
سراب وام ۱۰۰ میلیونی پیش روی 
بورسی ها؟!

شاید ارائه وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی، عجیب ترین وعده ای باشد 
که طی یک سال گذشته به سهامداران بورسی برای جبران خسارت 
آن ها داده شــده است؛ وعده ای که حتی مشخص نیست قرار است 
از چه محلی تامین شود و به زعم کارشناسان بیشتر همانند سرابی 
است که قرار نیســت به چشمه ای برســد!به گزارش ایسنا، چند 
روزی می شــود که موضوع »پیشــنهاد پرداخت وام ۱۰۰میلیونی 
قرض الحسنه به ســهامداران متضرر بورس« از سوی  نایب رئیس 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس مطرح شده است.

آنطور که در خبرها آمده، محمد خدابخشــی از پیشنهاد پرداخت 
وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی به ســهامداران ُخــرد در قبال قرارگرفتن 
ســهام به عنوان وثیقه خبر داده و اعالم کرده اســت که با توجه به 
ضرر ســهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه، در جلسه با رئیس 
ســازمان بورس پیشنهاد دادم در قبال ارزش تابلو سهامی به عنوان 
وثیقه لحاظ شــود، تا وام قرض الحســنه ای بین ۵۰ تا صد میلیون 
تومان به آنها پرداخت شــود.به گفته وی، این وام با بازپرداخت سه 
تا پنج ســاله می تواند بخشــی از ضرر این افراد را جبران و به این 
ســهامداران خرد کمک کند و در مقابل از سهام این افراد می توان 
به عنوان وثیقه استفاده کرد.درمورد این پیشنهاد، چند سوال اساسی 
مطرح است که مهمترین آن این سوال است که منبع تامین این وام 
کجاست؟ این پیشنهاد عالوه بر اینکه در بودجه دیده نشده است، 
بار مالی زیادی روی دوش دولت می گذارد.از طرف دیگر گفته شده 
است که وثیقه این وام، همان سهام خریداری شده است، یعنی فرد 
بایــد حداقل به اندازه وامی که قصد دارد بگیرد، باید ۱۰۰ میلیون 
تومان سهام داشته باشد و جالب است که با دریافت این وام، سهام 
به صورت کامل باید بلوکه و در گرو بانک گذاشته شود.حتی محسن 
علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز از این پیشنهاد 
انتقاد و اعالم کرده است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
چنین صحبتی را با رییس سازمان بورس مطرح کرده است اما این 
صحبت فقط در حد پیشــنهاد بوده و اجرای آن غیر ممکن است. 
مشخص نیســت که صحبت مطرح شده در زمینه اعطای وام قرار 
است از کدام منبع در اختیار سهامداران قرار بگیرد.علیزاده به حضور 
میلیون ها ســهامدار در بازار اشاره کرد و افزود: حتی اگر قرار باشد 
که رقم ۵۰ میلیون تومان به عنوان وام به سهامداران تعلق بگیرد، 
عدد به دســت آمده به حدی کالن است که هیچ منبع مالی برای 
چنین واریزی وجــود ندارد.لذا انتظار می رود در روزهایی که هنوز 
هم سهامداران شاهد از بین رفتن سرمایه های خود در بازار سرمایه 

هستند، مسئوالن پیشنهادات اجرایی به مردم ارائه دهند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: نزدیک به ۳۴ سال از پایان جنگ گذشته است و دشمنان ما جرات نکردند یک تیر به طرف 
ما شلیک کنند و از این به بعد هم جرات نخواهند کرد وارد درگیری نظامی با ما شوند.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سرتیپ پاسدار علی فدوی دیروز 
چهارشنبه در تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگ تحت عنوان »نمایش اقتدار حضور بسیج« که در مصالی بزرگ تهران برگزار شد، افزود: 
دشمنان ضعیف و بزدل ما جرات نمی کنند با جنگ سخت و نظامی با ما درگیر شوند، زیرا در حال حاضر ۳۴ سال است که از پایان جنگ تحمیلی می گذرد، 

ولی دشمن جرات نکرده حتی یک تیر هم به سمت ما شلیک کند و از این به بعد هم جرات نخواهند کرد....

www.sobh-eqtesad.ir

فدوی: 

دشمن جرات درگیری جنگ نظامی با ما را ندارد
info@sobh-eqtesad.ir

 رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام تبریک به مناسبت هفته 
بسیج تأکید کردند؛

مشکل گشایی در همه مسائل با همت 
بلند، درست اندیشی و توکل به خدا

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی با تبریک هفته بســیج،»همت 
بلنــد، خردمندی، درست اندیشــی و توکل به خــدا« را ابزارهای 

تجربه شده برای غلبه بر مشکالت کشور دانستند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 

این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفته  بســیج بر همگان مبارک باد، بویژه بــر رویش های تازه و با 
طراوت بســیجی که همچنان مانند نســل پیش از خود، فرزندان 

محبوِب امام راحل عظیم الشأنند.
عزیزان!

قدرشــناس جایگاه خود باشید و بدانید که با هّمت بلند، و در پرتو 
خردمندی و درست اندیشــی، و با اعتماد و توّکل به خداوند دانا و 
توانا، می توانید در همه  مســائل عمومی کشور و ملت، اثربخش و 

مشکل گشا باشید. این تجربه  چند دهه  ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمةاهلل

سّیدعلی خامنه ای
۳ آذر ۱۴۰۰

رئیس سازمان بسیج: 
کار بسیج در گام دوم انقالب آبادانی ایران است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما صدای فروریختن ستون های پوشالی موجودیت رژیم صهیونیستی 
را شنیدیم و از اوضاع آن رژیم دقیقا خبر و بر آن اشراف داریم. ما می دانیم کسانی که با اجبار به سرزمین های 
اشــغالی کوچ کرده اند منتظر فرصت هستند که به سرزمین های اصلی خود بازگردند.به گزارش خبرگزاری 
فارس از مشــهد، سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا ســلیمانی دیروز در رزمایش اقتدار بسیجیان که در مرکز 
تخصصی بســیج در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: سکان داری دولت انقالبی و جهادی باعث تشکیل چنین 
دولتی در نظام مقدس جمهوری اســالمی شــد و همان طور که دفاع مقدس ملت ایران باعث شکل گیری 
جبهه مقاومت شد، دولت اسالمی ایران هم منشا شکل گیری دولت های اسالمی در جهان اسالم قرار گرفت.

رییس سازمان بسیج مســتضعفین با ابراز بر اینکه از رهبر معظم انقالب به دلیل صدور پیام شعف برانگیز 
و امید بخش به بســیجیان مبنی بر این که امید است فصل جدیدی در نقش آفرینی بسیج در عرصه های 
متنوع خدمتگزاری به ملت و نظام گشــوده خواهد شــد تشکر می کنیم، ادامه داد: عمل به تدابیر رهبری و 
خدمتگزاری به ملت در همه عرصه ها پاسخ بسیجیان به این پیام است.وی تشریح کرد: ما اکنون در گام دوم 
انقالب و در هر قرنی تحوالت بزرگی را شاهد هستیم، در قرن ۱۴ قمری این تحول، پیروزی انقالب اسالمی 
و یک اَبَر تحول بود و سر منشا تحوالت دیگر شد و آثار آن را امروز می بینیم.سردار سلیمانی با اشاره به اینکه 
به بن بست رسیدن اندیشه سوسیالیسم و مارکسیم، فروافتادن علم اقتدار امپریالیسم، به حاشیه رانده شدن 
گفتمان مذهب مسیحیت به اعتراف واتیکان، فرو افتادن علم پوشالی به ظاهر قدرتمند رژیم صهیونیستی در 
چشمان ملل دنیا اتفاقاتی تاثیر پذیرفته از ابَر تحول پیروزی انقالب اسالمی ایران بود.رییس سازمان بسیج 
مستضعفین در ادامه تبیین کرد: ابَر تحول و حادثه بزرگ دیگری از مسیر انقالب اسالمی ایران پیش روی 
بشریت قرار دارد که باعث می شود با پیشقراولی ملت ایران در سایه تدابیر مقام معظم رهبری و عمل به بیانیه 
گام دوم انقالب، ملت های مســلمان در کنار هم قرار گیرند، دوباره شکوه و عظمت جهان اسالم رخ نماید، 
منشاء خیر و سعادت بشر شده و کشورهای مسلمان را از زیر سلطه استعمارگران و اشغالگران نجات دهد.وی 
با اشاره به اینکه در متن این تحول به فرموده امامین انقالب نابودی رژیم صهیونیستی خواهد بود، ادامه داد: 
ما صدای فروریختن ستون های پوشالی موجودیت رژیم صهیونیستی را شنیدیم و از اوضاع رژیم صهیونیستی 
دقیقا خبر و بر آن اشــراف داریم، ما می دانیم کسانی که به اصرار به سرزمین های اشغالی کوچانده شده اند 
منتظر فرصت هستند که به سرزمین های اصلی خود بازگردند و امالک خود را در سرزمین های اصلی حفظ 
کرده اند، در خود یهودیان هم باور بر این است که این رژیم از ابتدای تاسیس خود تا بیش از ۸۰ سال دوام 
نخواهد داشــت که حدود ۷۰ ســال آن سپری شده است.سردار ســلیمانی ابراز کرد: ملت ایران در انقالب 
اسالمی دریچه های صلح، آزادی، عدالت، شرافت، عظمت و عزت را بر جهانیان گشود، ما هیچگاه به دنبال 
جنــگ افروزی نبوده ایم اگر چه مورد تجــاوز قرار گرفتیم اما دفاع کردیم حرکت زیبایی که در دوران دفاع 
مقدس با حضور نیروهای مردمی انجام شــد، دفاعی علوی و عاشورایی بود و این باعث شکل گیری الگوی 
جبهه مقاومت در مقابل اشغالگران شد.رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در این مرحله هم ملت 
ایران به دنبال تکامل دولت اسالمی، جامعه پردازی و تمدن نوین اسالمی است، متذکر شد: ملت ایران با دقت 
کامل همه ظرفیت ها را دنبال خواهد کرد.وی پیام رزمایش اقتدار بسیجیان را آمادگی کامل برای فداکاری 
ملت در راه آرمان های امام)ره(، تدابیر رهبر معظم انقالب و مطالبات مردم بزرگ ایران به خصوص در تامین 
امنیت پایدار دانست و تکمیل کرد: بسیج برای برای استقرار نقش آفرینی ملت بزرگ ایران در مسیر دولت 
سازی، جامعه پردازی و تحقق تمدن نوین اسالمی می کوشد.سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: کار بسیج در 
گام دوم انقالب بیشتر آبادانی و ساختن ایرانی در حد و عظمت ملت آن است و شرایط فراهم شده و همه 
قوا اهتمام بر تحقق این هدف دارند و ملت با استفاده از تجربیات گذشته و محور قرار دادن جوانان با امید به 

موفقیت و با روحیه جهادی این مسیر را طی می کند.

هر چند ایران در دهه های گذشــته فرصت های 
بســیاری را برای حضور در مجامــع بین المللی 
همکاری های اقتصادی از دســت داده اما حضور 
در سه پیمان منطقه ای، مسیری جدید را در این 
حوزه گشوده اســت.به گزارش ایسنا، براوردهایی 
که از وضعیت تجارت جهانی منتشــر شده نشان 
می دهد که امروز بخش مهمی از تجارت جهانی، 
میان کشورهای همســایه و کشورهای حاضر در 
یــک منطقه انجام می شــود و در این میان ایران 
عملکردی پررنگ دارد و به جز چین، سایر شرکای 
اصلی تجاری ایران را همســایگان و کشــورهای 

حاضر در منطقه تشکیل می دهند.
با این وجود، با گسترش حوزه فعالیت های سازمان 
تجارت جهانی، تعداد قابل توجهی از کشــورهای 
جهان به این ســازمان پیوسته اند و اصول جهانی 
را اجرایی می کنند، هر چند در سال های گذشته 
بارها صحبت های مختلفی درباره فراهم شــدن 
مقدمات الزم برای پیوستن ایران به این سازمان 
مطرح شده اما هیچگاه در عمل موانع باقی مانده، 
برداشته نشده اند.در کنار عدم عضویت در سازمان 
تجارت جهانی، ایران در ســال های گذشته و در 
چند دوره مختلف تحت فشار تحریم های آمریکا 
قرار داشته که بسیاری از دیگر کشورها نیز به آن 
پایبنــد بوده اند و همین موضوع توســعه تجارت 
بین المللی ایران را با مشــکل مواجه کرده است. 
قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف دیگر 
موضوعی اســت که تجارت ایران را تحت الشعاع 
خود قــرار داده و نقل و انتقــاالت بانکی و ارزی 
را دشــوار کرده است.در چنین شرایطی، استفاده 
حداکثری از تمامی گزینه هــای موجود، راهبرد 
ایران در سال های اخیر بوده است و همانطور که 
مقامات دولتی بارها تصریح کرده اند، گســترش 
حضور در بازار کشورهای منطقه و همسایه راهبرد 
کوتاه مدت کشور برای افزایش حجم صادرات به 
حساب می آید.هر چند ایران در سال های گذشته 
جای پای خود را در بازار کشورهایی مانند عراق، 
افغانســتان و حتی ترکیه محکم تر از قبل کرده 

است اما براوردهای سازمان توسعه تجارت نشان 
می دهد که میزان واردات ساالنه کشورهای منطقه 
خلیج فارس بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دالر اســت و 
سهم ایران از این بازار بسیار گسترده محدود باقی 
مانده است.در کنار مذاکرات دو جانبه و همکاری 
با کشــورهایی که ایران با آنها مرز مشترک دارد، 
قرار گرفتن در پیمان های اقتصادی مشــترک که 
به برقراری امتیازات اقتصادی برابر منجر می شود، 
یکی از اولویت هایی اســت که ایــران باید به آنها 
دســت پیدا کند.قدیمی ترین پیمــان اقتصادی 
مشــترک منطقه ای که ایران در آن عضویت دارد 
به گروه اکو مربوط می شــود. هرچند سنگ بنای 
ابتدایی ایــن پیمان اقتصادی پیــش از پیروزی 
انقالب گذاشته شد اما در ساال ۱۹۸۵، این پیمان 
اقتصادی بار دیگر با محوریت ایران و با نام اکو کار 
خود را آغاز کرد. اکو با عضویت ایران، پاکســتان 
و ترکیه کار خود را آغاز کرد اما از ســال ۱۹۹۲، 
قزاقستان،  آذربایجان،  افغانســتان،  کشــورهای 
قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 
نیز به آن پیوستند.پیمان اکو در حوزه های تجارت، 
حمل و نقل، انرژی، کشــاورزی، منابع انســانی 
و روابط بیــن المللی فعالیت می کند و توســعه 
اقتصادی پایــدار میان کشــورهای عضو، حذف 
تدریجی موانع تجاری منطقه ای، نقش آفرینی در 
تجارت جهانی، توســعه حمل و نقل و آزادسازی 
اقتصادی و خصوصی ســازی اصلی ترین اهداف 
اکو را تشــکیل می دهند.با توجه به نقش محوری 
ایران در تاسیس و ادامه فعالیت های اکو، اجالس 
پیــش روی این گروه که در ترکمنســتان برگزار 
خواهد شد، می تواند برای کشور مقدمات توسعه 
همکاری های منطقــه ای و البته افزایش صادرات 
غیرنفتی را فراهم کند.قزاقستان و قرقیزستان دو 
عضو پیمان اکو هستند که در دیگر گروه اقتصادی 
که ایران اخیرا به آن پیوسته نیز حضور دارند. در 
آبان ۱۳۹۸، ایران عضویت ســه ساله و آزمایشی 
خــود در پیمان اقتصادی اوراســیا را آغاز کرد و 
طبق اعالم ســازمان توســعه تجارت تا دو سال 

