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 رییس جمهوری با تاکید بر لزوم لغو همه تحریم ها علیه ملت ایران تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات جدی است و به همین میزان در تامین حقوق 
ملت مان مبنی بر لغو تحریم ها هم جدیت داریم.به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی دیروز سه شنبه با قدردانی از تماس 
تلفنی »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه، اراده جمهوری اسالمی ایران را توسعه روابط تجاری و اقتصادی با روسیه عنوان کرد و افزود: آمادگی داریم سند 
جامع همکاری های بلندمدت دو کشور را نهایی کنیم تا روند ارتقای هر چه بیشتر روابط و همکاری های دو کشور با سرعت، اجرایی شود.رییس جمهوری با بیان اینکه 

تهران و مسکو در بسیاری از موضوعات بین المللی همگرایی و هم افزایی دارند، اظهار داشت: مقابله با یکجانبه گرایی و....
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در تماس تلفنی رییس جمهوری روسیه تاکید شد

رییسی: برای لغو همه تحریم ها ضد ملت ایران جدی هستیم
info@sobh-eqtesad.ir

 صدور کیفرخواست وزیر سابق نفت 
در پرونده کرسنت

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از جرایم ارتکابی توسط ایشان جرم 
ارتشا بود که در خصوص این بخش از پرونده در دیوان عالی کشور نقص 
تحقیقاتی گرفته شده و رای نقص شده استبه گزارش فارس، ذبیح اهلل 
خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح دیروز پنجمین نشست خبری خود 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید طهرانی مقدم اظهار کرد: امروز 
اگر استکبار جهانی شعار موشکی را به زبان نمی آورد به دلیل جانفشانی 

این شهید بزرگوار است. 

برخی وام های کالنی گرفتند و اقساط را پرداخت نمی کنند
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت بدهکاران بانکی به 
چه صورت اســت، گفت: افرادی که اقدام به اخذ تسهیالت از بانک ها 
می کنند در ابتدا باید بانک ها هنگام پرداخت این تسهیالت ضمانت های 
الزم را از آنها اخذ کنند. بنابراین وصول مطالبات در وهله اول به عهده 
بانک ها است اما برخی از افراد هستند که وام های کالن را گرفته اند و 
از پرداخت بدهی های خود هم خودداری می کنند و اقساط را به موقع 
پرداخت نمی کنند.وی افزود: مبالغ کالنی تاکنون وصول و برخی کاماًل 
تسویه کرده اند و ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از طریق 
اجراییه ثبتی وصول کرده ایم.اگر چنانچه دولت نتوانست از راهکارهایی 
که دارند مطالبات را وصول کنند دستگاه قضائی همکاری های الزم را 

با دولت دارد.

رای بیژن قاسم زاده نقص تحقیقات داشت
خداییان در پاسخ به پرسشی درخصوص نقض رای بیژن قاسم زاده در 
دیوان عالی کشور اظهار کرد: یکی از جرایم ارتکابی توسط ایشان جرم 
ارتشا بود که در خصوص این بخش از پرونده در دیوان عالی کشور نقص 
تحقیقاتی گرفته شــده و رای نقص شده است و به دادگاه صادرکننده 
رای ارجاع شــده و دادگاه در حال حاضر در حال تکمیل تحقیقات و 
استماع اظهارات شهود است.وی افزود: قسمت دیگر حکم صادره نقض 
بالارجاع شــده بود، دیوان عالی این بخش را نقض کرده تا حکم صادر 
متناســب با جرم ارتکابی باشد که بعد از تکمیل تحقیقات پرونده اگر 

اعتراضی داشته باشد مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود.

111 سال حبس برای متهم اصلی پرونده بانک تجارت کرمان
ســخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین پرونده های مفاسد اقتصادی به 
پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان اشاره کرد و گفت: 
در این پرونده علی اکبر عمارت ســاز معاونت اجرایی وقت شعب بانک 
تجارت و ۲۱ نفر دیگر از کارکنان دیگر مرتبط محکوم شدند. اتهاماتی 
که متوجه این افراد بود، مشارکت و معاونت در اختالس، کالهبرداری 
شــبکه ای، جمع آوری وجه از راه نامشــروع و …  است.وی افزود: در 
خصوص متهم اصلی بخشی از پرونده منجر به صدور حکم شده بود و 
ایشان در آن پرونده مجموعا به ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که 
به مجازات اشد یعنی ۲۵ سال حبس محکوم شد. در پرونده اخیر نیز 
ایشــان به ۷۴ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد آن ۲۰ سال 
حبس است محکوم می شود.خداییان ادامه داد: در این پرونده شمسی 
تقی پور به ۷۴ ســال حبس محکوم شده که میزان اشد آن یعنی ۲۰ 
ســال اجرا خواهد شد و محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و 
شش ماه حبس است که اشد آن ۲۰ سال حبس است که اجرا خواهد 
شد و محمود تیکداری نژاد نیز مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده 

که اشد آن ۲۰ سال حبس از که اجرا می شود.

جزئیات حکم قصاص یک محیط بان
خداییان درخصوص حکم محکومیت یک محیط بان به قصاص اظهار 
کــرد: اگر ضابطان در چارچوب قانون از ســالحی که دارند اســتفاده 
کنند مســئولیت کیفری و حقوقی نخواهند داشــت ولی اگر خارج از 
مقررات عمل کنند مســئولیت کیفری خواهند داشت.سخنگوی قوه 
قضائیــه افزود: درخصوص این مورد خــاص حوزه قضایی صادرکننده 
رای توضیحاتی را ارائه کرده اســت که براســاس آن اگر این حکم به 
محکومیت محیط بان صادر شــده اســت برای این اســت که رعایت 
مقررات صورت نگرفته اســت و قتل در محیط حفاظت شــده صورت 
نگرفته اســت و در محیط مسکونی صورت گرفته. افرادی که به آن ها 
تیراندازی شــده مسلح نبودند و محیط بانان در خطر نبودند. بنابراین 
حکم به محکومیت محیط بان صادر شــده اســت کــه البته مراحل 

تجدیدنظر برای آن باقی است.

رد مال کامل هادی رضوی و شبنم نعمت زاده
خداییان در خصوص رد مال پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: معموالً 
افرادی که به اتهام مفاســد اقتصادی تحت تعقیب قرار می گیرند برای 
آنها حکم رد مال صادر می شــود. آماری که از دادسرای تهران گرفته 
ایم چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه 
درشت بوده است.خدائیان خاطرنشان کرد: سید محمد هادی رضوی 
بخشــی از رد مــال را نقدی پرداخت کرده و دو فقــره پالک ثبتی را 
معرفی کرده و با احتســاب پالک های ثبتی ردمالش تمام می شــود و 
خانم نعمــت زاده ۶۳ میلیارد تومان از رد مال را تســویه و مابقی در 

جریان وصول است.

استفاده   2۵00 نفر از پایند الکترونیک
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا به امروز چند زندانی با استفاده 
از پابند الکترونیک از زندان خارج شده اند اظهار کرد: استفاده از پابند 
الکترونیک یا به اصالح نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در 
قانون پیش بینی شده است، همه جرایم و مجازات ها مشمول این حکم 
نیســتند.وی افزود: طبق آمار بیــش از ۲۵۰۰ نفر از پایند الکترونیک 
استفاده کردند و حدود ۱۴۲۴ نفر می توانند تحت نظارت الکترونیکی 
باشــند که از این تعداد، ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند و 

اقدام مثبتی برای جرایمی که خیلی اهمیتی ندارند است.
ادامه در صفحه دوم

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تورم
وضعیت دخل و خرج دولت در نیمه اول امسال

بودجه امسال 300 هزار میلیارد 
تومان کسری خواهد داشت

ابربدهکاران بانکی فقط معرفی شوند؟!

عملکرد ۶ ماهه دخل و خرج بودجه دولت نشان می دهد با وجود همه محدودیت ها، منابع دولت ۱۴۹ 
درصد نســبت به مدت مشابه سال ۹۹، رشد کرده اســت.به گزارش فارس، جزییات عملکرد ۶ ماهه 
بودجه سال ۱۴۰۰ منتشر شد، منابع مصوب بودجه امسال ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان است که مصوب 
۶ دوازدهم آن حدودا ۶۳8 هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان را ۵۷ درصد محقق کرده اســت.به عبارت دیگر 
بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان منابع محقق شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته ۴۹ 
درصد افزایش داشــته است. منابع بودجه متشکل از درآمدها شامل مالیات و گمرک و سایر درآمدها 

می شود که جمعا بیش.....

مالیات خانه های لوکس باالخره ابالغ شد

 خانه های باالتر از 1۰ میلیارد تومان مشمول قانون

پراید ۱۹۵میلیونی با لغو گرانی!

با ۱۴۰ رأی مخالف؛

مجلس به »مسعود فیاضی« رأی اعتماد نداد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ۱۴۰ رأی مخالف به »مسعود فیاضی« وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند.به گزارش خبرنگار 
مهر، در ادامه جلسه علنی دیروز)سه شنبه( مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس 
پس از دفاعیات رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و نطق موافقین و مخالفین و همچنین سخنان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، با 
۱۱۵ رأی موافق و ۱۴۰ رأی مخالف به »مسعود فیاضی« رأی اعتماد ندادند.محمد باقر قالیباف پس از اعالم رأی مخالفت نمایندگان با وزیر پیشنهادی 
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشــت: از رئیس جمهور خواهش می کنم که در اســرع وقت گزینه بعدی وزارت آموزش و پرورش را به مجلس شورای 

اسالمی معرفی کند.
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تأمین مالی پروژه ها یکی از دغدغه های بزرگ کارآفرینان و صاحبان کســب 
و کار اســت. هزینه های تولید، فروش و عرضه کاال باعث شــده تا بسیاری از 
افراد از آرزوهای خود دست بکشند و فرصت اشتغال و کسب سود را از خود 

و دیگران بگیرند.
دو روش متداول

برای تامین منابع مالی شرکت ها
دکتــر محمودرضا الهی فرد، مدیرعامل شــرکت کارگزاری ســی ولکس با 
اشاره به اینکه دو روش متداول برای تامین منابع مالی شرکت ها وجود دارد 
گفت: اولین روش اخذ وام بانکی توســط شرکت است. تامین مالی در ایران 
به طور ســنتی برعهده نظام بانکی بوده است. منابع بانک ها عموما،  منابعی با 
سررســید کوتاه مدت است و از ســوی دیگر شرکت ها و صنایع برای تامین 
مالی طرح های ســرمایه گذاری خود نیازمند منابع بلندمدت هستند. همین 
تفاوت در سررســید منابع مورد نیاز،  قدرت وام دهی شبکه بانکی را کاهش 
داده و منابع بانک ها را تحت فشــار قــرار می دهد. وی  مهمترین معایب این 
روش را دوره بازپرداخــت نســبتا کوتاه آن و اخذ ســود بانکی عنوان کرد و 
افزود: وام بانکی باید طی دوره های کوتاه مدت پرداخت گردد که باعث عدم 
تمایل شرکت ها به این نوع تامین مالی می شود زیرا ریسک شرکت ها افزایش 
پیــدا می کند همچنین باتوجه به اینکه هزینه هــای اجرای پروژه ها تا زمان 
بهره برداری و سودآوری مســتلزم طی فرآیندی طوالنی و زمان بر می باشد، 
لذا تأمین مالی از طریق سیســتم بانکی مناسب پروژه ها نمی باشد.الهی فرد 
دومین روش تامین مالی شرکت ها را بازار بورس اوراق بهادار معرفی  و عنوان 
کرد که یک شــرکت می تواند در صورت پذیرش در بــورس اوراق بهادار، از 
طریق عرضه و فروش سهام جدید، منابع مالی مورد نیاز خود را کسب کند. 
همچنین افرادی که سهام این شرکت را خریداری کرده اند می توانند در سود 
حاصل از ارائه خدمات یا فروش محصوالت ســهیم باشند. این مشارکت بین 
شــرکت ها و افراد می تواند موجب رشد و شکوفایی اقتصاد کشور شود.وی با 
اشاره به اینکه سرمایه گذاران در بازار بورس که همان افراد حقیقی و حقوقی 
هســتند که می توانند پس از بررسی اطالعات منتشر شده توسط شرکت ها، 
ســهام سودآور و رو به رشــد را انتخاب کنند افزود: بازار بورس با ایجاد یک 
فضای رقابتی موجب می شود شــرکت های موفق و سودده بتوانند از طریق 

فروش ســهام، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند و البته شرکت  های 
زیانــده نیز نمی توانند منابع مالی مورد نیاز را جذب کنند و از گردونه رقابت 
حذف می شــوند و این فرآیند باعث اختصــاص منابع مالی به صورت بهینه 
می شــود و جریان نقدینگی به سمت شرکت های سودآور و آینده دار هدایت 
شــده و حاصل رونق اقتصادی برای یک کشور خواهد بود.پس بدین ترتیب 
بازار بورس برای اقتصاد یک کشور بسیار با اهمیت بوده و همواره خون تازه  ای 
به رگ  های اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد. از این فرآیند می توان به خوبی 
متوجه شــد که چرا کشورهایی که بازار بورس توسعه یافته و تکامل یافته تر 
دارند، رشد اقتصادی بیشتری را تجربه می کنند.مدیرعامل کارگزاری شرکت 
ســی ولکس افزود: حال چنانچه تأمین مالی پروژه از طریق واگذاری بخشی 
از سهام پروژه به سرمایه گذاران خرد بصورت عرضه در بورس و از طریق ساز 
و کارهــای مدون از پیش تعریف شــده و قانونمند بورس انجام گیرد، ضمن 
اینکه برخی هزینه هــای پروژه در مراحل مختلف کاهش می یابد که به نوبه 
خود منجر به کاهش قیمت تمام شــده پروژه ها و در نتیجه افزایش حاشیه 
سود ســرمایه گذاران خرد که سهام پروژه را خریداری نموده اند، خواهد شد، 
همچنین معافیت های مالیاتی جذابی برای سرمایه گذاران به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم بوجود می آورد. دکتر الهی فرد با تاکید بر اینکه عرضه سهام 
شرکت ها در بورس برای سهامداران اصلی صاحب پروژه )سهامداران عمده( 
نیز مزیت هــای خوبی منجمله در بخش معافیت هــای مالیاتی در پی دارد 
گفت: باتوجه به اینکه سرمایه گذاران خریدار سهام پروژه در بورس، هر زمان 
که اراده نمایند قادر به فروش ســهام خویــش از طریق بورس و نقد نمودن 
ســرمایه خویش را دارند به ویژه هنگامی که سهامداران و متولیان پروژه ها، 
اشخاص حرفه ای و معتبر باشند دیگر هیچگونه نگرانی از حیث سودآوری و 
نقدشــوندگی سهام خریداری شده توسط سرمایه گذاران خرد وجود نخواهد 
داشــت. وی با اشاره به اینکه اخیرا بورس ایران اجازه داده است بابت تامین 
مالی پروه های معتبر و دارای بازدهی باال و سودآور نیز، از طریق بورس اوراق 
بهادار پذیره نویســی انجام و با فروش بخشی از سهام شرکت مالک پروژه ها، 
اقدام به تامین مالی شود افزود: در این روش ارزش سهام شرکت پروژه محور، 
بستگی به پیشرفت پروژه های در دست اجرا دارد. البته نظارت بورس از طریق 
الزام شرکت پذیرفته شده در بورس به ارائه گزارشات مالی و حسابرسی شده 
توسط حسابرسان معتمد بورس به طور مداوم و مستمر برقرار می باشد.اولین 
شــرکت پروژه محور که در تاریخ دوم آذر ماه سال جاری در بورس اقدام به 
عرضه ۱۵ درصد ســهام خویش در بورس با قیمت اسمی ۱۰۰۰ ریال برای 
هر ســهم خواهد نمود، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات می باشد. شایان 
ذکر است سهامداران شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات عبارتند از شرکت 
توسعه معادن و فلزات که یکی از شرکت های معتبر بورسی و فعال در حوزه 
ســرمایه گذاری در بخش معادن و فلزات )از استخراج و تولید ماده معدنی تا 
تولید محصوالت فلزی( می باشد. دیگر سهامداران شرکت تجلی توسعه معادن 
و فلزات، شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو می باشند که آنها 
نیز جزو شرکت های مطرح و معتبر در حوزه زنجیره فوالد از معدن سنگ آهن 
تا محصوالت نهایی فوالد می باشند. همچنین قابل ذکر اینکه، هر سه سهامدار 

یاد شده، جزو ۲۰ شرکت برتر بورسی کشور می باشند.

دکتر محمودرضا الهی فرد، مدیرعامل شرکت کارگزاری سی ولکس تاکید کرد

تامین مالی پروژه های معتبر از طریق 
پذیره نویسی در  بورس

نوبت اول

 یک مقام نزدیک به دولت سابق افغانستان
 در تهران بازداشت شد

یک مقام دولتی ایران از بازداشــت »نظام الدین قیصاری« یکی از فرماندهان محلی در شمال 
افغانســتان به جرم جعل اسناد و فریب مهاجرین بازداشت شــد.به گزارش فارس، »مهدی 
محمودی« مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور، از دستگیری »نظام الدین 
قیصاری« از سیاســیون نزدیک به حکومت سابق افغانستان در تهران خبر داد.محمودی در 
رابطه با این خبر اظهار داشــت: این مقام نزدیک به حکومت سابق افغانستان خود به صورت 
غیرقانونــی وارد ایران شــده و اقدام به برخی امور خالف قانــون در رابطه با مدارک هویتی 
مهاجرین افغانســتانی کرده بود.بنابر اعالم مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور ایران، 
قیصــاری با افتتاح ۳ دفتر غیرقانونی در تهران، کرج و حومه پایتخت اقدام به جعل اســناد 
هویتی برای مهاجرین افغانستانی به ویژه مهاجرین فاقد هرگونه مدرک اقامتی می کرد و در 
ازای این امور مبالغی را از این افراد دریافت می نمود.محمودی اظهار داشت: تنها مرجع قانونی 
و رسمی برای رسیدگی به امور مهاجرین، ادارات اتباع، استانداری ها و فرمانداری ها بوده و هیچ 
فرد ایرانی یا افغانستانی دفتر یا مرکزی برای سازماندهی به امور هویتی و اقامتی ندارد و در 
صورت مشــاهده چنین ادعا یا دفاتری باید حتما موضوع را به مراجع ذی صالح برای برخورد 

قانونی اطالع دهند.

 وزیر نفت: توفیق هایی در بحث فروش نفت 
حاصل شده است

تهران - ایرنا - وزیر نفت گفت: خوشــبختانه در بحث فروش نفت با اســتفاده از ظرفیت های 
موجود توفیق  های خوبی حاصل شــده است.به گزارش ایرنا از وزارت نفت، »جواد اوجی« ظهر 
دیروز )سه شنبه، ۲۵ آبان ماه( در نشست با رئیس و دیگر اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: از اعضای کمیســیون انرژی مجلس بابت حمایت هایی که در 8۳ روزگذشته از 
وزارت نفت داشــته اند، تشــکر می کنم.وی افزود: در این مدت هم بنده و هم معاونان بنده در 
نشســت های متعدد کمیســیون های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون انرژی حضور یافته و 
پاسخگوی نمایندگان مجلس بوده ایم.وزیر نفت با تأکید بر اینکه توصیه بنده به معاونان خود این 
است که روحیه تعامل با نمایندگان را حفظ کنند، تصریح کرد: این نشست ها باید ادامه یابد و 
ما از دیدگاه های نمایندگان مجلس بهره مند شویم.اوجی ادامه داد: خوشبختانه در بحث فروش 

نفت با استفاده از ظرفیت های موجود توفیق های خوبی حاصل شده است.
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در تماس تلفنی رییس جمهوری روسیه تاکید شدگزیده خبر

رییسی: برای لغو همه تحریم ها ضد ملت ایران جدی هستیم
 رییس جمهوری بــا تاکید بر لزوم لغو همه تحریم ها علیه ملت 
ایران تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات جدی است 
و به همین میزان در تامین حقوق ملت مان مبنی بر لغو تحریم ها 
هم جدیت داریم.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی دیروز سه شنبه با قدردانی از تماس 
تلفنی »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه، اراده جمهوری 
اسالمی ایران را توسعه روابط تجاری و اقتصادی با روسیه عنوان 
کرد و افزود: آمادگی داریم ســند جامع همکاری های بلندمدت 
دو کشــور را نهایی کنیم تا روند ارتقای هر چه بیشــتر روابط و 
همکاری های دو کشــور با سرعت، اجرایی شود.رییس جمهوری 
با بیان اینکه تهران و مســکو در بسیاری از موضوعات بین المللی 
همگرایی و هم افزایی دارند، اظهار داشت: مقابله با یکجانبه گرایی 
و تحکیم چندجانبه گرایی از جکله وجوه مشترک دو کشور است.

رییسی بر ضرورت همکاری های مشــترک دو کشور در مسایل 
منطقه ای، تأکید کرد و گفت: تداوم حضور بیگانگان در سوریه را 
بر خالف خواست ملت و دولت سوریه و غیرقانونی می دانیم چرا 
که ثبات و امنیت این کشــور را تهدید می کند.رییس جمهوری 
با اشــاره به تحوالت افغانستان خاطرنشان کرد: حضور داعش در 
افغانستان را برای منطقه و این کشور خطرناک می دانیم که باید 
در مقابل خطرات این توطئه هوشیار باشیم.رئیسی تصریح کرد: 
جمهوری اســالمی ایران خواهان استقرار دولت فراگیر با حضور 
همه اقوام و گروه های سیاســی است و معتقدیم تشکیل چنین 
دولتی می تواند امنیت این کشور را تضمین کند.رئیسی در ادامه 
با قدردانی از مواضع روسیه در دفاع از حقوق هسته ای و لزوم لغو 
همه تحریم ها علیه ملت ایران، تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 

در مذاکرات کاماًل جدی است و به همین میزان در تامین حقوق 
ملتمان مبنی بر لغو تحریم ها هم جدیت داریم.رییس جمهوری 
همچنین از ابتکار روســیه در خصوص ثبات و آرامش در منطقه 
قفقاز اســتقبال کرد. طرفین در این مکالمه تلفنی تاکید کردند: 
هرگونه تغییر در ژئوپلتیک و تغییر مرزهای کشــورهای منطقه 

قابل پذیرش نیست.رییسی در ادامه از مساعدت رئیس جمهور و 
دولت روسیه در زمینه عضویت ایران در پیمان همکاری شانگهای 

و تأمین واکسن کرونا قدردانی کرد.

در مذاکرات آینده طرف ها اراده سیاسی کافی برای خروج 

از شرایط فعلی را داشته باشند
»والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه هم در تماس تلفنی 
خــود با تأکید بر اینکه تهران و مســکو از مواضــع و همگرایی 
مشــترکی در بســیاری از موضوعات برخوردار هســتند، گفت: 
مســکو از پیشــنهادات تهران در تدوین ســند جدید همکاری 
بلندمدت دو کشــور حمایت می کند و مصمم هســتیم هر چه 
ســریع تر نهایی و  اجرایی شود.رییس جمهوری روسیه با تأکید 
بر اینکه مســکو به ارتقای ســطح روابط اقتصادی و نهایی شدن 
برنامه های سرمایه گذاری های مشترک با ایران ارزش زیادی قایل 
است، گفت: شاهد گرایشات مثبتی برای ارتقای روز افزون سطح 
همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین الملل هستیم و بی تردید 
روند توسعه همکاری ها شــتاب خواهد گرفت.پوتین با اشاره به 
همکاری های دو کشــور در موضوعات منطقه ای بویژه ســوریه، 
گفت: با تالش مشترک توانستیم استقالل سوریه را حفظ کرده 
و کانون تروریست ها در این کشور را منهدم کنیم. البته همچنان 
بایــد همکاری های نزدیک خود را بویــژه در حوزه های مختلف 
منطقه ای ادامه دهیم.رییس جمهوری روسیه با حمایت از حقوق 
ملت ایران در موضوع هســته ای ابراز امیدواری کرد در مذاکرات 
آینده طرف ها اراده سیاســی کافی برای خروج از شرایط فعلی را 
داشته باشند.پوتین در ادامه با ابراز نگرانی از اوضاع قره باغ، گفت: 
برای افزایش ســطح اعتماد و همــکاری در این منطقه به دنبال 
راه اندازی مکانیزم مشــورتی ۳+۳ هستیم و امیدواریم جمهوری 
اســالمی ایران نیز از آن حمایت کند.رییس جمهوری روسیه در 
پایان اظهار داشت: روسیه مصمم است همکاری در زمینه مقابله با 
کرونا و ارسال محموله های واکسن به ایران را همچنان ادامه دهد.

