، خود را بــرای افزایش توانمندی و اقتدار 
آفرینی نیروهای مســلح فدا می کند.وی با بیان اینکه ما افتخار 
می کنیم که ارتش چنین ملتی هستیم، افزود: قطعاً ملت ما که 
ملتی آگاه، دانا، بصیر، سلحشور و اقتدار آفرین هستند، پشتیبان 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران بوده و به این پشتیبانی و 
همراهی ملت افتخار می کنیم و هر روز بر اقتدار و توانمندی خود 
اضافه می کنیــم و امیدواریم بتوانیم همواره در اجرای مأموریت 

های خود سرافراز باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس:
تالش آمریکا برای سرقت محموله نفت 
ایران در مجامع بین المللی پیگیری شود

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی 
از دســتگاه دیپلماسی کشور خواســت اقدام مذبوحانه آمریکا برای سرقت 

محموله نفت ایران در دریای عمان را در مجامع بین المللی پیگیری کند.
»شهریار حیدری« در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا اقدام اخیر آمریکا 
برای سرقت محموله نفت جمهوری اسامی ایران در دریای عمان را  اقدامی 
ضد مقرارت دریایی و کنوانسیون بین المللی دریایی عنوان کرد و گفت: همه 
کشــورها باید قوانین و مقررات کنوانسیونهای بین المللی را رعیات کنند و 
دزدی دریایی آمریکا نقض این قوانین بوده اســت. وی با بیان اینکه چنین 
اقداماتی نتیجه ای جز تنش به همراه ندارد،  گفت:  از هر گونه اقدام تنش زا 
همه کشورهای منطقه متضرر خواهند شد و کشورهایی که در منطقه برای 
آمریکا جایگاه و پایگاه درست می کنند باید بدانند که آمریکا در منطقه فقط 
به دنبال تنش و تفرقه است.حیدری با تاکید بر اینکه جمهوری اسامی ایران  
در دفاع از حقوق خود کاما قاطع عمل می کند، گفت: شاهد بودیم که در این 
ماجرا خوشبختانه نیروی دریایی سپاه به موقع وارد عمل شد و اجازه نداد که 
آمریکا شناور حامل نفت جمهوری اسام را برباید.عضو کمیسیون امنیت ملی 
وسیاست خارجی مجلس افزود: از منظر بین المللی هم جمهوری اسامی 
ایران باید حتما موضوع را پیگیری کند و دســتگاه دیپلماسی از ظرفیتهای 
خود اســتفاده کند تا چنین رفتارهایی تکرار نشود. عاوه بر این کشورهای 
منطقه از اتفاق رخ داده درس بگیرند و مراقب تحرکات آمریکا باشند.نماینده 
مردم قصرشــیرین درمجلس ادامه داد: آمریکا با رفتار خود نشــان داد که 
کشوری است که به رغم ادعای قانونمداری و تبعیت از مقررات بین المللی، 
از دزدان دریایی و تروریست ها  حمایت می کند و سرچشمه دزدان دریایی 
خود آمریکا اســت. وی عنوان کرد: البته جمهوری اسامی ایران در منطقه 
با اقتدار کافی حضور دارد و با قدرت تمام ناوگان  دریایی خود را اسکورت و 
حمایت می کند.حیدری مهمترین دغدغه و نگرانی آمریکا را توسعه قدرت 
دریایی ایران توصیف کرد و افزود: بعد از آنکه ناوبندر مکران و ناوچه سهند 
به سمت اقیانوس اطلس حرکت کرده و در مانور روسیه حاضر شدند و بعد 
از بیش از ۱۳۳ روز مانور دریایی به دورترین نقاط جهان با موفقیت به کشور 

بازگشتند، این عملیات مهم سبب نگرانی آمریکا شده است.
عضو کمیســیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تاکید کرد: حرکت 
مقتدرانــه ناوگروه های نیــروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در 
دریاهــای آزاد با رعایت حقوق بین الملل دریاها که تابعی از سیاســت های 
دفاعی کشور است و از ســوی فرماندهی معظم کل قوا اباغ و جاری شده 
است، امروز آمریکا را دچار تشویش کرده است.وی ادامه داد: پس از چنین 
اقدامات موفقیت آمیز جمهوری اســامی ایران، آمریکا با چنین رفتارهای 
ایذایی به دنبال به رخ کشــیدن قدرت دریایی خود بود که ســرانجامی جز 
خفت و خواری برای آنها نداشــت. با این حال حق شکایت و پیگیری برای 
جمهوری اسامی ایران محفوظ است و دستگاه دیپلماسی باید موضوع را در 
مجامع بین المللی پیگیری کند.به گزارش ایرنا، ۱۲ آبان ماه، نفتکش ایرانی 
در دریای عمان برای صادرات نفت به سمت مقصد مشخص حرکت می کرد 
کــه آمریکا اقدام به مصادره این نفتکش کــرده و محموله نفت آن به یک 
نفتکش دیگر انتقال داد و به سوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد. اما در اقدام 
به موقع و مقتدرانه نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقاب اسامی، عملیات 

دزدی دریایی و سرقت نفت ایران توسط آمریکا ناکام ماند.

»طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« 
به مجلس برگشت

سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع »طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار« به مجلس خبر داد.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی 
طحان نظیف ســخنگوی شــورای نگهبان طی توئیتی در صفحه شخصی 
خود از بازگشــت طرح تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار به مجلس 
شــورای اســامی برای اصاح و رفع ابهامات و ایرادات جزئی آن خبر داد.

به گزارش تســنیم، نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی ۲۱ 
مهرماه امســال، این طرح را تصویب نهایی کرده و آن را برای بررســی به 
شــورای نگهبان ارسال کردند.طحان نظیف در تشــریح ایرادات این شورای 
نگهبان بــه این مصوبه، گفت: ایراد اول بــه محرومیت از خدمات به دلیل 
ورود اطاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده 
بود، بازمی گردد. در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشــخیص 
هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود لذا از حیث اینکه 
آیا این مســئله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای 
نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.وی با اشاره به ایراد اعضای شورای 
نگهبان به تبصره ۲ ماده یک این مصوبه، خاطرنشان کرد: در قسمتی از این 
تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز »تایید محور« به »ثبت به محور« 
با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که 
این مســئله هم از منظره اعضای شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و 
اصل 6۰ قانون اساسی شناخته شد.طحان نظیف همچنین با اشاره به ایراد 
شــورای نگهبان به تبصره ۴ ماده یک مصوبه تسهیل در مجوز های کسب و 
کار، عنوان کرد: در این تبصــره نیز امری با قید  »وضع محدودیت« باز به 
تشخیص نهاد های ذیربط و تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب 
و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صاحیتی که نمایندگان 
به هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کســب و کار در دو الی ســه تبصره 
این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساســی دانستند.طحان نظیف با اشاره 
بــه مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح، گفت: نمایندگان در این 
مصوبه وزارت دادگســتری را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند لذا الزم 
به توضیح اســت که وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱6۰ قانون اساسی 
مشخص است و با قانون عادی نمی شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین 
اعضای شــورای نگهبان هم این موارد را مغایر با اصل ۱6۰ قانون اساســی 
شناختند.وی با اشــاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این 
مصوبه که در ایام اخیر نگرانی هایی را هم به همراه داشته بود، اظهار داشت: 
ایــن تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگســتری 
بود که ســابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده 
بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شــورای نگهبان - نسبت به کسانی که 
صاحیت آن ها مسلم هست - مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته 
شد.سخنگوی شورای نگهبان در عین حال تاکید کرد: اشکاالت گرفته شده 
از ســوی اعضای شــورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوز های 
کســب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند و این مصوبه می تواند در صورت 
رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون شود و ما می توانیم بگوییم که کلیات 
این قانون در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این ایرادات جزئی 

مصوبه باید برطرف شود.

تهران- ایرنا- رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت جدیت در 
اقدامات پیشگیرانه از کرونا و پرهیز از هرگونه عادی انگاری، 

گفت: همه دستگاه ها و نهادها در سراسر کشور باید همچنان 
آمادگــی خود را در مقابله با کرونــا حفظ کنند و پرداخت 
مطالبات کادر درمان با اولویت انجام شــود.به گزارش ایرنا 
از پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم 
رییســی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به رفع 
برخی محدودیت هــای کرونایی در کشــور گفت: اولویت 
اصلی، حفظ و صیانت از سامت دانش آموزان، دانشجویان، 
 کارگران و آحاد مردم است و حتماً باید بازگشایی ها همراه 
با رعایت شیوه نامه های بهداشــتی و جایگزینی روش های 

هوشــمند باشــد.رییس جمهوری با انتقاد از سست شدن 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در حمل و نقل زمینی و 
هوایی، گفت: نباید با پایین  آمدن آمار و شاخص های ابتا به 
کرونا، رعایت دستورالعمل های بهداشتی دچار سستی شود.

رییسی با تأکید بر لزوم بروزرسانی شیوه نامه های پیشگیری 
از کرونا، گفت: باید وزارت بهداشت و درمان با همکاری سایر 
دستگاه ها برای بروزرسانی این شیوه نامه ها اقدام کند.رییس 
جمهور با تأکید بر ضرورت حمایت از واکســن های ایرانی، 
گفت: دانشمندان و متخصصان کشورمان تاش ارزشمندی 

در تولید واکســن داخلی داشــتند که باید از آن ها حمایت 
حقوقی و مالی شــود.آیت اهلل رییســی در ادامه با قدردانی 
از تــاش و فداکاری کادر بهداشــت و درمــان تأکید کرد: 
پرداخت مطالبات کادر درمان کشــور با اولویت انجام شود.

رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود تشویق و 
اقناع سازی مردم برای تزریق واکسن را حائز اهمیت دانست 
و گفت: الزم است تاثیر دریافت واکسن برای جامعه به خوبی 
تبیین شود تا شاهد افزایش روند واکسیناسیون و رسیدن به 

آمار باالی ۸۰ درصد در این زمینه باشیم.

منافع ما در مذاکرات باید تامین شود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسامی گفت: باید منافع جمهوری اسامی ایران در مذاکرات تأمین 
شــود و کشورهای غربی و آمریکا باید تضامین الزم را دهند.عباس 
مقتدایــی در گفتگو با خبرنگار مهــر، در واکنش به اظهارات اخیر 
جمهــوری خواهان کنگره آمریکا مبنی بر اینکــه اگر در انتخابات 
میان دوره ای سال آینده، کنترل کنگره را در دست گیرند، به توافق 
احتمالی دولت آمریکا با ایران پایبند نخواهند بود، اظهار داشت: ما 
برای تأمین منافع ملت ایران کامًا مصمم و مصر هســتیم و اینکه 
در داخل آمریکا چه می گذرد، نباید مانع از اقدام منطقی و اصولی 
جمهوری اسامی ایران شــود.وی بیان کرد: آمریکایی ها همچنان 
مــدل رفتاری راهزنی دریایی را دنبال می کنند، به این معنا که اگر 
بتواننــد، دزدی می کنند و اگر نتواننــد، توافق می کنند تا در زمان 
دیگــری بتوانند دزدی خود را انجــام دهند.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شــورای اسامی گفت: جمهوری اســامی ایران ثابت 
کرده اســت که توانمندی تأمین منافع ملی خودش را دارد و دولت 
سیزدهم نیز با چنین رویکردی فعالیت های خود را پیگیری می کند 
و همین امر ســبب شده است تا آمریکایی ها متوجه این باشند که 

نمی توانند مانند دوره های قبل حقه بازی کنند.

عباسی: 
آمریکا باید خسارت ها را جبران کند

نماینده کازرون در مجلس گفت: پس از اتمام دوران هشــت ساله 
دولت گذشــته، امروز دولتی انقابی بر ســر کار آمده که برخاف 
دولت گذشــته که به نظریه تنش زدایی اعتقاد داشــت، به نظریه 
تهدیدزدایی اعتقاد دارد.فریدون عباســی عضو کمیســیون انرژی 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره 
آغاز مذاکرات ایران و ۱+۴ از ۸ آذرماه و استرتژی های کشورمان در 
این مذاکرات، گفت: نوع مذاکرات و نحوه رسیدن به توافقات به نوع 
نگرش ها و تفکرات حاکم  بر دولت های روی کار در ایران بســتگی 
دارد.وی ادامه داد: اگر بازگردیم به ســال 9۲ که تیم مذاکره کننده 
رفت و در مذاکرات همه دستاوردهای کشورمان را فدای برجام کرد 
و بازگشــت، بنده در همان زمان هم اعــام کردم که غربی ها یک 
شــکات گاز زده به نام برجام به ایران داده اســت.نماینده کازرون 
در مجلس با بیان اینکه مبانی فکری دولت گذشــته به گونه ای بود 
که در پیشرفت هسته ای کشور وقفه ایجاد شد، افزود: پس از اتمام 
دوران هشت ساله دولت گذشته امروز دولتی انقابی بر سر کار آمده 
که برخاف دولت گذشــته که به نظریه تنش زدایی اعتقاد داشت، 
به نظریه تهدیدزدایی اعتقاد دارد.عضو کمیســیون انرژی مجلس با 
تاکید بر اینکه در مذاکرات آتی باید شاخص های نظریه تهدیدزدایی 
که بر گرفته از نظریه مقاومت اســت و در سالیان گذشته نیز رهبر 
انقــاب و امام خمینی )ره( بر آن تاکید داشــته اند را احصا کنیم و 

ازآن استفاده کنیم.

رییسی:
 پرداخت مطالبات کادر 
درمان با اولویت انجام شود
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گزیده خبر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

ادامه مسیر اختصاص ارز۴۲۰۰ به صالح کشور نیست
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به طرح پیشــنهادی برای اختصاص کارت اعتباری به جای 
یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به صالح کشــور نیست و نتیجه ای جز ایجاد رانت و 
فســاد، توقف تولید، قاچاق کاالی اساسی به خارج از کشور و 
افزایش ســرانه مصرف ندارد.محمدرضا پورابراهیمی در گفت 
و گو با ایســنا با بیان اینکه موضوع ارائه کارت اعتباری یارانه 
ای و حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دوره قبل مطرح بود، گفت: 
کمیســیون اقتصادی نظر خود را به دولــت قبل اعالم کرد 
تا منابع ناشــی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور مســتقیم 
به کارت اعتباری مردم واریز شــود.وی بــا بیان اینکه روش 
تخصیص ارز به واردات روش درســتی نیست، افزود: به طور 
متوســط ســاالنه ۱۵ میلیارد دالر منابع ارزی کشــور برای 
کاالهای اساســی تخصیص داده می شود این یعنی در طول 
این ســال ها حــدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیــارد تومان با 
میانگین ۱۰ هزار تومان ما به تفاوت کاالی اساســی به دست 
مردم نرسیده است. با توجه به اینکه ادامه این روند به صالح 
کشور نیست، موضوع تعیین روش جایگزینی به جای ارائه ارز 
۴۲۰۰ تومانی و عدم انتفاع مردم مطرح شــد اما نتوانستم با 
دولت به توافق الزم برسیم و دولت نپذیرفت؛ متاسفانه مافیای 
واردات در کشــور با اعمال نفوذ و ترســاندن مسئولین ارشد 
نظام، اجازه عملیاتی شــدن این کار را نداد.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت ســیزدهم این موضوع 
را در دســتور کار قرار داده، گفــت: دولت و مجلس در حال 
بررسی این موضوع هستند، یک پیشنهاد این است که یارانه 

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشــود ولی به جایش به مردم کارت 
اعتبــاری همچون کارت ســوخت داده شــود. پورابراهیمی 
درباره اینکه آیا این تصمیم باید به تصویب شورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا برســد، گفت: اگر دولت بخواهد این کار 

را در قالــب اعمال تغییراتــی در بودجه انجام دهد به مصوبه 
مجلس نیاز دارد در غیر این صورت دولت می تواند راسا اقدام 
کند. البته برای هماهنگی بیشــتر و اطالع ارکان نظام از این 
تصمیم، این مســئله می تواند به عنوان یک نظر مشورتی در 

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود.وی در عین 
حال گفت که فعال مجلس و دولت مشــغول همفکری درباره 
این مساله هستند و این موضوع در مرحله بررسی کارشناسی 
است. ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صالح کشور 
نیست و نتیجه ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق 
کاالی اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد.

پورابراهیمــی درباره احتمال افزایش تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گفت: اکنون گرانی رخ داده که نمونه بارز آن در قیمت 
مرغ است. مثال می توان هر کیلو مرغ را به نرخ یک و نیم دالر 
و یا یک و هشــت دهم دالر وارد کرد که حتی با فرض قیمت 
هــر کیلو مرغ به نرخ دو دالر آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید 
قیمت هر کیلو گوشــت مرغ ده هزار تومان باشد که این طور 
نیست. همین االن مردم گوشــت مرغ را در بازار با نرخ های 
دیگــری تهیه می کنند.وی ادامه داد: مــردم به نرخ بازار آزاد 
خریــد می کنند بنابراین حتی می توان گفت که با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی قیمت ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. در حال 
حاضر بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی در سالهای اخیر نرخ 
تورم کاالی اساسی از نرخ تورم کاالی غیر اساسی باالتر است 
که این برای کشور فاجعه است، یعنی ما ارز ۴۲۰۰ می دهیم 
اما مردم متحمل تورم می شوند.پورابراهیمی در پایان گفت: 
برخی معتقدند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ایجاد می 
شود اما اکنون قیمت ها به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کرده و 
حتی به سقف افزایش هم رسیده است البته در برخی از کاالها 
امکان ایجاد تغییرات اســت. ما در مجموع با روش جایگزینی 

ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرانی جدی نداریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛
 با پرونده  های متعددی از فسادهای 

اقتصادی مواجه هستیم
محســن زنگنه گفت: اکنون بالغ بر ۵۵ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
کشــور توزیع شده است، اما ماحصل آن کاهش قیمت ها نبوده است و امروز 
در نتیجه توزیع نادرســت ارز ۴۲۰۰ تومانــی و نبود نظارت های کافی، ما با 
پرونده های متعددی از رانت و فسادهای اقتصادی مواجه هستیم.به گزارش  
ایســنا، محسن زنگنه با بیان اینکه در قانون بودجه به دولت اجازه داده شده 
است برای تامین هفت قلم کاال، تا سقف ۸ میلیارد دالر از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اســتفاده کند، اظهار کرد: از ابتداء ســال ۱۴۰۰ تا کنون، دولت گذشــته و 
همچنین دولت ســیزدهم کل این مبلغ ۸ میلیارد دالر را برای تامین هفت 
قلم کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند. حال دولت باید تصمیم بگیرد 
که آیا تا آخر سال جاری همچنان این هفت قلم کاال را با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وارد کند یا خیر. اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، باید اجازه آن را تحت 
عنــوان اصالحیه بودجه یا متمم بودجــه از مجلس بگیرد.وی افزود: اما نظر 
مجلس بیشــتر این است که اگر دولت همچنان می خواهد از این هفت قلم 
کاال حمایت کند، این کار را به صورت ریالی انجام دهد، یعنی دیگر ارزی به 
قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان داده نشــود، بلکه به منظور حمایت از 
واردکنندگان، مبلغ مورد نیاز تبدیل به ریال شود و به صورت ریالی از واردات 
آن هفت قلم کاال حمایت شــود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در 
پاســخ به این پرســش که این هفت قلم، چه کاالهایی هستند، بیان کرد: 
در فروردین ۹۷، آقای جهانگیــری اعالم کرد که ارز به میزان کافی موجود 
است و مردم هر مقدار که ارز بخواهند، دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان به آنان 
می دهــد. به دلیل اختالف قیمت بیــن ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد، ناگهان 
تقاضای زیادی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد و حتی بسیاری 
برای سفرهای خارجی خود هم از این ارز استفاده می کردند.زنگنه ادامه داد: 
نهایتا در مرداد ۹۷ دولت اعالم کرد که فقط واردات ۲۵ کاال مشمول دریافت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی می شــود. این ۲۵ کاال شــامل برنج، چای، گندم، روغن، 
گوشت قرمز و سفید، نهاده های دامی، الستیک، دارو و برخی از ماشین آالت 
کشاورزی بود. به مرور زمان برخی از این کاالها از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کنار گذاشــته شدند و در حال حاضر در سال ۱۴۰۰ فقط هفت قلم 
کاال مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می شود که این هفت قلم دارو، گندم، 