آینده مقدمات شکل گیری یک تجارت آزاد میان 
ایران و اعضای این پیمان فراهم خواهد شد.پیمان 
اوراسیا نیز در سال ۲۰۱۴ با محوریت کشورهای 
روســیه، قزاقســتان و بالروس به امضا رسید و 
سپس ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند. 
تخفیف در تعرفه های تجاری و حرکت به ســمت 
تجارت آزاد چند جانبه، اصلی ترین هدف گذاری 
اوراســیا به حساب می آید و پس از پیوستن ایران 
به این پیمان، با وجود کاهش آمار تجارت کشور 
تحت تاثیر کرونا، میزان تجارت با کشورهای عضو 
این پیمان کاهش چشــم گیری نداشته است.در 
اوراسیا، تراز تجاری ایران با تمامی کشورهای عضو 
به جز روسیه مثبت است و به این ترتیب ظرفیت 
صادراتی قابل توجهی در این مقاصد وجود دارد. از 
سوی دیگر ایران توانسته بخشی از نیاز مواد اولیه 
و کاالهای اساســی خود را در ســال های اخیر از 
طریق از روسیه براورده کند.در کنار اکو و اوراسیا، 
ایــران چند ماه قبــل عضویت خــود در پیمان 
اقتصادی شــانگهای را نیز نهایی کرد. این پیمان 
اقتصــادی با حضور تعداد زیــادی از اقتصادهای 
نوظهور جهانی تشــکیل شــده و محوریت آن با 
چین است. چین در طول تمام سال های گذشته 
همواره اصلی ترین شریک اقتصادی ایران بوده و در 
کنار آن با آمار قابل توجه رشد اقتصادی طوالنی 
مدت، به زودی به قدرت برتر اقتصادی جهان بدل 
خواهد شد.احیای جاده ابریشم و استفاده از نقش 
ترانزیتی ایران در اتصال شمال به جنوب و شرق به 
غرب و توسعه صادرات به مقاصد دورتر صادراتی 
در شــرق آســیا، اصلی ترین راهبردهای ایران در 
گروه اقتصادی شــانگهای را تشکیل می دهد.هر 
چند جز اکو، عضویت ایران در دو گروه اقتصادی 
دیگر تازگی دارد و هنوز ابعاد دقیق آن مشــخص 
نیســت اما به نظر می رسد در شرایطی که برخی  
محدودیت هــای اقتصادی، برای انــزوای اقتصاد 
ایران تالش می کنند، عضویت و فعالیت گسترده 
در این پیمان ها برای ایران دستاوردهای مهمی در 

بر خواهد داشت.

روزهای بهتر اقتصاد ایران با سه پیمان تجاری

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت:یک دادگاه داوری بین المللی، دولت بحرین را که 
ســرمایه گذاری بانک های ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت 
کرده بود به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت محکوم کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در اینستاگرام خود نوشت: یک 
پیروزی حقوقی: با تالش چند ساله ای که داشتیم، یک دادگاه داوری بین المللی، 
دولت بحرین را که با هدف سیاســی و نقض قوانین بین المللی، ســرمایه گذاری 
بانک هــای ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را ســلب مالکیت کرده بود، به 

پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه های دادرســی محکوم 
کرد.به گزارش مهر، طبق قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت ذخایر ارزی کشور از 
وظایف بانک مرکزی است و این بانک از سال های گذشته که روابط سیاسی بین 
دو کشور ایران و بحرین در سطح مطلوب ارزیابی می شد، نسبت به سرمایه گذاری 
در بانک های کشور بحرین اقدام کرد.در حمایت از قطع روابط سیاسی کشورهای 
عربستان و ایران و پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت بحرین در دی ماه ۱۳۹۴ 
با ایران، بانک های بحرینی از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کرده و 

همکاری های بانکی را نیز متوقف و به رغم مکاتبات و پیگیری های متعدد، حتی 
از اســتفاده از دارایی یاد شــده برای پرداخت هزینه های مراسم حج و انجام امور 

بشردوستانه و تأمین بخشی از هزینه های همه گیری کرونا نیز خودداری کردند.
بنابراین، به دلیل رویکرد سیاســی، مغرضانــه و تبعیض آمیز دولت بحرین، طرح 
دعوای ســرمایه گذاری علیه دولت متعاهد )بحرین( براساس »موافقتنامه تشویق 
و حمایت متقابل از ســرمایه گذاری بین دولت جمهوری اســالمی ایران و دولت 

پادشاهی بحرین« در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

جزییات نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی 

 اولویت با مهار تورم و رونق تولید
رئیسی در جلسه هیئت دولت:

به حقوق های نجومی خاتمه داده شود
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت یک صدایی در دولت، گفت: سند تحول دولت 
در ۳۷ مسأله اصلی کشور تدوین شده که به زودی اعالم خواهد شد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیروز )چهارشنبه( در جلسه هیئت دولت 
ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تشکر از خدمات بسیجیان به همه بخش های 
کشور، گفت: بسیج در مسکن سازی، اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی اقدامات 
خوبی انجام داده است و می تواند برای همه بخش ها گره گشا باشد.وی با اشاره 
به فعالیت بســیج در طرح غربالگری شهید سلیمانی، اظهار داشت: نقش بسیج بسیار اثرگذار است و بسیجیان 
نیروهای مخلص و کارآمد هستند و استفاده از این ظرفیت می تواند کارها را دقیق تر و سریع کند. امروز بسیجی 
بودن و داشتن روحیه بسیجی از شاخص های مهم تحرک و پویایی در دولت است.رئیس جمهور با اشاره به شیوع 
بیماری کرونا و موفقیت دولت در تامین واکسن و واکسیناسیون عمومی، بیان کرد: پس از موضوع کرونا مسأله 
اصلی دولت معیشت مردم است، وزرا نیز اقدامات انجام شده خود در این زمینه را برای مردم تبیین کنند.رئیسی 
در مورد مشکالت آب در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: باید مصوباتی که در این مورد انجام 
شده، پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود. مسأله تامین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است.وی ضمن تشکر 
از سرپرســت وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری کالس های مدارس به صورت حضوری، گفت: والدین دانش 
آموزان هم از برگزاری توامان کالس ها به صورت حضوری و غیر حضوری راضی هستند.رئیس جمهور با اشاره به 
موضوع حقوق های غیر متعارف تصریح کرد: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت 
و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره 
حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.رئیسی در همین زمینه از سازمان 
اداری و اســتخدامی کشور خواست هر چه ســریع تر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام 
پرداخت عادالنه حقوق و دســتمزد اقدام کند.وی تاکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه هایی اجازه تعیین حقوق 
برای شرکت ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت های نابرابر 
و غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست.رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت یک صدایی در 

دولت، گفت: سند تحول دولت در ۳۷ مسأله اصلی کشور تدوین شده که به زودی اعالم خواهد شد.

فرمانده کل سپاه: 

بسیج و ملت از هم جدا نیستند
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رئیس اسبق بانک مرکزی:

بحرین در قضیه فیوچر بانک، 
به پرداخت 200 میلیون یورو 
محکوم شد
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فدوی: گزیده خبر

دشمن جرات درگیری جنگ نظامی با ما را ندارد
تهران- ایرنا- جانشــین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی گفت: نزدیک به ۳۴ ســال از پایان جنگ گذشته 
است و دشمنان ما جرات نکردند یک تیر به طرف ما شلیک 
کنند و از ایــن به بعد هم جرات نخواهند کرد وارد درگیری 
نظامی با ما شــوند.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سرتیپ 
پاســدار علی فدوی دیروز چهارشنبه در تجمع بزرگ ۵ هزار 
نفری بســیجیان تهران بزرگ تحت عنــوان »نمایش اقتدار 
حضور بسیج« که در مصالی بزرگ تهران برگزار شد، افزود: 
دشمنان ضعیف و بزدل ما جرات نمی کنند با جنگ سخت و 
نظامی با ما درگیر شــوند، زیرا در حال حاضر ۳۴ سال است 
که از پایــان جنگ تحمیلی می گذرد، ولی دشــمن جرات 
نکرده حتی یک تیر هم به ســمت ما شــلیک کند و از این 
بــه بعد هم جرات نخواهند کرد، زیرا به دلیل باال بودن طراز 
انقالب اســالمی هیچ یک از محاســبات آنها برای جنگ با 
ایران برای آنها ضرر خواهد داشت.جانشــین سپاه پاسداران 
گفت: دشــمنان برای همین از جنگ نظامی فرار کرده و به 
دنبال جنگ اقتصادی، فرهنگی، رسانه ای رفته اند. قاطعیت 
و توانمندی بسیج به میزانی اســت که در این نوع جنگ ها 
وارد شــده است و مسلما پایان این جنگ ها پیروزی با حزب 
اهلل و بسیج و انقالب اسالمی است.فدوی ادامه داد: دشمنان 
در هیچ یک از دشمنی ها و جنگ هایی که با ما انجام دادند، 
موفق نشدند و نمی شوند و نمی توانند در مقابل جبهه اسالمی 
یک پیروزی بدست آورند.وی گفت: امام شجره طیبه بسیج 
را بنا نهاد و بیش از ۴۲ ســال است این شجره طیبه بزرگ و 
قوی می شود و آنچنان قوت و قدرتی پیدا کرده که دشمنان 
نمی توانند یک پیروزی را در برابر جبهه حق انقالب اسالمی 
یاد کنند و بشمارند.فدوی ادامه داد: در بیش از ۴۲ سالی که 
از عمر انقالب اسالمی می گذرد، بسیجیان در همه صحنه ها 
شــش دانگ پای کار بودند وبســیجیان حتی به قیمت جان 
خود پای کار بودند.جانشــین فرمانده کل سپاه افزود: ما باید 
از ایــن تجربه بی نظیر و گرانبهــا درس بگیریم که همانطور 
که در جنگ های گذشــته توانســتیم به تکالیف خود عمل 
کنیم در صحنه های دیگر هم این کار را انجام دهیم.وی گفت: 
وقتــی که ملتی دلداده به خاطر خــدا به دنبال امامین خود 
گام به گام و همه جانبه ایســتاده باشند و فرمان ببرند قطعاً 
هیچ جبهه باطلی نمی تواند بر جبهه حق پیروز شود.ســردار 
فدوی افــزود: خداوند با صراحت در قرآن گفته که دو حزب 

بیشتر در دنیا نیست؛ یکی حزب خدا و یکی حزب شیطان و 
خداوند فرموده اراده کرده ام که هیچگاه حزب شیطان پیروز 
نمی شود و همواره حزب خدا پیروز است.جانشین فرمانده کل 
ســپاه ادامه داد: ما شرایط و شروطی که خداوند اعالم کرده 
را انجــام دادیم و خداوند به وعده خود عمل کرد و این نتایج 
بی نظیر در بیش از ۴۲  سال فراهم شد. وقتی کارهای دشوار 
و ســخت با پیروزی جبهه حق همراه بوده، در سایر عرصه ها 
هم این پیروزی ها می تواند تداوم داشته باشد.جانشین فرمانده 
ســپاه ادامه داد: بیش از  ۱۰۰ هزار شــهید بسیجی و  بیش 
از ۴۰ هزار شهید پاســدار و وجود بیش از ۲۰۰ هزار شهید 
در انقالب اســالمی موید این است که همه دلدادگان انقالب 
اسالمی و در راس آنها همه بسیجیان پای کار بوده اند.سردار 
فدوی گفت: در عرصه سایبری بسیج با توانمندی وارد شده 
است و دشــمنان انقالب اســالمی را ذله کرده است باید از 
این تجربه بی نظیــر و گرانبها درس بگیریم، همانطور که در 
جنگهای گذشته توانســته ایم به تکالیف خود عمل کنیم و 

خداوند متعال به وعده خود عمل کرد و پیروزی حاصل شد، 
در صحنه های دیگر هم این کار را انجام دهیم.وی افزود: االن 
بدتر از جنگ های دشــمنان و شیطان بزرگ آمریکا،  ستون 
پنجم آنها در داخل کشور است. االن ما در چه جنگی هستیم 
و گرفتاری ما کدام جنگ است؟ این شرایطی که این جنگ 
بر ما تحمیل کرده اســت را باید با عزت و افتخار و شــرافت 
ایستادگی کنیم و حتما پیروز خواهیم شد.جانشین فرمانده 
کل سپاه با بیان اینکه گرفتاری هایی که کشور در اقتصاد به 
آن گرفتار شده است در شأن ملت نیست، گفت: حتماً باید در 
این عرصه بسیج و قدرت بیکران بسیجیان با تمام توان وارد 
شــود چرا که در وعده خدا هم تخلف نیست. بنابراین اگر ما 
به تکالیف خود و وعده های خدا عمل کنیم در این عرصه هم 
طول نمی کشد که توان اقتصادی ما گلوی دشمنان را فشار 
دهد و ما بتوانیم آنها را تحریم کنیم.سردار فدوی گفت: این 
خبیثان عالم و شیاطین در این جنگ اقتصادی می دانند که 
مردم در معرض خطر قرار می گیرند ولی بی محابا به این کار 

به شدت ادامه می دهند. اما خبیث تر از دشمنان ستون پنجم 
آنها اســت که  در داخل کشور بی شرمانه با احتکار و گرانی 
به دشمنان کمک می کنند و مانع پیشرفت کشور می شوند.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: اگر بسیج و قدرت بی انتهای 
بسیجی به صورت کامل پای کار بیاید چیزی نمی ماند که در 
این حوزه  هم می توانیم قدرت برتر شویم چرا که اصلی ترین 
نیازمندی، داشتن انسان های متخصص است که به الحمداهلل 
کشور ما دارای ظرفیت و نیروهای توانمند است. چرا که ملت 
ما در هر عرصه ای که وارد شوند می توانند پرچمداران عرضه 
شــوند.  وی گفت: خدا را شــکر در اثر بصیرت مردم، دولت 
انقالبی سر کار آمده است و باید با اتحاد و همکاری بتوانیم از 
این پیچ تاریخی عبور کنیم.  سردار فدوی با بیان اینکه بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی در همه عرصه ها عزت و افتخار را 
خودمان تجربه کرده ایم، گفت: شاید از نظر نظامی در جهان 
توانمندی شــیطان معروف باشد اما از سال ۱۳۶۶ که آمریکا 
مستقیماً وارد جنگ شد حقارت و شکست آنها را دیده ایم.  