باقری:
 لغو مؤثر تحریم های غیرقانونی آمریکا 

اولویت اصلی مذاکرات است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی مجازی با همتایان چینی 
و روسی خود درباره دور آتی مذاکرات وین تأکید کرد که لغو مؤثر تحریمهای 
غیرقانونی آمریکا یک ضرورت و اولویت اصلی مذاکرات پیِش رو است.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه از 
طریق ویدئوکنفرانس با سرگئی ریابکوف و ما ژائوسو معاونان وزیران امور خارجه 
روســیه و چین درباره مذاکرات پیِش رو بــرای لغو تحریمها گفتگو کرد.معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه همســویی مواضع سه کشور در موضوعات مختلف 
بین المللی، سیاســت اصولی ســه کشــور در ترویج چندجانبه گرایی و مقابله 
بــا یکجانبه گرایی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشــت: تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه ایران، هزینه مقابله با یکجانبه گرایی است.باقری ضرورت لغو کلیه 
تحریم های مغایر با برجام و اقدامات متناقض با قطعنامه 22۳1 به صورت قابل 
راستی آزمایی و در راستای انتفاع اقتصادی ایران از عادی سازی روابط اقتصادی 
و تجاری ایران را شرط الزم موفقیت مذاکرات پیِش رو برشمرد.معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه با اشــاره به رایزنی های اخیر در کشــورهای فرانسه، آلمان، 
انگلیس و اســپانیا در خصوص مذاکرات آتی ابراز کــرد: لغو مؤثر تحریمهای 

غیرقانونی آمریکا یک ضرورت و اولویت اصلی مذاکرات پیِش رو است.

امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی با »لوییجی دی مایو«:
بازگشت طرف های مذاکره به تعهداتشان 

شرط رسیدن به توافق خوب است
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: ایران برای رسیدن به یک توافق خوب آماده  
اســت، این امر مستلزم بازگشت کامل طرف های مذاکراتی به تعهداتشان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در 
گفتگوی تلفنی با »لوییجی دی مایو«، وزیر امورخارجه و همکاری های بین المللی 
ایتالیا در خصوص وضعیت روابط دوجانبه، تحوالت منطقه ای و بین المللی گفتگو 
و تبادل نظر کرد.وزیر امور خارجه کشورمان روابط دیپلماتیک صد و شصت ساله 
ایران و ایتالیا را پشتوانه خوبی برای توسعه روزافزون مناسبات دو کشور در ابعاد 
مختلف سیاســی، اقتصادی و فرهنگی توصیــف و تصریح کرد که دولت جدید 
ایران مصمم اســت در فضایی مبتنی بر احترام متقابل و با تکیه بر ظرفیت ها و 
فرصت های نهفته در مناسبات، همکاری خود با کشورهای دوست از جمله ایتالیا 
را توسعه دهد.امیرعبداللهیان با ابراز خشنودی از فراهم بودن بسترهای همکاری 
دو کشور به ویژه در حوزه صنعت، کشاورزی، پزشکی، علم و فناوری و مانند اینها 
با توجه به پیوندهای قدیم، بر حفــظ و تقویت آن تأکید کرد.وزیر امور خارجه 
کشــورمان همچنین ارسال واکسن در قالب کوواکس به ایران را از جمله نکات 
قابل توجه در همکاری های دوستانه دو کشور برشمرد.امیر عبداللهیان با اشاره 
به موضوع مذاکرات پیش رو در وین، تأکید کرد که تمامی طرف ها به این درک 
مشترک رسیده اند که آمریکا مقصر اصلی و مسئول وضعیت فعلی است و برخی 
طرف ها در رفتاری غیرمسئوالنه با سکوت در مقابل زیاده خواهی آمریکا، در پیش 
آمدن شرایط غیرقابل قبول فعلی نقش داشــته اند.وزیر امور خارجه کشورمان 
تأکید کرد: دولت جدید ایران دولتی عملگرا و نتیجه محور اســت. ما دیدگاه مان 
را با اطراف مذاکره به اشــتراک گذاشــته ایم و برای رسیدن به یک توافق خوب 
آماده ایم. این امر مستلزم بازگشت کامل طرف های مذاکراتی به تعهداتشان است.

امیرعبداللهیان همچنین در خصوص افغانســتان ضمن تأکید دوباره بر حمایت 
جمهوری اســالمی ایران از تشکیل دولت فراگیر در این کشور، حضور نامشروع 
و خروج فاجعه بار آمریکا را موجب تشــدید اوضاع بحرانی در این کشور و تأثیر 
منفی آن بر وضعیت انســانی در افغانستان و سرازیر شدن پناهجویان و آوارگان 
بســیار به ویژه به ایران دانست و افزود: ایران در حال حاضر میزبان حدود چهار 
میلیون نفر از مردم افغانســتان اســت و لذا ضروری است سازمان های مسئول 
بین المللی به مسئولیت های خود نسبت به وضع این بیجاشدگان عمل نمایند.وی 
همچنین تأکید کرد: تهران آمادگی دارد تا امکانات خود را برای انتقال کمک های 
بین المللی و همچنین سایر کشورها از جمله ایتالیا به افغانستان را به کار بگیرد.

وزیر امور خارجه همچنین شــرایط وخیم انسانی در یمن را تشریح و خواستار 
افزایــش تالش های دیپلماتیک برای پایــان دادن به محاصره و جنگ در یمن 
شــد.»لوییجی دی مایو« نیز ضمن تأکید بر عزم ُرم برای گسترش هرچه بیشتر 
روابط دوجانبه، با ابراز خرسندی از روند مثبت در ادامه تالش ها برای مذاکرات 
پیش رو در وین، اظهار امیدواری کرد که این روند به نتایج مطلوب منتهی گردد 
تا شــاهد گســترش بیش از پیش روابط تجاری میان ایران و ایتالیا باشیم.وزیر 
خارجــه ایتالیا همچنین در این گفتگو در خصوص برخی موضوعات دوجانبه و 
منطقه ای نقطه نظرات خود را بیان کرد.در پایان دو طرف یکدیگر را به دیدار در 

پایتخت های یکدیگر دعوت و بر تداوم رایزنی ها تأکید کردند.

وزیر کشور:
 اجرای طرح هوشمند، واکسن نزده ها را دچار 

مشکل می کند
فرمانــده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبــارزه با کرونا، گفــت: افرادی که 2 
ُدز واکســن کرونا را دریافت نکرده اند پس از اجرای طرح مدیریت هوشــمند 
کرونا دچار مشــکل می شوند و باید تست های پی ســی  آر منفی ارائه کنند.به 
گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، احمد وحیدی دیروز سه شنبه پس از نشست 
قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: نشست 
امروز به مرور میزان دقت دســتورالعمل های بهداشــتی پس از اعمال مدیریت 
هوشمند اختصاص داشــت.وزیر کشور ادامه داد: برخی تالش ها برای مقابله با 
طرح واکسیناسیون ملی انجام می شود که در نشست امروز مقرر شد نسبت به 
ضرورت های واکسیناســیون ملی در فضای مجازی و غیرمجازی بیشتر تبیین 
شود. تا بتوانیم 2 ُدز واکسن را سرعت ببخشیم چون بعد از شروع طرح مدیریت 
هوشــمند کنترل کرونا کسانی که 2 ُدز واکســن را نزده باشند دچار مشکل 
می شــوند. در غیر این صورت  باید تست های پی سی آر منفی دهند که برای 
آنها هزینه خواهد داشــت. برای همین باید برای واکسیناسیون بیشتر، تالش 
شود.وحیدی در پاسخ به ایرنا درباره نشست صبح ستاد ملی مدیریت بحران و 
همچنین آخرین وضعیت استان هرمزگان پس از زلزله گفت: در بحث ستاد ملی 
مدیریت بحران قانونی داریم که براســاس آن چند سند باید تهیه می شد. سند 
کاهش تلفات در امور سوانح، افزایش همدلی  ملی در عبور از سوانح، و بازتوانی 
بعد از سانحه، سه سندی است که پس تجمیع تا یک ماه آینده در ستاد قطعی 
می شود و در شــورای ملی به تصویب می رســد.وی گفت: زلزله هرمزگان در 
نشســت ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران 
بررســی شد. البته به رغم شدت زمین لرزه هرمزگان، غیر از یک مورد خسارت 
انســانی نداشته ایم و خسارت های دیگر بیشتر ترک خوردگی در برخی مناطق 
مختلف و روســتاها بود که این موارد برای رفع بحران پیش بینی شده است تا 

مشکالت مردم برطرف شود.

موسوی در جمع خبرنگاران بیان کرد
مهلت ۷ روزه رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی 

آموزش و پرورش
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه رئیس مجلس 
بر لزوم معرفی هر چه ســریعتر وزیر پیشنهادی آموزش و 
پــرورش تاکید دارد، گفت: رئیس جمهور ۷ روز از فرصت 
اولیه ۹۰ روزه اش زمان دارد تا گزینه پیشــنهادی آموزش 
و پرورش را به مجلس معرفی کند.به گزارش ایسنا، سید 
نظام موســوی در حاشیه جلسه علنی دیروز سه شنبه در 
جمع خبرنگاران درباره مهلت رئیس جمهور برای معرفی 
وزیر پیشــنهادی آمــوزش و پرورش گفــت: بعد از آنکه 
مجلس در زمان معرفی کابینه پیشــنهادی دولت به باغ 

گلی وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش رای نداد، رئیس جمهور سه ماه فرصت داشت تا گزینه 
بعدی را به مجلس معرفی کند که بعد از گذشت ۸۳ روز آقای فیاضی به مجلس معرفی شد.وی 
افزود: روند بررسی صالحیت آقای فیاضی طبق آئین نامه مجلس در کمیسیون ها انجام شد و امروز 
مجلس صالحیت او را در صحن علنی بررسی کرد. آقای فیاضی با 1۴۰ رای مخالف در برابر 11۵ 
رای موافق موفق به کســب رای اعتماد نشد.سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: طبق تفسیر 
شورای نگهبان، رئیس جمهور سه ماه برای معرفی وزیر بعد از عدم رای اعتماد فرصت دارد که 
رئیس جمهور از این ســه ماه یک بار برای وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش استفاده کرد. لذا 
از مهلت ۹۰ روزه تنها هفت روز باقی مانده است. رئیس جمهور باید در اولین فرصت نسبت به 
معرفی گزینه بعدی پیشنهادی آموزش و پرورش اقدام کند.وی افزود: رئیس جمهور می تواند در 
این هفت روز گزینه بعدی را معرفی کند. البته طبق برخی از بندهای قانون که بعضا روسای سابق 
جمهوری نیز از آن استفاده کردند، آقای رئیسی می تواند برای اینکه سرپرست آموزش و پرورش 
مدت بیشــتری از سه ماه در این وزارتخانه باشد از مقام معظم رهبری اذن بگیرد، این مصلحت 
اندیشــی بر اساس تشخیص رئیس جمهور است. بطور کلی بر اساس فهم مجلس از مواد قانون 
اساسی رئیس جمهور باید در اسرع وقت وزیر پیشنهادی جدید را معرفی کند.موسوی افزود: طبق 
قانون تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی جدید سرپرست معرفی می شود در غیر این صورت رئیس 
جمهور به عنوان رئیس دولت می تواند امورات وزارتخانه را اداره کند، البته به نظر می رسد تا قبل 
از معرفی گزینه بعدی سرپرســت قبلی آموزش و پرورش عهده دار وظایف این وزارتخانه باشد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس مجددا توضیح داد که رئیس جمهور از فرصت اولیه ۹۰ روزه برای 
معرفی وزیر پیشــنهادی استفاده کرده و هفت روز باقی مانده، البته قانون سکوت دارد و تفسیر 
شــورای نگهبان این است که رئیس جمهور باید ظرف همان ۹۰ روز اولیه وزیر بعدی را معرفی 

کند. به هر حال تاکید رئیس مجلس بر این است که باید در اسرع وقت این کار صورت گیرد.

ادامه از صفحه اول
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا استفاده 
از پابند الکترونیک برای زندانی-سلبریتی هایی همچون نعمت زاده، هادی 
رضوی، حســین فریدون و … در دســتور کار قرار دارد یا خیر، گفت: نوع 
جرم اینها به شــکلی است که مشــمول نظارت الکترونیکی نیستند، البته 
در قانون کاهش مجازات تعزیری اشاره شده است حبس های درجه 2 و ۳ 
هم مشمول استفاده از پابند الکترونیک بشوند.خدائیان ادامه داد: این افراد 
هم اکنون مشمول حکم این ماده نیســتند و از پابند الکترونیک استفاده 

نمی کنند.

مدیرعامل شهر جدید صدرا در بازداشت است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و 
تعدادی از اعضای هیأت مدیره این شهر به اتهام تبانی در معامالت دولتی، 
ارتشا، پولشــویی و … تحت تعقیب قرار گرفتند. مدیرعامل و دونفر دیگر 
به این اتهامات قرار بازداشــت موقت صادر شــده و در بازداشــت هستند. 
ســه نفر دیگر از متهمان با قــرار وثیقه به علت عجــز از تودیع وثیقه در 
بازداشت هستند.خدائیان درباره آخرین وضعیت  قصور و کوتاهی مسئوالن 
در ســازمان اموال تملیکی گفت: دولت در زمینه ســازمان اموال تملیکی 
همکاری بسیار خوبی دارد. امیدواریم دیگر شاهد وضعیت نابسامان کاالها 
چه در گمرک و چه در انبارها نباشیم. هنوز پرونده ای در خصوص قصور و 

کوتاهی مسئوالن در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است.

کیفرخواســتی در خصوص پرونده صوت انتشار ظریف به دادگاه 
ارسال نشده

خدائیان گفت: تحقیقات خوبی در ارتباط با پرونده انتشار فایل صوتی آقای 
ظریف انجام شده است و این پرونده در حال تکمیل است و همچنان مفتوح 
است و با کیفرخواســت به دادگاه ارسال نشده است.وی با اشاره به حمله 
ســایبری به جایگاه های سوخت افزود: گزارشی در این خصوص به دادسرا 
واصل شده است ولی در جریان تحقیقات است و هنوز کسی بازداشت نشده 

است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.

صدور کیفرخواست وزیر سابق نفت در پرونده کرسنت

ســخنگوی قوه قضائیه در خصوص قرارداد کرسنت گفت: بعد از انعقاد این 
قرارداد، بررسی هایی می شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده هایی 
صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.وی ادامه داد: در 
همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطالعات 
گزارشاتی در خصوص سوءاستفاده هایی که در این قرارداد صورت گرفته به 
قوه قضائیه ارســال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت 
نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقالب 
تهران پرونده ای تشکیل شد.سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بخشی از پرونده 
کیفرخواســت به دادگاه ارسال شــد و پس از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای 
نقدی و ۳ نفر در این پرونده به 2 تا ۳ سال حبس محکوم شدند.وی افزود: 
در خصــوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیــر نفت و هیئت مدیره 
شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه 

در حال بررسی است.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره عدم تسلیم حکم نهایی 
پرونده نگین غرب

ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرســش خبرنگار خبرگزاری فارس در 
خصوص علت عدم تســلیم رای نهایی پرونده نگین غرب به شکات اظهار 
کــرد: پرونده مربوط بــه نگین غرب یک پرونده قدیمی اســت که انصافا 
اقداماتی بســیار مثبتی در روند رســیدگی به آن صورت گرفته است. این 
پرونده حدود 1۵ هزار شــاکی داشــت و متهمان حدود 2 هزار و هشتصد 
و یازده واحد آپارتمانی را ســاخته بودند یا در دســت ساخت داشتند.وی 
افزود: در این پرونده هزار و ۷۶۶ واحد تکمیل شــده و در اختیار مردم قرار 
داده شده. مابقی واحدها هم امیدواریم تا انتهای سال در اختیار مردم قرار 
گیرد.خداییان گفت: از  1۵ هزار مالباخته این پرونده حدود 2 هزار و ۵۰۰ 
نفر به صورت نقدی جبران شــده که ۳۷۷ نفر از گرفتن وجهی که به آنها 
اختصاص داده شــده امتناع کردند که این وجه در حساب دادگستری قرار 
داده شده است و هر وقت بخواهند می توانند آن را دریافت کنند.وی ادامه 
داد: از افرادی که مرتکب به این جرم شــدند ۳ نفر محکومیت پیدا کردند 
که یک نفر به 2۰ سال حبس قطعی محکومی شد که هم اکنون در زندان 
است و دو نفر دیگر نیز هم اکنون با قید وثیقه آزاد هستند و به روند اجرای 

پروژه کمک می کنند.

صدور کیفرخواست وزیر سابق نفت در پرونده کرسنت

هشتمین جلسه دادگاه رســیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو 
برگزار شد.به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی 
به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موســوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان 
یافته خودرو امروز ســه شنبه 2۵ آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.قاضی 
صلواتی ضمن اعالم رسمیت جلســه دادگاه از محمدی، متهم ردیف چهارم خواست 
برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شــود.متهم محمدی گفت: طی گزارش تخلفاتی 
که به حراست سازمان توسعه و تجارت داشته ایم، ۶ مورد تخلف دیگر، غیر از ۳۴۰۰۰ 
خودرو ثبت سفارش شده که نهایتا متوقف شده اند، را نیز به حراست سازمان توسعه 
و تجارت گزارش داده ایم.قاضی صلواتی خطاب به متهم محمدی گفت: شما مسئول 
ثبت ســفارش خودرو در سازمان توسعه تجارت بوده اید، نقشی که در تخلفات انجام 
شــده داشته اید چه بوده اســت؟متهم محمدی مدعی شد:من به هیچ عنوان نقشی 
در ثبت سفارشــات خودرو در سامانه نداشــته ام.در ادامه قاضی صلواتی از یزدانی فر، 
نماینده دادســتان خواست توضیحات خود را نسبت به دفاعیات متهم محمدی بیان 
کند.نماینده دادستان اظهار کرد: عموما وجه اشتراک تمامی متهمین این پرونده این 
اســت که متهمین خود را در قامت شــاکی و اینکه خودشات جرم را کشف کرده اند 
نشــان می دهند، نمونه ای از آن متهم محمدی که مدعی اســت من برای شناسایی 
جرایم و تخلفات به دستور مسئول حراست سازمان، مسئولیت ثبت سفارشات خودرو 
را در ســازمان توسعه و تجارت پذیرفته ام.یزدانی فر، در ادامه افزود: متهم محمدی از 
متقاضیان و مراجعه کنندگان ثبت ســفارش خودرو زورگیری و باج خواهی در قبال 
ثبت ســفارش داشته است، در بررسی های صورت گرفته از افراد به اتفاق به این مورد 
که متهم محمدی عمدا ثبت سفارشات و کارت بازرگانی را بسته است تا آن ها در دفتر 
کار وی حضــور پیدا کنند و به این طریق از متقاضیان باج خواهی کند، اشــاره کرده 

اند.نماینده دادســتان در ادامه گفت: متقاضیان و دالالن ثبت سفارش خودرو، متهم 
محمدی و متهم مســاح فرد را در راس انجام امور تخلفات، عنوان داشــته اند.یزدانی 
فر، اظهار کرد: متهم محمدی مدعی اســت در تاریخ ۹۵/1۰/12 در سازمان توسعه و 
تجارت حضور نداشته اســت که این ادعا خالف واقع بوده،متهم محمدی از سال ۹2 
در ســازمان توسعه تجارت بوده است، ثبت سفارشات خودرو از تاریخ ۹۵/1۰/12 نیز 
متوجه مسئولیت وی است.متهم محمدی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: من مانع 
از ثبت سفارشات خودرو خارجی غیر ضابطه مند بوده ام، در این راستا کار غیر قانونی 
انجام نداده ام، تمامی موارد غیر قانونی را به حراست سازمان توسعه و تجارت گزارش 
کرده ام، ادعای افراد در خصوص اینکه از ثبت سفارشات قانونی خودرو ممانعت داشته 
ام کذب بوده و ریالی از شــخصی باج خواهــی نکرده ام.در ادامه قاضی صلواتی وکیل 
متهم محمدی را برای ارایه دفاعیات به جایگاه فراخواند.وکیل متهم محمدی گفت: با 
توجه به اینکه موکل بنده توضیحات کاملی برای دفاعیات خود ارائه داشته است، کدام 
اقدام موکل بنده اقدام به اخالل گســترده در نظام اقتصادی کشور تلقی شده است؟ 
کیفرخواســت موکلم با عنوان اخالل گســترده در نظام اقتصادی کشور، علم به موثر 
بودن در تقابل با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران برای فردی که 2۰ سال خدمت 
گذار نظام بوده است، قابل قبول نیست.وکیل متهم محمدی مدعی شد:کیفرخواست 
و عناوین اتهامی را قبول نداریم، تعریف آنچه که قانون گذار برای جرایم سازمان یافته 
در قانون آورده است نسبت به کیفرخواست و عناوین اتهامی به موکلم شدت بیشتری 
گرفته است.وی ادعا کرد: در خصوص اینکه گفته شده است دستورهای ابالغی صوری 
بوده، نمیتوانیم در دادرســی کیفری سندیت را کنار گذاشته و بگوئیم نامه های ابالغ 
شده صوری بوده است.قاضی صلواتی خطاب به وکیل متهم محمدی گفت: بر اساس 
این نامه های ابالغی که به موجب آن سامانه باید بسته می شد، اگر واقعا سامانه بسته 

شده چگونه می توان ظرف 1۰ روز ۳۴۰۰۰ خودرو را در سامانه ثبت سفارش کرد، این 
حاکی از صوری بودن نامه های ابالغی و در عمل اجرا نشــدن تکلیف بوده است.متهم 
محمدی در پایان ضمن رد تمامی اتهامات انتســابی  گفت:تمام تالشم را برای احصا 
تخلفات و گزارش آن به حراست سازمان کرده ام، هیچ وجهی از هیچ شخصی نگرفته 
ام.قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهامات، شیده مساح فرد متهم ردیف پنجم را برای بیان 
دفاعیات به جایگاه فراخواند.متهم مساح فرد، ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی گفت: 
من اختیار و نقشی در جهت وقوع جرم و تخلف نداشته ام، در واقع برای احصا و کشف 
جرم توسط حراســت سازمان، سرپرست گروه ثبت سفارش بوده ام.متهم مساح فرد، 
مشــخصا از پرداختن به اصل موضوع اتهامی طفره رفت و به حاشــیه پرداخت.قاضی 
صلواتی از متهم پرســید: شما در عمل به عنوان معاون متهم محمدی چه نقشی در 
نامه ابالغی ۴ روزه ثبت سفارش خودرو داشته اید؟متهم مساح فرد مدعی شد:تمامی 
اتهامات متوجه شــرکت تامین کننده امنیت سامانه ثبت سفارش خودرو است و من 
اجرا کننده آن نبوده ام، فقط جهت اطالع، نامه ها به بنده ابالغ می شد.قاضی صلواتی از 
وکیل متهم مساح فرد خواست برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شود.حسینی وکیل 
متهم مســاح فرد بیان کرد: تمامی تخلفات را شرکت راهبر انجام داده است و موکل 
من تخلفات را احصا و برای آن راهکار ارائه کرده اســت، از دادگاه درخواست می شود 
آی پی های اعالمی، اطالعات را بررسی کند که در شفاف سازی تخلفات صورت گرفته 
در پرونده می تواند موثر باشد، متهم اصلی این پرونده عطار است که در دادگاه حضور 
ندارد.متهم مســاح فرد ضمن رد تمامی اتهامات انتســابی گفت: از دادگاه درخواست 
می شود نسبت به شفاف سازی در خصوص اتهامات انتسابی تحقیقات بیشتری را لحاظ 
کنند.قاضی صلواتی ضمن اعالم ختم جلســه دادگاه گفت: ادامه دفاعیات فردا ساعت 

۹ صبح استماع خواهد شد.

در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو مطرح شد

چگونه می توان ظرف ۱۰ روز ۳۴۰۰۰ خودرو را در سامانه ثبت سفارش کرد؟
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تورم
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:ارزترجیحی عالوه بر ایجاد فساد،رانت و قاچاق، موجب 
شده که دولت سال گذشته۵میلیارد دالر از وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی 
برای تأمین کاالهای اساسی استقراض کند.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری 
دیروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از دولت برای بحث 
واکسیناســیون تشکر می کنم چرا که در این مدت بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن 
کرونا تزریق شــده که ایران را در بین کشــورهای خوب در حوزه واکسیناسیون قرار 
داده؛ این مسئله موجب شد کسب وکارها به حالت عادی برگردند و اضطراب در جامعه 
کاهش یابد. از ســوی دیگر نیز واکسیناسیون گسترده جزو اهداف دولت اعالم شده 
بود که خوشــبختانه عملیاتی شد.رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع تورم 
گفت: امروز وظیفه همه ما این است که امید را به جامعه برگردانیم. متأسفانه ناامیدی، 
نگرانی و استرس در جامعه زیاد است که آثار این مسئله را در مهاجرت نخبگان و فرار 
سرمایه شاهد هستیم. این موضوع در درازمدت خسارات جبران ناپذیری برای اقتصاد 

کشور ایجاد می کند.