روغن مایع و جامد و چند نوع از نهاده های دامی است.
وی عنــوان کرد: در حال حاضر ما منتظریم دولــت تصمیم نهایی خود در 
مــورد ادامه تخصیص یا عدم تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این هفت قلم 
کاال، به مجلس اعالم کند. ممکن اســت دولت تصمیم بگیرد واردات تمامی 
کاالها با ارز آزاد انجام شود، این دیگر به مصوبه مجلس هم نیازی ندارد، اما 
اگر دولت بخواهد بــه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای هر کدام از این هفت 
قلــم ادامه دهد یا تصمیم بگیرد در قبال عدم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
این کاالها، به صــورت ریالی از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند، به 
منابعی نیاز دارد و حتما باید به مجلس اعالم کند و موافقت مجلس را کسب 
کند، که البته تا کنون هنوز دولت رســما نظر خود را اعالم نکره است.عضو 
مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
چه تاثیراتی خواهد داشــت، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می شــود 
دیگر نهاده های دامی با این ارز ارزان قیمت وارد نشود و این بر قیمت گوشت 
و لبنیات تاثیرگذار خواهد بود و باعث تورم قیمت این کاالها خواهد شد. اما 
اینکه این تورم تا چه حد خواهد بود، از مواردی است که ما از دولت خواستیم 
به صورت مســتند و شــفاف به ما اعالم کند. زنگنه اضافه کرد: همچنین با 
توجه به اهمیت این کاالها در ســبد مصرفی خانوارها، قطعا افزایش قیمت 
این کاالها، باعث افزایش قیمت ســایر کاالها هم خواهد شــد. بنابراین اگر 
دولت بخواهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هفت قلم کاالی گفته شــده را 
متوقف کند، چنین تاثیراتی را بر بازار خواهد گذاشت و باید دید دولت چطور 
می خواهــد این افزایش قیمت ها را جبران کند. اگر دولت به صورت ریالی یا 
دالری در حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده عمل کند، ممکن است بتواند 
بخشی از اثرات تورمی را جبران کند. وی با بیان اینکه نحوه اعطاء ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از همان ابتدا فســادآور بود، ادامه داد: چراکه ما به واردکنندگان ارز 
۴۲۰۰ تومانی می دهیم، اما نظارت بر واردات کاال با این ارز و توزیع درســت 
کاالها پروسه ای طوالنی دارد، لذا تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در کشور توزیع شده است، اما ماحصل آن کاهش قیمت ها نبوده است 
و امروز در نتیجه توزیع نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی و نبود نظارت های کافی، 
ما با پرونده های متعددی از رانت و فسادهای اقتصادی مواجه هستیم. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بنابراین توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی 
فسادزا است و هر چه سریع تر باید متوقف شود. البته این بدین معنا نیست 
که دولت باید حمایت خود را از بخش کشاورزی، دامداری و دارو بردارد، اما 
این شیوه ای که اکنون وجود دارد هم باید اصالح شود و الزمه این اصالح هم 
شفاف سازی است. زنگنه افزود: متاسفانه تا کنون آن اطالعات شفافی که ما 
می خواستیم، به طور مستند در اختیارمان قرار نگرفته است تا ما در مجلس 
متوجه شــویم از ابتداء ســال ۱۴۰۰ تا کنون دقیقا چه میزان ارز با قیمت 
۴۲۰۰ تومان توزیع شــده است و در قبال این ارز چه میزان از آن هفت قلم 
کاال وارد کشــور شده اســت و چه مقدار از این کاالها توزیع و چه مقدار در 
انبارها مانده اســت. تا این گزارش داده نشود، تصمیم گیری در این خصوص 

هم برای مجلس و هم برای دولت مشکل خواهد بود.

سبد معیشت خانوار ۱۲ میلیون تومان شد
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکالت کارگران گفت:درحال حاضر سبد معیشت یک خانوار۳.۲۴ نفره کشور رکورد دوازده میلیون تومان را دارد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار ،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره مشکالت کارگران گفت:در سال ۱۴۰۰ ،اقتصاد اقشار آسیب پذیر جامعه بخصوص کارگران این سرزمین دستخوش 
تغییرات دنباله داری شده است. در واقع این تغییرات عمدتاً فشارهای اقتصادیست که از سنوات قبل و بنا به دالئلی مختلف تاکنون بر دهک های پایین جامعه تحمیل شده و معیشت اقشار آسیب پذیر و 
کارگران را بشکل محسوسی هدف قرار داده است.  وی ادامه داد: اگرچه در سال های گذشته به واسطه مشکالت ساختاری از قبیل نادرست بودن مبنای محاسبه ی حقوق هرساله کارگران  و نبود اراده 
الزم در مسئولین امر حتی در نبود تورم شدید هم شرائط اقتصادی برای این قشر تعریفی نداشته است.  اما رکورد های تورمی سال جاری  وضعیت جامعه ی کارگری را از قبل بحرانی تر کرده است 
.اینکه جامعه ی کارگری می بایستی به چه شکلی وضعیت خود را بازگو نموده تا مسولین مرتبط راهکار شایسته ای برای حل چالش این قشر بیابند بهتر است به آمارهای اعالمی رسمی مروری بیاندازیم.

  امام قلی تبار افزود: آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر بوده که قطعاً این آمار محافظه کارانه محاسبه شده و  سبد معیشت یک خانوار۳.۲۴ نفره  
کشور رکورد دوازده میلیون تومان را در نوردیده است. اینکه رقم مخارج ۱۲ میلیون تومان را با میانگین درآمد ی حداکثر چهار میلیونی یک خانوار کارگری مقایسه نماییم با هیچ منطقی نمی توان 
استدالل نمود که این قشر چگونه با یک سوم سبد معیشت میتواند یک ماه زندگی خود را مدیریت نماید؟نماینده کارگران اظهار داشت: بررسی های میدانی واقعیت را نمایان می سازد که این قشر با 
دریافتی ماهیانه خود از سر ناچاری اکثر اقالم سبدهای هزینه ای خود را حذف نموده و در نهایت به تامین اجاره ای جانپاهی حداقلی برای حفظ حریم خانواده که خود حدود ۸۵درصد دریافتی این 
قشر را می بلعد و ۱۵درصد مابقی برای تامین مواد غذایی حداقلی برای زنده ماندن رسیده است .در این سبد روئیت اقالمی همچون گوشت و مرغ و میوه جات و لببنیات برای این قشر دست نیافتنی 
بوده و خرید مسکن و خودرو و یا اختصاص درصدی از درآمد این قشر جهت تأمین هزینه هایی همچون بهداشت و درمان ، آموزش ، ورزش و تفریحات و مسافرت بیشتر به یک آرزو مبدل شده است.

وی بیان کرد: اینکه از گذشته تاکنون تالش های جامعه کارگری به صورت شایسته ای نتوانست مسئولین مربوطه را به یک تلنگر  اساسی جهت احساس مسئولیت واقعی در این خصوص وادار نماید 
امید است با روی کار آمدن دولت جدید که خود را دولت محرومان و اقشار آسیب پذیر میداند بتواند با یک پوست اندازی اساسی در نگاه و نگرش مسئولین مرتبط با واقعی کردن نرخ دستمزدها و عدم 
قانون گریزی از ماده ۴۱ قانون کار نسبت حمایت از نیروی کار اقدام نماید.امام قلی تبار گفت: بنابراین ؛ این  قشر با دارا بودن بیش از نیمی از جمعیت کشورمان بی صبرانه منتظر اقدامات شایسته ای 
است که دولت محترم خود را بدان متعهد دانسته است موضوعی که حداقل می بایستی تا قبل از پایان سال در برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار و در تعیین نرخ دستمزدها به عینیت رسیده 

و ازسوی این قشر لمس گردد و مثل دولت های گذشته حمایت از تولید و کنترل نرخ تورم را بعنوان ابزاری برای واقعی نکردن دستمزدها نداند.

افت خدمات و تجارت غیرنفتی در بهار؛
اقتصاد ایران از کرونا عبور کرد؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تراز پرداختی کشور در بهار سال ۱۴۰۰ پرداخته که نشان دهنده افت عملکرد در 
برخی حوزه ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.به گزارش ایسنا، هر چند اقتصاد ایران توانسته بخشی از فشار شیوع کرونا را کاهش داده و در 
تجارت، آمارهایی نزدیک به دور پیش از شیوع کرونا به ثبت برساند اما هنوز در برخی شاخص ها، نیاز به بهبود عملکرد دیده می شود.هر چند از ابتدای 
سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ایران بار دیگر صعودی شده اما همچنان تراز تجاری کشور منفی باقی مانده و به نظر می رسد در شرایطی که 
امکان کاهش واردات بیش از آنچه که تاکنون برنامه ریزی شده وجود ندارد، برای مثبت شدن این تراز به ثبت آمارهای صادراتی باالتر احتیاج خواهد 
بود.بر اساس براوردهای اتاق بازرگانی تهران، صادرات غیرنفتی کشور در بهار ۱۴۰۰ به حدود ۸.۶ میلیارد دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، افزایشی ۶۹ درصدی را نشان می دهد. در حوزه واردات نیز رقم ۱۳ میلیارد دالر به ثبت رسیده که افزایشی ۴۲ درصدی را نشان می دهد.
به این ترتیب تراز تجاری ایران در بهار امســال منفی ۴.۴ میلیارد دالر بوده که افت عملکردی ۹ درصدی را در مقایســه با سال قبل نشان می دهد.

در حوزه خدمات نیز هنوز آمارها به ثبات گذشته نرسیده است. میزان صادرات خدمات ایران در بهار امسال، ۱.۳ میلیارد دالر بوده که افزایشی ۵۰ 
درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد. با این وجود ایران ۲.۱ میلیارد دالر واردات خدمات نیز داشته که در این بخش نیز افزایشی ۵۲ درصدی 
به ثبت رسیده است. به این ترتیب تراز خدمات کشور نیز منفی ۰.۸ میلیارد دالر بوده که کاهشی ۵۵ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد. 
با توجه به اینکه شیوع کرونا، بیشترین تاثیر منفی را بر بخش خدمات گذاشت، پیش بینی می شود با بهبود نسبی شرایط در ماه های پیش رو، امکان 
رشد بیش از پیش این بخش فراهم شود.همچنین بررسی ها نشان می دهد که کسری حساب درآمد کشور در فصل نخست سال ۱۴۰۰ با کاهش 
۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به منفی ۴۹ میلیون دالر رسیده است. با این حال، موازنه تراز پرداخت های کشور در بهار 
امسال معادل ۶۹۹ میلیون دالر بوده که با بهبود و رشد مثبت نسبت به سال قبل همراه بوده است. میزان بدهی ارزی کشور نیز ۸.۷۴ میلیارد دالر 

بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی حدودا یک درصدی را نشان می دهد.

چگونه کسری بودجه را به حداقل برسانیم؟
یک کارشــناس بودجه گفت: برای بودجه نویسی باید پیش از آنکه به سراغ 
درآمد رویم، هزینه ها را مورد توجه قرار دهیم تا با کســری روبرو نشــویم.

مهرداد الهوتی، کارشناس بودجه و نماینده سابق مجلس در خصوص خطرات 
کسری بودجه به خبرنگار ایِبنا گفت: کشور از یک طرف دارای منابعی مانند 
نفت، مالیات و اوراق اســت و از طرف دیگر با وجود چنین شــرایطی بودجه 
به درســتی محاسبه نمی شود که چنانچه این مشــکل برطرف شود، با این 
حجم از مشکل بودجه ای روبرو نخواهیم بود.وی در ادامه اضافه کرد: یکی از 
وظایف دولت تقدیم الیحه پیشنهادی بودجه به مجلس است، اما بعضا اضافه 
و کم های نسنجیده ای در آن صورت می گیرد که نتایج مثبتی به دنبال ندارد. 
سال گذشته رقم بودجه پیشــنهادی ۹۳۷ هزار میلیارد تومان بود، مجلس 
۳۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد یعنی مبلغ مورد اشــاره به منابع 
درآمدی افزوده شــد. این کارشناس بودجه دراین خصوص یادآور شد: دقت 
در نگارش بودجه مخصوصا بر موارد درآمدی مانند پیش بینی درست مالیات 
بســیار حائز اهمیت است زیرا دراین قسمت معموال پیش بینی ها دولت را به 
هدف می رساند، اختالف درآمدی مهم بیشتردر قسمت فروش نفت است که 
سال گذشــته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش فروش شد. دستیابی 
بــه این مقــدار با توجه به اینکه ما تا ۲ میلیون و ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار بشــکه 
صادرات داشــتیم، درست بود، اما با توجه به معادالت تحریم و سیاسی که با 
آن روبرو بودیم، کار را سخت کرد. این نماینده سابق مجلس در ادامه تصریح 
کرد: مبحث دیگر اوراق به معنای قرض از مردم اســت که هر ســاله اجازه 
تامین بخشی از بودجه از این طریق  به دولت داده می شود، بنابراین کسری 
روی مالیات و اوراق نیســت، فقط روی نفت است و این مسئله ای محسوب 
می شود درصورتیکه دقت بیشتری در آن صورت گیرد، با کسری بودجه روبرو 
نخواهیم شد.الهوتی درمورد هزینه ها نیز چنین توضیح داد: هزینه ها دارای 
دو بخش جاری و عمرانی اســت. عمده هزینه ها جاری به حساب می آید که 
دربــاره آن اتفاقی نمی افتد. جدول ۷ بودجه هم پراهمیت اســت که پس از 
انقالب برای آن مدام ردیف باز شد و مسببات افزایش بودجه را فراهم ساخت، 
بنابراین الزم اســت تا در آن تجدید نظرصورت گیرد زیرا بسیاری از ردیف ها 

قابل حذف است و برخی از آن ها توانایی یک کاسه شدن را دارد.  
وی در ادامه بیان کرد: تبصره ۱۹ )هزینه های عمرانی( هم مورد دیگری است 
که به نظر می رســد باید برای تامین آن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده 
کرد. نزدیک به ۳ هزار هزار میلیارد تومان در جامعه نقدینگی وجود دارد که 
این مســئله خود عامل تورم محسوب می شــود، درحالیکه می توان آن را به 
ســمت نیازهای جامعه هدایت کرد. این نماینده مجلس دراین رابطه افزود: 
وضعیت پروژه های عمرانی هم به شکل وحشتناکی است و درصورتیکه منابع 
درآمدی به درســتی تنظیم شــود و با واقعیات بودجه نویسی صورت گیرد، 
بخشی از مشکالت برطرف خواهد شــد. به این معنا؛ پیش از آنکه به سراغ 
درآمد رویم باید هزینه ها را مورد توجه قرار دهیم تا درآمد براســاس هزینه 
مورد توجه قرار گیرد، درصورتیکه این اتفاق روی دهد، هرگز با کسری بودجه 

مواجه نخواهیم داشت.

بررســی ها از روند اخــذ مالیات در 
ایران نشان می دهد که قشر ثروتمند 
جامعه، مالیات نمی پردازند و مالیاتی 
که برای صاحبان خودرو و خانه های 
لوکس در سال گذشته و سال جاری 
تعیین شــده تاکنون اخذ نشــده و 
کارشناســان نیز به ارقــام پایین آن 
ایــراد وارد می کنند. از ســوی دیگر، 
مسئوالن از رشــد وصول درآمدهای 
مالیاتی می گویند درحالیکه همچنان 
فرار و معافیت های مالیاتی پابرجاست 
و بار درآمدهای مالیاتی بر دوش اقشار 
ضعیف و متوسط جامعه قرار دارد.به 
گزارش ایســنا، نظــام مالیاتی در هر 
اقتصادی ســه وظیفــه تامین درآمد 
پایدار برای دولــت، بازتوزیع ثروت و 
مانع شدن از گســترش فعالیت های 
مخل تولید را برعهده دارد که در دنیا 
تقریبا ۸۰ درصد تامین مالی دولت ها 
از محل مالیات تامین می شود اما این 
ســهم در ایران کمتــر از ۳۰ درصد 
اســت. در این زمینه، وزیــر اقتصاد 
وعده داده اســت تا چهار سال آینده 
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی 
را به ۵۰ درصــد افزایش دهد که به 
این  اقتصــادی  کارشناســان  اعتقاد 
امر با بســتن راه های فــرار مالیاتی، 
شفاف سازی اقتصاد و ایجاد پایه های 
مالیاتی امکان پذیر است.عالوه براین، 
نظام مالیاتی ایران در بازتوزیع ثروت 
نیز همانند تامین درآمدی پایدار برای 
دولت ناکارآمد بوده است، زیرا تاکنون 
در قانون، مالیاتی برای قشر ثروتمند 
جامعه درنظر گرفته نشــده و در دو 
ســال اخیر هم که مالیــات خودرو و 
خانه های لوکس برای این قشر تعیین 
شده است، طبق گزارش تفریغ بودجه 
سال گذشته هیچ مالیاتی از این محل 
اخذ نشده است و برای سال جاری نیز 
صاحبان خودرو و خانه های لوکس تا 
بهمن ماه فرصت دارند مالیات مربوطه 
بپردازند که بایــد منتظر ماند و دید 

سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه 
عملکردی خواهد داشت. 

آماری جدید از فرار مالیاتی 
از ســوی دیگر، فرار مالیاتی به عنوان 
سدی مقابل درآمدها و تحقق عدالت 
مالیاتــی همچنان در اقتصــاد ایران 
وجود دارد و بسترهای آن بسته نشده 
است؛ به گونه ای که آخرین آمارها از 
این موضوع از ســوی امید علی پارسا 
- رئیس سابق سازمان امور مالیاتی - 
حاکی از آن است که فرار مالیاتی در 
کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است 
کــه ۵۰ درصــد فرارمالیاتی و مابقی 
ناشــی از اجتناب مالیاتی است.البته، 
رحمانی - عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس - اعــالم کرده که در 
حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان 
کشــور فرار مالیاتی داریم و اگر این 
به بخش محرومیت زدایی  چهار دالر 
ما تزریق شود، می توانیم امکانات اولیه 
رفاهی را در کلیه روســتاهای کشور 

ایجاد کنیم.

اقشار  به  مالیات ســتانی  فشار 
ضعیف به استناد آمار 

همچنین، قانون پایانه های فروشگاهی 
منظــور  بــه  مودیــان  ســامانه  و 
هوشمندســازی مالیات در راســتای 
بستن راه های فرار مالیاتی نیز تاکنون 
به ثمر نرسیده است و گزارش تفریغ 
بودجه ســال گذشته بیانگر این است 
کــه از ۱۵۵ هــزار  نفر مشــمولین 
شناسایی شده در این زمینه، صرفاً ۵۴ 
هزار و ۴۹۰ نفــر معادل )۳۵ درصد( 
مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت نام 
کرده اند و ۶۵ درصد پزشــکان و وکال 

فرار مالیاتی دارند.
در این بین، از وزرای اقتصاد گرفته تا 
مسئوالن سازمان امور مالیاتی خبر از 
رشد باالی درآمدهای مالیاتی می دهند 
در حالیکــه خبری از اخــذ مالیات 
از ثروتمنــدان و بســتن راه های فرار 
مالیاتی نیست و این احتمال را تقویت 
می کند که بار و فشار مالیات ستانی در 
ایران بر دوش اقشار ضعیف و متوسط 
جامعه اســت.به گونــه ای که آخرین 
آمار از وصــول درآمدهــای مالیاتی 
در شــش ماهه سال جاری بیانگر این 
اســت که درآمدهای مالیاتی در این 
مــدت تحقق ۱۰۱ درصدی و رشــد 
بیش از ۶۲ درصدی نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل دارد و سهم مالیات 
بــر ارزش افزوده و مالیــات  بر کاال و 
خدمات که اکثر مشــموالن آن قشر 
متوســط و ضعیف جامعه هســتند، 
از ۱۳۸ هــزار و ۵۱۹ میلیارد تومان 
کل درآمدهای مالیاتی به ترتیب ۸۶ 
هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان و ۵۱ هزار 
و ۵۹۰ میلیــارد تومان بوده اســت.