وی افزود: زمانی اوباما رییس جمهوری پیشین آمریکا اعالم 
کرد که مــا و همه متحدان اروپایی و  عربی می خواســتیم 
در ســوریه، دولت وجود نداشته باشد، اما نتوانستیم چرا که 
ایران نخواســت.وی در ادامه گفت: وقتی بسیج بنیانگذارش 
حضرت امام )ره( اســت و وقتی هــم اکنون فرمانده اش امام 
خامنه ای است و وقتی دلدادگان بیشماری دارد که پای کار 
هســتند باید در این جنگ های جدید چون گذشته بتوانیم 
افتخار بیافرینیم.  ســردار فدوی با بیان این که وعده خدا در 
آن تخلف نیســت و مجری تحقق وعده های خدا ما هستیم، 
گفت: بســیجی ها تا پای جان پای کار آمدند مثال در جبهه 
ســوریه افتخار آفریدند.  جانشــین فرمانده کل سپاه گفت: 
جنگ فرهنگی در داخل خانه های ما اســت و با گوشی های 
ما وار این جنگ شده اند باید به میدان بیایید و در این جنگ 
هم به پیروزی کامل برســیم. دشمن باید بداند مثل گذشته 
محاسبات غلط کرده اســت.وی یادآور شد: همه قوای ما در 
این شــرایط باید هم افزا و وحدت کلمه داشته باشند و دولت 
و مجلس از قدرت بیکران بســیج و سپاه که پشت آنها قرار 
دارد اســتفاده کنند.  ســردار فدوی تاکید کرد: دشمنان باز 
باید بفهمد محاسبه اشتباهی داشته و شکست خواهد خورد 
و آنها باید بفهمند در هر زمینه ای در تقابل با انقالب اسالمی 

پیروز نخواهند شد.

فرمانده کل سپاه: 
بسیج و ملت از هم جدا نیستند

بیرجند - ایرنا - فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: بسیج و ملت 
از هم جدا نیســتند و بسیج خنثی گر و در هم شکننده همه توطئه های بزرگ 
است.سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی دیروز چهارشنبه در نمایش اقتدار 
بسیجیان استان خراسان جنوبی که به مناسبت هفته بسیج در ورزشگاه آزادی 
بیرجند برگزار شــد، افزود: بســیج از ملت جدا نیست و ملت هم از بسیج جدا 
نیست.وی گفت: بسیج متن ملت اســت و ملت زمینه ای است که درخشش و 
زیبایی تصویر بســیج در آن دیده می شــود و این راز شکست ناپذیری بسیج و 
مردم شــریف و عزیز ایران در صحنه های ســخت و خطرناک است.فرمانده کل 
سپاه با یادآوری این نکته که ما از یک جنگ سخت و خطرناک گذشتیم عنوان 
کرد: عبور از جنگ تحمیلی فقط به دلیل این جوشــش و این حرکت پرخروش 
دریای بی انتهای بســیج بود.وی افزود: بسیج یک دریای زالل و بیکرانه است که 
پایان ندارد همانگونه که پیشوای بزرگ انقالب رهبر عزیزمان فرمودند گلستانی 
زیبــا و بی انتها از رویش های دل انگیزی اســت که هــر روز بر این جیش الهی 
افزوده می شود.ســردار سالمی گفت: شــما می دانید که بسیج چه گوهر ناب و 
چه ُدر خالصی اســت برای این ملت و بسیار مســرور و شاکرم در این روز زیبا 
و دل انگیــز در پی نزول رحمت الهی این توفیق را یافته ام در جمع بســیجیان 
خراســان جنوبی، مردمان با وفا، مرزداران مومن، با غیرت و والیتمدار، مردمان 
دیار مومنان، سرزمین عالمان بزرگ، سرزمین اندیشمندان، دانشمندان جاودان و 
مردمان صبور و سختکوش و مجاهد، سرزمینی با شهدایی که ستارگان درخشان 
بر آســمان افتخارات ایران بلکه جهان  اسالم هســتند.وی ادامه داد: شهدایی 
همچون کاوه، سرداران شهید همچون ناصری، رحیمی، آهنی، آخوندی و پارسا 
و هزاران شــهید پرافتخار و جاودان دیگری که عطر و رایحه دلنواز وجودشــان 
همیشه طراوت معنوی و شادابی ملکوتی برای مردمان این استان به همراه آورده 
اســت.فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: خرســندم از اینکه در جمع مسووالن 
این اســتان به ویژه روحانی وارسته، عالم جلیل القدر، نمونه مجسم تقوای الهی، 
شــخصیت والیی، مجاهد الهی و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر 
بیرجند حضرت آیت اهلل عبادی همچنین سایر علمای عزیز، فرماندهان نظامی و 
انتظامی، مسووالن، مردم شریف، خانواده های شهدا که نور چشم و چشم چراغ 
امت اسالم هستند و بویژه خواهران و برادران مومن فداکار و بلند همت، صاحبان 
اراده های بزرگ و عاشــق شهادت در عرصه جهاد هستم.وی افزود: امام راحل با 
الهام یافتگی از حکمت الهی و با رژف اندیشی نسبت به مخاطرات به یک اعجاز 
ذهنی دست زدند و نهالی را در سرزمین احساس و باور مردم و در سرزمین ایمان 
آنها کاشتند که بعد از دوران پر برکت و مبارک حیات ایشان توسط رهبر عزیز 
انقالب اســالمی که خود بسیجی است این نهال به یک شجره طبیه ریشه دار با 
شاخسارهایی ثمربخش تبدیل شد.سردار سالمی با بیان اینکه بسیج حقیقتا یک 
موهبت الهی بوده، هست و برای همیشه خواهد بود اظهار داشت: بسیج در قلب 
خود جز طمانینه، احســاس آرامش و اعتماد به نفس چیز دیگری نمی بیند، هر 
مخاطره ســختی را به برکت وجود فداکارانه خود به یک فرصت برای شکوفایی 
اسالم و سربلندی ملت ایران تبدیل می کند.وی عنوان کرد: بسیج محصول تجربه 
غم انگیز و دردناک دوران صدر اسالم است که در آن امامان ما در صحنه هایی با 
یاوران اندک تنها ماندند و بسیجیان همیشه در آرزوی جبران مافات هستند تا 
آن تنهایی ها را جبران کنند.فرمانده کل سپاه گفت: برای همین است که خیل 
عظیم لشکر الهی در بحران های سخت ۴۳ ساله انقالب، امام خویش را در بطن 
محبت خود گرفتند و سینه های خود را سپر امواج بال کردند و تیرهای بال را به 
جان خریدند تا امت سرافراز و سربلند باقی بماند.وی افزود: باور کنید آن جنگی 
که هشــت سال بر ملت ایران تحمیل شد، یک نقشه سیاسی جهانی بود، وقتی 
انقالب اسالمی توانست ایران را از صفحه شطرنج و جغرافیای سیاسی استکبار 
خارج کند و اســتقالل، آزادی و حاکمیت اسالم را برای این سرزمین به ارمغان 
آورد همه شیاطین بزرگ و کوچک عالم از شرق و غرب و پادشاهان دست نشانده 
آنها در کشــورهای همسایه در یک توطئه جهانی همدست شدند وگرنه صدام 
کســی نبود که بتواند در این مقیاس و افــق حرکت کند بنابراین یک طراحی 
جهانی علیه انقالب اسالمی شکل گرفت و در نابرابرترین موقعیت تاریخ انقالب 
و موقعیت کشــور ما، آن جنگ در ابعاد جهانی بر این ملت تحمیل شد.سردار 
سالمی گفت: همه مستکبران و شیاطین در این جنگ شرکت کردند اما وقتی 
بسیج به میدان بزرگ و عظیم آمد تا یک خطر سنگین و واقعی را از این کشور 
دور کند، موازنه بــه نفع ملت ایران برهم خورد.وی با تاکید بر اینکه همه ملت 
ایران بسیجی هســتند افزود: همه آنان که در مقابل دشــمنان ایستادند و در 
ســختی ها صبر کردند و در این شرایط اقتدار، عزت، استقالل و آزادی پایداری 
کردند و به میدان آمدند.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: البته 
جنگ با ســرافرازی ملت ایران پایان یافت و ما قدرتمند از جنگ خارج شدیم، 
همه جنگ ها کشورها را تخریب و تضعیف می کند و این استثنا در تاریخ است که 
یک ملت به نام ایران از جنگ قوی تر از آغاز برآمد.وی با تاکید بر اینکه بسیج در 
اثنای جنگ به یک سازمان عظیم بی انتها تبدیل شد گفت: در تحریم اقتصادی 
بسیج پا به صحنه گذاشت و مشعل دار و بیرق دار اقتصاد مقاومتی شد لذا با ترویج 
فرهنگ حرکت اســتقالل طلبی در عرصه اقتصاد توانست آرزوهای دشمن را در 

عرصه تحریم تا گورستان بدرقه کند.
سردار سالمی افزود: همچنین بسیج در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان ایستاد و 
اجازه نداد القائات دشــمن ذهن و قلب جوانان را تسخیر کند لذا در مقابل این 
جنگ رسانه ای دشمن درخشید و فرهنگ اسالم، جهاد و شهادت را ترویج داد.

وی بیان کرد: بســیج روح آزادگی، استقالل طلبی، ایســتادگی و ثبات قدم در 
مقابل دشمن را ترویج کرد و توانست آن را به یک الگو تبدیل کند و هر مشکل 
و مصیبتــی برای ملت پیش آمد، اولین جریانی بود که در متن حوادث بزرگ و 
سخت حضور یافت؛ بی دلیل، بی ریا، بی توقع، بدون خواستن اجر و پاداش وجود 
خــود را به رایگان در خدمت رفاه، آســایش و امنیت این مردم قرار داد.فرمانده 
کل ســپاه گفت: اگر زلزله ای آمده اولین کســانی کــه آوار را از دوش مردمان 
مصیبت دیده بر می دارند بسیج بوده و هست؛ اگر سیلی آمده اولین کسانی که در 
مقابل جریان طغیانگر آب ایستادند و گاهی مانند در مقابل هجوم آب فداکاری 
کردند، بســیج بود.وی گفت: جریان سیل آسای بسیج به سرعت زندگی را برای 
مردم مصیبت زده و ســیلزده هموار و آرام کرد لذا بســیج نسخه آرامش ملی و 
فرمول حل مسایل ما است.سردار سالمی افزود: اگر جنگلی آتش بگیرد، جاده ها 
در اثر برف بســته شود بســیج در میدان است، وقتی بیماری همه گیر مردم را 
رنج می دهد کسی که غبار درد و غم را از چهره مردم می زداید و صورت معنوی 
مردم را نوازش می کند و با رخســار آرام و توام با خوشــرویی با اخالق خوش و 
کریمانه برای درمان درد مردم می شــتابد این بسیج است که در عرصه حضور 
دارد و با طرح سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی و در واکسیناسیون همکاری 
کرد.وی گفت: این فرزندان عزیز انقالب بازماندگان آن نسل فداکار از عاشورا که 
انقالب دائمی در بشریت ایجاد کرد در هر صحنه ای پیشگام هستند.فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: اگر محرومیت و فقر در اثر کرونا یا هر 
پدیده دیگری بخشی از جامعه ما را تحت تاثر خود قرار دهد بسیجیان فرهنگ 
انفاق را احیا می کنند و در خیرات ســبقت می گیرند و از آنچه دوســت دارند 
انفاق می کنند و به یاری مردمان محروم می شتابند، آنان که خانه می سازند، آب 

می آورند و جاده می سازند.

سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح گفت: به دنبال 
ســاخت و تولید قوی ترین و پیشرفته ترین سالح 
و تجهیزات نظامی هستیم.به گزارش خبرگزاری 
مهــر به نقل از صدا و ســیما، ســردار ابوالفضل 
شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ضمن 
گرامیداشت هفته بســیج با بیان اینکه کشور ما 
با همه کشــورهای دنیا یک سری تفاوت ها و یک 
سری وجوه مشــترک دارد، گفت: وجوه مشترک 
ما با دنیا این اســت که ما دنبال ارتقا تکنولوژی و 
امکانات، به ویژه در حوزه نظامی هســتیم و برای 
دفاع از کشــور، انقالب، نظام و مردم مان به دنبال 
این کارها هستیم.وی تصریح کرد: تنها چیزی که 
دنبال نمی کنیم سالح اتمی است و هر چیز دیگر 
را برای دفاع از کشور، مملکت و مردم مان دنبال 
می کنیم. دستاوردهای بسیار زیادی هم داشته ایم؛ 
یعنی سرعت عمل مان چه به لحاظ کمی و چه به 
لحاظ کیفی به صورت میانگین بیشتر از همه دنیا 
است و این به برکت خون شهدا و رهبری های امام 

)ه( و مقام معظم رهبری است.
سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح تاکید کرد: این 
چیزها را دنیا هم دارند و همه داریم دنبال می کنیم 
که پیشرفته بشویم و دارای برجستگی هایی باشیم، 
اما آن چیزی که کشور ما دارد و همه کشورهای 
دنیا ندارند، بسیج است.سردار شکارچی اضافه کرد: 
به دنبال ساخت و تولید قوی ترین و پیشرفته ترین 
ســالح و تجهیزات نظامی هســتیم.وی با بیان 
اینکه ما یک »ســری داشــته« داریــم و این در 
همه کشورهای دنیا مشترک است، اظهار داشت: 
دنیــا هم این را می داند و ما مرتب رزمایش انجام 
می دهیم یا نشان می دهیم. تمرین می کنیم و در 
بعضی از عملیات هــای جدی مثل عملیات عین 
االسد از آن استفاده می کنیم. یا در هدف قرار دادن 
پهپاد آمریکایی از آن استفاده می کنیم و دنیا این 
را می بیند و چشم های دنیا به این توانایی و اقتدار 
باز است.سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح گفت: 
این یک رقابت جهانی است و در همه دنیا وجود 
دارد، ما هم یک کشــوریم مثل همه کشورهای 
جهــان و در این حوزه فعالیت می کنیم.ســردار 
شــکارچی تاکید کرد: آنچه که مــا داریم و همه 
دنیا ندارد بسیج اســت که این خیلی مهم است. 
آنچه که پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسالمی و 
زیرساخت اصلی اقتدار انقالب اسالمی بوده بسیج 
اســت و بسیج یعنی مردم. در دوران دفاع مقدس 
اگر بسیج را نداشتیم حتماً شکست می خوردیم.

وی تصریح کرد: چرا این را می گویم؟ چون جبهه 
جنگ یک عرض و طول دارد. درســت است که 
سالح های پیشــرفته مثل هواپیماهای پیشرفته، 
موشــک ها و امثال این ها عمق اســتراتژیک یک 
کشــور را هدف می گیرند، اما تا زمانی که نیروی 
انسانی پیاده نکنند، نمی توانند در جنگ غلبه پیدا 
کنند.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه 
فقط با سالح نمی شــود به پیروزی رسید، گفت: 

بسیج در دوران دفاع مقدس یک عمق راهبردی 
ایجاد کرده بود. عمق راهبردی یعنی یک خانمی 
با دو هزار کیلومتر فاصله از خط مقدم جبهه برای 
رزمنده ای که در شلمچه می جنگید، توشه تهیه 
می کرد و به خانواده اش رســیدگی می کرد یا به 
مداوای مجروحان می پرداخت.ســردار شکارچی 
افزود: همه کشــور به نام بسیج پشت این جبهه 
بودنــد؛ اگر دولتمردان ما هم به اندازه بســیج به 
صحنه می آمدند، اتفاقات دیگری در هشــت سال 

دفاع مقدس می افتاد.

