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آیا می توان به آینده اقتصاد کشور 
امیدوار بود؟

با وجود اینکه فقط ســه ماه از عمر دولت ســیزدهم می گــذرد، طرح ها و 
سیاست هایی در بخش های مختلف اقتصادی آغاز شده است که چشم انداز 
امیدوار کننده ای از آینده اقتصاد کشــور را نشــان می دهنــد، اجرای این 
سیاســت ها در حالی بوده که تحریم ها همچنان ادامه داشته و این دولت، 
وارث حجم زیادی از کســری بودجه اســتبه گزارش ایرنا بر همگان روشن 
است که دولت ســیزدهم در یک شرایط سخت اقتصادی بر سر کار آمد و 
هنوز مدت چندانی از عمر آن نگذشته است. در این مدت کوتاه، خواسته ها 
و مطالبات مردم رنگ و بوی اقتصادی داشته و ارزیابی  کارشناسان از عملکرد 
دولت نیز بیشتر به حوزه اقدامات اقتصادی آن معطوف بوده است.اکنون با 
عبور از مرز ۱۰۰ روز و ورود به ماه چهارم دولت سیزدهم، چشم انداز امیدوار 

کننده ای از آینده اقتصاد کشور ترسیم شده است.

سوال این است که این امیدواری ناشی از چیست و چرا باید امیدوار 
بود؟

این دولت وارث کســری قابل توجه بودجه، تورم افسارگسیخته باالی ۴۵ 
درصد، نوســانات زیاد بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، مسکن، ارز، 
طال و سایر مشــکالت ریز و درشت دیگر بوده است.تنها کورسوی امید در 
ابتدای شروع به کار دولت، مثبت بودن رشد اقتصادی بود. البته هرچند رشد 
اقتصادی مثبت بود اما با وجود یکه تازی کرونا، تورم، کسری بودجه، کاهش 
ســرمایه گذاری و مواردی از این دســت، امید زیادی به افزایش و تداوم آن 
وجود نداشــت. از این رو کمک به ادامه رشد اقتصادی نیازمند تصمیم های 
سریع و عملیاتی بود که چند مورد از مهمترین آنها از همان ابتدای کار در 

دستور قرار گرفت.

مهار کرونا،  پیش شرط بهبود شرایط اقتصادی
دولت در آغاز کار به درستی مهار کرونا از طریق واکسیناسیون را در دستور 
کار قرار داد. به گزارش ایرنا و بر اساس آخرین آمار، تا روز شنبه ۵۶ میلیون 
و ۴۷۳ هزار و ۱۶۲ نفر ُدز اول واکسن کرونا، ۴۴ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۵۲ 
نفر ُدز دوم و ۷۲۴ هزار و ۷۲۱ نفر، ُدز ســوم این واکسن را تزریق کرده اند 
و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به ۱۰۱ میلیون و ۴۹۲ هزار و 
۵۳۵ ُدز رســیده است.سرعت و گسترش روز افزون تزریق واکسن کرونا در 
سراسر کشور، امید مهار این بیماری و بازگشت جامعه به ویژه اقتصاد کشور 
به شــرایط عادی را افزایش داد. بدین ترتیب کسب وکارهای مختلف که به 
شــیوه های متفاوتی از کرونا آســیب دیده بودند روال عادی کار خود را با 
کاهش قابل توجه محدودیت های کرونایی آغاز کردند. به عبارت دیگر بخش 
قابل توجهی از امیدواری به آینده اقتصادی از همین جا ناشی می شود. کرونا 
ضربه سنگینی به بخش های مختلف اقتصادی وارد کرد. اثر این بیماری در 
کنار تحریم ها بسیار قابل توجه بود. از این رو مهار آن می تواند به همان اندازه 

رشد و رونق اقتصادی را تسهیل و سرعت ببخشد.  

کاهش تورم با مدیریت درست کسری بودجه
دولت ســیزدهم بودجه ای را تحویل گرفت که نیمی از راه را پیموده و تراز 
عملیاتی آن منفی چهار هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال بود. به عالوه، تقریباً 
همه ظرفیت های جبران کسری بودجه و رفع این ناترازی نیز پیش خور شده 
بود.با این حال راهبرد بودجه ای دولت، جبران کســری از طرق غیر تورمی 
بوده و هست. بر این اساس، دولت تاکنون کسری موجود را بدون استقراض 
از بانک مرکزی و چاپ پول جبران کرده است. به عالوه، چاپ و انتشار اوراق را 
نیز در حد بازخرید اوراق فروخته شده قبلی انجام داده است.راهبرد بودجه ای 
دولت، جبران کسری از طرق غیر تورمی بوده و هست. بر این اساس، دولت 
تاکنون کسری موجود را بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران 
کرده است. بعالوه، چاپ و انتشار اوراق را نیز در حد بازخرید اوراق فروخته 
شده قبلی انجام داده است.نتایج پرهیز از »پولی کردن کسری بودجه« خود 
را در کاهش تورم نشــان داده است. بر اساس آخرین آمار اعالمی، نرخ تورم 
نقطه ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته 
است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۱.۱ 
واحــد درصد افت کرده و گروه کاالهــای غیرخوراکی و خدمات با کاهش 
۵.۹ واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد رســیده است.این کاهش تا حدودی در 
تورم های ماهانه و ســالیانه نیز مشاهده می شــود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه 
۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رســیده که بیانگر کاهش ۲ دهم درصدی در مقایسه 
با ماه قبل اســت. تورم ساالنه نیز در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش 
چهار دهم درصدی حکایت دارد.رشد اقتصادی به شدت به تورم وابسته است. 
کاهش تورم نباید به رکود اقتصادی دامن بزند. سیاست های اقتصادی باید 

طوری تنظیم شود که مهار تورم درعین رشد اقتصادی رخ دهد.  

طرح ملی مسکن، پیشران رشد اقتصادی
 هم اکنون رشــد اقتصادی کشور مثبت است و مهمتر آنکه خود این رشد 
در دو ســال گذشــته روند رو به رشــدی را در پیش گرفته است. به عالوه 
با انتشــار بخش نامه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت مشخص است که تداوم 
و حتی افزایش رشــد اقتصادی تا هشــت درصد در کانــون توجه دولت و 
بودجه ســال آینده قرار دارد. یکی از راه های دستیابی به رشد اقتصادی باال 
و پایدار، شناسایی و تقویت پیشران های رشد است. درواقع پیشران ها آینده 
اقتصادی هر جامعه ای را تعیین می کنند. مسیر رشد اقتصادی هر کشور در 
آینده کوتاه مدت و حتی بلندمدت تا حد زیادی تحت تاثیر نقشی است که 
بخش های پیشــران ایفا خواهند کرد و از این جهت شناسایی پیشران های 
رشد از اهمیت بسیاری برخوردار است.دولت سیزدهم با طرح مسکن ملی 
و شــروع آن یکی از پیشران های اقتصادی کشــور را به کار انداخته است.  
پیشــران ها بخش هایی هســتند که می توانند با نرخی بیش از متوســط 
اقتصاد رشــد کنند.دولت سیزدهم با طرح مسکن ملی و شروع آن یکی از 
پیشران های اقتصادی کشور را به کار انداخته است.  پیشران ها بخش هایی 
هستند که می توانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کنند.نهضت ملی 
مسکن یکی از سیاست های کالن دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که 
بر اساس این سیاست، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال در 
برنامه دولت قرار گرفته است. نهضت ملی مسکن یک ماه پس از ابالغ قانون 
جهش تولید توسط رئیس جمهوری از ۲۸ مهرماه آغاز شد که تا ۱۵ آذرماه 
ادامــه دارد.  عالوه بر آن، بخش هایی که بتوانند با ایجاد تقاضا برای ســایر 
فعالیت های اقتصادی، موجب رشد سایر بخش ها شوند نیز به تعبیری یک 
بخش پیشــران محسوب می شوند. بدون شک حوزه مسکن این ظرفیت را 
دارد و صنایع باالدستی و پایین دستی زیادی، از گچ و سیمان تا صنایع فلزی 
و صدها کاالی ریز و درشت دیگر را به تحرک و رشد اقتصادی وادار خواهد 
کرد.در کنار موارد فوق، سیاســت های بودجه ای دولت در راســتای اصالح 
ساختار بودجه و اعمال انضباط بودجه ای، کنترل و نظارت بانک مرکزی بر 
عملکرد بانک ها و مواردی از این دست نیز امیدها به بهبود شرایط اقتصادی 

در آینده را افزایش می دهد.

نگــــاه

تلفات کرونا پس از ۲۳۴ روز ۲ رقمی شد
فوت ۹۷ نفر دیگر

 طی ۲۴ ســاعت گذشــته، ۹۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و پس از ۲۳۴ 
روز تلفات روزانه کرونا دو رقمی شــد.به گزارش ایرنا، ۱۲ فروردین ســال ۱۴۰۰ رقم تلفات 
روزانه کرونا ۹۴ نفر بود اما از روز ۱۳ فروردین سال ۱۴۰۰ روند مرگ های کرونایی تا کنون 
ســه رقمی شد و در خیز پنجم کرونا باالترین فوت سه رقمی از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
)اســفند ۹۸( در کشــور را تجربه کرد.خیز پنجم و مرگبار کرونا از ابتدای تیر ماه در کشور 
آغاز شد و وزارت بهداشت هشتم مهر ماه از عبور این خیز از کشور خبر داد.این خیز در ۲۸ 
مرداد و و هفتم مهر ماه به ترتیب شمار تلفات از یکصد و ۱۲۰ هزار نفر عبور کرد.همچنین 
رکورد تلفات روزانه کرونا در این مدت چندین بار شکسته شد و روز دوم شهریور ماه با ۷۰۹ 
مورد مرگ روزانه به باالترین شمار تلفات از ابتدای شیوع کرونا)اسفند ۹۸( در کشور رسید.        
بدون شــک دو رقمی شدن تلفات کرونا را باید دســتاورد ارزشمند دولت سیزدهم در مهار 
کرونا در پی افزایش واردات واکســن و تسریع واکسیناسیون دانست.  بر اساس اعالم وزارت 
بهداشــت، از روز )یکشنبه( تا دیروز دوشــنبه یکم آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۵ هزار و ۴۲۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۸۴۰ 
نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۸۲ هزار و ۸۶۵ 
نفر رسید.طی ۲۴ ساعت گذشته، ۹۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۲۹ هزار و ۵۳ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۷۹۵ 
هزار و ۶۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۳۹۳ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.همچنین تا کنون ۳۷ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۶۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ 
در کشــور انجام شده اســت.در حال حاضر هشت شهر کشور در وضعیت قرمز، ۵۸ شهر در 
وضعیت نارنجی، ۲۳۶ شهر در وضعیت زرد و ۱۴۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.به هر روی 
با وجود دو رقمی شدن تلفات روزانه کرونا و توفیق دولت سیزدهم در تسریع واکسیناسیون، 
همچنان باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد.طی هفته های اخیر هشدارهای در مورد 
احتمال خیز ششــم کرونا از سوی مسوالن داده شده اما به باور کارشناسان هر گونه عادی 
ســازی و بی توجهی به پروتکل های بهداشــتی می تواند این احتمال را به واقعیت نزدیک 

کند.واکسیناسیون سراسری در کشور از ۲۲ بهمن سال گذشته آغاز شد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی با بیان اینکه ایران به فعالیت های هسته ای خود در قالب برجام ادامه می دهد، 
گفت آمریکا چاره ای جز پذیرش واقعیت جدید ندارد.به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاســی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره 
کننده ایران در مذاکرات هسته ای وین در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: ایران به فعالیت های هسته ای طبق بندهای مندرج در 
توافق هسته ای ادامه می دهد.وی افزود: تا زمانی که طرف مقابل به توافق هسته ای پایبند نباشد، هیچ دلیلی برای عقب نشینی تهران از سیاست های خود 
در راســتای کاهش تعهدات برجامی وجود ندارد.باقری تصریح کرد: آمریکا هیچ گزینه ای جز پذیرش واقعیت جدید ندارد و بازگشــت به توافق هسته ای 
مستلزم تحقق اراده در سیاست آمریکا و اروپا است.این مقام ارشد ایرانی در ادامه پرسید: اگر اروپایی ها در مقابل واشنگتن هیچ استقاللی در تصمیم گیری 
نداشــته باشند، حضور آنها در مذاکرات چه فایده ای دارد؟پیشتر سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه هر گونه مذاکره در 
وین باید به لغو کامل تحریم ها علیه ایران منجر شود، از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست ماهیت فنی خود را حفظ کند و تسلیم فشارهای سیاسی 
نشود.هشتم آذر ماه شهر وین میزبان مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ برای لغو تحریم های آمریکا است. در همین خصوص سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه دوشنبه ۲۴ آبان در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه درباره مذاکرات پیش رو در وین اظهار داشت: بررسی های ما 
به جمع بندی رسید و درباره زمان گفتگو با اعضای ۱+۴ به توافق رسیدیم. این گفتگوها برای رفع تحریم ها و تحریم هایی که با برجام ناهمخوان هستند، 
ادامه خواهد یافت و تحریم هایی که به صورت غیرقانونی توسط آمریکا علیه ایران اعمال شده همه باید لغو شوند. برخی نکات اختالفی در ۶ دور مذاکرات 
وین بوده که مذاکرات به توافق نرسیده است.وی تصریح کرد: تمرکز ما در وین، لغو همه تحریم هایی است که غیرقانونی توسط آمریکا اعمال شده است. ما 
نیت آمریکا را که مایل است به اعضای ۱+۴ بپیوندند می دانیم و باید این مسیر را تغییر دهند. آنچه برای ما مهم است رفع تحریم ها است و آنچه به عنوان 
راستی آزمایی رفع تحریم ها و تضمین های ضروری الزم ممکن است و همه در فرآیند بررسی جمع بندی شده و در گفتگوها مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به شرایط آلودگی 
هوا در کشــور و بویژه تهران، با اســتناد به قانون هوای پاک گفت: اگر غلظت 
آالینده های هوا از یک حدی بیشتر شود باید تعطیلی هایی انجام شود و کاهش 
ســاعات کار ادارات را داشته باشیم و گالیه ما از کمیته کاهش آلودگی هوا و 
کمیته اضطرار شهر تهران این اســت که طبق دستورالعمل اقدام نمی کنند.

دکتر عباس شاهسونی در گفت و گو با ایسنا، گفت: در تهران به طور میانگین 
در ســال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق رخ داده 
است و همه اهالی شــهر تهران هم تحت تاثیر آلودگی هوا بوده اند.وی افزود: 
مطالعات متعددی در دنیا انجام شــده است که ارتباط بین مواجهه با آلودگی 
هــوا و ابتال به کرونا و مرگ ناشــی از کرونا را اثبــات کرده اند. در مطالعه ای 
کــه ما در تهران، تبریز و مشــهد انجام داده ایم هم این ارتباط وجود داشــت 
بخصوص با افزایــش غلظــت NO۲ و ذرات PM۲.۵. در واقع مواجهه این دو 
ارتباط معناداری با افزایش تعداد موارد ابتال و مرگ ناشــی از کرونا داشــت.او 
درباره پیشــنهادات وزارت بهداشت به دستگاه های مسئول نظیر شهرداری و 
ســازمان محیط زیست، بیان کرد: معضل آلودگی هوا هر سال تکرار می شود. 
پیشنهاد مشخص ما اجرای قانون پاک و قوانین مرتبط با آن است. تا زمانی که 
قانون هوای پاک اجرا نشود عمال هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی دهد. قانون هوای 
پاک برای این ابالغ شــد که به ما برای کاهش غلظت آالینده های هوا کمک 
کند زیرا ما بحران آلودگی هوا را داشتیم و خواستیم با بروز رسانی آن در جهت 
بهبود شرایط گام برداریم. این قانون سال ۱۳۷۴ ابالغ شده بود که مجددا در 
سال ۱۳۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت و مجددا ابالغ شد.وی با بیان اینکه هدف 
قانون هوای پاک کاهش غلظــت آالینده های هوا بود، ادامه داد: با اجرای این 
قانون قرار بود تعداد مرگ و بیماری های منتسب به آلودگی هوا کاهش یابد اما 
از سال ۱۳۹۶ تا امسال واقعا اتفاق مثبت و تغییر مشخصی در کاهش غلظت 
آالینده های هوا رخ نداده است. حتی در بعضی سال ها افزایش غلظت آالینده ها 
هم رخ داد. در واقع عمال این قانون اثرگذاری چندانی نداشــته اســت. قانون 
هوای پاک باید به درستی اجرا شود و مسئولیت همه سازمان ها اعم از وزارت 
نیرو، وزارت نفت، وزارت کشور، سازمان محیط زیست و... که در قانون مشخص 
است، اجرایی شود.شاهسونی تاکید کرد: باید اولویت ها مشخص باشد و طبق 
این اولویت ها اقدامات الزم صورت گیــرد. اولویت ما اکنون بحث خودروهای 

دیزلی، موتورسیکلت ها و منابع متحرک هستند که نیازمند اقدام عاجل است. 
ســازمان محیط زیست باید نظارت دقیق تری داشته باشد و دستگاه ها را برای 
اجرای وظایف به خط کند.او درباره بیشترین عامل آلودگی کالنشهرها، تصریح 
کرد: منابع متحرک، خودروهای دیزلی و موتورسیکلت ها بیشترین نقش را در 
افزایش غلظت آالینده های هوا دارند.وی افزود: در آیین نامه فنی ماده ۲ قانون 
هوای پاک وظایف نهادها کامال مشــخص است و اجرایی شدن آن یک همت 
جهادی از سوی مســئولین را می خواهد. از طرفی مردم هم می توانند کمک 
کنند. بر اســاس برآوردهای جهانی یک خانواده ۴ نفره در طی یک سال ۷۲ 
کلیوگرم ذرات معلق طی فعالیت های مختلفی که دارند تولید می کنند. تعداد 
زیادی موتورسیکلت در کشور داریم که تعداد اندکی از آنها معاینه فنی دارند 
و این کاری است که مردم باید انجام دهند و آن را جدی بگیرند تا به کاهش 
غلظت آالینده های هوا کمک کنند. با توجه به وضعیت کرونا نمی توان خیلی 
مردم را تشویق به اســتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کرد؛ چون در این 
بخش  هم وضعیت خوبی نداریم.رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشــت، اظهار کرد: به مردم توصیه می کنیم کمتر خود را در مواجهه هوای 
آلوده قرار دهند و روزهایی که آلودگی هوا بیشتر است اگر کار ضروری ندارند، 
از منزل خارج نشــوند. گروه های حســاس و بیماران زمینه ای قلبی_عروقی، 
مبتالیان به دیابت، افراد چاق، سالمندان، کودکان و زنان باردار تا حد امکان از 
منزل خارج نشوند. ورزشکاران در روزهایی که شرایط اضطراری اعالم می شود 
فعالیت ورزشــی را در فضای بسته انجام دهند زیرا هرچه فعالیت بیشتر شود 
میزان تنفس بیشــتر می شود و مواجهه با هوای آلوده نیز افزایش می یابد.وی 
با اشــاره به شرایط هواشناسی و خشکسالی که پیش بینی شده است، تصریح 
کرد: اینها بیانگر این اســت که امسال و در ماه آذر افزایش غلظت آالینده های 
هوا را داریم و شرایط مناسبی نخواهیم داشت. قانون هوای پاک و دستورالعمل 
اجرایی ماده ۳ تبصره ۳ قانون هوای پاک را داریم و در آنجا ذکر شده است که 
اگر غلظت آالینده های هوا از یک حدی بیشــتر شود باید تعطیلی هایی انجام 
شــود و کاهش ساعات کار ادارات را داشته باشیم و گالیه ما از کمیته کاهش 
آلودگی هوا و کمیته اضطرار شهر تهران این است که طبق دستورالعمل اقدام 
نمی کنند؛ در حالی که خواسته ما خارج از قانون نیست و می خواهیم اقداماتی 

انجام دهند که به حد شرایط ناسالم برای همه گروه ها نرسیم.

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اعالم کرد

37۵1 مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

با تغییر دولت، امیدهای جدیدی در اقتصاد ایجاد شد
رئیس کنفدراسیون صادرات خبر داد

رشد 30 درصدی صادرات 
ایران تا پایان 1400

اخراجی  های ۹۹ چه کسانی بودند؟

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران می گوید با توجه به تغییرات مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت جدید 
خود را نشــان داده، امید به رشد صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته است.محمد الهوتی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: خوشبختانه از زمان آغاز به کار دولت جدید، تیم اقتصادی این دولت اقدامات مثبتی را در 
حوزه حمایت از صادرات اجرایی کرده اند که نتایج برخی از این اقدامات خود را نشان داده است. با هماهنگی 
که در سیاســت های ارزی خود را نشــان داده، امید به آینده در میان صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی نیز 
افزایش یافته است.وی با اشاره به برخی از سیاست های ابالغی معاون اقتصادی رئیس جمهوری، بیان کرد: 
این ابالغیه ها در چند حوزه شرایط را بهبود می بخشد. از سویی در حوزه رفع تعهد ارزی، دولت مساعدت های 
جدیدی را در دســتور کار قرار داده اســت و از سوی دیگر پس از مدت ها سرانجام مشکل مالیات بر ارزش 

افزوده صادرکنندگان برطرف شده که همین امر ....

زنگ خطر قطع گاز؛ مصرف از تولید پیشی گرفت

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ:

روزنامه ها کاغذی برای چاپ ندارند
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ با بیان اینکه کاغذ روزنامه داخل کشور تولید نمی شود، گفت: 
افزایش قیمت و کمبود کاغذ روزنامه موجب شده، چاپ روزنامه به صرفه نباشد.به گزارش خبرنگار 
مهر، چند وقتی است که مدیران مسئول روزنامه ها و مطبوعات چاپی نسبت به کمبود و گرانی کاغذ 
گالیــه دارند؛ به گونه ای که برخی از آنها اعالم کرده اند که با وضعیت موجود توان ادامه کار و چاپ 
ندارند.این در حالیست که در هفته های اخیر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و معاونت مطبوعاتی وی فرشــاد مهدی پور طی چند جلســه و در چند تریبون از حل مشکل کاغذ 
با رفع موانع واردات و تاکید بر تولید داخلی آن ســخن گفته و وعده هایی مبنی بر مرتفع شدن این 

مورد داده بود.

روزنامه ها کاغذی برای چاپ ندارند
در این رابطه، ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار کرد: کاغذ روزنامه داخل کشــور تولید نمی شــود؛ از سویی دیگر نیز حجم مصرف کاغذ 
روزنامه نسبت به ۳ تا ۴ سال پیش به شدت کاهش یافته و از آن طرف نرخ ارز صعودی شده است، از 
این رو واردات کاغذ روزنامه چندان مقرون به صرفه نیست.روغنی افزود: یک شرکت داخلی قباًل کاغذ 
روزنامه تولید می کرد به دلیل عدم استقبال فعاالن مطبوعات دیگر تولید نکرد؛ با شرایط امروز امکان 
حمایت از تولید داخل وجود دارد و می توان با تولید داخل، تا حدودی مشکالت روزنامه ها را حل کرد.

وی یادآور شد: با توجه به نوسانات نرخ ارز و پروسه طوالنی واردات کاغذ، واردات این محصول فاقد 
ارزش است.روغنی گفت: در حال حاضر عرضه خاصی در حوزه واردات کاغذ روزنامه انجام نمی شود 
و آن مقدار عرضه ای هم که داریم بسیار گران است؛ در واقع کاغذ گران قیمتی به دست مطبوعات 

چاپی می رسد از این رو مسئوالن روزنامه ها و مطبوعات اعالم کرده اند که چاپ به صرفه نیست.

علی باقری در گفتگو با الجزیره:

آمریکا چاره ای جز پذیرش واقعیت جدید ندارد
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خطیب زاده:گزیده خبر

تمرکزمادروینبررفعتحریمهاست
ســخنگوی وزارت امــور خارجه ابراز امیدواری کرد که ســفر 
گروســی به تهران سازنده باشــد و درباره مذاکرات وین گفت: 
امیدواریم طرف های مقابل به جای شبهه افکنی های رسانه ای 
با اراده جدی و نیت خوب و دســتیابی به توافق عملی و جامع 
االطراف دربــاره رفع تحریم ها به وین بیایند.به گزارش فارس، 
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران 
ضمن تشــریح آخرین تحوالت در حوزه سیاســت خارجی به 
ســؤاالت خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ گفت.وی در ابتدا 
سالروز تشکیل بسیج مســتضعفین را تبریک گفت و آن را از 

نقاط عطف انقالب اسالمی برشمرد.