همچنین، مالیات بــر کاال و خدمات 
که از مصرف کنندگان اخذ می شــود، 
در شــش ماهه ابتدایی امســال ۵۱ 
هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان با رشد ۷۰ 
درصدی نسبت به دوره مشابه وصول 
شده که ۸۴ درصد بودجه مصوب این 
مدت را محقق کرده و معادل ۶۳۶۰ 
میلیــارد تومان مالیات بــر ثروت به 
خزانه واریز شــده که نسبت به دوره 
مشابه ســال قبل ۵۱ درصد کاهش 

یافته است.

نظام مالیاتی که ســد سوداگری 
نیست 

طبق این گزارش، وظیفه دیگر مالیات 
هدف گیــری فعالیت های مخل تولید 
چون داللی و ســوادگری در بازارهای 
طال، ارز، مســکن و... است که مالیات 
بر خانه های خالی بدین منظور تعیین 
شد تا با تنظیم گری و افزایش عرضه 
مسکن، موجب کاهش قیمت مسکن 
و بهبود این بازار شود اما تاکنون این 
مالیات در پیچ وتــاب مراحل اجرایی 
قرار دارد و بین وزارت راه و شهرسازی 
و ســازمان امور مالیاتی بر سر معرفی 
واحدهای خالــی اختالف وجود دارد.

عالوه برایــن، مجلس طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه را نیز در راستای حذف 
بازارهای  در  سوداگرایانه  فعالیت های 
طال، ارز، مســکن، خودرو و ... تدوین 
کرد که نقدهای بســیاری به آن وارد 
اســت و تاکنون در مجلس قرار دارد 
که امید است با رفع ایرادات، به قانون 

تبدیل شود. 

راهکاری برای اصالح نظام مالیاتی 
ایران 

بنابراین، در شرایطی که هم به اذعان 
کارشناســان و هم بررسی آمار بیانگر 
ناکارآمد بودن نظام مالیاتی در ایران، 
تحت فشار قرار داشتن اقشار ضعیف 
و اســتثنا ثروتمندان از مالیات ستانی 
است، کارشناسان اقتصادی معتقدند 
کــه ضمــن بســتن راه هــای فرار 
مالیاتــی، هوشمندســازی مالیات و 
اجرای  مالیاتی جدید  پایه های  ایجاد 
مالیات بر مجموع درآمد را عالج نظام 
ناکارآمد مالیاتی ایران است که طبق 
اعالم وزیر اقتصاد،   الیحه مالیات بر 
مجموع درآمــد در وزارت اقتصاد در 
البته، زمان  حال آماده سازی اســت. 
اجرای مالیات بــر مجموع درآمد نیز 
مهم است، زیرا به اعتقاد کارشناسان 
اجرای یک قانون مالیاتی جدید نباید 
با رکود اقتصاد یک کشــور همزمان 

باشد.

 مالیات، بهشت ثروتمندان 
و برزخ ضعفا؟!
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با افزایش چشمگیر قیمت فروشگزیده خبر

شوک جدید عربستان به بازار نفت
عربســتان ســعودی یک روز پس از بی اعتنایی اوپک پالس 
به درخواســت آمریکا برای عرضه بیشتر نفت، شوک دیگری 
به بازار وارد کرد و قیمت فروش رسمی همه گریدهای نفتی 
خود برای همه خریداران را باال برد.به گزارش ایســنا، شرکت 
آرامکوی ســعودی قیمت فروش رســمی گرید نفتی سبک 
عرب الیت برای مشــتریان آسیایی در دســامبر را دو دالر و 
۷۰ ســنت باالتر از قیمت پایه نفــت عمان/دوبی تعیین کرد 
که باالتر از افزایش یک دالر و ۴۰ ســنتی در نوامبر بود. این 
شــرکت قیمت عرب الیت برای منطقه شمال غربی اروپا را 
۳۰ ســنت پایین قیمت پایه ICE Brent تعیین کرد و قیمت 
فروش به آمریکا را یک دالر و ۷۵ ســنت در هر بشکه باالتر 
از شــاخص ASCI اعــالم کرد. تحلیلگران هفته گذشــته در 
نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی کرده بودند این تولیدکننده 
دولتی قیمتها را بین ۵۰ ســنت تا یک دالر افزایش می دهد.

اوپک پالس پنج شــنبه گذشته درخواست جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا برای افزایش سریعتر تولید نفت را نادیده گرفت 

و برنامه قبلی خــود برای افزایش تولید روزانه به میزان ۴۰۰ 
هزار بشــکه در ماه میالدی آینده را تصویب کرد. تحلیلگران 
انتظار دارند بازار نفت در پی این تصمیم اوپک پالس تا پایان 
سال با محدودیت عرضه درگیر بماند.ادامه محدودیت عرضه 
از ســوی اوپک و متحدانش کمک کرده است قیمتهای نفت 
امســال ۶۰ درصد صعود کرده و به بیــش از ۸۰ دالر در هر 
بشکه برسد. شــرکت بریتیش پترولیوم ماه جاری اعالم کرد 
تقاضای جهانی برای نفت برای نخســتین بار از زمان شیوع 
پاندمی از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز عبور کرده است.بیش 
از ۶۰ درصد صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا می رسد 
و چین، کره جنوبی، ژاپن و هند بزرگترین خریداران نفت این 
کشور هستند.بر اساس گزارش بلومبرگ، اکثر تولیدکنندگان 
نفت خاورمیانه قیمت فروش ماهانه را باالتر یا پایینتر از یک 
قیمت پایه تعیین می کنند. قیمت فروش رسمی آرامکو معیار 
بازارهای نفت است و بر روند قیمت گذاری صادرات نفت این 

منطقه تاثیر می گذارد.

درراستای نکوداشت هفته پدافند غیرعامل
کارگروه بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب 

منطقه ای کردستان برگزار شد
نظر به خشکسالی ســال جاری و در راستای نکوداشت هفته پدافند غیرعامل؛ 
جلســه کارگروه بحران و پدافند غیرعامل، بــا حضور مدیرکل پدافند غیرعامل 
استانداری کردســتان، در محل سالن جلسات شــرکت آب منطقه ای، برگزار 
گردیدبه گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، در ابتدای این 
جلســه که با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیر بحران و پدافند غیرعامل این 
شــرکت، مدیرکل و کارشناس مســئول پدافند غیرعامل استانداری و مدیران 
پدافند صنعت آب و برق اســتان در سالن جلســات آب منطقه ای برگزار شد؛ 
مهنــدس آرش آریانژاد ضمن خیرمقــدم به اعضای جلســه و تبریک پدافند 
غیرعامل و یوم اهلل سیزده آبان، با اشاره به تعاریف حوزه پدافند غیرعامل گفت: 
پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقداماتی اســت که منجر به افزایش بازدارندگی، 
کاهش آســیب پذیری، پایداری ملی و تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل در 
مدیریت بحران در مقابل تهدیدات دشــمن می باشد و از این رو شناخت نقاط 
ضعف و قوت  و شناســایی تهدیدات درحوزه کاری و برنامه ریزی مدون برای به 
حداقل رساندن نقاط آسیب پذیر، مهمترین برنامه پدافند غیرعامل است . مدیر 
عامل شــرکت آب منطقه ای کردستان به طرح های پدافندی این شرکت اشاره 
کرد و افزود: با توجه به خشکسالی سال جاری و احتمال قطعی گسترده آب در 
استان، این شرکت در شهرستان بانه با وجود نبود اعتبار الزم و با قبول مسئولیت 
و تصمیم گیری چالشــی، اقدام به راه اندازی خط انتقال آب ســد عباس آباد به 
تصفیــه خانه بانه در مدت ۴۵ روز نمود، که ایــن امر جز با همدلی و همراهی 

مجموعه آب منطقه ای، پیمانکار و مشاور مربوطه، قابل انجام نبود.

برگزاری دوره آموزشی حسابرسی عملیاتی در 
شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

در ســال های اخیر، کانون توجه و دامنه بســیاری از 
حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش 
دگرگونی هایی شــده اســت و از آنجا که صورت های 
مالی به تنهایی پاسخگویی نیازهای اطالعاتی مدیریت 
نیســت، مدیــران در بخش های خصوصــی و دولتی 
به دنبال کســب اطالعات بیشــتر به منظور ارزیابی و قضاوت در موردکیفیت 
عملیات و پیشــرفت های عملیاتی هســتند.در این  راستا با عنایت به جزء ۱2 
از بند-ی- تبصره 2 قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کشــور و نظر به ابالغیه شماره 
2۶۸/2۴۴/۱۴۰۰ مــورخ ۸/۳/۱۴۰۰ مدیــرکل محترم دفتــر مجامع عمومی 
و نظارت مالی شــرکت توانیر مبنی بر تکلیف این شــرکت در انجام حسابرسی 
عملیاتی درســالجاری و به منظور فراهم نمودن بستر و فضای انجام حسابرسی 
عملیاتی در سطح شرکت و آمادگی الزم جهت پاسخگویی در حوزه فعالیت به 
حسابرسان سازمان حسابرسی، برای اولین بار در سطح شرکت دوره حسابرسی 
عملیاتی به مدت سه روز و با مشارکت ۳۰ نفر از همکاران شرکت برق منطقه ای 
مازندران و گلستان از معاونت های زیر مجموعه پس از تصویب کمیته حسابرسی 
داخلی و موافقت هیات مدیره شــرکت و با همکاری معاونتهای ذیربط  از جمله 
معاونت مالی و پشتیبانی، منابع انسانی )واحد برنامه ریزی و آموزش( توسط دفتر 
هیات مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی شرکت در جهت آشنایی همکاران  
با نحوه ارزیابی اثربخشــی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و با هدف  
ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان و ارائه پیشنهادات از طریق واحد آموزشی 

انجمن حسابداران خبره ایران با تدریس دکتر علیرضا قاسمی برگزار گردید.

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد؛
واکسیناسیون 98 درصدی کارکنان منطقه 9 

عملیات انتقال گاز
سرپرســت منطقه 9 عملیات انتقال گاز گفت: تاکنون 
9۸ درصــد از کارکنان منطقــه 9 عملیات انتقال گاز 
مرحلــه اول و ۷۷ درصد مرحله دوم واکســن کرونا را 
دریافــت کردند.محی الدین مفخمی در تشــریح این 
خبر اظهار کرد: با توجه به شیوع پاندمی ویروس کرونا 
و امکان واکسیسناســیون سراسری در کشــور، هماهنگی های الزم با بهداری 
بهداشت صنعت نفت شمال کشور در راستای واکسیناسیون کارکنان عملیاتی 
منطقه 9 صورت گرفت.وی در ادامه به پیگیری ها جهت اختصاص سهمیه الزم 
برای شرکت های نفتی شــمال کشور از طریق دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
اشــاره کرد و افزود: با هدف قطع زنجیره انتشار کرونا و حفظ سالمت کارکنان، 
با هماهنگی های انجام شــده، تا کنون 9۸ درصد از کارکنان ستاد، مراکز بهره 
برداری و تاسیســات تقویت فشــار گاز منطقه 9 دوز اول و ۷۷ درصد دوز دوم 
واکســن کرونا را دریافت کردند. سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز ضمن 
قدردانــی از تالش ها و پیگیری های مجدانه واحد HSE منطقه در هماهنگی 
برای واکســینه شــدن همکاران و همراهی و مشارکت پرســنل منطقه، ابراز 
امیدواری کرد که با گسترش و تسریع فرآیند واکسیناسیون و همچنین با پرهیز 
از تجمع، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماســک، به زودی از این شرایط 

سخت عبور کنیم.

نوریان:
مانور استانی سطح 3 در پاالیشگاه گاز ایالم 

برگزار شد
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از برگزاری رزمایش 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با عنوان آتش فورانی 
ناشــی از نشت گاز سمی طی یک مانور سطح ۳ استانی 
در پاالیشگاه گاز ایالم خبر داد .به گزارش روابط عمومی، 
روح اله نوریان افزود: پاالیشگاه های گازی به دلیل داشتن 
شــرایط عملیاتی و تجهیزات ویژه و ماهیت عملکردی استراتژیک همواره آبستن 
حوادث متعدد فنی عملیاتي از قبیل خطای انســانی، خوردگی تجهیزات و غیره 
می باشد که برگزاری اینگونه مانورها می تواند در بروز حوادث احتمالی جلوگیری 
و آمادگی واحدها را برای پیشگیری چند برابر کند.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم با بیان اینکه یکی از دغدغه ها، جلوگیری از نشت گاز و پیشگیری از وقوع آتش 
سوزی در واحدهای عملیاتی است، تصریح کرد: می بایست آمادگی الزم برای مقابله 
و واکنش در شرایط استراتژیک وجود داشته باشد تا بتوان به شکل موثری میزان 
آسیب های احتمالی وارده به پرسنل و خسارات را به تاسیسات به حداقل و میزان 
تاب آوری و تولید پایدار را به مرز حداکثری رســاند.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم با اشاره به اینکه این رزمایش طوری طراحی شده که تنها امکانات و تجهیرات 

خود پاالیشگاه جوابگو انجام عملیات نباشد.

نگرانی از کمبود نفت قیمت را به 
مرز 83 دالر رساند

پس از اینکه تولیدکنندگان اوپک پالس درخواست آمریکا برای 
تســریع افزایش تولید را رد کردند، بــه دنبال تجدید نگرانی ها 
در مورد عرضه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.به 
گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، پس از اینکه تولیدکنندگان 
اوپک پالس درخواســت آمریکا برای تسریع افزایش تولید را رد 
کردنــد، به دنبال تجدید نگرانی ها در مورد عرضه، قیمت نفت 
در بازارهای جهانی افزایش یافت.هر بشــکه نفت برنت با 2.2۰ 
دالر افزایش ۸2.۷۴ دالر فروخته شــد. نفت خام آمریکا نیز با 
2.۴۶ دالر افزایش ۸۱.2۷ دالر معامله شد.ســازمان کشورهای 
صادرکننــده نفت و هم پیمانانش موســوم به اوپک پالس، روز 
پنجشــنبه توافق کردند به برنامه خود برای افزایش تولید نفت 
به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز از دسامبر پایبند باشند؛ جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواستار تولید بیشتر برای کاهش 
قیمت ها شــده بود.باب یاگر، تحلیلگر بازار گفت، تصمیم اوپک 
برای ادامه مسیر و عدم واکنش قابل توجه دولت بایدن موجب 
شــده است که رشــد نفت ادامه یابد.وی افزود، تنها یک تالش 
هماهنگ با چین و سایر کشورهای درگیر، می تواند کمبود نفت 
در بازار را برطرف کند.قیمت نفت برنت طی هفته گذشته برای 
دومیــن هفته متوالی حدود 2 درصد و نفــت خام آمریکا 2.۷ 

درصد کاهش یافت

آزادسازی قیمت انرژی ، به نام عدالت و 
به کام کسری بودجه

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در مکاتبه ای، با اشاره به اینکه، جهانی سازی 
قیمت انرژی، مســیر تامین کســری بودجه از جیب مردم است، تاکید 
کرده اســت که قیمت گذاری پلکانی انرژی مسیر افزایش درآمد دولت 
است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اندیشکده اقتصاد 
مقاومتی در نامه ای به میرکاظمی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور، 
بــه نقد گزاره های مطرح شــده در گزارش اخیر این ســازمان با عنوان 
»یارانه هــا در اقتصاد ایران )با تاکید بر یارانه های فرابودجه ای و پنهان(« 
پرداخت. بر اســاس گزارش مذکور که شــهریور ماه امسال منتشر شد، 
میزان یارانه اعطایی در بخش انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱2۰۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد شــده اســت.در این نامه رقم محاسبه شده 
یارانه حامل های انرژی که با واژه »یارانه پنهان« مطرح شــده، از جهت 
وابستگی به قیمت های جهانی و نرخ ارز و همچنین مسیری برای کاهش 
کسری بودجه مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده است که این قبیل ارقام 
نجومی برای یارانه های انرژی می تواند منجر به خطا در سیاستگذاری و 
تصمیم گیری های کالن کشور شــود. با وجود این تاکید شده است که 
شــرایط فعلی قیمت گذاری حامل های انرژی از جهات »توزیع عادالنه 
یارانه های انرژی«، »عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت« و »کنترل 
مصارف غیرضرور و مشــترکین پرمصرف و بدمصرف« مطلوب نیست و 
الزم است با شناسایی درست وضع موجود تصمیمات متناسب اخذ شود.

افزایش صادرات بنزین آمریکا به رغم گرانی قیمت
در حالی که دولت آمریکا نگران قیمت باالی بنزین اســت و حتی از اوپک پالس برای افزایش 
تولید نفت درخواســت کرده است، پاالیشگاههای آمریکایی امسال بیشترین میزان بنزین را در 
سه سال اخیر صادر کرده اند.به گزارش ایسنا، صادرات بنزین آمریکا در هشت ماه نخست امسال 
به ۸۰2 هزار بشکه در روز افزایش یافت که باالترین میزان برای این دوره از سال 2۰۱۸ پیش از 
شایع شدن پاندمی به شمار می رود. همزمان رانندگان آمریکایی باالترین قیمت از سال 2۰۱۴ 
به این طرف را برای خرید بنزین پرداخت می کنند. تقاضای خارجی برای بنزین همچنان رو به 
افزایش خواهد بود زیرا مکزیک که بزرگترین واردکننده بنزین آمریکاست، همچنان در مراحل 
ابتدایی خروج از پاندمی ویروس کروناست.نرخ باالی صادرات بنزین آمریکا تصویر کلی از تقاضای 
جهانی برای نفت را نشان داده و محدودیتهای دولت بایدن برای کنترل قیمتها را بارز می کند. 
جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا اعالم کرده که دولت در حال بررسی برداشت از ذخایر نفت 
اســتراتژیک است اما شرکت مشاوره انرژی اسپکتس بر این باور است که اقدام مذکور تنها یک 
راهکار موقتی برای کمبود عرضه در بازار اســت.اکثر صادرات بنزین ایاالت متحده به آمریکای 
التین می رود. پاالیشــگاهها ۱۳9 هزار بشــکه در روز به برزیل ارسال کردند که باالترین حجم 
از ســال ۱9۴۵ به این طرف محسوب می شــود. مکزیک که بزرگترین خریدار خارجی بنزین 
آمریکاســت، هنوز به ســطح پیش از شــیوع کووید ۱9 بهبود پیدا نکرده اما با بهبود اقتصاد از 
تبعات پاندمی، در مدت دو سال آینده احیا خواهد شد.بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش قیمت 
بنزین برای مصرف کنندگان تنها مشکل آمریکا نیست. افزایش قیمت دالر به حدی قوی بوده 
که واردات بنزین کشورهای آمریکای التین را به یکباره بسیار گرانتر کرده است. قیمت بنزین در 
برزیل امســال ۴۶ درصد رشد کرده و به باالترین حد از سال 2۰۱۳ رسیده است. قیمت بنزین 
در مکزیک به حدی باالست که بعضی از شهروندان مکزیکی ممکن است روز دوشنبه که مرزها 

بازگشایی می شوند، به آمریکا بروند تا باک خودروهایشان را پر کنند.