اگر بسیج نبود، پشتیبانی جنگ صد درصد 
قطع می شد

وی تاکید کرد: بســیج تمام عیار و با تمام توان 
به صحنه آمــد و این عمق را برای ما درســت 
کرد. چون دارای عمق راهبردی بودیم، عمق ما 
اصالً آسیب ندید و فقط لبه خطوط مان آسیب 
می دید. آنجایی که رخ به رخ با دشــمن بودیم، 
به میزانی که آســیب می زدیم کمی هم آسیب 
می دیدیم. اما عمق ما آسیب آنچنانی ندید شما 
نگاه کنید نزدیک ۴۳ سال از انقالب گذشته است 
و در این ۴۳ سال جوانان کشور ما رابطه شأن را 
با شــهدا قوی تر از دوران دفاع مقدس کرده اند.

سخنگوی ارشد نیروهای مســلح افزود: هرگاه 
دشمن موفق شود این بسیج را از میان ببرد آن 
عمق راهبردی ما را از بین خواهد برد. هر چقدر 
ما روی این عمق و روی بســیج سرمایه گذاری 
کنیم، عمق راهبردی مان را هم گســترش داده 
ایم و تعمیق بخشیده ایم؛ یعنی ریشه هایش را 
در اعماق فرو برده ایم. بســیج غیرقابل شکست 
خواهد شد. بیشتر قدرت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی از پیوند این نظام با بسیج و پیوند بسیج 
با نظام است.ســردار شکارچی با اشاره به اینکه 
اگر بسیج نبود پشتیبانی جنگ صد درصد قطع 
می شــد و کسی جبهه را پشــتیبانی نمی کرد، 
تصریح کرد: بالغ بر ۹۰ درصد پشتیبانی جنگ 
همین مردم در قالب بسیج بودند که پشتیبانی 
می کردند. نکته قابل توجه و تفاوت دفاع مقدس 
با وضعیت حال حاضر این است که کشور عزیز ما 
در زمان دفاع مقدس به تنهایی نه تنها با کشور 
عراق، بلکه با ۳۰ کشــور در تقابل و جنگ بود. 
بطور مثال حتی از دیدگاه مادی اگر بخواهیم به 
آن نگاه کنیم دارایی های ایران در مقابل دشمن 

عددی به حساب نمی آمد.

در دفاع مقدس دندان های نیش آلود ارتش 
بعث کشیده شد

وی با بیان اینکه در ۸ سال دفاع مقدس دندان های 
نیش آلود ارتش بعث توســط جمهوری اسالمی 
کشیده شــد، تصریح کرد: دم آن ها را بریده و تن 
آن ها را زخمی کردیم. در همین حین آمریکا نه به 
تنهایی بلکه در واقع با حضور ناتو درحالی به عراق 
حمله کرد که ارتش و رژیم صدام طی هشت سال 

جنگ پیاپی دچار از هم پاچیدگی شده بود.
سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح تصریح کرد: در 
قالب مقایســه بیش از ۳۰ کشــور قدرتمند دنیا 
مثل آمریــکا انگلیس، اتریش، آلمان، شــوروی 
سابق، اسپانیا و هر کشور قدرتمند دنیا که بتوان 
برچسب قدرت به پیشانی آن ها بچسباند، پشتیبان 
عراق بودند و حتی کشــورهایی که دارای قدرت 
نظامی نبودند مثل عربســتان ســعودی، کویت، 
امارات، بحرین و ســایر کشورهای حاشیه خلیج 
فارس به کمک های مــادی پرداختند؛ درنتیجه 
عراق هیچ گونه مشکل مادی، تبلیغاتی، سیاسی، 
رســانه ای و اطالعاتی نداشت.سردار شکارچی با 
تاکیــد بر اینکه صدام تنهــا در خط مقدم جنگ 
نوکــری کشــورهایی از قبیل آمریــکا و در واقع 
کشورهای قدرتمند دنیا را می کرد، گفت: در واقع 
یــک وظیفه ای را بنا به دســتور آن ها باید انجام 
می داد و آن مقابله با انقالب اسالمی و نظام مقدس 
جمهوری اســالمی بود. از طرف دیگر جمهوری 
اسالمی که به تنهایی به پیروزی رسید دلیل مادی 
داشت؟ یا امکاناتی که امروز به آن رسیده ایم را در 

زمان جنگ داشت؟

هرکسی خواهان محو اسرائیل باشد رزمنده 
مسلمان است

وی با اشــاره به اینکه با تمام ســختی ها ایران در 
مقابل عراق و کشــورهای پشــتیبان عراق پیروز 
شد، اما قاطعانه می گوئیم آمریکا با همه امکانات 
و پشــتیبانی هایی که در دســت داشت به عراق 
حمله کــرد، ولی پیروز میدان نبــود، گفت: چرا 
که هیــچ دســتاوردی در عراق نداشــت. بازهم 
ادامه دســتاوردهای دفاع مقدس بود که نصیب 
رزمندگان اسالم شد. حال امروز برای رزمندگان 
ارشد  تعریف نمی کنیم.سخنگوی  اسالم جغرافیا 
نیروهای مسلح افزود: مقصود از رزمندگان اسالم 
یعنی رزمندگان جهان اســالم؛ امروز ما انصاراهلل 
یمــن، حزب اهلل لبنــان، حشدالشــعبی عراق و 

حماس فلســطین را رزمندگان اسالم می دانیم؛ 
هرکسی که تیری به سمت استکبار جهانی شلیک 
کند و خواهان فروپاشــی اسرائیل و محو اسرائیل 
باشد رزمنده مسلمان است و از دید ما، آن رزمنده 
قابلیت پشتیبانی دارد و حتماً هم پیروز می شود.

سردار شکارچی تاکید کرد: نکته اصلی اینجاست 
که آمریکا در عراق چه دســتاوردی داشت؟ هیچ 
دستاوردی نداشت، با تمام قوا و همه امکانات و با 
وجود پشتیبانی همه کشورهای حامی، دستاوردی 
در مقابــل آن مار زخمی بدون نیش و در واقع له 
شده )عراق( نصیبش نشــد.وی اضافه کرد: آنچه 
که مــا را در جنگ به پیروزی رســاند مجموعه 
رزمندگان اســالم بودند کــه آن نگین اصلی این 
رزمندگان اسالم، بسیج بود. اگر در ارتش هم کسی 

موفق می شد با همان تفکر بسیجی بود.

دستور کار دشمن، جنگ نرم است
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: اگر 
یک گردان ارتش یا فرمانده ارتش و یا شهید صیاد 
شیرازی و بابایی در ارتش در جنگ می درخشند 
به خاطر داشــتن همان تفکر بسیجی است. این 
تفکر هرچقــدر در دوران دفاع مقدس به آن نیاز 
بود، امروز به مراتب بیشتر نیازمند آن هستیم؛ چرا 
که روش جنگ دشمن با نظام جمهوری اسالمی 
و رزمندگان اســالم، در واقع با آن رزمندگانی که 
در سراسر جهان علیه نظام سلطه در حال جنگ 
هستند، تغییر کرده است.سردار شکارچی افزود: 
دشمن تا دیروز متکی به جنگ سخت به سالح و 
تجهیزات، امکانات، بمباران و شهید کردن، ویرانی 
و بــه لحاظ مادی به دنبال این نوع جنگیدن بود. 
نمی توان گفت که دشمن از این نوع جنگیدن عبور 
کرده ست هنوز از دستور کار دشمنان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی همچنان خارج نشده است. اما 
به دلیل شکست های پی در پی که در این ۴۳ سال 
گذشته نظام سلطه از انقالب اسالمی و رزمندگان 
مســلمان خورده بود، روش جنگ را عوض کرده 
اســت.وی با بیان اینکه یکی از روش های بسیار 
مهمی که در دســتور کار دشمنان ما وجود دارد، 
روش جنــگ نرم اســت، گفــت: آن چیزی که 
می تواند توان ما را از بین ببرد و این قدرت بسیار 
مهمی که بسیج در اختیار نظام مقدس جمهوری 
اســالمی و انقالب اسالمی قرار داده است، از بین 
ببرد، ســالح، زیردریایی و حتی بمب اتم یا سالح 
شیمیایی نیست؛ آنچه که می تواند این قدرت را از 

بین ببرد جنگ نرم است.

جنگ نرم یعنی گرفتــن روحیه جهادی و 
تفکر بسیجی

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: 
جنگ نرم را می توان ایــن گونه معنی کرد و آن 
یعنــی گرفتن اراده، معنویــت، روحیه جهادی و 
تفکر بسیجی؛ در یک کلمه گرفتن تفکر بسیجی 

از اوســت که این خود نیز از عوامل فروپاشــی ما 
می تواند باشــد. امروز شاهد هستیم که تمام دنیا 
برای این کار بســیج شــده و میلیاردها دالر هم 
هزینه می کنند.سردار شکارچی تاکید کرد: اگر این 
تفکر بسیجی از بسیجی گرفته شود، حتماً دیگر 
سالح هم علیه نظام سلطه به دست نخواهد گرفت؛ 
حتماً دیگر در میدانی مثل میدان شــلمچه هم 
حضور پیدا نخواهد کرد و حتماً اگر جبهه جنگی 
تشکیل شود، آن جبهه جنگ توسط مردم و توده 
مردم پشــتیبانی نخواهد شد. یکی از رسالت های 
بسیار مهم بسیج، حفظ تفکر بسیجی است که به 
قیمت خون شهدای ما از سال ۴۲ به وجود آمده 
و تا به امروز اســتمرار و گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: اگر حول این تفکر بسیجی نگهبانان با 
بصیرت، هوشمند و هوشیاری نداشته باشیم، قطعاً 
دشمن از جایی رخنه خواهد کرد و زمانی که رخته 
کرد، به شــکل جنگ سخت به آن توسعه خواهد 
داد و زمانی که رخنه خود را توســعه داد، نهایتاً 
نقاط کانونی این تفکر را مورد هدف قرار داده و این 
نقاط کانونی را از بین می برند و زمانی که این نقاط 
کانون تفکر بسیجی از بین رفت، عماًل این بسیج 
فروپاشی شده اســت؛ ممکن است جسمی از آن 
باقی باشد، ولی روحی از آن عمالباقی نخواهد بود.

دشمنان هیچ گونه تحلیلی از تفکر بسیجی 
ندارند

سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح گفت: در زمان 
عملیات آزادسازی خرمشــهر تجسم کنید مثاًل 
در یــک جایی حدود ۲۰۰ تانــک و نفربر مجهز 
و قدرتمنــد به تعدادی کمتر از تعداد خودشــان 
حمله ور می شــود؛ یعنی تعداد آدم هــا از تعداد 
تانک ها و نفربرها کمتر هستند و این آدم ها سالح 
و تجهیزاتی کــه دراختیار دارند، همه ســالح و 
تجهیزات توانایی از بین بردن آن حجم ســنگین 
تجهیزات را ندارند و تنها تعداد محدودی توانایی 
مورد هدف قرار دادن این نفربرها و تانک ها را دارند.

سردار شکارچی افزود: به طور مثال این منطقه را 
در نظر بگیرید؛ حد فاصل ایستگاه حسینیه پشت 
جاده اهواز- خرمشهر. بعد از عملیات بیت المقدس 
یــک منطقه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر، حدود ۱۶۰ 
تا حداکثر ۱۸۰ نفر آرایش جنگی دارند؛ در حالی 
که حدود ۲۰۰ تانک و نفربر به آن ها حمله کرده 
و از بین این ها هم تنها ۲۰ نفر هستند که سالحی 
دارند که می توانند به این تانک ها شــلیک کنند.

وی تصریح کرد: همه موشــک های آر پی جی ۷ 
و موشــک دراگون وغیره کــه در اختیار بود، ۵۰ 
موشک می شود و همه این ها به هدف هم بخورند 
بازهم حدود ۱۵۰ تانک و نفربر باقی خواهد ماند؛ 
چه عاملی باعث می شود که این خط با این هجمه 
دشمن سقوط نمی کند درحالی که حدود هزاران 
گلوله سنگین توپ و خمپاره از باال روی سر آن ها 

ریخته می شده است، 

سردار شکارچی:

 پیشرفته ترین تجهیزات نظامی
 را تولید می کنیم
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گزیده خبر جزییات نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی 

 اولویت با مهار تورم و رونق تولید
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جزییات نقشه راه 
رشــد غیر تورمی، گفت: در این نقشــه بر کاهش فشار بر تراز ارزی تاکید شده که برای 
تحقق این هدف باید ممنوعیت صادراتی کاهش یافته و تهاتر نفت را به طور جدی  دنبال 
کرد.به گزارش ایرنا، »هادی ســبحانیان« دیروز چهارشــنبه در نشست خبری پیرامون 
»تشریح ابعاد نقشه راه وزارت امور اقتصادی ودارایی برای رشد غیر تورمی اقتصاد کشور« 
که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شــد، افزود: دولت سیزدهم در شرایطی کار 
خود را آغاز کرد که رشــد اقتصادی نزدیک به صفر بود و نرخ تورم به دلیل مســائل و 
چالش های گذشــته، باالترین رقم را داشــت.وی افزود: میزان قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در ۶ ماهه اول ســال استفاده شده بود و دولت امکان تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را نداشــت و هزینه های دولت افزایش یافته و منابع پایداری نیز برای آن نبود و 
تنخواه ها توسط دولت گذشته، استفاده شده بود.معاون اقتصادی وزیر گفت: ساماندهی 
این وضعیت باید مبتنی بر شــناخت دقیق از ریشه ها و دالیل اصلی شکل گیری وضع 
موجود و شناخت راهکارها و اولویت بندی آنها باشد.وی گفت: معتقدیم که مسائل موجود 
کشــور باید با اولویت بندی و به صورت ریشه ای حل شود.سبحانیان ادامه داد: باید رابطه 
بین ملت و حاکمیت اصالح شــود، هر کدام از آنها نسبت به هم تکالیفی دارند که باید 
انجام دهند. تکلیف ملت پرداخت مالیات است و حاکمیت هم موظف است شرایط فعالیت 

اقتصادی را برای فعاالن این عرصــه فراهم کند.وی تاکید کرد: اگر دولت نتواند اقتصاد 
را پیش بینی پذیر کند، فعاالن اقتصادی فعالیت خود را متوقف می کنند، همانطور که در 
گذشته به دلیل تصمیمات خلق الساعه فعاالن اقتصادی نتوانستند برنامه ریزی های الزم 
برای ادامه فعالیت خود داشته باشند.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ذائقه 
سیاســتگذار و مردم در جامعه برنامه های کوتاه مدت اســت، گفت: نمی توان با مسکن 
مسائل را حل کرد بنابراین باید به سمت درمان ریشه ای مسائل برویم و برای این منظور 
باید فرماندهی و مدیریت واحد داشــته باشــیم.وی اظهارداشــت: وزارت اقتصاد متولی 
سیاست گذاری است و براین اساس نقشه راهی تدوین شده که باید متناسب با آن برنامه 
عملیاتی برای هر یک از دســتگاه ها تدوین شود.سبحانیان تصریح کرد: تورم و رکود دو 
موضوع اولویت دار اســت که باید مورد توجه قرار گیرد و زمانی در رشد اقتصادی موفق 
می شــویم که تورم را کنترل کنیم و نااطمینانی را کاهش دهیم که این موارد در نقشه 
راه رشد غیرتورمی لحاظ شده است.وی اظهارداشت: چارچوب نقشه راه رشد غیرتورمی 
بر اساس نیاز فوری مهار تورم و رونق تولید است و این اقدامات باید از امروز آغاز شود و 
اثرات آن در کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود.این مقام مسوول تاکید کرد: این نقشه 
تنها وظیفه وزارت اقتصاد نیست و باید دستگاه ها وظایف خود را انجام دهند.سبحانیان با 
بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصالح آن را دیگر برنامه کاهش فشار بر تراز ارزی 

اســت، گفت: این ارز منشا نوسانات ارزی و فشار بودجه ای است و عزم و اراده حاکمیت 
در خصوص حذف این ارز گفت وگو با مردم و اقناع آنهاست و اینکه  باید مردم بدانند که 
چرا این ارز نمی تواند منافع ملت را تامین کند.وی تصریح کرد: مردم هم در کالم و هم 
در عمل دولت باید ببینند که دولت به دنبال کاهش تورم است.این مقام مسوول، راه حل 
میان مدت رفع ناترازی بودجه را کاهش مصارف دانست و گفت: در یکی دوسال گذشته ، 
شاهد افزایش بی سابقه هزینه های دولت بودیم که باید انضباط بخشی بودجه انجام شود.