تشکیل سرمایه 3.۵ درصد منفی است
وی ادامه داد: طبق آخرین گزارشــات، در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه ۳.۵ 
درصد منفی بوده که نشــانگر شرایط بد سرمایه گذاری در سال های اخیر است.رئیس 
اتاق بازرگانی تهران افزود: با کاهش ســرمایه گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش می یابد 
و تا زمانی که ســرمایه گذاری بزرگی صورت نگیرد، رشد بزرگ اقتصادی نیز نخواهیم 
داشت.خوانســاری اظهار کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مهرماه سال 
جاری ۴۵.۴ درصد بوده که اگرچه نسبت به شهریور ۰.۴ درصد کاهش داشته اما باز 
هم نرخ باالیی اســت. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه با کاهش ۴.۵ 
درصدی به ۳۹.۲ درصد رسیده یعنی در مقایسه با مهرماه سال گذشته اگر یک خانوار 
می خواهد خریدی انجام دهد، باید ۳۹ درصد هزینه بیشــتری بپردازد. در صورتی که 
ایــن روال ادامه یابد، برای جامعه خطرناک خواهد بود.وی با بیان اینکه دولت از ابتدا 

اولویت نخست خود را مهار تورم اعالم کرد، گفت: تا زمانی که به یک تورم تک رقمی 
نرسیم، همچنان با آثار مخربی در بخش مصرف خانوار مواجه خواهیم بود.رئیس اتاق 
بازرگانی تهران تأکید کرد: سرمایه گذاری در کشور صورت نمی گیرد و مردم برای حفظ 
سرمایه خود، پول خود را تبدیل به دارایی های مولد می کنند که این مسئله منجر به 
کوچک شدن اقتصاد و گسترش فقر می شود و هر چه دیرتر اقدام به حل این مشکل 
کنیم، با مشــکالت دیگری مواجه خواهیم شد.خوانساری گفت: در حال حاضر که در 
فصل بودجه قرار داریم، باید به این مسائل بپردازیم و دولت باید جلوی هر پیشنهادی 
که منجر به افزایش بی رویه نقدینگی می شــود را بگیرد و افزایش درآمدها و کاهش 
هزینه ها را دنبال کند.وی با اشاره به تورم دالری برای شاخص کاالهای وارداتی گفت: 
تورم دالری ســال ۹۹، ۴۷.۴ درصد اعالم شــده که نسبت به ســال ۹۸، ۱۷ درصد 
افزایش را نشــان می دهد. اگر تورم جهانی را سه تا چهار درصد در نظر بگیریم، بقیه 
این عدد می شود تورمی که در داخل کشور به دلیل تحریم ها، نپذیرفتن FATF و باال 
رفتن هزینه ها در کشــور ایجاد شده است.خوانساری تصریح کرد: اگرچه در سال ۹۸، 
۳۸ میلیارد دالر واردات داشــتیم اما ۱۷ درصد کاالی کمتری وارد و هزینه بیشتری 
پرداخت شده است و با توجه به اینکه عمده واردات کشور، کاالهای واسطه ای است، اثر 

این تورم در بخش تولید و افزایش هزینه های مبادله، خود را نشان می دهد.

ارز ترجیحی باید حذف شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به ارز ترجیحی گفت: دولت در ۱۲ آبان ماه 
الیحه دو فوریتی در مورد افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دالر به ۱۲.۶ میلیارد 
دالر و آزاد کردن ارز با کمک ارائه کارت های خرید یا اعتبار مســتقیم به مردم جهت 
جبران هزینه ها به مجلس ارسال کرد اما مجلس با این الیحه مخالفت و اعالم کرد که 
دولت خود می تواند این کار را انجام دهد.وی ادامه داد: به هر حال چه قرار باشد دولت 
این کار را انجام دهد و چه قرار باشد که مجلس کار را انجام دهد، هر چه سریع تر باید 
ارز ترجیحی از اقتصاد کشــور حذف شود.خوانساری افزود: ارزهای ترجیحی عالوه بر 

اینکه موجب ایجاد فســاد، رانت و قاچاق می شوند، اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه 
می گذارند. در ســال ۹۹، ۱۰.۵ میلیارد دالر برای کاالهای اساســی هزینه شد که ۵ 
میلیــارد دالر آن از محــل ارز حاصل از فروش نفت بود و ۵ میلیارد دالر مابقی نیز از 
محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بوده است که اگر مابه التفاوت ۴,۲۰۰ 
تومــان تا ۲۲ هزار تومان را بگیریم، مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه ای 
است که از بانک مرکزی استقراض شده که همین مسئله منجر به افزایش پایه پولی و 
نقدینگی شده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اثرات این موضوع را می توان 
در اضافه شدن هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ دید که ۷۵۰ هزار میلیارد 
تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است.وی تصریح کرد: دولت ارزی حاصل از فروش 
نفت ندارد و مجبور است برای تأمین کاالهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض 

کند که منجر به افزایش پایه پولی می شود.

منابع دولت گنج قارون هم باشد، باالخره تمام می شود
خوانساری در ادامه با اشاره به یارانه های غیرنقدی پرداخت شده از سوی دولت گفت: 
دولت باید هر چه ســریع تر مبحث یارانه ها را حل کند. در اینجا به دو مثال اشــاره 
می کنــم؛ در حال حاضر گندم را با قیمت تضمینی ۷,۰۰۰ تومان می خریم که دولت 
این کاال را با نرخ ۶۰۰ تومان به نانوایی ها می دهد یعنی دولت در اینجا ۶,۴۰۰ تومان 
یارانه به ازای هر کیلوگرم گندم می دهد. همچنین در حوزه برق نیز قیمت تمام شده 
این محصول ۲,۰۰۰ تومان اســت که دولت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان برق را عرضه می کند 
یعنی تقریباً ۱,۸۰۰ تومان یارانه برق می پردازد. حتی اگر منابع دولت گنج قارون هم 
باشد، باالخره به پایان می رسد.رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: این مسئله یک 
بحث جدی اســت و باید حل این موضوع تبدیل به دغدغه اصلی همه ما شــود.وی 
گفت: در حال حاضر دولــت ۱۰۰ میلیارد دالر یارانه انرژی می پردازد و همچنین در 
کنار آن، یارانه های مختلفی نیز پرداخت می کند که آفت بزرگی برای اقتصاد کشــور 

محسوب می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه؛
 اصالح ساختار انتخاب نیست،

 تنها راه نجات است
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:در بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی محور برنامه 
ها خواهد بود و برنامه ریزی بودجه سال آینده، متناسب با همین اصل می باشد.

به گزارش اقتصاد آنالین، سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه 
در چهارمین جلسه تبیین رویکردهای تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تشریح 
وضعیت اقتصادی کشور گفت: با وجود صرف منابع کالن در توسعه زیرساخت 
های کشــور وضعیت شاخص های کالن اقتصادی مطلوب نیست. موضوعی که 
نشــان می دهد شیوه فعلی اداره کشــور باید تغییر کند.وی با اشاره به اهمیت 
اثربخش شــدن منابع دولت افزود:  در قوانین ساالنه بودجه و حتی برنامه های 
توسعه ای پنج ساله گاهی آنقدر به حاشیه پرداخته شده که متن فراموش شده 
اســت؛ چون هدف نهایی همه برنامه ها باید بهبود وضعیت شاخص های کالن 
و پیشــرفت زندگی مردم در ابعاد مختلف باشد.معاون رییس جمهور ادامه داد: 
درحال حاضر در برخی بخش ها تا ۱۰ برابر ظرفیت مورد نیاز کشــور ســرمایه 
گذاری شــده و نتیجه این می شــود که با تعطیلی آنها در اتفاقی در بازار نمی 
افتد، این یعنی جهت گیری های دولت اشــتباه بوده است.میرکاظمی بازنگری 
در راهبردهای توســعه را ضروری دانست و تاکید کرد: چرا با وجود تعداد زیاد 
دانشــجویان دکترا و کارشناسی ارشد و ســرمایه گذاری باال، بهره وری پایین 
اســت؟ این سوال اساسی است و همه این ها نشــان می دهد جهت گیری ها 
باید عوض شود.رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه  در بودجه ۱۴۰۱ 
رشد اقتصادی محور برنامه ها خواهد بود تصریح کرد: برنامه ریزی بودجه سال 
آینده، متناسب با همین اصل خواهد و بودجه سال ۱۴۰۱ پاسخگو، ساده و قابل 
اندازه گیری خواهد بود.معاون رییس جمهور با بیان اینکه منابع مصرف شده در 
گذشته بیشتر از آنکه اقتصادی محور باشد عمرانی محور و سخت افزارمحور بوده 
است افزود: برای رفع این نقیصه، منابع بودجه سال آینده در جهت ایجاد اشتغال 
هدایت می شــود.میرکاظمی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ تعیین خواهد شد چه 
درصدی از رشد اقتصادی را بخش کشاورزی، صنعت، ساختمان، خدمات، حمل 
و نقل و بخش های مختلف برعهده خواهند داشت و سهم استان ها و شهرستان 
ها در تحقق اهداف بودجه مشخص خواهد شد.رییس سازمان برنامه و بودجه با 
بیان اینکه دستیابی به بهره وری ۳.۵ درصدی به جد دنبال می شود افزود: رفع 
موانع، از ظرفیت های خالی رقابت پذیر صورت خواهد گرفت.وی در مورد ردیف 
های بودجه ســال آینده نیز گفت: برای ایجاد پاسخگویی مورد نیاز تعداد ردیف 
های بودجه به حداقل خواهد رسید و دیگر خبری از بودجه قطور و با چند هزار 
ردیف نخواهد بود.معاون رییس جمهور با تشــکر از حمایت کمیسیون صنایع و 
معادن از تغییرات بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: توسعه باید متوازن متعادل و مبتنی 
بر آمایش سرزمین باشد مناطق مرزی از استعداد تجاری باالیی برخوردار است 
که در جهت شکوفا شدن این استعدادها برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ 
بر مبنای آمایش ســرزمین تدوین می شــود.میرکاظمی در پایان سخنان خود 
نقش کمیسیون صنایع و معادن در تغییر ریل اقتصادی را مهم دانست و گفت: 
مشاوره و همفکری اعضا کمیسیون صنایع و معادن برای افزایش اثربخشی منابع 

در صنعت و تبدیل ظرفیت های بالقوه به بالفعل الزم است.

مالیات خانه های لوکس باالخره ابالغ شد
  خانه های باالتر از 10 میلیارد تومان 

مشمول قانون
پــس از امتناع دولت روحانی از تصویــب دریافت مالیات از خانه های لوکس در 
ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰، دولت سیزدهم آن را تصویب و با ۴۰ روز وقفه از سوی 
ســازمان مالیاتی ابالغ شد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آیین 
نامــه دریافت مالیات از خانه  ها و باغ ویالهای لوکس بعــد از ۴۰ روز وقفه ) از 
زمان تصویب هیات وزیران( از ســوی مسئوالن ســازمان مالیاتی برای اجرا به 
ادارات مالیاتی ابالغ شد.با وجود گذشت ۷ ماه از سال، دولت دوازدهم به دالیل 
نامعلومــی از تصویب ضوابط اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ 

امتناع کرد اما دولت سیزدهم در ۱۴ مهرماه آن را تصویب کرد.
طبق بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری واحدهای مسکونی و باغ ویالهای 

گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی )ساالنه( می شوند:
۱- واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت )با احتساب عرصه و اعیان( با 
ارزش روز معادل یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر به نرخ های 

زیر:
۱ـ۱- نسبت به مازاد یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا یکصدو پنجاه 

میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک در هزار
۲ـ۱- نســبت به مازاد یکصــد و پنجاه میلیــارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا 

دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو در هزار
۳ـ۱- نســبت به مازاد دویســت و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا 

چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سه در هزار
۴ـ۱- نســبت به مازاد چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ششــصد 

میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهار در هزار
۱- نســبت به مازاد ششــصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به باال پنج  ۵ـ 

در هزار
به گــزارش فارس، اخذ مالیــات از خانه های لوکس و گــران قیمت در قانون 
بودجه سال ۹۹ نیز وجود داشت اما دولت روحانی از تصویب ضوابط اجرایی آن 
خودداری کرده بود. طبق آمارهای رســمی سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از 
این محل تاکنون صفر بوده است.یکی از برنامه های خاندوزی وزیر اقتصاد،  توسعه 
پایه های مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد است که قرار است تا یک ماه 
آینده الیحه آن به تکمیل و به دولت برود. الیحه مذکور باوجود تدوین آن توسط 

وزارت اقتصاد در دولت قبل به دالیل نامعلومی مسکوت ماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
مذاکره ایران و جمهوری آذربایجان برای 

تسهیل عبور کامیون های ترانزیتی
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سفر مدیرکل دفتر ترانزیت 
این ســازمان به جمهوری آذربایجان برای رایزنی در خصوص تسهیل عبور 
کامیون های ایرانی از این کشــور برای رســیدن به اوراسیا خبر داد و گفت: 
ســاخت و بهره برداری از جاده جایگزین در خاک ارمنستان نیز در دستور 
کار است.»داریوش امانی« در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره 
آخرین مذاکرات با جمهوری آذربایجان برای تسهیل عبور کامیون های ایرانی 
از این کشور برای رســیدن به اوراسیا، افزود: پرداخت عوارض به جمهوری 
آذربایجان برای تردد کامیون های ایرانی ادامه دارد که در مذاکرات به دنبال 
حل این موضوع هستیم.وی توضیح داد: کامیون های ایرانی برای رسیدن به 
اوراسیا ابتدا وارد جمهوری آذربایجان می شوند و با طی مسافتی از جمهوری 

آذربایجان خارج و به سمت ارمنستان می روند.

 آیا امکان فروش سهام عدالت
 وجود دارد؟

هرچند از نظر قانونی فروش سهام عدالت امکان پذیر است اما از آنجایی 
که بازار سرمایه در شرایط نوسانی و ریزشی به سر می برد، سهام عدالت 
نیز مانند سایر سهم ها متقاضی چندانی ندارد و فروشندگان این سهام 
در صف های فروش ماندگار شده اند. با این حال به نظر می رسد امکان 
فروش سهام عدالت برای افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب کرده بودند، با توجه به سها استانی آن ها، سهل تر 
باشد.به گزارش ایسنا، سهام عدالت امسال برخالف اوایل سال گذشته 
و بعد از آزادسازی مشــتری چندانی ندارد و حتی بسیاری از افرادی 
که ســال گذشته سفارش فروش ســهام عدالت خود را ثبت کردند، 
هنوز موفق به فروش این سهام نشده اند.البته سهام داران عدالت پس 
از آزادســازی این ســهام به دو گروه مستقیم ها )افرادی که مدیریت 
مستقیم را برای ســهام خود انتخاب کردند و تعداد آن ها حدود ۱۹ 
میلیون نفر است( و غیرمستقیم ها )افرادی که روش غیرمستفقیم را 
برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده و سهامدار شرکت های سرمایه 
گذاری استانی سهام عدالت شدند و تعداد آن ها حدود ۳۰ میلیون نفر 
است( تقسیم می شوند.طبق آخرین اخبار درحال حاضر امکان فروش 
بلوکی سهام عدالت مانند قبل وجود دارد اما به شرطی که این سهام 
خریدار داشــته باشد و زمانی فروشــنده پول خود را دریافت می کند 
که ســهامش خریدار داشته باشد که حال و روز این روزهای بازار این 
امکان را فراهم نمی کند. از سوی دیگر نیز همچنان امکان لغو فروش 
برای مشموالن وجود دارد.بر این اساس، افرادی که روش غیرمستقیم 
را برای سهام عدالت خود انتخاب کرده بودند، برای فروش سهام خود 
ابتدا باید بــا ورود به ســامانه WWW.SEJAM.IR ثبت نام کرده و کد 
بورسی دریافت کنند. سپس باید به سامانه معامالت کارگزاری مراجعه 
کرده و در قســمت تغییر کارگزار ناظر، نماد استانی خود را انتخاب و 
درخواست خود را ثبت کنند تا نماد تا ۴۸ ساعت بعد به پرتفوی فرد 
اضافه شود. سرانجام فرد باید به پنل کارگزاری خود مراجعه کند، نماد 
خود را انتخاب کرده و به فروش برساند.البته گذراندن این مراحل نیز 
تضمینی برای فروش سهام عدالت نیست؛ چراکه نمادهای استانی نیز 

مدت هاست در صف فروش قفل شده اند.

با اعالم رئیس سازمان امور مالیاتی؛
مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا ۳ ماه 

آینده تمدید شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید سه ماهه مهلت اعتراض 
به اوراق مالیاتی که زمان مقرر برای انجام آن ســه ماهه تابستان سال 
جاری بوده، خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور 
مالیاتی، داوود منظور با اشــاره به مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد 
ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، از تمدید سه ماهه مهلت 
اعتراض به اوراق مالیاتی که زمان مقرر برای انجام آن از ابتدای تیرماه 
۱۴۰۰ تا پایان شــهریورماه ۱۴۰۰ بوده، خبر داد.رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشــور عنوان داشت: به موجب قســمت اخیر بند )۵( 
مصوبات هشتاد و نهمین جلســه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۴ 
مهرماه ۱۴۰۰ موضوع نامه شــماره ۷۸۵۸۱ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ 
رئیس دفتر رئیس جمهور، موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و 
قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت 
زمانی اعتــراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریــخ یکم تیرماه ۱۴۰۰ تا 
۳۱ شــهریورماه ۱۴۰۰ باشــد و نیز احکام اجرای ماده )۲۳۸( قانون 
مالیات های مســتقیم و ماده )۲۹( قانون مالیات بر ارزش افزوده برای 
مدت مذکور، به مدت ســه ماه تمدید می شود.منظور ادامه داد: حکم 
مذکور برای اشخاص حقیقی، موضوعیت داشته و براساس آن، مهلت 
اعتراض به اوراق مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مســتقیم و قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، مهلت رســیدگی مجدد به پرونده مالیاتی در 
اجرای ماده )۲۳۸( قانون مالیات های مستقیم و نیز مهلت رفع اختالف 
با اداره امور مالیاتی در راســتای مقــررات ماده )۲۹( قانون مالیات بر 
ارزش افزوده که آخرین زمان مقرر برای انجام آن از تاریخ یکم تیرماه 
سال جاری تا ۳۱ شهریورماه سال جاری باشد، به مدت سه ماه از تاریخ 
انقضای مهلت اعتراض یا رفع اختالف با اداره کل امور مالیاتی )حسب 

مورد( تمدید می شود.

عملکــرد ۶ ماهه دخل و خرج بودجه دولت نشــان 
می دهد با وجــود همه محدودیت هــا، منابع دولت 
۱۴۹ درصد نســبت به مدت مشــابه سال ۹۹، رشد 
کرده است.به گزارش فارس، جزییات عملکرد ۶ ماهه 
بودجه سال ۱۴۰۰ منتشر شد، منابع مصوب بودجه 
امسال ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان است که مصوب ۶ 
دوازدهــم آن حدودا ۶۳۸ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان 
را ۵۷ درصد محقق کرده است.به عبارت دیگر بیش 
از ۳۶۱ هــزار میلیارد تومان منابع محقق شــده که 
نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد 

افزایش داشته است. 

 درآمد مالیات و گمرک چقدر شد؟
منابــع بودجه متشــکل از درآمدها شــامل مالیات 
و گمرک و ســایر درآمدها می شــود که جمعا بیش 
از ۱۹۵ هــزار میلیارد تومان وصول شــد. از این رقم 
۱۳۸ هــزار ۵۱۹ میلیارد تومان از محــل مالیات و 
۸۴۰۰ میلیارد تومان توســط گمرک )حقوق ورودی 
کاال و خودرو و ســایر مباحث(  به دست آمده است.

درآمدهای مالیاتی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
۶۳ درصد رشد کرده و ۱۰۲ درصد مصوب ۶ ماهه را 

تحقق داده است.

 سایر درآمدها کدامند؟
سایر درآمدها ســومین بخش این سرفصل است که 
شامل سود سهام شرکت های دولت، جرایم رانندگی، 
ثبت اسناد و امالک کشــور، درآمد خدمات قضایی، 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت 
صمت، جریمه زمــان غیبت مشــموالن، دو درصد 
هزینه شرکت های دولتی،  بانک ها و موسسات و مابه 
التفاوت نرخ ارز مصوبه دولت می شــود.از این بخش 
نیز ۴۸ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان درآمد وصول شد 
که نسبت به عملکرد سال ۹۹ بالغ بر ۹۲ درصد رشد 
دارد. رقم مصوب ســایر درآمدها در بودجه امســال 
۱۲۹ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان اســت. عالوه بر آن 

۷۴ درصد مصوب این مدت را پوشش داد.

 وضعیت نفت و گاز در بودجه امسال
دومین منابع درآمدی بودجــه، واگذاری دارایی های 
سرمایه ای یا همان درآمدهای نفت و گاز است. البته 
در سال های اخیر به این ســرفصل، فروش واگذاری 
اموال منقول و غیرمنقول نیز افزده شــده اســت. با 
این حســاب در نیمه نخست ســال جاری ۲۶ هزار 
و ۵۳۵ میلیارد تومــان از محل واگذاری دارایی های 
سرمایه ای وصول شد که ۳۸۹ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال ۹۹ افزایش یافت. البته این رقم تنها ۱۳ 
درصد از عدد مصوب بودجه ۶ ماه قلمداد می شــود. 
برای کل ســال ۳۹۵ هزار ۵۴۷ میلیارد تومان درآمد 
پیش بینی شده است.سهم منابع حاصل شده از نفت 
و فرآورده های نفتــی ۲۵ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان 
بوده و ۴۱۴ درصد در مقایسه با مدت قبل رشد نشان 

می دهد.

 عملکرد صفر مازاد فروش 
جالب اســت بدانید از محل ردیف خــوراک داخلی 
مجتمع های پتروشــیمی درآمدی کســب نشد. در 
بودجه امســال ۶۰ هزار میلیــارد تومان برای فروش 
مــازاد منابع حاصل از صــادرات نفت خام و میعانات 
گازی و خالص صادرات گاز مصوب شــد که عملکرد 

این بخش در نیمه امسال صفر بوده است.عالوه بر آن 
برای تحویل نفت خام به اشــخاص حقیقی و حقوقی 
براســاس قیمت بــورس انرژی یا قیمــت منطقه ای 
۹۰ هــزار میلیارد تومان در بودجه مصوب شــد که 

عملکردی در این مدت نداشت.

فروش اموال منقول و غیرمنقول
از ســال ۹۷ به دلیل تشدید تحریم ها و کمبود منابع 
برای تراز شــدن بودجه ناشــی افزایــش هزینه ها، 
دولتمــردان به فکر فروش امــوال و دارایی ها منقول 
و غیرمنقول افتادند و همان ســال ۵۰ هزار میلیارد 
تومان بــرای آن در نظر گرفته شــد که عملکرد آن 
صفر بود. با روی کار آمدن دولت ســیزدهم، یکی از 
برنامه های خاندوزی، وزیر اقتصاد، تمرکز روی فروش 
و واگــذاری اموال منقول و غیرمنقول اســت اما این 
مسئله با موانع قانونی روبرو بوده و مشکالت متعددی 
دارد که هنوز مرتفع نشــده اســت. بــا این اوصاف 
عملکرد این بخش در شــش ماهه سال ۱۴۰۰ رقمی 
بالغ بــر ۶۷۳ میلیارد تومان بــوده در حالی که رقم 
مصــوب بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان اســت. این 
عملکــرد ۳ درصد رقم مصوب شــش ماهه را تامین 

کرد.

واگذاری دارایی های مالی 
ســومین بخــش درآمدهــای بودجه که بــه گفته 
کارشناسان جنس آن نوعی اســتقراض است و باید 
اصل و ســود آن پرداخت شــود به دارایی های مالی 
باز می گردد. این بخش در نیمه نخســت سال جاری 
حــدود ۱۳۹ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومــان عملکرد 
داشت که رشــد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل دارد. رقم مصوب کل ســال ۴۲۷ هزار و 

۴۷۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. 

دولت چقدر اسناد خزانه فروخت؟
عمــده تمرکز منابع حاصل از واگــذاری دارایی های 
مالی روی فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی 
اســت که رقم مصوب آن ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان بوده و عملکــرد آن در این مدت ۱۱۳ هزار و 
۹۷۷ میلیارد تومان شد که ۳۱ درصد افزایش نسبت 

به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

واگذاری شرکت های دولتی
واگذاری شــرکت های دولتی ذیــل دارایی های مالی 
تعریف می شــود که عملکــرد آن در این مدت ۶۸۰ 
میلیارد تومان بوده در حالی در نیمه ســال ۹۹ بالغ 
بر ۲۱ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل شــده 
بود.زیربخش هــای ایــن ردیف درآمــدی، واگذاری 
شــرکت های دولتی، فروش سهام شــرکت ها،  سهم 
الشــرکه اموال، و ســایر ردیف های درآمدی است که 
عملکرد چندانی نســبت به مدت مشــابه سال قبل 

نداشتند.

صندوق توسعه ملی 
طبــق بودجه مصوب دولت در نیمه نخســت ســال 
جاری بیــش از ۲۳ هــزار میلیارد تومــان از منابع 
صندوق توســعه ملی برداشت کرده که رقم عملکرد 
مدت مشــابه ســال قبل ۱۱۶۳۰ میلیارد تومان بود. 
برای کل سال ۳۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب 

شده است.