تدوین شبکه تست استاندارد با داده 
های واقعی بخشی از شبکه توزیع 

نیروی برق جنوب استان کرمان
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، بتول شیخ 
شعاعی معاون دفتر مهندسی و برنامه ریزی 
شرکت از تدوین و راه اندازی "شبکه تست 
استاندارد با داده های واقعی بخشی از شبکه 

توزیع شــرکت" خبر داد و گفت: با توجه به نیاز صنعت برق، جهت 
انجام پژوهش بر روی داده های واقعی شبکه های توزیع و استخراج 
نتایج واقعی و نیز نیاز دانشگاه ها به شبکه مرجع تست داخلی؛  این 
شــرکت اقدام به تعریف پروژه تحقیقاتی با عنوان "بررسی و تحلیل 
ایجاد بانک اطالعاتی مبتنی بر داده های واقعی بخشی از شبکه توزیع 
برق جنوب اســتان کرمان" جهت انجام مطالعات پژوهشی در الیه 
های متفاوت اطالعاتی نمود که توسط یکی از محققان، آقای حمید 
رضا اسماعیلیان به انجام رسید.وی افزود: نتیجه این کار تحقیقاتی، 
تدوین و راه اندازی شــبکه تست با داده های واقعی بخشی از شبکه 
توزیع تحت پوشش این شــرکت به صورت استاندارد می باشد که 
عالقه مندان می توانند شبکه تست نمونه را در پورتال این شرکت به 
آدرس https://sked.co.ir  در زیر سایت تحقیقات، شبکه های 
تســت SKED۱ و SKED2 دریافت نمایند.این مقام مسئول در 
ادامه سخنان خود، بیان کرد: استفاده و بکارگیری شبکه تست مذکور 
می تواند جایگزین مناسبی برای شبکه های استاندارد IEEE باشد 
بــا این تفاوت که مطالعات بر روی شــبکه ای با داده های واقعی و 
بومی، صورت می گیرد و استانداردهای الزم نیز در این شبکه لحاظ 
شــده است.وی افزود: این امکان و قابلیت شبکه جدید معرفی شده 

می تواند راهگشای مناسبی برای محققان داخلی و خارجی باشد. 

آمارهای مصرف گاز گویای رســیدن به نقطه 
هشدار در این حوزه است و آنطور که مسووالن 
اعالم کردند میــزان مصرف گاز در همین بازه 
زمانی نســبت به سال گذشــته ۱۰۰ درصد 
افزایش یافته اســت که همیــن موضوع لزوم 
توجه به مدیریت مصرف گاز را نشان می دهد.

به گزارش ایســنا، با وجود آنکه اکنون با توجه 
به تکمیل تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، بیش 
از ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز فرآورش و وارد 
شبکه سراسری می شود، باز هم ناترازی انرژی 
در گاز داریم که این امر نشان می دهد، الگوی 
مصرف درســتی در این زمینه وجــود ندارد.

مصرف گاز بخش خانگی در زمســتان ســال 
گذشــته ۶۵۰ میلیــون مترمکعــب در روز و 
رکوردی خارج از عرف اعالم شــد، این مقدار 
مصــرف، در واقع ســه یا چهــار برابر مصرف 

استاندارد جهانی است که نیاز به الگوی مصرف 
درست را الزامی می کند.

کاهش صادرات گاز
آنطــور کــه محمدرضــا جوالیــی - مدیــر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفته است 
امسال ســرما زودتر آغاز شــد و مصارف گاز 
به شــدت افزایش یافت؛ به این معنا که از سه 
هفته پیش که بارش ها آغاز شــده و همچنان 
ادامه دارد، افزایــش ۱۰۰ درصدی در مصرف 
گاز نسبت به همین بازه زمانی در سال ۱۳99 
را شاهد بودیم، ضمن اینکه پیش بینی ها حاکی 
از کاهــش دو درجه ای دما نســبت به ســال 

گذشته اســت.به گفته وی، بر همین اساس با 
تکمیل تعمیرات اساسی، ظرفیت فرآورش گاز 
را به حداکثر رساندیم و ذخیره سازی حدود ۴ 
میلیارد مترمکعبی در دو مخزن ذخیره سازی 
ســراجه و شــوریجه را نیز انجام دادیم و برای 
ورود به فصل ســرما آماده هســتیم.جوالیی 
صادرات به عراق، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان 
را جــزو تعهدهای صادراتی ایــران ذکر کرد و 
توضیــح داد: ما تا حد امــکان مقدار صادرات 
را کاهش می دهیم، امــا این نکته را نیز نباید 
فراموش کنیم که اکنون به عنوان تأمین کننده 
مطمئن گاز در دنیا شناخته شده هستیم و در 
صورتی که از این کار ســر بــاز بزنیم، عواقب 

رفتــاری ما در بحث بین المللی مــا را از زمره 
تأمین کننــدگان مطمئن گاز در منطقه خارج 

می کند.

نیازمد همراهی مردم هستیم
محمد عســگری - سخنگوی شرکت ملی گاز 
نیز در این رابطه به ایسنا گفت:  میزان مصرف 
گاز در روز جمعه به ۳۷2 میلیون متر مکعب در 
بخش خانگی و تجاری رسید و باید گفت که از 
زمان شروع سرما مصرف گاز در مزر هشدار قرار 
میگیرد و الزم اســت مردم به مدیریت مصرف 

توجه داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت در میزان مصرف و 
صرفه جویی در گاز، تاکید کرد: الزم است همه 
مشترکان نســبت به این مهم حساس باشند؛ 
دمــای ۱۸ تا 2۱ را مدنظر قرار دهند، از لباس 

های گرم در داخل منزل استفاده کنند و برای 
گذر از این چالش همراهی الزم را با شــرکت 

گاز داشته باشند.

محدودیتی برای صنایع اعالم نشده است
به گفته ســخنگوی شــرکت ملی گاز، هرچه 
میزان صرفه جویی افزایش یابد منافع آن بیشتر 
است، چراکه با افزایش مصرف محدودیت ها به 
سمت صنعت و تولید حرکت می کند و در واقع 
تاثیر این مصرف بــی رویه در تمام ابعاد دیده 
می شود.عسگری در پاسخ به این سوال که آیا 
تاکنون محدودیتی برای صنایع و یا نیروگاه ها 
اعمال شده اســت، گفت: برای نیروگاه ها یک 
ســبد سوخت در نظر گرفته شــده که وزارت 
نفت آن را تخصیص می دهد و برای صنایع نیز 

تاکنون محدودیتی ایجاد نشده است.

مصرف گاز به نقطه هشدار رسید
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گزیده خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در حوزه لوازم خانگی در پاکستان
وزیر صنعت، معــدن و تجارت ضمن اعالم برنامه ریزی برای 
افزایــش تجارت پنج میلیارد دالری ایران و پاکســتان تا دو 
ســال آینده گفت که ایران می توانــد در حوزه های لبنیات و 
لوازم خانگی در پاکستان سرمایه گذاری کند.به گزارش ایسنا، 
رضا فاطمی امین در حاشیه افتتاحیه نهمین اجالس کمیته 
مشترک تجاری ایران و پاکستان در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه ایران و پاکستان دو کشور بزرگ و مهم در منطقه هستند، 
تصریح کرد: متاسفانه این دو کشور روابط اقتصادی مناسبی 
ندارند. در جلسه امروز توافق شــد حجم روابط اقتصادی دو 
کشــور تا دو سال آینده پنج برابر وضعیت کنونی شود و به ۵ 
میلیارد دالر برسد و تا سه ماه آینده مشکالت و موانعی که در 
توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشــور وجود دارد برطرف شود.

وی با تاکید بر اهمیت روابط با همسایگان برای دولت سیزدهم 
نیز گفت: اقتصاد ایران و پاکستان مکمل هستند و می توانیم 
عالوه بر مبادالت کاال در سرمایه گذاری مشترک فعالیت کنیم.

به گفته این مقام مسئول ایران می تواند در حوزه های لبنیات 
و لوازم خانگی سرمایه گذاری کند و عالوه بر این تبادالت بین 
دو کشــور را به تبادالت منطقه ای توسعه دهد.فاطمی امین 
افزود: مهم ترین مانع پیش از این اراده بود، اما در حال حاضر 
این اراده بین دو کشــور وجود دارد. مثال طی دو ماه گذشته 
ترانزیت کامیون های پاکستانی در ایران عملیاتی شد که نشان 
دهنده اراده دو کشــور برای توســعه روابط است.وزیر صمت 

همچنین با بیان اینکه در دو کشور موانعی وجود دارد، تصریح 
کرد: در این راســتا توافق شد در ایران مرکزی به عنوان نقطه 
تماس و مرکز مشابهی در پاکســتان ایجاد شود و تا سه ماه 

آینده موانع را مورد به مورد بررسی و رفع کند.

افزایش 5 میلیارد دالری تجارت با پاکستان در دستور کار

فاطمی امین همچنیــن در افتتاحیه نهمیــن اجالس کمیته 
مشترک تجاری ایران و پاکستان که با حضور وزیر شهرسازی 
کشور پاکستان برگزار شد از انجام مذاکرات برای هموار شدن 
مسیر تجارت میان دو کشور خبر داد و گفت: ایران آمادگی رفع 
موانع تجارت با پاکســتان را دارد تا روابط اقتصادی دو کشور 
ارتقا پیدا کند.وی با تاکید بر لزوم فراهم شــدن زمینه سرمایه 
گذاری شرکای پاکستانی در ایران، وعده داد که تا سه ماه آینده 
مشکالت تجاری رفع و شرایط برای توسعه تجارت فراهم شود.

در ادامه این نشســت، عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر در 
امور بازرگانی، تولید و ســرمایه گذاری پاکستان نیز با تاکید بر 
اینکه کشور پاکستان خواهان پیشرفت در تجارت با ایران است، 
تصریح کرد: تشکیل این کمیته آغازگر حل مشکالت دو کشور 
در حوزه تجاری خواهد بود.وی همچنین با بیان اینکه پاکستان 
خواهان پیشــرفت و گســترش روابط در زمینه های مختلف 
تجــاری از جمله حمل و نقــل کاال، تهاتر محصوالت، کاهش 
تعرفه ها و ایجاد بازارچه های مرزی در مسیر تجارت آزاد است، 
گفت: طی سال های گذشته در خصوص همکاری استراتژیک 
برنامه ریزی ها و توافقاتی انجام شــد، اما تاکنون محقق نشده 
اســت. این در حالی است که ظرفیت های بســیاری در ایران 
و پاکستان وجود دارد و دو کشــور در زمینه مبادالت تجاری 
مکمل یکدیگر هســتند. بنابرلین برای توسعه همکاری ها باید 

تالش بیشتری داشته باشیم.

تبعیض ارزی در واردات برنج!
در حالی تــا دو هفته دیگر ممنوعیت چهارماهه فصلــی واردات برنج به پایان 
می رسد که همچنان حدود ۱۵ هزار تن برنجی که از مدت ها قبل از ممنوعیت 
در گمرک مانده و به لحاظ زمانی و ثبت ســفارش امکان ترخیص دارد به دلیل 
عدم تامین ارز ترخیص نشده است، اما در مقابل ده ها هزار تن برنجی که بعد از 
ممنوعیت آمده و از نظر قانونی نمی تواند ترخیص شود، دارای کد رهگیری بانک 
است.به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارشــی که از سوی گمرک ایران به سازمان 
بازرسی کل کشور در رابطه با وضعیت کاالی اساسی و ارزاق عمومی به خصوص 
برنج ارائه شده، جریان واردات برنج در زمان ممنوعیت را مورد بررسی قرار داده 
است.این در حالی است که از اول مرداد تا پایان آبان ماه، زمان ممنوعیت فصلی 
برنج اعالم شد. اما در این فاصله با توجه به وضعیت بازار برنج و افزایش قیمتی 
که وجود داشت، پیشنهاداتی مبنی بر لغو ممنوعیت فصلی، زودتر از زمان مقرر و 
یا ترخیص برنج های وارداتی که بعد از ممنوعیت آمده است، مطرح شد. آن هم 
در شــرایطی که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بود فقط برنج هایی که قبل 
از ۳۱ تیرماه و شــروع ممنوعیت فصلی وارد و قبض انبار شده اند و دارای ثبت 
سفارش هســتند، امکان ترخیص داشته باشند.اما بررسی ایسنا درباره گزارشی 
که معاون فنی گمرک ایران به معاون امور نظارت و بازرســی اقتصادی و دارایی 
سازمان بازرسی کل کشور اعالم کرده از این حکایت دارد که در این مدت حدود 
۱۳ هزار تن برنج که قبل از اعمال ممنوعیت فصلی وارد آب های ایران شده اما 
زمان قبض انبار آن بعد از اول مردادماه بود، طی صدور مجوزهای الزم ترخیص 
شده اســت.با این وجود در این بین دو گروه دیگر برنج وجود دارد که از لحاظ 
تامین ارز با یکدیگر متفاوت هستند. گروه اول حدود ۱۵ هزار تن است که قبل 
از ممنوعیت واردات فصلی وارد و در گمرک وجود داشته اما هنوز کد رهگیری 
بانک جهت ترخیص صادر نشده اســت. این ۱۵ هزار تن در واقع مربوط مانده 
برنج هایی اســت که پیش از آن در قالب ترخیص ۹۰ درصدی بخش عمده آنها 
ترخیص شــده و برای خروج مابقی باید کد رهگیری بانک صادر شود تا قابلیت 
ترخیص پیدا کند ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده و در گمرک مانده است.اما گروه 
دیگر بیش از ۸۰ هزار تن برنج اســت کــه بعد از ممنوعیت فصلی وارد گمرک 
و بنادر شده و با وجود این که تاریخ رسیدن این محموله ها مطابق مصوبه ستاد 
تنظیم بازار امکان ترخیص ندارد ، کد رهگیری بانک برای عمده این محموله ها 
صــادر و می تواند بعد از پایان ممنوعیت بالفاصله ترخیص شــود، این در حالی 
است که پیش از این اعالم شده مذاکراتی جهت ترخیص این ۸۰ هزار تن قبل 
از پایان ممنوعیت فصلی جهت ورود به بازار صورت گرفته است.براین اساس، در 
حــال حاضر برنج هایی که تاریخ آنها قبل از ممنوعیت فصلی بوده کد رهگیری 
بانــک ندارد و در ایــن رابطه که چرا هنوز برای آنهــا تامین ارز صورت نگرفته 
باید دســتگاه های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی پاسخ 
دهند در حالی که برنج هایی که بعد از ممنوعیت آمده و به لحاظ قانونی قابلیت 
ترخیص ندارند، فورا تامین ارز شده اند.گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در 
نیمه اول امسال واردات برنج حدود ۷۱۴ هزار تن به ارزش ۶۰۸.۱ میلیون دالر 
بوده اســت، این واردات حدود دو سالی است که با حذف ارز ۴۲۰۰ از این کاال، 

با ارز نیمایی انجام می شود.

چرا صادرات افغانستان از راه بندر چابهار 
متوقف شد؟

بر اســاس گزارش ها، اکنون افغانستان بیشتر کاالهایش را از راه بندر کراچی و 
واگه پاکستان صادر می کند و از همین رو نقش بندر چابهار کمرنگ شده است.به 
گزارش  فارس، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعالم کرد از ۳ ماه پیش 
تاکنون، روند صادرات این کشــور از راه بندر چابهار ایران متوقف شده است.به 
گفته مسووالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به علت چالش های فنی 
در بندر »نوا شیوا« هند، بازرگانان نمی توانند کاالهای خود را از راه بندر چابهار 
صادر کنند.یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت: 
»من فکر می کنم به سبب اینکه سلسله مشکالت در بندر نوا شیوای هند وجود 
دارد، از همین رو تاجران صادرات نمی کنند.«آمارهای این نهاد نشان می دهد که 
از راه این بندر، هر ۱۵ روز یک کشــتی حامل مواد غذایی به افغانســتان انتقال 
می یابد، اما صادرات این کشــور هنوز هم متوقف اســت.این در حالی است که 
بیشتر روغن و بوره از امارات و دیگر کشورها از راه بندر چابهار به افغانستان وارد 
می شوند.از ســویی دیگر نیز، برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی چالش های 
سیاســی در افغانســتان را عامل کندی صادرات در این بندر می دانند.کاهش 
تولیدات ناخالص داخلی افغانســتان، افت کشاورزی و کاهش سرمایه گذاری ها 
نیز بر کاهش روند صادرات از راه بندر چابهار سایه افکنده است.اکنون افغانستان 
بخش زیادی از فرآورده هایش را از راه بندرهای کراچی و واگه پاکستان به جهان 

صادر می کند و از همین رو نقش بندر چابهار کمرنگ شده است.

از سر گیری مذاکرات با تیسن کروپ برای 
بهره برداری از آنومالی 19 دی 

 مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اعالم این خبر گفت: 
تفاهمنامه ای در گذشته با گروه تیسن کروپ برای بهره برداری از 
معادن به ویژه آنومالی ۱۹ دی منعقد کردیم که بنا به دالیلی لغو 
شد اما مذاکرات از سر گرفته شد. ناصر تقی زاده افزود: ما به دنبال 
جذب تیسن کروپ هستیم تا جدیدترین شیوه های معدنداری دنیا 

را در معــادن خود پیاده کنیم.وی اظهار امیدواری کرد، البته حدود ۸۰ درصد از تجهیزات 
مورد نیاز برای بهره برداری از معادن جدید مانند نقاله ها، نوارها و سنگ شکنها، امکان ساخت 
داخل دارد اما درصددیم در مهندسی معدن برای نخستین بار از خدمات شرکتهای معتبر.  

مجرب  خارجی استفاده کنیم.

بتن ریزی اولین پروژه ی نهضت ملی مسکن 
بهارستان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارستان احداث واحدهای مسکونی نهضت ملی 
مســکن در این شهر جدید آغاز شده اســت.این پروژه مجموعا شامل احداث ۳۵۰۰ واحد 
مسکونی اســت که در فاز ۴ این شهر جدید در حال احداث می باشد.این پروژه مربوط به 
متقاضیانی است که در مرحله اول ثبت نام کرده اند.همچنین عملیات احداث محور پیاده 
و دوچرخه بلوک های ۲۲۸ و ۲۲۹ با مساحت حدود ۳۴۰۰۰ متر مربع توسط این شرکت 
در حال انجام است.از امکانات این محور می توان به بیش از ۱۴۰۰۰ مترمربع مسیر پیاده 
روی، مسیر زیبای دوچرخه سواری، پارک و فضاهای سبز متنوع شامل بیش از ۸۰۰۰ متر 

جدول گذاری، ۲۹۱ پایه روشنایی و ۱۹۲۰۰ مترمربع باغچه اشاره کرد.

چهارمین همایش ملی پدافند غیرعامل اداره کل راه 
و شهرسازی استان گلستان برگزار شد

چهارمین همایش ملی پدافند غیرعامل در مدیریت شــهری  بصورت ویدئوکنفرانســی به 
ریاســت وزیر راه  وشهرسازی و با حضور رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با حضور 
مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرســازی اســتان  برگزار شــد.چهارمین همایش ملی 
پدافند غیرعامل در مدیریت شــهری همزمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل  بصورت 
ویدئوکنفرانسی به ریاست  مهندس رستم قاسمی، وزیر محترم راه  وشهرسازی و با حضور 
سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور  و با حضور مهندس محبوبی مدیرکل 

راه و شهرسازی استان  در سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

واگذاری دو فقره سند مالکیت از اراضی شهری 
شهرستان گنبد کاووس به اداره کل راه و 

شهرسازی استان گلستان
جلســه واگذاری دو فقره سند مالکیت از اراضی شــهری شهرستان گنبد کاووس به اداره 
کل راه و شهرســازی اســتان  در راستای ســاخت طرح نهضت ملی مســکن در استان 
گلستان باحضور دکتر شــادمهر نماینده محترم  مردم شریف شهرستان گنبد کاووس در 
مجلس شورای اسالمی،مهندس کریمی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
گنبد کاووس،مهندس محبوبی مدیرکل محترم راه و شهرســازی استان گلستان و هیات 
همراه،مهندس لطفی مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مهندس رضائیان 
مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک استان،مهندس حسینی مدیرکل محترم بنیاد مسکن 

استان در سالن اجتماعات اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گنبد کاووس  برگزار شد.

دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: تا ۱۰ آبان ماه از ۸۰ میلیارد یورو 
تعهدات سررســید شــده، ۶۴ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی 
کشــور بازگشــته و ۳۸۹۱ صادرکننده به صورت صد درصدی 
ایفــای تعهدات ارزی کرده اند.احســان قمــری در گفت وگو با 
خبرنــگار مهر در مــورد آخرین وضعیت بازگشــت ارز حاصل 
از صــادرات اظهار کــرد: تا تاریخ ۱۰ آبــان ۱۴۰۰، ۸۱ درصد 
تعهدات سررسید شده صادرکنندگان ایفا شده است.دبیر کمیته 

اقــدام ارزی ادامه داد: کل تعهدات صادراتــی از ۲۲/۰۱/۹۷ تا 
۱۰/۰۸/۱۴۰۰، ۹۱ میلیارد یورو و تعهدات سررســید شده ۸۰ 
میلیارد یورو اســت که از این میزان ۶۴ میلیارد یورو به چرخه 

اقتصادی کشور بازگشته است.

بازگشت 41 میلیارد یورو توسط 38۹1 نفر
قمری افــزود: تاکنون ۳۸۹۱ صادرکننــده از مجموع ۲۸ هزار 
و ۸۱۵ صادرکننــده، صد درصد تعهــدات ارزی خود را که ۴۱ 
میلیارد یورو بــوده، ایفا کرده اند.وی گفت: ایــن ۳۸۹۱ نفر، از 
نظــر تعداد، ۱۴ درصد صادرکنندگان را تشــکیل می دهند اما 
از نظــر میزان ارزش صادراتــی، ۶۴ درصد از کل تعهدات ارزی 
را بازگردانده اند.قمری اظهــار کرد: آمار در خصوص عدم ایفای 
تعهدات ارزی متفاوت بوده و هر کس از دیدگاه کارشناسی خود 
اظهــار نظر می کند ولی باید بین صادرکنندگانی که اصاًل ارز به 
چرخه اقتصادی برنگردانده و ســایر صادرکنندگان تفاوت قائل 

شد.

60 درصد فروش ارز صادراتی در سامانه نیما
دبیر کمیته اقدام ارزی تأکید کرد: برای ایفای تعهدات ارزی ۹ 
روش داریم که شامل فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل 
صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی، فروش ارز در ســنا، 
تهاتر ارزی، صادرات ریالی تائید شده )برای سال ۹۷(، پرداخت 
بدهی ارزی و … می شود. در حال حاضر صادرکنندگان )غیر از 
صادرات ریالی که برای ســال های قبل بوده است( به هر روشی 
که بخواهند بدون ســقف می توانند ایفای تعهد کنند.وی ادامه 
داد: خوشبختانه استفاده از روش های واردات در مقابل صادرات 
ُخــرد و واگذاری ارز پروانه صادراتی ۳۰ درصد از ایفای تعهدات 
ارزی را بــه خود اختصاص داده اســت.قمری گفت: ۶۰ درصد 
ایفای تعهدات ارزی نیز از طریق فروش ارز در سامانه نیما است 
که این رقم قباًل ۸۰ درصد بود. باید توجه داشــت که فروش ارز 

در نیما بیشــتر برای پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها است 
و باقی صادرکنندگان تمایل به اســتفاده از دو روش فوق الذکر 
دارند. شاید نســبت کم باشد اما فضا باز شده تا صادرکنندگان 
به ویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط با استفاده از روش های 
دیگر غیر از سامانه نیما اقدام به ایفای تعهدات ارزی کنند.وی در 
مورد مهلت ایفای تعهدات ارزی گفت: صادرکنندگان سال ۹۹ 
تا پایان آبان سال ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان آذر 
۱۴۰۰ فرصــت دارند که ایفای تعهدات ارزی کنند.دبیر کمیته 
اقدام ارزی در خصوص صادرکنندگان سال ۹۷ نیز گفت: فرصت 
ایفــای تعهدات ارزی این گروه تمام شــده مگر اینکه با کمیته 
اقدام ارزی مکاتبه ای انجــام دهند و در این کمیته تصمیماتی 
گرفته شود.قمری تاکید کرد: افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی 
در راستای استفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسهیل و تسریع 
ایفای تعهدات ارزی بوده و بر این اساس، افزایش مهلت ها برای 

کلیه صادرکنندگان و بر اساس، ضوابط، صورت می گیرد.

دبیر کمیته اقدام ارزی خبر داد؛

بازگشت 64 میلیارد 
یورو ارز صادراتی به 
کشور
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سناریوینافرجاموعدهتقویتبورستکرارمیشود؟گزیده خبر
پس از وعده و وعیدهای بی شمار بورسی سال قبل، درحالی 
چشم مردم به تابلوی معامالت بازار سرمایه خشک شده است 
تا شــاید بتوانند از این دریاچه ســرخ اصل پول خود را پس 
بگیرند که باز هم وعده تقویت بازار سرمایه از سوی دولتمردان 
به گوش می رسد؛ وعده ای که کم و کیف و اساس آن حداقل 
هنوز، مشخص نیست.به گزارش ایسنا، سهامدار بازار سرمایه 
حتما و قطعا وعده و وعیدهایی که در ســال ۱۳۹۹ از سوی 
مسئولین مرتبط و غیرمرتبط درمورد این بازار داده شد را به 
خاطر دارند. روزهایی که شاخص کل بورس هنوز دو میلیون 
واحد را فتح نکرده بود و مسئوالن به بهانه های مختلف مردم 
را به سرمایه گذاری در بورس دعوت می کردند که این اتفاق 
در کنار آزادســازی سهام عدالت باعث شد تا پای حداقل ۵۰ 

میلیون از مردم ایران به بورس باز شود.

امید واهی مردم برای به دست آوردن اصل سرمایه خود
مردمی که متاســفانه اکثرا بدون آگاهی و به صورت مستقیم 
در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کرده و بسیاری از آن ها سقف 
باالی سر خود را تبدیل به سهم هایی کردند که در یک سال 
گذشــته کمتر رنگ سبز به خود دیده اســت.در هر صورت 
شاخص کل بورس سقوط خود را بعد از اینکه مرز دو میلیون 
واحد نیز گذشت آغاز کرد و از همان ابتدای کار باز هم وعده 

مسئوالن برای بهبود وضعیت بورس به گوش می رسید.
وعده های کوتاه مدتی که گاه به دلیل جو روانی مثبت ناشی 
از وعده تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه 
و تثبیت بازار و گاه به دلیل اجبار حقوقی ها بر خرید ســهام 
باعث ســبز رنگ شدن بازار می شــد اما باز هم تمایل بازار به 
ریزش بود! به طوریکه در ســال ۱۳۹۹ شاخص کل بارها مرز 
یــک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را به دســت آورد و دوباره از 
دســت داد و همین سبز شــدن گاه به گاه بازار و وعده های 

مســئوالن باعث می شــد مردم به امید به دست آرودن اصل 
سرمایه خود در این بازار ماندگار شوند.

صبر تا چه زمانی؟!
به هر حال اکنون در نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ هستیم و بیش 
از یک ســال از آغاز ریزش بازار گذشــته است، دولت عوض 
شده اما وضعیت بازار و وعده ها همانند گذشته است. چراکه 
شــاخص کل بورس در تابستان ســال جاری باز هم توانست 

کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را کســب کند اما دوباره 
ورق بازار برگشــت و روند نزولی در این بازار شــاخص را در 
هفته های گذشــته تا یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد کاهش 
داد.در ایــن روزهای بی ثبات بازار اســت کــه دوباره تقویت 
بازار ســرمایه به گوش می رســد. به طوریکه محسن رضائی، 
معاون اقتصادی رئیس جمهور طی یک هفته گذشــته دوبار 
بر تقویت بازار ســرمایه تاکید کرده است.یک بار در نهم آبان 
ماه و در کمیسیون اقتصادی مجلس بود که گفت: برنامه های 

جدیدی برای بهبود شرایط داریم و به احتمال زیاد در آذرماه 
خبرهای خوبی به مردم خواهد رسید. دولت برای تقویت بازار 
سرمایه اقدامات متعددی را پیگیری می کند؛ زیرساخت بازار 
سرمایه در حال تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود 
مربوط به ۵۰ ســال گذشته بوده و ســنتی است و بازار نمی 
تواند انعطاف داشته باشد.رضایی با بیان اینکه از آنجا که بازار 
ســرمایه را برای آینده اقتصادی کشور بسیار مهم می دانیم، 
اهمیت فوق العاده ای برای آن قائل هستیم و آن را تقویت می 
کنیم، تصریح کرد: سهامداران این بازار صبر و حوصله داشته 
باشند؛ آینده بورس بسیار خوب خواهد بود.همچنین در تاریخ 
۱۳ آبان و در پایان جلســه ستاد  تسهیل و رفع موانع تولید 
در استان خوزستان با بیان این که بازار بورس تقویت خواهد 
شــد، گفت: کل بازار بوس در حال برنامه ریزی و اصالحاتی 
است و دولت مصمم است که این اصالحات را ادامه دهد.قطعا 
تقویت بازار سرمایه اگر بر پایه اصول مشخص و شفافی باشد 
می تواند مایه امیدواری ســرمایه گذاران فعلی و باعث جذب 
نقدینگی بیشتر شود و منجر به پررنگ کردن نقش این بازار 
در چرخه تولید کشور شود. اما اینکه صرفا وعده تقویت بازار 
سرمایه از ســوی معاون اقتصادی رئیس جمهور بدون هیچ 
نقشــه راه مشخصی مکررا تکرار شــود، این سوال را در ذهن 
ایجاد می کند که آیا ســناریوی نافرجام تقویت بازار سرمایه 
در ســال ۱۳۹۹ تکرار خواهد شــد؟قاعدتا انتظار می رود اگر 
دولت برنامه مشــخصی برای تقویت این بازار دارد به صورت 
شــفاف اعالم و برنامه را عملیاتی کند. نه اینکه همانند دولت 
قبل که حتی ۱۰ مصوبه نیز برای بهبود وضعیت بازار تعیین 
شــد و تقریبا هیچکدام رنگ اجرا به خود ندید، دوباره وعده 
ها عملیاتی نشــوند و بهبود وضعیت بورس به ســرابی برای 
سهامداران تبدیل شود. سهامداران باز هم به صبر دعوت می 

شوند اما دقیقا تا چه زمانی؟!

دیدار مدیرعامل بانک تجارت با مدیران 
شرکت های پتروشیمی

دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت در سفر دو روزه به منطقه 
عسلویه با مدیران عامل شرکت های پتروشــیمی نوری، سبالن، دماوند، پارس، 
پردیس، کنگان، کاویان، بوشهر، مرجان، زاگرس و آریا ساسول دیدار و گفت وگو 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخالقی در نخستین سفر کاری 
خود به عنوان مدیرعامل بانک تجارت با مدیران عامل یازده شــرکت پتروشیمی 
مســتقر در منطقه دیدار و پنج واحد بانکی جدید بانک تجارت در این منطقه را 
افتتاح کرد.مدیرعامل بانک تجارت در جلسه با مدیران این شرکت ها با بیان اینکه 
این بانک سعی کرده با شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی به صورت حرفه ای 
و تخصصی همکاری کند گفت: اکنون ساختاری بسیار مناسب و توانمند در بانک 
تجارت به منظور ارائه خدمات تخصصی به مجموعه های پتروشیمی شکل گرفته 
و آثــار این رفتار حرفه ای در مواجهه اندیشــمند و حرفه ای مدیران و کارکنان 
شرکت های پتروشیمی با همکاران ما در استان بوشهر مشخص است.دکتر اخالقی 
با اشاره به جایگاه بانک تجارت در حمایت از صنعت پتروشیمی کشور تاکید کرد: 
تجربه سال ها خدمت رسانی به فعاالن عرصه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، بانک 
تجــارت را به بانک متخصص در این حوزه تبدیل کرده اســت و ما وظیفه خود 
می دانیم که در اجرای طرح های توسعه محور، همچون مشاوری امین و پشتیبان 

توانمند در کنار این صنعت حضور داشته باشیم.

بازدید رییس جمهور از شرکت تولیدی مورد 
حمایت بانک توسعه تعاون 

رییس جمهور طی سفر به استان ســمنان از شرکت تولید وسایل سرمایشی و 
گرمایشــی سنگرکار بازدید کرد.در بازدید آیت اهلل رئیسی ضمن بررسی وضعیت 
تولید و اشــتغال شرکت ســنگر کار گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی با ایجاد 
ارزش افزوده مناسب، از ارکان مهم اقتصاد ملی محسوب می گردند. وی با بررسی 
مشکالت مطرح شده از سوی مدیران و کارگران، به مقامات ذیربط دستور اقدامات 
الزم برای رفع موانع افزایش تولید این کارخانه صورت پذیرد.مدیرعامل شــرکت 
سنگرکار ضمن تشکر از تشریف فرمایی آیت آله رئیسی به استان، از حمایت های 
بی دریغ و پشتیبانی بانک توسعه تعاون از واحد های تولیدی تقدیر و تشکر نمود. 
وی افزود بانک توسعه تعاون در طی سالیان اخیر همواره حامی واحدهای تولیدی 
استان بوده و این حمایت ها باعث رشد و بالندگی واحدهای تولیدی استان شده 
است. گفتنی است بانک توسعه تعاون ضمن ارائه انواع خدمات بانکی به شرکت 
موصوف تاکنون بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش، اعتبار 

اسنادی و منابع صندوق توسعه ملی به شرکت سنگر کار پرداخت نموده است
.

گزارش عملکرد اعتباری بانک توسعه صادرات ایران در پایان شهریور ماه:
رشد 43 درصدی تسهیالت اعطایی

مجموع تســهیالت اعطایی بانک توســعه صادرات ایران در شش ماه اول سال 
جاری به میزان 8۹،6۰۰ میلیارد ریال بوده اســت که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل با رقم 62،۵8۰ میلیاردریال به میزان ۴۳ درصد رشــد داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات به نقل از معاونت اعتبارات این 
بانک ، مجموع تســهیالت اعطایی بانک در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱2۹،۱2۴ 
میلیاردریال بوده است.همچنین مانده تسهیالت بانک تا پایان شهریور ماه سال 
جاری 6۴8،۴۴۴ میلیاردریال اســت که درصد رشــد نسبت به پایان سال قبل 
7.8درصد است.براساس این گزارش مانده تسهیالت بانک در بخش ریالی تاپایان 
شــهریور ماه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۰۱،۰۴۱میلیارد ریال و مانده تسهیالت بانک 
در بخش ارزی برابر با ۳،۴۳6 میلیون دالر است.این گزارش می افزاید : تسهیالت 
از محل منابع صندوق توسعه ملی تا پایان شهریورماه سالجاری بالغ بر 22،۳۵۹ 
میلیاردریال بوده است. بانک تا پایان شهریورماه از منابع داخلی 67،2۴۱ میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت کرده است.

مدیریت بر ترازنامه با برنامه محوری و تمرکز 
بر کسب و کار اصلی بانکداری 

بررســي تحوالت اقتصادي به ویژه پولي و بانکي کشــور در دهه اخیر، حکایت 
از عدم توازن در بازار پول، افزایش لجام گســیخته پایه پولي و نقدینگي، تورم 
مزمن و کاهش ارزش پول ملي، افزایش نرخ ارز و محدودیت فعالیت هاي ارزي، 
رقابت ناســالم بین بانک ها و موسسات اعتباري، افزایش هزینه هاي عملیاتي و 
غیرعملیاتي نظام بانکي، کاهش یا در برخي موارد صفر شــدن نرخ اســپرید در 
بانک ها، پایین بودن کارمزدهاي امور بانکي و... دارد که محصول  این چالش ها، 
خود را در تابلویي به نام »ترازنامه بانک ها« نمایان مي سازد. ترازنامه واقعي بانک ها 
و مؤسســات اعتباري بیانگر این واقعیت تلخ مي باشد که وضعیت سودآوري در 
نهادهاي بازار پول نامناســب بوده و این موضوع در بررســي شاخص هاي مالي 
بانک هاي حاضر در بورس اوراق بهادار نیز مشــهود است. این وضعیت نامناسب 
مالي در نخســتین بانک ایراني که برخي از تکالیف حاکمیتي و دولتي را نیز به 
دوش مي کشــد و همواره تالش مضاعفي براي اعتالي نظام مقدس جمهوري 
اســالمي ایران داشته، بیشتر پدیدار اســت. گام نخست بهبود وضعیت مالي و 
حرکت به ســمت ســودآوري به عنوان نقطه عطف تحــوالت واقعي در بانک، 
آسیب شناســي و تعمق در مباحث مالي و تجزیــه و تحلیل عمیق دارایي ها و 
بدهي هــا و کارآمد نمودن مدیریت بر ترازنامه بانک مي باشــد. تجزیه و تحلیل 
سمت دارایی ها و بدهی های بانک در این عرصه حساس، حکایت از این واقعیت 
مهم دارد که مهم ترین مســئله بانک در کوتاه مدت، ریســک نقدینگی است و 
یکی از مهم تریــن راهکارهای عملیاتی برای گذار از این موضوع، افزایش منابع 

بانک می باشد. 

رشد 73 درصدی سپرده های روستایی پست بانک ایران
دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران در تشریح عملکرد بانک در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ گفت: سپرده های روستایی پست بانک ایران تا پایان مهرماه سال جاری 
به رقم 2۳۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7۳ درصد رشد داشته است.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، دکتر شیری ضمن 
بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده پست بانک ایران در روستاها از طریق  بیش از ۵ هزار و 7۱6 باجه بانکی روستایی در سراسر کشور، تا مهرماه 
ســالجاری در مجموع ۱۰.6 میلیون فقره حســاب در مناطق مذکور برای روستائیان افتتاح شده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ از ۱۰ درصد رشد 
برخوردار بوده است که از این مجموع سهم سپرده ای هر یک از حسابها شامل؛ حساب قرض الحسنه جاری مبلغ ۱۳۵هزار میلیارد ریال با رشد 66 درصدی، قرض 
الحسنه پس انداز ۹ هزار میلیارد ریال با رشد ۵۳ درصدی و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ۹۱ هزارمیلیارد ریال با رشد ۱8۴ درصدی همراه بوده است.دکتر 
شیری افزود: سرانه سپرده های روستایی نیز در مدت یاد شده نسبت به دوره قبل، 6۳ درصد رشد را نشان می دهد که بیانگر تمایل بیش از پیش مردم به سپرده گذاری و 
تعمیق خدمات مالی از طریق پست بانک ایران است.مدیر عامل پست بانک ایران تصریح کرد : در حالیکه ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغال پایدار در سال ۱۳۹7 پرداخت 
شده بود، این مقدار در سال ۱۳۹8 به ۱7 هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۹ به 2۱ هزار میلیارد ریال رسید و همچنین تسهیالت ارائه شده منتهی به مهر۱۴۰۰ حدود 22.۱ 

هزار میلیارد ریال است که تاکنون حدود ۴۳ هزار نفر فرصت شغلی فراهم کرده است.