وی در خصوص رشد تولید گفت: در رفع موانع تولید باید ورود به کسب و کارها تسهیل 
شــود و جذابیت فعالیت غیرتولیدی کاهش یابد. همچنین باید مجوزها ثبت محور شود.

ســبحانیان درخصوص اقدامات انجام شده در وزارت اقتصاد گفت: هم اکنون آیین نامه 
مالیات بر خانه های لوکس تصویب و ابالغ شــده است و آیین نامه مالیات بر خودروهای 
لوکس هم به دولت ارســال شده است.وی افزود: همچنین در عملیاتی سازی تبصره 18 
بودجه امســال که بر اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی تاکید شده بود 
موانع برداشته شــده است و منابع به دستگاه ها پرداخت شده و 1۰ هزار میلیارد تومان 
هم تا پایان سال پرداخت می شود.این مقام مسوول گفت: در دو ماه گذشته الیحه اصالح 
قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی وزارت اقتصاد به دولت 

ارسال شده است.

قانون خاص را بهانه نکنید، همه حقوق ها 
اعالم شود!

با وجود عدم مشــمولیت برخی دســتگاه ها در قانــون مدیریت خدمات 
کشوری، در رابطه با ورود اطالعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق 
و مزایا، داشــتن قانــون خاص برای اداره دســتگاه اجرایی بهانه ای برای 
عدم ورود نیســت و باید تمامی دستگاه های تعیین شده در قانون نسبت 
بــه این موضوع اقدام کنند.به گزارش ایســنا، این روزها در حالی جریان 
ورود اطالعات به ســامانه ثبت حقوق و مزایا جدی تر شده و حتی دولت 
برای پرداخت حقوق به دســتگاه های اجرایی شرط گذاشته است که در 
ایــن بین از زمان اجرای راه اندازی ســامانه ثبت حقــوق و مزایا تاکنون 
برخی از دســتگاه ها مقاومت هایی داشــته و به هر نحــوی از ارائه دقیق 
اطالعات حقوق خود خودداری کرده بودند.همچنین هستند دستگاه هایی 
که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با قوانین خاص خود 
اداره می شــود و برخــی مصوبات و قوانین عام را مشــمول نمی شــوند، 
موضوعی که البته بارها مورد نقد قرار داشــته اســت، بــا این حال الزام 
دستگاه ها برای ورود اطالعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا دیگر مشروط 
به مشمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در ماده ۲۹ قانون 
برنامه ششم توسعه بر ورود دستگاه های دارای قوانین خاص و عام تاکید 
شده است. اخیرا نیز لطیفی- رئیس سازمان اداری و استخدامی- با انتقاد 
از عدم مشمولیت برخی از دستگاه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری 
گفته بود که برخی دستگاه ها قوانین خاص خود را دارند و به همین دلیل 
در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نام تمامی دستگاه های مشمول اعم 
از این که قانون خاص دارند و یا از قانون عام تبعیت می کنند ذکر شده تا 
هیچ دســتگاهی عذر و بهانه ای برای وارد نکردن اطالعات پرداختی خود 

نداشته باشد تا یک انضباط مالی ایجاد شود.

دستگاه های مشمول کدامند؟
این که در قانون برنامه ششــم توســعه در رابطه با راه اندازی سامانه ثبت 
حقوق و مزایا چه مواردی ذکر شــده و کدام دستگاه ها مشمول می شوند 
این گونه تکلیف شده که  دولت از ابتدای سال اجرای قانون برنامه نسبت 
به راه اندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند تا امکان تجمیع کلیه 
پرداخت ها وجود داشــته باشد.براســاس این قانون دستگاه های مشمول 
ثبت اطالعات حقوق و مزایا عبارتند از کلیه دســتگاه های اجرایی شامل 
قوای ســه گانه اعم از وزارتخانه ها، ســازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، 
شــرکت های دولتی، موسســات انتفاعی وابســته به دولــت، بانک ها و 
موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای 
عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، 
مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان، بنیادها و موسساتی که زیر نظر 

ولی فقیه اداره می شوند.

دستگاه های با قوانین خاص هم بیایند
همچنین بر این تاکید شــده که دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون 
بر آنها مســتلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این که قانون خاص داشته 
و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند مانند وزارت جهاد کشــاورزی، 
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 
ســازمان گســترش نوســازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر 
و کشتیرانی، ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
سازمان صداوسیما و شــرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های 

سازندگی و اشخاص حقوقی و وابسته به آنها در این رابطه اقدام کنند.

چند مورد استثنا
اما وزارت اطالعات، نیروهای مســلح و سازمان انرژی اتمی از این قانون 
مســتثنی بوده ولی در خصــوص بنگاه های اقتصــادی متعلق به وزارت 
اطالعات، وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای 

عالی امنیت ملی مجاز است.

کدام اطالعات حقوق باید وارد شود
طبق قانون برنامه ششــم توســعه دستگاه ها موظف هســتند اطالعات 
حقوق،فوق العــاده، هزینه، کمک هزینه، کارانــه، پرداخت های غیرماهانه  
و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مســتمر و غیر مســتمر، نقدی 
و غیرنقدی و ســایر مزایا به مقامات، روســا، مدیران، ممشمول قانون را 
در ســامانه ثبت کنند.براین اساس ورود اطالعات باید به نحوی باشد که 
میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشــمول مشــخص و امکان 

دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی وجود داشته باشد.

واریز بخشی از ۱ درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مصوبه تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در حال پیگیری و بخشی از آن تزریق شده است.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت اقتصاد، مجید عشقی با اعالم این خبر افزود: دولت سیاستی دارد که ارز صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل نشود و منابع از محل ریال هایی که قبال 
تبدیل شده است به صندوق تثبیت تزریق شود. اما به نظر من با بازگشت اعتماد و ثبات به بازار سرمایه نیازی به منابع صندوق نخواهیم داشت. هرچند صندوق تثبیت و توسعه بازار 
در جایی که الزم باشد ورود پیدا می کند، اما تالش این است که کمترین حضور را داشته باشد تا بازار به حالت عادی برگردد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پیگیری ها برای 
حذف قیمت گذاری دستوری صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو همچنان وجود دارد.وی همچنین از طراحی یک بسته سیاست گذاری برای سهام عدالت خبر داد و بر این نکته 
تاکید کرده است که بازار سرمایه، مسیری متعادل و رو به رشد خواهد داشت. عشقی در مورد اقدامات بورسی که طی 1۰۰ روز از سوی سازمان بورس انجام شده، است گفت: هرچند 
حدود 1۰۰ روز از استقرار دولت سیزدهم می گذرد، اما شخصاً حدود ۴۰ روز است که در سازمان مستقر شده ام. با این حال باید گفت یکی از مهم ترین متغیر های مورد تأکید در بازار 
سرمایه، بحث ثبات بازار است. همه تالش سازمان در این مدت این بوده که با رایزنی با ذینفعان بازار از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران و دستگاه های نظارتی، ثبات را در بازار 
برقرار و از نوسانات مقطعی و بی دلیل جلوگیری کند. فکر می کنم در این زمینه تا حدی هم موفق بوده ایم، اما نکته مهم در این رابطه این است که عوامل متعددی در نوسانات بازار 
دخیل هستند. برای مثال بحث کسری بودجه و تأمین مالی دولت، محل حرف و حدیث های زیادی بوده است. در این راستا با توجه به سیاست وزارت اقتصاد، سازمان بورس نهایت 
تالش خود را کرد، اما به نظر می رسد برداشت سرمایه گذاران از این تأمین مالی، صحیح نیست. البته سازمان سعی کرده است شفاف سازی های الزم در این راستا صورت بگیرد.وی 
همچنین درباره اینکه چرا برخی سهامداران، فروش اوراق از سوی دولت را دلیل ریزش این روز های بازار سرمایه می دانند؟ افزود: اتفاقی که درخصوص تأمین مالی در این مدت رخ 
داد، این بود که قرار شد کسری بودجه از طریق انتشار اوراق برطرف شود. تالش این بوده است که همزمان با انتشار اوراق، بحث بازخرید اوراق قبلی هم انجام شود تا بین منابع تزریق 
شده به بازار و منابعی که از بازار خارج می شود، تعادل برقرار شود. سعی شده است به بزرگ شدن نهاد های مالی مانند صندوق ها کمک شود تا جذب منابع برای آن ها راحت تر شده و 
قادر به جذب این منابع باشند. از سوی دیگر، در این مدت در فرایند افزایش سرمایه شرکت ها هم تسهیالت الزم صورت گرفت. هرچند به دلیل اتفاقات رخ داده در بازار پول و افزایش 
سود بین بانکی، تأمین مالی برای شرکت ها دشوار شده و فشار روی بانک ها زیاد است، اما امیدواریم در آینده با تعدیل بخشی این سیاست ها، فشار ها کاهش یابد.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا فروش اوراق به بازار سرمایه ارتباطی ندارد؟ گفت: اینکه بگوییم فروش اوراق هیچ ارتباطی به بازار سرمایه ندارد صحیح نیست؛ چراکه بازار ها 
به یکدیگر مرتبط هستند. اما این ارتباط یک به یک و مستقیم نیست و تأثیر اوراق بسیار کم است. ذائقه ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه بسیار متفاوت است. افرادی که ریسک 
پذیرتر هستند هیچگاه در قبال فروش سهام، اوراق نمی خرند. این درحالی است که مشتری صندوق های سرمایه گذاری یا اوراق با درآمد ثابت، افرادی ریسک گریز هستند؛ بنابراین 
می توان دو جامعه سرمایه گذاری متفاوت از هم را در نظر گرفت.عشقی در خصوص میزان انتشار اوراق پیش بینی شده و اوراق منتشر شده در بودجه 1۴۰۰ افزود: تا کنون حدود 13۰ 
هزار میلیارد تومان همه انواع اوراق منتشر شده که عمده آن از نوع اخزا بوده )مطالبات پیمانکاران( که تأمین مالی دولت محسوب نمی شود. از این 13۰ همت حدود 51 همت اوراق 
تأمین مالی اسالمی دولت بوده و طی همین مدت که 51 همت اوراق جدید منتشر و فروخته شده 58 همت اوراق سر رسید شده قبلی تسویه شده است. بنا براین به صورت خالص 
بیش از انکه دولت جذب منبع داشته باشد، پرداخت پول داشته و عمالً صندوق ها جذب منبع داشته اند.وی درمورد کشش پذیرش این اوراق در بازار سرمایه گفت: باید روی این نکته 
تأکید کنم که این اوراق بر اساس کشش بازار عرضه می شود. برای مثال هفته قبل قرار بود 1۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود، اما حدود 75۰۰ هزار میلیارد تومان منتشر شد 

که بر اساس درخواست صندوق ها، بانک ها و سایر نهاد های مالی بود.

کم هزینه ترین روش تامین منابع بودجه
 وزیر اقتصاد: آژیر بیدارباش مولدسازی داراییها به صدا درآمد

وزیر اقتصاد گفت: باید آژیر بیدارباش برای اســتفاده از همه ظرفیت های راکد اموال و دارایی های دولتی و شــفافیت آنها به صدا در بیاید.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، ســید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره به اینکه، بررسی کم هزینه ترین روش تامین منابع بودجه در ستاد 
اقتصادی دولت انجام شد،  گفت: مانع مولدسازی اموال دولت و 3 راهکار رفع آنها شناسایی شده است.به گفته وزیر اقتصاد، باید آژیر بیدارباش برای استفاده از 
همه ظرفیت های راکد اموال و دارایی های دولتی و شفافیت آنها به صدا در بیاید. خاندوزی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر همکاری حداکثری همه دستگاه های 
اجرایی با وزارت اقتصاد برای فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد، گفت: مولدسازی اموال و دارایی های دولتی، کم هزینه ترین روش تامین بودجه دولت است 
و هم زمان موجب افزایش بهره وری و بازدهی دارایی ها در کشور نیز خواهد شد.سخنگوی اقتصادی دولت  در تشریح جزئیات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت: در این جلسه به یکی از لوازم رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد ملی اختصاص پیدا کرد و آن مسئله مولدسازی دارایی های دولتی است.سید احسان 
خاندوزی افزود: اکنون کشــور نیازمند آن اســت که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت های راکد اموال و دارایی های دولتی و شفافیت آنها به صدا در 
بیاید.وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال و دارایی های دولتی  و خاتمه دادن به سالها سوءمدیریت در این زمینه عنوان کرد:  
افزایش بازدهی دارایی های دولت با اقسام و انواع صورت هایی که دارد را در دستور کار قرار داده ایم.خاندوزی با اشاره به سالگرد فرمایش رهبر انقالب خطاب 
به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال 13۹۹ افزود: مسئله مولدسازی دارایی ها و فروش اموال مازاد و راکد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مطرح شد و رئیس جمهور تاکید کردند که همه دستگاه های اجرایی الزم است که در زمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد به طور جدی و اجرایی 
با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری داشته باشند.خاندوزی از شناسایی 5 دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی های مازاد دولتی خبر داد و 
این 5 دسته را به ترتیب شامل 1( موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان ها و عدم شفافیت در این خصوص، ۲( دشواری در صدور مجوز 
مولدسازی این دارایی ها، 3( شیوه ها و چارچوب قیمت گذاری و ارزش گذاری دارایی های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت المال، ۴( شیوه های مدرن و کارآمد 

فروش و مولدسازی دارایی های دولت و 5( موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدسازی دارایی های دولت است، عنوان کرد.

در آستانه حذف ارز ۴۲۰۰
 واردات فقط ۱۲ درصد کاالی اساسی

 با ارز نیمایی!
گرچه هنوز تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ مشــخص نیست اما در آستانه تصمیم گیری 
در این رابطه، ســهم واردات اقالم اساســی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز نیمایی 
سنگین تر است، به طوری که فقط ۲۰ درصد ارزش دالری و حدود 1۲ درصد حجم 

واردات این کاالها در سامانه نیما تامین ارز می شود.
به گزارش ایسنا، از سال 13۹7 که واردات با ارز ۴۲۰۰ به صورت عمومی در دستور 
کار قرار گرفته، تاکنون فقط به واردات هفت قلم کاال محدود شــده اما سهم قابل 
توجهی در واردات کاالهای اساسی داشته است.این در حالی است که طی دو سال 
اخیر به تدریج  واردات اقالم اساسی با ارز ۴۲۰۰ محدودتر شد و به یک لیست ۲5 
قلمی رسید ولی با توجه به رانت ارز ترجیحی و عدم مدیریت صحیح آن در چرخه 
واردات و تبعاتی که در بازار داخل داشــت، فقط به شش قلم که عمدتا نهاده های 
تولید دام و طیور اســت به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد. با 
توجه به شدت گرفتن جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت اخیر و جایگزینی ارز 
نیمایی، وضعیت واردات کاالهای اساسی با نرخ هایی غیر از ۴۲۰۰  قابل تامل است.