 امیدواریم سفر گروسی سازنده باشد
خطیب زاده در پاســخ به ســؤالی درباره نشست شورای حکام 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی و اینکه اگر اقدام منفی صورت 
گیرد و قطعنامه ای صادر شود و تاثیر آن بر مذاکرات وین افزود: 
امشب سفر گروسی را به تهران داریم. همواره سعی شده روابط 
ایران و آژانس فنی و در چارچوب پادمان و اساسنامه و رویه های 
آژانس باشد. امیدواریم این ســفر همچون قبل سازنده باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: همواره به آژانس توصیه  
کرده ایم در مســیر همکار ی های فنی باقی بماند و اجازه ندهد 
برخی کشورها اغراض سیاسی خود را به نام آژانس جلو ببرند. 
در چارچوب تحوالت و براســاس شرایط تصمیم الزم را اتخاذ 

می کنیم.

 سفر گروسی از قبل مطرح شده بود
به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد ایرانی درباره سفر گروسی 
عنوان کرد: این ســفر تاریخش از قبل مطرح شده بود و قطعا 
دستورکاری از ســوی آژانس وجود دارد. موضوعاتی بین ایران 
و آژانس اســت که سعی کرده ا یم در چارچوب فنی انجام شود. 
از آژانس در همان چارچوب خواســتیم کار را جلو ببرد. هیچ 
سفری انجام نمی شود مگر این که دستورکار مشخصی دارد.وی 
گفت: آژانس بین المللــی انرژی اتمی به خوبی می داند تمامی 
خرابکاری ها و اعمال تروریســتی که توسط رژیم صهیونیستی 
در خاک ایران صورت گرفته که متاســفانه با ســکوت برخی 
کشورهای مدعی همراه بوده است، تاثیر قابل توجهی بر برخی 
ابعــاد فنی گذاشــته و بین ما و آژانس این موضوع در ســطح 
چارچوب خود پیگیری شده و هم در این سفر پیگیری می شود.

 مواضع این روزهای فرانسه
خطیب زاده درباره مواضع این روزهای فرانســه درباره ایران نیز 
گفت: مواضع رسانه ای برخی کشورها به نظر می رسد با نزدیک 
شــدن به مذاکرات وین، برخی اشتباهات محاسبه ای دارند که 
فکر می کنند با ادعاهای رسانه ای جای مجرم و متهم را عوض 
کنند. بهتر است همه متمرکز شویم بر این که گفت وگوهای وین 
جدی باشــد. طرف های مقابل به خوبی می دانند و باید باز هم 
بدانند که تمرکز ما بر رفع تحریم های یکجانبه، فراسرزمینی و 

غیرقانونی است که بر ضد ایران اعمال شده است.

سوریه یکی از کنشگران مهم و غیرقابل حذف در جهان 
عرب

وی درباره ســفر الورنتیف به تهران و این که روسیه به مصر و 
الجزایر برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب فشار می آورد نیز 
گفت: سوریه یکی از کنشگران مهم و غیرقابل حذف در جهان 
عرب و از جمله در سازمان های منطقه ای و سازمان هایی که در 
حوزه کشورهای عربی مثل اتحادیه عرب فعال بوده است. برخی 
کشــورها تالش کردند با فشار سوریه را از اتحادیه عرب حذف 
کنند. مسیر کنونی که طی شده اینگونه به نظر می رسد که این 
کشورها به این نتیجه رسیده اند که نه سوریه قابل حذف است 
و نه به نفعشان است که سوریه حذف شود.سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی همچنین بیان کرد: طبیعی است ایران و روسیه از 
این امر استقبال کرده و آن را اقدامی در مسیر درست می دانند.

 درباره وین دستورکار ما روشن است درباره منطقه نیز 
دستورکار ما روشن است

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات دبیرکل شورای 
همکاری خلیج فارس مبنی بر این که گفت وگوهای وین بدون 
حضور کشورهای عرب خلیج فارس به نتیجه نمی رسد، اظهار 
داشت: این اظهارات را ندیدم، ولی موضع ما کامال روشن است. 
آن چه در وین انجام می شــود تمرکز بر رفع تحریم هایی است 
که به صورت یکجانبه، فراســرزمینی، ظالمانه و غیرقانونی بر 
علیه ایران اعمال شــده اســت.وی تصریح کرد: اگر کشورهای 
حوزه خلیج فارس فکر می کنند ما گفت وگویی متفاوت داریم، 
باید این موضع را بشــنوند. درباره وین دســتورکار ما روشــن 
اســت درباره منطقه نیز دستورکار ما روشن است. همانقدر که 
با کشــورهای منطقه به صورت دوجانبه و مستقیم در منطقه 
صحبــت می کنیم در خصــوص رفع تحریم هــای ظالمانه با 
طرف هایی صحبت می کنیم که یا مســبب هستند یا طرفیتی 

در این گفت وگو دارند.

 خبرهای خــوب دیگری درباره روابط ایران و جمهوری 
آذربایجان در راه است

وی درباره سفر معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به تهران 
و برنامه ریزی برای دیدار روســای جمهــور ایران و آذربایجان 
در نشست سران اکو در عشــق آباد نیز بیان کرد: سفر معاون 
نخســت وزیر آذربایجان ســفر قابل توجه و ســازنده ای بود و 
مالقات های بسیار فشرده ای را با اعضای کابینه داشت و مالقات  
مفصلی با امیرعبداللهیان داشت. پروژه های زیادی بحث شد و 
روابط ان شــاءاهلل بعد از تنش ناخواسته و غیرالزم رسانه ای که 
با درایت دو طرف از آن عبور کردیم، طراحی شــده که وارد فاز 

جدیدی شود. این سفر هم در همان راستا بود.

خطیب زاده ادامــه داد: خبرهای خوب دیگری درباره روابط دو 
کشور در راه اســت و جمهوری آذربایجان این سفر را مبنایی 
برای عملیاتی کــردن برخی پروژه ها تعریف کرده بود و ما هم 
با همین رویکرد این را پیگیری کردیم. ســفرهایی را طی چند 
هفته   آینده بین دو کشور در سطوح مختلف اتفاق خواهد افتاد.

وی درباره دیدار علی اف رئیــس جمهور آذربایجان و آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیسی در نشست ســران اکو در عشق آباد نیز 
گفت: دیدار آقای علی اف و آقای دکتر رئیسی در این چارچوب 
دیپلماتیک طبیعی است، البته باید از دفتر رئیس جمهور سؤال 

کنید. 

  با یک تیم کامل عازم وین می شویم
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره مباحث 
مطرح شده در رســانه ها درباره توافق موقت بین ایران و ۴+۱ 
نیز اظهار داشــت:درباره اظهارات مبهم و گمانه زنی رسانه ای 
موضع نمی گیرم. آنچه باید بر آن متمرکز شویم گفت وگوهای 
ما در وین است.به گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
عنــوان کرد: ایران با اراده جدی بــرای رفع تحریم هایی که بر 
ضد مردم ایران اعمال شــده، با یک تیم کامل براساس همین 
هــدف عازم وین خواهد شــد و امیدواریم طرف های مقابل به 
جای این شــبهه افکنی های رسانه ای و یا برخی عملیات روانی 
که به زعم خودشــان در نزدیکی مذاکرات وین شــاید بتوانند 
ماهیگیــری از آب های آلوده بگیرند، به جای آن ســعی کنند 
با اراده جدی و نیت خوب و دســتیابی به توافق عملی و جامع 
االطــراف در خصوص رفع تحریم های ظالمانه که بر ضد مردم 
ایران اعمال کردند به وین بیایند.وی تصریح کرد: اگر این اراده 
جدی را نداشته باشند و بخواهند این اراده جدی را با نیت های 
غیرسازنده همراه کنند، قطعا پاســخ ایران هم متناسب با آن 

خواهد داد.

 همه گزینه های  آمریکایی ها در افغانستان را دیدیم 
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری 
فارس درباره اظهارات هماهنگ کننده شورای امنیت کاخ سفید 
مبنی بر این که به دیپلماسی با ایران متعهد هستیم و در صورت 
شکســت برای دیگر گزینه ها نیــز آماده ایم، بیان کرد: ما همه 
گزینه هایی که آنها داشتند در کشوری مثل افغانستان دیدیم 
و نتیجه اش را هم خودشــان دیدند و فکر نمی کنم وقتی این 
جمالت را می گویند خودشــان به آنچه می گویند باور داشته 

باشند.

 افغانستان بخش جدایی ناپذیر صلح و امنیت این منطقه 
است

این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاسخ به ســؤال دیگری درباره 
سیاســت ایران در قبال افغانســتان و طالبان و به رســمیت 
شناختن طالبان نیز گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران در 
خصوص افغانستان به دقت توسط سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
بیان شــده است. آن چه تا به امروز گفته ایم کامال روشن است.

خطیب زاده ادامه داد: هیأت حاکمه سرپرســتی افغانستان به 
عنوان مسئول وضعیت مردم موظف است تمام تالش خودش 
را بکند که امنیت، صلح و ثبــات و تامین نیازهای اولیه مردم 
اتفاق بیفتد و جمهوری اســالمی ایران هــم با همین رویکرد 
حفظ و صیانت از مردم افغانســتان، مراوداتی با همه اطراف از 
جمله هیأت حاکمه سرپرســتی افغانستان داشته که در سفر 
هفته گذشته کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور تشکیل دولت 
فراگیر به شمول همه گروه ها که بازتاب دهنده تنوع قومیتی و 
جمعیتی افغانستان باشد، مورد تاکید دوباره قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: افغانستان بخش جدایی ناپذیر صلح و امنیت 
این منطقه است و همه در منطقه تالش کردیم خواست و اراده 

مردم افغانستان برای آینده این کشور محقق شود.

 تالش می کنیم کمک ها را به مردم افغانســتان داشته 
باشیم

به گــزارش فــارس، خطیــب زاده درباره ارســال کمک های 
بشردوســتانه ایران به افغانستان و افزایش مهاجرت ها به سوی 
ایران در نزدیکی فصل سرما همچنین بیان کرد: وزارت خارجه 
و دســتگاه های ذیربط تالش خود را کردنــد در این روزهای 
سخت در کنار مردم افغانســتان باشند و محموله های انسانی 
و بشردوستانه ایران به شهرهای مختلف افغانستان ارسال شده 
اســت. روزهای سختی را مردم این کشور دارند به ویژه با آغاز 
فصل سرما و کمبود سوخت.سخنگوی وزارت خارجه همچنین 

افزود: تالش می کنیم کمک ها را در چارچوب منابعی که داریم 
به مردم افغانستان داشته باشیم، ولی وضعیت بی جاشدگان و 
آوارگان وضعیت نامطلوبی است.این دیپلمات ارشد ایرانی بیان 
کرد: جمهوری اســالمی ایران بیش از چهار میلیون از آوارگان 
و بی جاشدگان افغانســتانی را میزبانی کرده ولی این شرایط 
نمی تواند بدون شک ادامه یابد به ویژه با عدم مسئولیت پذیری 
بســیاری از سازمان های بین المللی و عدم همراهی آنها. تالش 
می کنیم مردم افغانســتان در داخل افغانســتان این کشور را 

بسازند و شرایط مناسبی داشته باشند.

 هم ما و هم 1+4 تضمین های عینی الزم داریم 
وی درباره اخذ تضمین ها از آمریکا در مذاکرات وین که سؤال 
یکی از خبرنگاران بود نیز خاطرنشــان کرد: هم ما و هم ۴+۱ 
تضمین های عینــی الزم داریم و بهتر اســت وقتی آمریکا به 
وین می آید متوجه شــوند این تضمین هــای عینی باید داده 
شود. این که تضمین های عینی چیســت، اجازه دهید در اتاق 

گفت وگوها مثل ۶ دور قبلی ادامه یابد. 

 موضع جمهوری اسالمی ایران درباره افغانستان کامال 
روشن و صریح است

به گزارش فارس، ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به 
ســؤالی درباره هیأت حاکمه سرپرســتی افغانستان بیان کرد: 
موضع جمهوری اســالمی ایران درباره افغانستان کامال روشن 
و صریح اســت. ما چهار دهه اســت که میزبان چهار میلیون 
افغانســتانی در ایران هستیم. بســیاری از مردم افغانستان به 
خوبی می دانند در کنار ما درس می خوانند و در کنار ما زندگی 
می کنند و .... می دانید که اگر آواره ای وارد یکی از کشــورهای 
اروپایی مدعی حقوق بشــر شــود چه برخوردی با آنها صورت 
می گیرد.خطیب زاده خطاب به آن خبرنگار بیان کرد: بســیار 
شــرم آور اســت کاری که بــا آوارگان و پناهجویان می کنند. 
مرزهای اروپا را ببینید، چرا خودکم بینی؟وی گفت: آن چه در 
ایران به عنوان میزبان برادران و خواهران از کشورهای همسایه 
اتفــاق افتاده در تاریخ باقی خواهد ماند. آنها در کنار ما زندگی 
کردند.بــه گزارش فارس، خطیب زاده ادامــه داد: آن چه درباره 
افغانستان می گوییم چارچوبی است که براساس نگاه به آینده 
افغانستان است.به گفته این دیپلمات ارشد ایرانی، افغانستانی 
صلح و ثبات خواهد داشــت که در آن دولتی باشــد که در آن 
قومیت های متنوع و تکثر باالی جمعیتی این کشور را در نظر 
بگیرد.وی یادآور شد: این درسی است که تاریخ افغانستان نشان 
داده و همه به شــمول هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان این 
را می دانند. خواست و اراده مردم افغانستان است که آینده این 

کشور را درست می کند.

 نصیحت به کشورهای منطقه
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست خبری در پاسخ 
به ســؤالی درباره اظهــارات هماهنگ کننده شــورای امنیت 
کاخ ســفید در منامه مبنی بر این که رویکرد آمریکا به بحران 
هســته ای ایران همچنان با فرض این است که ایران کشوری 
متخاصم باقی خواهد ماند، اظهار داشت: درباره اظهارات برخی 
مقامات آمریکایی در منطقه فکر می کنم صورت حساب گرانی 
را برای برخی کشورهای منطقه می فرستند و اال ارزش دیگری 
ندارد و احتمال دارد آمریکا باز هم به دنبال فروش ســالح های 
بیشتر باشــد.این دیپلمات ارشــد ایرانی گفت: به کشورهای 
منطقه نصیحت می کنم که محل این چنین داد و ســتدهایی 
نشــوند، مردم این کشورها بیش از این پول هایی که خرج این 

صحبت ها می کنند، به آن پول ها مستحق هستند.

 سفیر آلمان به وزارت خارجه فراخوانده شد
حمله به سرکنســولگری ایران در هامبورگ سؤال دیگری بود 
که در این نشست مطرح شد و خطیب زاده در این باره نیز بیان 
کرد: این تعرض را محکوم کردیم و ســفیر آلمان هم به وزارت 
خارجه فراخوانده شــد و مراتب تاسف دولت آلمان را به دولت 
ایران اعالم کرده است و این موضوع که نقض کنوانسیون وین 

است، با کمک دولت آلمان در حال پیگیری است.

 آقای ترامــپ رفته، ولی انگار کارخانه جعلیات و اخبار 
جعلی آمریکا تعطیل نشده

وی درباره اظهــارات یکی از مقامات آمریکایی مبنی بر این که 
ایــران به نقطه غیرقابل بازگشــت در برجــام برمی گردد نیز 
اظهار داشــت: آقای ترامپ رفته، ولی انــگار کارخانه جعلیات 

و اخبار جعلی آمریکا تعطیل نشــده است. من این اظهارات و 
اظهارات مشــابه را دیده ام. خطیب زاده همچنین افزود: این که 
جمع نمایشــی راه بیندازند و فکر کنند براساس آن می توانند 
یک روایت جعلی را به جامعــه جهانی غالب کنند و یا این که 
فکر کنند با نزدیک شــدن به گفت وگوهای وین می توانند یک 
جــو روانی متفاوتی را ایجاد کنند، هیچ کمکی به آنها نخواهد 
کرد.این دیپلمات ارشــد ایرانی بیان کرد: اگر دچار فراموشی 
شده اند باید بدانند جهان فراموش نکرده که این آمریکا بود که 
از برجام خارج شــد و این دولت فعلی آمریکاست که همچنان 
سیاست شکســت حداکثری ترامپ را ادامه می دهد. همزمان 
که پیغام های متناقض را برای ما می فرســتد تحریم ها را ادامه 

می  دهد.

آمریکا باید تحریم ها را بردارد و تضمین عینی بدهد
به گزارش فارس، وی یادآور شد: اینگونه تحریف روایت ها کمکی 
به آمریکا نمی کند. تنها چیزی که به آمریکا کمک می داند این 
است که بداند مقصر وضع فعلی است و باید تحریم ها را بردارد 
با تضمین عینی و این تنها راهی است که می تواند به آن کمک 
کند که در وین به یک توافق با ۱+۴ برســد.خطیب زاده ادامه 
داد: اگر برجام برای ایران، منافع مشخص و روشن اقتصادی و 
عادی سازی تجارت خارجی ایران را نداشته باشد، قطعا طرف 
مقابل باید بداند این پنجره تا ابد برای آن باز نخواهد ماند و کما 
اینکه قانون مجلس شورای اسالمی نیز که برای دولت الزام آور 

است، همین را می گوید.

  آنچه ایران می گوید ورود جدی و با اراده و عزم جدی 
برای رفع  تحریم هاست

یکی از خبرنگاران از خطیب زاده پرسید با توجه به بحران های 
اقتصادی در کشور و پیش شــرط های ایران برای مذاکره، آیا 
احتمال دارد که برای بهبود مذاکره پیش شــرط ها برداشته یا 
تعدیل شــود و امکان نرمش از سوی ایران وجود دارد؟ که وی 
پاســخ داد: مقدمات سؤال شما را نمی توانم بپذیرم، چون بارها 
گفتــه ام آنچه ایران می گوید ورود جدی و با اراده و عزم جدی 
برای رفع  تحریم هاست.وی بیان کرد: اجازه دهید فقط روی آن 
متمرکز شــود و گزاره هایی که به صورت مبهم بیان می شود را 

مبنای قضاوت و پاسخ قرار ندهیم.

روابط تجاری و اقتصادی ایران و امارات به ســطح قابل 
توجه و بی سابقه ای در چند ماه اخیر رسیده

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر یک هیأت اماراتی به 
تهران و روابط تهران و ابوظبی نیز خاطرنشان کرد: روابط ایران 
و امارات عربی متحده به رغــم برخی پرونده های اختالفی در 
سطح سیاســی و منطقه ای، با فهم مشترک و سیاست حسن 
همسایگی در مســیر خوبی است. روابط تجاری و اقتصادی به 
سطح قابل توجه و بی سابقه ای در چند ماه اخیر رسیده است.

وی گفت: طبیعی اســت این روابط خــوب اقتصادی، تجاری، 
سیاسی و دیپلماتیک، رفت و آمدهای دیپلماتیک را هم الزم و 

ضروری می کند و اینها در دست انجام و طراحی است.

  ما هیچ وقت مردم افغانستان را در روزهای سخت تنها 
نگذاشتیم

به گزارش فارس، خطیب زاده در پاسخ به سؤال دیگری درباره 
اتباع افغانســتانی که در چند ماه اخیر بــه صورت غیرقانونی 
وارد ایران شــده اند و این که گفته شــده در یک ماه ۱۴۱ هزار 
افغانستانی که غیرقانونی وارد شده اند دیپورت شده اند؟ گفت: 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان یک همسایه همواره سعی 
کرده میزبان خوبی برای همسایگان خودش باشد، ولی تالش 
مردم ما و مردم افغانستان همواره این بوده که افغانستان مأمنی 
باشــد که مردم افغانستان در آن کشــور به توسعه کشورشان 
کمک کنند.وی تصریح کرد: ما هیچ وقت مردم افغانستان را در 

روزهای سخت تنها نگذاشتیم.

 روابط ایران و عراق چند بعدی چند الیه و راهبردی است
به گزارش فارس، وی درباره حضور عراق در اجالس گفت وگوی 
امنیتی منامه و مصاحبه فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با یک 
رســانه صهیونیســتی و تاثیر اینها بر روابط تهران و بغداد نیز 
گفــت: روابط ایران و عراق چند بعدی چنــد الیه و راهبردی 
است و روابط ما در ابعاد مختلف با در هم تنیدگی بسیار باالیی 
جلو می رود.وی عنوان کرد: تالش کردیم همواره به همدیگر در 
منطقه کمک کنیــم و به ویژه ایران به برادران در عراق کمک 
کند که در مسیر صلح، ثبات و توسعه و پیشرفت و بازگشت به 
جامعه کشورهای منطقه به عنوان یک کنشگر موثر عمل کند.

خطیب زاده بیان کرد: البته یک قید را همواره گفته ایم که رژیم 
اشــغالگر قدس هر کجا رفته، جــز ناامنی و بی ثباتی و ترور با 
خودش چیزی نبرده و تالش می کند از هر منفذی برای ناامنی 

استفاده کند. دوستان ما نظرات ما را می دانند.

 گزارش وال استریت ژورنال/ روابط ایران و چین
گزارش روزنامه وال اســتریت ژورنال مبنی بر تاســیس پایگاه 
نظامی مخفی چین در امارات عربی متحده سؤال یکی دیگر از 
خبرنگاران بود که خطیب زاده در این باره بیان کرد: اخبار تأیید 
نشــده نمی توانند مبنای اظهارنظرها قرار بگیرند.وی به روابط 
ایران و چین اشاره کرد و گفت: روابط ایران و چین کامال نزدیک 
و پر از رفت و آمدهای دیپلماتیک در سطوح مختلف است. هم، 
چین به سیاست ها، نگرانی ها و منافع ایران احترام گذاشته و هم 
ایران چنین کرده است. باید در همین چارچوب به روابط ایران 
و چین نگاه شود.این دیپلمات ارشد ایرانی ادامه داد: آن چه بین 
کشــورهای دیگر و چین در حوزه خلیج فارس در حوزه روابط 
رخ می دهد، هم به ثبات و صلح منطقه کمک می کند و همواره 
استقبال می کنیم که در فرمت های چندجانبه این گفت وگوها 

و مراودات ادامه یابد.

تأکید رئیسی بر اهمیت ثبات در بازار و 
منطقی شدن نرخ کاالهای اساسی

رئیس جمهــور با تأکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شــدن نرخ کاالهای 
اساسی تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم 
بازار را ضروری خواند.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در جلسه دیروز 
یکشــنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور، گزارشی از وضع شاخص های کالن اقتصادی کشور و روند 
تنظیم بازارهای مختلف ارائه شد. در این گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ضمن تشریح اقدامات ستاد تنظیم بازار در زمینه کنترل قیمت ها به ویژه اقالم 
خوراکی تصمیمات این ستاد را در جهت تثبیت بازار مؤثر دانست.رئیس جمهور 
با تأکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شــدن نرخ کاالهای اساســی تداوم 
اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را ضروری 
خواند.در این جلســه همچنین گزارشی از روند افزایش تولید خودرو در کشور 
ارائه و راه های تقویت تولید داخلی با استفاده از سرمایه های مردمی بررسی شد.