مصارف بودجه کجاست؟
طرف دیگر درآمدها، هزینه های بودجه هستند که در 
این مدت ۴۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش یافته است 
و ۶۵ درصــد رقم مصوب ۶ ماهه را محقق کرد. در ۶ 
ماهه اول سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان صرف 
هزینه بودجه شد.عمده مصارف به پرداخت اعتبارات 
هزینه ای اختصاص دارد. با توجه به مصوبات افزایش 
حقوق و مزایای کارکنان دولت در ســال ۹۹ آثار آن 
در بودجه سال ۱۴۰۰ خود نمایی می کند. به طوری 
کــه در این مــدت ۳۲۴ هزار ۶۰۰ میلیــارد تومان 
پرداخت شد. برای امســال حدود ۹۱۹ هزار میلیارد 

تومان در بودجه اعتبار مصوب شده است.

اعتبارات هزینه ای چیست؟
اعتبارات هزینه ای شــامل حقوق و مزایای مســتمر 
کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و تامین 
اجتماعی لشگری، ســایر هزینه های ملی و استانی،  
ردیف های متفرقه، یارانه کاالهای اساســی، پرداخت 
بابت صندوق توسعه ملی، اعتبارات تملک دارایی های 

سرمایه ای و مالی و تنخواه بودجه می شود.

حقوق کارکنان دولت در 6 ماهه اول سال
در ایــن مدت بابت حقوق و مزایــای کارکنان دولت 
۱۲۶ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد که نسبت 
به مدت مشــابه ســال ۹۹ بالغ بر ۶۱ درصد افزایش 
یافت. سال گذشته ۷۸ هزار ۵۴۰ میلیارد تومان واریز 
شــده بود.صندوق های بازنشســتگی حدود ۸۰ هزار 
میلیارد تومان پرداخت شــده و رشد ۶۸ درصدی را 

تجربه کرده اند.

تزریق منابع به طرح های عمرانی
در نیمه نخست ســال جاری حدود ۶۷ هزار میلیارد 
تومــان اعتبار به طرح های عمرانی تزریق شــده که 
نسبت به عملکرد سال گذشــته، ۹۱ درصد افزایش 
نشان می دهد. سال گذشــته در همین مدت حدود 
۳۵ هــزار میلیارد تومان به عمرانی ها اختصاص یافته 
بود. رقم مصوب کل ســال بیش از ۱۷۶ هزار میلیارد 

تومان در نظر گرفته شد.

باز پرداخت اوراق مالی 
ســومین ســرفصل هزینــه ای متعلق بــه پرداخت 
اعتبــارات تملک دارایی های مالی اســت که در این 
مدت حــدود ۲۴ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت 
که نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۴۷ درصد باال 
رفته است. برای سال جاری ۱۸۲ هزار ۷۴۰ میلیارد 

تومان مصوب شد.

تومان کسری  میلیارد  300 هزار  امسال  بودجه 
خواهد داشت

طبق این گزارش در ۶ ماهه امســال دولت حدود ۵۴ 
هزار میلیارد تومان تنخــواه از بانک مرکزی دریافت 
کرده اســت. مسئوالن دولت ســیزدهم معتقدند در 
دو ماه اخیر جلوی اســتقراض برای جبران کســری 
بودجه را گرفته انــد و طبق آمار بانک مرکزی حدود 
۶ هزار میلیارد تومان از تنخواه بودجه بازگشت داده 
شد.با همه این تفاسیر بسیاری از کارشناسان و مراکز 
پژوهشــی معتقدند بودجه سال جاری بیش از ۳۰۰ 

هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

وضعیت دخل و خرج دولت در نیمه اول امسال

بودجه امسال 300 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت
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افزایش فروش نفت ایران و چند نکتهگزیده خبر
آمار و ارقام بین المللی و صحبت های وزیر نفت نشان از افزایش فروش نفت ایران دارد، 
موضوعی که به گفته کارشناسان امری ممکن اما نیازمند تامل بیشتر بوده چراکه رفتار 
خریداران نفت ایران طی ســال های اخیر تضادهای زیادی داشــته است اما در مجموع 
می توان نســبت به افزایش فروش نفت امیدوار بود.به گزارش ایسنا، تحریم های آمریکا 
ســبب شــد ایران از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
بشــکه نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی محروم شود و این موضوع به وارد 
آمدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر خسارت در زمانی منجر شد که نیازمند تأمین ضروریات 
کشور از جمله برای مقابله با شیوع کرونا بوده ایم و این در حالی است که ایران آمادگی 
دارد به محض برطرف شدن تحریم های یکجانبه و ظالمانه دولت آمریکا، با افزایش تولید 
نفت به باالترین ســطح ممکن، در جهت جبران خسارت های فراوان صورت گرفته در 
اثــر تحریم های یکجانبه آمریکا حرکت کند.در این میان جواد اوجی - وزیر نفت اعالم 
کرده که به زودی خبرهای خوبــی در زمینه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی و 
تهاتر نفتی اعالم می شــود و با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت 
دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به صورت تهاتری در دستور کار قرار گرفته است و 
در این زمینه تهاتر نفت با کاال و سرمایه گذاری از روش هایی است که انجام می شود.به 
گفته وی ایران آماده پذیرایی و استقبال گرم از سرمایه گذاران خارجی و داخلی خواهان 
سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز است و سرمایه گذاران در قبال اقدام های خود 
می توانند نفت و میعانات گازی را به صورت تهاتر دریافت کنند. ســرمایه گذاران داخلی 
مانند هلدینگ ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ می توانند برای توســعه میدان های گازی 
کشــور ورود کنند و پس از توسعه میدان، گاز طبیعی و میعانات گازی در قبال هزینه 
سرمایه گذاری و سود آن به عنوان خوراک یا سوخت دریافت کنند، در عین حال معاونت 
برنامه ریزی وزارت نفت آماده پذیرش سرمایه گذاران در توسعه میدان ها و امضای قرارداد 
با آنهاست.به تازگی نیز معامله گران و شرکت های رصد کشتی می گویند واردات نفت 
ایران از سوی چین در سه ماه گذشته باالی نیم میلیون بشکه در روز مانده است، زیرا 
تخفیف مناسب آن به ریسک نقض تحریم های آمریکا می ارزد. چین خرید نفت ایران 
را امســال با وجود ادامه تحریم های آمریکا ادامه داده است. واردات نفت ایران به چین 
در ماه اوت به ۶۶۰ هزار بشــکه در روز و در ماه ســپتامبر به ۵۴۵ هزار بشــکه در روز 
رســید اما در ماه اکتبر به ۴۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.این آمار نشان می دهد 

میانگین واردات ســه ماهه ۵۶۰ هزار بشکه در روز بود که باالتر از ۴۷۸ هزار بشکه در 
روز در ماه های ژوئن و ژوییه بوده است. صادرات نفت ایران به چین در ماه مه به رکورد 
۷۳۰ هزار بشکه در روز صعود کرد در حالی که میانگین صادرات از ابتدای سال تا پایان 
اکتبر، ۵۶۲ هزار بشــکه در روز است. دانیل گربر - مدیرعامل شرکت پترولجستیک در 
این باره اظهار کرده است اگرچه این حجم نسبت به ابتدای سال کمتر بوده است اما اگر 
چین موفق شود افزایش اخیر ابتال به کووید را کنترل کند، با توجه به قیمت های باالتر 
نفت، دیسیپلین اوپک در کنترل عرضه و تخفیف هایی که برای خرید نفت ایران وجود 
دارد، واردات باالتر نفت ایران تعجب آور نخواهد بود.نفت ایران که حدود شش درصد از 
واردات نفت چین را تشــکیل می دهد، باعث واردات کمتر از برزیل و غرب آفریقا شده 
است. وزارت خارجه چین ماه گذشته به رویترز گفته بود معامالت تجاری میان چین و 
ایران باید محترم شمرده شود. چین از آمریکا می خواهد تحریم های یکجانبه نامشروع 
را هر چه ســریع تر حذف کند.صادرات نفت ایران که اکنون حدود ۱.۳ میلیارد دالر در 
ماه ارزش دارد و عمده آن به چین می رود، منبع درآمد مهمی برای تهران است. ایران 
و قدرت های جهانی قرار است در ۲۹ نوامبر مذاکرات هسته ای را از سربگیرند تا توافق 
هسته ای را احیا کنند که زمینه را برای رفع تحریم های آمریکا علیه فروش نفت ایران 
هموار می کند.به نظر می رســد که چین به عنوان یک مشتری قدیمی بار دیگر پا به 
میدان گذاشــته تا مجدد خریدار ثابت نفت ایران شــود اما اینکه این موضوع ادامه دار 
خواهد بود یا خیر مورد ابهام اســت، آنطور که مهدی حسینی - کارشناس ارشد حوزه 
انرژی  به ایسنا گفته است، اگر تاریخچه خرید نفت چین و هند از ایران را دنبال کنیم، 
نمی توانیم تصویر روشنی از این مساله ارائه دهیم.به گفته وی از زمانی که بحث هسته ای 
مطرح شــد و تحریم های سازمان ملل روی کار آمد انتظار می رفت که روسیه و چین 
باتوجه به اینکه حق وتو داشــتند به ایران کمک کنند و به نوعی طرف ایران باشند، اما 
این اتفاق نیفتاد و تحریم ها محقق شد و این مساله بهترین بهانه بود تا مشتریان اصلی 
از خرید نفت ایران امتناع کنند.این کارشــناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه پس از  
امضا برجام بسیاری از مشتریان تاریخی ایران معامالت خود را با ما آغاز کردند، گفت: تا 
برقراری مجدد تحریم ها فروش نفت ایران به حالت عادی بازگشت، اما زمانی که دوباره 
تحریم های آمریکا اتفاق افتاد با کشورهای خریدار با چالش هایی مواجه شدیم.حسینی 
با بیان اینکه براســاس گزارشــی که در ماه ژانویه در خصوص تحریم ها توسط مجلس 

آمریکا منتشــر شد، دولت ها موضوع تحریم نیستند و جای تعجب دارد کشورهایی که 
دولت های آن ها متقاضی نفت ایران بودند چرا از این مســاله امتناع می کنند، گفت: 
ممکن است پاســخ آنها این باشد که به دلیل تحریم سیستم بانکی ممکن است دچار 
مشــکل شوند و یا بحث FATF را مطرح کنند.وی تاکید کرد: این بهانه ها وجود دارد اما 
در مجموع دولت ها موضوع تحریم ها نیســتند، در واقع  لزومی ندارد که یک شــرکت 
خصوصی در چین نفت ایران را خریداری کند و دولت چین می تواند وارد معامله نفتی 
با ایران شــود؛ زمانی ارتش چین نفت ایران را خریداری می کرد.این کارشناس با بیان 
اینکه نحوه بازپرداخت را می توان مورد مذاکره قرار داد زمانی بانک کونلون در این زمینه 
همکاری داشت اما بعد از مدتی همکاری خود را کاهش داد، به هر حال می توان راه حل 
هایی برای این مســاله در نظر گرفت، گفت: راهکارهایی برای این موضوع وجود داشت 
که در صورت تمایل کشورها می توانست اجرایی شود، قطعا امروز میزان صادرات عدد 
پایینی است، در مجموع باید گفت انتظاراتی که از چین به طور خاص وجود داشت که 
قرارداد همکاری ۲۵ ساله نیز با ما منعقد کرده رخ نداده است.به گفته حسینی بر اساس 
آنچه در اخبار وجود دارد چین نفت زیادی از ایران خریداری نمی کند و این شرایط با 
هند نیز وجود دارد، روسیه نیز به گونه ای رقیب ما به حساب می آید و چندان تمایلی 
ندارد که ایران در بازار حضور داشته باشد.وی با بیان اینکه عراق و روسیه درصد باالیی 
از سهم ایران را ازآن خود کرده اند، گفت: افزایش و یا کاهش حجم خرید چین می تواند 
احتماال موضع معامالتی باشــد به عبارت دیگر ایران به عنوان کارت معامله برای دیگر 
کشور ها به حساب می آید چراکه اگر چین نمی تواند خرید نفت از ایران را افزایش دهد 
باید به طور کامل آن را قطع کند اما اگر می تواند آن را افزایش دهد باید در تمام مقاطع 
زمانی این کار انجام شود.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به صحبت های اخیر 
وزیر نفت در خصوص افزایش فروش نفت ایران، گفت: اگر چنین صحبت هایی مطرح 
شده قطعا مسیرهایی برای آن پیدا شده است و اگر این اتفاق بیفتد جای امیدواری دارد.

حسینی با بیان اینکه این چشم انداز می تواند درست باشد اما با رفتارهایی که تاکنون 
این کشورها داشتند، این مساله می تواند موقتی باشد اما در کل امیدواریم که کشورهای 
خریدار همکاری خوبی با ایران داشته باشند تا بتوانیم صادرات بیشتری را داشته باشیم، 
اظهار کرد: تجربه سال های گذشته نشان می دهد که فروش نفت ایران در یک وضعیت 

ثابت قرار نداشته و مدام در حال تغییر بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم
 بکارگیریGISدر صنعت آب و فاضالب استان 

ضروری است
ایالم_صبح اقتصاد.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان با تبریک روز جهانی ) 
GIS( )سیستم اطالعات مکانی( مصادف با ۲۶ آبان بر بکارگیری GIS در صنعت 
آب و فاضالب استان تاکید نمود.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان ایالم، دکتر نوراله تیموری با اشاره به اهمیت کاربرد سیستم  های اطالعات 
مکانی )GIS( در صنعت آب و فاضالب گفت: امروزه، فناوری سیســتم اطالعات 
مکانی )GIS(یکی از پرکاربردترین دانش ها در مهندســی آب و فاضالب اســت 
که به عنوان بستری برای ذخیره، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات 
مکانی است.وی افزود : GIS یک پایگاه داده مکانی برای شناسایی و دستیابی به 
اطالعات مربوط به شبکه توزیع و خطوط انتقال آب، شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضالب، تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ، خدمات دهی بهتر در این حوزه و 
بــروز نمودن اطالعات موجود و نیز در برنامه های کاربردی طراحی، اجرا و بهره 

برداری از این تاسیسات است.

در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد :
برگزاری 20 هزار نفر ساعت دوره آموزش 

ضمن خدمت
کارکنان شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان طی ۶ ماهه نخست 
سالجاری ۲۰ هزار نفر ساعت انواع دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت افزایش 
سطح دانش و تخصص را گذراندند .به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان، رییس اداره آموزش با اعالم این خبر اظهار داشــت 
: بــا توجه به لزوم افزایش دانش و مهارت های کارکنان و با توجه به شــرایط و 
محدودیت های اجتماعی ناشی از همه گیری ویروس کرونا بیشتر این دوره ها به 
صورت آنالین و غیر حضوری برگزار شــد .رسول احمدی افزود : این دوره ها در 
۳ مقوله ی تخصصی و فنی ، علوم اداری و عمومی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای 
و محیط زیست برگزار گردید .  وی تصریح کرد : این دوره ها پس از کسب نظر 
و نیاز سنجی از مدیران ، روسا و همکاران محترم برنامه ریزی و با همکاری اداره 

آموزش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اجرا شد .

افزایش 20 درصدی مصرف گاز در استان 
اصفهان

مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان گفت: به دلیل افزایش 
سرمای هوا، مصرف گاز در این استان در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد بیشتر شده است.به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید 
مصطفی علوی، مدیرعامل این شــرکت، افزود: مصرف 
یک شــبانه روز، گاز در اســتان اصفهان در روزهای گذشته بالغ بر ۷۶ میلیون 
متر مکعب بود که در مقایسه با مدت مشابه سال های قبل بی سابقه بوده است.

وی، با تاکید جدی بر مصرف بهینه گاز بیان داشت: امسال با سرمای زود هنگام 
و شدیدتری مواجه شدیم و بر اساس پیش بینی های هواشناسی برودت هوا در 
فصل زمستان بیشتر می شود، لذا از تمامی هم استانی های عزیز تقاضا داریم با 
رعایت نکات ساده مصرف بهینه، در مصرف گاز صرفه جویی نمایند تا با افت فشار 
و کسری گاز در استان مواجه نشویم.مهندس علوی، ادامه داد: بطور کلی میانگین 
مصرف در استان باید ۶۱.۸ میلیون متر مکعب در یک ۲۴ ساعت باشد و در نهایت 
۷۱ میلیون متر مکعب، مرز خطر محسوب می شود، لذا با توجه به میزان مصرف 
کنونی در وضعیت مطلوبی از نظر میانگین مصرف قرار نداریم.مدیرعامل شرکت 
گاز اصفهان، اضافه کرد: از آنجا که خطوط لوله گاز سراســری است، مصرف در 
یک استان به ضرر دیگر مناطق خواهد بود بنابراین از مردم اصفهان تقاضا داریم 

مصرف منطقی و بهینه را بطور جدی مد نظر قرار دهند.

رئیس بهره برداری گاز مرکز استان گلستان خبر داد:
بهره مندی بیش از 178 هزار خانوار از نعمت 

گاز تاکنون
ابوالفضل نرســی ضمن تشکراز تالشهای انجام شده در زمینه گازرسانی درشهر 
و روســتاهای تابعه شهرستان گرگان  ازبهره مند شــدن تعداد ۱۷۸هزارو۵۹۰  
خانوارمرکزاستان تاکنون خبرداد.وی افزود:در همین راستا در ۷ ماهه سال جاری 
نیز بیش از ۲۳۲۵ خانوارشهرستان گرگان ازنعمت گازطبیعی برخوردارشده اند.

نرسی گفت:با تالشهای انجام شده ،درحال حاضردر مرکز استان بیش از ۱۴۰۳ 
کیلومترشــبکه اجرا، بالغ بر۱۶۶هزار مشترک جذب وافزون بر ۶۳ هزار انشعاب 
گاز نیز نصب گردید.  رئیس بهره برداری گازمرکزاســتان گلستان ادامه داد:در۷ 
ماهه سال ۱۴۰۰نیز دراین شهرستان  بیش از ۲۱  کیلومترشبکه اجرا  و ۲۶۱۲ 
مشــترک نیزجذب شده است.  ابوالفضل نرسی درزمینه گازرسانی به روستاهای 
شهرستان اذعان داشت:از مجموع ۹۵ روستای موجود تاکنون تعداد ۹۱ روستااز 
نعمت گاز برخوردار شده اندو۳ روستانیزدردست اجرا می باشد، ضمن اینکه ۲۳۶ 

پروژه صنعتی عمده شهرستان نیزگازرسانی شده است.

بررسی وضعیت هرمزگان پس از زلزله بندرعباس؛
 تامین آب مرکز استان بدون وقفه 

در جریان است
معاون اول رئیس جمهور به همراه وزیر نیرو و استاندار 
هرمزگان از روند تولید آب مرکز اســتان پس از زلزله 
شش و چهار دهم ریشــتری بندرعباس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان، محمد مخبــر معاون اول رئیس 
جمهــور و علی اکبــر محرابیان وزیر نیرو در ایــن بازدید از بخش های مختلف 
آبشــیرینکن یکصدهزار متر مکعبی بازدیــد و از نزدیک بر روند آب تولیدی آن 
نظارت کردند.مخبر در این بازدید با تاکید بر پایداری وضعیت آب مرکز اســتان 
افزود: خوشبختانه روند تامین آب در سایت یکصدهزار متر مکعبی با تمام ظرفیت 
در مدار اســت و نگرانی از بابت ایجاد خسارت و کمبود آب نیست..در این بازدید 
امین قصمی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز با اشــاره به بسیج 
امکانات و آماده باش اکیپ های اتفاقات پس از زلزله یکشــنبه گذشته افزود: با 
وقوع حوادث طبیعی بویژه در نقاطی که تراکم جمعیتی باالیی زندگی می کنند، 
نگرانی از کمبود آب افزایش می یابد که خوشبختانه زیرساخت های آبفا در این 
حادثه آسیبی ندید و تمامی تاسیسات بدون هیچ گونه وقفه ای از زمان وقوع زلزله 
در مدار تولید بودند.وی از آبشیرینکن یکصدهزار متر مکعبی بندرعباس به عنوان 

یکی از با کیفیت ترین سایت های نمک زدایی از آب دریا یاد کرد.

کاهش ۵۰ درصدی گاز ورودی به نیروگاه ها
پیش بینی ناترازی 3 هزار مگاواتی برق در زمستان 1400

سخنگوی صنعت برق گفت: ناترازی ناشی از کمبود سوخت در اوج بار مصرف زمستان سال ۱۴۰۰ در بدترین شرایط ۲ الی ۳ هزار مگاوات 
پیش بینی می شود.مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در بیان پیش بینی اوج بار مصرف برق در 
فصل زمستان گفت: پیش بینی می کنیم، اوج بار مصرف برق در زمستان سال ۱۴۰۰ به ۴۲ هزار مگاوات برسد و آماده مدیریت رشد اوج بار 
بین ۵ تا ۷ درصد هستیم.سخنگوی صنعت برق با اشاره به استفاده از واحدهای برق آبی در پوشش اوج بار فصل زمستان گفت: استراتژی 
صنعت برق اســتفاده حداقلی از تولید برق واحدهای برق آبی اســت، زیرا شرایط خشکســالی اجازه استفاده از این واحدها را نمی دهد، ما 
رهاسازی آب را تنها به اندازه نیاز آب شرب پایین دست داریم و طبیعتا برق ناشی از رهاسازی این حجم محدود مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی ذخایر سوخت مایع نیروگاه های کشور افزود: حدود ۷۰ درصد ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها پر است.رجبی 
مشــهدی ادامه داد: در چند روز اخیر به دلیل افزایش مصرف برق خانگی میزان گاز تحویلی به واحدهای نیروگاهی به طور میانگین ۵۰ 
درصد کاهش یافته است.این مقام مسئول در بیان اینکه تعهد شرکت ملی گاز به واحدهای نیروگاهی معادل ۲۱۳ میلیون متر مکعب در 
روز است، گفت: در حال حاضر در روزهای اخیر، دریافت گاز طبیعی به واحدهای نیروگاهی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون متر مکعب خواهد 
بود.رجبی مشهدی با اشاره به اینکه سرما سریع تر از سال های گذشته کشور را در برگرفته است، گفت: پیش بینی می شود، ناترازی ناشی از 
کمبود سوخت در اوج بار مصرف زمستان سال ۱۴۰۰ در بدترین شرایط به ۲ الی ۳ هزار مگاوات ساعت خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه 
در زمســتان ســال گذشته تقریبا ۲۵ روز با محدودیت جدی سوخت مواجه شدیم، گفت: با همکاری صنایع بزرگ این ناترازی با مدیریت 
مصرف پوشــش داده شد، اما در نهایت ۱ تا ۲ روز شاهد قطعی برق در بخش خانگی بودیم.سخنگوی صنعت برق در پایان گفت: احتماال 

مجبور شویم، برق عرضه با مشترکان عمده را با ۳۰ درصد مدیریت مصرف همراه کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
صنایع سیمانی در صورت شدت برودت هوا باید از مازوت 

استفاده کنند
 مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: برنامه ای برای محدود کــردن گاز صنایع نداریم و اگر برودت 
هوا شدت یابد، صنایع سیمانی باید از مازوت استفاده کنند.به گزارش ایرنا از خانه ملت، مجید چگینی 
درباره وضعیت تامین ســوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در فصل سرما، گفت: تمام تالش 
خود را برای تامین گاز مورد نیاز صنایع در فصل سرما به کار می بریم زیرا به اهمیت تولید واقف هستیم.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران از مردم ایران دعوت کرد که با کاهش مصرف به دولت و شرکت ملی 
گاز در تامین گاز پایدار صنایع کمک کنند و افزود: هرچند برای مدیریت گاز صنایع در اوج ســرما نیز 
برنامه ریزی شده اما اگر برودت هوا شدت یافته و مصارف افزایش یابد باید اولویت های درنظر گرفته شده 
اعمال شود.چگینی با بیان اینکه تاکنون برنامه ای برای محدود کردن گاز صنایع نداریم، ادامه داد: تالش 
می شــود که محدودیتی ایجاد نشود اما طبیعی اســت که به طور مثال صنایع سیمان که می توانند از 
سوخت دوم استفاده کنند، در این زمان از مازوت استفاده کنند و ما گاز آنها را مقداری محدود  کنیم.وی 
تصریح کرد: در قراردادهایی که با صنایع داریم، تامین گاز در ۸ ماه ابتدایی سال تضمین شده، اما در ۴ 
ماه دوم صنایعی که می توانند، باید از سوخت دوم استفاده کنند.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان 
کرد: با این وجود تالش می شود که در صورت امکان گاز صنایع تامین شود اما اگر شرایطی ایجاد شود 

که از نظر گاز با محدودیت روبرو شویم این واحدها باید از سوخت دوم استفاده کنند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح کرد:
 یارانه های انرژی به قشر ضعیف 

جامعه نمی رسد

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران اظهار 
داشت: طبق آمار IEA ایران پرداخت ۳۰ میلیارد دالر یارانه انرژی 
باالتر از چین و عربســتان در رتبه اول تخصیص یارانه انرژی قرار 
دارد اما در حالت تجمیعی آن رتبه ایران هفتم اســت. به گزارش 
خبرنــگار اقتصــادی ایلنا، رضــا پدیدار در جلســه دیروز هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در یک دسته بندی کلی 
یارانه ها به دو دسته یارانه های نقدی و غیرنقدی تقسیم می شوند. 
یارانه های نقدی در ایران از ســال ۸۹ طی طرح هدفمندســازی 
یارانه ها انجام شد اما نوع دوم که یارانه های غیرنقدی یا پنهان نام 
دارند در اقتصاد ما سابقه زیاری دارد.وی افزود: طبق آمار IEA ایران 
با پرداخت ۳۰ میلیارد دالر یارانه انرژی باالتر از چین و عربستان در 
رتبه اول تخصیص یارانه انرژی قرار دارد اما در حالت تجمیعی آن 
رتبه ایران هفتم است. رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق 
بازرگانــی تهران گفت: میزان یارانه انرژی در ایران ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان است. البته انتقاداتی هم به شیوه محاسبه آن وارد می شود 
که صحیح اســت برای مثال گفته می شود محاسبه یارانه انرژی با 
فوب خلیج فارس اشتباه است چراکه ما امکان صادرات همه انرژی 
خود را نداریم. با این حال باید پایه محاســباتی دقیق تری تعریف 
شــده و ضمن قبول اصل اشتباهات به سمت اصالح پیش برویم.