رستم قاسمی در بانک مسکن حضور یافت
مهندس رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در سومین بازدید خود از زیر مجموعه های وزارت 
متبوعش در بانک مســکن حضور یافت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، محمود 
شــایان مدیرعامل بانک مسکن در جریان حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در بانک 
مســکن در جمع مدیران ارشــد بانک گفت: از وزیر محترم راه و شهرسازی که در دوران پس 
از تصدی مسئولیت وزارتخانه، ســومین حضور خودشان را در زیرمجموعه های وزارت متبوع 
خود به بانک مســکن اختصاص دادند، تشکر میکنم؛ زیرا اولین حضور را پس از انتصاب آقای 
صالحی در مجموعه راه آهن جمهوری اســالمی داشتند و امروز بنده و کارمندان بانک مسکن 
مفتخر هســتیم که میزبان مقام عالی وزارت باشــیم.وی با بیان اینکه سردار قاسمی در دوران 
تصدیشــان بر وزارت نفت، علیرغم تحریم ها و مشــکالت عدیده کشــور، حوزه نفت کشور را 
نجات دادند تصریح کرد: یقین داریم با توجه به تجارب ارزشمندشــان، مشکالت مسکن کشور 

را هم مرتفع خواهند داد.

در مهرماه ۱۴۰۰ بررسی شد؛
سهم بانک ها از تراکنش های 

شبکه پرداخت
بانک ملت در مهرماه ۱۴۰۰ توانســته باالترین ســهم 
بــازار را از بین تمامــی بانک های پذیرنــده از لحاظ 
تعداد و مبلغ تراکنش های کارتی شــبکه شــاپرک به 
دســت آورد.به گزارش ایِبنا، براســاس آمار شــاپرک 
بانک ملت با ســهم 2۰.۳ درصدی از تعداد تراکنش ها 
و ســهم ۱۹.۴۴ درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان 
با اختالف زیاد، باالترین سهم از پذیرش تراکنش های 
بازار را بــه خود اختصاص داده و در جایگاه نخســت 
در بیــن تمام بانک هــای پذیرنده قرار گرفته اســت. 
بانک های ملــی و صادرات هــم در جایگاه های بعدی 
قرار گرفته اند.همچنین بررسی سهم تعدادی و مبلغی 
بانک های پذیرنــده از کل بازار تراکنش های هر یک از 
ابزارهای پذیرش حاکی از آن اســت که باالترین سهم 
تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشــگاهی به 
بانک های ملت، ملی ایران، ســپه و صادرات و باالترین 
سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به 
بانک های پارسیان، ملت، ملی ایران و سامان اختصاص 
دارد. باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش 
موبایلی نیز به بانک های ملــت، آینده، اقتصاد نوین و 
ملــی تعلق گرفته است.بررســی ارزش تراکنش ها نیز 
بیانگر آن است که باالترین سهم مبلغی از تراکنش های 
ابزار کارتخوان فروشــگاهی به بانک هــای ملت، ملی 
ایران، صادرات ایران و ســپه و باالترین سهم مبلغی از 
تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملت، 
آینده، سامان و پاسارگاد رسیده است. بانک های ملت ، 
آینده، اقتصاد نوین و ملی ایران به ترتیب در مکان های 
اول تا چهارم باالترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار 
پذیرش موبایلی جای گرفته اند.در بخش دیگری از  این 
گزارش، طی شاخصی سهم تعدادی و مبلغی هر بانک 
پذیرنده از کل تعداد تراکنش های همان بانک برای هر 
یک از ابزارهای پذیرش مورد بررســی و محاسبه قرار 

گرفته است..

بانک گردشگری دعوت به 
همکاری می نماید 

بانک گردشــگری از میان شاغلین و بازنشستگان نظام 
بانکی کشــور، جهت تصدی پســت ریاست شعبه در 
شهرهای تبریز، رشت و زنجان دعوت به همکاری می 

نماید.
شرایط عمومی:

۱. دارا بودن تابعیت ایراني و التزام به قوانین جمهوری 
اسالمي ایران

2. اعتقاد به ادیان رسمي کشور
روحیه  و  مناسب  عمومي  روابط  از  برخورداری   .۳

مشتری مداری و روحیه مشارکت و انجام کار گروهي
مواد  به  اعتیاد  و عدم  روان  و  ۴. سالمت کامل جسم 

مخدر و روان گردان
۵. عدم سوء پیشینه کیفری

شرایط اختصاصی:
۱. دارای حداقل ۳ ســال سابقه خدمت بعنوان رئیس 

شعبه درجه یک و دو در بانک محل خدمت قبلی
2. دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی

۳. دارا بودن حداکثر سن ۵۵ سال برای بازنشستگان
۴. بومی و ساکن شهرهای مورد درخواست

متقاضیان واجد شــرایط می توانند مشخصات و سوابق 
کاری مرتبط خود را در فرم استخدام ارسال نمایند.

اجــرای قانون جدید صــدور چک و توزیع 
چک های صیــادی تاثیر قابــل توجهی بر 
برگشــتی داشــته  آمار چک های  کاهش 
اســت.به گزارش خبرنــگار ایِبنــا، قانون 
اصالح قانون صدور چک در ســال ۱۳۹7 
در مجلس شــورای اسالمی تصویب شد و 
از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع 
چک های جدید بنفش رنگ صیادی شکل 
عملیاتی به خود گرفت. در این طرح قوانین 
و دستورالعمل هایی برای افزایش شفافیت 
و همچنین بازگشــت اعتبار به دسته چک 
مورد اجرا قرار گرفته که از مهم ترین موارد 
آن محدودیت های در نظر گرفته شده برای 
دارندگان چک های برگشتی است.بر اساس 
قانون جدیــد چک محدودیت هایی متوجه 
دارندگان چک برگشــتی می شود و قانون 

یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص 
صادرکننده چک برگشــتی در نظر گرفته 
است. به عنوان مثال در زمان اعطای دسته 
چک به فرد، وی اهلیت سنجی می شود و در 
صورت دارا بودن چک برگشتی، دسته چک 
بــه وی تعلق نمی گیرد. عالوه بر این زمانی 
که قرار است چک در ســامانه صیاد ثبت 
شود، ســابقه چک برگشتی توسط سامانه 
کنترل می شود و در صورتی که صادرکننده 
دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت 
چک به وی در سامانه صیاد داده نمی شود.

این محدودیت ها موجب شده که آمار چک 
برگشــتی کاهش قابل توجهی داشته باشد 
و قانون گذار و مجــری به یکی از مهم ترین 
اهــداف این طــرح یعنی بازگشــت اعتبار 
به دسته چک نزدیک شــوند.آمارها نشان 
می دهد که کاهش آمار چک برگشــتی از 
فروردین تا پایان شهریورماه سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور 
توجه اســت. بر اســاس آن نسبت مجموع 
چک های برگشــتی به مجمــوع چک های 
مبادله ای 6 ماهه نخست سال جاری حدود 

۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در 
ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.2 درصد بوده است. 
لذا به نظر می رسد ســخت گیری قانون در 
زمینه تخصیص دســته چک و صدور چک 
موثر بوده اســت.این آمار در حالی است که  
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بالغ بر 
دو میلیون و پانصد هزار دسته چک معادل 
۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که 
از ایــن میزان تقریباً  2۳ درصد یعنی حدود 
2۳ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت 
شــده و به گردش افتاده است. همچنین از 
2۳ میلیون فقره چکی که به گردش افتاده 
است، در حدود 8۹ درصد توسط گیرندگان 
تأیید شده است و به طور متوسط در هر روز 
حدود ۱۱۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد 

ثبت می شود.

کاهش قابل توجه آمار چک های 
برگشتی با اجرای قانون جدید

یک کارشــناس اقتصادی می گوید ســنگینی مطالبات معوق 
بانک های دولتی به دلیل تســهیالت تکلیفی اســت که از ۵۰ 
سال پیش بر آنها تکلیف شده است و حتی بانک های خصوصی 
هم تا حدودی با این مشــکل مواجه هستند.بهاالدین حسینی 
هاشمی در گفت وگو با ایِبنا با اشاره به وظایف بانک ها و موانعی 
که در مســیر فعالیت آنها وجــود دارد، اظهار کرد: جمع آوری 
پس اندازهــای خرد و تامین ســرمایه مهم ترین نقش بانک به 
عنوان واسطه وجوه است که مردم با اطمینان نقدینگی خود را 
به بانک می سپارند. بانک هم مشتریانی را شناسایی می کند و با 
حفظ رعایت منافع سپرده گذار یعنی مدیریت ریسک اعتباری 
و اینکه پول مردم تلف نشــود تســهیالتی ارائه می دهد. این 
کارشــناس پولی و بانکی تصریح کرد: این امر در واقع از هرج 
و مرج در بــازار کاال و پول جلوگیری می کند و باعث متمرکز 
شــدن پول در بانک و تبدیل منابع جزء به سرمایه و در نهایت 
سرمایه گذاری می شود.  وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف مهم 
بانک ها مدیریت ریسک است که ریسک اعتباری مهم ترین آن 
اســت؛ به این معنی که احتمال عدم وصول مطالبات بانک را 
به حداقل برساند. برای این کار تضامین می گیرند بررسی هایی 
انجام می شــود و قدرت پرداخت مشتری نیز سنجیده خواهد 
شد تا اطمینان پیدا کنند ریسک به حداقل رسیده است. این 
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: اینکه دولت تسهیالتی را 
تکلیف می کند و به دنبال آن ریسکی متوجه بانک می شود، در 
همه دنیا ممنوع و به ضرر کشور است. اما متاسفانه سال هاست 
این موضوع در قالب تبصره هــای بودجه وجود دارد و بانک ها 
مکلف به تامین مالی می شــدند. با این امر مخاطرات بسیاری 
ایجاد کردند و اساسا ریشه زیان دهی مزمن بانک های دولتی از 

همینجا شکل گرفت. به گفته حسینی هاشمی، این امر تخلف 
است و در حال حاضر سنگینی مطالبات معوق بانک های دولتی 
به دلیل تســهیالت تکلیفی است که از ۵۰ سال پیش بر آنها 
تکلیف شــده است و حتی بانک های خصوصی هم تا حدودی 
با این مشکل مواجه هســتند. البته ممکن است خصوصی ها 
تســهیالت تکلیفی نداشته باشند اما نرخ ســودی که دولت 
دســتوری تعیین می کند هم به نوعی تکلیف اســت. از سوی 
دیگر نرخ سود وام و اعتبار کمتر از نرخ سود سپرده هاست و این 
یعنی تکلیف بد که بانک را با ریسک خطر زیاندهی و ... مواجه 
می سازد. وی افزود: به بانک های خصوصی هم از جهاتی دیگر 
تکلیف شــده است که خرید اوراق و ندادن مطالبات بانک ها از 
جمله آنهاست. حتی زمانی که دولت نتواند پول پیمانکاران را 
بدهد طبیعتا پیمانکاران هم پول بانک ها را نمی دهند و بانک ها 
مجبور می شــوند تخلفی به نام اضافه برداشت داشته باشند. 
به اعتقاد این کارشــناس مســائل پولی و بانکی، هر تکلیف و 
سیاستی که منجر به وارد کردن ریسک به بانک ها شود نوعی 
ضربه به بخش خصوصی اقتصاد اســت چرا که بانک ها تامین 

مالی بخش خصوصی اقتصاد را بر عهده دارند. 

بانک ها باید خصوصی باشند اما نه بدون ضابطه
حســینی هاشمی با تاکید بر اینکه دولت ها می توانند بانک ها 
را به عنوان بازوی توانمند در راستای توسعه اقتصادی کشور 
به کار گیرند، اظهار کرد: از ســوی دیگر می توانند با کســری 
بودجه ای که دارند برای جبران ناتوانایی های خود برای تامین 
منابع بودجه بــه بانکها تکلیف کنند و مطالبــات بانک ها را 
بگیرند. او می گوید با دولتی شدن بانک ها و تجمیع بانک های 

خصوصی مخالف اســت و درست از زمانی که بانک ها دولتی 
شدند این مسائل و مشــکالت کنونی ایجاد شد. چون وقتی 
بانک ها دولتی باشــند، دولت خــود را مالک آنها می داند و به 
هر جهتی آن را هدایت می کند. این کارشــناس مسائل پولی 
و بانکی معتقد اســت بانک ها باید خصوصی باشــند اما نباید 
بدون ضابطه و کنترل کافی و الزم اداره شــوند. ضمن اینکه 
بانک های خصوصی نباید متعلق به سهامدارانی خاص باشند 
بلکه باید برای مردم باشــند. هرجایی در دنیا که اقتصاد رشد 
کرده، دلیــل آن وجود بانک خصوصی به صــورت رقابتی با 
سیاست گذاری های درست بوده است. حسینی هاشمی ادامه 
داد: بانک های دولتی ابزاری هستند که دولت و حاکمیت بتواند 
کسری بودجه و خزانه خود را جبران کند. وی با اشاره به لزوم 
رقابت در نطام بانکی کشور، تصریح کرد: رقابت در یک اقتصاد 
آزاد شکل می گیرد. اقتصاد آزاد رقابتی یعنی بی نهایت بازیگر 
وجود دارد که هیچ کدام به تنهایی نمی توانند یک تراست یا 
کنسرسیوم ایجاد کنند. در کشور ما چون اقتصاد بسته است 
و با تحریم مواجه هســتیم و قانون پولــی و بانکی داریم که 
همه مجبور هســتند با یک شیوه و اســتاندارد عمل کنند و 
با یک نگاه کنترل و بازرســی شوند، رقابتی نمی تواند شکل 
بگیرد. این کارشــناس پولی و بانکــی در پایان تاکید کرد: تا 
بانک های خارجی وجود نداشته باشند رقابت معنا پیدا نمی 
کند. قیمت پول در کشــور ما گران اســت در حالی که شاید 
اگر بانک های خارجی وارد کشــور ما شــوند با قیمت ارزان 
تری اعتبار بدهند. ضمن اینکه بانکداری در کشــور ما زیانده 
اســت و بنابراین بانک ها مجبور شده اند به سمت امر تجارت 

و بنگاهداری بروند.

تسهیالتتکلیفیریشهناترازیبانکها
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گزیده خبر

یک چینی به اتهام سرقت اسرار تجاری و 
هوانوردی آمریکا محکوم شد

وزارت دادگســتری آمریکا اعالم کرد، یک عامل وابسته به وزارت امنیت کشور 
چین با رای هیات منصفه فدرال آمریکا از بابت اتهام توطئه برای ســرقت اسرار 
تجاری از چندین شــرکت هوانوردی و هوا فضای این کشور محکوم شده است.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یانجون شو، اولین مامور چینی 
که برای محاکمه به آمریکا مســترد شده، از بابت دو فقره اتهام توطئه و تالش 
برای ارتکاب »جاسوسی اقتصادی« عالوه بر یک فقره اتهام توطئه برای ارتکاب 
ســرقت اسرار تجاری و دو فقره اتهام مربوط به تالش برای سرقت اسرار تجاری 
محکوم شــناخته شد.بر اســاس یک بیانیه مطبوعاتی، این حکم به این معنی 
اســت که یانجون ممکن است تا میزان مجموعا ۶۰ سال حبس از بابت تمامی 
جرایمــش به عالوه جریمه هایی تا میزان بیش از پنج میلیون دالر دریافت کند. 
او قرار اســت توسط قاضی یک دادگاه منطقه ای فدرال آمریکا محکوم شود.آلن 
کوهلر جونیور، یک دســتیار مدیر اف.بــی.آی، در بیانیه ای گفت که این نهاد با 
ده ها آژانس آمریکایی برای به اشــتراک گذاشــتن اطالعات و منابع مربوط به 
مبارزه با عملیات های جمهوری خلق چین همکاری می کند.او مدعی شد: برای 
کسانی که به اهداف واقعی جمهوری خلق چین شک دارند، این باید یک هشدار 
بیدارباش باشد؛ آنها فناوری های آمریکا را به نفع اقتصاد و ارتش خود می دزدند.

یانجون طی اقداماتش که حتی به سال ۲۰۱۳ باز می گردند، متهم به استفاده از 
نام های مستعار متعدد برای انجام »جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار تجاری به 
نمایندگی از چین« شــده است. در بیانیه مذکور آمده است که چندین شرکت 
هوانوردی و هوافضای آمریکا، از جمله GE Aviation، واحدی وابســته به شرکت 

جنرال الکتریک، از جمله اهداف او بودند.

وزیر خارجه ترکیه:
  عجله ای برای به رسمیت شناختن 

طالبان نداریم
وزیر امور خارجه ترکیه با بیان اینکه این کشور عجله ای برای به رسمیت شناختن 
دولت طالبان ندارد، گفت که آنکارا در حال افزایش تدریجی تعامالتش با دولت 
جدید کابل اســت.به گزارش ایســنا به نقل از دیلی صباح، مولود چاووش اوغلو، 
وزیر خارجه ترکیه، که بودجه ۲۰۲۲ این وزارتخانه و دیگر موسسات مرتبطش 
را به کمیته برنامه ریزی و بودجه مجلس ترکیه ارائه کرد، درخصوص سیاســت 
خارجه ترکیه در مورد افغانستان، گفت که آنکارا نمی تواند نسبت به افغانستان 
بی تفاوت باشــد.چاووش اوغلو گفت: ما عالوه بر روابط تاریخی خود، با افغانستان 
نََســب مشترک داشته و در بســیاری از زمینه ها حضور و سرمایه گذاری  داریم. 
باید تروریســم، مهاجرت و خطرات مواد مخدر از مبدا افغانستان متوقف شده و 
از فروپاشــی اقتصادی و بحران انسانی جلوگیری شود.او با بیان اینکه اگر جلوی 
این خطرات در خود افغانســتان گرفته نشــود، عواقبش دامــن همه را خواهد 
گرفت، گفت: به همین دالیل، ما تعامل تدریجی با طالبان، حمایت در مســائل 
بشردوســتانه و دیپلماســی فعال در عرصه بین المللی را دنبال می کنیم. عالوه 
بــر این، جامعه بین المللی، به طور کلی، سیاســت تعامل تدریجی با طالبان را 
اعمال می کنــد. ما )نیز( عجله نداریم و به روش دیگر کشــورها عمل خواهیم 
کرد.چاووش اوغلو گفت که در دیدارش با معاون سرپرست وزارت خارجه دولت 
موقت طالبان افغانستان، بر اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر برای ثبات دائمی، 
تاکید کرده اســت.یک هیئت بلندپایه به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست 
وزارت خارجه دولت موقت طالبان، ماه گذشــته برای گفتگو با مقامات ارشــد 
ترکیه، به این کشور سفر کرد.این اولین ارتباط در سطح باال بین ترکیه و دولت 
جدید افغانســتان پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در ۱۵ اوت بود.

چاووش اوغلو پس از این دیدار، به خبرنگاران گفت که به رســمیت شــناختن 
طالبــان و تعامل با آن ها دو موضوع متفاوت اســت. وی افزود که ترکیه بر نیاز 
به یک دولــت فراگیر تاکید کرده و انتظارات خــود را در مورد امنیت فرودگاه 

بین المللی حامد کرزای بیان کرده است.

اسپوتنیک:
 »احمد مسعود« در مشهد با »اسماعیل خان« 

دیدار کرد
یک رســانه روســی مدعی شد احمد مسعود روز چهارشــنبه به مشهد آمده و 
با یکی از رهبران جهادی افغانســتان دیدار و گفت وگو کرده اســت.به گزارش 
سایت افغانستان خبرگزاری فارس، خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که »احمد 
مسعود« با پیام رئیس جمهور تاجیکستان به دیدار امیر اسماعیل خان آمده بود.

این رســانه روسی مدعی شد کهاحمد مسعود، فرمانده جبهه پنجشیر با محمد 
اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی افغانستان در مشهد دیدار کرده است.این 
رسانه افزود که احمد مسعود در این دیدار پیام دعوت، امام علی رحمان، رئیس 
جمهور تاجیکستان را برای ایجاد حکومت فراگیر آورده بود.اسپوتنیک همچنین 
تاکید کرد که فرمانده اســماعیل خان تاکنون به این پیام پاسخی نداده است.

تاکنون جبهه پنجشیر در این خصوص چیزی نگفته است.این در حالی ست که 
علی میثم نظری، سخنگوی جبهه پنجشیر در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک 

گفته بود که مسعود در داخل افغانستان حضور دارد.