حسینی:
بدهی های دولت روحانی را می دهیم

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بدهی های بسیار زیادی از دولت سابق به ما 
رسیده است و علیرغم این مشکالت، دولت عزم جدی برای رفع مشکالت کشور 
دارد.سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر 
برخی از اصالح طلبان مبنی بر اینکه رئیســی باید گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه 
دولت را ارائه دهد، گفت: دولت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
برای رفع مشکالت کشور دارد.وی بیان کرد: ما باید عملکرد هشت ساله دولت 
روحانی را مدنظر قرار دهیم و علیرغم اینکه آن ها وعده های زیادی دادند، همه 
دیدیم که نتیجه چه شد. االن بدهی های بسیار زیادی به دولت سیزدهم رسیده 
است و هر ماه دولت مبالغ زیادی را برای تسویه بدهی های دولت سابق پرداخت 
می کند.معاون پارلمانی رئیس جمهور متذکر شــد: باید این مسئله را هم مورد 
توجه قرار داد که وزرا از سوم شهریور آغاز به کار کردند و باید به دولت فرصت 
داده شــود تا همه مسئوالن اجرایی خود به ویژه در استان ها را مستقر کند که 
این کار تا حدی زمانبر است.حســینی تاکید کرد: دولت در همین مدت کوتاه 
کارنامه موفقی داشته است. همه دیدیم که دولت در بحث واکسیناسیون عمومی 
و گشــایش های اقتصادی اقدامات خوبی را انجام داده و همه بخش های دولت 
در این زمینه فعال هستند.وی اظهار داشت: جلسات هماهنگی بین وزرا و دیگر 
مسئوالن دولت هر هفته تشکیل می شود و شخص رئیس جمهور دغدغه جدی 
برای رفع مشکالت معیشتی مردم دارد. البته تمرکز دولت فقط رفع مشکالت 
اقتصادی کشــور نیســت بلکه دولت برنامه هایی برای رفع مسائل اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی کشور هم دارد.معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: 
همه وزرا و دولتمردان موظف شده اند که راهکاری برای رفع مشکالت معیشتی 
جامعه در نظر بگیرند و باید گزارش عملکرد خود را به دولت و مردم ارائه دهند. 
اقشار مختلف جامعه، آسیب های فراوانی به ویژه از لحاظ معیشتی دیدند. در دو 
سال اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، گرفتاری و مشکالت مردم بیشتر شده 
و دولت نیز تمام توان خود را برای بهبود وضعیت کشور به کار گرفته است. ما 
نیز به دنبال این هستیم که شرایط کشور روز به روز بهبود یابد.حسینی متذکر 
شــد: همچنین برخی از شوراهای عالی کشــور در چند سال گذشته تشکیل 
جلسه نداده بودند که رئیس جمهور از ابتدای شروع به کار خود پیگیر تشکیل 
این جلسات بود و تاکنون هم برخی از این شوراها با حضور شخص رئیس جمهور 
تشکیل جلســه داده اند. این مسائل نشان دهنده آن است که دولت عزم جدی 

برای رفع مشکالت کشور دارد.

سردار رمضان شریف:
 دشمن تالش می کند شرایط ما را بحرانی 

نشان دهد
سخنگوی سپاه پاســداران گفت: کشور با حرکت بسیجیان رو به جلوست، اما 
دشــمن تالش می کند ما را ناامید و مایوس کرده و شرایط ما را بحرانی نشان 
دهد.به گزارش ایســنا، سردار رمضان شــریف در همایش سراسری بسیجیان 
راه آهن جمهوری اســالمی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با بیان اینکه 
ملت ما اخالص و صداقت و تالش ارزشمند بسیجیان در دوران دفاع مقدس را 
به عنوان یک تابلوی ماندگار و حماسی در شرایط سختی که صدام به نمایندگی 
از همه دشــمنان اســالم و ایران قد علم کرده بودند، به یاد دارند، اظهار کرد: 
امام راحل با شناخت عمیقی که از بنیان های قوی موجود در کشور و عملکرد 
دشمنان انقالب اسالمی داشتند بسیج را بنیان گذاشتند. ایشان بسیج را با افق 
بلندی که ترسیم کردند برای زمانی بود که کشور ما ۳۵ میلیون جمعیت داشت، 
قطعا امروز انتظار رهبری خیلی بیشــتر از این عدد و رقم است.وی یادآور شد: 
در دو سال اخیر بعد از همه گیری ویروس کرونا بسیجیان در عرصه های مختلف 
حضور پیدا کردند و کمک های بسیار موثری که در حوزه تامین نیازهای اولیه ای 
که برای کرونا وجود داشــت، از بسیج پزشکان، کارگری و کارخانه ها گرفته تا 
حضور میدانی بســیجیان دانش آموز و دانشجو و بسیج طالب در این مراحل 
ســخت در کنار مردم عزیزمان بودند و روحیه امیدبخشــی را به جامعه تزریق 
کردند.شریف اظهار کرد: در اوایل اوج گیری کرونا اروپاییان خودشان نه تنها به 
خودشان بلکه به دیگران هم رحم نمی کردند و وسایل بهداشتی و ماسک را به 
سرقت می بردند که زبانزد خاص و عام شده بود، اما ملت ما با صبر و استقامت و 
روحیه بسیجی توانست این عرصه را پست سر بگذارد و بسیج و بسیجیان نقش 
ماندگاری در کمک به عبور از این بحران ملی داشتند.سخنگوی سپاه پاسداران 
با اشاره به اینکه کشــور با حرکت بسیجیان رو به جلو است اما دشمن تالش 
می کند ما را ناامید و مایوس کرده و شرایط ما را بحرانی نشان دهد، تصریح کرد: 
اما مردم ما می دانند که از اول انقالب تا امروز از چه گردنه های ســختی عبور 
کردند و چه موانع بزرگ را از پیش روی خود برداشته اند یا آن موانع را دور زدند 
و برای عمران و آبادانی و ســرافرازی این ملت تالش کردند، استقامت کردند و 
بیش از ۲۰۰ هزار شهید دادند.سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه افق آینده 
برای ملت ما بســیار روشن است، تاکید کرد: ناامیدی در اردوگاه دشمن خیمه 
زده اســت، هر چند آنها این موضوع را به روی خود نمی آورند. در افغانســتان 
هزاران نفر را به خاک و خون کشیدند، کشته و زخمی های متعددی دادند، اما 
سرانجام با خفت و خاری کشور همسایه ما را ترک کردند.   شریف یادآور شد: 
آنها واقع بین هســتند و می دانند تداوم حضورشان تلفات بیشتر و هزینه های 
ســنگین تری برای آنها به دنبال دارد و این قصه همه خاورمیانه است. شما به 
زودی خواهیــد دید آنها عرصه های دیگری را در پیرامون ما ترک خواهند کرد 
مهم این است که استراتژی آنها با شکست روبرو شده است.وی تاکید کرد: امروز 
شاهدید مجلس و پارلمان عراق مصوبه قانونی وضع کرد که نظامیان آمریکا باید 
عراق را ترک کنند و مطمئن باشــید دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد، چون 
آمریکایی ها حرفی برای گفتن ندارنــد و نفرت مردم منطقه از آمریکایی ها به 

اوج خود رسیده است.
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی ایران:

با تغییر دولت، امیدهای جدیدی در اقتصاد ایجاد شد
رئیس اتاق بازرگانــی ایران می گوید با تغییر هــر دولتی، امیدی 
جدید به تغییر و بهبود شــرایط ایجاد می شــود اما اینکه این امید 
تا چه زمانی ادامه یابد، بســته به نحوه فعالیت آن دولت اســت.به 
گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی در نشست روسای کمیسیون های 
تخصصــی اتاق ایران اظهــار کرد: باید در همه ایــن دیدارها نظر 
کارشناســی کمیســیون های تخصصی مورد توجه باشد. البته در 
خیلــی از موارد مرکز پژوهش های اتاق ایران این نظرات را دریافت 
می کند ولی بایــد برای رفع کمبودهای این حوزه اقدام شــود. با 
تغییر هر دولتی، امیدهای جدیدی ایجاد می شــود و در این دولت 
هم امیدهایی ایجاد شــده اســت؛ اما اینکه نهال این امید چقدر با 
طراوات بماند، به روند حرکت دولت بستگی دارد.او ادامه داد: البته 
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کار برای روسای کمیسیون ها سخت 
اســت ولی ما باید به وظایف خود عمــل کنیم، خارج از اینکه این 
تالش ها چقدر اثرگذار خواهد بود. ما برای ادامه درســت مســیر 
نیازمند مستندسازی هستیم؛ باید کمیسیون ها نشست های خود را 
مستندسازی کنند و بتوانیم دوره ای این مستندات را منتشر کنیم 
و با ارگان ها و سازمان های مرتبط و مجلس شورای اسالمی ارسال 
کنیم. از طرفی وقتی روسای کمیسیون ها در مجامعی حضور دارند 
حتماً فردی را با خود همراه کنند تا گزارش نشســت تنظیم شود.

رئیس اتاق ایران گفت: گاهی از ما گالیه می شــود که نماینده های 
اتــاق در مجامع گاه حرف های متناقض و متضاد می زنند. باید این 
ناهماهنگی ها رفع شــود و صدای واحدی از اتاق به گوش برســد.

در ادامه این نشســت سایر اعضای اتاق بازرگانی نیز به ارائه نظرات 
خود پرداختند. بر اساس گزارش پایگاه اتاق ایران، احمد اتش هوش، 
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران 
گفــت: برای تاثیرگذاری اتاق ایران و جلوگیری از تشــتت آرا باید 
مانیفســت و استراتژی خاصی تبیین شــود تا نمایندگان اتاق که 
به جلســه های مختلف می روند، براساس آن مانیفست عمل کنند. 
آثار نبود اســتراتژی در جلسه های مختلف با حرف های متفاوت و 
متناقض مشــخص می شود. از طرفی باید سابقه نشست های قبلی 
درباره یک موضوع به کمیســیون ها ارائه شــود تا از موازی کاری و 
کارهای تکراری جلوگیری شود.محســن امینی، رئیس کمیسیون 
کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران از آسیب موازی کاری گفت و 
اینکه اتاق ایران و اتاق اصناف یا اتاق تعاون می توانند در مواقعی که 
نیاز هست باهم همکاری کنند. باید این ها جلسات مشترک برگزار 
کنند و یا باید کنسرســیومی در حوزه صنعت غذایی تأسیس کرد 
که کارها با هماهنگی بیشتری پیش رود.در پایان نشست شافعی از 
لزوم توجه به پنجره واحد گفت: البته گاهی همکاری مسالمت آمیز 
بین محیط زیســت و صنعت وجود ندارد. خیلی وقت ها صنعت به 
جای توسعه، تخریب به همراه دارد و باید اتاق ایران و کمیسیون ها 
روی این موضوع تمرکز بیشتر داشته باشند.رمضانی، دبیرکل اتاق 
ایران هم پیشنهاد داد: وقتی طرح یا الیحه در مجلس ارائه می شود، 
کمیسیون ها در دستور کار قرار دهند تا با دقت بیشتری درباره آن ها 

اظهار نظر کنیم.

فارغ التحصیالن با رتبه های خوب اما بیکار!
یک فعال حــوزه کار جایگزین کردن مدرک گرایی به جــای نیروی ماهر را 
غفلتی بزرگ دانســت و عدم تناسب رشته های دانشــگاهی با نیاز بازار را در 
بیکاری دانش آموختگان موثر خواند.هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: یکی از مسایل اساسی و مهم در بحث اشتغال، نیازسنجی بازار کار است. 
متاســفانه طی این سالها با وجود اینکه تالشهای زیادی در بحث تحرک بازار 
کار صورت گرفته ولی از بعضی مســایل غفلت کردیم که گسترش روز افزون 
و افزایش افسارگیسخته مراکز و مجموعه های دانشگاهی از جمله این مسایل 
است.وی ادامه داد: در حالی که دانش آموختگان بسیاری داریم که با رتبه های 
خوب از دانشگاهها فارغ التحصیل شده اند اما در بحث خروجی عمدتا با معضل 
بیکاری آنها مواجهیم و در جذب آنها به بازار کار دچار مشکل هستیم.این فعال 
حوزه کار تصریح کرد: طبعا ورود به دانشگاه و داشتن تحصیالت عالیه در فارغ 
التحصیالن توقع ایجاد می کند که هر شغلی را نپذیرند، از آن طرف بازار کار به 
گونه ای نیست که این افراد را سر کار ببرد و شاید یک دلیل آن عدم تناسب 
رشته دانشگاهی با نیاز بازار باشد.ابوی خاطرنشان کرد: در یک مقطعی مدرک 
گرایی را جایگزین افراد ماهر کردیم غافل از اینکه بازار کار و فارغ التحصیالن را 
باید در نقطه ای به هم متصل کرد و تاکید بر ارتباط صنعت و نیروی ماهر در 
همین راســتا بوده است.وی درباره همکاری مشترک وزارت کار و وزارت علوم 
برای آمایش سرزمینی رشته های شغلی اظهار کرد: این اقدام موثر است و باید 
نیاز بازار کار را بررسی کنیم و ببینیم که بازار چه رشته هایی نیاز دارد، همان 

رشته ها را آموزش بدهیم.

چه خبر از ETF ها؟
ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( دولتی یا همان دارایکم 
و پاالیشی یکم، همسو با نوسانات بازار سرمایه صعودی یا نزولی می شود و در 
حال حاضر و با وجود ریزش های پی درپی بازار سرمایه، دارایکم همچنان در 
ســود ایستاده درحالی که پاالیشی یکم هنوز هم زیر قیمت روز عرضه معامله 
می شود.به گزارش ایسنا، سال گذشته و درحالی که شاخص کل بورس برای 
گذر از مرز دو میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه ســه صندوق دولتی 
در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه 
ای، صندوق دوم پاالیشــی و صندوق ســوم خودرویی و فلزی باشد.دولت بنا 
داشــت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت 
های خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم 
واگذار کند. این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر 

ایرانی دارای کد ملی می توانست خریدار آن ها باشد.

دارایکم هنوز در سود است
بر این اساس، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال گذشته عرضه 
و در ســوم تیرماه قابل معامله شــد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از 
طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اســالمی ایران، باقیمانده 
سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی 
امین را واگذار کرد.در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر 
مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی 
چشــمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.سوددهی دارایکم به 
گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون 
واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان در سود قرار داشت.

درحــال حاضر نیز ارزش این صندوق در زمان نگارش این گزارش بیش از روز 
عرضــه بوده و با قیمت ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می شــود. این درحالی 
است که واحدهای این صندوق ماه گذشته ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می 
شدند.مسیر ســوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا  کامال از دارایکم جدا شد. 
پاالیشی یکم باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان 
و بندرعباس بود که عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید 
خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شــد!این صندوق عرضه شــد اما عرضه آن 
همزمــان با ریزش بازار بود. هر واحد ایــن صندوق نیز در روز عرضه ۱۰ هزار 
تومان قیمت داشــت اما در روزهای ریزشی بازار به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف 
قیمت روز عرضه نیز رسید.درحال حاضر نیز این صندوق با قیمت ۷۳۰۰ تومان 

معامله می شود درحالی که یک ماه قبل ۶۷۰۰ تومان قیمت داشت.

وعده ها و انتظارات محقق نشده
این درحالی است که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و 
اوراق بهادار بارها اعالم کرده بود که سهم های دولتی نیز باید دارای بازارگردان 
باشند و دولت نیز مانند هر ناشر دیگری باید از سهم خود حمایت کند؛ اتفاقی 
که هنوز محقق نشده است.از سوی دیگر قرار شد سهم جدید پاالیشی یکم یا 
سهم های دیگر به سهام داران ETF هبه شود. وعده ای که قرار بود به تصویب 
سران قوا برسد اما از حدود هفت ماه قبل تا کنون در خاموشی فرورفته و دیگر 

خبری از جبران خسارت خریداران ETF های دولت نشد.

داود منظور گفت: رعایت حقوق مودیان و عدالت مالیاتی، 
گســترش پایه های جدید مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، 
ســاماندهی معافیت ها و تســریع در وصــول مالیات ها، 
برنامه های ما است.به گزارش اقتصاد آنالین،   داود منظور 
رییس کل ســازمان امور مالیاتی بــا بیان اینکه مبارزه با 
فرار مالیاتــی، در اولویت برنامه های ســازمان قرار دارد، 
گفــت: هوشمندســازی نظام مالیاتــی و حاکمیت داده 
ها، گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و توســعه 
ظرفیت هــای نظام مالیاتی اســت.وی افزود: گســترش 

پایه های جدید یکی دیگر از برنامه های مهم سازمان امور 
مالیاتی اســت که در این رابطه، دو پایه جدید مالیات بر 
عایدی ســرمایه و مالیات بر مجمــوع درآمد باید در این 
دولت اجرا شــوند و با اجرای این پایه ها، شاهد افزایش 
شــفافیت اقتصادی، افزایش کارآیــی و توانمندی نظام 
مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتا افزایش درآمدهای 
مالیاتی خواهیــم بود.رییس کل ســازمان امور مالیاتی 
کشــور، یکی از مهم ترین چالش های نظام مالیاتی کشور 
را گســترش بی رویه معافیت های مالیاتی عنوان کرد و 
گفت: متاسفانه حجم معافیت های مالیاتی در ایران بسیار 
باالست که عمده این معافیت ها اثربخشی الزم را نداشته 
و حتی در برخی موارد از این معافیت ها ســوء اســتفاده 
نیز می شود؛ بنابراین یکی از اصالحات مورد نیاز در نظام 
مالیاتی حذف معافیت های غیر ضروری اســت و به طور 
کلی معافیت مالیاتی باید بــه صورت موثر و هدفمند به 

فعاالن اقتصادی ارایه شــود.منظور با ذکر این مطلب که 
سرعت بخشیدن به رسیدگی ها و تسریع در وصول مالیات 
ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود کارآیی نظام 
مالیاتی خواهد شد، گفت: با تمرکز نظام مالیاتی بر وصول 
معوقــات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، تامین مالی 
دولت از طریق درآمدهای پایدار همچون مالیات و اتکای 
کامل بودجه بــه درآمدهای مالیاتی به عنوان اصلی ترین 
سیاست دولت در حوزه اقتصاد، امکانپذیر می شود.وی با 
بیان اینکه باید از همه ظرفیت ها برای خدمات رســانی 
هــر چه موثرتر و ایجاد رضایتمندی در مودیان بهره برد، 
گفت: رعایت حقوق مودیان و عدالت مالیاتی، جزو اصول 
بدیهی نظام مالیاتی است. رعایت احترام و تکریم مودیان، 
انصاف و عدالت در وصول مالیات، کاهش فرآیند دادرسی 
مالیاتی و رعایت اخالق و رفتار حرفه ای، جزو مطالبات و 
خواسته های اساسی مودیان است و باید بدان توجه شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات خبر داد
رشد ۳۰ درصدی صادرات ایران تا 

پایان ۱۴۰۰
رئیس کنفدارســیون صادرات ایران می گوید با توجه به تغییرات 
مثبتی که پس از روی کار آمدن دولت جدید خود را نشان داده، 
امید به رشــد صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته است.محمد 
الهوتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: خوشبختانه از زمان آغاز 
به کار دولت جدید، تیم اقتصادی این دولت اقدامات مثبتی را در 
حــوزه حمایت از صادرات اجرایی کرده اند که نتایج برخی از این 
اقدامات خود را نشان داده است. با هماهنگی که در سیاست های 
ارزی خود را نشــان داده، امید به آینده در میان صادرکنندگان و 
فعاالن اقتصادی نیز افزایش یافته اســت.وی با اشاره به برخی از 
سیاست های ابالغی معاون اقتصادی رئیس جمهوری، بیان کرد: 
این ابالغیه ها در چند حوزه شرایط را بهبود می بخشد. از سویی در 
حوزه رفع تعهد ارزی، دولت مساعدت های جدیدی را در دستور 
کار قرار داده است و از سوی دیگر پس از مدت ها سرانجام مشکل 
مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان برطرف شده که همین امر 

خود را در آمارهای صادراتی کشور نشان خواهد داد.
رئیس کنفدارسیون صادرات ایران با بیان اینکه در آمارهای هفت 
ماهه، رشد صادرات غیر نفتی به ۴۷ درصد رسیده است، تشریح 
کرد: هر چند بخشــی از این آمار تحت تاثیر آمار کاهشــی سال 
گذشــته به دلیل شیوع کرونا به دست آمده اما در نهایت با توجه 

به اقدامات دولت، روند افزایشی صادرات ادامه دار خواهد بود.
الهوتــی ادامه داد: با توجه به شــرایطی که امــروز با آن مواجه 
هســتیم، اگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد می توان انتظار 
داشت که روند رو به رشد صادرات با اندکی کاهش تا پایان سال 
نیز ادامه پیدا کند و براورد ما این است که این عدد تا آخر ۱۴۰۰، 
بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشــد را نشــان خواهد داد.به گفته وی، در 
صورت تداوم این شــرایط، هدف گذاری سازمان توسعه تجارت 
برای افزایش پنج میلیارد دالری صادرات غیرنفتی ایران تا پایان 
ســال جاری نیز محقق خواهد شد.رئیس کنفدارسیون صادرات 
ایران همچنین درباره اثرات طرح جرم انگاری صادرکنندگانی که 
ارز خود را به کشور بازنگردانده اند نیز گفت: این طرح برای صادرات 
کشــور بسیار خطرناک بود و می توانست تاثیرات منفی جدی در 
فعالیت صادرکنندگان داشته باشد. البته این موضوع در حد یک 
پیشنهاد بود و خوشبختانه با درایت نمایندگان مجلس از دستور 
کار کنار گذاشته شد تا از این محل تهدیدی برای صادرکنندگان 
به وجود نیاید.به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۹، تحت تاثیر شیوع 
ویروس کرونا، میزان صادرات غیر نفتی ایران مانند بســیاری از 
دیگر کشــورهای جهان به شکلی قابل توجه کاهش پیدا کرد.در 
ماه های گذشته و با کاهش نســبی محدودیت ها، بار دیگر روند 
صادراتی ایران رو به رشــد شــده و پیش بینی می شود این روند 
تا پایان ســال ادامه پیدا کند.چین، عراق، ترکیه، امارات متحده 
عربی و افغانستان اصلی ترین مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی به 

شمار می روند.

وزیر راه: 
قیمت بلیت هواپیما به طور میانگین 

۱۵ درصد ارزان شد
وزیر راه: قیمت بلیت هواپیما به طور میانگین ۱۵ درصد ارزان شد

تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی از کاهش متوسط ۱۵ درصدی 
قیمت بلیت هواپیما در هر مسیر پروازی خبر داد و گفت: کاهش 
قیمت اعالم شــده باید از امروز اجرایی شود.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، »رستم قاسمی« دیروز )دوشنبه( در حاشیه مراسم 
گرامیداشــت هفته بســیج در جمع خبرنگاران درباره جزییات 
کاهش قیمت  بلیت هواپیما افزود: از امروز در هر مســیر پروازی 
قیمت ها به طور میانگین ۱۵ درصد کاهش می یابد و اگر ایرالینی 
تخفیف را اعمال نکند مشمول جریمه خواهد شد و مکلف است 
هزینه مازاد دریافتی از مســافر را پس دهد.وی با بیان اینکه در 
دوران کرونا و با شــروع فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، قیمت 
بلیت هواپیما افزایش یافت، ادامه داد: تالش دولت ســیزدهم این 
بود که قیمت حمــل و نقل هوایی کاهش یابد و بعد از برگزاری 
جلســات متعدد در شــورای عالی هواپیمایی، در نهایت مصوبه 

کاهش متوسط ۱۵ درصدی بلیت هواپیما اعمال خواهد شد.

با شیوع کرونا در بهار ۹۹، به طور ناگهانی 
۱.۵ میلیون شغل از دست رفت که بخش 
قابل توجهــی از آن اخراجی بودند.اقتصاد 
آنالین- شادی همایونی؛ برای آنکه بدانیم 
اخراجی هــای ۹۹ چه کســانی بودند باید 
نگاهی به شــغل های ایجاد شده سال های 
قبل بیندازیم. از پاییــز ۹۳ تا پاییز ۹۸ بر 
اساس بررسی های وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، سه میلیون شغل ایجاد شده بود. 
این شــغل ها بیشتر در بخش غیررسمی و 
خوداشــتغالی آن هــم در بخش خدمات 
بودند.بنابراین حتی اگر کرونا هم شیوع پیدا 
نمی کرد، تحریم بــه تنهایی کافی بود که 
بخش زیادی از این شغل ها را از بین ببرد. 
اما شــوک کرونا هم دست به دست تحریم 
داد و در بهار ۹۹ یکباره ۱.۵ میلیون شغل 
که بیشتر در بخش غیررسمی فعال بودند 
از دســت رفت.بیشتر شــغل هایی که در 
این پنج سال ایجاد شده بودند به تقاضای 
خانوار و حضور آنها در اجتماع وابسته بود. 
به همین دلیل با تعطیلی های گســترده و 
کم شــدن عبور و مرورها، این شغل ها نیز 
از بین رفت.بخشــی از این شغل ها متعلق 
بــه جوانان متولد دهــه ۷۰ بود که از پیدا 
کردن شــغل رسمی ناامید شــده بودند و 
در بخش غیررســمی کار پیدا کرده بودند 
یا شــغل های خویش فرما داشتند.ویژگی 
دیگر شــغل هایی که بین سال های ۹۳ و 

۹۸ ایجاد شده بود غیرشرکتی بودن است. 
یعنی این شغل ها اغلب در بخش خدمات 
و توسط بخش غیرشــرکتی ایجاد شده و 
کمتر دولتی، شــرکتی و کارخانه ای بودند.