وی اضافه کرد: یارانه های انرژی به قشر ضعیف جامعه نمی رسد و 
بیشــتر ثروتمندان ار آن استفاده می کنند. با این وجود حدود سه 
چهارم از یارانه هیدروکربنی به بخش غیرخانوار داده شــده است. 
پدیدار در ادامه بیان کرد: یارانه انرژی باعث می شــود که خانوارها 
هزینه کمتری بــرای انرژی پرداخت کنند و در ابتدای امر ممکن 
است راضی کننده باشــد اما تبعات بدی روی اقتصاد دارد و باعث 
افزایش کســری بودجه، افزایش مصرف و آلودگی محیط زیست 
می شود.وی اضافه کرد: کمک های دولت باید به شکل عادالنه تری 
بین طبقات اجتماعی توزیع شــود. همچنین باید برای مدیریت 
مصرف انرژی در سطح خانوار، صنعت و ... انگیزه کافی ایجاد شود.
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گزیده خبر رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران

گرانی ناشی از کسری بودجه است نه حذف ارز ترجیحی
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید 
اتاق بازرگانی تهران گفت: ریشــه گرانــی کاالها، حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نیست؛ بلکه در کسری بودجه است.به گزارش 
خبرنگار مهر، اگر نگاهی به آمار و ســوابق ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بیاندازیم، خواهیم دید که تنها چیزهایی که از این سیاست در 
کشور حاصل شد، رانت، فساد و کمبود منابع ارزی بود. از این 
رو عده زیادی از کارشناســان و فعاالن حوزه تجارت، توصیه 
می کنند به جای اختصاص یارانه ارزی به ابتدای حلقه تأمین 
تا مصرف یک کاال، این یارانه با اتخاذ سیاست های حمایتی، در 
قالب ریالی به دست ذی نفعان نهایی یا همان مصرف کنندگان 
برســد. با این سیاســت حمایتی می توان تا حــد زیادی از 
نگرانی ها بابت افزایش قیمت کاالهای اساســی بعد از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهــش داد.در همین رابطه محمدرضا 
نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع 
موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر 
گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی و به طور کلی ارز چند نرخی، منشأء 
فساد و رانت بود. متأسفانه ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دست 
واردکننده می رسید ولی کاالی وارداتی نهایتاً نه با قیمت ارز 
۴۲۰۰ تومانی بلکه با قیمت ارز آزاد به دســت مصرف کننده 
می رسید. واضح است که نرخ ارز در چنین شرایطی باید شناور 
باشــد و بازار آن را تعیین کند. اگر این کار صورت بگیرد، ما 
شاهد خواهیم بود که اقتصاد در کشور راه درستی را در پیش 
گرفته اســت.نجفی منش افزود: یکی از مواردی که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی ایجاد و ضرر و زیان بسیاری به اقتصاد وارد کرد این بود 
که برای تولیدکننده داخلی که از تســهیالت کافی برخوردار 

نبود، رقابت بــا کاالی وارداتی صرفه اقتصادی نداشــت. لذا 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت خوبی اســت که امیدوارم به 
زودی به جریان بیافتد.رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب 
و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به نگرانی ها بابت 

تــورم احتمالی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشــاره کرد و 
گفت: نگرانی ها بابت افزایش قیمت کاالهای اساسی بی مورد 
اســت. آن زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد، 
قیمت گوشت گران شد ولی پس از حذف از فهرست کاالهای 

مشــمول ارز ترجیحی، قیمت گوشت با کاهش قیمت مواجه 
شــد که بیانگر خروج تقاضای ســرمایه ای از این بخش بود.

وی افزود: در کشــوری مانند آلمان اگر منابع و مصارف یک 
خانواده با هم اختالف داشــته باشند، دولت آن اختالف را در 
قالب یارانه تأمین می کند. ما نیز می توانیم برای جلوگیری از 
فشــار اقتصادی به مردم پس از حذف ارز ترجیحی، مبالغی 
را از طریق تک نرخی کردن ارز، به اقشــار ضعیف برســانیم. 
البته در خصوص اقالم دارویی، می توان این یارانه را به بیمه ها 
پرداخت کرد تا داروهای بیشــتری تحت پوشش بیمه ها قرار 
بگیرنــد و تأمین آن ها برای مردم راحت باشــد.نجفی  منش 
تأکید کرد: حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان روزهای 
اول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شــروع شد چراکه نرخ آزاد 
ارز روز به روز بیشــتر شــد. اما ریشه گرانی کاالها، حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نیست؛ بلکه در کسری بودجه است. زمانی که 
قانون بودجه با کسری بودجه سرسام آوری تصویب می گردد، 
بدان معناســت که در کشــور ما تورم وجود دارد و این تورم 
ســبب گرانی کاالها شده است؛ لذا ربطی به حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی ندارد و اتفاقاً با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کســری 
بودجه تشدید می شود.شایان ذکر است، در حال حاضر ارز در 
کشور با قیمت های مختلفی از جمله نیمایی، آزاد و ترجیحی 
وجود دارد که این موضوع بســتری برای اســتفاده از رانت را 
برای ســودجویان فراهم کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند 
راهکارهای حمایتی از خانوار به عنوان سیاست جایگزین ارز 
۴۲۰۰ تومانــی می تواند عالوه بر عاید کــردن مردم از یارانه، 

بساط رانت و فساد را از اقتصاد کشور برچیند.

معاون امور صنایع وزارت صمت مطرح کرد :
مراجع مربوط به ثبت عالیم تجاری درباره 

تولید »دوو« در داخل توضیح دهند
مراجع مربوط که مســئول ثبت عالیم تجاری هســتند بایــد در باره اینکه آیا 
کاالهایی که آرم دوو دارند واقعا توســط دودو تولید می شوند یا خیر باید پاسخ 
و خــود تولید کننده نیز باید توضیح بدهد.مهــدی صادقی نیارکی معاون امور 
صنایع وزارت صمت صبح دیروز در مراســم افتتاحیه نمایشگاه لوازم خانگی در 
جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت امروز تولید لوازم خانگی گفت: ما در شش 
ماهه امســال در بخش تولید لوازم خانگی حدود 11 درصد رشــد داشته ایم و 
حتی در بعضی از کاالها رشــد باالی ۴۰ درصد را شــاهد بودیم مانند ماشین 
لباسشــویی و میزان صادرات نیز تا امروز حدود ۲۰۰ میلیون دالر بوده اســت. 
.وی با دعوت از متخصصین و عموم مردم برای بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی 
گفت: در این نمایشــگاه کامال رشد طراحی رشد تولید و رشد عمق محصوالت 
در داخل مشخص است و حتی ما در قطعه سازی نیز رشد بسیار خوبی کرده ایم 
و خوشبختانه مسیر مسیر رو به رشدی است و امیدواریم در دو سال آینده این 
صنایع به عنوان صنایع ارزآور داخلی به رشــد قابل قبولی برسد.یارکی در پاسخ 
به سوالی پیرامون باال بودن قیمت محصوالت لوازم خاگی و افزایش قیمت این 
محصوالت بعد از ممنوع شــدن واردات لوازم خانگی گفت: بخشــی از افزایش 
قیمت ها به دلیل افزایش قیمت نهاده ها اســت مثال سال گذشته قیمت فوالد 
یک رقم مشخص بوده و امســال آن رقم افزایش پیدا کرده است و پتروشیمی 
نیز همین طور از سوی دیگر قیمت های جهانی قطعات افزایش پیدا کرده است. 
مثــال ماژول تلوزیوین افزایش جهانی پیدا کرده و 15 درصد نســبت به ســال 
گذشــته گرانتر شده اســت بنابراین این افزایش قیمت بر روی محصول نهایی 
تاثیــر می گذارد.وی ادامه داد: بخش دیگر از افزایش قیمت ها افزایش قیمت در 
ســطح حاشیه ها است. مثال برخی کاالها قیمت هایشــان در درب کارخانه یک 
قیمت اســت اما در مغازه ها و فروشگاه ها با قیمت های متفاوتی عرضه می شود. 
.نیارکی در پاســخ به ســوالی به درباره ورود لوازم خانگی قاچاق گفت: قاچاق 
کاال وجــود دارد و ما همه تالش خود را بــرای مبارزه با قاچاق کاال می کنیم و 
همه واردکنندگان و تولیدکنندگان شناسه کاال و مشخصات محصوالتی که وارد 
می کنند معلوم باشــد و امروز کامال مشخص است که چه کاالیی تولید داخل و 
چه کاالیی وارداتی است.نیارکی با اشاره به اینکه ما قطعا قایل به رقابت در بحث 
لوازم خانگی هستیم گفت: صنعت با رقابت می تواند شکوفا شود و امروز شاهدیم 
که در بحث لوازم خانگی تعداد زیادی از صنایع با اینکه در داخل تولید می شوند 
ولی رقیب همدیگر می دانند و این مســاله باعث افزایش کیفیت شــده است و 
رقابت قطعا به نفع مصرف کننــده خواهد بود و کاهش دهنده قیمت و افزایش 
خدمات را شاهد خواهیم بود.وی با اشاره به بعضی محصوالت کره ای مانند دوو 
و حضور آنها در کشور به رغم ممنوعیت واردات کاالهای خارجی گفت: مراجع 
مربوط که مسئول ثبت عالیم تجاری هستند باید در باره اینکه آیا کاالهایی که 
آرم دوو دارند واقعا توســط دودو تولید می شوند یا خیر باید پاسخ بدهد و خود 
تولید کننده نیز باید توضیح بدهد و ســازمان ثبت عالیم تجاری نیز باید درباره 
این تولیدات توضیح بدهد البته خود تولیدکننده گفته است که این محصول در 

داخل ایران تولید می شود.

به همت منطقه ویژه خلیج فارس؛ 
پشتیبانی از برگزاری مسابقات نابینایان 

کشور در بندرعباس
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس پشتیبانی از برگزاری مسابقات 
نابینایان کشــور در بندرعباس را گامی در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعــی خواند.به گــزارش روابط عمومی منطقه ویــژه اقتصادی خلیج 
فارس، »حســن خلج طهرانی« حمایت از ورزش نابینایان را گامی اساسی 
در راستای عمل به مســئولیت های اجتماعی قلمداد کرد و افزود: میزبانی 
از این ورزشــکاران باعث افتخار صنایع جنوب کشــور است.وی از برگزاری 
مســابقات نابینایان کشــور در بازه ی زمانی ۲5 تا ۲8 آبان ماه به میزبانی 
بندرعباس خبر داد و گفت: در این مســابقات که در رشته های دومیدانی، 
پرتاب دیســک و وزنه برداری برگزار می شود، ۲1۰ ورزشکار در گروه آقایان 
و 1۴۰ ورزشکار در گروه بانوان از سراسر کشور در ورزشگاه خلیج فارس به 

رقابت خواهند پرداخت.

قرارداد سرمایه گذاری احداث و 
راه اندازی ایستگاهها و خانه های 
دوچرخه در شهر رشت امضا شد

گیالن_محمدپور؛ قرارداد سرمایه گذاری 
و  ایســتگاهها  راه انــدازی  و  احــداث 
خانه های دوچرخه در شــهر رشت بین 
شهرداری رشت و شــرکت سرمایه گذار 
بخش خصوصی به امضاء رســید.قرارداد 
سرمایه گذاری احداث و راه اندازی ایستگاهها و خانه های دوچرخه 
در شهر رشت بین شــهرداری رشت و شرکت سرمایه گذار بخش 
خصوصی به امضاء رسید.به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری رشــت - در جلسه ای که ظهر امروز 
دوشنبه ۲۴ آذر 1۴۰۰ به ریاست سید امیر حسین علوی شهردار 
رشت و با حضور شرکت سرمایه گذار بخش خصوصی، معاونین و 
مدیران شهرداری برگزار شد، قرارداد احداث و راه اندازی ایستگاهها 
و خانه های دوچرخه در شهر رشت، بین دو طرف به امضاء رسید.

شــهردار رشت در این جلســه ضمن ابراز خرسندی در خصوص 
انعقاد این قرارداد ســرمایه گذاری، گســترش خدمات عمومی با 
کمک بخش خصوصی را از اهداف و رویکردهای مهم شــهرداری 
رشت و شورای شهر ذکر کرد.سید امیر حسین علوی عنوان کرد: 
بدون شک برگزاری جلسات و رایزنی ها و گفت وگوها زمانی نتیجه 
بخش خواهد بود که بتوانیم به واسطه آن یک محصول و خدمت 
را به شــهروندان ارائه دهیم.شهردار رشت اذعان داشت: رویکرد ما 
در مجموعه شــهرداری رشت این است که بتوانیم هر ماه حداقل 
یــک رویداد کوچــک و بزرگ در حوزه هــای خدماتی، فرهنگی، 
سرمایه گذاری و اجتماعی را رونمایی کرده و بسترهای الزم آن را 
رقم بزنیم.علوی با بیان اینکه هم اینک چند قرارداد سرمایه گذاری 

آماده انعقاد قرارداد است.

انتقال قیمت گــذاری خودرو به ســتاد تنظیم 
بــازار و به نوعی حذف شــورای رقابــت از این 
قیمت گــذاری در حالی مورد تاکید مســئوالن 
وزارت صمــت از جمله وزیر مربوطه قرار گرفت 
که موضع رسمی شورای رقابت حتی تاییدکننده 
حذف از قیمت گذاری خودرو نیست.به گزارش 
ایسنا، درچند روز گذشته ناگهان افزایش قیمت 
خودرو اتفاق افتاد، آن هم زمانی که هنوز مهلت 
مصوبه شــورای رقابت بــرای افزایش قیمت تا 
پایان آبان ماه به اتمام نرســیده بود، در این بین 
خودروسازان و وزارت صمت به رسانه ملی آمده 
و از قیمت های جدید سخن گفتند، حتی اذعان 
کردند عدم هماهنگی با شــورای رقابت تقصیر 
آنها بوده ولی درهر حال دیگر قیمت گذار ستاد 
تنظیم بازار است، در همین رابطه طولی نکشید 
که وزیر صمــت هم انتقال قیمت گذاری خودرو 
به ســتاد تنظیم بازار را تایید کرد، مجموعه ای 
از تصمیم ها که گفته شد بر اساس مصوبه سران 
سه قوا بوده است.اما شــورای رقابت که در این 
مدت سکوت کرده بود در تازه ترین موضع خود 

این جریان را رد کرده است.

حذف شورای رقابت شایعه است
محسن بهرامی ارض اقدس - عضو شورای رقابت 
- در گفت وگویی با ایســنا، در این رابطه گفت: 
اینکه گفته می شود شورای رقابت از قیمت گذاری 
حذف شده را قبول نداریم و این ها شایعاتی است 
که مطرح می شود، گفته شده که سران سه قوا 
چنیــن مصوبه ای داشــته اند  در حالی که ما با 
گذشت چند روز هنوز مصوبه ای از سران سه قوا 
در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری 
خودرو دریافت نکرده ایم. هر مصوبه ای در سران 

سه قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری 
برســد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و 
اگر این طور بــود رئیس جمهور مصوبه افزایش 

قیمت خودرو را لغو نمی کرد.

وزیر ایده های ذهن خود را اعالم کرده است
وی در مورد این که حتی شخص وزیر صمت بر 
انتقال قیمت گذاری به ســتاد تنظیم بازار تاکید 
کرده اســت، گفت: به نظر می رسد خلط مبحث 
شــده و ایشان پیشنهاداتی در مورد تغییر شیوه 
قیمت گذاری خودرو در ذهن شــان بوده که راه 
میانبــر این ایده را ســران قوا اعــالم کردند در 
حالی که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید 
از ســمت مجلس به تصویب برسد در غیر این 
صورت سران ســه قوا می توانند خارج از مصوبه 
مجلــس آن را تایید کنند کــه تاکنون چنین 
اتفاقی نیفتاده و اگر اتفــاق افتاده ما در جریان 

آن نیستیم.

برخی تفاوت ستاد تنظیم بازار و کارگروه 
تنظیم بازار را نمی دانند

بهرامی با بیان این که برخی در مورد قیمت گذاری 
ســتاد تنظیم بازار شایعاتی را مطرح می کنند در 
حالی که ظاهرا به موضوع واقف نیســتند، افزود: 
متاسفانه انگار جایگاه کارگروه تنظیم بازار و ستاد 
تنظیم بازار را نمی دانند، ستاد، جایگاه و مشخصات 
خود را با ریاست معاون اول رئیس جمهور بر عهده 
دارد و هــر تصمیمی در آن بایــد به تایید وزرای 

مربوطه در این ســتاد و امضای نهایی معاون اول 
رئیس جمهور برسد. این در حالی است که دستور 
افزایش قیمت های اخیر هم که گفته می شــد به 
تایید ستاد رسیده این گونه نبود و در نهایت با لغو 

از سوی رئیس جمهور مواجه شده است.

بورسی ها و مدیرکل های وزارت صمت در 
جایگاه تصمیم گیری و اظهار نظر در مورد 

قیمت گذاری نیستند
وی در ادامه با اشــاره به این که به نظر می رسد 
در اعــالم خبرهایی مانند حذف قیمت گذاری و 
یا شــیوه جدید، ناهماهنگی هایی در اعالم نظر 
برخی مســئوالن وجــود دارد، از اظهارنظرهای 
غیر کارشناســی انتقاد کرد و افزود: متاســفانه 
برخی افراد که حتــی ربطی به این موضوع هم 
ندارند اظهارنظر می کنند بــه عنوان مثال چرا 
مســئوالن بورس در مورد قیمت گذاری خودرو 
اظهارنظــر کند در حالی که در چنین جایگاهی 
قــرار ندارد و یا این که مدیران کل وزارت صمت 
در چه جایگاهی قرار دارند که باید برای شورای 
رقابت تعیین تکلیف کنند که آیا در قیمت گذاری 

باشد یا خیر.

پراید 1۹5 میلیون شــد، ولی با لغو گرانی 
ارزان نشد

بهرامی یادآور شــد: بهتر است مسئوالن ذیربط 
و حتی مرتبــط با قیمت خودرو به طور آگاهانه 
و منطقی اظهارنظر کنند چرا که هرگونه روالی 
خارج از این موجب آشــفتگی بازار می شود. در 

همین قیمت گذاری های اخیر با این که لغو شد 
قیمت ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به طوری 
که پراید به 1۹5 میلیون تومان رســید ولی بعد 
از لغــو قیمت گذاری ارزان نشــد ضمن این که 
هزینه هایی  به بازارهای دیگر منتقل شده است.

خودروســازان بهای زیان ها و ســرمایه 
گذاری های ونزوئال را از مردم نگیرند

نماینــده اتــاق بازرگانی در شــورای رقابت در 
ادامه با اشــاره به اینکه شــورا براساس تکلیف 
سیاســت های کالی اصل ۴۴، وظیفه تشخیص 
انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و 
دسترسی عادالنه مصرف کننده را بر عهده دارد 
توضیح داد:ابررسی های شــورای رقابت بر این 
تاکید دارد که تولید خودرو به ویژه خودروهای 
پرتیــراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، 
کامال انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز 
بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت 
کامال مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند 
مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف 

کننده خواهند فروخت.

همان بخش ضرر مالی خودروسازها را هم 
نباید می پذیرفتیم

وی با بیان اینکه قیمت گذاری بر اســاس قیمت 
تمام شــده خودرو سازها به اضافه سود منطقی 
و حتــی در نظر گرفتن بخشــی از هزینه های 
مالــی آنها بــوده در حالی که نبایــد این را هم 
می پذیرفتیم گفت: اگر خودروسازان مدعی ضرر 
و زیان هستند نبایند دلیل آن را قیمت گذاری 
بدانند باید در زیان های انباشته، بدهی های خود 
به بانکها، سرمایه گذاری های بی بازگشت مثل 

ونزوئال وشرکت داری های متعدد خود جستجو 
کنند نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات  را از 

مصرف کننده بگیرند.

وزرا نمایندگان خود را در شــورا معرفی 
کنند

این عضو شــورای رقابت با بیان این که از نظر ما 
آخرین دســتوری که در رابطه با قیمت گذاری 
خودرو وجود دارد همان مصوبه شــورای رقابت 
در ابتدای سال جاری است که در انتهای آبان ماه 
مدت آن به پایان خواهد رســید یادآور شد: اما 
اگر در این فاصله ســران سه قوا مصوبه ای صادر 
کردنــد که قیمت گذاری به ســتاد تنظیم بازار 
منتقل شده و به تایید مقام معظم رهبری رسید، 
آنگاه به طور حتم شورای رقابت هم تبعیت کرده 
والبتــه در اعالم نظر و تعیین قیمت در ســتاد 
تنظیم بازار ســهم خواهد داشــت.وی در مورد 
قیمت گذاری جدید واینکه تعیین اعضای جدید 
شورا با گذشــت حدود دو ماه از پایان دور دوم 
اتفاق نیفتاده است گفت: یکی از مسایلی که به 
جریان  های اخیر دامــن زده همین بالتکلیفی 
تعیین اعضای شــورا اســت، این در حالی است 
که دستگاه های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، 
صمت و دادگســتری هنوز نماینده های خود را 
اعالم نکرده اند و همیــن فاصله ای که بین دور 
دوم و سوم شــورا افتاد موجب شده تا جلسات 
شــکل نرفته و شــورا نتواند به وظایف خود از 
جمله بررسی برای قیمت گذاری جدید خودرو 
رســیدگی کند، بر این اســاس از دستگاه های 
مربوطــه می خواهیم تا در اســرع وقت اعضا را 
معرفی کنند تا با ابــالغ رئیس جمهور ترکیب 

قانونی شورا شکل بگیرد.

پراید 1۹5میلیونی با لغو گرانی!
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عضو شورای عالی کانون صرافان:گزیده خبر

تشدید خروج سرمایه کشور از طریق رمزارز
عضو شــورای عالی کانون صرافان اظهار داشــت: در حالی که 
هیچ صرافی رســمی حق معامله رمز ارز را نــدارد به بیش از 
100 معامله گر رمزارز درگاه پرداخت داده شــده است و مردم 
می توانند از طریق آنالین از طریق این درگاه ها معامالت را انجام 
دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که کیف پول بسیاری 
از افرادی که رمزارز معامله می کنند امن نیست و ممکن است 
سرمایه خود را از دست بدهند.کامران سلطانی زاده در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره واکنش بازار ارز بر انتشار خبری 
از ســوی مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در مورد خبر  آزادســازی 
منابع بلوکه شــده اظهار داشــت: به هر حال مدت زمان الزم 
اســت تا این منابع  در  دســترس اقتصاد قرار گیرد و تاخیر آن 
قاعدتــا با تاخیر خواهد بود و  اهمیــت اخبار این چنین زمانی 
قوی تر خواهد شد که توسط مقامات رسمی اعالم شود و در این 
صورت می تواند اثر تصاعدی داشته باشد.وی ادامه داد: از سوی 
دیگر مردم کمتر منتظر اخبار هستند و بر اساس تجربیات خود 
برای سرمایه هایشان تصمیم می گیرند و چنانچه احساس کنند، 
احتمالی در افزایش نرخ ها به وجود خواهد آمد تصمیم خود را 
اتحاذ و با سرعت عملی می کنند که این تصمیمات و تحلیل ها 
قاعدتا متکی بر تحلیل ها در رابطه با میزان نقدینگی، نرخ تورم 
و واقعیت های اقتصادی کشــور هستند.سلطانی زاده با اشاره به 
اثرگذاری تورم در بازار ارز گفت: نرخ تورم بر اساس شنیده ها در 
کشور چیزی حدود 40 درصد است یعنی اگر سال گذشته نرخ 
دالر به طور میانگین بین 25 تا 27 هزار تومان بوده امســال بر 
اساس نرخ تورم باید افزایش متناسب با نرخ تورم داشته باشد.