 ده ها کشته و زخمی در اعتراضات منطقه 
سبز عراق

در پی درگیری های خشونت آمیز در جریان اعتراضات موسوم به »جمعه فرصت 
نهایی«، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق دستور بررسی همه جانبه وقایع 
روز جمعه در مناطق مختلف اطراف منطقه سبز و ارائه نتایج تحقیقات را صادر 
کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از عربی ۲۱، رسانه های عراقی اعالم کردند که در 
جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در »منطقه سبز« در بغداد، 
دست کم ۳ معترض کشته و ده ها تن زخمی شدند.شفق نیوز نیز به نقل از یک 
منبع امنیتی اعالم کرد در این درگیری حداقل یک تن کشته و ۳۴۶ نفر زخمی 
شــدند که حال برخی وخیم اعالم شده است.تظاهرکنندگان دولت را به سرقت 
آرای انتخاباتی آنها متهم می کنند.روز جمعه نیروهای ضد شــورش همزمان با 
آغاز اعتراضات حضور خود را در منطقه سبز تشدید کرده و چندین جاده اصلی 
در بغداد را بســتند و تدابیر امنیتی در مجاورت این منطقه اعمال کردند.در پی 
این درگیری ها مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق با تشــکیل جلســه اضطراری در مقر فرماندهی عملیات مشترک، دستور 
بررسی همه جانبه وقایع روز جمعه در مناطق مختلف اطراف منطقه سبز و ارائه 
نتایج تحقیقات را صادر کرد.الکاظمی تاکید کرد که »دستورالعمل های دقیقی 
بــه نیروهای امنیتی درباره برخورد حرفه ای با تظاهرات داده شــده و احترام به 
حقوق بشر به ویژه حق تظاهرات و ابراز عقیده یکی از اصولی است که دولت به 
آن متعهد شده است. »وی احزاب مختلف سیاسی را به آرامش و توسل به گفت 
وگو دعوت کرده و از تظاهرکنندگان خواســت تا با ضمن پرهیز از خشونت در 
هر شکل، سطح و وسیله ای« از حقوق مشروع خود استفاده کنند.همزمان برهم 
صالح، رئیس جمهور عراق درباره رویدادهای منطقه سبز اظهار داشت: تظاهرات 
مســالمت آمیز یک حق تضمین شده در قانون اساسی است و نباید از چارچوب 
قانونی مسالمت آمیز آن خارج شود.وی در توییتی افزود: »درگیری هایی که بین 
نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان رخ داد، »تاسف آور و غیرقابل قبول« است و 
تحقیقات درباره این موضوع باید پیگیری شود و اطمینان حاصل گردد که این 
اتفاق دیگر تکرار نمی شــود«.صالح خاطرنشــان کرد: حفظ امنیت عمومی یک 
وظیفه ملی اســت و همه باید خویشتن داری کنند و منافع ملی را بر همه چیز 
ترجیح دهند.عمار الحکیــم، رئیس ائتالف »دولت ملی« در عراق نیز در پیامی 
خطاب به تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی از همگان خواست تا خویشتن دار 
بوده و از کشــیده شدن اوضاع به عواقب غیر قابل تحمل جلوگیری کنند. »وی 
با تاکید بر اینکه اعتراضات در رد نتایج انتخابات از چارچوب مسالمت آمیز خود 
خارج نشــود، گفت: با نگرانی شــدید حوادث ناگوار رخ داده در مناطق مرزی 
منطقه ســبز را دنبال می کنیم.الحکیم از همه طرف ها خواست در این شرایط 
حساس به منافع عالی ملی اولویت دهند.وی از کمیسیون عالی مستقل انتخابات 
و قوه قضائیه خواست تا به طور جدی به این موضوع رسیدگی کنند.روز جمعه 
جمعی از شــهروندان عراقی در اطراف منطقه ســبز بغداد در اعتراض به نتایج 

انتخابات پارلمانی این کشور تجمع کردند.

رئیس سیا برای هشدار به روسیه درباره 
اوکراین به مسکو رفته بود

براساس گزارش سی ان ان، رئیس سیا به دستور رئیس جمهوری آمریکا به مسکو 
ســفر کرده بود تا درباره تقویت قوای روسیه در نزدیکی مرز اوکراین به کرملین 
هشــدار داده و مشــخص کند که چه چیزی محرک اقدامات روســیه است.به 
گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری سی ان ان، چندین منبع مطلع آمریکایی 
و اوکراینی آگاه از این نشســت گفتند که در جریان سفر بی سابقه ویلیام برنز، 
رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( به روسیه، او مذاکراتی با مقام های 
امنیتی ارشد کرملین داشت که مستقیما در این فعالیت نظامی دست دارند.سفر 
ویلیام برنز در شــرایطی انجام شد که آمریکا به شدت نگران تحرکات نیروهای 
روسیه و تجمیع تجهیزات آن در نزدیکی مرز شمالی اوکراین است. دولت بایدن 
اخیرا تالش هایی برای کاهش تنش های رو به رشــد میان کی یف و مسکو انجام 
داده است.منابع مطلع به سی ان ان گفتند که به دنبال برگزاری نشست هایی در 
روســیه، ویلیام برنز برای حل و فصل این تنش ها تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین گفت وگو کرد. همچنین روز پنج شــنبه یک مقام ارشد 
وزارت خارجــه آمریکا برای حمایت از این تالش ها عازم کی یف شــد.تحرکات 
آمریکا نشان می دهد مساله تحرکات نظامیان روس تا چه حد برای دولت بایدن 
اهمیت دارد. یکی از مشــاوران زلنسکی به ســی ان ان گفت: این تجدید قوا در 
کنار اخاذی انرژی، نشان دهنده یک موضع خصمانه تر روسیه است.ارزیابی ها از 
انگیزه های روسیه در میان مقام های دولت بایدن به شدت متفاوت است؛ برخی 
منابع به سی ان ان می گویند که روسیه ممکن است برای یک تهاجم آماده شود، 
در حالی که دیگران معتقدند آنها در حال برگزاری مانور هســتند یا صرفا قصد 
ترســاندن اوکراین را دارند.براساس این گزارش، رئیس سیا در نشست هایش در 
مسکو تالش کرد به روسیه نسبت به هرگونه برنامه ای برای تهاجم هشدار داده 
و تاکید کند که روسیه از نزدیک تمام تحرکات نظامیان روسیه را زیر نظر دارد.

شــبکه خبری ســی ان ان در ادامه گزارش داد که این مقام اطالعاتی آمریکا در 
ســفر دو روزه اخیر خود همچنین ابراز نگرانی کرد که »روسیه در حال نزدیک 
شدن به استفاده از صادرات های گازی خود به عنوان یک امتیاز است«، آن هم 
در شــرایطی که پیش بینی می شود اوکراین و دیگر کشورهای اروپا در زمستان 
با بحران های انرژی روبرو شــوند.   پس از نشســت ها در مســکو که این مقام 
آمریکایی با نیکوالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه و سرگئی ناریشکین، 
مدیر سرویس اطالعات خارجی روسیه مذاکره کرد، ویلیام برنز با رئیس جمهوری 
اوکراین تماس گرفت تا »نگرانی این دولت از رفتار روســیه را بیان کرده و به او 
اطمینان خاطر دهد که آمریکا از نزدیک فعالیت روسیه را زیر نظر دارد.«سرویس 

مطبوعاتی سیا هنوز در این رابطه اظهارنظری نکرده است.

ضرورت رفع نگرانی های برجامی ایران از طرف غرب
کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بر ضرورت احیای 
برجام و بازگشــت ایران به توافق هسته ای تاکید دارند، حال 
آنکه این دولت ها باید در گام نخست نگرانی های تهران نسبت 
به اجرای دقیق توافق و تامین منافــع ایران در آینده را رفع 
کنند.جمهوری اســالمی ایران در مقابل اصرار و درخواســت 
کشورهای اروپایی و آمریکا برای از سرگیری مذاکرات هسته 
ای، سیاســت صبر را در پیش گرفته است. نکته مهم و قابل 
توجه در روند تحوالت آن است که طرف های ایران در توافق 
برجام، از جمله کشــورهای اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان 
اگرچه بر ضرورت احیای برجام تاکید دارند اما هیچ راهکاری 
را برای تامین نظرات و منافع تهران و رفع دلمشــغولی های 
کشــورمان در اینده ارائه نمی دهند.در سال ۲۰۱۸ »دونالد 
ترامــپ« به راحتی  بدون هیچ دلیــل قانع کننده ای و تنها 
برای عمل به یک وعده انتخاباتی خود، ایاالت متحده آمریکا 
را با کمترین مانع از توافق برجام خارج ســاخت. از آن زمان 
به بعد تا ســال ۲۰۲۰ وی در کاخ ســفید با دو رویکرد فشار 
حداکثری و دیوار تحریمی شــرایط بسیار سخت اقتصادی را 
برای کشورمان رقم زد. در همین دوره فشار اما پایتخت های 
اروپایی صرفا نظاره گر بودند و تنها به بیان اظهاراتی در تقبیح 
رویکرد کاخ ســفید پرداختند. این کشورها هیچ گام عملی را 
برای تامین منافع ایران که در توافق هسته ای ۲۰۱۵ نسبت 
به آن تعهد داده بودند، انجام ندادند.اگرچه سه کشور اروپایی 
در ظاهــر با رویکرد ترامپ مخالف بودند اما تحریم های چند 
الیه به ویژه تحریم های ثانویه موجب شــد تا شــرکت های 
اروپایی تمایلی برای همکاری با ایران نداشته باشند. در همین 
حیــن اتحادیه اروپا نیز هیچ اقدامی را برای کاهش هراس آن 
ها انجام نداد. به نوشــته رســانه ها در حالیکه حجم تجارت 
ایران و اتحادیه اروپا در ســال  های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ساالنه به 
۲۰ میلیادر دالر و فراتر از آن می رســید اما به یکباره پس از 
خروج ترامپ از توافق هســته ای، حجم مبادالت دوطرف به 
شــدت کاهش یافت به گونه ای که واردات اروپا از ایران از ۹ 
میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۷۰۰ میلیون یورو در 
ســال ۲۰۱۹ افت کرد و همین روند در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه 
یافت.از ســوی دیگر کانال های مالی که اروپا به تهران وعده 
داده بود همچون اینستکس هم به دلیل مانع آفرینی واشنگتن 
و کم کاری تروئیکا هیچگاه به صورت واقعی عملیاتی نشد. در 
میدان عمل همه کشورهای غربی با هشدار ترامپ پشت ایران 

را خالی نمودند و با سکوت و بی عملی خود رویکرد واشنگتن 
را تائید و تقویت کردند.

در این زمینه ذکر چند مولفه مهم ضروری به نظر می 
رسد:

نخســت آنکه، اگرچه در شرایط کنونی دولت ترامپ دیگر در 
کاخ سفید حضور ندارد و »جو بایدن« دموکرات با رویکردی 
در ظاهر تعامــل گرایانه آغوش خود را برای احیای برجام باز 
کرده است اما هنوز آینده برای جمهوری اسالمی ایران مبهم 
است و گویا طرف های غربی هم عامدانه چشم خود را به روی 
نگرانی ها و بی اعتمادی تهران نسبت به واشنگتن می بندند. 
دولت بایدن در حالی سخن از اجرای برجام را تکرار می کند 
که قادر به تامین مهمترین خواســت ایران در مورد اطمینان 
از آینده نیســت. البته از لحاظ قانونی هم بایدن قادر به دادن 
چنین تضمینی نیســت اما هیچ یک از طرف ها پیشنهاد یا 
تالشــی را برای ارائه راهکاری جهت کاستن از نگرانی ایران 

انجام نمی دهند.موضوع دوم آن است که بنا بر ادعای بایدن 
و مشــاورنش دیوار تحریمی دولت ترامپ موجب شده است 
تا وی قادر نباشــد حدود یک ســوم از ۱۵۰۰ تحریمی را که 
ترامپ در مدت دو ســال علیه ایران وضع کرد، برطرف نماید. 
مساله دیگری که بر بی اعتمادی تهران می افزاید آن است که 
دولت بایدن هم از اعتیاد کاخ سفید به وضع تحریم ها دست 
نکشیده است. چنانچه در دوران بایدن نیز واشنگتن تاکنون 
افراد ونهادهای ایرانی را هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده 
است.سومین و مهمترین موضوع بی اعتمادی تهران به رویکرد 
دولت بعدی آمریکا است. درحالیکه اطمینانی به رویکرد دولت 
بایدن وجود ندارد، بسیاری از چهره های جمهوریخواه و حتی 
برخــی نمایندگان دموکرات تهدید یــا اعتراف می کنند هر 
توافقی که در دوره بایدن در زمینه احیای برجام صورت بگیرد 
از سوی رئیس جمهور جمهوریخواه بعدی به راحتی قابل لغو 
است.حال در این شرایط با توجه به مسائل فوق، وظیفه آمریکا 

و کشورهای اروپایی در جلب نظر ایران سخت تر می شود.

مدتــی قبل »بنیاد دفــاع از دموکراســی« در تحلیل روابط 
تجاری ایران و اتحادیه اروپا نوشــت که دولت های اروپایی با 
خروج ترامپ از توافق هســته ای مخالف بودند. آن ها حتی 
با تحریم های یکجانبه ترامپ مخالفت کردند و سعی داشتند 
مانع او شــوند. دولت های اروپایی حتی به صورت تلویحی به 
شــرکت های اتحادیه برای تجارت با ایران چراخ ســبز نشان 
دادند اما بخش خصوصی در قاره ســبز از تصمیم بروکســل 
ســرپیچی کــرد؛ آن ها به علت هــراس از قوانیــن آمریکا، 
تحریم های واشــنگتن را به اجرا گذاشتند.این اندیشکده در 
گزارش خود تصریح کــرد: باوجود اجرای ضعیف تحریم های 
آمریکا توسط دولت بایدن، این هراس هنوز به قوت خود باقی 
اســت. اطالعات تجارت هفت ماهه نخســت سال ۲۰۲۱ نیز 
نشان دهنده آن نیست که افزایش قابل توجهی در تجارت بین 

کشورهای اتحادیه اروپا و ایران رخ داده باشد.
موضوعی که کشــورهای اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه به 
عنوان طرف های برجام باید به آن توجه داشــته باشند، این 
است که حداقل برای ترغیب ایران به از سرگیری مذاکره، به 
این امر بپردازند که چه راهکار عملی را برای تامین بلند مدت 
منافع اقتصادی ایران در برجام بــه ویژه در صورت نافرمانی 
دوباره یا خــروج آمریکا از توافق در پیش خواهند گرفت. آن 
ها باید به صورت صریح بیان کننــد که چه ابتکاری را برای 
پیشگیری از خروج خودسرانه و بی دلیل یک کشور از برجام 
اجرا می کنند.در مورد آمریــکا ذکر این تجربه تاریخی الزم 
است. جو بایدن پیشتر در حاشیه نشست جی ۲۰  به صورت 
ضمنی در بیانیه ای متعهد شــد که در صورت رعایت برجام 
از ســوی ایران، کاخ سفید هم به آن پایبند می ماند و از آن 
خارج نمی شــود. نکته مهم آن است برای دولتی که توانست  
توافق ۲۰۱۵ را که حدود دوســال برای آن وقت گذاشته شد 
زیر پابگذارد، این اظهارات غیررســمی هیچ تعهد حقوقی را 
ایجاد نمی کند. واشنگتن می بایست مشخص کند که چگونه 
می تواند به ایران اطمینان دهد که خط مشی ترامپ را تکرار 
نمی کند و مانع وقوع آن در آینده می شود. مهم آن است که 
در هر سند حقوقی در آینده باید مشخص شود که در صورت 
بروز دوباره رویه ترامپ، جامعه بین المللی به ویژه دولت های 
اروپایی چه واکنشــی انجام می دهنــد و چه حقوقی را برای 
جمهوری اسالمی در حوزه های سیاسی و هسته ای به عنوان 

پاسخ به اشتباه واشنگتن به رسمیت می شناسند.

مســکو - ایرنــا - والدیمیــر پوتیــن 
رئیس جمهوری روســیه با اشــاره به 
اهمیت تاریخی شــبه جزیــره کریمه 
برای کشــورش اعالم کــرد که کریمه 
برای همیشــه با روسیه خواهد ماند.به 
گزارش ایرنا به نقل از دفتر مطبوعاتی 
کاخ کرملین، پوتین که برای شــرکت 
در جشــن هــای روز وحدت روســیه 
به منطقه سواســتوپل در شبه جزیره 
کریمه ســفر کرده اســت، خاطرنشان 
کرد که ســرزمین کریمه مملو از خون 
ســربازان روس است که برای حفاظت 
از آن جــان خود را فــدا کردند.وی با 
اشــاره به جنگ داخلی در روسیه پس 
از انقالب سوسیالیســتی اکتبر ســال 
۱۹۱۷ که طرفــداران حکومت تزاری 
روسیه پس از شکست در برابر بلشویک 
هــا در ســال ۱۹۲۰ از طریق کریمه 
به ترکیه ســفر کردند، اظهار داشــت: 

و  ســرزمین کریمه روزهــای دردآور 
خاطره تلخ آن را روزها را حفظ می کند 
و نه فقط نماد تراژدی برادرکشی بلکه 
ســازش ملی خواهد بود. پوتین که در 
آیینی در کنار بنای یادبود جنگ های 
انقالب سوسیالیســتی  از  داخلی پس 
ســال ۱۹۱۷ در سواستوپل سخن می 
گفت، اظهار داشــت: این بنای یادبود 
نمادی برای این خواهد بود که روسیه 
هیچگاه فرزنــدان خود را صرف نظر از 
اینکه در کدام طرف سنگر باشند از یاد 
نخواهد بود.   رئیس جمهوری روسیه در 
بخش دیگری از سخنان خود بر مالکیت 

کشورش بر شبه جزیره کریمه تاکید و 
ایــن منطقه را بخش تاریخی روســیه 
خواند. شــبه جزیره کریمه در ساحل 
دریای سیاه و جنوب اوکراین واقع شده 
است. اختالفات روسیه و اوکراین که با 
یکدیگر پیوندهــای تاریخی و مذهبی 
گسترده ای دارند از سال ۲۰۱۴ و پس 
از وقوع تغییرات در اوکراین که کی یف 
از آن بــه عنوان »انقــالب« و روس ها 
»کودتا« یاد می کنند، آغاز شده است.

مردم شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه 
پس از این اتفاق، دســت به مخالفت با 
دولت مرکــزی در کی یف زدند.با توجه 

به حضــور نظامی روســیه در کریمه، 
کرملین امنیت برگزاری همه پرسی در 
شبه جزیره کریمه را فراهم کرد و مردم 
این منطقه که اکثر آنان را روس زبانان 
متمایل به مســکو تشــکیل می دادند 
رای به اســتقالل از اوکراین و ســپس 
درخواســت پیوســتن به روسیه دادند 
که با موافقت پوتین جنبه اجرایی پیدا 
کرد.از آن تاریخ به این طرف، آمریکا و 
غرب انواع تحریم های اقتصادی را علیه 
روسیه و شــخصیت ها و شرکت هایی 
که در کریمــه فعالیت می کنند وضع 
کرده اند تا شــاید روســیه از کریمه پا 
عقــب بگذارد.اوکراین از جامعه جهانی 
خواسته است ضمن نپذیرفتن کریمه به 
عنوان جزئی از خاک روسیه، این کشور 
را اشــغالگر بخواند و به روســیه برای 
بازپــس دادن این منطقه بــه اوکراین 

فشار بیاورند.