2.3 میلیون تن با ارز نیمایی وارد شد
بررسی جریان واردات از ابتدای سال جاری تا 1۰ آبان ماه نشان می دهد که از 18.7 
میلیون تن کاالی اساســی وارداتی در ۲5 گروه، 1۶.۴ میلیون تن  با ارز ۴۲۰۰ و 
فقط ۲.3 میلیون تن با ارز نیمایی وارد شــده اســت، بنابراین از لحاظ وزنی 87.7 

درصد واردات با ارز ترجیحی و 1۲.3 درصد با ارز نیمایی بوده است. 

سهم ارزی چقدر است؟
از نظر ارزش نیز از 11.5 میلیارد دالر کاالهای اساســی وارداتی در این دوره، فقط 
حدود ۲۰ درصد معادل ۲.3 میلیارد دالر با ارز نیما وارد شــده و مابقی یعنی ۹.1 

میلیارد دالر معادل 7۹.1 درصد با نرخ  ۴۲۰۰ تامین ارز شده است.

تغییر قیمت 87 درصد کاالی اساسی از 4200 به نیمایی
حجم ســنگین واردات با ارز ۴۲۰۰ در شــرایطی ثبت می شود که یکی از دالیل 
مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع افزایش قیمت اقالم اساســی وارداتی و 
تبعات تورمی آن بوده اســت، در هر حال این که 87.7 درصد واردات از نرخ ۴۲۰۰ 
به نرخ سامانه نیما که معموال هم سطح قیمت بازار بوده و در حال حاضر حدود ۲5 
هزار تومان است منتقل شود می تواند به افزایش قیمت کاالهای اساسی دامن بزند.

اما رانت سنگین است...
اما مســاله قابل توجه به همین فاصله بین نرخ ۴۲۰۰ و نرخ ســامانه نیما و بازار  
و رانت ســنگینی که وجود دارد برمی گرد که بارها نســبت به فساد ناشی از این 
اختالف قیمت و عدم دسترســی مردم به کاالهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ هشــدار 
داده شــده اســت و به دفعات اذهان عمومی شاهد انتشار خبرهای مربوط به عدم 
مدیریت مناسب تامین ارز با نرخ ترجیحی، فساد آن در واردات و عدم نفع این ارز 

برای مردم بوده اند.
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وزیر نفت:گزیده خبر

مصرف گاز نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافت
وزیر نفت از افزایــش ۲۲ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، 
تجاری و صنایع عمده نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 
خبر داد و تأکید کرد: ســوخت صنایع قطع نشده، بلکه سوخت 
مایع جایگزین گاز شــده اســت.به گزارش ایسنا، جواد اوجی در 
گفت وگویــی تلویزیونی اظهار کرد: مصرف گاز در بخش خانگی، 
تجاری و صنایع غیرعمــده دوم آذرماه به بیش از ۵۱۷ میلیون 
متر مکعب رســیده که در مقایسه با مدت مشــابه پارسال ۲۲ 
درصد افزایش داشــته است.وی با بیان اینکه از چند روز گذشته 
با افزایش مصرف گاز در کشــور به محدود کردن گاز در صنایع 
سیمانی اقدام کرده ایم که البته این کمبود با سوخت مایع جبران 
شده اســت، تصریح کرد: خوشبختانه همکاران ما از ماه ها پیش 
در تدارک تأمین سوخت مایع نیروگاه و صنایع عمده، سیمان و 
پتروشیمی بودند.وزیر نفت درباره شدت مصرف انرژی در کشور 
هم با تأکید بر اینکه سوخت صنایع قطع نشده، بلکه سوخت مایع 
جایگزین گاز شده است، اظهار کرد: اقدام هایی در دولت سیزدهم 
در بحث بهینه ســازی مصرف گاز در بخش خانگی، صنایع عمده 
و نیروگاهی آغاز شــده و مبحث ۱۹ ســاختمان خوشبختانه در 
دولت تصویب شده اســت.اوجی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه 
مشترکان پرمصرف گاز در دســتور کار است، افزود: بی شک آن 

دسته از مشــترکان پرمصرف که خارج از الگوی مصرف هستند 
باید بخشی از قیمت تمام شــده گاز را پرداخت کنند.وی با بیان 
اینکه همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران از نخستین روز آذرماه 
بازرسی از ســاختمان های اداری را آغاز کردند و تاکنون بیش از 
۱۴ هزار بازدید انجام داده اند، تصریح کرد: در این بازدیدها به یک 
هزار و ۴۲۸ واحد ســاختمانی اخطار داده شــد و گاز ۱۲۴ اداره 
پرمصرف هم قطع شــده است.وزیر نفت با یادآوری اینکه قیمت 
گاز برای مشــترکان پرمصرف از یکم آذرماه طبق مصوبه دولت 
محاسبه می شــود، گفت: در دی ماه این قبض ها صادر می شود و 
به دست مصرف کنندگان می رسد. ۲۵ درصد مشترکان پرمصرفی 
که بالغ بر ۵۰ درصــد از گاز را مصرف می کنند با دریافت قبض 
گاز از خادمان خود در شــرکت ملی گاز ایران گله مند نشــوند.

اوجی با بیان اینکه هموطنان با چند راهکار ســاده می توانند در 
بحث بهینه ســازی مصرف گاز کمک کننــد، تصریح کرد: دمای 
رفــاه ۱۸ تا ۲۱ درجه، تنظیم موتورخانه، پوشــیدن لباس گرم، 
خاموش کردن وسایل گرمایشــی هنگام خروج از خانه یا محل 
کار از جمله راهکارها هســتند.وی در پایــان اظهار کرد: از همه 
هموطنان تقاضا می کنم از هم اکنون وســایل گرمایشی اضافه و 

غیرضروری را خاموش کنند.

طرح پرسش شادآبی 1400 از سوی 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان 

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان دومین پرســش شادآبی را برای معلمان، 
مربیان و دانش آموزان 6 تا ۱۸ سال مطرح کرد.عنوان پرسش شادآبی سال 
۱۴۰۰ بدین قرار است:"از نظر شما معلمان،مربیان، کودکان و نوجوانان عزیز 
آینده ساز کشــور،چگونه از آب حمایت کنیم تا به " ایران قوی" مورد نظر 
رئیس جمهور محترم برسیم؟"هاشم امینی هدف از ارائه پرسش شادآبی را 
ارتقای سطح آگاهی و آشنایی کودکان و نوجوانان با ارزش و اهمیت استفاده  
درست از آب عنوان کرد و افزود: آبفای استان اصفهان همزمان با آغاز برنامه 
های آموزشــی و فرهنگی در آبان ماه هرســال سئوالی را به عنوان پرسش 
شــادآبی مطرح می کند.وی با بیان اینکه امسال دومین سال متوالی است 
که پرسش شادآبی مطرح می شود، گفت: کودکان و نوجوانان 6 تا ۱۸ سال، 
معلمان مدارس و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان می توانند در این فراخوان شرکت کرده و آثار خود را در قالب ایده 
پردازی،نمایش عروسکی،شعر،انیمیشن،داستان،نمایش،کلیپ و پویانمایی به 

دبیرخانه "پرسش شادآبی" ارسال کنند. 

صرفه جویی بیش از ۵000 کیلوواتی برق 
با تعدیل بار روشنایی معابر

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان از صرفه جویی بیش 
از ۵۰۰۰ کیلوواتی برق در زمســتان ســال پیش با تعدیل روشنایی معابر 
بین شــهری و بزرگراه ها خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق  اســتان زنجان، علیرضا علیزاده افزود: سهمیه تعدیل بار تعیین 
شــده زمســتان ۹۹ برای اســتان زنجان ۴ هزارو ۸۱۴ کیلو وات بود که با 
اقدامات انجام شــده در این شرکت توانستیم بیش از ۵۰۰۰کیلووات از بار 
شبکه را کاهش دهیم و با توجه به فرارسیدن فصل سرما و محدودیت های 
تولید انرژی در کشور این محدودیت ها در زمستان امسال نیز اجرا خواهند 
شــد.علیزاده با اشاره به ورود جبهه هوای سرد و آسیب به شبکه توزیع برق 
استان گفت: اقدام فراگیر با هدف بهینه سازی شبکه توزیع برق و با رویکرد 
افزایش پایداری سیستم های توزیع در همه شهرهای استان اجرا می شود.

علیزاده پیرامون احتمال خاموشی و قطع برق مشترکان در زمستان امسال 
نیز عنوان کرد: بدون شــک با افزایش مصرف گاز در کشور در بخش تولید 
برق دچار مشکل خواهیم شد و به همین سبب باید محدودیت هایی در فصل 

زمستان نیز اجرا کنیم تا بتوانیم از خاموشی ها بکاهیم .

حالل 40۲، بوتان، آروماتیک های سنگین 
و نرمال هگزان محصوالت جدید شرکت 

پاالیش نفت اصفهان 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در مجمع 
عمومی فوق العاده  این شرکت گفت: مبلغ افزایش 
سرمایه شپنا از محل تجدید ارزیابی زمین های آن، 
6۳ هزار میلیارد ریال بوده است.مرتضی ابراهیمی، 
هدف از افزایش سرمایه شــرکت را اصالح ساختار 
مالی با توجه به مزیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۴ قانون حداکثر اســتفاده از 
توان تولیدی و خدمانی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی بیان کرد و افزود: 
این افزایش سرمایه فاقد جریان ورودی وجه نقد به شرکت بوده و تأثیری بر 
درآمدهای شــرکت نخواهد داشت.مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
مجموع زمین های این شرکت را ۹ میلیون و ۵۳۹ هزار ۷۵۳ متر مربع اعالم 
کرد.براهیمی بیان این که پاالیشگاه اصفهان از سال ۱۳۸۷ مشمول اجرای 
سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساســی گردید و به بخش خصوصی واگذار 
شــد، ادامه داد: این شــرکت از زمان خصوصی شدن تاکنون ۸ بار افزایش 
ســرمایه داشته به طوری که  سرمایه شرکت از  ۱۰۰ میلیون ریال در سال 
۱۳۸۷ بــه حدود ۱۳۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته اســت.ابراهیمی در 
ادامه، چشم انداز شرکت پاالیش نفت اصفهان را تبدیل به یکی از هلدینگ 
های موفق پترو پاالیشی کشور تبیین کرد و افزود: در این رابطه پاالیشگاه 
اصفهان تاکنون ۴۴ درصد ســهام شرکت پتروشیمی اصفهان و  ۱۷ درصد 
نفت سپاهان را خریداری کرده است.وی با اعالم این که این شرکت در بین 
شرکت های پاالیشی بیشترین فرآورده های نفتی کشور با ظرفیت فرآورش 
روزانه ۳۷۵ هزار بشــکه نفت خام، حــدود ۲۳ درصد از فرآورده های نفتی 
مورد نیاز کشور را تولید می¬کند، تولید حالل ۴۰۲، بوتان، آروماتیک های 
سنگین و نرمال هگزان را به عنوان محصوالت جدید این شرکت معرفی کرد.

مصرف گاز در همدان 14 درصد افزایش 
یافته است

همــدان- محبوبه یادگاری: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان همدان گفت: 
مشــترکان گاز طبیعی استان از ابتدای ســال جاری تاکنون، ۲ میلیارد و 
۲66 متر مکعب گاز مصرف کرده اند که این میزان نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل، ۱۴ درصد افزایش یافته است."عبداهلل فیاض" افزود: مشترکان 
گاز طبیعی استان در هشت ماه سال ۱۳۹۹ نزدیک به یک میلیارد و ۹۷۳ 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف کردند.وی با اشاره به طرح بخشودگی 
قبض مشترکان کم مصرف اظهار داشت: ۱۷ درصد از مشترکان گاز استان 
شامل این طرح شدند که بهای گاز آن ها معادل ۷6۰ میلیون تومان بخشیده 
شــد.فیاض خاطرنشان کرد: ۳۵۲ هزار مشــترک استان همدان بد مصرف 
هســتند و بیش از حد مجاز مصرف می کنند.وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ 
برداشــت گاز در استان، ۲ میلیارد و ۲۸6 میلیون و ۵۱۰ متر مکعب و این 
میزان در سال ۱۳۹۸ برابر با یک میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۷۹۸ متر مکعب 
ثبت شده بود.مدیرعامل شرکت گاز استان همدان اضافه کرد: ۵۴۰ میلیون 
متر مکعب از گاز مصرفی استان متعلق به مشترکان خانگی و تجاری است.

وی با اشاره به اینکه مصرف گاز در نیروگاه شهید مفتح در هشت ماه گذشته 
۷۵ درصد افزایش یافته است، افزود: با توجه به افزایش تولید این نیروگاه به 
منظور جبران کمبود برق کشور، مصرف گاز این نیروگاه از ۵۱۱ میلیون متر 
مکعب سال ۱۳۹۹ به ۸۹۲ میلیون متر مکعب در سال جاری افزایش یافته 
اســت.فیاض اظهار داشت: ۳۱ شهر و یک هزار و ۳6 روستای استان همدان 
گاز رسانی شده است و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹.۸ درصد جمعیت 
روستایی استان از شبکه گازرسانی بهره می برند.وی با اشاره به اینکه پروژه 
گازرسانی به چهار روستای استان در دست اقدام است، گفت: این استان ۳۳ 
روستای کمتر از ۲۰ خانوار دارد که بر اساس قانون فقط به روستاهای باالی 
۲۰ خانوار گازرسانی می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره به 

اینکه استان همدان 66۳ هزار و ۸6۱ مشترک گاز دارد.