عضو شــورای عالی کانون صرافان با اشاره به انتظارات مردم از 
بازار ارز در چند ماه گذشته ادامه داد: مردم در چند ماه گذشته 
منتظر کاهش قیمت ارز بودند امــا وقتی نرخ ارز کاهش پیدا 
نکــرد یعنی حداقل بر روی نرخ 27 هزار تومانی ثابت شــده و 
این عدد را کف قیمت دالر تشــخیص دادنــد بنابراین در این 
شرایط مردم دیگر خریدار دالر می شوند. در بازار خودرو، ملک 
و سایر کاالها هم شاهد همین روند و پروسه بودیم و این آغاز و 
خروج از صبر احتیاط برای خرید می تواند آغاز و  افزایش حجم 

خرید شود که زمان مناسبی برای ورود بازارساز جهت مدیریت 
بازار خواهد بود.وی تاکید کرد:  نکته حائز اهمیت این است که 
بازارهــای موازی بر هم اثر منفــی دارند و قطعا گرانی خودرو، 
ملــک، کاالها و نرخ خدمات بر روی بازار ارز اثر می گذارد و یا 
بر عکس.سلطانی زاده با اشاره به وضعیت امروز بازار ارز گفت: بر 
خالف انتظار و نیت منتشرکنندگان خبر آزادسازی 3.5 میلیارد 
دالر پول های بلوکه شده ایران، امروز مردم در بازار خریدار دالر 
هســتند. البته باید توجه داشته باشیم که در یک دوره ای بازار 
در اختیار بازار بود به این معنا که وقتی بازاری ها پیش بینی از 
ریزش قیمت ها داشتند فروشنده می شدند اما امروز کمتر این 
امر تحقق می یابد که باید به دنبال علل آن باشــیم.وی با بیان 

اینکه بازار باید پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد گفت:  در 
حالی که گفته می شــود بازار ارز تنها باید پاسخگوی نیازهای 
رسمی ارز باشد اما نمی توان نیازهای غیررسمی را نادیده گرفت 
برای مثال بســیاری از خدمات ارزی در فضای غیررســمی و 
فضای مجازی به صورت غیر مجاز ارایه می شود.ســلطانی زاده 
ادامــه داد: در حال حاضر چند میلیــون نفر ایرانی در خارج از 
ایــران زندگی می کنند و همچنین ســاالنه چند صد هزار نفر 
از ایــران برای کار و تحصیل مهاجرت می کنند بنابراین همین 
موضوع حجــم قابل توجهی از ارز را به صورت غیررســمی از 
کشور خارج می کند.عضو شورای عالی کانون صرافان افزود: تنها 
در کمتر از دو ســال گذشته شاهد خرید حدود 10 هزار واحد 

مسکونی در ترکیه از سوی ایرانی ها بودیم که میانگین قیمت 
هر ملک چیزی بین 250 تا 300 هزار دالر است بنابراین فقط 
در این بخش می بینیم که در کمتر از دو سال گذشته چه مقدار 
ارز از کشــورمان خارج و وارد بازار امالک ترکیه شــده است.

ســلطانی زاده در پاسخ به این سوال که این میزان ارز چگونه از 
کشور خارج می شود گفت: بخشی از نیاز بازار غیررسمی معموال 
از مرزهای کشــور قاچاق می شود اما تمام این شرکت هایی که 
در فضــای مجازی برای فروش ملــک خارجی تبلیغ می کنند 
دالالن غیررســمی در کشــورمان دارند و از سوی دیگر وقتی 
محدودیت ها را برای صرافان رسمی افزایش می دهند به صورت 
ناخودآگاه و ناخواســته این نیاز را به سمت فعالین  غیررسمی 
ســوق می دهند که هدایت این میزان تقاضا به سمت فضاهای 
غیررسمی خطراتی مانند عدم نظارت، پولشویی و رشد حجم 
تبادالت بین فعالین  غیررسمی را دارد.وی تاکید کرد:  واقعی تر 
شدن نرخ ارز برای صادرات و  واردات نیز بسیار خوب خواهد بود 
و باید نرخ ها به سمت هر چه واقعی تر پیش برود.سلطانی زاده با 
اشــاره به افزایش سهم رمزارزها در معامالت ایرانی ها گفت:  در 
حال حاضر هیچ صرافی رســمی حق معامالت رمزارز را ندارد 
چراکه هنوز این موضوع قانونی نشــده اســت اما شاهد خروج 
ســرمایه قابل توجه از کشور از طریق معامالت رمزارز هستیم 
که معتقدم می تواند در اثر بروز مشــکل برای پلتفرم ها و کیف 
پول الکترونیکی هموطنان به یک بحران همه گیر تبدیل شود.

وی ادامه داد: در حالی که هیچ صرافی رسمی حق معامله رمز 
ارز را نــدارد به بیش از 100 معامله گــر رمزارز درگاه پرداخت 
داده شــده اســت و مردم می توانند از طریق آنالین از طریق 
این درگاه ها معامالت را انجام دهند. نکته بســیار حائز اهمیت 
این اســت که کیف پول بســیاری از افرادی که رمزارز معامله 
می کنند امن نیســت و ممکن است ســرمایه خود را از دست 
بدهند.ســلطانی زاده گفت:  هر ایرانی با شارژ کیف پول رمزارز 
خود می تواند به راحتی در ترکیه یا ســایر کشورها هر چه که 
می خواهد خریداری کند و این روند خروج سرمایه از کشور به 

شدت در حال فراگیری است.

جزییات نسل سوم»پیشخوان مجازی« برای مشتریان بانک آینده 
به ازای هر گام، یک شعبه بانکی

در راستای خدمت رســانی و ارزش آفرینی هر چه بیش تر برای مشتریان عزیز، 
بانک آینده در مســیر گام برداشتن به ســوی بانکداری دیجیتال و ایجاد تحول 
در عرصه بانکداری الکترونیکی امن، نسل سوم پنل مشتریان و شعب پیشخوان 
مجازی را عرضه کرد.بر این اساس، عالوه بر امکان ثبت درخواست های آنالین و 
آفالین برای کاربر، امکان مشاهده جزییات حساب ها و تراکنش ها، جزییات دقیق 
تیکت های ثبت شده و گزارش آخرین وضعیت آن ها، مانده حساب و ویجت های 
راهنمایی کاربر در نسل جدید فراهم شده است.سامانه پیشخوان مجازی، بر پایه 
فناوری های نوین، به نحوی طراحی و توسعه یافته است که قابلیت های یک شعبه 
مجازی را برای کاربران به همراه دارد.هم چنین، در پیشــخوان نسل سه با هدف 
بهبود تجربه مشــتریان، امکان سفارشی سازی کاربری بر اساس سلیقه و عالقه 

مشتریان نیز وجود دارد.

همایش سراسری کارکنان منطقه استان های 
اصفهان،قم،مرکزی و چهار محال و بختیاری

گردهمایی روسا و معاونین شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال 
و بختیاری با حضور مدیران ارشد بانک برگزار شد.به گزارش روابط عمومی؛ در 
این همایش که با حضور محمد حسینی کنارویی مدیر امور شعب استان ها، علی 
فتاحی مدیر امور سرمایه انسانی، داود فصیحی مدیر امور پشتیبانی و مهندسی، 
علیرضا یارقلی مدیر امور حراست و روسای شعب منطقه برگزار شد، به بررسی 
عملکرد منطقه در بخش های منابع، مصارف، مطالبات و بانکداری مدرن پرداخته 
شــد.در این جلسه مدیر امور شعب استان های بانک ایران زمین ضمن تشریح 
اهداف تعیین شــده برای مناطق، بر استفاده بهینه از تمام ظرفیتهای موجود، 
داشــتن همکارانی پرتالش، متعهد و متخصص و بــا انگیزه تاکید کرد و گفت: 
با تجزیه و تحلیل آمار شــاخص جذب منابع شعب منطقه در خصوص تجهیز و 
تخصیص منابع و مقایسه جایگاه بانک ایران زمین در بین بانک های خصوصی 
اســتان، دستیابی به تمامی اهداف در سال جاری دور از انتظار نیست و محقق 
خواهد شد.حسینی کنارویی بر رعایت آراستگی شعب، حرکت به سمت دانش 
محوری و به روز بودن اطالعات تخصصی و عمومی تمامی همکاران تاکید کرد 
و تسلط بر آمارهای مورد نیاز را از مهم ترین عوامل ارتقاء کیفی عملکرد شعب 
برشــمرد.در ادامه همایش فتاحی امنیت شغلی و رفاه همکاران و خانواده های 
ایشــان را مهمترین دغدغه ی آن مدیریت دانست و افزود: با مدیریت عملکرد 
همکاران در سطوح مختلف و به تبع آن پرداخت پاداش بر پایه عملکرد و ارتقائ 

شغلی، سطح بهره وری عملکرد همکاران را افزایش خواهیم داد.

تغییر موقت سرشماره پیامکی بانک سامان 
برای مشترکان ایرانسل

بانک سامان با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که تا اطالع ثانوی، پیامک بانکی 
مشتریانی که از بستر شبکه ایرانسل استفاده می کنند، با سرشماره 20000 
ارســال خواهد شد.به گزارش سامان رســانه، بانک سامان در اطالعیه خود 
خطاب به مشــتریانی که از بستر شبکه ایرانسل برای دریافت پیامک بانکی 
استفاده می کنند، عنوان کرد که »با توجه به اختالل فنی به وجود آمده در 
سامانه ارسال پیامک های بانکی تا اطالع ثانوی پیامک های بانک سامان را از 
سرشماره 20000 ارسال خواهد شد«بر این اساس، مشتریان در صورت بروز 
مشکل یا ســوال می توانند به صورت 24 ساعته با سامان ارتباط به شماره 

0216422 تماس بگیرند.

پیام تبریک مدیرعامل بانک مسکن به 
مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

دکتر شایان مدیرعامل بانک مســکن، به مناسبت گرامیداشت روز کتاب، 
کتــاب خوانی، مطالعه را ضامن اعتالی فرهنگ جامعه دانســت.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، در پیام دکتر شایان آمده است: کتاب 
و کتاب خوانی و ارتقا و اعتالی فرهنگ و سطح سواد آحاد جامعه، پیوندی 
ناگسستنی دارند؛ لذا به همت مطالعه است که می توان شکوفایی و بالندگی 
جامعه را دید.بانک مســکن به عنوان سازمانی در خدمت مردم، در راستای 
مسوولیت اجتماعی خود وبا هدف تشــویق به مطالعه، همواره با نگاه ویژه 
به این مقوله، بــا انجام اقدامات متعددی در ســال های اخیر اعم از اغنای 
کتابخانه های مدارس در مناطق محروم و کتابخانه های مراکز بهزیستی و 
کم بضاعت، ســعی در فراهم کردن امکاناتی برای تشویق آینده سازان این 
مرز و بوم به این امر مهم داشــته است.فرا رسیدن 24 آبان، سالروز کتاب، 
کتابخوانی و کتابدار را به عالقمندان به مطالعه و متولیان و فعاالن این عرصه 
تبریک می گویم و امیدوارم با عزم ملی شاهد همگانی شدن و فراگیری این 

فرهنگ ارزشمند در کشورمان باشیم.

مدیریت آنالین چک صیاد با استفاده از 
اپلیکیشن »گردش پی« بانک گردشگری 

امکانپذیر شد
» گردش پی«، اپلیکیشــنی رایگان اســت که امکان اســتفاده از خدمات 
بانکــی و پرداختی را برای همه کاربران فراهم کرده اســت. امور بانکی در 
»گردش پی« بدون نیاز به مراجعه به شــعبه انجام می شود.به گزارش روابط 
عمومی بانک گردشگری، افتتاح حساب آنالین از طریق شعبه هوشمند بانک 
گردشگری)شباهنگ(، مشاهده موجودی کارت های متصل به شبکه شتاب، 
احراز هویت آنالین، افتتاح انواع سپرده بانکی، درخواست صدور کارت نقدی، 
درخواست صدور کارت هواداری پرسپولیس، درخواست صدور و تغییر رمز 
اول و پویا کارت، امکان شارژ سیم کارت، خرید بسته اینترنتی، پرداخت انواع 
قبوض و خالفی خودرو، بخشــی از خدمات »گردش پی« اســت.همچنین 
خرید کارت هدیه آنالین، کارت به کارت از مبدا 12 بانک کشــور، پرداخت 
خیریه، کیف پول الکترونیکی و در حوزه گردشگری امکان استعالم قیمت 
و خرید اینترنتی بیمه مســافرتی برای مسافران و کاربران گردش پی فراهم 
شده است.یکی از خدمات اصلی روزمره مورد نیاز افراد، بهره گیری از خدمات 
بانکی است و یکی از دغدغه های اصلی افراد مراجعه به شعب بانک ها و انتظار 
برای انجام امور بانکی می باشــد. گردش پی با مد نظر قرار دادن این دغدغه 
و با تفکر حذف تردد ها و مشکالت مربوط به آن و از سوی دیگر جدا شدن 
از محدودیت های زمانی و مکانی، اقدام به راه اندازی شــعبه هوشمند بانک 
گردشگری کرده است.برای بهره مندی از خدمات این اپلیکیشن کاربردی به 
آدرس زیر مراجعه و آخرین نسخه Android و iOS اپلیکیشن گردش پی 

را دریافت نمائید.

رشد مالیم قیمت طال در بازار جهانی
قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر استمرار نگرانیهای تورمی، 
با وجود دالر قوی تر و بازده باالتر اوراق قرضه، اندکی افزایش پیدا کرد.به گزارش ایســنا، 
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با 0.2 درصد افزایش، به 1۸66 دالر و 62 ســنت 
رســید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با 0.1 درصد افزایش، به 1۸6۸ دالر 
و ۹0 ســنت رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته با 0.1 درصد کاهش، در 1۸66 
دالر و 60 سنت بسته شده بود.با وجود این که ارزش دالر به باالترین حد در 16 ماه اخیر 
رسیده و بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا باالتر رفته، قیمت طال از زمان انتشار گزارش 
افزایش قیمتهای مصرفی آمریکا در چهارشنبه گذشته، 1.۸ درصد افزایش داشته است.دالر 
قوی تر طال را برای خریداران دارنده ارزهای دیگر گران تر می کند در حالی که بازده باالتر 
اوراق قرضه، هزینه نگهداری طال را افزایش می دهد.ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی دیلی 
فارکس گفت: تورم به حدی باال رفته که بازارها انتظار افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره 
از سوی بانک مرکزی آمریکا را پیدا کنند اما هنوز به حد کافی موافق افزایش نرخها نیست.

بورس نزولی ماند
روند نزولی در بازار ســرمایه همچنان ادامه دارد و شاخص کل بورس دیروز بیش 
از 7000 واحد کاهش یافت.به گزارش ایســنا، شاخص کل بورس دیروز با 7716 
واحد نزول تا رقم یک میلیون و 40۸ هزار واحد کاهش یافت.شاخص کل با معیار 
هم وزن هم ۹2۹ واحد کاهش یافت و رقم 3۸3 هزار و ۹46 واحد را ثبت کرد.در 
این بازار 446 هزار معامله به ارزش 40 هزار و 603 میلیارد ریال انجام شــد.152 
نماد بورسی مثبت و 23۸ نماد منفی بوده است که از میان آنها صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، پتروشــیمی پردیس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، فوالد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان نسبت 
به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل گروه صنعتی پاکشوما نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم 
با 34 واحد کاهش در رقم 20 هزار و 252 واحد ایســتاد.معامله گران این بازار با 
انجام 242 هزار معامله ارزش معامالت را به 44 هزار و ۹۸ میلیارد ریال رساندند.

دالر نصف قیمت فعلی بود اگر...
مجلســی ها علیرغم تاکیدشان بر حذف ارز 4200 تومانی، پس از 
ارســال الیحه دولت به مجلس برای حذف این ارز با فوریت حذف 
آن به دلیل تبعات تورمی مخالف کردند. درحالیکه یک کارشناس 
اقتصادی ارز 4200 تومانی را عامل تورم می داند و معتقد است که 
باید هر چه زودتر مانع ضررهای حاصل از حضور این ارز در اقتصاد 
شــد و آن را از چرخه اقتصادی کشور حذف کرد.علی سعدوندی 
در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: اجرای سیاســت هایی چون 
قیمت گذاری دستوری، سیاست های تعزیراتی و اعمال محدودیت 
بر بازارها همانند ممنوعیت واردات خودرو  در اقتصاد ایران همچون 
بمب هایی عمل می کنند که در کوتاه مدت یک سیاست تورمی و 
در بلندمدت یک سیاست ابر تورمی هستند و این قبیل سیاست ها، 
محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نگرانی می کند.

وی افزود: قبح این سیاســت ها در کشــور ما ریخته شــده است 
و بــا وجود تبعات مخــرب و منفی به راحتی انجــام و هر بار نیز 
تکرار می شود، درحالیکه در کشــورهای توسعه یافته و پیشرفته 
در اجرای سیاست ها به گونه ای عمل می کنند تا حقوق عامه مردم 
پایمال نشود. یکی از این سیاست ها که بانی آن دولت پیشین بود، 
تخصیص ارز 4200 تومانی یا ترجیحی است که استدالل ها در این 
زمینه این بود که از طریق ارز ترجیحی، ارز تک نرخی می شــود 
و ارز 4200 تومانــی را همه مردم دریافت می کنند اما نتیجه این 
سیاست حاکی از آن است که قیمت ارز تا چند برابر افزایش پیدا 
کرد.سعدوندی خاطرنشان کرد: اگر در آن زمان، ارز را تک نرخی 
می کردند و دست به تثبیت نرخ ارز نمی زدند، احتماال اکنون قیمت 
ارز در بازار آزاد نصف قیمت کنونی می شــد و می توانستند قیمت 
ارز را بین 10 تا 15 هزار تومان به ثبات برســانند.این کارشــناس 
اقتصادی ادامه داد: در بقیه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند 
که نباید مداخله دســتوری و قیمتی در بازارها داشــته باشند اما 
در ایران، ونزوئال و آرژانتین اینگونه سیاســت های تاریخ گذشــته 
همچنان اجرا می شود. در حال حاضر نیز هر چه زودتر باید جلوی 
ضــرر را گرفت و ارز 4200 تومانی را حذف کرد اما حذف این ارز 
نیاز به شجاعت، دانش و تجربه دارد وگرنه با کوچک ترین تهدیدی 
افراد پا پس می کشــند. همانطور که اکنون دولت توپ حذف ارز 
ترجیحــی را در زمین مجلس انداخت و مجلس هم جا خالی داد.

ســعدوندی با بیان اینکه دسترسی کشــور به منابع ارزی محدود 
است، گفت: اگر دسترسی کشور به منابع ارزی آزاد بود و تحریمی 
نیز وجود نداشت، سیاست چند نرخی ارز سیاست اشتباهی است 
و این سیاست، رانت در جیب رانت خواران می ریزد و کوچک ترین 
منفعتی برای مصرف کنندگان و مســتضعفان نخواهد داشت. وی 
درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بــر افزایش تورم بیان کرد: اینکه 
مخالفان حــذف ارز ترجیحی، حذف ایــن ارز را تورم زا می دانند، 
ناشی از آگاه نبودن و ناآشنایی آن هاست درحالیکه منشا تورم دلیل 
دیگری اســت و اگر خلق نقدینگی متوقف شود و کسری بودجه 
دولت و خانوار کاهش پیدا کند و یارانه نقدی به درستی پرداخت 
شــود، هم دولت و هم مردم برنده این میدان می شوند و تورم نیز  
کاهش قابل توجهی پیدا می کند. این درحالی اســت که سال های 
سال به جای تشــخیص علت تورم فقط سیاست های دستوری و 
محدودیت کننده اعمال شــده که نه تنها تــورم را کنترل نکرده 
بلکه موجب تشدید آن نیز شده است .این کارشناس اقتصادی ادامه 
داد: در طول 50 سال گذشته نمی توانید نمونه ای از سیاست های 
دســتوری و محدودکننده پیدا کنید که منجــر به کاهش تورم 
شده باشــد. عامل اصلی تورم همین سیاســت های تثبیتی و ارز 
4200 تومانی اســت، زیرا از آنجا که نوســانات قیمت ارز در بازار 
آزاد انتظارت تورمی را افزایش می دهد، زمانی که منابع صرف ارز 
4200 تومانی می شــود، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از حد افزایش 

می یابد و موجب تورم می شود.

در حالیکــه در ســال های اخیر مطالبات 
غیرجاری بانک ها بــا تداوم روند صعودی 
به 236 هــزار میلیارد تومان رســیده و 
اقدامات انجام شده در این زمینه نیز مانع 
تداوم این روند نشــده است، اکنون وزیر 
اقتصاد صرفا بر معرفــی بدهکاران کالن 
بانکی بسنده کرده که این سوال را ایجاد 
می کند، قدم بعدی پس از معرفی این افراد 
چیست؟به گزارش ایسنا، ماجرای معرفی 
و تعیین تکلیف ابربدهــکاران بانک ها به 
انتخابات  دوره  ســیزدهمین  مناظــرات 
ریاست جمهوری برمی گردد که عبدالناصر 
همتی - رئیس کل سابق بانک مرکزی- با 
ارائه کاغذی دست نوشــته نام 11 بدهکار 
عمده بانکــی را در اختیار آیت اهلل ابراهیم 
رئیسی قرار داد.اکنون، احسان خاندوزی 
- وزیر امــور اقتصادی و دارایی - با هدف 
بهره منــدی مردم از تســهیالت بانکی و 
شــفافیت، در نامــه ای از بانــک مرکزی 
خواسته است تا بانک ها را ملزم به انتشار 
هر سه ماه فهرست ابربدهکاران در سایت 
خود کند.در جزئیات این نامه آمده است: 
بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند 
مشخصات تســهیالت گیرنده یا متعهد، 
توجیه بانــک برای تخصیص منابع، مبلغ 
تســهیالت یا تعهدات، میزان بازپرداخت، 
مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین 

را منتشر کنند.

کالن  بدهکار   11 وضعیــت  آخرین 
بانک ها

در این نامه همچنین آمده اســت: بانک 
و مؤسســات اعتباری مکلف هستند که 
آخریــن اقدامات مؤسســه اعتباری برای 
وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص 
حقیقــی و حقوقــی و ذینفعــان واحد و 
اشــخاص مرتبط با آنها کــه مانده بدهی 
غیرجاری آنان اعم از بدهی تســهیالتی 
یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از ســقف 
مقرر در آئین نامه تســهیالت و تعهدات 
کالن و همچنین ضوابط مقرر در آئین نامه 

تســهیالت و تعهدات اشــخاص مرتبط 
مصوب شورای پول و اعتبار در هر مؤسسه 
اعتباری اســت، در پایگاه اطالع رســانی 
رســمی خود برای اطالع عموم به صورت 
گزارش های ســه ماهه در پایان هر فصل 
مرادپور، سرپرست  کنند.عباس  منتشــر 
معاونت امــور بانکــی وزارت اقتصاد نیز 
دربــاره آخرین وضعیــت ابربدهکاران و 
معوقات بانکی اعالم کــرد که بانک ها تا 
شهریور سال جاری معادل 11 ابر بدهکار 
دارند که احتمال اینکه شماری از آنها در 
حال بازپرداخت بدهی خود باشند، وجود 

دارد. 

مطالبات معوق بانک ها چند؟ 
وی میزان مطالبات غیرجاری شبکه بانکی 
کشور را در حال تغییر دانست و گفت: تا 
پایان شهریور امسال مطالبات غیر جاری 
کل شــبکه بانکی کشــور به میزان 236 
هزار میلیارد تومان بوده اســت.نامه وزیر 
اقتصاد و اظهارات مسئوالن وزارت اقتصاد، 
سواالتی را در ذهن ایجاد می کند که الزم 
است در روزهای آتی به آن ها پاسخ شفافی 

داده شود.

ابر  درباره  خانــدوزی  نامه  ابهامات 
بدهکاران 

یکــی از این پرســش ها چیســتی تاثیر 
انتشــار اســامی بدهــکاران کالن بانکی 
بر کاهــش مطالبات غیرجاری اســت و 
دیگر اینکه پس از انتشــار این اسامی چه 
اقداماتی برای وصول معوقات آن ها صورت 
می گیــرد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
چه برنامــه  نظارتی برای کاهش مطالبات 
غیرجاری و بستن راه های ایجاد معوقات 
بانکی دارند زیرا، اینکه هر ســه ماه یکبار 

اســامی از بدهــکاران کالن بانکی ردیف 
شود و همچنان منابع بانک ها قفل و روند 
افزایشی مطالبات غیرجاری متوقف نشود، 
دسترســی مردم به تســهیالت بانکی را 
آسان نمی کند. از سوی دیگر، پیش از نامه 
خاندوزی نیــز بانک مرکزی همه بانک ها 
را طبق صورت های مالی پایان سالشــان 
مکلف کرده که تسهیالت بر تعهدات کالن 
را منتشــر کنند و درخواست وزیر اقتصاد 
موضوع جدیدی نیســت و فقط انتشــار 
اسامی را زمان بند کرده است. عالوه براین، 
روند افزایشی مطالبات غیرجاری تاکنون 
بیانگر این است که صرف انتشار اطالعات 
بدهــکاران کالن بانک ها نمی توان انتظار 
کاهش معوقات و بدهکاران بانکی را داشت 
بلکه ایــن موضوع به یکســری اقدامات 
تنبیهی و نظارتــی نیاز دارد. عالوه براین، 
دستور خاندوزی به بانک ها دومین قدم او 
برای شفافیت اســت و پیش از این وعده 
اعالم شفاف صورتحساب تمام شرکت ها، 
بانک ها و بیمه های دولتی را داد که مدت 
کمی صورت حساب مالی بانک ملی اعالم 
شد و به دلیل زیان های انباشته باالی این 
بانک ســروصدای زیادی ایجــاد کرد اما 
پس از آن تاکنــون اولین قدم آقای وزیر 
برای شــفافیت در سکوت خبری مانده و 
صورت حساب دیگری منتشر نشده است.