پوتین:
 کریمه برای همیشه با روسیه 

خواهد ماند

واکسن کرونا، بهانه ای برای جنگ حقوقی ۱۵ ایالت 
علیه بایدن

 شکایت دادستان های کل بیش از ۱۵ ایالت آمریکا تحت رهبری جمهوری خواهان از رئیس 
جمهوری این کشور به دلیل دستور اجباری بودن واکسن برای کارکنان شرکت های با دستکم 
۱۰۰ کارمنــد، از آغاز جنگی حقوقی علیه جو بایــدن حکایت دارد.به گزارش ایرنا به نقل از 
پایگاه خبری آمریکایی اکسیوس، بیش از ۱۵ ایالت در سراسر آمریکا علیه دولت »جو بایدن« 
به دلیل دستور دولت فدرال مبنی بر اجباری بودن واکسیناسیون برای کارکنان شرکت هایی 
با دســتکم ۱۰۰ کارمند شــکایت کرده اند؛ اقدامی که بیش از آنچه حاکی از نگرانی ایالت 
های جمهوری خواه درباره واکسیناســیون باشد، نشــان دهنده اقدامی سیاسی علیه جناح 
رقیب است.دادستان های کل ۱۱ ایالت آمریکا دیروز جمعه علیه دولت شکایت کرده و این 
دستور را »خالف قانون اساسی، غیرقانونی و غیرعاقالنه« خواندند.ایالت های شرکت کننده در 
این شکایت عبارتند از: میسوری، آریزونا، مونتانا، نبراسکا، آرکانزاس، آیووا، داکوتای شمالی، 
داکوتای جنوبی، آالســکا، نیوهمپشایر و وایومینگ.گفته می شود این شکایت عمدتا توسط 
۱۰ دادســتان کل جمهوری خواه مطرح شده و نام »تام میلر« دادستان کل دموکرات ایالت 
آیووا نیز در میان فهرست دادستان های شاکی به چشم می خورد.روز پنجشنبه هم سه ایالت 
دیگر شامل اوهایو، کنتاکی و تنسی چند ساعت پس از اعالم حکم از سوی دولت از این طرح 
شکایت کردند. شاکیان می گویند که بایدن یک »فرمان اجرایی غیرقانونی« را امضا کرده و 
افزودند که »سیستم ما به نهادها اجازه اقدامات غیرقانونی را نمی دهد«.عالوه بر این، لوئیزیانا، 
ایندیانا و می سی سی پی هم شکایت کرده و می گویند این فرمان اجرایی دارای کاستی های 
بسیاری است. دادستان های این ایالت ها می گویند که این دستور »به هیچ وجه دالیل قانونی 
ندارد و محدودیت های قانون اساسی را هم نقض می کند«.جمعه گذشته هم ایالت تگزاس به 
طور جداگانه از دولت شــکایت کرد. »کن پکستون« دادستان کل این ایالت، گفت که دولت 
مکررا نســبت به آمریکایی هایی که ترجیح می دهند واکســن نزنند ابراز انزجار کرده است 
و مرتکب سوء استفاده شــده است.دادستان کل ایالت ایندیانا، جورجیا به همراه کارولینای 
جنوبــی، ویرجینیای غربی، آیداهو، آالباما، کانزاس و فلوریدا هم در پی فرمان اجرایی دولت 
بایدن، قصد شــکایت دارند.بایدن روز پنجشنبه اعالم کرد که که کارفرمایان با بیش از ۱۰۰ 
کارمند باید اطمینان حاصل کنند که کارگران آنها تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۲ )۱۴ دی( به طور 
کامل واکسینه شده یا هر هفته آزمایش می شوند، در غیر این صورت با جریمه های فدرال 
حدود ۱۴ هزار دالر به ازای هر تخلف مواجه می شوند.  براساس آخرین آمار منتتشر شده تا 
به امروز ۵۸.۲ درصد کل جمعیت آمریکا هر دو دز واکسن کووید-۱۹ را دریافت کرده اند و 
این در حالی است که آمریکا به تازگی تزریق دز سوم را به سالمندان باالی ۶۰ سال و گروه 

های آسیب پذیر آغاز کرده است.

 چین مقامات ارشد تایوان
 را تحریم کرد

 دولت چیــن به دلیل آنچه »تحریک دشــمنی در سراســر تنگه 
تایوان« نامید؛ تحریم هایی را علیه رئیس دســتگاه اجرایی، مسئول 
قانونگذاری محلی و وزیر خارجه جزیره تایوان اعمال کرد.به گزارش 
ایرنا از ســی جی تی ان، »جو فِنگلیان« سخنگوی دفتر امور تایوان 
شورای دولتی چین گفت که پکن این افراد را که در لیست  »تجزیه 
طلبان سرسخت« قرار گرفته اند؛ بر اساس قانون، تحریم خواهد کرد.

او گفت: سو تِسنگ-چانگ رئیس دستگاه اجرایی تایوان، جوزف وو 
وزیر امور خارجه و یو سی-کون مسئول قانونگذاری محلی از جمله 
کسانی هستند که درگیری های دو سوی تنگه را برانگیخته و برای 
تجزیه کشور با نیروهای خارجی همکاری دارند.جو افزود که بر این 
اساس آنها از ورود به چین از جمله هنگ کنگ و ماکائو منع خواهند 
شد.همچنین بر اساس این تحریم، شرکت ها و حامیان مالی مرتبط 
با افرادی که در فهرســت هستند، مجاز به کسب سود در سرزمین 
اصلی نخواهند بود.جو سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین 
به جدایی طلبان تایوان هشدار داد و گفت: »آن کسانی که اجدادشان 
را فراموش می کنند و به سرزمین اصلی خیانت می کنند و یا کشور 
را تجزیه می نمایند، هرگز سرانجام خوبی نخواهند داشت و بی تردید 
توســط مردم طرد و توسط تاریخ قضاوت خواهند شد.«این سخنگو 
در عین حال تاکید کرد که ســرزمین اصلــی چین مطابق با قانون 
مســئولیت کیفری جدایی طلبان را دنبال خواهد کرد و این جدایی 
طلبان به صورت مادام العمر مسئول کارهایشان باقی خواهند ماند.

همزمان با این اقدامات چین، شــورای امور سرزمین اصلی تایوان به 
شــدت به این تحریم ها واکنش نشــان داد و اعالم کرد ما رعب و 
تهدید از ســوی پکن را نمی پذیریم.این شــورا گفت که اگر چین 
تالش کند دموکراسی و آزادی تایوان را از بین ببرد، اقدامات متقابل 
انجام خواهد داد.چین، تایوان را یکی از اســتان های خود می داند و 
معتقد اســت این استان باید به خاک اصلی چین بازگردد اما امریکا 
در سال های اخیر به طرق مختلف به دنبال تقویت تایوان به منظور 
چالش آفرینی برای چین است؛ اقدامی که از سوی چین و بسیاری از 

کشورهای جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است.
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پژوهشــگران »دانشــگاه واترلو«، رباتی را طراحی و ابــداع کرده اند که 
می تواند تزریق واکســن را به صورت خودکار و بدون نیاز به سوزن انجام 
دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس، بسیاری از مردم، این روزها 
واکســن کووید-۱۹ را دریافت می کنند و تا مدتی تزریق این واکسن را 
ادامه خواهند داد. پژوهشگران »دانشگاه واترلو« )UWaterloo(، یک ربات 
جدید را طراحی کرده اند که با واکسیناسیون انسان ها به صورت خودکار و 
بدون سوزن می تواند این روند را ساده تر کند.این ربات موسوم به »کوبی« 
)Cobi(، توســط استارت آپ »کوبیونیکس« )Cobionix( ساخته شده که 
یک شــرکت وابسته به دانشگاه واترلو اســت. به گفته پژوهشگران، این 
نخستین رباتی است که تاکنون توانسته یک تزریق عضالنی را با موفقیت 

انجام دهد و این کار را بدون استفاده از سرسوزن انجام داده است.

محققان می گویند تزریق واکسن اچ پی وی)HPV( موارد ابتال به سرطان 
دهانه رحم را تقریبا ۹۰ درصد کاهش می دهد و هزاران زن را در سراسر 
دنیا از مرگ نجات می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، »ویروس 
پاپیلوم انسانی« یا »HPV«، شایع ترین عفونت مقاربتی در جهان است 
و از زگیل تناسلی گرفته تا سرطان، انواع مختلفی از آن می تواند باعث 
ایجاد طیف وســیعی از مشکالت ســالمتی و بیماری ها شود. از طرفی 
ســرطان دهانه رحم شایع ترین سرطان ناشــی از HPV است و ساالنه 
بیش از ۳۰۰ هزار زن را به کام مرگ می کشــد.ویروس پاپیلوم انسانی 
یا HPV ویروســی است که بیشتر از همه در زمان آمیزش جنسی و از 
طریق تماس مستقیم بین پوست افراد انتقال می یابد. بیش از ۱۰۰ گونه 

مختلف از HPV وجود دارد.

پژوهشگران آمریکایی، روش جدیدی برای رساندن واکسن کووید-۱۹ 
ابداع کرده اند که به حجامت شــباهت دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
وب سایت رسمی دانشگاه راتگرز، پژوهشگران موفق شده اند با استفاده از 
یک روش مکش شبیه به روش سنتی حجامت، راهبرد جدیدی را برای 
رساندن مولکول های DNA به سلول های پوست ابداع کنند.پژوهشگران 
در بررســی های آزمایشگاهی روی جوندگان، از این روش برای رساندن 
یک واکسن حاوی DNA کروناویروس استفاده کردند. این واکسن، یک 
واکنش قوی ایمنی را ایجاد کرد که ۱۰۰ برابر قوی تر از تزریق واکسن 
به تنهایی بود. به گفته پژوهشگران، شــرکت دارویی »GeneOne« که 
سرمایه گذار این پژوهش است، موفق شده مجوز استفاده از این روش را 

برای آزمایش بالینی در انسان دریافت کند.

رباتی که واکسیناسیون را بدون 
سوزن انجام می دهد!

اثبات تاثیر 90 درصدی واکسن 
اچ پی وی برای سرطان دهانه رحم

 تزریق واکسن کووید-19 
با روشی شبیه حجامت

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازگشایی مرز زمینی افغانستان و پاکستان/ خبرگزاری فرانسه

محصوالت الکتریکی آلفارومئو کوادروفولیو در راه هستند...
از سال ۲۰۲۴ آلفارومئو به برندی الکتریکی تبدیل خواهد شد. این برند ایتالیایی از سال ۲۰۲۷ فقط خودروهای بدون آالیندگی 
تولید خواهد کرد و انتظار می رود اولین محصول الکتریکی این شــرکت در سال ۲۰۲۴ پدیدار شود. گزارش جدید اتوکار نشان 
می دهد احتمال تولید محصوالت الکتریکی آلفارومئــو کوادروفولیو نیز وجود دارد.آلفارومئو از نام کوادروفولیو برای قوی ترین و 
خاص ترین محصوالت درون ســوز خود شــامل جیولیا و استلویو استفاده کرده است. این سنت می تواند در سال های آتی و زمان 
عرضه اولین محصوالت الکتریکی ادامه یابد.ژان فیلیپ ایمپاراتو رئیس آلفارومئو گفته است:من همیشه برای تمامی محصوالت 
عرضه شده خود احتمال تولید نسخه پرفورمنس را بررسی کرده ام. اگر ببینم که نمی توانم سطح مناسبی از پرفورمنس را برای 
یک مدل کوادروفولیو ارائه کنم پس نسخه کوادروفولیو آن خودرو را تولید نخواهم کرد.دیگر فرصت هیجان انگیز آلفارومئو در عصر 
الکتریکی ها می تواند احیای برخی از نام های خاطره انگیز باشد. اسپایدر دوتو چنین خودرویی بوده و ایمپاراتو حتی به اتوکار گفته 
که تیم طراحی شرکت پیشرفت هایی در این زمینه داشته است. البته عرضه احتمالی اسپایدر دوتو الکتریکی کاماًل به موفقیت 

محصوالت مرسوم تر این خودروساز بستگی خواهد داشت.

دو استقاللی در راه پرسپولیس!
باشگاه پرسپولیس قصد دارد دو بازیکن تاجیکستانی تیم استقالل این کشور را جذب کند.به گزارش ایسنا، باشگاه پرسپولیس که 
این روزها به دنبال پرداخت مطالبات گابریل کالدرون است تا پنجره نقل  و انتقاالتی باشگاه باز شود، قصد دارد پس از باز شدن 
پنجره دو بازیکن تاجیکستانی را جذب کند.پرسپولیسی ها در روزهای اخیر با وحدت هنانوف و منوچهرصفروف مذاکراتی انجام 
داده اند و قرار است این دو بازیکن به تهران بیایند تا پس از توافق نهایی قرارداد امضا شود.وحدت هنانوف مدافع ۲۱ ساله ای است 
که در تیم استقالل تاجیکستان بازی می کند و برابر پرسپولیس هم به میدان رفت. منوچهر صفروف ۲۰ ساله هم در به عنوان 

وینگر در استقالل تاجیکستان بازی می کند.این دو بازیکن قرار است به عنوان بازیکن آزاد به پرسپولیس به پیوندند.

شتیم هب جنگ ن را گذا ما و جام شراب و نغمهٔ چنگزاهدا نی غم می خوریم و هن ننگهن پی مال می رویم و هن جاه
کار دشمنان دلتنگهن هب اقرار دوستان شادیم هن هب ان هن هب بویم رغه و هن ربنگهن هب شاهیم طامع و هن هب میر سر مظلوم و آرمان رد شیپ

کارشان رد چنگ تیغ ظالم ش
کرده از ما کسان هب کیسه شکر

خورده از ما خسان، هب کاهس شرنگ

پیشنهاد

چهره روز

کتاب شاهکار
کتاب شــاهکار اثر دیگری از امیل زوال نویسنده نامدار 
فرانســوی اســت که در طــول زندگــی اش رمان های 
بی نظیری نوشــته است. شــاید کتاب شاهکار برخالف 
نامش و البته در مقایسه با دیگر کتاب های نویسنده، یک 
شاهکار نباشد اما بدون تردید قلم زوال هر خواننده ای را 
جذب خود می کند. زوال در زمینه ادبیات یک مجموعه  
۲۰ جلدی خلق کرده که در آن سرگذشت خانواده روگن 
ماکار را طی نســل های مختلف به تصویر کشیده است. 
کتاب شاهکار چهاردهمین جلد این مجموعه است و به 
زندگی یک نقاش می پردازد. داســتان این رمان درباره 
»کلود النتیه« اســت. نقاش بلندپرواز و ناشــناخته ای 
اســت که فکر خلق یک اثر هنری باشکوه همه وجود او 
را تســخیر کرده است. او در پی خلق شاهکاری است که اثری روی مخاطب بگذارد، اثری که مخاطب 
را چنان دستخوش تحول کند که هرگز نتواند به زندگی عادی خود پیش از دیدن تابلو ادامه دهد. این 
وسوسه همواره با او همراه است و سراسر رمان لحظه ای دست از سرش برنمی دارد.صحنه ابتدایی کتاب 
چنین است که کلود یک شب دیرهنگام به خانه بازمی گردد و در جلوی خانه با دختر جوانی که زیر باران 
مانده برخورد می کند. با دل رحمی او را به اتاق خود راه می دهد و اجازه می دهد شب را آنجا بماند. اما 
از آنجایی که تمام زندگی کلود نقاشی و کار کردن روی تابلوهای مختلف است، ناگهان احساس می کند 
که باید چهره و تن این دختر زیبا را که فقط در صبح متوجه زیبایی او شده، بر یک تابلو نقاشی کند. 
در قسمتی از کتاب در این باره آمده است:دختر میان حرارت گرمخانه واری که از پنجره می آمد لحافش 
را پس زده و بی هوش از خستگی شبی بی قرار و پرتپش میان رودی از آفتاب خوابیده بود و از هیچ چیز 

خبر نداشت؛ غرق در خوابی تب آلود یکی از دگمه های سرشانه ی پیراهنش باز شده بود....

نیکو خردمند
نیکو خردمند )زاده ۱۹ آبان ۱۳۱۱ تهران – درگذشــته 
۲۶ آبــان ۱۳۸۸ تهران( دوبلر و هنرپیشــه ســینما و 
تلویزیون اهل ایران بود.نیکــو خردمند ۱۹ آبان ۱۳۱۱ 
در تهران و در خانواده ای فرهنگی متولد شــد. او خواهر 
بزرگ تر آهــو خردمند و دخترعموی شــهرو خردمند 
بــود. او دارای مدرک تحصیلی دیپلــم و فارغ التحصیل 
کارگردانی ســینما در رویال تئاتر سلطنتی بود.فعالیت 
هنری او از ســال ۱۳۳۷ با گویندگی در رادیو شــروع 
شد.وی گویندگی فیلم را از شهریور سال ۱۳۳۹ زیر نظر 
هوشنگ لطیف پور و ســعید شرافت آغاز کرد و گوینده 
نقش هــای اصلی به جای کلودیا کاردینالــه، آوا گاردنر، 
الیزابت تیلور، اینگریــد برگمن، ایوت میمی یوکس، لی 
رمیک، الکه زومر، فخری خوروش، ایرن، کتایون، آرام، پوری بنایی و… بوده اســت.او همزمان با دوبله، 
از ســال ۱۳۴۲ تا ســال ۱۳۴۷ گوینده نمایش های رادیویی برنامه دوم رادیو و همچنین مجری برنامه 
»معرفی تئاتر در تلویزیون« در سال ۱۳۵۱ بود. او در دوبله فیلم های کالسیک تاریخ سینما که در دهه 
پنجاه در »تلویزیون ملی ایران« دوبله می شدند، حضور داشت و گوینده مجموعه مستند »پنجره ها« نیز 
بود.فعالیت سینمایی او با بازی در فیلم »پرده آخر« )واروژ کریم مسیحی( در سال ۱۳۶۹ شروع شد.در 
این فیلم خردمند در نقش تاج الملوک، بازمانده ای از یک خانواده اشرافی رو به زوال، بازی چشمگیری 
داشــت. همچنین بازی او در »خانه خلوت« )مهدی صباغ زاده( در کنار عزت اهلل انتظامی، یکی دیگر از 
اوج های حضور او بر پرده سینما محسوب می شود و بازی اش در مجموعه های تلویزیونی »آوای فاخته« 
و بخصوص »دزدان مادربزرگ« نیز در یادها مانده اســت.نیکو خردمند حدود ساعت ۴ بامداد ۲۶ آبان 

۱۳۸۸، در سن ۷۷ سالگی و در بیمارستان ابن سینای تهران درگذشت.

فرهنگ

بیســت و پنجمیــن جشــنواره فیلم 
شب های سیاه تالین در کشور استونی 
امســال میزبان چند فیلم کوتاه و بلند 
از ســینماگران ایرانی خواهــد بود.به 
این رویداد سینمایی  ایســنا،  گزارش 
که از تاریخ ۱۲ تا ۲۸ نوامبر )۲۱ آبان 
تا ۷ آذر( برگزار خواهد شــد، در بخش 
مسابقه اصلی خود میزبان فیلم »کشتن 
خواجه« به کارگردانی عبد آبست است 
و فیلــم  »جاده خاکی« ســاخته پناه 
پناهــی به همراه »وقت جیــغ انار« از 
گراناز موســوی و محصول مشــترک 
افغانستان، استرالیا، ایران و هلند هم در 
بخش جریان های جدید این جشنواره 
به روی پرده خواهند رفت.همچنین دو 
فیلم  »اورتودنسی« به کارگردانی محمدرضا میقانی و »آنها قرار بود از رودخانه عبور کنند« ساخته 
فائزه کریم پور  به عنوان محصول فرانسه در بخش آثار کوتاه، »دیوار چهارم« ساخته محبوبه کالیی 
در بخش مســابقه انیمیشن کوتاه، »رسیدن« به کارگردانی محمدرضا رسولی به عنوان محصول 
اتریش در بخش استعدادهای جدید کوتاه و انیمیشن »نوازنده« از رضا ریاحی )محصول فرانسه( 

نیز در بخش سفرهای انیمیشنی این رویداد سینمایی نمایش خواهند داشت.

سینماگران ایرانی میهمان جشنواره 
تالین می شوند
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