پلکانی کردن قبوض؛ راهکار وزارت نفت 
برای کنترل غیرتورمی مصرف

بــا وجود روند افزایشــی مصرف گاز و تصمیم وزارت نفــت برای پلکانی کردن 
قبوض گاز، هنوز نرخ رسمی جریمه  پرمصرف ها اعالم نشده که نیازمند تسریع 
و تعجیل وزارت نفت اســت.به گزارش خبرگزاری مهــر ، یکی از اخبار پرتکرار 
روزهای گذشته خبر جریمه برای مشترکین پرمصرف گاز بوده است. اصلی ترین 
دلیلی که برای اعمال این جریمه گفته شده مصرف افسار گسیخته و باالی گاز 
در کشور اســت. به گفته وزیر نفت، روز گذشته مصرف گاز در بخش خانگی و 
تجاری و صنایع غیر عمده، بالغ بر ۵۱۷ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به روز 
مشابه سال گذشته، حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش داشته است.اوجی در همین 
باره افزود: پنجاه درصد مصرف گاز مربوط به ۲۵ درصد مشــترکین اســت که 
بایستی با اعمال جریمه های بازدارنده از مصرف بی رویه این مشترکین جلوگیری 
شــود.الزم به ذکر است که در هفته گذشته مصرف گاز در برهه ای از مرز ۷۰۰ 
میلیون مترمکعب نیز گذشت و باعث پیشی گرفتن مصرف از تولید گاز شد. با 
توجــه به اینکه احتمال افزایش مصرف گاز در هفته های آتی قطعی می باشــد، 
موضــوع نگرانی ها را بابت تأمین گاز خانگی، کــه اولویت اول وزارت نفت برای 
تأمین گاز اســت بیشتر کرده است. این در شرایطی است که به گفته مسئولین 
وزارت نفت بسیاری از صنایع سوخت خود را از گاز به نفت گاز تغییر داده اند تا 
بار آن به ســمت مصارف خانگی و تجاری هدایت شود.تصمیم به پلکانی کردن 
مصرف در شرایطی گرفته شد که در تابستان امسال هم به دلیل ناترازی صنعت 
برق، قبوض برق نیز با تعرفه پلکانی محاسبه شد. در صنعت برق نیز ۱۵ درصد 
مشــترکین مصارف غیرمتعارف و بسیار باال داشتند که مشمول جریمه شدند و 
همانطور که مشاهده شد بار مالی بر دوش اکثریت جامعه منتقل نکرد و به گفته 
مسئولین صنعت برق تأثیر به سزایی در کاهش مصرف برق گذاشت. همچنین در 
صنعت برق  ۲۵ درصد مشــترکین که مصرف پایینی داشتند، یعنی برق حدود 
۱۰ میلیون و 6۰۰ هزار نفر رایگان شــد که این تشویق هم باید در کنار جریمه 
پرمصرف ها به منظور کاهش مصرف گاز به کار گرفته شود.از طرفی با وجود مبلغ 
باالی یارانه های پنهان انرژی که بنا بر گزارش ســازمان برنامه و بودجه بالغ بر 
۱,۳۰۰ میلیارد تومان است، توزیع عادالنه این مبلغ نیز از وظایف حاکمیت است 
که به گفته کارشناسان با پلکانی کردن تعرفه های مصرف است که بدون ایجاد 
بار تورمی این مهم محقق می شود.باوجود اینکه وزیر نفت تأکید کرده که از آذر 
ماه مصارف باال مشمول جریمه می شود ولی هنوز میزان دقیق این جریمه اعالم 
نشده است. البته در روزهای گذشته جدولی در رسانه ها منتشر شد که الزم به 
ذکر است تعرفه های مذکور مربوط به قیمت های جدید نیست بلکه تعرفه هایی 
که در تصویر ۲ آورده شــده است، قدیمی هستند و از سال ۹۴ تا کنون اعمال 
می شدند. در شیوه پیشین قبض مشترکین در ۱۲ پله محاسبه می شدند که در 
بیشترین حالت هم تفاوت محسوســی با نرخ واقعی قیمت گاز داشت. در حال 
حاضر به طور میانگین قیمت گاز صادراتی کشور به عراق و ترکیه ۳۰ سنت است 
که اختالف این رقم با ارقام داخلی به خوبی بیانگر یارانه پنهان است که باید به 

عادالنه ترین شیوه تقسیم شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: در آبان ماه امسال 
به طــور میانگین روزانه ۹۰ میلیــون و ۵۰۰ هزار لیتر 
بنزین در کشــور توزیع شــده که این رقــم در مدت 
مشــابه ســال گذشــته، ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر 
بوده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
نفت، کرامــت ویس کرمی، مدیر عامل شــرکت ملی 
پخــش فراورده های نفتی گفــت: برخی علت آلودگی 
هوا در شــهر تهــران را مازوت مصرفــی در نیروگاه ها 
می دانند، در حالی که از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تاکنون 
تنها ۱۰ درصد از مصرف ســوخت نیروگاهی سوخت 
مایع بوده که از این میان ســهم اســتان تهران از نفت 
کوره صفر اســت.وی با تأکید بر اینکه امســال حدود 
۱.۵ برابر ظرفیت ذخیره سازی نیروگاه ها سوخت مایع 
تحویل داده ایم، گفت: از ابتدای امســال تاکنون حدود 
۹۰ درصد ســوخت تحویلی به نیروگاه ها گاز طبیعی 
و تنها ۱۰ درصد آن ســوخت مایع شــامل نفت گاز و 
نفت کوره بوده که البته این معادله در ماه های ســرد 
زمستان با تغییر همراه اســت.مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی تأکید کرد: در آبان ماه با توجه 
به مصرف ســوخت مایع نیروگاه ها در فصل تابستان، 
مقدار ذخیره نفت گاز و نفــت کوره نیروگاهی بیش از 
۷۲ درصد بوده اســت.ویس کرمی با اشاره به تشکیل 
کارگروه سوخت زمســتانی در ابتدای 6 ماه دوم سال 
در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
گفت: کارگروه اضطرار تأمین ســوخت نیروگاه ها که از 
دو سال گذشته اجرایی می شد، امسال نیز نشست های 
خود را با حضور مدیران شــرکت های ملی گاز، شرکت 
تولید نیروی برق حرارتی ایران، شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی، وزارت نفت، سازمان حفاظت 
محیط زیست، نماینده دادستانی، سازمان هواشناسی و 
… برگزار می کند.وی افزود: در این نشست ها به منظور 
تأمین به موقع سوخت صنایع عمده و نیروگاهی در آن 
تصمیم گیری، همفکری و سرانجام برنامه ریزی می شود، 
اما امسال افزون بر نشســت های کمیته اضطرار، یک 
کارگروه متشــکل از مدیران شــرکت ملی گاز، وزارت 
نیرو، شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و راه آهن ایجاد شــده 
است که در آن هماهنگی های الزم برای تأمین سوخت 

زمستانی نیروگاه ها در سطح معاونان وزارت نفت انجام 
می شــود.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی افزود: یک کارگروه تأمین ســوخت زمستانی در 
سطح وزارت نفت با حضور وزیر نفت برگزار می شود و 
به صــورت دو هفته یک بار بر روند تأمین گاز طبیعی و 
سوخت زمستانی نیروگاه ها نظارت می کند.ویس کرمی 
درباره مقدار ســوخت تحویلی به نیروگاه ها در ســال 
۱۴۰۰ گفت: در هشــت ماه منتهی به آبان ماه امسال 
)ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰( در مقایســه 
با مدت مشابه پارســال در مجموع ۱۲ درصد سوخت 
مایع بیشتر تحویل نیروگاه های کشور شد و در مجموع 
مقدار ذخیره ســوخت نیروگاهی نیز نسبت به پارسال 
مثبت بوده اســت.وی با اشاره به سرمای زودرس دهه 
سوم آبان ماه امسال گفت: در چنین شرایطی که کاهش 
دمای هوا تأمین گاز نیروگاهی را متأثر می کند، افزون بر 
برگزاری نشست های کمیته اضطرار به صورت مستمر و 
هفتگی، به منظور برنامه ریزی روزانه برای تأمین سوخت 
مایــع در روزهای خاص، هماهنگی هــای روزانه میان 
دیسپچینگ شــرکت توزیع نیروی برق، شرکت ملی 
گاز و همکاران تأمین و توزیع شرکت ملی پخش انجام 
می شــود.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی گفت: هیچ گونه جای نگرانی درباره تأمین سوخت 
دیگــر صنایع از جمله صنایع ســیمان که محدودیت 
تأمین گاز برای آنها وجود دارد، نیســت و این صنایع 
می توانند در صورت نیاز به ســوخت دوم، نفت کوره را 
به همان قیمت گاز طبیعی تحویل بگیرند.ویس کرمی 
افزود: تسهیالتی ایجاد شده است تا این صنایع بتوانند 
حتی در صورت تأمین نشــدن نقدینگی، ســوخت را 
به صورت اعتباری خرید کنند.مدیرعامل شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی تأکید کرد: صنایع دیگری نیز 
که امکان استفاده از سوخت دوم را دارند، امکان تأمین 
آن در شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با همان 
قیمــت یارانه ای وجــود دارد.ویس کرمی گفت: وزارت 
نفت در زمینه ارتقای کیفیت سوخت به تکالیف قانونی 
خود از جمله قانون هوای پاک و مصوبه هیئت وزیران 
عمل کرده است. هم اکنون بنزین توزیعی در کالنشهر 
تهران و حتی حومه شــهر یورو ۴ است، همچنین در 
همه شهرستان های شرق استان تهران از جمله پردیس، 

بومهن، رودهن، دماونــد و فیروزکوه نیز بنزین یورو ۴ 
توزیع می شــود.وی اظهار کرد: حتی در شــهر تهران 
بیش از تکالیف قانونی خــود عمل کرده ایم و در همه 
جایگاه های ســطح شــهر و حتــی جایگاه های بخش 
حمل ونقل اطراف تهران، گازوئیل یورو ۴ توزیع می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره 
به توزیع تمامی بنزین و گازوئیل کشور از طریق سامانه 
هوشــمند ســوخت گفت: در تالش هستیم خدماتی 
نظیر صدور کارت سوخت المثنی را که پیش از این از 
طریق سامانه هوشمند سوخت انجام می شد، با رعایت 
مالحظات امنیتی و رعایت پروتکل ها و دستورعمل ها 
و هماهنگی با دستگاه های ذی ربط، ایمن سازی کنیم 
و پــس از ارتقای ســطح ایمنی و امنیتــی، آنها را در 
سرویس قرار دهیم. امیدواریم تا چند روز آینده بتوانیم 
این ســرویس را برقرار کنیم و صدور کارت هوشــمند 
سوخت از سر گرفته شود.ویس کرمی تأکید کرد: کارت 
سوخت المثنی در مرحله اول برای خودروهای عمومی 
اعم از بنزینی و دیزلی و کســانی که کارت سوختشان 
مفقود شده اســت، صادر می شودوی گفت: در جریان 
قطعی ســامانه هوشمند ســوخت در ابتدای آبان ماه، 
تالش کردیم عرضه ســوخت در جایگاه ها با نرخ دوم 
را در کمترین زمان ممکن و در همان ساعات نخستین 
برقرار کنیم و خوشــبختانه با صبوری مردم و همراهی 
اصحاب رسانه از جمله صداوسیما، عصر همان روز نیز 
عرضه سوخت ســهمیه ای در نخستین جایگاه ممکن 
شد.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
درباره مقدار سوخت مصرفی در کشور گفت: در آبان ماه 
امســال به طور میانگین روزانه ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
لیتر بنزین در کشــور توزیع شده است که این رقم در 
مدت مشابه پارسال )۹۹(، ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر 
بوده است که حاکی از افزایش ۱۵ میلیون لیتری توزیع 
روزانه بنزین در کشور است.ویس کرمی میانگین روزانه 
توزیع بنزین در کشور را از ابتدای سال تا پایان آبان ماه 
۱۴۰۰، ۸۵ میلیون لیتر اعالم کرد و گفت: این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۷۵ میلیون لیتر توزیع 

روزانه، ۱۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.
وی بیشترین مقدار توزیع بنزین کشور در سال جاری 

را مربوط به تابستان با ۱۰۴ میلیون لیتر اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش خبر داد:

افزایش 15 میلیون لیتری توزیع بنزین در آبان ماه نسبت به سال گذشته

ارزیابی گلدمن ساکس از تصمیم آمریکا
آزادسازی ذخایر نفت جهانی، قطره ای در اقیانوس

بانک آمریکایی گلدمن ســاکس اعالم کرد آزادسازی هماهنگ ذخایر نفت نفتی از سوی 
آمریکا و متحدانش کمتر از میزانی بوده که بازار روی آن حساب کرده بود و مانند قطره 
ای در اقیانوس اســت.به گزارش ایسنا، تحلیلگران گلدمن ساکس اعالم کردند آمریکا و 
متحدانش ممکن اســت مجموعا حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر آزاد کنند 
که کمتر از بیش از ۱۰۰ میلیون بشــکه نفت اســت که بازار روی آن حساب کرده بود. 
ماهیت ســواپ نفتی که از ذخایر برداشت می شــود افزایش اندک به میزان ۴۰ میلیون 
بشکه در عرضه نفت در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را نشان می دهد.این بانک در یادداشتی 
با عنوان »قطره ای در اقیانوس« نوشت: در مدل قیمت گذاری ما، چنین برداشتی کمتر 
از دو دالر در هر بشکه ارزش خواهد شد و کمتر از هشت دالر در هر بشکه ریزش قیمت 
نفت است که از اواخر اکتبر اتفاق افتاده است.قیمت جهانی نفت روز سه شنبه پس از این 
که اقدام آمریکا و کشورهای مصرف کننده نفت دیگر برای آزادسازی نفت از ذخایر نفت 
اســتراتژیک و پایین بردن قیمتها، ضعیفتر از انتظارات از آب درآمد، به باالترین حد یک 
هفته اخیر صعود کرد و در معامالت روز چهارشنبه رشد قیمت روز گذشته را حفظ کرد.

طبق گزارش گلدمن ساکس، قیمت نفت برنت آسیب دیدن تقاضای جهانی برای نفت به 
میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سه ماه آینده تحت تاثیر موج جدید شیوع کووید ۱۹ 
در اروپا و چین را حساب کرده است.بر اساس گزارش رویترز، در گزارش گلدمن ساکس 
آمده است: اگرچه برداشت هماهنگ از ذخایر استراتژیک توسط دولتهای متعدد دو دالر 
از پیش بینی قیمت نفت برنت پایان ســال این بانک کم می کند اما انتظار می رود عدم 
پیشــرفت مذاکرات با ایران، ریســکهای مذکور را جبران کند. بعالوه اوپک ممکن است 
تصمیم بگیرد افزایش تولیدش را برای جبران تاثیر آزادســازی نفت از ذخایر کشورهای 
متعدد متوقف کند و چنین اقدامی را در راســتای احتیاط در برابر ریسکهای کووید ۱۹ 

برای تقاضای نفتی توجیه کند.