نشان  تجربه شفاف سازی  اولین  بنابراین، 
می دهــد که صرف اعالم یکســری ارقام 
یا اطالعات کافی نیســت و باید در قبال 
نیز صورت  اقدام اصالحی  شفاف ســازی 
بگیــرد و وقفــه ای در اعــالم اطالعات 
ایجاد نشــود. از آنجا که نسبت مطالبات 
غیرجاری یا معوق به تســهیالت اعطایی 
در بانک ها، آثار ســوء بسیاری بر بانک ها، 
بخش های مختلف اقتصــادی و در ابعاد 

وسیع تـر، بـرای مـردم ایجاد می کند که 
برای کاهــش مطالبات غیرجاری بانک ها 
باید بیــن بدهکاران تفکیــک انجام داد 
زیرا، بدهکاران کالن در بانک ها دو دسته 
هســتند، افرادی که چند هــزار میلیارد 
تومان از منابع بانک هــا را دریافت کرده 
و اکنون هم تمایلی بــرای پس دادن آن 
ندارند و تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
که تحت تاثیر مســائل اقتصــادی توان 
بازپرداخت تســهیالت دریافتی از بانک ها 

را از دست داده اند.

افزایش مطالبات غیرجاری و ناکارآیی 
اقدامات 

به مطالبات غیرجاری  وضعیت رسیدگی 
آنقدری نابه ســامان اســت که کمیته فرا 
دستگاهی  رسیدگی به مطالبات غیرجاری 
بانک هــا از زمــان آغاز فعالیــت خود در 
ســال 13۹3 تاکنون در طــی برگزاری 
163 جلسه فقط به 12 پرونده رسیدگی 
کرده که بیانگــر موفق نبودن این کمیته 
در تحقق اهداف خود است. بدین منظور، 
رئیس قوه قضائیه در جدیدترین نشست 
خــود با کمیته رســیدگی بــه مطالبات 
غیرجاری به این کمیته بــه منظور ارائه 
افزایش اختیارات و کارآمدی  راهکارهای 
این کمیتــه، مهلتی دو هفته ای داد که با 
اتمام این مهلت بایــد منتظر ماند و دید 
نتیجــه آن چه بوده اســت. عالوه بر این، 
در کنــار اقدامــات مســئوالن قضایی و 
بانکی در ســال های گذشته برای کاهش 
مطالبات غیرجاری منع اعطای تسهیالت 
به بدهکاران بانکی و طرح بخشودگی سود 
بدهکاران بانکی از جمله اقدامات تنبیهی 
و تشــویقی در این راســتا بوده اما روند 
صعودی رشد مطالبات غیرجاری بانک ها 
حاکی از آن است که این اقدامات کارساز 
نبوده اســت زیرا،  مطالبات معوق بانکی 
از 7000 میلیارد تومان در ســال 13۸4 
به 236 هزار میلیارد تومان در شــهریور 

سالجاری رسیده است.

 ابربدهکاران بانکی
 فقط معرفی شوند؟!
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گزیده خبر

پرواز بالگرد ارتش ایران بر فراز ناو 
آمریکایی

وزارت دفــاع آمریکا با اشــاره به پرواز بالگرد ارتش ایران بــر فراز ناو آمریکایی 
در دریای عمان آن را اقدام خطرناکی خواند.به گزارش ایســنا، الجزیره نوشت؛ 
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت: یک بالگرد ایرانی به کشتی جنگی 
آمریکا در خلیج عمان نزدیک شده اما بر روی عملیات این کشتی تاثیری نداشته 
اســت.پ نتاگون اذعان کرد که بالگرد ارتش جمهوری اسالمی ایران تا فاصله ۲۵ 
متری ناو آمریکایی پیش رفته و این کشــتی جنگی را زیر نظر داشــته اســت.

سخنگوی پ نتاگون گفت: نزدیک شدن بالگرد ایرانی به کشتی جنگی آمریکا در 
دریای عمان اقدامی خطرناک و تنش آفرین بود.

اخیرا یک فروند بالگرد نظامی ارتش ایران با پرواز در نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکا 
در دریــای عمان، به نوعی اقتدار ارتش در آب های منطقه را به رخ آمریکایی ها 

کشید که انتشار تصاویر این پرواز بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت.

پنتاگون نگران خرید اس ۴۰۰ توسط هند است
واشنگتن هنوز برای تحریم دهلی تصمیم 

نگرفته است
در حالیکه پنتاگون از نگرانی واشــنگتن نسبت به تصمیم دهلی نو برای خرید 
ســامانه های اس-۴۰۰ از روسیه گفته اســت، وزارت امور خارجه آمریکا اعالم 
کرد، واشــنگتن هنوز هیچ تصمیمی درخصوص تحریم  هند اتخاذ نکرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، براساس قانون مقابله با دشمنان 
آمریــکا از طریق تحریم ها )CAATSA( که اجازه اعمال مجازات های اقتصادی بر 
کشــورها و نهادهایی که تسلیحات از صنعت دفاع روسیه خریداری می کنند را 
می دهد، این اقدام هند برای دریافت ســامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از روسیه 
خطــر مواجه با تحریم های آمریکا را برایش به همراه دارد.یکی از ســخنگویان 
وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت، دولت جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا هنوز هیچ تصمیمــی درباره معافیت بالقوه در رابطه با 
معامالت تسلیحاتی هند با روســیه اتخاذ نکرده است.وی همچنین تاکید کرد 
که قانون »کاتسا« مفاد معافیت کلی یا خاص کشوری ندارد.این سخنگو افزود: 
ما از تمامی متحدان و شــرکایمان می خواهیم تا از معامله تسلیحاتی با روسیه 
اجتناب کنند چرا که این اقدام خطر تحریم شدن تحت قانون کاتسا را به همراه 
دارد.وی تصریح کرد: مشــارکت دفاعی آمریکا-هند در سال های اخیر متناسب 
با جایگاه دهلی نو به عنوان یک شــریک دفاعی مهم به طور چشمگیری توسعه 
یافته اســت. ما انتظار داریم این پیوند قوی در مشارکت دفاعی مان ادامه داشته 
باشد. ما برای مشارکت استراتژیک مان با هند ارزش قائل هستیم.یکی از مقامات 
روســیه روز یکشنبه تایید کرد که مسکو تامین سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ 
برای هند را آغاز کرده اســت.دمیتری شوگایف، رئیس سرویس فدرال همکاری 
نظامی-فنی روسیه در یک نمایشگاه تجاری هوا-فضا در دبی گفت: این ارسال ها 
طبق برنامه پیش می روند. ارســال نخســتین محموله در حال حاضر آغاز شده 
است.  وی افزود: هند تا پایان سال جاری میالدی نخستین واحد از سامانه دفاع 
موشــکی اس-۴۰۰ را در اختیار خواهد داشت.جان کربی، سخنگوی پنتاگون 
گفت: من فکر می کنم که ما با شــرکای هنــدی خود در مورد نگرانی خود در 
مورد این سیستم بسیار شفاف بوده ایم. من هیچ حرف تازه ای ندارم. ما مطمئناً 
در مورد این سیستم نگرانی هایی داریم، اما من هیچ حرف تازه ای ندارم.مسکو و 
دهلی نو در سال ۲۰۱۸ میالدی یک توافق ۵.۵ میلیارد دالری در رابطه با سامانه 
دفاع موشــکی اس-۴۰۰ امضا کردند؛ اقدامی که هند را در مواجه با تحریم های 

احتمالی آمریکا قرار داد.

اتحادیه اروپا نیروهای واکنش سریع را بدون 
اتکا به آمریکا تشکیل می دهد

پیش نویس یک ســند محرمانه نشان می دهد که اتحادیه اروپا در حال بررسی 
تشکیل نیروهای نظامی مشترک متشکل از ۵ هزار سرباز تا سال ۲۰۲۵میالدی 
بدون اتکا به آمریکا اســت.به گزارش ایرنا، رویترز افزود: براساس اسناد محرمانه 
۲۸ صفحه ای ۹ نوامبر )۱۸ آبان( که به رویت این خبرگزاری رسیده است،گروه 
موسوم به »واکنش سریع اتحادیه اروپا« باید متشکل از نیروهای دریایی، زمینی 
و هوایی باشند که بسته به شرایط بحرانی بتوانند در بین نیروهای دائمی ارتش 
تبادل یا جایگزین شوند.به نوشــته رویترز، وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا 
عصر دوشنبه در بروکسل به اختصار درباره این طرح مذاکره کردند و قرار است 
مذاکرات آنها امروز ســه شــنبه نیز با هدف تصمیم گیری درباره سند نهایی تا 
مارس )اسفند( سال آینده میالدی ادامه یابد.دو دهه بعد از توافق اولیه رهبران 
اتحادیه اروپا برای تشکیل ۵۰ تا ۶۰ هزار نیروی قوی و شکست آن در عملیاتی 
کردن چنین توافقی، پیش نویس طرح جدیدی که از سوی جوسپ بورل مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ارائه شده اســت قوی ترین تالش این اتحادیه 
برای تشــکیل نیروهای نظامی مستقل از دارایی های آمریکا است.در این پیش 
نویس آمده است: ما در انجام وظایف خود در مدیریت بحران نظامی به سرعت، 
استحکام و انعطاف پذیری بیشتری نیاز داریم. ما باید بتوانیم در مقابل تهدیدهای 
فوری یا  واکنش سریع در قبال شرایط بحرانی از جمله عملیات نجات و تخلیه 
یا عملیات ایجاد ثبات در محیط های خصومت آمیز واکنش نشــان دهیم.همه 
۲۷ کشور عضو این اتحادیه نیازی به مشارکت در این طرح را ندارند هر چند که 

تصویب هر گونه اعزام نیرو به توافق نیاز دارد.

دیدار مجازی روسای جمهور آمریکا و چین
 بایدن: نباید به سمت درگیری حرکت کنیم

نشســت مجازی چهار ساعته رهبران چین و آمریکا با سالم گرم از سوی هر دو 
آغاز شــد و شــی جینپینگ، به بایدن گفت که از دیدن »دوست قدیمی« خود 
خوشحال است. بایدن به نوبه خود گفت: شاید باید رسمی تر شروع کنم، اگرچه 
من و شما هرگز با یکدیگر رسمی نبوده ایم.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت: ما دو تا همیشه بسیار صادقانه و صمیمانه با 
یکدیگر ارتباط برقرار کرده ایم.شــی هم گفت که دو کشــور باید »ارتباطات« را 
بهبود بخشــند و »با هم« با چالش ها روبرو شوند.رسانه های دولتی چین گفتند 
که او همچنین گفت که روابط سالم چین و آمریکا برای رویارویی با چالش های 
جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و کووید-۱۹ ضروری است.شی گفت: بشریت 
در دهکده ای جهانی زندگی می کند و ما با چالش های متعددی روبرو هســتیم. 
چین و ایاالت متحده نیاز به افزایش ارتباطات و همکاری دارند. من آماده همکاری 
با شما هستم، آقای رئیس جمهور، تا روابط چین و آمریکا را در جهتی مثبت به 
جلو ببرم. او همچنین خواستار احترام متقابل شد، انتقادی ضمنی از نحوه مدیریت 
روابط دولت بایدن.بایدن نیز در ابتدای این نشست گفت که«هر دوی آن ها )شی 
و بایدن( به عنوان دو رهبر مسئولیت دارند اطمینان حاصل کنند که روابط بین 
چین و ایاالت متحده به درگیری آشکار تبدیل نشود«.به گفته بایدن، رقابت بین 
دو کشور، خواه خواسته یا ناخواسته، نباید به درگیری تبدیل شود.بایدن به شی 
گفت : ما باید با عقل ســلیم در جایی که با هم اختالف داریم، شــفاف و صادق 
باشــیم و در جایی که منافع ما تالقی می کند، با هم کار کنیم، به ویژه در مورد 
مسائل حیاتی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی. به نظر می رسد مسئولیت ما، 
به عنوان رهبران چین و ایاالت متحده، این اســت که اطمینان حاصل کنیم که 
رقابت بین کشــورهایمان، چه خواسته یا ناخواسته، به درگیری تبدیل نشود.  ما 
معتقدیم - و من و شما در این مورد صحبت کرده ایم - همه کشورها باید طبق 
یک قاعده در این مســیر بازی کنند و به همین دلیل است که آمریکا همیشه از 
منافع و ارزش های  متحدان و شــرکای خود دفاع می کند. به نظر می رسد که 
اظهارات بایدن اشاره ای به تایوان باشد - نقطه اختالف فزاینده بین هر دو کشور.

شــی در سخنان آغازین خود لحنی آشتی جویانه داشت و گفت: اگرچه ما نمی 
توانیم همدیگر را رو در رو ببینیم، اما این نیز بد نیست. از دیدن دوست قدیمی ام 
بسیار خوشحالم.شبکه تلویزیونی دولتی چین گزارش داد که شی »آمادگی خود 
را برای همکاری با بایدن برای ایجاد اجماع و برداشتن گام های فعال برای حرکت 
رو به جلو در جهت مثبت ابراز کرد. «به گفته رســانه های دولتی چین، شــی به 
بایدن گفت که زمین برای توســعه چین و آمریکا به اندازه کافی بزرگ اســت و 
رهبران نباید بازی های حاصل جمع صفر را انجام دهند. شی همچنین به همتای 
آمریکایی خود گفت که چین آماده است در صورت عبور نیروهای جدایی طلب در 
تایوان از »خط قرمز« اقدامات قاطعی انجام دهد.آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، 
مشــاور امنیت ملی، جیک سالیوان، وزیر خزانه داری، جانت یلن، کرت کمپبل، 
هماهنگ کننده هند و اقیانوس آرام، لورا روزنبرگر و جان سین، مدیر ارشد چین، 
در کنار بایدن در این دیدار حضور داشتند.شی برای سخنان مقدماتی به تنهایی 
روی پرده ظاهر شــد، اما طبق یک لیست رسمی، دیگر شرکت کنندگان چینی 
عبارت بودند از دینگ ژوئینگ، دبیر کل حزب کمونیست، معاون نخست وزیر لیو 
هه، یانگ جیچی، رئیس روابط خارجی حزب و  وانگ یی، وزیر خارجه و معاونش، 
زی فنگ.بر اســاس گزارش ها، بایدن به شی گفت که ایاالت متحده به سیاست 
»چین واحد« پایبند اســت و از استقالل تایوان حمایت نمی کند.هم واشنگتن و 
هم پکن تاکید کرده اند که نباید به نتایج فوری مهم این نشست امیدوار بود.این 
سومین باری است که این دو رهبر از زمان تحلیف بایدن در ژانویه با هم صحبت 
می کنند. شی تقریباً دو سال است که از زمان شیوع همه گیری کووید-۱۹، چین 
را ترک نکرده اســت. روابط چین و آمریکا برای هر دو طرف و جهان گسترده تر 
حیاتی اســت، به طوری که پکن مکررا از دولت جدید واشنگتن خواسته است تا 
روابطی را که در دوران ســلف بایدن، دونالد ترامپ، بدتر شده بود، بهبود بخشد.

کاخ ســفید در بیانیه ای پس از این نشســت اعالم کرد: دو رهبر درباره ماهیت 
پیچیده روابط بین دو کشــور و اهمیت مدیریت مســئوالنه رقابت بحث کردند. 
مانند بحث های قبلی، دو رهبر حوزه هایی را تحت پوشش قرار دادند که منافع ما 
در آن ها همسو هستند، و حوزه هایی که منافع، ارزش ها و دیدگاه های ما متفاوت 
است. در این دیدار، بایدن تاکید کرد که ایاالت متحده به همراه متحدان و شرکای 
خود به دفاع از منافع و ارزش های خود ادامه خواهند داد. وی همچنین نسبت به 
فعالیت های چین در ســین کیانگ، تبت و هنگ کنگ ابراز نگرانی کرد.در ادامه 
این بیانیه آمده است: بایدن نگرانی های خود را در مورد اقدامات جمهوری خلق 
چین در سین کیانگ، تبت و هنگ کنگ و همچنین حقوق بشر به طور گسترده تر 
مطــرح کرد. او در مورد نیاز به حفاظت از کارگــران و صنایع آمریکایی در برابر 
اقدامات ناعادالنه تجاری و اقتصادی چین به وضوح گفت و همچنین بر اهمیت 
یک هند - اقیانوس آرام آزاد و باز، و عزم مستمر ایاالت متحده برای پایبندی به 
تعهدات خود در منطقه تاکید کرد.کاخ سفید گفته است : رئیس جمهور ایاالت 
متحده تأیید کرد که واشنگتن به سیاست »چین واحد« متعهد است.وزارت امور 
خارجه چین نیز پس از این دیدار اعالم کرد که شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین و جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده، در نشست آنالین روز سه شنبه بر 
سر حفظ روابط نزدیک برای بازگرداندن روابط واشنگتن و پکن در مسیر توسعه 
صحیح توافق کردند. دو طرف توافق کردند که به حفظ روابط نزدیک خود از طرق 
مختلف ادامه دهند تا روابط چین و آمریکا به مسیر صحیح توسعه سالم و باثبات 

بازگردد و به نفع مردم چین و ایاالت متحده و همچنین مردم کل جهان باشد.

هشدار دوباره آمریکا به شهروندانش برای ترک اتیوپی: 
ماجرای افغانستان تکرار نخواهد شد

ایاالت متحده بار دیگر از آمریکایی های مقیم اتیوپی خواست که هرچه سریعتر 
این کشور را ترک کنند و تأکید کرد که خروج نظامی مشابه آنچه در افغانستان 
صورت گرفت رخ نخواهد داد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانســه، با 
باالگرفتن درگیری میان شورشیان جبهه آزاد سازی تیگرای و دولت فدرال اتیوپی 
سفارت واشنگتن در آدیس آبابا برای چندمین بار روز دوشنبه از اتباع آمریکایی 
مقیم این کشور خواست برای خروج از اتیوپی آماده شوند و حتی به کسانی که 
قدرت رزرو بلیط سفر تجاری ندارند پیشــنهاد اعطای وام داده است.ند پرایس، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که هشدارهای 
واشــنگتن به شهروندانش در این زمینه »بخاطر بدبینی و ناامیدی از چشم انداز 
صلح در اتیوپی نیست بلکه به این دلیل است که ما عملگرا هستیم«.وی افزود: ما 
نگرانیم تصور نادرستی در میان شهروندان وجود داشته باشد مبنی بر این که آنچه 
در افغانستان رخ داد می تواند توسط دولت آمریکا در سایر نقاط جهان تکرار شود.

پرایس گفت: »کاری که ما در افغانســتان انجام دادیم منحصر به فرد بود. ایجاد 
یک خط هوایی نظامی برای حدود ۱۲۵۰۰۰ نفر چیزی نیست که دولت آمریکا 
بتواند در جای دیگر هم تکرار کند.«وی افزود: دلیلی وجود ندارد که آمریکایی ها تا 
آخرین لحظه منتظر بمانند و بعد اتیوپی را از طریق پروازهای تجاری ترک کنند.

تیوپی از یک سال پیش صحنه درگیری مسلحانه میان نیروهای فدرال و جبهه 
مردمی آزادسازی تیگرای است و این درگیری با پیشروی جبهه تیگرای به سمت 

تعدادی از شهرهای اصلی از جمله آدیس آبابا شدت گرفته است.

جانسون خطاب به غرب: 

یا اوکراین یا گاز روسیه
در بحبوحــه تداوم تنش ها در مرزهای شــرقی اروپا، نخســت 
وزیــر انگلیس هشــدار داد که غرب، به زودی ناچار اســت بین 
وابستگی اش به گاز روســیه و حمایتش از اوکراین، یک کدام را 
انتخاب کند.به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت روزنامه گاردین، 
بوریس جانسون، نخســت وزیر انگلیس، در پیامی به کشورهای 
اروپایی که وابســتگی شــدیدی به گاز وارداتی از روسیه دارند، 
اظهار داشت که معتقد است اگر اروپا بخواهد از اوکراین حمایت 
کند، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، ممکن است واقعا 
گازی را که از طریق خط لوله  در اروپای شــرقی در جریان است، 
قطع کند.او همچنین رئیس جمهــوری »اقتدارگرای« بالروس، 
الکســاندر لوکاشنکو را که متحد روسیه است، به اقدامی »شنیع 
و نفرت انگیــز« بابت »ایجاد« بحران پناهجویان در مرز بالروس-

لهســتان و با هدف تضعیف وحدت اروپا، متهم کرد.حال انتظار 
می رود وزرای خارجه اتحادیه اروپا، تحریم های این اتحادیه علیه 
بالروس را گسترده تر کرده و خطوط هوایی، آژانس های مسافرتی 

و افرادی را که مهاجران را برای ورود به اتحادیه اروپا، به بالروس 
جذب می کنند نیز، مورد تحریم قرار دهد؛ این اتحادیه، اقدامات 
مذکــور بالروس را نوعی »حمله ترکیبی« می داند.نخســت وزیر 
انگلیس گفت: هنگامی که دوســتان لهستانی مان از ما خواستند 
تا در بحران »ســاختگی« پناهجویان در مرزشان با بالروس، به 
آن ها یاری برسانیم، ما به سرعت دست به کار شدیم. ما امیدواریم 
دوســتانمان متوجه این باشــند که، بگذارید اینطور بگویم، در 
آینده ای خیلی نزدیک، باید بین لوله گذاری های جدید برای وارد 
کردن هیدروکربن بیشتر از روسیه و ایستادن در کنار اوکراین و 
حمایت از صلح و ثبات، یک کدام را انتخاب کنیم.ســاعاتی قبل 
نیز، دفتر نخست وزیر انگلیس نسبت به تقویت نیروهای روسی در 
مــرز اوکراین ابراز نگرانی کرد. پس از آن  که وزارت دفاع اوکراین 
مدعی شــد که روسیه حدود ۹۰ هزار ســرباز را در منطقه گرد 
هم آورده، کرملین ادعای آمادگــی برای حمله به اوکراین را رد 
کرد.با این حال، سخنگوی رســمی نخست وزیر انگلیس گفت: 

ما شــاهد وضعیت نگران کننده ای در مرز )روســیه و اوکراین( 
هستیم. انگلیس حمایت قاطعانه خود از تمامیت ارضی اوکراین را 

اعالم کرده و در صورت هرگونه اقدام خصمانه از سوی روسیه، به 
حمایت از کی یف ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور فرانسه در گفت وگوی 
تلفنی با رئیس جمهور روسیه تاکید 
کرد که فرانسه آماده دفاع از تمامیت 
ارضــی اوکرایــن اســت.به گزارش 
رئیس  ماکــرون«  »امانوئل  فــارس، 
جمهور فرانسه در گفت وگوی تلفنی 
با »والدیمیــر پوتین« رئیس جمهور 
روسیه گفت که فرانســه آماده دفاع 
از تمامیــت ارضی اوکراین اســت.دو 
طرف همچنین در این تماس تلفنی 
درباره کاهش تنش در مرز بالروس-

لهســتان به دلیل بحران پناهجویان 
توافق کردند.خط و نشان پاریس برای 

مسکو درباره اوکراین در حالی صورت 
می گیرد که علیرغم هشدارهای مسکو 
به کی یف درباره ادعاهای بی اســاس 
حول تحــرکات نظامی این کشــور 
در مناطق مــرزی، دولت اوکراین اما 
همچنان به سیاه نمایی درباره استقرار 
نظامیــان روس نزدیک مرزهای خود 
ادامه می دهد.»ولودیمیر زلنســکی« 
رئیس جمهور اوکراین روز گذشته ادعا 
کرد که نزدیک به ۱۰۰ هزار ســرباز 
روسی در نزدیکی مرز اوکراین هستند 

و کشورهای غربی اطالعاتی در مورد 
تحرکات فعال نیروهای روســیه را با 

کی یف به اشتراک گذاشته اند.
زلنسکی گفت: »امیدوارم تمام جهان 
اکنــون به وضوح ببینند چه کســی 
واقعاً خواهان صلح اســت و چه کسی 
نزدیک به صد هزار ســرباز را در مرز 
ما متمرکز کرده اســت«.این ادعا در 
حالی است که یازده روز پیش، وزارت 
دفاع اوکراین تعداد نیروهای روســی 
در نزدیکی مرز این کشور را ۹۰ هزار 

نفر ادعــا کرده بود.آمریــکا و ائتالف 
ناتو در بهار ســال جاری هم اتهامات 
مشابهی را علیه روسیه مطرح کردند. 
طرف های غربــی در آن زمان مدعی 
شــده بودند روســیه نزدیک به ۱۰۰ 
هزار نیروی نظامی و تجهیزات نظامی 
نظیر تانــک و جنگنده را در نزدیکی 
مرز اوکراین مستقر کرده است.با این 
حال، وزارت دفاع روســیه روز جمعه 
ضمن اشاره به رهگیری شش فروند از 
هواپیماهای ائتالف ناتو بر فراز دریای 
سیاه، گفت فعالیت  های نظامی آمریکا 

ثبات این منطقه را تهدید می کند.