این شغل ها با نام کارکن مستقل شناخته 
می شوند. این ها عمدتا شغل های ناپایدار و 
پاره وقت هستند و معموالت بیمه ندارند. 
بــه همین دلیــل در دوره کرونا آســیب 
بسیار جدی دیدند.در این دوره گروه بیمه 
نشــدگانی که به جمعیت بیکار پیوستند 
افزایش داشته در حالی که برای گروه بیمه 
شدگان این درصد تقریبا ثابت بوده است.در 
اثر شوک های بازار کار شاغالن بیمه بیشتر 
به جمعیت بیکار و شاغالن غیربیمه بیشتر 
به جمعیت غیرفعال اضافه می شــوند لذا 
معیار نرخ بیکاری برای تنظیم سیاست های 
حمایتی بازار کار معیار مناســبی نیست و 
سیاســت های حمایت از شــاغالن بخش 
رسمی در شــرایط کرونا کافی نیست.بازار 
کار در فصــل بهار ۹۹ بیشــترین تاثیر از 
شیوع کرونا را داشــته و به تدریج تا پایان 
ســال ۹۹ برخی از مشــاغل مجــدد وارد 
فعالیت شــدند. به طور کلی در بین بیمه 

شدگان نه تنها شغلی از دست نرفته بلکه 
تعدادی شغل نیز برای این گروه ایجاد شده 
اســت. در نهایت بررسی داده های بازار کار 
در ســال ۹۹ نشان می دهد که در مجموع 
حدود یک میلیون شغل در سال ۹۹ از بین 
رفته به طوری که تعداد شغل از دست رفته 
در بخش رســمی صفر بوده و این مشاغل 
کامــال مربوط به بخش غیررســمی یعنی 
بیمه نشدگان بوده اند.نکته مهم دیگر اینکه 
هرچند درصد خانوارهای دارای عضو شاغل 
در دهک هــای مختلف تقریبا برابر اســت 
امــا خانوارهای دارای عضو شــاغل تحت 
پوشش بیمه در دهک های پایینی کمتر و 
در دهک های باالیی بیشتر است. بنابراین 
شغل های از دست رفته با احتمال بیشتری 
به گروه های پایین جامعه تعلق دارند. این 
مسئله آسیب پذیری بیشتر فقرا از نوسانات 
و شــوک تحریم و کرونا را نشان می دهد.

بررسی ها نشان می دهد تنها بخش کوچکی 
از ۱.۵ میلیون شغل از دست رفته در بهار 
توانست در تابستان احیا شود. این شغل ها 
عمدتا غیررســمی بودند و اغلب متعلق به 
خانوارهایــی بودند که در دهک های پایین 

درآمدی قرار داشتند. به این ترتیب در سال 
۹۹ خانوارهای دهــک پایین درآمدی که 
تنها منبع درآمدی شــان، درآمد حاصل از 
شغل است با مشــکل از دست دادن شغل 
مواجه بوده و بنابراین وضعیت آنها به لحاظ 
شــاخص های فقر بدتر شــده است.رشد 
اقتصادی در سال ۹۹ در بهترین حالت در 
حدود صفر درصد بود. از این رو در اقتصاد 
ســال ۹۹ ثروت بیشتری نســبت به قبل 
توزیع نشــد تا در بین خانوارها توزیع شود 
در نتیجه در حالی که خانوارهای گروه های 
پایین درآمدی نیز شــغل خود را از دست 
داده اند و تولید ناخالص داخلی نیز افزایش 
نداشــته؛ نمی توان انتظار داشت که سهم 
گروه های پایین درآمدی از ثروت تولید شده 
در سال ۹۹ بیشتر از ســایر گروه ها باشد.

در این ســال تورم خوراکی ها آشامیدنی ها 
نســبت به سال ۹۸ رشــد بسیار بیشتری 
داشــته یعنی نرخ تورم خوراکی ها در سال 
۹۹ بسیار بیشتر بوده بنابراین انتظار می رود 
تا کالری دریافتــی خانوارها و به خصوص 
گروه های پایین درآمدی در ســال ۹۹ نیز 
در ادامه مسیر قبلی، کاهش یابد.همچنین 
از آنجایی که سهم خوراکی ها از کل هزینه 
خانوار در دهک های پایین درآمدی نسبت 
به دهک های باالی درآمدی بیشــتر است، 
پیش بینی می شود که این گروه ها نسبت به 

سایرین رفاه بیشتری از دست داده باشند.

اخراجی  های ۹۹ چه کسانی 
بودند؟

رییس کل سازمان امور مالیاتی مطرح کرد؛

مهم ترین چالش  نظام 
مالیاتی کشور
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زنگ خطر قطع گاز؛ مصرف از تولید پیشی گرفتگزیده خبر
 سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر رعایت 
صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، اعالم کرد: اکنون مصرف گاز از تولید پیشــی گرفته 
است.به گزارش ایرنا از شرکت ملی گاز ایران، »احمد زمانی« گفت: با کاهش دما، مردم 
صرفه جویی در مصرف گاز و استفاده بهینه را در دستور کار خود قرار دهند، زیرا فقط با 
رعایت الگوی مصرف بهینه می توانیم ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف را کاهش دهیم 
و از این زمستان زودرس به سالمت عبور کنیم.  وی ادامه داد: اکنون مصرف بر تولید گاز 
پیشی گرفته است و این یعنی ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف؛ بنابراین باید توجه 
ویژه ای به رعایت الگوی مصرف بهینه داشته باشیم.سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت 
بر تولید شرکت ملی گاز ایران بیان داشت: با بخش نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره 
ضوابط مصرف انرژی، سازمان های دولتی در رعایت الگوی مصرف بهینه پیش قدم شده اند.

وی تصریح کرد: در این فصل، مهم رعایت دمای مورد تایید و تاکید در منازل است؛ زیرا 
با افزایش برودت هوا، مصرف در بخش خانگی به شدت افزایش می یابد، بنابراین تاکید ما 
بیشتر روی رعایت دمای رفاه در منازل )۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد(، پوشیدن لباس های 
گرم، محدود کردن فضای گرمایشــی در منازل و خاموش کردن وسایل گرمایشی زمان 

ترک منازل و اماکن دولتی و اجتماعی اســت و این اقدام های به ظاهر ساده، می تواند از 
افت فشار یا قطعی احتمالی در شبکه پیشگیری کند.زمانی، بخش زیادی از مصرف گاز 
را متوجه ساختمان های اداری و نهادهای دولتی و ابالغ این بخش نامه را ناظر بر همین 
موضوع دانســت و اظهار داشت: انتظار می رود افزون بر بخش خانگی، سازمان ها، نهادها 
و ارگان های دولتی نیز در این شــرایط، در صرفه جویی در مصرف گاز کوشــا باشند.وی 
همچنین با بیان اینکه مقدار تولید ما در فصل زمستان و تابستان مشخص است، افزود: 
خواسته مجموعه همکاران واحد تولید و فرآورش ما این است که مصرف را بهینه کرده 
تا بتوانیم عدالتی توزیعی را در سراسر کشور در انتهای شبکه های توزیع گاز، پیاده کنیم.

این مســوول در پایان، بار دیگر با بیان اینکه بر اساس بررسی های واحد پژوهش شرکت 
بهینه ســازی مصرف سوخت، اجرای فرهنگ مصرف بهینه و طرح مباحث فرهنگی پنج 
تا ۱۰ درصد در کاهش مصرف ســوخت موثر است، بیان داشت: فراموش نکنیم با اعمال 
رفتارهای بهینه و کاهش مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی- تجاری، بی شک می توانیم 
فصل ســرد امسال را نیز با سربلندی پشت ســر بگذاریم.به گزارش ایرنا، امسال هوا در 
مقایســه با سال قبل، ســردتر بوده و از همین رو مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و 

صنایع غیر عمده نسبت به زمان مشابه پارسال)هفته سوم آبان( روزانه حدود ۱۰۰ میلیون 
متر مکعب افزایش را نشــان می دهد.افزایش مصرف گاز آن هم در آغاز فصل ســرما در 
حالی اتفاق افتاده که سال گذشته در اوج مصرف)بهمن ماه( مصرف گاز بخش خانگی به 
۵۶۵ میلیون متر مکعب در روز رسیده بود اما آن گونه که مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایارن پیش از این به ایرنا اعالم کرده، برای هفته آینده می توان مصرف ۶۰۰ میلیون 
متر مکعبی در بخش خانگی را انتظار داشــت.این موضوع که زنگ خطر افزایش مصرف 
در بخش خانگی و به دنبال آن قطعی گاز نیروگاه ها و صنایع عمده را به صدا درآورده، 
باعث شد تا وزیر نفت با اعالم اینکه ۵۰ درصد از گاز بخش خانگی، توسط ۲۵ درصد از 
مشــترکان پرمصرف و بد مصرف سوخت می شود، از اعمال جریمه برای این مشترکان 
خبر دهد.زیرا ادامه روند کنونی مصرف گاز در کشــور، باعث می شــود تا در سال های 
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، میزان تولید و مصرف گاز در کشور برابر شده و ناچار به واردات شویم.

شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۲ برابر متوسط جهان است و بر اساس بررسی های 
صورت گرفته تنها در بخش خانگی و اداری، معادل ۲ فاز پارس جنوبی )۱۱۲میلیون متر 

مکعب( اتالف گاز اتفاق می افتد.

معاون امور عمرانی استانداری کردستان:
رفع مشکل آب شرب سنندج و بانه در 

اولویت قرار بگیرد
مهندس شهرام ملکی در سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری 
با کم آبی عنوان کرد: برای حل مشــکل تأمین آب شــرب بانــه باید از اجرای 
طرح های جایگزین استفاده کردبه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
کردســتان، معاون امور عمرانی استانداری روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه در سومین 
شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی کردستان که با حضور 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر عامل و معاونین شرکت آب 
منطقه ای، مدیران آبفا، جهاد کشــاورزی، صمت و محیط زیســت و به صورت 
ویدیو کنفرانس با حضور مهندس محمد جوانبخت معاون وزیر در امور آب و آبفا 
و مدیر عامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران، برگزار شد، اظهار داشت: اکنون 
با مشــکل حاد تأمین آب در شهر بانه مواجه هستیم و امیدواریم وزارت نیرو با 

اجرای طرح های جایگزین، مشکل تامین آب شهر بانه را رفع کند.

آغاز شمارش معکوس راه اندازی طرح 
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفت شهر

عملیات اجرایی طرح نگهداشــت و افزایش تولید از میدان نفت شــهر در قالب 
قرارداد EPC-EPD با ۷۵ درصد پیشــرفت فعلی طــی یک ماه آینده با نصب 
تسهیالت ســر چاهی آخرین حلقه چاه این طرح به مراحل پایانی می رسد.به 
گزارش روابط عمومی، مهندس پرویز صالح وند مجری طرح های نگهداشــت و 
افزایش تولید در رابطه با فعالیت های توسعه ای میدان نفت شهر اظهار داشت: 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید از میدان نفت شــهر به عنوان اولین طرح از 
مجموعه طرح های EPC-EPD شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران تکمیل می 
شود که در قالب حفاری یک حلقه چاه جدید و چهار حلقه چاه تعمیری موجود 
با اعتبار ۳۰ میلیون دالر در قالب مهندســی، اجرا و کاالی طرح در بخش های 
سطح االرضی و تحت االرضی تعریف و مراحل اجرایی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ 
آغاز شــد. هم اکنون کل عملیات اجرایی تحت االرضی طرح به اتمام رسیده و 

حدود ۳۵۰۰ متر حفاری روی چاه ها اجرا شده است.

آغاز عملیات اجرایی پست ۴۰۰ کیلوولت 
سرپل ذهاب در استان کرمانشاه 

_ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب از عملیات اجرایی پروژه ۵۰۱ میلیارد 
تومانی احداث پســت ۴۰۰.۲۳۰ کیلوولت و اتصاالت خطوط مربوطه و توسعه 
پســت ۲۳۰.۶۳ کیلوولت سرپل ذهاب در راستای توسعه و حمایت از پروژه های 
اقتصادی مناطق مرزی با حضور اســتاندار کرمانشــاه خبر داد.به گزارش ایرسا 
آنالین ، مهندس علی اســدی در آیین کلنگ زنی این پــروژه گفت: این پروژه  
بزرگ شامل احداث پست ۴۰۰٫۲۳۰ کیلوولت سرپل ذهاب با مشخصات فنی ۲ 
فیدر ۴۰۰ کیلوولت، ۲ فیدر ۲۳۰ کیلوولت، ۲ ترانسفورماتور قدرت هر کدام به 
ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر و سیستم کنترل DCS با اعتباری بیش از سه هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال است.وی افزود: همچنین پروژه خط ۴۰۰ کیلوولت و اتصاالت 
مربوطه با مشخصات فنی خط دو مداره ۴۰۰ کیلوولت باندل دو سیمه و اتصاالت 
مربوطه به  طول چهار کیلومتر با اعتباری بیش از ۴۰۲ میلیارد ریال پروژه دیگری 

است که احداث می شود.

عملیات اجرایی خط انتقال آب مناطق شمالی 
شهر بوشهر آغاز شد

پروژه عملیــات اجرایی خط انتقال آبرســانی مناطق 
شمالی شهر بوشــهر با حضور استاندار بوشهر و هیات 
همراه آغاز گردید. در مراسم آغاز به کار این پروژه مهم 
که نقش زیادی در پایداری و توزیع مناســب آبشرب 
در مناطق شمالی شهر بوشهر خواهد داشت ، استاندار 
بوشهر ضمن تقدیر و تشکر از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر و 
کلیه دست اندرکاران این پروژه بر سرعت و تکمیل به موقع عملیات اجرایی آن 
تاکید نمود .در ادامه مراســم آغاز به کار این پروژه معاون امور عمرانی استاندار 
بوشهر با تأکید بر تسریع اجرا طرح های آبرسانی اظهار داشت: زمانی اجرا طرح ها 

به کام مردم شیرین می شود که از آن بهره برداری کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
شارژ سهمیه نفت سفید مصرف کنندگان 

فاقد گاز طبیعی
مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : برای هر خانوار ۵۰۰ لیتر نفت ســفید 
در نظر گرفته شده اســت که در کارت بانکی معرفی 
شده مشــتریان شارژ شــده و تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ 
اعتبار دارد .سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری اعتبار این دوره از توزیع سوخت نفت سفید را 
از تاریخ ۱/۹/۱۴۰۰ تا ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ اعالم کرد و ادامه داد : عرضه نفت سفید به 
صورت الکترونیکی با شارژ سهمیه در کارت بانکی معرفی شده از سوی مشتریان 

انجام می شود .

مراسم گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از 
بیسجیان شرکت برق منطقه ای مازندران 

وگلستان
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران 
وگلستان، به مناسبت هفته بسیج و در راستای تجلیل 
از ۱۵ شــهیدواالمقام صنعت برق مازندران وگلستان ، 
بسیجیان گرانقدر و تجدید میثاق با رهبر کبیر انقالب 
اسالمی حضرت امام خمینی )ره( ومقام معظم رهبری 
حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( همایش بســیجیان این شــرکت با 
سخنرانی ریس سازمان بسیج ادارات استان مازندران، مسئولین و جمع کثیری از 
بسیجیان در نمازخانه شرکت برگزارشد.سرهنگ پاسدار مجید شعبانی با تبریک 
فرارسیدن هفته بســیج ،وتبین اهداف چگونگی تشکیل بسیج مستضعفین در 
کشور، و بااشاره به مأموریت اصلی این شجره طیبه وخدمت صادقانه به مردم،از 
بسیجیان عضو صندوق خیرین این شرکت درخصوص تهیه و توزیع بسته های 

معیشتی برای خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت  تشکر ویژه نمود.

دیدار مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قم با 

فرماندار شهرستان جعفرآباد
در نشستی که در دفتر فرماندار شهرستان جعفرآباد صورت گرفت، 
سید محمود طاهری مدیر منطقه قم با ذبیح اله عبدالهی فرماندار 
این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، در این نشست که با حضور 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه، رئیس ناحیه 
مرکزی قم و بخشدار جعفرآباد انجام شد، ذبیح اله عبدالهی فرماندار 
شهرســتان جعفرآباد قم، بر اهمیت و حساســیت مدیریت توزیع 
مصرف سوخت تأکید نمود و از حسن عملکرد، تعامل و همکاری 
سازنده مدیر و کارکنان شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، 
در نظارت بر جایگاه ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم و همچنین 
توزیع نفت سفید و گاز مایع میان روستائیان این شهرستان تقدیر 

و تشکر نمود.

آتش سوزی در شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان مهار شد

حادثه ی آتش سوزی اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان با حضور بموقع آتش نشانان HSE این شرکت مهار 
شد .این حادثه بنا به گزارش کارشناسان HSE  از یک دستگاه تانکر 
مکنده واقع در تعمیرگاه ترابری آغاز و به سرعت شعله های آتش 
به ۵ دســتگاه خودروی واقع در محوطه و قطعات یدکی از جمله 
حلقه های الستیک مستعمل سرایت کرد و دود سیاه آن محدوده 
ی وسیعی از شهر را در بر گرفت .به گزارش روابط عمومي شرکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدســلیمان ، بر اثر این حادثه یک نفر 
از کارکنان شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان دچار 
سوختگی گردیدکه جهت ادامه ی درمان به اهواز اعزام شد . ۵ نفر 
دیگر از کارکنان از جمله یکی از عوامل آتش نشانی بر اثر استنشاق 
دود و گاز حاصله از آتش ســوزی دچار مسمومیت شدند که پس 

از انتقال به بیمارستان بصورت سرپایی مداوا و مرخص گردیدند .

مساحت آتش سوزی عرصه های منابع 
طبیعی چهارمحال وبختیاری ۷۶درصد 

کاهش یافت
 مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحــال و بختیاری با 
اشاره به اقدامات پیشگیری از اطفاء حریق در عرصه های جنگلی، 
مرتعی و منابع طبیعی اســتان گفت: مساحت آتش سوزی در این 
عرصه های امســال ۷۶ درصد کاهش داشته است.سید اسماعیل 
صالحی افزود:امســال ۲۷ هکتــار از این عرصه های منابع طبیعی 
طعمه حریق شد که این میزان در مدت مشابه پارسال بیش از ۱۱۵ 
هکتار بود.به گفته وی، از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ فقره آتش سوزی 
در عرصه های جنگلی و مرتعی استان به وقوع پیوست که این میزان 
نسبت به پارســال که هشت مورد بود، از لحاظ تعداد وقوع حریق 
۱۷۵ درصد افزایش داشــت ولی از نظر ســطح حریق ۷۶ درصد 

کاهش سطح حریق رخ داده است.

کالف سردرگم بحران 
آب در بخش کشاورزی

غامض جلوه کردن الگوهای آبیاری در کشــاورزی به این دلیل 
که تاکنون خروجی مطلوبی برای این حوزه نداشــته مبحثی 
قدیمی است که همچون کالفی سردرگم دربین اهل نظر دست 
به دســت می شود. گفته می شود بهره وری آب در کشاورزی 
ایران نزدیک به یک پنجم اســتاندارد جهانی است. در کشوری 
که نیازهــای آبی باالیی دارد خبط و خطــا کردن روش های 
اعمال شده مدیریتی در این حیطه حاال دیگرپذیرفتنی نیست.

به گزارش ایسنا، سرمشق قرار دادن گاه و بیگاه سبک و سیاق 
کشاورزی هندوســتان  که تحت عنوان »انقالب سبز« حاصل 
درخوری داشت در ایران نتیجه ای معکوس داشته است.از نظر 
برخی از مدیران برنامه ریز، نهادهای حاکمیتی در کشــور ما با 
موضوعی بنام  آمایش انرژی آشنا نیستند و به همین دلیل هم 
هست که نمی دانند فالن شهرستان در بازه سه ماهه زمستان 
چقدر برق یا بنزین و گاز نیاز دارد و یا بَهمان استان برای فصل 
زراعی جدید چه میزان آب نیاز دارد و در نتیجه  شاهدیم  که 
در گوشــه و کنار اســتان همدان که در تنش آبی به سر می 
برد، هندوانه کاشــته می شود و یا در اصفهان و شیراز بی آب، 
برنج می کارند و یا فوالد ســازان  وپاالیشــگاهی ها و نیروگاه 

داران  برای اینکه نمره ممتازی از نهادهای متولی محیط زیست 
بگیرند، مدام درخت می کارند و بعد متوجه می شوند که نمی 
توانند از عهده سیراب کردن همین درختان بر بیایند.پژوهش 
ها نشــان می دهد که بخش کشاورزی که حدود ۱۷.۷ درصد 
اشتغال و نزدیک به  ۵.۹ صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می 
دهد فقط موفق شده ۶.۶ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود 
اختصاص دهد درحالی که اســتعداد کشور در این حوزه بسیار 
بیشتر از این ها است. همچنین تأمین کننده حدود ۸۰ درصد 
مــواد غذایی و نیز ۸۰ تا ۹۰ درصد مواد اولیه صنایع مورد نیاز 
کشــور، اصلی ترین مشکلش، اصلی ترین مشکل کشور است، 
آب!به عقیده بســیاری از کارشناسان  فقدان مدیریت صحیح 
اختصاص آب به حوزه کشــاورزی آنقدر تاثیــر گذار بوده که 
طراحی کردن مجدد الگوهای آبیاری جدید، یعنی همان روشی 
که کشــورهای موفق جهان آن را پیشه خود کرده اند را بیش 
از پیش ضروری ســاخته است، اما این طرح نمی تواند و نباید 
روایتی شــخصی و جدید به خود بگیرد و برخی به زعم خود، 
اجرای آن را درســت بپندارند. چرا که مدیراِن پیش از این هم، 
از همین ناحیه وارد کار شدند و در نهایت به در بسته خوردند.

روش های جدید آبیاری زمین های زراعتی و یا باغ ها وعرصه 
های کشاورزی موضوعی است که در همه دانشگاه های جهان 
آن را تدریس می کنند  و بر این اساس نکته پنهانی ندارند که 
ما در کشاورزی ایران نتوانیم از آن سود ببریم  و به همین خاطر 
نیازی نیست که  در آن دست ببریم و به سلیقه فردی خویش 

آن را پیاده کنیم.بنابراین  نهادهای متولی حاکمیتی نیز دریافته 
اند که  با محک کهنه و ســنتی نمی توان به جنگ شیوه های 
منسوخ شده آبیاری کشاورزی رفت تا بهره وری آن را باال برد  و 
به اجبار باید  از همان شیوه علمی استفاده کنند و با مطالعات از 
پیش انجام شده در حوزه بوم و سرزمین، این الگوها را به گونه 
ای پیاده ســازند که درصد خطای آن بسیار بسیار پایین باشد 
و به اصطالح آب از آب تکان نخورد.صاحبنظرانی که دستی بر 
آتش مدیریت دارند  دریافته اند  شرایط سخت و دشوار پایداری 
و استمرار تولیدات بخش کشاورزی و در نهایت تولیدات غذایی، 
جایی برای آزمون و خطای جدید ندارد و با هر ابزاری هســت 
باید سطح زیر کشــت و یا دیگر محصوالت باغی و زراعی را با 
کمترین میزان مصرف آب، باال برد.داریوش مختاری- کارشناس 
ارشد حوزه مدیریت منابع آبی در این رابطه به ایسنا گفت: در 
کشــور ما اقلیم خشــک حرف اول را می زنــد و  هر گونه بی 
توجهی به آن و دل خوش کردن به بخش های پرآب نمی تواند 
گره ای از کار فروبسته بهره وری پایین آب کشاورزی باز کند.