خط ونشان ماکرون برای پوتین

پس از بیش از یک ماه، »اون« دیده شد
رســانه دولتی پیونگ یانگ از بازدید رهبر کره شــمالی از شهر جدیدی که در 
نزدیکی مرز چین و یک کوهســتان مورد احترام خانواده او ساخته شده است، 
خبر داد و این اولین حضور علنی او در بیش از یک ماه گذشته است.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،  شهر »سمجیون« که بیش از هزار متر باالتر 
از سطح دریاست، به یک قطب اقتصادی گسترده تبدیل شده است که مقام ها 
از آن به عنوان »آرمان شهر سوسیالیستی« یاد می کنند و با آپارتمان ها، هتل ها، 
یک جایگاه اسکی و تاسیســات تجاری، فرهنگی و درمانی جدید تجهیز شده 
است.این شهر در حال توسعه واقع در شمال کره شمالی، در نزدیکی کوهستان 
»پائکتو« واقع است که مکان مقدسی به شمار می رود و خاندان کیم مسیرهای 
آنجا را تحت کنترل دارد و خود کیم جونگ اون هم بارها از سال ۲۰۱۸ به آنجا 
سر زده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی موسوم به کی.سی . ان.ای از این شهر 
به عنوان »مظهر تمدن مدرن« یاد کرده است.   براساس این گزارش، تازه ترین 
بازدید کیم جونگ اون با هدف نظارت بر فاز ســوم و پایانی ساخت وساز انجام 
شد که قرار است پایان امســال و بعد از مدت ها تعلیق که حاصل تحریم های 
بین المللی و پاندمی کروناست، تکمیل شود.این خبرگزاری دولتی، اشاره ای به 
تاریخ انجام این بازدید نکرده است اما این اولین گزارش از فعالیت علنی او پس 
از ۳۵ روز به شــمار می رود. این طوالنی ترین غیبت او از سال ۲۰۱۴ به شمار 
مــی رود.   غیبت کیم جونگ اون از انظار عمومی، معموال شــایعاتی را درباره 
وضعیت جســمانی یا مکان حضور او در پی دارد. سازمان اطالعات کره جنوبی 
ماه گذشته اشاره کرد که او هیچ مشکل جسمانی ای ندارد.خبرگزاری کی.سی.

ان.ای گزارش داد: او گفت ســامجیون بــه لطف مبارزه پایدار کارگران، آن هم 
با وجود محیط نامســاعد شــمالی، به نمونه ای از شهر مدرن کوهستانی تحت 

سوسیالیسم و یک استاندارد توسعه روستایی تبدیل شده است.

بروز تنش در برخی نقاط مرزی جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان

  باکو – ایرنا – در چند روز اخیر تنش و نقض آتش بس میان نیروهای نظامی 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در برخی نقاط مرزی دو کشور گزارش شده 
اســت .  به گزارش ایرنا،  هر دو طرف یکدیگــر را متهم به آغاز این تنش و 
درگیری در مرز می کنند . گفته می شــود یکی از دالیل عمده این شــرایط 
پیش آمده ، اختالف نظر طرفین در خصوص تحدید حدود و  تعیین مرزها در 
برخی نقاط مرزی دو کشــور می باشد .  پس از جنگ ۴۴ روزه سال گذشته 
و امضای بیانیه سه جانبه روسای جمهوری آذربایجان ، روسیه و نخست وزیر 
ارمنستان درباره پایان این جنگ ، موضوع تحدید حدود و تعیین مرزها بعنوان 
یکی از مســایل عمده میان ارمنستان و جمهوری آذرربایجان در دستور کار 
قرار گرفت .    جمهوری آذربایجان با تاکید بر این که ، در دوره اشــغال ۳۰ 
ساله سرزمینهای این کشــور برخی مناطق مرزی آن نیز از سوی ارمنستان 
تصرف شده است ، خواستار تعیین مرزها میان دو کشور بر اساس نقشه های 
باقی مانده از شوروی سابق می باشد . باکو در عین  حال ارمنستان را به طفره 
رفتن از مذاکرات در این زمینه و تالش های برای به تاخیر انداختن این مساله 
متهم می کند .  به هر حال نبود مذاکرات در این زمینه به بروز تنش و گاهی 
اوقات نیز به نقض  آتش بس و درگیری در برخی نقاط مرزی دو کشور منجر 
می شــود . »نیکول پاشینیان » نخست وزیر ارمنستان دیروز  ) دوشنبه ( در 
جلســه شورای امنیت این کشور اعالم کرد که نیروهای جمهوری آذربایجان 
۱۴ نوامبر ) ۲۳ آبان ماه ( جاری وارد خاک ارمنســتان شــدند و »آرشــاک 
کاراپتیان » وزیر دفاع این کشــور نیز به همین دلیل برکنار شــده است .به 
گزارش منابع خبری ارمنستان ، نیروهای جمهوری آذربایجان به تازگی چهار 
پاسگاه ارامنه در مناطق مرزی را به کنترل در آورده اند و با تصاحب تجهیزات 
نظامی، نظامیان ارمنــی را از این مناطق بیرون کرده اند.  طبق گزارش این 
منابع ، ســه پاسگاه نظامی در منطقه مرزی » جرموک » و یک پاسگاه دیگر 
نیــز در محور دریاچه » قاراگل » واقع اســت .وزارت امور خارجه جمهوری 
آذربایجان در واکنش به سخنان نخست وزیر ارمنستان مبنی بر ورود نظامیان 
آذربایجانی به خاک این کشــور ، اعالم کرد که نیروهای جمهوری آذربایجان  

در قلمروی سرزمینهای خود مستقر هستند 

خونتای میانمار آنگ سان سوچی را به تقلب در 
انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد

رســانه های دولتی دیروز )سه شنبه( گزارش دادند، دولت نظامی میانمار رهبر 
سرنگون شده این کشــور را به تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ متهم کرد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از روزنامه دیلی میل، میانمار از زمان کودتای نظامی فوریه سال 
جاری میالدی که منجر به اعتراضات گســترده سراســری و سرکوب مرگبار 
مخالفان شد، دچار آشوب و ناآرامی شده است.آنگ سان سوچی، رهبر ۷۶ ساله 
سرنگون شده میانمار که از زمان کودتا در بازداشت به سر می برد، با اتهاماتی از 
جمله واردات غیرقانونی بی سیم های »واکی تاکی«، فتنه و فساد مواجه است و 
اگر محکوم شناخته شود، با ده ها سال حبس مواجه خواهد شد.روزنامه دولتی 
»گلوبال نیــو الیت آف میانمار« بدون ارائه جزئیات درباره زمان شــروع روند 
دادرســی، گزارش داد: تازه ترین اتهامات شــامل تقلب در انتخابات و اقدامات 
غیرقانونی اســت.در ادامه این گزارش آمده است: ۱۵ مقام دیگر از جمله وین 
مینت، رئیس جمهور ســابق میانمار و رئیس ســابق کمیسیون انتخابات این 
کشور نیز با اتهام مشابهی مواجه هستند.حزب »لیگ ملی برای دموکراسی« به 
رهبری سوچی در انتخابات ۲۰۲۰ در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۵ شاهد افزایش 
حمایت ها بود و حزب وابســته به ارتش را شکست داد.اما دولت نظامی میانمار 
بــه تقلب صورت گرفتــه در انتخابات به عنوان دلیلش بــرای تصرف قدرت و 
پایان دادن به دوران دموکراتیک میانمار اشاره کرده است.دولت نظامی میانمار 
در ژوئیه ســال جــاری میالدی نتایج انتخابــات را رد و اعالم کرد که بیش از 
۱۱ میلیون مورد تخلف انتخاباتی کشــف کرده است.ژنرال مین آنگ هالینگ، 
رهبر شــورای نظامی گفت: تا اوت ۲۰۲۳ انتخاباتی جدید برگزار خواهد شد و 
وضعیت فوق العاده برداشــته می شود؛ اظهاراتی که حاکی از تمدید چهارچوب 

زمانی اولیه ای است که ارتش در زمان تصرف قدرت داده بود.

اختالف میان بایدن و هریس
تهران- ایرنا- نشریه هیل در پی انتشار اخباری مبنی بر شکاف میان کاماال هریس 
و جو بایدن نوشت: اگرچه این موضوع در هفته های اخیر به تیتر بسیاری از رسانه 
ها بدل شــده اما کاخ سفید در تالشی هماهنگ سعی در انکار آن و عادی سازی 
رابطه رئیس جمهوری آمریکا با معاونش دارد.به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل 
از تارنمای نشریه هیل، کاخ سفید دیروز دوشنبه در تالشی هماهنگ برای دفاع از 
»کاماال هریس« معاون رئیس جمهوری در برابر انتقادات رسانه ها سعی کرد نشان 
دهــد هیچ اختالفی میان وی و »جو بایدن« وجود ندارد.تالش برای تبرئه هریس 
پس از آن صورت گرفت که برخی اخبار و گزارش ها حکایت از اختالف میان بایدن 
و معاونش داشت. »سی.ان.ان« در گزارشی بتازگی از اختالف میان رئیس جمهوری 
و معاونش بر ســر الیحه بودجه زیرساختی خبر داده بود.در واقع این گزارش ها از 
معدود رخدادهایی اســت که در هفته های اخیر منتشر شده و سواالتی را در مورد 
چشم انداز جانشینی بالقوه بایدن توسط هریس در انتخابات ۲۰۲۴ ایجاد می کند. 
هفته گذشــته هم تیتر یک روزنامه لس آنجلس تایمــز این بود: »کاماال هریس، 
معاونی که به طرز باورنکردنی دیده نمی شود«.اما مقامات کاخ سفید این اخبار را 
شایعه دانسته و حتی برخی چهره های نزدیک به بایدن در بیانیه ها یا توییت هایی 
به دفاع از معاون رئیس جمهوری پرداخته اند.»جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید 
هم در یک نشست خبری هنگامی که برای توضیح در مورد اخبار پیرامون هریس 
تحت فشار قرار گرفت گفت: »هریس »یکی از اعضای ارزشمند تیم ما« است«. وی 
در ادامه توضیح داد: »رئیس جمهوری به مشاوره های معاون خود اتکا دارد و هریس 
نه تنها عهده دار وظایف چالشی است بلکه خود اساسا در پی نقش های آسان هم 
نمی باشد«.وی افزود: »رئیس جمهوری هریس را به عنوان معاون خود انتخاب کرد، 
زیرا احســاس می کرد که او دقیقا همان شخصی است که می خواست برای اداره 
کشور در کنار خود داشته باشد«، هریس و بایدن دستکم به ظاهر مثل همیشه به 
نظر می رسیدند و با یکدیگر به مراسم امضای الیحه زیرساخت در کاخ سفید رفتند. 
هریس در کنار بایدن سخنانی را ایراد کرد و رهبری او را ستود. بایدن هم از معاون 
خود و دیگران برای کارشان تشکر کرد و گفت که هریس از جمله کسانی خواهد 
بود که این الیحه را ترویج می کند.گفته می شود باتوجه به کاهش محبوبیت بایدن 
در نظرسنجی ها، میزان محبوبیت هریس نیز کاهش یافته است.نظرسنجی روزنامه 
یو.اس.ای.تودی با همکاری دانشگاه سافک هفته گذشته نشان داد که هریس با ۲۸ 

درصد ، محبوبیتش کمتر از ۳۸ درصد بایدن است.
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دانشمندان به پیشرفتی دست یافته اند که می تواند منجر به ساخت 
باتری هایی شود که در کسری از زمان شارژ می شوند و   شارژ ۱۰ برابر 
سریع تر را امکان پذیر می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، 
تحقیق روی باتری های نســل جدید شــامل آزمایش مداوم روی 
مواد جایگزین اســت که ممکن است دستاوردهای عملکردی قابل 
توجهی را میســر کند و اکنون یک پیشرفت جدید، نمونه جدیدی 
از باتری ها را ارائه می دهد.دانشــمندان دانشگاه »توئنته« هلند یک 
ســلول آزمایشی لیتیوم-یونی تولید کرده اند که دارای یک طراحی 
الکترود جدید با ساختار کریستالی »باز و منظم« است که به گفته 
آنها امکان شارژ با سرعت ۱۰ برابر نسبت به دستگاه های امروزی را 

فراهم می کند.

اگرچه برداشــتن اثرانگشت از روی پوکه گلوله برای پزشکی قانونی 
بســیار کارآمد است اما اغلب انجام چنین کاری دشوار است. اکنون 
روشی جدید که در دانشگاه ناتیگهام توسعه یافته است می تواند این 

فرآیند را تغییر دهد و جزئیاتی بی سابقه از اثرانگشت آشکار کند.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از نیواطلس، از آن جــا که گلوله ها در 
معرض بقایای باروت، حرارت و فشار باال درون اسلحه قرار می گیرند، 
ترکیبات اثرانگشت مانند اســید آمینه  و لیپیدها)چربی( با خروج 
گلوله تبخیر یا تجزیه شده و از بین می روند. بنابراین به دست آوردن 
اثرانگشــت قابل اســتفاده از آنچه باقی مانده کاری چالش برانگیز 
است. عالوه بر آن استوانه ای شکل بودن این پوکه ها کار را سخت تر 

می کند.

سوختگی یکی از شایع ترین آسیب هایی است که استرالیایی ها از آن رنج 
می برند و یکی از عوامل اصلی مرگ در کودکان زیر چهار ســال است. 
اگرچه آمار بهبودیافتگان رو به رو رشــد است اما درمان سوختگی در 
کودکان به خصوص با افزایش باکتری های مقاوم به دارو، کاری چالش 
برانگیز اســت اکنون محققان با ایجاد پانسمانی هوشمند این مشکل را 
حل کرده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از دانشــگاه استرالیای جنوبی، 
فناوری جدیدی از دانشگاه استرالیای جنوبی می تواند انقالبی در درمان 
سوختگی کودکان ایجاد کند. یک پانسمان جدید که به خوبی عفونت 
را کاهش می دهد و باعث بهبود فرد می شــود.این تحقیقات براســاس 
 Biomedicines و Acta Biomaterialia مقاله ای که به تازگی در مجله های

به چاپ رسیده، انجام شده است.

سرعت 10 برابری شارژ باتری با 
»نانوساختار باز و منظم«

 بازیابی اثرانگشت روی گلوله 
با جزئیات بی نظیر

پانسمان هوشمند درمان 
سوختگی را متحول می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اسکیت باز روسی در حال اجرای برنامه در مسابقات جایزه بزرگ اسکیت 
در توکیو ژاپن

آپولو ای ویژن ِاس، نشانه حمل و نقل الکتریکی
شرکت آپولو اتومبیلی که زمانی تحت برند گامپرت اقدام به تولید سوپر اسپورت آپولو کرده بود هم اکنون به گروه حمل و نقل آپولو فیوچر 
AFMG تبدیل شــده است. همان گونه که نام این شرکت نشان می دهد آپولو در حال تغییر مسیر حرکت خود بوده و اخیراً نیز هایپرکار 

اینتنزا اموزیونه IE را معرفی کرده است. این خودروساز آلمانی در نمایشگاه اکسپو شانگهای اقدام به معرفی برخی محصوالت جدید و از 
جمله سدان کانسپت و الکتریکی با نام ای ویژن S کرد. در ادامه نیز نسخه شاسی بلند این خودرو با نام ای ویژن ایکس تولید خواهد شد اما 
فعاًل تصاویر و جزئیات این مدل منتشر نشده است.ای ویژن اس از طراحی بسیار تعدیل شده IE استفاده کرده و در آن شکل های سه گوش 
به همراه عناصر دینامیک دیده می شوند. همه این موارد باعث شده اند شما به اینکه چرا خودروی موردبحث چهار درب مشهود ندارد فکر 
نکنید! البته این خودرو از چهار درب سود می برد اما پهنای خودرو و رکاب ها به گونه ای هستند که برای ورود به داخل کابین از درب های 
عقب باید حرکات عجیب وغریبی انجام دهید.سدان ای ویژن اس همچنین کمی بزرگ تر از آن چیزی است که در تصاویر دیده می شود. 
این خودرو چند میلی متر طویل تر از مرسدس بنز E کالس ۲۰۲۲ و چند سانتی متر پهن تر از S کالس ۲۰۲۲ است. ما هنوز نمی دانیم در 

بطن این خودرو چه چیزی قرار گرفته اما AFMG اظهار داشته به دنبال عرضه اولین نمونه های این خودرو به بازار در سال ۲۰۲۳ است. 

مانچینی: حتما به جام جهانی می رویم
سرمربی تیم ملی ایتالیا عنوان کرد این تیم در ماه مارس صعود خود را به جام جهانی قطعی خواهد کرد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از فوتبال ایتالیا، نتایج ضعیف ایتالیا بعد از قهرمانی در یورو ادامه یافت و این تیم برابر ایرلند شمالی به تساوی بدون گل رسید 
تا از صعود مســتقیم به جام جهانی بازبماند و باید شانس خود را در پلی آف جست وجو کند.روبرتو مانچینی دراین باره گفت: ما 
در ماه مارس به جام جهانی می رویم و شاید آن را ببریم. من کاماًل مطمئن هستم. من به این تیم باور دارم و مطمئن هستم در 
این دوره در جام جهانی هستیم. هنوز نمی دانیم با کدام تیم روبه رو خواهیم شد. ما در دیدار برابر سوییس یک پنالتی از دست 
دادیم و اگر آن گل شــده بود االن به صورت مستقیم در جام جهانی بودیم. حاال چیزی نشده است و فقط زمان بیش تری طول 

می کشد تا در جام جهانی باشیم.

چیست آن شهریار رد رپده؟
شور رد شهر و یار رد رپده

کان بار ردرپدهره زمان بار می دهد، لیکن نیست ام
همچنان روی کار رد رپدهرپده از روی ربگرفت آن ماه

همه گلها ازو شکفته و باز
گل او غنچه وار رد رپده

و آنگه آن رپده دار رد رپدهرپده داری بدوستان دادست چیست این نقش گوهن گون؟ ار نیست
نقشبندی سوار رد رپده

پیشنهاد

چهره روز

کتاب روز ملخ
 The Day of the Locust کتاب روز ملخ با عنوان اصلی
آخرین اثر نویســنده آمریکایی، ناتانیل وست است. 
رمانی کــه آن را بهترین رمان نگاشته شــده درباره 
مناســبات حاکم بر هالیــوود در دهه ی ۳۰ میالدی 
می دانند. نویســنده در این کتاب که یک برهه زمانی 
خاص را شــامل می شود، پشــت  پرده هالیوود را به 
تصویر می کشد، دنیایی که ُمشتی انسان بی استعداد 
نماینده اش هســتند – مجریان ورزشــی، هرزه ها، و 
مهاجرانــی که از دیگر نقاط آمریــکا به لس آنجلس 
آمده اند تا در هالیوود به موفقیت دســت پیدا کنند 
و حتی تبدیل به ســتاره ای بزرگ شوند.کمی پس از 
انتشار این رمان، ناتانیل وست در ۳۷ سالگی به همراه 
همســرش، در تصادف رانندگی جان باخت. وســت به هنگام مرگ کم وبیش گمنام بود و آثارش 
نه پرفروش بودند و نه با استقبال منتقدان روبه رو می شدند. منتقدان محافظه کار و دست راستی 
آثار او را بیش از حد نیهیلیستی و آخرالزمانی می شمردند و منتقدان رادیکال و چپگرا نیز آن ها را 

طنزآمیزتر از آن می پنداشتند که در ادبیات جدی و ضدفاشیستی رایج در آن زمان جای گیرند.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب، بخشی از متن داستان آمده است که بسیار خواندنی است:

تنها آنانی که هنوز امیدی در دل دارند می توانند از موهبت اشــک بهره مند شــوند، اشکشان که 
بند می آید، حالشــان هم بهتر می شــود. اما گریه هیچ دردی از نومیــدان دوا نمی کند، آنان که 
امیدی در دل ندارند و اضطرابشان ریشه ای و همیشگی است. هیچ چیز برای آنان تغییر نمی کند. 
معموالً خودشان این را می دانند، اما نمی توانند جلو گریه شان را بگیرند. )کتاب روز ملخ اثر ناتانیل 

وست – صفحه ۸۱(

پله
 Edson Arantes :ادسون آرانتس دو ناسیمنتو )پرتغالی
do Nascimento؛ زادهٔ ۲۳ اکتبــر ۱۹۴۰( که با نام پله 

شناخته می شــود، بازیکن فوتبال پیشین اهل برزیل 
است که در پســت مهاجم بازی می کرد. او به عنوان 
یکی از بزرگ ترین بازیکنان تمام ادوار تلقی می شود 
و از ســوی فیفا لقب »برترین« را گرفته است.او یکی 
از موفق تریــن و محبوب تریــن چهره های ورزشــی 
قرن بیســتم بود. کمیته بین المللی المپیک در سال 
۱۹۹۹ از او به عنوان ورزشکار قرن یاد کرد و نامش از 
سوی مجلهٔ تایم در فهرست ۱۰۰ شخصیت برجسته 
قرن بیســتم قرار گرفت. پله در سال ۲۰۰۰ از سوی 
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال )IFFHS( به 
عنوان بازیکن برتر جهان انتخاب شــد و همچنین یکی از دو برندهٔ مشترک بازیکن قرن فیفا بود. 
پله در مجموع ۱٬۲۷۹ گل در ۱٬۳۶۳ بازی زده اســت که شامل بازی های دوستانه نیز بوده است و 
این موضوع از سوی رکوردهای جهانی گینس به رسمیت شناخته شده است.پله در دوران بازیکنی 
خود ســه جام جهانی را کسب کرد و رکوردهای بسیاری، از جمله بیشترین گل در تاریخ فوتبال 
را شکســت. از القاب دیگر او »ری« )شاه؛ سلطان( و »پروال نگرا« )مروارید سیاه( بودند. او از نظر 
بسیاری از صاحب نظران، بزرگ ترین و بهترین بازیکن تاریخ فوتبال شناخته می شود. پله در تمام 
دورانی که فوتبال بازی می کرد موفق به بردن توپ طال نشــده بود، در حالی که توپ طال از سال 
۱۹۵۶ میالدی اهدا می شد )یعنی اولین سال بازی او در تیم سانتوس(؛ چرا که توپ طال آن موقع 
تنها به بازیکنان اروپایی داده می شد. مجله فرانس فوتبال در سال ۱۹۹۹ در رای گیری از برندگان 

توپ طال تا آن سال پله را با ۱۷ رای به عنوان برترین بازیکن قرن ۲۰ فوتبال انتخاب کرد. 

فرهنگ

»دشت خاموش« برنده جایزه بهترین فیلم و جایزه 
آموزشــی و فرهنگی از جشنواره ویتره فرانسه شد. 
به گزارش ایسنا, »دشــت خاموش« به کارگردانی 
احمد بهرامی و تهیه کنندگی سعید بشیری که این 
روزها در ســینماهای هنروتجربه روی پرده است، 
جایــزه بهترین فیلم و جایزه آموزشــی و فرهنگی 
بهتریــن فیلم از نــگاه هیات داوران مدرســان و 
اســتادان ســینما را از دومین دوره جشنواره فیلم 
تصاویری تازه از ایران در ویتره فرانســه از آن خود 
کرد. همچنین فیلم »تی تــی« به کارگردانی آیدا 
پناهنده نیز جایزه جایزه عمومی این جشــنواره را 
به خود اختصاص داد. »دشت خاموش« به زندگی 
و کار چنــد خانواده کارگری با کارفرمای می پردازد و پخش بین المللی این فیلم ســینمایی 
برعهده علی قاســمی است.  دومین جشنواره ســینمای ایران در شهر ویتره فرانسه با عنوان 
»تصاویری تازه از ایران« از تاریخ ۹ نوامبر )۱۸ آبان( تا ۱۴ نوامبر )۲۳ آبان( در شهر کوچک 
ویتره فرانسه برگزار شــد و فیلم های »خورشید« ساخته مجید مجیدی، »من اینجا هستم« 
ساخته عباس امینی، »جهان با من برقص« به کارگردانی سروش صحت به همراه دو مستند 
»سایه های بی خورشید«  مهرداد اسکویی و »سونیتا« از رخساره قائم مقامی، دیگر فیلم هایی 
بودند که در این رویداد ســینمایی به نمایش گذاشــته شدند. جشــنواره »تصاویر تازه ای از 
ایران« در ویتره فرانســه امســال دومین دوره برگزاری خود را با هدف پرداختن به فرهنگ و 

سینمای ایران تجربه کرد. 

2 جایزه اصلی جشنواره ویتره فرانسه 
به »دشت خاموش« رسید
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