وی با بیان اینکه  با توجه به قابلیت های باالی بخش کشاورزی 
در استان های مختلف و چهار فصل بودن همه استان ها، باباال 
بــردن  بهره وری، می توان تولیدات باغی و زراعی را به میزانی 
رساند که قابلیت صادراتی افزون تری داشته باشد، اظهار کرد: 
کشورهای کوچکی که از آخرین متدهای آبیاری در کشاورزی 
اســتفاده کرده اند هم اکنون به قطب صادرات انواع محصوالت 
تبدیل شده اند.به گفته وی یافته های اطالعاتی نشان می دهد 

کارنامه باغی و زراعی ایران نسبت به کشور هایی نظیر ترکیه، 
مصر، استرالیا و آمریکا  نمرات قابل قبولی نداشته است. گفته 
شــده  متوسط عملکرد برنج )شلتوک( در ایران، ترکیه، مصر و 
آمریــکا به ترتیــب ۴.۵، ۷.۷، ۹.۵ و ۸.۱ و عملکرد چغندرقند 
برای کشــورهای مذکور به ترتیب ۴۱.۸، ۵۴.۴، ۵۰.۵ و ۶۳ تن 
بر هکتار است. این خود مشتی از خروار است که خوشبختانه از 
منظر تیم های جدید مدیریت های کالن دور نمانده است.وی 
با تاکید بر اینکه بهره وری هرچه بیشتر از آب کشاورزی، خلق 
ارزش افزوده افزون تری خواهد داشت و به گوشه ای از مشکل 
اشتغال کشــور کمک شایانی خواهد کرد، گفت: فعاالن عرصه 
تامین آب کشــاورزی دریافته اند کــه هرگونه تاخیر و اهمالی 
در تغییر الگوی مصرف آب بدون بهره و یا بهره وری پایین می 
تواند ضررهای جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور بزند.وی با 
بیان اینکه گام های جدید برای سامان بخشی به این حوزه آغاز 
شده است. لزوم تغییر اسلوب های پیشین تامین آب کشاورزی 
بســیار پررنگ تر از قبل جلوه می کند و نخبگان و کارشناسان 
بــرای بهره وری آب در برنامه هفتم  توســعه و بودجه ۱۴۰۱ 
به تکاپویی امیدوار کننده افتاده اند، گفت: توســعه آبیاری های 
نوین، رعایت الگوی کشــت، اســتفاده همزمان چندمنظوره از 
منابع آب، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی و سرفصل هایی از 
این دست می تواند کارنامه بهره وری آب کشاورزی را به ثبت 
نمرات باالتری برســاند  وعقب ماندگی از استاندردهای جهانی 

را جبران کند.
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گزیده خبر ادامه جدال بر سر ترخیص محموله بوش
مدیــرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در پاســخ به اســتعالم 
گمــرک در رابطه با ترخیــص محموله بوش، اعالم کرده که بــا توجه به جنبه 
قضایی، وضعیت محموله بوش خاص اســت و قابل تعمیم به سایر کاالهای گروه 
۴ موجود در گمرک از جمله خودروها نیســت.به گزارش ایســنا، سال گذشته 
جریــان واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی »بوش« رســانه ای شــد و در نهایت 
بعد از ممانعت از ترخیص محموله بوش متعلق به شــرکت کاســپین کاال دریا، 
بار دیگر با درخواســت و پیگیری صاحب کاال و البته رایزنی برخی دســتگاه ها،  
پرونده ترخیص به جریان افتاد و در تیرماه توافق نهایی برای ترخیص این کاالها 
صورت نگرفت و منتفی اعالم شــد و ابهامات تامین ارز و جریان ثبت ســفارش 
کاال بــا توجه به ممنوعیت واردات کاالهای گروه ۴ مانع از صدور مجوز ترخیص 
بــود. اما باز هم رایزنی ها و مکاتبات برای ترخیص این محموله ادامه پیدا کرد تا 
اینکه اوایل آبان ماه طی جلسه ای بین دستگاه های ذیربط،  مقرر شد که گمرک 
ایران جهت شفاف ســازی موضوع و رفع ابهــام برخی موارد از جمله در رابطه با 
تامین ارز و ارز اشخاص و متقاضی محموله را از وزارت صمت استعالم کند.  در 
چنین  شــرایطی، میانه آبان ماه گمرک ایران در مکاتبه ای جهت شــفاف شدن 
ابهامات ارزی این پرونده، از وزارت صمت خواســت به این سوال پاسخ دهد که 
اگــر محموله بوش امکان ترخیص دارد و مجــوز آن را صادر می کند، آیا مجوز 
سایر کاالها از جمله خودروهای سواری که چند سال در گمرک بالتکلیف مانده 
را هم می دهد تا ترخیص شــوند؟حاال سعید عباســپور، مدیرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی نامه ای به ارونقی، 
معــاون فنی گمرک ایران، جزئیات پرونده واردات لوازم خانگی بوش را در جهت 
شــفاف ســازی و رفع ابهامات گمرک اعالم کرده است.او در این نامه با اشاره به 
تصمیم ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اعالم ممنوعیت ثبت سفارش 
و ورود بیــش از ۱۳۰۰ قلــم کد تعرفه ۸ رقمی کاالهــای وارداتی تحت عنوان 
گروه ۴ کاالیی از ســال ۱۳۹۷ تصریح کرده که هیــأت وزیران، وزارتخانه ها و 
دســتگاه های اجرایی ذیربط، با توجه به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات کاالی 
آنها قبل از تاریخ ممنوعیت صادر شــده، اما منجر به ورود و ترخیص کاال نشده 
و در راســتای رعایت حقوق مکتســبه واردکنندگان، به تدریج اقدام به صدور و 
ابالغ مصوبات، بخشــنامه ها، آیین نامه ها و ضوابطی جهــت تعیین تکلیف این 
محموله هــا کرد. به طور کلی مقررات و مصوبات دولت بعد از ۳۰ خرداد ســال 
۱۳۹۷، موجبات اعتراض برخی از وارد کنندگان از جمله شرکت بوش سرویس 
و در پــی آن طرح دعوی در مراجع قضایی رشــد که در این مورد خاص مرجع 
قضایی موضوع واردات مطرح شــده را فراتر از مقررات متاخر مشــمول حقوق 

مکتسبه دانسته است.

مسئولیت ترخیص مبهم کاالهای گروه 4 با گمرک است
همچنین عباسپور در این نامه گفته که »صرف نظر از اعالم نظر قضایی در مورد 
این پرونده که وضعیت رســیدگی بــه آن را در وراء مقررات اخیر قرار می دهد، 
شــرایط ســیال و ناپایدار خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور که ناشی 

از اعمــال تحریم های همه جانبه اقتصادی، تجاری، خدماتی و بانکی به کشــور 
اســت، به واسطه مولفه هایی نظیر اضطرار، تعجیل و مضایقات در تدوین و ابالغ 
مکاتبات اداری ذیربط، بعضا به صورت کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن 
آنها منعکس شــده است. بدیهی است چنین مواردی از طریق استعالم به موقع 
از مراجع صدور ابالغیات و مکاتبات با مراجع حقوقی ذیصالح قابل رفع اســت. 
اما انجام چنین اســتعالماتی از سوی آن معاونت با گذشت دو سال بعد از صدور 
و ابالغ مقررات و دســتورالعمل های مورد نظر، موجب اعجاب اســت و چنانکه 
تاکنون استعالمی در این خصوص صورت نگرفته است مسئولیت هرگونه عواقب 
ناشــی از انجام عملیات گمرکی و ترخیص کاالهای گروه ۴ کاالیی تحت شرایط 

ابهام و ایهام طی دو سال اخیر منحصرا متوجه آن سازمان است.«

چرا وضعیت پرونده بوش خاص است؟
از طرف دیگر به گفته این مقام مســئول، موضــوع پرونده واردات لوازم خانگی 
شــرکت بوش ســرویس در حال حاضر یک پرونده قضایی اســت که نزدیک به 
ســه سال از تشــکیل آن در مرجع قضایی و بیش از دو ســال از صدور احکام 
پرونــده گذشــته، بنابراین به عنوان یک پرونده خاص بــا جنبه قضایی فراتر از 
مالحظات فنی اســت که شــامل مقررات و ضوابط عام جهت سایر پرونده های 
واردات کاالهای گروه ۴ کاالیی می شود. بنابراین اطالق مقررات به پرونده مذکور 
موضوعیت نــدارد، زیرا از یک طرف در صورت قابلیــت اطالق چنین مقرراتی، 
ضرورتی به طرح موضــوع در مرجع قضایی نبوده و از طرفی دیگر بعد از صدور 
آرا قضایی، اســتناد به مقررات مورد نظر به منزله عدم التزام به دســتور مرجع 

قضایی است.

اصراری به ترخیص نداریم!
عباســپور در بخش دیگری از این نامه به بند )ب( مــاده ۳ قانون امور گمرکی 
اشــاره کرده که بر اساس آن انجام تشــریفات قانونی ترخیص و تحویل کاال به 
صاحب یا نماینده قانونی وی و بررســی اســناد ترخیص به منظور احراز صحت 
شــرایط ترخیص از وظایف و اختیارات گمرک ایران اســت و گفته که »با توجه 
به اینکه بخــش دوم مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری در رابطه با محموله بوش 
به طرفیت گمرک ایران ناظر بر ترخیص کاالی ثبت ســفارش ذینفع است، این 
دفتر ضمن اعالم عدم اصرار به ترخیص محموله موضوع این پرونده، ورود کاالی 
ثبت سفارش شــرکت بوش سرویس را صرفا به لحاظ قوانین و مقررات گمرکی 
در حوزه وظایف و اختیارات گمرک ایران می داند.او با اشــاره به  اقدام به طرح 
تجدید نظر قضایی از سوی گمرک، افزود: »مقتضی بود گمرک ایران در راستای 
حل و فصل این پرونده طی یکســال اخیر نسبت به طرح آن در کمیسیون حل 
اختالفات گمرکی اقدام می شــد و در صورتــی که موضوع به لحاظ ماهوی قابل 
طرح در کمیســیون نبود، مراتب به مرجع قضایــی جهت تعیین تکلیف پرونده 
منعکس می شد که این امر نشانگر التزام نداشتن آن دستگاه به دستورات مراجع  

قضایی حداقل در مورد این پرونده است«.

ابهامات بانکی را از بانک مرکزی بپرسید
 این مقام مسئول در بخش دیگری از نامه تاکید کرده که دفتر مقررات صادرات 
و واردات در انجام ثبت سفارشــات کلیه وارد کنندگان تحت عنوان کلی شــیوه 
های متداول سیســتم بانکی و روشهای اعالمی از ســوی بانک مرکزی و تحت 
عناویــن اختصاصی نظیر تأمین ارز، اعالمیه فروش ارز، تأیید منشــا ارز، گواهی 
ثبت آماری و کد ساتا و انواع محل تامین ارز اعم از محل بانکی، نیمایی، واردات 
در مقابل صادرات و حســاب ارزی اشــخاص، احراز صحت )بصورت سامانه ای 
یا مکتوب در موارد خاص( عملیات ارزی ثبت ســفارش )حســب نوع( قوانین و 
مقررات ارزی مورد تصویب بانک مرکزی را موید ثبت سفارش می داند و چنانچه 
معاونت فنی گمرک ایران نســبت به مفاهیــم و مصادیق هریک از اصطالحات 
بانکی مربوطــه دارای ابهام بوده یا در زمینه اتصاالت و ارتباطات ســامانه ای با 
بانک مرکزی واجد مشــکالتی اســت، باید مراتب را از بانک مرکزی، به عنوان 

مرجع قانونی و تخصصی وضع و اعمال هریک از این اصطالحات استعالم کند.

سرنوشت خودروها ربطی به محموله بوش ندارد
عباســپور در ادامه نامه با بیان اینکه دفتر مقررات صادرات و واردات تایید ورود 
کاالی ثبت ســفارش شرکت بوش سرویس را با اســتناد به قانون پولی و بانکی 
کشــور صرفا به لحاظ مقررات بانکی و ارزی در حوزه صالحیت انحصاری بانک 
مرکزی می داند، تصریح کرده که دغدغه مســئوالن گمرک جمهوری اســالمی 
ایران جهت ترخیص کاالهای رسوبی در گمرکات کشور )اعم از کاالهای مشروط 
یا ممنوع( را به رســمیت می شناســد، اما پیوند زدن سرنوشت پرونده شرکت 
بوش ســرویس به درخواســت گمرک ایران به ترخیص ســایر کاالهای گروه ۴ 
موجود در گمرکات از جمله خوروهای سواری شایسته شان و منزلت آن معاونت 
نیســت و حل این مشــکل از طریق اداری یا قضایی قابل حل و فصل است.این 
مقام مســئول در پایان، معاون امور فنی گمرک را  به جوســازی رسانه ای علیه 
وزارت صمت متهم کرده و گفته که طرح ناکارآمدی دســتگاه های اداری همکار 
با گمرک ایران در رسانه های داخلی، فقط فراهم کننده خوراک خبری رسانه ها 
و مطبوعات معاند خارجی در ترسیم چهره ای ناکارآمد از نظام اداری جمهوری 

اسالمی ایران است.

معاون بازاریابی و فروش سایپا:
عزم سایپا برای تحویل خودروهای مشتریان 

در موعد مقرر
معاون بازاریابی و فروش گروه ســایپا گفت: در حــال حاضر در تولید و تحویل 
محصوالت خود به مشــتریان با تاخیر زیاد مواجه نیســتیم و خودروها براساس 
برنامه ریــزی و به موقع تولید شــده و در زمان مقرر تحویل می شــود.به گزارش 
ســایپانیوز، حســین کاظمی افــزود: مطابق بــا تدابیر مدیرعامل گــروه و نیز 
برنامه ریزی های صورت گرفته، چالش تاخیر در تحویل محصوالت سایپا برطرف 
شده و خودروها در موعد مقرر تحویل مشتریان می شود. وی ادامه داد: دو قطعه 
مهم و راهبردی شامل مالتی مدیای خودرو شاهین و همچنین قطعه ACU مربوط 
به محصوالت ســاینا.اس و کوییک.اس با تاخیر تولید توسط شرکت های قطعه 
ســاز مواجه شده که موجب شــده تحویل این محصوالت به مشتریان با کمی 
تاخیر مواجه شود.به گفته وی، گروه سایپا هماهنگی های الزم با زنجیره تامین و 
قطعه سازان را برای رفع مشکل تولید و تامین قطعات مذکور انجام داده و به زودی 

تولید هر دو قطعه طبق روال برنامه ریزی شده صورت خواهد گرفت. 

 نمایشگاه اصفهان میزبان بزرگان سنگ
 و معادن کشور می شود

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، دکتر علیرضا مرتضوی با 
اشاره به اینکه بیش از ۱5۰ شرکت از استان های مختلف 
کشور در نمایشگاه سنگ اصفهان حضور خواهند داشت، 
گفت: این نمایشــگاه طی روزهای سوم تا ششم آذرماه 

برپا می شــود و شرکت های فعال در حوزه های مرتبط با نمایشگاه طی چهار روز 
دستاوردها، پتانسیل ها و توانمندی های خود را به نمایش خواهند گذاشت.وی با 
اشاره به اینکه این نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه سنگ و معادن منطقه مرکز و 
جنوب کشــور به شــمار می رود، افزود: نمایشگاه سنگ، معادن و صنایع وابسته 
اصفهان در ۳۰ هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی برپا می شود و شرکت هایی از 
اســتان های تهران، اصفهان، قم، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، البرز، فارس، 
آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، خراسان شــمالی، سیستان و بلوچستان، 
کردستان و لرستان در آن حضور دارند.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان به حوزه فعالیت شرکت های حاضر در نمایشگاه سنگ اشاره کرد .

مدیر عامل چادرملو:
امکانات زیر بنای خط انتقال آب شیرین خلیج 

فارس قابل گسترش است
   مهندس ناصــر تقی زاده مدیر عامل شــرکت معدنی 
و صنعتــی چادرملو و از بنیانگــذاران طرح عظیم ملی 
شیرین سازی و انتقال آب به فالت مرکزی ایران صبح 
امروز درجمع خبرنگاران گفت : خوشبختانه در اجرایی 
پروژه ملی خط انتقال آب شیرین خلیج فارس به مناطق 

مرکزی ایران که با مشارکت و سرمایه گذاری ۳ شرکت بزرگ معدنی و صنعتی 
چادرملو ، گل گهر و مس انجام شده است پیش بینی توسعه آن دیده شده و ۳ 
خط آبرســانی طراحی گردیده است که در حال حاضر تنها از یک خط آن بهره 
برداری می شود .وی که در نشست شرکت تجلی حضور داشت با اشاره به اینکه، 
متاســفانه کشور با خشکسالی مواجه است و امروز آب یکی از دغدغه های اصلی 

مقامات عالی رتبه کشور است.

همایش ملی پویش اشتغال دانشگاه آزاد 
اسالمی واتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان در این همایش ضمن تشکر از پارلمان بخش خصوصی اصفهان به واسطه 
حمایــت از برگزاری این همایش و راه اندازی طرح پویش اشــتغال، این طرح را 
زمینه ســاز ایجاد شغل برای دانشجویان طی دوران تحصیل بیان و تصریح کرد: 
این طرح از دو سال پیش با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی 
به منظور تقویت تعامل دانشــگاه و صنعت و تبدیل این جریان از حالت تعریفی 
به برنامه عملیاتی آغازشد.پیام نجفی در ادامه با تاکید بر اینکه صنعت به شدت 
به نیروی متخصص نیاز دارد، یکی از مشــکالت صنایع را کمبود نیروی انسانی 
متخصص مســلط بر بازار کار دانست و تصریح کرد: جاذبه بسیاری از رشته های 
تخصصی دانشگاهی علیرغم نیازمندی محیط کار به آنها به دلیل عدم وجود تعامل 

خوب میان صنعت و دانشگاه در حال کاهش است.

بازدید از پروژه های مشارکتی در شهرجدید 
هشتگرد

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شــهرجدید 
هشتگرد؛ در این بازدید یداهلل رحمانی بر پیشرفت پروژه 
ها مطابق با برنامه زمانبندی تاکید کرد و خاطر نشــان 
کرد: باید با تمهیدات اتخاذ شده روند ساخت و ساز طبق 
برنامه انجام گیرد.وی سرعت پروژه به همراه کیفیت را از 

اهم برنامه های شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید بیان کرد.شایان ذکر است 
با حضور عضو هیئت مدیره و مدیرکل برنامه و شــرکت مادر تخصصی شهرهای 
جدید روند اجرای تجاری های آریا، گوهران، پارسا، آذین، غرب هیدروپونیک، مریم 
و پروژه مسکونی سپید و پروژه ویالیی آرمان مورد بازدید و مسائل مربوط به این 

پروژه ها و پیشرفت فیزیکی آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرج زاده رئیس سازمان فرهنگی شهرداری صدرا خبر داد:
میناکاری هویت هنری شهر صدرا 

نشســت هــم اندیشــی فرهنگی-هنــری بــا حضــور رئیــس ســازمان 
فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری صدرا برگزار و ابعاد مختلف هنر میناکاری 
و بومی ســازی، آموزش و شکل گیری هویت هنری در صدرا بررسی گردید. 
به گزارش سازمان فرهنگی،اجتماعی،ورزشی شهرداری صدرا فرج زاده با اشاره 
به برنامه های هنری شهرداری و توجه به هنرهای اصیل ایرانی گفت: در حال 
حاضر که آثار هویت های ملی مورد غفلت واقع شــده و ناخواســته در حال 
تضعیف هســتند، حفظ هویت و فراگیری هنرهای اصیل و پرمحتوای بومی 
بســیار الزامی اســت. از آنجا که مهمترین مؤلفه های هویتی ما را وابستگی 
جغرافیایی، نژادی، قومی، فرهنگی و زبانی و دینی، ادبی و هنری تشکیل می 

دهد.

طی ۷ ماه امسال؛
نزدیک به ۱۸ هزار دستگاه از تولیدات 

خودروسازان ناقص ماند...
مقایسه و بررسی آمار تولید و فروش ایران خودرو و سایپا نشان می دهد که در 
مجموع هفت ماه ســال جاری بالغ بر ۴۳۳ هزار خودرو تولید شده که بیش 
از ۴۱5 هزار دســتگاه آن تجاری و روانه بازار شده است اما قریب به ۱۸ هزار 
دستگاه از محصوالت این دو خودروساز بزرگ به مرحله تجاری سازی نرسیده 

و احتماال ناقص، کف پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.
به گزارش ایســنا، طبق آمار ارائه شده توســط خودروسازان بزرگ کشور به 
سازمان بورس، از ابتدای ســال جاری تا پایان شهریورماه، در مجموع ۴۳۳ 
هزار و ۶۱۳ دستگاه خودرو در ایران خودرو و سایپا تولید شده که برای ۴۱5 
هزار و ۶۳۷ دستگاه فاکتور فروش صادر شده است.در مجموع هفت ماه سال 
جاری ۲۴۲ هزار و ۲۷۶ دســتگاه در گروه صنعتی ایران خودرو تولید شــده 
است که از این تعداد برای ۲۲۶ هزار و ۱۲۴ دستگاه فاکتور فروش صادر شده 
و براین اساس قابلیت تجاری ســازی داشته است و ۱۶ هزار و ۱5۲ دستگاه 
الباقی تولید این مدت ناقص در پارکینگ خودروسازی باقی مانده است.این در 
حالیست که گروه خودروسازی سایپا در هفت ماهه امسال ۱۹۱ هزار و ۳۳۷ 
دســتگاه خودرو تولید کرده و برای ۱۸۹ هزار و 5۱۳ دستگاه خودرو فاکتور 
فروش صادر کرده اســت؛ بدین ترتیب ۱۸۲۴ دستگاه از محصوالت تولیدی 

این گروه خودروسازی قابلیت تجاری سازی نداشته است.

17 هزار و ۹7۶ دستگاه خودرو ناقص ایران خودرو و سایپا
طبق آمار ۱۷ هزار و ۹۷۶ دستگاه از تولیدات هفت ماهه خودروسازان بزرگ 
کشور تجاری نشده اســت که همانطور که اشاره شد، از این میزان ۱۶ هزار 
و ۱5۲ دستگاه متعلق به ایران خودرو و ۱۸۲۴ دستگاه متعلق به گروه سایپا 
است.از مجموع ۲۴۲ هزار و ۲۷۶ دستگاه تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو 
طی هفت ماهه امســال، ۱5۹ هزار و ۶۱ دســتگاه از محصوالت خانواده پژو 
)به جز پژو ۲۰۰۸( تولید کرده که ۱5۴ هزار و ۹5۲ دســتگاه آن را فروخته 
اســت؛ همچنین ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کرده که همه ۱۰۳ دستگاه 
آن فروخته شــده است.پس از پژوها، ایران خودرو ۳۰ هزار و ۷۹۴ دستگاه از 
محصوالت خانواده سمند در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ تولید کرده که برای 
۳۰ هزار و ۳۸۰ دستگاه آن فاکتور فروش صادر شده است.همچنین در این 
مدت، ۲۹ هزار و ۱۹۷ دســتگاه دنا، ۱۶ هزار و ۹۰۸ دســتگاه رانا و ۲۹۶۸ 
دســتگاه تارا در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو تولید شــده است که به 
ترتیب از این میزان تولیدها، ۲۴ هزار و ۸۱۶ دســتگاه دنا، ۱۰ هزار و ۲۶5 

دستگاه رانا و ۲۱۸۰ دستگاه تارا فروخته شده است.
ایران خــودرو در محصوالت مونتاژی نیز در نیمه ابتدایی امســال، عملکرد 
تولید ۳۲۴5 دستگاه هایما و همانطور که اشاره شد ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ 
را ثبت کرده اســت که به ترتیب ۳۴۲۱ دســتگاه هایما و ۱۰۳ دستگاه پژو 
۲۰۰۸ فروخته اســت.همانطور که در گزارش های قبیل یاد شــده است، از 
تولیدات مونتاژی پیشــین این گروه صنعتی، سه دستگاه تندر )L۹۰(، یک 
دستگاه دانگ فنگ و از تولیدهای داخلی گذشته آن سه دستگاه وانت آریسان 
از ابتدای سال جاری تا پایان مهر در آمار فروش این گروه خودروسازی ثبت 

شده است.

سایپا از هر خودرو چند دستگاه تولید و چند دستگاه فروخته است؟
در گروه خودروســازی ســایپا نیز در طول هفت ماهه سال جاری همانطور 
که اشاره شــد، ۱۹۱ هزار و ۳۳۷ دستگاه خودرو تولید شده است که از این 
میزان به ترتیب ۱۲ هزار و ۸۲5 دســتگاه سهم وانت های سایپا، ۱۶۶ هزار و 
۶۶۰ دســتگاه سهم خانواده تیبا، ۱۳۰ دستگاه سهم آریو s۳۰۰ و ۱۱ هزار و 
۷۲۲ دستگاه سهم شاهین بوده است.طبق  آمار، گروه خودروسازی سایپا در 
محصوالت خانواده پراید با توجه به توقف انواع پرایدها تنها تولید وانت پراید 
)سایپا ۱5۱( داشته اســت که ۱۱ هزار و ۴۶5 دستگاه آن را فروخته است.  
همچنین از ابتدای امســال تا پایان شهریور ماه، ۱۶۶ هزار و ۶5۶ دستگاه از 
محصوالت خانواده تیبا و ۱۱ هزار و ۳۲۰ دســتگاه شاهین را تجاری سازی و 
برایشان صورت مالی ثبت کرده است.این خودروساز همچنین 5۸ دستگاه از 
محصوالت پراید سواری، سه دستگاه آریو، یک دستگاه سراتو و ۳۶۲ دستگاه 
چانگان )پرایدها، ســراتو و چانگان ها مربوط به تولیدهای قبل از سال ۱۴۰۰ 

است( طی هفت ماهه امسال در آمار فروش خود به ثبت رسانده است.

شهرداري صدرا در نظر دارد به استناد مجوز شــماره ص1400 / 17591 / 10 / 56 مورخ 12 /  05 /  1400 استاندار 
محترم فارس،پروژه هاي.

 1- احداث آالچيق و كافه كتاب اكو پارك  
2- پروژه احداث آالچيق و كافه كتاب پياده راه سالمت  خود را از طريق فراخوان جذب سرمايه گذار به اشخاص 
حقيقي وحقوقي واجد شرايط با توان مالي به شيوه)طراحي،احداث، بهره برداري، واگذاري( BOLT به آدرس:  شهر 
صدرا - بلوار پاسداران -  اكوپارك صدرا و پياده رو سالمت در حاشيه بلوار بوستان با آورده سرمايه گذار به مبلغ 
تقريبي برآورد اوليه اجراي آالچيق و كافه كتاب اكوپارك 21.400.000.000 ريال و اجراي آالچيق و كافه كتاب پياده 
راه ســالمت 24.140.000.000 ريال با مجموع برآورد اوليه دو پروژه مبلــغ 45.540.000.000 ريال ، از طريق جذب 

سرمايه گذار  به روش مشاركتي با دوره ساخت از زمان ابالغ 8 ماه  و دوره بهره برداري 9 ساله اقدام نمايد. 
لذا از سرمايه گذاران واجدالشرايط داراي سوابق و تجربه كافي در زمينه هاي فوق با توان مالي انجام كامل پروژه 
دعوت به عمل مي آيد  درج آگهي  از تاريخ 11 /  09 /  1400  لغايت  24 /  09 /  1400 در ساعات اداري  جهت بازديد 
محل پروژه به ســازمان فرهنگي شهرداري صدرا به آدرس ساختمان مركزي و دريافت اسناد فراخوان به آدرس: 

شيراز- شهر صدرا- بلوار پاسداران- ساختمان مركزي شهرداري صدرا- واحد قراردادها مراجعه نمايند.
مبلغ كل برآورد اوليه :  45.540.000.000 ريال مي باشد، مبلغ تضمين شركت در فراخوان 2،277،000،000 ريال مي 
باشــد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088 
بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شــهرداري صدرا مي باشد، بابت خريد اسناد شركت در مناقصه واريز مبلغ 

1،500،000 ريال به حساب  100805891412 نزد بانك شهر.
* به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*  سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
*  هزينه درج آگهي و هزينه كارشناسي به عهده برنده فراخوان مي باشد.

*  شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.
*  ساير شرايط و جزئيات در اسناد فراخوان مندرج است.

*  آخرين مهلت فروش اســناد فراخوان  تا ســاعت 14 مــورخ 24 /  09 /  1400  و آخرين مهلت تحويل پاكات 
پيشنهادات تكميل شده به واحد حراست شهرداري صدرا تا ساعت 12 ظهر مورخ  27 /  09 /  1400  مي باشد.

*  بازگشايي پاكات رأس ساعت 30 / 14 روز يكشنبه  مورخ 28 /  09 / 1400  در ساختمان مركزي شهرداري انجام 
مي پذيرد.

آگهي فراخوان سرمايه گذاري و مشاركت

شهرداري صدرا
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6 قانون برای چک های جدید روی زمین مانده استگزیده خبر

تداوم صدور چک های بی محل در سایه نبود اعتبارسنجی
»سیســتمی شدن رصد گردش چک در کشــور« و »قابلیت استعالم خوش حسابی و 
بد حســابی صادرکننده چک« 2 مزیت اصلی چک های جدید در مقایسه با چک های 
قدیمی هستند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایلنا، اگر بخواهیم دو وجه تمایز 
و مزیت اصلی چک های صیادی را نســبت به چک های عادی قدیمی رامورد بررســی 
قرار دهیم، دو موضوع  »سیســتمی شــدن رصد گردش چک در کشــور« و »قابلیت 
استعالم خوش حسابی و بد حســابی صادرکننده چک« از مهم ترین مزایای چک های 
صیادی محســوب می شوند.تمامی فرآیندهای چک های صیادی یعنی از ابتدای صدور 
دســته چک تا پاس شدن یا برگشت خوردن آن در سامانه صیاد ثبت و ضبط می شود. 
بدین ترتیب صدور برگه چک، نقل و انتقال چک، تسویه چک، سوء اثر چک و رفع سوء 
اثر از آن در ذیل ســامانه صیاد )صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک( انجام می شود.

تمامی این فرآیندهای پردازش چک های جدید در ســامانه صیاد در ســه زیرســامانه 
»پیچک«، »چکاوک« و »ســماچک« کنترل و راهبری می شــود که به ترتیب وظیفه 
پیمایش تبادالت چک، انتقال تصویر چک و سوء اثر چک را بر عهده دارند.از سوی دیگر، 
قانون جدید چک این قابلیت را فراهم کرده است تا پیش نیاز دریافت دسته چک برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبارسنجی شخص متقاضی و نیز تعیین سقف اعتبار ریالی 

برای صدور هر برگ چک باشد.
برای تعیین معدل اعتبارســنجی هر فرد، باید فاکتورهــای مهمی مانند درآمد جاری 
افراد، ریســک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررســی قرار گیرد. هر چند تبیین 
ســقف اعتبار برای صدور چک و دریافت اطالعات الزم جهت اعتبارســنجی دارندگان 
چک، مســتلزم همکاری نهادهای متعددی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و 

ســازمان حسابرسی و نیز قوه قضائیه است. بانک مرکزی هنوز زیرساخت های الزم برای 
اعتبارســنجی و تعیین سقف صدور چک را به شکل کامل اجرایی نکرده است و همین 
قضیه کماکان راه را برای سودجویی کالهبرداران در قالب صدور چک صوری و بی محل 

را باز گذاشته است.

شیوه اطالع از سابقه چک های برگشتی صادرکننده چک
اما با این حال این سازوکار برای گیرندگان چک فراهم شده است تا با ارسال شناسه 16 
رقمی مندرج در چک های  صیادی به سامانه استعالم پیامکی به شماره  701701 و در 
قالب رنگ های زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های  

برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.
وضعیت ســفید: صادرکننده چک فاقد هر گونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت 

وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد:صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون 

ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 

200 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوه ای:صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ 

500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز:صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 500 

میلیون ریال تعهد برگشتی است.

صفر تا صد پردازش چک های جدید اینترنتی انجام می شود
صادرکننــده چک صیادی باید مندرجات چک شــامل تاریخ »سررســید«، »مبلغ« و 
»اطالعــات هویتی« ذی نفــع را عالوه بر اینکه در برگ چک درج می کند در ســامانه 
صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات 
آن را در ســامانه صیاد، استعالم و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد.بر همین اساس 
از ابتدای فرودین ماه ســالجاری، اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی 
به پشت نویســی چک ندارند و باید اطالعات هویتی ذینفع جدید را در ســامانه صیاد 
ثبت کننــد؛ چراکه طبق قانون جدیــد، چک های جدید نبایــد در وجه حامل صادر 
شــوند.انجام ثبت و انتقال چک از طریق ابزارهای دسترســی به ســامانه صیاد شامل 
اینترنت بانک،موبایل بانک،اپ هــای موبایلــی حوزه پرداخت و شــعب بانک های عامل 
امکان پذیراست. همچنین قراراست سایرابزارهای مورد استفاده برای ارائه خدمات ثبت 
چک از جمله ابزار پیامکی و خودپردازها نیز بر اساس وعده مسئوالن بانک مرکزی باید 

به زودی به مردم ارائه شود.

تکالیف بر زمین مانده قانون جدید بر دوش بانک مرکزی
تا به این لحظه موادی از قانون جدید چک توسط بانک مرکزی و بانک ها اجرا نشده است 
که طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی تاپایان سالجاری این قانون به صورت کامل اجرا 
می شــود و برای اجرای قانون چک معادل 17 وظیفه به بانک مرکزی داده شده که 11 
مورد آن اجرا شــده و شش مورد آن نیز هنوز اجرا نشده است که شامل مواردی مانند 

چک الکترونیک، چک موردی، اعتبار چک و غیره است.

خبر خوب بانک آینده برای مستمری بگیران بهزیستی: 
 بانک به مددجویان و کارفرمایان طرح های 

اشتغال زایی تسهیالت ارزان می دهد
بانــک آینده با هــدف حمایت از تولید، اشــتغال و کارآفرینــی و هم چنین 
خدمت رسانی بهینه و ارزش آفرینی برای معرفی شدگان سازمان، به مددجویان 
و کارفرمایان طرح های اشــتغال زایی سازمان بهزیستی کل کشور، تسهیالت 
اعطا می کند.بر این اســاس، بانک آینده، طبق ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ایران، 
به معرفی شــدگان مددجوی واجد شرایط، حداکثر تا مبلغ 1000 )یک هزار( 
میلیــون ریال وام قرض الحســنه خوداشــتغالی و به کارفرمایــان طرح های 
اشتغال زایی واجد شــرایط، به ازای جذب 40 نفر نیروی کار فعال، حداکثر تا 
مبلغ 20 )بیست( میلیارد ریال با مدت زمان بازپرداخت طوالنی مدت و کارمزد 

مناسب، تسهیالت پرداخت می کند.

تاکید عبدالملکی بر افزایش سرمایه بانک 
توسعه تعاون 

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر افزایش ســرمایه بانک توسعه تعاون تاکید 
کرد.

حجت اله عبدالملکی گفت : افزایش ســرمایه بانک توسعه تعاون برای تزریق 
بیشتر سرمایه ها و منابع، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش 
تعاون برای صدور ضمانت نامه تعاونی ها و پیگیری مسائل حقوقی مربوط به 
تعاونی ها در چارچوب سند توسعه بخش تعاون از جمله اقدامات پیش بینی 
شــده در بخش تعاون است .وی با اشاره به ســهم اندک بخش تعاون گفت: 
معتقدم تعاون درجریان ادغام ازهمجواری با بخش تعاون و کارمنتفع نشده و 
سالها مهجورمانده است لذا معتقدم که باید بخش تعاون را احیا کنیم چون می 
تواند سبب ارتقاء رفاه و ایجاد بستر جهت اشتغال گردد .عبدالملکی ادامه داد: 
اگر به حوزه تعاون وزن بیشتری می دادیم می توانستیم جهش های جدی تری 
در حوزه رفاه و اشتغال مردم به وجود بیاوریم.امیدواریم با حضور معاون جدید 
تعاون که دارای ایده های خوبی اســت بخش تعاون را متحول کنیموی ابراز 
امیدواری کرد که ســالهای پیش رو سالهای بهتری برای بخش تعاون باشد و 

این بخش از مهجوریت در آید.

مدیرعامل بانک دی:
جذب منابع شاهراه حیاتی شبکه بانکی است

مدیرعامل بانک دی در جمع روسای شعب این بانک جذب منابع را در شرایط 
کمبود نقدینگی کشور مهمترین شاهراه حیاتی نظام بانکی دانست.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی؛ برات کریمی، مدیرعامل، در نشستی با حضور جمعی 
از روسای شعب تهران که با هدف آسیب شناسی راهکارهای جذب و نگهداشت 
منابع انجام شد، با اشاره به کمبود نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد کشور و 
تأثیر آن در کاهش منابع نظام بانکی گفت: عوامل متعددی در شرایط کنونی 
اقتصاد کشور منتج به کمبود نقدینگی در اقتصاد شده اند که این مسأله جذب 
منابع را در شــبکه بانکی با دشواری مواجه کرده است.وی افزود: بانک دی در 
یک ســال گذشته با برنامه ریزی و اســتراتژی هدفمند موفق شد تا حدودی 
ترکیب سهم منابع خود را به نفع منابع ارزان قیمت و پایدار بهبود ببخشد که 
نتیجه آن کاهش چشمگیر قیمت تمام شده پول و قدرت تسهیالت دهی این 
بانک است.مدیرعامل بانک دی با اشاره به مسئولیت خطیر همکاران شعب در 
جذب و نگهداشت منابع تصریح کرد: پذیرش مسئولیت در شعبه با تسلط بر 
بخشــنامه ها متفاوت اســت و انتظار از روسای شعب این است که با یک نگاه 
تحلیلی دقیق از شــرایط منابع بانک و اقتصاد کشــور بهترین تصمیمات را با 

آمیزه ای از ریسک پذیری اتخاذ کنند.

آمادگی بانک مهر ایران برای کمک به 
زلزله زدگان اندیکا

بانک مهر ایران اعالم آمادگی کرد تا برای بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده 
از زلزله اندیکا، وام قرض الحســنه پرداخت کند.به گزارش روابط عمومی بانک 
مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک درنامه ای خطاب به دکتر 
سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری، از آمادگی بانک مهر ایران 
برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای بازسازی و تعمیرات اساسی منازل 
مســکونی آسیب دیده از زلزله مسکونی اندیکا با همکاری بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی خبر داد.گفتنی اســت بانک مهر ایران در همکاری با بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، 21هزار و 226 فقره تسهیالت به ارزش بیش از 175۸ میلیارد 
ریال به معرفی شدگان این بنیاد پرداخت کرده است.همچنین بانک مهر ایران 
تا کنون برنامه های گســترده ای را در حوزه مسئولیت اجتماعی اجرا کرده که 
بیمه 500هزار خانه روستایی در سطح سه استان سیستان و بلوچستان، ایالم و 
خراسان جنوبی و همچنین خرید 25هزار قلم تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا 
در چهارچوب طرح شهید سلیمانی وزارت بهداشت بخشی از فعالیت های بانک 

مهر ایران در این حوزه به شمار می رود.

همراه بانک پاسارگاد«، بانک همراه شما
 لزوم اســتفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در دوران همه گیری کرونا 
بیش از پیش احساس می شود و این در حالی است که در دنیای پرشتاب 
امروز، مشــتریان بانک ها نیاز دارند در هر زمان از شبانه روز، بدون نیاز به 
حضور فیزیکی در شــعبه های بانک ها، به مدیریت حســاب خود و انجام 
امور بانکی بپردازند.پایگاه خبری تحلیلــی انتخاب: امروزه انجام خدمات 
بانکی و مالی از بستر اپلیکیشن های تلفن همراه بیش از هر زمان دیگری 
در بین کاربران متداول اســت که دلیل آن سهولت دسترسی کاربران به 
شــبکه اینترنت، گسترش چشمگیر اســتفاده از گوشی های همراه، رشد 
خدمات حوزۀ فین تک و ابداع ابزارهای جدید برای انجام امور مالی و بانکی 
اســت. طی دو سال اخیر با توجه به وقوع معضل جهانی همه گیری کرونا، 
این ابزارهــای کارآمد مالی و بانکی که امکان انجام بســیاری از خدمات 
را بــه صورت غیرحضــوری و بدون نیاز به خروج از منــزل برای کاربران 
فراهم می کند، بیش ازپیش مــورد توجه قرار گرفته اند. در این میان یکی 
از کاربردی ترین و جامع ترین اپلیکیشن های بانکی، اپلیکیشن همراه بانک 
پاســارگاد است. مشتریان بانک پاســارگاد، تنها با در اختیار داشتن یک 
تلفن همراه هوشمند می توانند در تمام مدت شبانه روز از خدمات سامانه 
همراه بانک پاســارگاد بهره مند شوند.لزوم اســتفاده از خدمات بانکداری 
الکترونیک در دوران همه گیری کرونا بیش از پیش احساس می شود و این 
در حالی است که در دنیای پرشتاب امروز، مشتریان بانک ها نیاز دارند در 
هر زمان از شبانه روز، بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعبه های بانک ها، به 

مدیریت حساب خود و انجام امور بانکی بپردازند.

آمار مبهم معوقات بانکی
 از آنجا که بانک مرکزی از سال های گذشته تاکنون تغییرات مطالبات معوق بانک ها 
را به صورت شفاف، دقیق و مستمر اعالم نمی کند، هر بار اعالم این رقم با شائبه های 
زیادی مطرح می شــود که اکنون نیز رقم 2۳6 هزار میلیارد تومان اعالم شده از سوی 
وزارت اقتصــاد در این رابطــه ابهامی ایجاد کرده که نحوه محاســبه این رقم به چه 
صورت بوده است.به گزارش ایسنا، پس از درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی برای 
الزام بانک ها نســبت به انتشار اســامی ابربدهکاران خود در هر سه ماه یکبار،  از سوی 
سرپرســت معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد میزان مطالبات غیرجاری شــبکه بانکی 
تا پایان شــهریور ماه 2۳6 هزار میلیارد تومان اعالم شد. عالوه بر این، سخنگوی قوه 
قضائیه در نشســت اخیر خود از انجام اقدامات موثر در وصول مطالبات بانک ها خبر 
داد و گفت که در دو ســال گذشــته معادل 4۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق 
با اجرای ثبتی وصول شــد.اما با توجه به اینکه توضیح و تشریحی از وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی در این رابطه اعالم نشده و آنچه از آمار مطالبات غیرجاری در سال های 

گذشته ثبت شده است، رقم اعالم شده از معوقات بانکی مقداری سوال برانگیز است. 
ابهامات میزان دقیق مطالبات معوق بانک ها موضوع جدیدی نیست و در طول سال های 
گذشــته با هر اعالم ارقام مربوطه در این زمینه، تناقضات زیادی شــکل می گرفت.در 
ســال 1۳۹۳ که مطالبات معوق بانک ها بسیار مطرح بود، علی طیب نیا - وزیر وقت 
اقتصاد - میزان معوقات بانکی را 150 هزار میلیارد تومان اعالم کرد، درحالیکه بانک 
مرکزی در آن زمان این رقم را حدود ۸2 هزار میلیارد تومان مطرح می کرد.رقم اعالمی 
از ســوی طیب نیا واکنش های بسیار در پی داشت که بدین منظور در آن زمان وزارت 
اقتصاد طی اطالعیه ای اعالم کرد که مبلغ رسمی مطالبات معوق بانکی حدود ۸0 هزار 
میلیارد تومان اســت و منظور وزیر اقتصاد از 150 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق 
بانکی، شــامل مجموع مطالبات استمهال شده نیز می شود. سرانجام، در آن زمان قوه 
قضائیه پرونده مبهم معوقات بانکی را با این اعالم که حداقل معوقات ۹5 هزار میلیارد 
و حداکثر آن تا 200 هزار میلیارد تومان بســت اما اکنون با گذشت هفت سال از این 
موضوع، در صورت تعلق ســود به معوقات بانکی به رقم قابل توجهی خواهیم رسید.از 
سوی دیگر، اینکه با وصول حدود 50 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در دو سال 
اخیر همچنان این رقم 2۳6 هزار میلیارد تومان باشد، این سوال مطرح می شود که آیا 

رقم اعالمی با سود و تمامی مبلغ حداکثری معوقات است که اگر اینگونه باشد، آیا در 
طول هفت سال فقط این میزان رشد کرده یا معوقات جدید متوقف شده که بعید به 
نظر می رسد. عالوه بر این، از آنجا که بانک مرکزی در طول سال های گذشته هیچگاه 
به صورت شفاف درباره معوقات بانکی صحبت نکرده و همچنان سواالتی درباره حجم 
معوقات، اساس شــکل گیری آن ها و اقدامات انجام شده برای وصول معوقات مطرح 

است، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی:
 شرایط افتتاح حساب در بانک ها تغییری 

نکرده است
تغییر جدیدی در شــرایط افتتاح حساب های بانکی رخ نداده است و شعب براساس 
قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی نسبت به احراز هویت مشتری مانند گذشته 
اقدام می کنند.به گزارش ایِبنا، دیروز خبری مبنی بر تغییر شرایط افتتاح حساب در 
برخی بانک ها منتشر شد که در آن مدعی شدند که مشتریان باید مدارک بیشتری 
برای احراز هویت ارایه دهند. در این خبر قید شــده اســت که برخی از بانک ها به 
ویژه بانک های دولتی شــرط و شروط عجیبی را برای افتتاح حساب اعالم کرده اند 
و حتی یکی از بانک ها درباره دلیل درخواســت ارایه سند ملک اعالم کرده است با 
توجه به مقررات جدید قرار بر این اســت که افتتاح حساب مشتریان در شعبه های 
محدوده های محل ســکونت افراد انجام شــود و بحث مسافت هم مورد مالک قرار 
می گیرد.در همین باره، دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی ضمن 
رد تغییر در شــرایط افتتاح حســاب اظهار کرد: باتوجه به دستورالعمل های بانک 
مرکزی و براساس مواد 5 و 6 قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی، بانک ها موظفند 
در اجرا و شناســایی کامل اشــخاص حقیقی مشخصات هویتی اعالم شده از سوی 
شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعالم برخط 
از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. علیرضا قیطاسی در 
گفــت وگو با ایِبنا با بیان اینکه نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع 
قابل استفاده است، ادامه داد: براســاس دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان 
ایرانی موسسات اعتباری شناسایی مشتری برحسب نوع خدمات مورد تقاضای وی 
)خدمات غیرپایه، خدمات پایه( به دو نوع شناســایی اولیه و شناسایی کامل تقسیم 
می شــود. وی با اشاره به شناسایی اولیه گفت: موسسه اعتباری موظف است هنگام 
ارائه تمامی خدمات بانکی و اعتباری اعم از خدمات غیرپایه و پایه به مشتری اعم از 
گذری و دائمی و انجام هرگونه عملیات پولی و مالی )حتی کمتر از ســقف مقرر( از 
جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیالت، 
صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه و ... نسبت به شناسایی اولیه 
مشتری براساس دستورالعمل اقدام و اطالعات آن را در سیستم های بانک ثبت کند.

به گفته قیطاســی، اطالعات مورد نیاز شناسایی اولیه شخص حقیقی شامل نام، نام 
خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، نشانی کامل و کد پستی محل سکونت 
و شماره تلفن می شود. ضمنا بانک موظف است پس از اخذ این اطالعات از مشتری، 
آنها را با مندرجات اصل کارت ملی وی تطبیق داده و مراتب را در سند مربوطه تایید 
کند. دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی با تاکید بر اینکه الزامی 
مبنی بر اینکه افتتاح حســاب باید در شعبه محدوده محل سکونت مشتری انجام 
شود، وجود ندارد، افزود: از سوی دیگر بانک موظف است نحوه بازشناسی کارت ملی 
اصلی از جعلی را براساس بخشنامه بانک مرکزی کنترل و استعالم برخط از سامانه 
ســازمان ثبت احوال را انجام دهد. وی همچنین با اشاره به شناسایی کامل شخص 
حقیقی، اظهار کرد: بانک موظف است هنگام ارائه هریک از خدمات پایه به مشتری 
دائمی عالوه بر شناسایی اولیه نسبت به شناسایی کامل و برآورد سطح فعالیت مورد 
انتظار از وی اقدام کند. قیطاسی تاکید کرد: مدارک مورد نیاز برای شناسایی کامل 
نیز شــامل معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا 
اشــخاص مورد اعتماد بانک یا معرفی نامه از یکی از بانک های دارای مجوز از بانک 
مرکزی، ســازمان های دولتی یا نهادها و کانون های حرفه ای رسمی، سوابق ارتباط 
مشــتری با هریک از موسسه های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و استعالم از 
آن موسسه به منظور تعییت صحت اطالعات ارائه شده از سوی مشتری، جواز کسب 
معتبر به ویژه درباره مشاغل غیرمالی، گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای 
مجوز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی و اطالعات درباره نوع میزان 
و هدف فعالیت مشــتری جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار مشتری در حوزه 

فعالیت خود می شود.

قدم به قدم 
شهر به شهر 

دست به دست 
پله به پله 

به پیش رفت...با نفس حقی که از شرق ایران
مزین به نام نور و سرور ...امام هشتم... امام رضا)ع( است 

و این بار با ترنم باران مهرورزی  
به هرمزگان رفته 

دل گره داده به یکدیگر و دست در دست 
همت گماشته 

و دراین بحران لبی را پر زلبخند ساخته 
و دل دردمندی را تسکین بخشیده است
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گزیده خبر

سودان از کودتا تا توافق  سیاسی
 ســودان پس از نزدیک به یک ماه از کودتا در این کشــور، شــاهد یک توافق 
سیاســی بی ســابقه میان رهبران نظامی و غیر نظامی بود؛ توافقی که به گفته 
مقامات این کشور، سازمان ملل، آمریکا و دیگر طرفهای خارجی نقش مهمی در 
تحقق آن داشــتند.به گزارش ایرنا، این توافق که پس از کش و قوس های بسیار 
ظهر دیروز )یکشــنبه( میان ارتش و دولت غیر نظامی ســودان در کاخ ریاست 
جمهوری در خارطوم امضا شد، به »عبداهلل حمدوک« آزادی کامل برای انتخاب 
دولتی با صالحیت های ملی را می دهد.عبداهلل حمدوک نخســت وزیر سودان و 
ژنرال »عبدالفتاح البرهان« فرمانده ارتش این کشــور با حضور »حمدان دقلو« 
جانشین شورای حکومتی، این توافق را امضا کردند. در این توافق بر آزادی تمامی 
زندانیان سیاسی، آغاز گفت وگوی ملی برای ایجاد کنگره بازنویسی قانون اساسی 
و لغو فرمان برکناری نخســت وزیر توافق شد.این توافقنامه که رونوشتی از آن را 
»العین نیوز« امارات منتشــر کرده، شامل ۱۴ ماده و به عنوان نقشه راهی برای 
تکمیل دوره انتقالی در سودان است. این توافقنامه سیاسی تصمیم اخیر فرمانده 
ارتش مبنی بر برکناری عبداهلل حمدوک نخست وزیر را از سمت خود، لغو کرد.

به دنبال این توافق چهار تن از زندانیان سیاســی شامل مشاور سابق حمدوک 
و رهبران برخی احزاب ســودان که در پی کودتای ارتش به دستور رهبر نظامی 
ســودان بازداشت شده بودند، آزاد شدند. ارتش سودان روز ۲۵ اکتبر به رهبری 
ژنرال عبدالفتاح برهان دست به کودتا زد و شماری از سیاستمداران عضو دولت 
انتقالی این کشور را بازداشت کرد.برهان پس از به دست گرفتن قدرت، بسیاری 
از مقام های پیشین حکومتی را روانه زندان کرد.به دنبال این توافق که به گفته 
مقامات سودانی، سازمان ملل متحد، آمریکا و دیگران »نقش مهمی« در تدوین 
این توافق داشــتند، حمدوک کابینه تکنوکرات مستقل را رهبری خواهد کرد.

توافق سیاســی میان راهبران نظامی و غیر نظامی سودان همچنین با استقبال 
ریاض و ابوظبی مواجه شــد؛ این دو با تاکید بر ضرورت ثبات در مواضع خود به 
منظور حمایت از اقدامات در جهت تحقق صلح و حفظ امنیت و ثبات و رشــد 
در جمهوری سودان ابراز امیدواری کردند، توافق جدید گامی به سمت پیشرفت 
مستمر در این کشور باشد.نخست وزیر سودان گفته است که در مورد برگزاری 
انتخابات پیش از ژوئیه ۲۰۲۳ اتفاق نظر وجود دارد.خبرگزاری آلمانی »دویچه 
وله« نیز در این ارتباط نوشت: اوضاع سیاسی سودان با بی ثباتی فراگیری روبه رو 
است. پس از سقوط »عمر البشیر« دیکتاتور سابق سودان در سال ۲۰۱۹، دولتی 
انتقالی متشکل از نمایندگان سیاسی و نظامی در این کشور زمام امور را برعهده 
گرفت. هدف از تشــکیل این دولت انتقالی، فراهم ســاختن شرایط برای انتقال 
کامل قدرت به یک دولت غیرنظامی در سال ۲۰۲۳ اعالم شده بود. این در حالی 
است که سودان در ماه های گذشته، بارها شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده 
است. اعتراضاتی که به کودتای نظامی اکتبر سال جاری منجر شد.سودانی ها از 

زمان تسلط ارتش در ماه گذشته به خیابان ها برای اعتراض آمدند. 

سعودی لیکس مدعی شد: 
بن نایف، ولیعهد سابق عربستان در زندان 

مرده است
ســایت سعودی لیکس به نقل از مخالفان ســعودی از مرگ ولیعهد سابق این 
کشــور در زندان خبر داد.به گزارش ایســنا، سعودی لیکس به نقل از مخالفان 
عربستانی اعالم کردند که محمد بن نایف، ولیعهد سابق عربستان که به دستور 
محمد بن سلمان، ولیعهد این کشــور زندانی شده است، در زندان فوت کرده 
است.طبق گفته این منابع، محمد بن نایف چند روزی است که فوت شده است 
اما دیوان پادشاهی عربستان آن را کتمان کرده و جسد او همچنان در سردخانه 
بوده و دفن نشــده است.این مخالفان نظام سعودی در ادامه محمد بن سلمان 
را به چالش کشــیدند و از او خواســتند تا ویدئویی را با تصور و صدا و تاریخ از 
بن نایف منتشــر کند.محمد بن نایف در پنجم مارس ۲۰۲۰ به همراه عمویش 
»احمد بن عبدالعزیز« و به دستور محمد بن سلمان به اتهام خیانت دستگیر و 
روانه زندان شــد.بن نایف که از متحدان سعودی مورد اعتماد سیا بود، از سال 
۲۰۱۲ تا ســه سال پس از آن که ولیعهد شود، در سمت وزیر کشور عربستان 

حضور داشت.

اذعان آمریکا به بیهوده  بودن خرابکاری های 
هسته ای اسرائیل علیه ایران

 روزنامــه نیویورک تایمز در گزارشــی با اذعان به نقش رژیم صهیونیســتی در 
ترورها و خرابکاری های هســته ای ســال های اخیر علیه ایران، به نقل از منابع 
آگاه نوشت که مقام های آمریکایی نسبت به بیهوده بودن این اقدامات خرابکارانه 
در ضربه زدن به برنامه هســته ای ایران، به تل آویو هشــدار داده اند.به گزارش 
ایرنا، این روزنامه آمریکایی نوشــت: ظرف ۲۰ ماه گذشــته مأموران اطالعاتی 
اسرائیل یک دانشمند ارشد هسته ای ایران را ترور کرده و اقدام به خرابکاری در 
برخی تاسیســات هسته ای یا نظامی ایران کردند به امید آنکه سانتریفیوژهای 
تولیدکننده سوخت هسته ای را از کار انداخته و توانمندی های هسته ای ایران 
را کاهــش دهند.با این حال مقام های اطالعاتی آمریکا و بازرســان بین المللی 
می گویند که ایران نه تنها به ســرعت تأسیسات مذکور را دوباره وارد مدار کرده، 
بلکه اغلب اوقات دستگاه های جدیدتر و سریعتر برای غنی سازی اورانیوم را نصب 
کرده اســت.برخی از مقام های مطلع از رایزنی های پشت پرده خبر داده اند که 
مقام های آمریکایی به همتایان اســرائیلی خود هشدار داده اند که حمالت مکرر 
به تأسیســات هسته ای ایران ممکن است رضایت تاکتیکی به همراه داشته ولی 
در نهایت نتیجه عکس داشته باشند. مقام های اسرائیلی گفته اند که قصد دست 
کشیدن نداشته و هشدارهایی در مورد آنکه این حمالت تنها به بازسازی سریع 
برنامه هسته ای ایران کمک می کنند را رد کرده اند.نیویورک تایمز نوشت که این 
یکی از حوزه های متعددی اســت که آمریکا و اسرائیل در مورد فواید استفاده از 
دیپلماســی به جای قوه قهریه اختالف نظر دارند.در ادامه این گزارش با اشاره 
به تهدیدهای اخیر دولتمردان آمریکایی در مورد پیامدهای شکســت احتمالی 
مذاکرات هسته ای آمده است: بســیاری از مشاوران جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا، مردد هستند که وضع تحریم های جدید علیه مقام های ارشد، نیروهای 
نظامی یا تجارت نفتی ایران، عالوه بر یک هزار و ۵۰۰ فرد و نهاد تحریم شده به 
وسیله دولت ترامپ، موفقیت آمیزتر از فشارهای پیشین برای تغییر مسیر ایران 
باشــد.به نوشته نیویورک تایمز ، در ســازمان امنیت ملی و فرماندهی سایبری 
آمریکا این اجماع وجود دارد که انجام حمالت سایبری ای که واشنگتن و تل آویو 
بیش از یک دهه پیش انجام داده و سانتریفیوژهای مرکز غنی سازی نطنز را بیش 
از یک سال از کار انداخت، اکنون بسیار دشوارتر است.مقام های کنونی و پیشین 
آمریکایی به این نکته اشاره می کنند که ایران از آن زمان تاکنون توان دفاع خود 

را به مراتب ارتقاء داده و نیروهای سایبری خود را تشکیل داده است.

امضای توافق تبادل اطالعات هسته ای میان 
استرالیا، آمریکا و انگلیس

 اســترالیا دیــروز ) ۲۲ نوامبر ( با امضای توافقنامه تبادل اطالعات هســته ای 
دریایی، برنامه تجهیز نیروی دریایی خود را با زیردریایی های هسته ای در ائتالف 
جدید دفاعــی با انگلیس و آمریکا ) آکوس ( Aukus آغــاز کرد.به گزارش ایرنا 
از روزنامه »اســتریتس تایمز« سنگاپور، » پیتر دوتن « وزیردفاع استرالیا برای 
امضای توافقنامه ای که به ســه کشور آمریکا، استرالیا و انگلیس مجوز تبادل » 
اطالعات هسته ای دریایی » می دهد، به دیپلمات های آمریکا و انگلیس پیوست. 
این نخســتین توافقی است که درباره این تکنولوژی به شکل عمومی امضا می 
شود. از ماه سپتامبر ۳ کشور شکل گیری ائتالف دفاعی« آکوس« را  به منظور 
مقابله اســتراتژیک تنش ها در منطقه اقیانــوس آرام اعالم کرده بودند. » پیتر 
دوتن « پس از امضای توافقنامه با » مایکل گلدمن « کاردار آمریکا و » ویکتوریا 
تریدل « نماینده عالی رتبه انگلیس در » کانبرا « گفت، این توافقنامه به استرالیا 
کمک می کند تا مطالعه ۱۸ ماهه درباره خرید و تهیه زیردریایی را کامل کند.  
جزئیات تصمیم خرید زیردریایی هنوز قطعی نشده است و هنوز مشخص نیست 
زیردریایی های هســته ای از آمریکا خریداری خواهند شــد یا از انگلیس. وزیر 
دفاع اســترالیا در بیانیه ای اعالم کرد: » با دسترسی به اطالعاتی که به واسطه 
این توافقنامه بدســت می آید که حاصل دهه ها تجربه قدرت دریایی هســته 
ای شــریکان ما یعنی انگلیس و آمریکاست، اســترالیا نیز در این تکنولوژی با 
آنها شریک خواهد شــد. « پیش از امضای این توافقنامه، » جو بایدن « رئیس 
جمهوری آمریکا در تفاهمنامه ای که جمعه گذشته امضا شد گفت این توافقنامه 
موجب پیشــرفت ۳ کشور در موقعیت دفاعی مشترک می شود. براساس توافق 
آکوس، استرالیا ۸  فروند زیردریایی هسته ای با قابلیت حمل موشک های دور 
برد خریداری می کند. به عالوه این توافقنامه امکان به اشتراک گذاشتن قابلیت 
های ســایبری، هوش مصنوعی و کوآنتوم و امکانات نامشخص زیردریا را فراهم 

می کند.

 انتخابات ریاست جمهوری شیلی
 به دور دوم راه یافت

شــیلی بعد از تجربه رقابتی ســخت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این 
کشــور در روز یکشــنبه، در تدارک برای برگــزاری دور دوم این انتخابات بین 
کاندیداهای دو حزب رقیب است.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری 
رویترز، به دنبال شــمارش بیش از ۹۰ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری 
یکشنبه در شیلی مشخص شد که خوزه آنتونیو کاست، نماینده سابق راستگرای 
کنگره این کشــور با کسب ۲۸ درصد رای بیشترین میزان آرا را به دست آورده 
و گابریــل بوریــک، قانونگذار چپگرا بعد از او بــا ۲۵.۶۴ درصد رای قرار گرفته 
اســت.طبق این نتیجه با توجه به این که هیــچ کاندیدای در این انتخابات حد 
نصاب بیش از ۵۰ درصد آرا را کســب نمیکند بنابراین در ۱۹ دسامبر دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری شیلی برگزار خواهد شد.بر اساس گزارش خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، کاست در سخنرانی اش به مناسبت کسب پیروزی در دور اول 
اظهار کرد، دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری شــیلی »تصمیم گرفتن بین 
کمونیســم و آزادی« است.کاست گفت: ما نمی خواهیم قدم به مسیر ونزوئال و 
کوبا بگذاریم. ما خواستار یک کشور توسعه یافته هستیم؛ تا زمانی که خشونت 
و همه گیری بی رحمانه ما را متوقف نســاخته، هدف ما این است که به چنین 
کشــوری تبدیل شویم.بوریک، یک رهبر سابق گروه دانشجویان معترض که در 
سال ۲۰۱۴ به نمایندگی کنگره انتخاب شد، در سخنرانی خطاب به هوادارانش 
بعد از انتخابات نام کاســت را مستقیما برای انتقاد از او ذکر نکرد.بوریک طبق 
گزارش آسوشــیتدپرس، بیان داشت: نهضت ما حمایت از امید و شکست ترس 
است. وظیفه امروز ما متقاعد ساختن دیگران است مبنی بر این که ما بهترین راه 
را برای تحقق یک کشور عادل تر پیشنهاد می کنیم.به گزارش رویترز، همچنان 
که رای دهندگان چپگرای شــیلی به دنبال به چالش کشیدن قدرتهای مستقر 
بوده و دیگران هم خواهان دولتی سختگیر نسبت به جرم و جنایت و مهاجرت 
هستند، این کشور  امسال تجربه پر اختالف ترین انتخاباتش از زمان بازگشت به 
دموکراسی در سال ۱۹۹۰ را دارد.اگرچه بوریک تا پیش از این پیشتاز رقابت در 
شیلی بود، خشونت سیاسی و افزایش جرم و جنایت، کاست را به جلو سوق داد. 
رویترز خاطرنشــان کرد که اکثر نظرسنجی ها پیش بینی کردند کاست با چند 
درصد رای بیشــتر برنده دور دوم انتخابات خواهد شد.به گزارش رویترز، شیلی 

همچنان که مردم این کشور خواستار بهبود کیفیت زندگی هستند.

بلومبرگ مدعی شد :

احتمال حمله روسیه به اوکراین در اوایل زمستان
منابع آگاه به شبکه آمریکایی بلومبرگ خبر دادند که واشنگتن 
اطالعاتــی را با متحدان خود در اتحادیه اروپــا و ناتو در میان 
گذاشــته که حاکی از احتمال حمله روسیه به اوکراین در اوایل 
زمستان امسال اســت.به گزارش ایرنا، تارنمای شبکه اقتصادی 
بلومبرگ دیشــب )۳۰ آبان( به نقل از منابع آگاه نوشــت که 
آمریکا اطالعات جاسوسی از جمله تعدادی نقشه را با متحدان 
اروپایی خود در میان گذاشــته که نشــان می دهد سربازان و 
توپخانه روسیه تجمع کرده اند تا در صورتی که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه، تصمیم به تهاجم گرفت، از نقاط مختلف 

به اوکراین حمله ای سریع و گسترده انجام دهند.
به نوشــته بلومبرگ، آمریکایی ها تخمین می زنند که همزمان 
بــا تجمع دوباره نیروهــای روس در نزدیکی مرز، پوتین حمله 
به اوکراین در اوایل ســال آینده را سبک سنگین کند.سناریوی 
مبتنی بر اطالعات آمریکا نشــان می دهد که ارتش روســیه از 
کریمه، مرز روسیه و مرز بالروس با حدود ۱۰۰ گردان رزمی - 
حدود ۱۰۰ هزار ســرباز - وارد اوکراین می شود تا در زمین های 
ناهموار و شــرایط یخبندان مســتقر و آماده اشــغال قلمرویی 
وســیع به مدتی طوالنی شــود.دو منبع آگاه گفتند که تقریباً 
نیمــی از یگان های رزمی از قبل موضــع گرفته و هر تهاجمی 
از پشــتیبانی هوایی برخوردار خواهد بود.به گفته این دو منبع، 
مســکو در اقدامی بی سابقه پس از فروپاشی شوروی، ده ها هزار 
نیروی ذخیره را نیز فراخوانده است. آن ها توضیح دادند که نقش 
نیروهــای ذخیره در هر درگیری حفــظ و تأمین قلمرو تصرف 
شده به دست گردان های رزمی خواهد بود. با این حال بلومبرگ 
نوشت که روســیه هیچ فراخوان علنی گسترده ای صادر نکرده 
است.یکی از منابع آگاه گفت که آمریکا اطالعاتی را نیز در مورد 
افزایش شدید نشر اکاذیب ضد کیف و اقدام مسکو در استخدام 
عواملی برای ایجاد بی ثباتی در داخل اوکراین با متحدین اروپایی 
به اشتراک گذاشته است.همزمان با افزایش تنش ها میان مسکو 
و کیف، رئیس ســازمان اطالعات ارتش اوکراین در گفت وگو با 
یک تارنمای آمریکایی مدعی شــد که روســیه در حال تدارک 
بــرای حمله به این کشــور در اواخر ماه ژانویه اســت.تارنمای 
میلیتاری تایمز دیروز به نقل از مصاحبه اختصاصی ژنرال کیریلو 

بودانوف نوشــت که روســیه بیش از ۹۲ هزار سرباز در امتداد 
مرزهای اوکراین مستقر ساخته و آماده است که در اواخر ژانویه 
یا اوایل فوریه )اواســط زمســتان( به این کشور حمله کند.این 
مقام ارشد ارتش اوکراین گفت که عملیات ارتش روسیه شامل 
حمالت هوایی، توپخانه و زرهی در کنار فرود چتربازان در شرق 
اوکراین، هجوم نیروهای آبی – خاکی به شهرهای ساحلی اودسا 
و ماریوپول و حمله مختصــری از داخل خاک بالروس خواهد 
بود.در همین حال ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روســیه 
به تازگی با انتقاد از مواضع کشــورهای غربی در مورد اوکراین 
گفت: ما چشــمان خود را به روی اقدامات تحریک آمیز آشکار 
که هر روزه از طرف ناتو و اتحادیه اروپا از جمله تالش آنها برای 
حمایت از روحیه خصمانــه و جنگ طلبانه مقام های اوکراینی، 
نخواهیم بست.وی افزود: روسیه از تالش کشورهای غربی برای 
آماده سازی ارتش اوکراین برای عملی کردن برنامه هایی که دائماً 

به آن تهدید می کند- به عنوان مثال تصرف با اســتفاده از زور 
منطقه دونباس- رضایت ندارد.

کرملین ادعای برنامه ریزی برای حمله به اوکراین را رد 
کرد

ســخنگوی کرملین از افزایش هیجانات در غــرب در رابطه با 
برنامه های ادعا شــده روسیه برای حمله به اوکراین انتقاد کرد 
و نســبت به اقدامات تحریک آمیز احتمالی خارجی در ارتباط 
با این ادعاها هشــدار داد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، دیمیتری پســکوف، سخنگوی کرملین با اشاره به 
آمریکا گفت: این هیجان و حمالت عصبی به صورت مصنوعی 
ایجاد شــده است. آنهایی که نیروهای مسلح خود را به خارج از 
کشور اعزام می کنند، در حال حاضر ما را به انجام »فعالیت های 
نظامی غیرمعمول« در خاک خودمان متهم می کنند.پســکوف 

همچنیــن آمریــکا و ناتو را بــه خاطر افزایــش فعالیت های 
تحریک آمیزشــان در مرزهای روســیه از طریق نزدیک کردن 
زیرساخت های نظامی و همچنین نیروهای مسلح شان محکوم 
کرد.وی به ناتو درخصوص فراهم کردن تســلیحات مدرن برای 
اوکراین هشــدار داد و گفت، این کشورها با این کار اوکراین را 
درخصوص انجام رفتارهای بی پروا و تالش برای حل مسائل شان 
از طریــق زور و نیروهای نظامی تحریک می کنند.ســخنگوی 
کرملیــن تصریح کرد: اوکراین به احتمــال زیاد به دنبال انجام 
اقدامی برای حل مشکالت خود از طریق راه های نظامی و ایجاد 
فاجعه ای دیگر برای خود و برای دیگران در اروپاست. این چیزی 
اســت که اوکراین می خواهد و تالش می کند تا تحت پوشش 
مانورهای ناتو در نزدیکی مرزهای روســیه، کشتی های ناتو در 
دریای ســیاه و سربازان آمریکایی و انگلیسی در این منطقه که 
تعدادشــان روز به روز زیاد می شــود، به آن برسد.کرملین این 
هشــدارها را در پی بیانیه های آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا مطرح کرد که گفته بود واشنگتن نسبت به فعالیت های 
نظامی روسیه در نزدیکی مرز این کشور با اوکراین نگران است. 
به گفته بلینکن، واشنگتن می ترسد که مسکو به اوکراین حمله 
کنــد و این نگرانی های خود را با متحدان اروپایی به اشــتراک 
گذاشته است. این در حالی است که کرملین مرتبا چنین چیزی 
را رد کــرده اســت.در همین حال، مارک میلی، رئیس ســتاد 
مشترک ارتش آمریکا هفته گذشته گفته بود که پنتاگون هیچ 
چیزی نمی بیند که نشــان دهد نیروهای روسیه برای حمله به 
اوکراین در روزهای آتی آماده می شــود.اظهارات وی در حالی 
مطرح شد که رسانه های آمریکایی گزارش داده بودند که آمریکا 
به اتحادیه اروپا نســبت به این احتمال هشدار داده و ارائه یک 
واکنش مشترک هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی را 
پیشنهاد داده است.   در مقابل، مسکو این ادعاها را که روسیه به 
زودی قصد حمله به اوکراین را دارد به عنوان یک کمپین اخبار 
جعلی علیه روســیه محکوم کرد. کرملین این گزارشات درباره 
بسیج نظامی روسیه در امتداد مرز با اوکراین را رد و خاطرنشان 
کرد که در گذشته نیز ثابت شده است که اتهامات مشابه درباره 

حمله روسیه به اوکراین جعلی و نادرست است.

تهران- ایرنــا- واگذاری موقت و چندســاعته قدرت 
از »جو بایــدن« رییس جمهوری آمریــکا به »کامال 
هریس« معاون وی بار دیگــر بحث متمم ۲۵ قانون 
اساســی ایاالت متحده را بر سر زبان ها انداخت  و این 
پرســش را مطرح کرد که این تغییر قدرت در صورت 
تکرار، چه تاثیری بر آینده برجام و مناسبات با تهران 
خواهدگذاشت؟رییس جمهوری آمریکا روز جمعه ۲۸ 
آبان ماه قدرت را به طور موقت به خانم هریس معاون 
خود واگذار کرد تا برای عمل »روتین کلونوســکپی« 
تحت بیهوشــی قرار بگیرد. به ایــن ترتیب هریس، 
نخســتین زنی اســت که در تاریخ آمریــکا هر چند 
برای چند ســاعت به صورت موقت رییس جمهوری 
آمریکا  شد.سالمت جســمی و حتی روانی بایدن ۷۹ 
ســاله موضوع تازه ای نیســت و همواره مورد توجه و 
انتقاد رســانه ها و مخالفان او طی یکسال گذشته قرار 
گرفته است؛ انتقاداتی که از زمان رقابت های انتخاباتی 

۲۰۲۰ شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است.

گاف های دردسرساز بایدن
ســالخورده ترین  مکــرر  اشــتباهات  و  گاف هــا 
رییس جمهــوری آمریــکا در این مــدت کوتاهی که 
بر کرسی ریاســت جمهوری این کشــور تکیه زده، 
وضعیت سالمت جســمی و ذهنی او را به شدت زیر 
ســوال برده اســت.طوری که همین گاف های مداوم 
باعث شــد چندی پیش جدی ترین انتقاد از ســوی 
»رونی جکســون« پزشک سابق کاخ سفید و نماینده 
کنونی حزب جمهوری خواه از ایالت تگزاس در مجلس 
نمایندگان علیه او صورت گیرد. جکســون نسبت به 
سالمت جســمی و روانی بایدن ابراز تردید کرد و در 
مصاحبه با »فاکس نیوز« گفت: »این موضوع فقط در 
حال بدتر شــدن است و حدس بزنید؛ چرا؟ ما هر روز 

در حال وقوع آن جلوی چشمان خودمان هستیم.«

بایدن از 1۹ بهمن ۹۹ تا 7 مرداد امسال حدود 10 
بار گاف داده که به شماری از آن اشاره می شود؛

از ُچرت بایدن در دیدار با »نفتالی بنت« نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی و نیز در جریــان اجالس اقلیمی 
»گالسکو« که بگذریم، تازه ترین مورد آن به سخنرانی 
او در ایالت پنســیلوانیا برمی گردد . رییس جمهوری 
آمریکا در جریان این ســخنرانی مدعی شد که به سه 
دلیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده اما 
در ادامه فقط به دو دلیل اشــاره کرد!بایدن چند ماه 
پیش در ســخنرانی خود در کارولینای شمالی، تاکید 
کرد که کرونــا تعداد بیشــتری از آمریکایی ها را در 
مقایسه با قربانیان مجموع جنگ های آمریکا در قرن 
گذشــته به کام مرگ کشانده است اما وی هنگام نام 
بردن از این جنگ ها، از جنگ خیالی آمریکا و ایران نام 
برد که هرگز وجود خارجی نداشته است.اما اشتباهات 
لفظی بایدن به جنــگ خیالی ایران و آمریکا محدود 
نماند و او در همــان روز در یک کنفرانس خبری در 
کاخ سفید هم حرکاتی غیرعادی را بروز داد و هنگام 
پاسخگویی به برخی از سواالت خبرنگاران در خصوص 

الیحه اصالحات زیرساختی، پاسخ های خود را زمزمه 
کرد.رییس جمهوری آمریکا پیشــتر هم در نشســت 
خبری مشــترک با نخست وزیر ژاپن در اظهار نظری 
درباره برجــام به جای عبــارت »JCPOA«  یا همان

Joint Comprehensive Plan of Action  )برنامــه جامع 
اقدام مشــترک(، عبارت »JOPCA« را به کار برده بود.

بایدن خردادماه امسال در جریان نشست »گروه ۷«، 
درحالی که در مورد کمک بشردوستانه به کشورهای 
جنگ زده صحبت می کرد نام کشــور »سوریه« را به 
اشــتباه »لیبی« عنوان کرد؛ آن هــم نه یک بار بلکه 
سه بار. پس از آن، مشــاوران رییس جمهوری آمریکا 
اعالم کردند که منظور وی از لیبی، سوریه بوده است.

بایدن چندی پیش نام »محمد اشــرف غنی« رییس 
جمهوری سابق افغانستان را به اشتباه »کیانی« خطاب 
کرد. همچنیــن بایدن با خطاب قــرار دادن »کاماال 
هریس« معاون خود با عنوان »خانم رییس جمهور« و 
نیز فراموش کردن اسامی برخی مقامات عالی رتبه تیم 
خود به مرکز حمالت و حتی تمسخر جمهوریخواهان 

تبدیل شده است.

نگاه قانون اساسی آمریکا به انتقال قدرت
واگــذاری قــدرت رییس جمهوری به معــاون خود 
پیش از این نیز ســابقه داشته اســت. »جورج دبلیو 
بوش« چهل وســومین رییس جمهوری آمریکا نیز در 
ســال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ که برای معاینه پزشــکی 
ســاالنه نیاز به بیهوشــی کامل داشت، قدرت خود را 
به معاونش واگذار کرده بــود.در ماه های پایانی دولت 
ترامپ با تســخیر کنگره بار دیگر این موضوع مطرح 
شــد. همچنین با تغییر موقت قدرت چند روز پیش 
در ســاختار قوه مجریه آمریکا، بار دیگر بســیاری از 
ناظران بر قانون اساسی ایاالت متحده تمرکز کرده اند.

در واگذاری موقت یا دائمــی قدرت رییس جمهوری 
آمریکا به معاون باید به متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا 
رجوع کرد. متمم ۲۵ ام به معاون رئیس جمهور اجازه 
می دهــد که در صورت ناتوانی رئیس جمهور از انجام 
وظایفش - مثاًل ناتوانی به خاطر مشــکالت جسمی 
یــا روحی - جای وی را بگیــرد.در واگذاری موقت یا 
دائمی قدرت رییس جمهوری آمریکا به معاون باید به 
متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا رجوع کرد. متمم ۲۵ 
ام به معاون رئیس جمهور اجازه می دهد که در صورت 
ناتوانی رئیس جمهور از انجام وظایفش - مثاًل ناتوانی 
به خاطر مشــکالت جســمی یا روحی - جای وی را 
بگیرد.با استناد به متمم مذکور، بایدن به طور موقت 
و برای چند ساعت اختیارات را به هریس واگذار کرد 
اما قضیه ترامپ با شرایط کنونی متفاوت است.فشار بر 
ترامپ را باید در چارچوب بند چهارم متمم ۲۵ تفسیر 
کرد. بند چهارم متمم که در ســال ۱۹۶۷ به تصویب 
رســید قید می کند که اگر معاون رییس جمهوری و 
اکثریت هیات دولت )۱۵ وزیر اصلی کابینه( در مورد 
بی کفایتی رئیس جمهوری هم عقیده باشند، می توانند 
او را ناتوان از انجام وظایفش معرفی کنند.کمتر از دو 
هفته مانده به پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، در 

پی حمله طرفداران وی به ســاختمان کنگره در روز 
۶ ژانویه )۱۷ دی ۹۹(، اعضای دموکرات کمیســیون 
قضائی مجلس نمایندگان با ارسال نامه ای به »مایک 
پنس« معاون وقت ریاســت جمهوری، خواستار سلب 
اختیار از ترامپ شــدند.در مجموع اگرچه سازوکاری 
قانونی برای برکناری رییس جمهور در قانون اساســی 
آمریکا ارائه شــده و حتی در دوره هایــی با توجه به 
اســتعفای رییس جمهوری، فوت او و حتی بســتری 
شدن در بیمارستان، متمم ۲۵ ام به جریان افتاده اما 
تاکنون از آن بــرای برکناری یک رئیس جمهوری در 

این کشور استفاده نشده است.

تغییر قدرت در کاخ سفید و تاثیر آن بر معادالت 
با تهران

روابط جمهوری اســالمی ایران که انتظار می رفت با 
روی کار آمدن بایدن و استقبال دموکرات ها از احیای 
برجام، ترمیم یابد تا به امروز تغییر چندانی نیافته است. 
بنابراین مواضع بایدن و تیم او برای حل اختالفات هنوز 
از سطح شعار فراتر نرفته و هیچ گونه تحریم و تنگنای 
اقتصادی از تهران برداشــته نشده است.اگرچه بایدن 
و هریس در برخی مســائل داخلی آمریکا با یکدیگر 
اختالف نظر دارند امــا رویکرد معاون رییس جمهوری 
در قبال جمهوری اسالمی و برجام را نمی توان خارج 
از چارچــوب رفتاری طیف دموکرات و سیاســت ۱۰ 
ماه گذشته دولت بایدن جســتجو کرد.اگرچه بایدن 
و هریس در برخی مســائل داخلی آمریکا با یکدیگر 
اختالف نظر دارند اما رویکرد معاون رییس جمهوری در 
قبال جمهوری اســالمی و برجام را نمی توان خارج از 
چارچوب رفتاری طیف دموکرات و سیاســت ۱۰ ماه 
گذشته دولت بایدن جستجو کرد.دموکرات ها از جمله 
خانم هریــس در رقابت های انتخاباتی برای تاختن بر 
ترامپ، سیاســت های  وی را در قبال ایران به چالش 
می کشیدند. هریس در یکی از سخنرانی های خود در 
آستانه انتخابات با بیان اینکه »رویکرد ترامپ در قبال 
ایران، آمریکا را منزوی کرده«، گفته بود: دولت ترامپ 
مساله تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را به سازمان 
ملل برد و فقط یک کشــور دیگــر به نفع ما رای داد.

اشاره هریس به نشســت شورای امنیت سازمان ملل 
بود که تنها کشور ذره ای جمهوری دومینیکن در کنار 
نماینده آمریکا ایســتاد و از ۱۵ عضو دائم و غیردائم 
شــورای امنیت، نمایندگان دیگر کشــورها از جمله 
متحدان اروپایی به قطعنامــه ضدایرانی رای ممتنع 
دادند و چین و روســیه نیز درآن نشســت، قطعنامه 
آمریکایی را وتو کردنــد.در موضوع برجام نیز هریس 
نگاهی همچون بایدن به مسائل هسته ای و مذاکرات 
ششگانه گذشته در وین دارد. معاون رییس جمهوری 
آمریکا حدود دو هفته پیش در ســخنانی اظهار کرد 
که »تمایل واشــنگتن برای بازگشت به برجام روشن 
است«؛ موضعی تکراری که بارها از زبان بایدن و دیگر 
کاخ سفیدنشینان جاری شده است. رفتار آمریکا اما با 
نتایج عینی و ملموس از جمله لغو تحریم ها است که 

می تواند اثربخش و احیاکننده برجام باشد.

هریس، ترامپ تر از بایدن

آیا هریس رییس جمهوری آمریکا خواهد شد؟
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محققان دانشــگاه کنتیکت آمریکا در مطالعه اخیرشان یک حسگر 
تصویربرداری فوق حســاس ســاخته اند که می تواند به سرعت و با 
دقت باال بر رشــد باکتری ها نظارت کند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از مدگجت، روش این محققان شامل تاباندن نور لیزر بر یک نمونه 
باکتری و ثبــت تصاویری از آن در جهات مختلف اســت تا بتوان 
یک تصویر ســه بعدی از باکتری مذکور به دست آورد. این تصاویر 
سه بعدی جزئیات قابل توجهی در مورد رشد و ویژگی های باکتری ها 
ارائه می دهند که این امر می تواند به محققان در شناســایی سریع 
آنتی بیوتیک های مفیدی که قادر به کشــتن این باکتری هستند، 
کمک کند.تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی یک فرآیند چالش برانگیز 

است و طی آن نمونه باکتریایی که از بیمار جدا شده است.

پژوهشــگران آمریکایی در پروژه جدید خود، امکان ابتالی گوسفندان 
به کروناویروس و شــدت آن را مورد بررسی قرار دادند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از نیــوز مدیکال نت، گروهی از دانشــمندان آمریکایی اخیرا 
 )2-SARS-CoV( »2حساسیت ابتال به »کروناویروس سندرم حاد تنفسی
را در گوسفند ارزیابی کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 
گوســفندان معموال کمتر در معرض ابتال به کروناویروس قرار دارند. با 
وجود این، حساسیت آنها در ابتال به نوع آلفای کروناویروس، نسبتا بیشتر 
است.کروناویروس سندرم حاد تنفسی2 که عامل بروز بیماری  کووید-۱۹ 
به شمار می رود، عمدتا سلول های اپیتلیال دستگاه تنفسی انسان را تحت 
تاثیر قرار می دهد. این ویروس به عنوان یک ویروس مشترک میان انسان 

و دام، طیف وسیعی از حیوانات را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

محققان »مرکز تحقیقات دیابت آلمان«)DZD( در مطالعه اخیرشــان 
اظهار کرده اند، انســولین می تواند ســطح دوپامین مغز که به هورمون 
شادی مشهور اســت را تغییر دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، 
هورمون انسولین در مغز انسان به عنوان مهم ترین انتقال دهنده  عصبی 
در سیستم پاداش)دوپامین( عمل می کند. انسولین سطح دوپامین را در 
ناحیه خاصی از مغز به نام  جسم مخطط)corpus striatum( یا استریاتوم 
یا نئواستریاتوم که فرآیندهای پاداش و عملکردهای شناختی را تنظیم 
می کنــد، کاهش می دهد. این تعامــل می تواند عامل مهمی در تنظیم 
متابولیسم گلوکز مغز و رفتارهای انسان در زمینه خوردن باشد.مطالعات 
نشان داده تعداد افرادی که در معرض چاقی و ابتال به دیابت نوع 2 قرار 

دارند در سراسر جهان در حال افزایش است.

ایجاد تصاویر 3 بعدی از 
باکتری ها با روشی جدید

گوسفندان هم به کروناویروس 
مبتال می شوند؟

هورمون شادی مغز در دست 
انسولین

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

غروب آفتاب در شهر به شدت آلوده دهلی هند/ رویترز

کانسپت گک ترامپچی ویژن ِامکو، نگاه به آینده 
ترامپچی که برند پرچم دار شرکت گک است شاید به خاطر جوینت ونچر خود با استالنتیس در کشورهای غربی شناخته باشد اما هدف 
نهایی این خودروساز تبدیل شدن به برندی جهانی است. جدیدترین کانسپت این برند می تواند نشانه ای از طراحی محصوالت هیبریدی 
و الکتریکی ترامپچی در آینده باشد.کانسپت ویژن امکو که در نمایشگاه گوانگژو 2۰2۱ معرفی شده پیش نمایشی از یک خودروی تولیدی 
است که سال آینده عرضه خواهد شد. البته طراحی نهایی مدل تولیدی با استفاده از نظرات مشتریان تولید خواهد شد. نیازی به گفتن 
نیست که ویژن امکو با طراحی خود کاماًل از سایر محصوالت ترامپچی جدا می شود چراکه دارای زبان طراحی خاصی بوده و می خواهد 
روش خاص خود را داشــته باشد.اســتایل علمی تخیلی این خودرو شامل زوایای تیز زیاد از جمله جلوپنجره بسیار بزرگ است. اگرچه 
شکل کلی این خودرو از عناصر شاسی بلندها سود می برد اما ویژگی های اسپورت قابل توجهی نیز قابل تشخیص است. کاپوت طویل و کم 
ارتفاع خودرو با بخش عقب فست بک مانند ترکیب شده و باعث شده فرم کلی ظریف و البته کمی عجیب ایجاد شود. چراغ های عقب 
نیز طبق گفته طراحان تداعی کننده شمشیرهای نوری بوده و طراحی کابین هم از شوکی که حاصل شکسته شدن دیوار صوتی است 

الهام گرفته تا بر نکات عجیب این خودرو بازهم افزوده شود.

گفت وگوی توماس باخ با تنیس باز گمشده چینی
تنیسور زن چینی به رئیس کمیته بین المللی المپیک گفت که سالم است.به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری تاس، توماس 
باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک )IOC( با پنگ شوآی، تنیس باز چینی، ارتباط ویدیویی برقرار کرد. این ورزشکار به باخ گفت 
که در امان است، اما از او خواست که رازداری خود را حفظ کند. پنگ شوآی گفت که در خانه خود در پکن زندگی می کند و 
اکنون ترجیح می دهد با دوستان و خانواده وقت بگذراند و همچنین قصد دارد به بازی تنیس ادامه دهد.اما ترهو، رئیس کمیسیون 
ورزشکاران IOC و لی لینگوی عضو کمیته بین المللی المپیک در چین نیز با این تنیسور گفتگو کردند. در پایان مکالمه، باخ زمانی 
که پنگ شوآی را به یک شام   در رستوران دعوت کرد که تنیسور چینی موافقت کرد.در 2 نوامبر، پنگ شوایی پیامی را در صفحه 
ویبو خود منتشر کرد. در آن،  یک مقام ارشد حزبی و دولتی چین را متهم به ایجاد رابطه صمیمی کرد. پس از مدتی این پیام 
حذف شد اما محتوای آن در شبکه های اجتماعی منتشر شد. پس از آن، نظرات در صفحه ورزشکار غیرفعال شد و خود صفحه 
در جستجوهای Weibo و Baidu نمایش داده نشد.با وجود بحث در مورد این موضوع در شبکه های اجتماعی، رسانه های چینی 

از انتشار این رسوایی خودداری کردند. وزارت خارجه چین نیز از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

بنشین دمی، هک خون شد دل من ز چاره سازیرب من نمی نشینی نفسی هب دلنوازی
تو رخ هک رب فروزی و سر هک رب فرازی؟همه سر رب آستان تو نهاده ایم، ات خود

منت، ای کمر، هچ گوی؟ هک رب آن میان الرغ
گاری؟ سر زلف می رتازی؟رغض تو کشتن ماست و گرهن از هچ معنیهچ لطیف می نمایی! هچ شگرف می ربازی! چو رود ز بوهسٔ تو سخنی، سخن نگویمرخ خوب می ن
هک حدیث تنگ دستان نبود چنان نمازی ن توقع جگر من مسلمان بخوری بدا
هک شود هب کشتن من دل کافر تو غازی

پیشنهاد

چهره روز

خیابان کاتالین
خیابان کاتالین اثر دیگری از نویسنده مجارستانی، ماگدا 
ســابو است که می توان گفت با »رمان در« به محبوبیت 
رســید. کتاب حاضر برنده جایزه سه وِن – بهترین رمان 
اروپایی در سال 2۰۰۷ – شد و برای درک بهتر داستان 
آن، نیاز است خواننده پیش زمینه ای از تاریخ مجارستان 
در قرن بیســتم داشته باشد. خوشبخناته مترجم کتاب 
در مقدمه خود این کار مهم را انجام داده اســت. خیابان 
کاتالین، داستان زندگی ســه خانواده را روایت می کند 
که در همسایگی هم، در بوداپست قبل از جنگ جهانی 
دوم زندگی می کنند و روابــط نزدیک و صمیمانه ای با 
هم دارند. بعد از شروع جنگ، زندگی این سه خانواده از 
هم فرو می پاشد، مجارستان توسط نازی ها اشغال و تمام 
اعضای یکی از این سه خانواده که یهودی هستند، کشته می شوند.پس از جنگ هم رژیم کمونیستی، 
آن هــا را مجبور به ترک خانه هایشــان در خیابان کاتالین و زندگی در یــک آپارتمان کوچک و محقر 
می کند. از همین رو خیابان کاتالین تبدیل به بهشت گمشده شخصیت ها و نمادی از کودکی و زندگی 
از دست رفته آن ها می شود. دیگر هیچ چیز درباره زندگی آن ها مثل گذشته نیست، و تضاد بین زندگی ای 

که باید وجود می داشت با زندگی ای که وجود دارد، غیرقابل است.
شروع کتاب خیابان کاتالین چنین است:

فرایند پیرشدن آدم ها به چیزی که رمان ها یا کتاب های پزشکی دربارهٔ پیرشدن می گویند ربط چندانی 
ندارد. نه هیچ اثر ادبی نه هیچ دکتری آن نور روشنایی بخش را به ساکنان سابق خیابان کاتالین نبخشیده 
بود که بنا بود در سنین پیری بر گذشته شان بتابد، نوری که دهلیز تار و محوی را که در دهه های گذشتهٔ 

زندگی شان از آن گذر کرده بودند روشن می کرد، ....

محمدتقی بهار
محمدتقی بهار )۱۸ آذر ۱2۶۵ ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ ملقب 
به ملک الشعرا و متخلص به »بهار«، شاعر، ادیب، نویسنده، 
روزنامه نگار، تاریخ نگار و سیاســت مدار معاصر ایرانی بود. 
محمدتقی بهار پنجشــنبه ۱2 ربیع االول ۱۳۰۴ هجری 
قمری، برابر با ۱۸ آذر ۱2۶۵ هجری خورشیدی در مشهد 
زاده شد.یحیی آربا تا نیما، جلد دوم، صفحه ۱2۳ در مورد 
ملک الشعرا بهار نوشته است: »میرزا محمدتقی متخلص 
به بهار روز پنجشــنبه ۱2 ربیع االول از سال ۱۳۰۴ ه .ق 
در شهر مشهد به دنیا آمد. بهار ادبیات فارسی را نخست 
نزد پدرش آموخت و از هفت سالگی آغاز به سرودن شعر 
کرد. بهار از چهارده ســالگی به اتفاق پدرش در مجامع 
آزادی خواهان حاضر شــد.  بهار بیســت ساله در جمع 
مشروطه خواهان خراسان درآمد.«همچنین ملک الشــعرا بهار، در زندگی نامه خود آورده است:»در سال 
۱۳۰۴ هجری قمری، ماه ربیع االول، شــب دوازدهم، در مشــهد که از شــهرهای خراسان است به دنیا 
آمدم.«پدرش میرزا محمدکاظم صبوری، ملک الشعرای آستان قدس رضوی در زمان ناصرالدین شاه بود؛ 
مقامی که پس از درگذشت پدر، به فرمان مظفرالدین شاه، به بهار رسید. خاندان پدری بهار خود را از نسل 
میرزا احمد کاشــانی )درگذشتهٔ ۱22۹(، قصیده سرای سرشناس عهد فتحعلی شاه می دانند و به همین 
جهت پدر بهار تخلص صبوری را برگزید. مادرش از یک خانوادهٔ گرجی، که در دورهٔ عباس میرزا به ایران 
آمده بودند، بود.مادرش نیز مانند پدر اهل ســواد و شعر و دانش بود. براساس سال شمار زندگی بهار به 
قلم محمد گلبن، محمد تقی بهار در سال های آخر عمر به بیماری سل مبتال شد و در سال ۱۳2۶ برای 
مداوا از تهران به سوئیس رفت. وی سرانجام در روز اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۰، در ساعت ۸ صبح، 

در منزلش در خیابان ملک الشعرا بهار، خیابان تخت جمشید فوت کرد .

فرهنگ

زندگی شخصی و حرفه ای »لی میلر«، عکاس خبری 
معروف آمریکایی، در فیلمی با بازی »کیت وینسلت« 
جلــوی دوربین می رود.به گزارش ایرنا از روزنامه هنر 
چاپ لندن، لی میلر که کار خود را به عنوان دستیار 
من رِی، هنرمند سورئالیســت آمریکایی، آغاز کرد و 
سپس در جنگ جهانی دوم به عنوان عکاس خبری 
مشغول به کار شد، شخصیت اصلی فیلمی است که 
فیلمبرداری آن از ســال 2۰22 آغاز می شود.در این 
فیلم که لی )Lee( نام دارد، کیت وینســلت نقش لی 
میلر و جود ال و جاش اوکانر نقش همسر و پسر او را 
ایفا خواهند کرد. این فیلم ســتاره دیگری نیز دارد و 
قرار است ماریون کوتیار در نقش مدیر فرانسوی مجله 
ُوگ )Vogue( به ایفای نقش بپردازد.  فیلم لی روی دهه پرحادثه زندگی این عکاس یعنی از سال 
۱۹۳۸ تا ۱۹۴۸ تمرکز داشــته و براســاس کتاب زندگینامه زندگی های لی میلر )۱۹۸۵( نوشته 
پسرش، آنتونی پنروز، ساخته می شود.الیزابت میلر معروف به لی میلر پس از یک دوره کوتاه کار در 
حوزه مد و فشن، از من ری در پاریس عکاسی آموخت و سپس به انگلیس مهاجرت و برای مجله 
انگلیسی وگ عکاسی کرد. از جمله کارهای پرخطر و دشواری که این عکاس در دوران کار حرفه ای 
خود انجام داد، می توان به پوشــش آزادســازی اردوگاه کار اجباری داخائو اشاره کرد.الن کوراس، 
فیلمبردار من به اندی وارهول شلیک کردم )۱۹۹۶(، کارگردانی فیلم لی را برعهده خواهد داشت و 

فیلمنامه این فیلم را لیز هانا، نویسنده فیلم پُست با بازی مریل استریپ، می نویسد.

ساخت زندگینامه عکاس معروف خبری 
با بازی »کیت وینسلت«
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