مشترکان برق استان تهران ۶۲0 میلیارد تومان بدهکارند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: مشترکان برق شهرستان های استان تهران 6۲۰ میلیارد تومان بدهکارند.به گزارش ایسنا، حاجی رضا تیموری 
با اعالم این خبر گفت: باید توجه داشت که شرکتهای توزیــع برق به صــورت درآمد-هزینه ای اداره می شوند و در صورت استمرار این وضعیــت و عدم پرداخت 
بهای برق مصرفی از ســوی مشترکان با مشکل مواجه خواهیم شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در جمع کارکنان این شرکت و در مراسمی 
که به مناســبت بزرگداشــت هفته بسیج برگزار شد، گفت: در تابستان سال جاری که تراز تولید و مصرف انرژی برق نابرابر بود، در شرکت توزیع نیروی برق استان 
تهران با پیروی از فرامین رهبری با اســتفاده از تمام ظرفیت ها، مدیریت جهادی و همدلی و همراهی مردم فهیم اســتان توانستیم سختی های پیش رو را سپری 
کنیم.تیموری کاهش نزوالت آســمانی و کمبود آب در پشــت سدها در نتیجه محدودیت در تولید نیروگاه های برق آبی، افزایش مصرف برق مشترکان، استفاده از 
دستگاه های سرمایشی و استخراج رمزارزها را مهمترین دالیل نابرابری تراز تولید و مصرف انرژی برق معرفی کرد و افزود: در تابستان امسال پیک بار کشور به 6۷ 
هزار مگاوات افزایش یافت و نزدیک به ۲۴ هزار مگاوات از مصرف برق مربوط به دســتگاه های سرمایشــی و حدود ۲۰۰۰ مگاوات هم مربوط به دستگاه های تولید 
رمزارزهای مجاز و غیر مجاز بود و بر خود واجب می دانم از مشارکت فعال کلیه مشترکان محترم که در مدیریت کردن کسری تولید انرژی برق، ما را یاری کردند، 
قدردانی نمایم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به فرا رسیدن زمستان گفت: در این فصل با افزایش مصرف گاز از سوی مردم، احتمال کمبود 
سوخت گاز نیروگاهها برای تامین توان و انرژی برق وجود دارد؛ لذا خواستار استمرار همکاری همه مشترکان برای رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی هستیم.وی 
تصریح کرد: در همین ارتباط معاون اول محترم ریاست جمهوری با ارسال بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای 
انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و استانداریها درخواست کرد تا حداقل ۱۰ درصد مصرف گاز طبیعی هر مشترک در چهار ماهه پایان سال نسبت به سال گذشته 
کاهش یابد.تیموری ادامه داد: همکارانم در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر، تعمیر و اصالح شبکه های توزیع برق، جمع 
آوری برق های غیرمجاز و نیز جمع آوری رمزارزهای غیرمجاز و سایر اقدامات فنی در تالش هستند تا شرایط پیش رو با همکاری و مشارکت مشترکان محترم را 
به بهترین نحو مدیریت کنیم.طبق اعالم وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه به تحلیل مصارف برق مشترکان تحت پوشش این 
شرکت پرداخت و گفت: ۱۹ درصد از مشترکان ما در گروه کم مصرف ها)کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت( قرار می گیرند و بهای انرژی مصرفی آنها رایگان است؛ ۴۹ 
درصد از مشترکان ما خوش مصرف)متوسط مصرف ماهیانه کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت( است و بهای برق مصرفی آنها با افزایش ۷ درصدی نسبت به سال گذشته 
و نرخ عادی محاسبه می شود و ۳۲ درصد مشترکان پرمصرف، بیش از ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف می کنند و نرخ برق آنها با افزایش ۲۳ درصدی همراه است. 
همچنین برای مشــترکانی که مصرف آنها بیش از 6۰۰ کیلووات ســاعت انرژی در ماه است به ازای هر کیلووات ساعت مازاد بر مصرف 6۰۰ کیلووات ساعت ۸۲۰ 

تومان دریافت می شود.وی افزود: همچنین بر اساس بند »ز« تبصره »۱۵« قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حق ترانزیت از مشترکان باالی ۵ مگاوات دریافت می شود.
تیموری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت استخراج کنندگان رمزارزها به صورت غیرمجاز اظهارداشت: تا پایان آبان ماه سالجاری، تعداد 6۹۱ مرکز 

شناسایی و نسبت به جمع آوری ۲۷۲۴۴ دستگاه تولید رمز ارز اقدام شده که در اثر این اقدام ۵۴ مگاوات از پیک بار استان کاهش یافته است.
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گزیده خبر پیگیری دستورات صادراتی رئیس جمهو:

سیاست های حمایتی دولت از تجار
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ضمن تشریح سیاست های 
مهم دولت در حمایت از تجار و بازرگانان، گفت: ســازوکارهای 
تدوین شده برای رفع تعهد ارزی، فرایند بازگشت ارز صادراتی 
را تسهیل کرده است.به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در 
دیدار فعاالن اقتصادی با رئیس جمهــور در روز ملی صادرات، 
سید ابراهیم رئیســی به تیم اقتصادی پنج دستور داد. دستور 
نخست این بود که همه مســؤوالن به گونه ای عمل کنند که 
صادرکنندگان آثار حمایت دولت را ببینند. دستور دوم به ثبات 
در تصمیم گیری ها و پرهیز از تصمیمات لحظه ای و بازنگری در 
دســتورالعمل های مانع تراش تاکید داشت. دستور سوم درباره 
بازنگری و تقویت توان و ظرفیت بخش حمل ونقل زمینی، ریلی، 
دریایی و هوایی کشور و دستور چهارم به جلوگیری از سهولت 
متهم کردن صادرکنندگان اشــاره داشت. دســتور آخر درباره 
پرهیز از ساختارســازی های مجدد مانند ایجاد وزارت صادرات 
و… بود.در بخش نخســت از پیگیری دستورات رئیس جمهور 
موضوع »بازنگری و تقویت تــوان و ظرفیت بخش حمل ونقل 
زمینی، ریلی، دریایی و هوایی کشور« را بررسی کردیم.در بخش 
دوم از ایــن گزارش، موضوع »حمایت از صادرکنندگان« را در 
گفت و گویی با علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه 

تجارت ایران و معاون وزیر صمت پیگیری کردیم.

تســهیل در رفع تعهد ارزی با مصوبه دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی

علیرضا پیمان پاک در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی 
از بحث هــای اصلی در مورد صادرکنندگان وضعیت رفع تعهد 
ارزی است؛ بســیاری از فعاالن اقتصادی به این شیوه اعتراض 
داشتند اما ما ســازوکارهایی چیده ایم تا نحوه رفع تعهد ارزی 
کاماًل متنوع شــود. در حال حاضر ۹ روش برای بازگشــت ارز 
صادراتــی داریم که از جملــه آنها می توان به فــروش ارز در 
سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خرد، واگذاری ارز پروانه 
صادراتی، فروش ارز در ســنا، تهاتر ارزی، صادرات ریالی تائید 
شــده )برای ســال ۹۷(، پرداخت بدهی ارزی و … اشاره کرد. 
در حال حاضــر صادرکنندگان )غیر از صادرات ریالی که برای 
سال های قبل بوده است( به هر روشی که بخواهند بدون سقف 
می توانند ایفای تعهد کنند.رئیس کل ســازمان توسعه تجارت 
ایران افزود: همچنین مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
را برای بحث تهاتر گرفته ایم تا از این طریق ســازمان توســعه 
تجارت بحث تهاتر را تســهیل کند. بنابراین صادرکننده با این 

شرایط باید ارز را بیاورد.

بهبــود مالک های ارزیابی و اعتبارســنجی کارت های 
بازرگانی

وی ادامه داد: موضوع دیگر مدنظر رئیس جمهوری اصالح فرایند 
صدور کارت بازرگانی است. کسانی باید کارت بازرگانی بگیرند 
که اعتبارسنجی شده باشند و خود بخش خصوصی آنهایی که 
صادرکننده واقعی نیستند، از مجموعه خود خارج کند.پیمان 
پاک گفت: کارتهای بازرگانی و صادرکنندگان اعتبارســنحی 
می شوند و همان مالکی برای تمدید کارت می شود.معاون وزیر 
صمــت افزود: بحث دیگر تجدید نظر در صدور کارت بازرگانی 
اســت که با کمک اتاق بازرگانی در حال انجام است تا کسانی 
که صادرکننده و بازرگان واقعی هســتند و انگیزه های دیگری 
ندارند، کارت بازرگانی بگیرند. برای این اقدام، فرایندهایی داریم 
که اعالم می کنیم.وی ادامه داد: به عنوان مثال باید فرایندها را 
کارشناسی و علمی کنیم که این موضوع نیز کار سازمان توسعه 
تجارت و وزارت صمت نیســت بلکه بایــد از روندهای علمی 
مطرح شده در دنیا استفاده کنیم.پیمان پاک گفت: در واقع در 
فرایند صدور کارت بازرگانی، شیوه ها و استانداردهای فعلی باقی 
می ماند ولی مالک های ارزیابی و اعتبارسنجی را بهبود می دهیم 

و فرایند را کارشناسی تر می کنیم.

حذف شرط سقف و سابقه واردات
وی اظهار کرد: همچنین هر صادرکننده ای به میزانی که افزایش 
صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف باالتری 
بــرای واردات برخوردار خواهد شــد.معاون وزیر صمت گفت: 
شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از 

ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته خواهد شد.

صادرکننــدگان دانــش بنیانی در اولویــت پرداخت 
تسهیالت

پیمان پاک به وضعیت مشــوق های صادراتی نیز اشاره کرد و 
افزود: هنوز برای مشوق های صادراتی مبلغی از سوی سازمان 
برنامه و بودجه تخصیص داده نشده است اما تمام تالش ما این 
اســت که این مبالغ را بگیریم. البته باید کسری بودجه دولت 
را نیز در نظر داشــته باشــیم.وی ادامه داد: در این رابطه چه 
تســهیالت ۲ هزار میلیارد تومانی که از منابع صندوق توسعه 
محقق شــده و چه یک میلیارد یورویی که بابت اعتبارخریدار 

باید به صادرکنندگان بدهیم را هدفمند خواهیم کرد. در این 
راستا با بانک ها توافق می کنیم تا صادرکننده برتر اولویت قرار 
گیرد. فرصت بســیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند 
با نرخ ۲.۵ درصد از تســهیالت اعتبار خریدار بهره مند شــود.

رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران تصریح کرد: ما بین 
صادرکننــدگان تفاوت قائل خواهیم شــد. صادرکننده ای که 
دانــش بنیان تر بوده و زنجیره ارزش را رعایت کرده و به طور 
کلی صادرکننده واقعی بوده اســت و توانسته در کشور مقصد 
شبکه بازاریابی و سیستم های فروش راه اندازی و حضور خود 
را پایدار کند قطعــاً با صادرکننده ای که کاالهای منبع محور 
و ارزان مثل ســیمان صادر کرده فرق می کند.وی افزود: البته 
درست است که این صادرکنندگان نیز به ما در این تنگناهای 
ارزی کمک می کنند ولی بحث این است که صادرکننده هایی 
که مدیریت منابع و سرمایه کرده و ارزش افزوده ایجاد کرده اند 
و در بازارهای هدف حضور پایدار دارند، باید در منابع تشویقی 
و تســهیالت در اولویت قرار گیرند.پیمــان پاک تصریح کرد: 
از ســویی دیگر ما در نظر داریم که کنسرسیوم های صادراتی 
قوی تشــکیل دهیم تا از این طریق از منابع بانک ها در بخش 
مشارکت بهره مند شویم. در این رابطه یک بانک به جای اینکه 
وام به صادرکننده پرداخت کند، با او مشارکت کرده و صادرات 

را رونق خواهد داد.

تصویب مالک های ارزیابی صادرکنندگان در هیأت دولت
پیمان پاک ادامه داد: امسال برای انتخاب صادرکننده نمونه نیز 
این مســائل را مالک قرار داده ایم که البته ارزیابی ها نیز نشان 
می دهد که تعداد صادرکننــدگان دانش بنیانی افزایش یافته 
است.وی گفت: برای سال بعد هم این مالک ها و شاخص های 
ارزیابی را در هیأت دولت مصــوب می کنیم تا صادرات دانش 

بنیانی و دارای ارزش افزوده را توسعه دهیم.

بهبود شراط صدور ضمانت نامه ها در حوزه خدمات فنی 
و مهندسی

رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران همچنین به وضعیت 
صــدور ضمانت نامه ها در حوزه خدمات فنی و مهندســی نیز 
اشــاره و تاکید کرد: در حوزه صدور ضمانتنامه های مرتبط با 
صادرات خدمات فنی و مهندســی نیز تمام تالش ما این است 
که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست 
صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم در تجارت خارجی 

به بهترین شکل استفاده کرد.

در مراسم افتتاح معدن طالی دره اشکی و اتاق اسید شویی موته:
جعفری اعالم کرد: » موته«؛ الگوی توسعه طال 

در کشور
رییس هیات عامل ایمیدرو امروز به همراه علی نبوی دستیار ویژه وزیر صنعت 
معــدن و تجارت ضمن افتتاح معــدن جدید طال دره اشــکی در موته و اتاق 
اسیدشویی مجتمع، از بخش های مختلف مجتمع بازدید کردند.به گزارش روابط 
عمومــی ایمیدرو، علی نبوی در مراســم بازدید مجتمع طالی موته با بیان این 
مطلب اظهار داشت: موضوع حفاظت محیط زیست در معادن جدید نیز فارغ از 
هزینه های مورد نیاز مورد توجه ویژه قرار گیرد. چرا که توجه به این امر، تاثیر 
کالن بر محیط زندگی انســان خواهد گذاشــت.وجیه ا... جعفری، رئیس هیات 
عامل ایمیدرو در این مراسم ضمن اشاره به رونق جدی صورت گرفته در مجتمع 
طالی موته گفت: آغاز بهره برداری از معدن دره اشکی، افتتاح اتاق اسیدشویی 
و ریخته گری و افتتاح پارکینگ آتشنشــانی در ایــن مجتمع، گام مثبتی در 
راســتای توسعه است.وی ادامه داد: این شرکت در مدار توسعه قرار گرفته و می 
تواند الگویی برای واحدهای تولید طال در کشــور باشد.جعفری با اشاره به اینکه 
ذخیره معدنی، مهمترین پشــتوانه توســعه صنایع معدنی از جمله طالی موته 
است، تصریح کرد: خوشبختانه ذخایر مناسبی در معدن دره اشکی اکتشاف شده 
اســت.وی افزود: توسعه اکتشاف ضروری است تا این کارخانه با خاطری آسوده 

تداوم تولید داشته باشد.

طاهرزاده اعالم کرد: 
برنامه توسعه اکتشاف در “موته” با هدف 

بهبود اشتغال و بهره وری
امیر علی طاهرزاده، مدیرعامل شــرکت تهیــه و تولید مواد معدنی ایران گفت: 
هدف از انجام فعالیت های اکتشــافی معدن موته، توجه به تداوم تولید، حفظ و 
افزایش اشتغال و استفاده بهینه از منابع در اختیار است.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، وی که در برنامه بازدید نبوی دستیار 
ویژه وزیر صمت و رییس هیات عامل ایمیدرو از مجتمع طالی موته سخن می 
گفت، افزود: توسعه اکتشاف و افزایش بهره وری در این مجتمع در جهت افزایش 
کارایی و اثر بخشــی از برنامه های اصلی این مجتمع بوده و در سال جاری نیز 
اقداماتی در برای افزایش بهره وری کارخانه صورت پذیرفته که ماحصل ان پیش 
بینی رشد تولید است.طاهرزاده بیان داشت: در سال ۱۴۰۰ در بخش طال و در 
راستای اســتفاده حداکثری از توان بخش خصوصی، نسبت به برگزاری مزایده 
عمومی برای انجام ســرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش طال 
به ظرفیت ســالیانه ۱۰۰ کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طالی سرکهنو 
میرجاوه )سیاه جنگل( واقع در استان سیستان و بلوچستان اقدام و سرمایه گذار 
مربوطه مشــخص شد.وی ادامه داد: پیش بینی می شود کارخانه تولید شمش 

طالی هیرد نیز در سال جاری به بهره برداری برسد.

کاهش چشمگیر تعرفه اینترنت
بدون نیاز به خرید بسته، از اینترنت 

پرسرعت لذت ببرید
به گــزارش روابط عمومی رایتل، کاربــران این اپراتور 
می توانند بدون نیاز به خرید بســته، از اینترنت آزاد با 
تعرفــه ی ویژه ی ۴ هزار تومان بــه ازای هر گیگابایت، 
بهره مند شــوند.درحالی تازه ترین نرخ مصرف اینترنت 
آزاد توســط رایتل با تعرفه ۴ هزار تومان اعالم شد که 

مشترکین ســایر اپراتورهای ارتباطی برای بهره مندی از هر گیگابایت اینترنت 
آزاد، میانگین حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان برای سیم کارت های دائمی و اعتباری، 
پرداخت می کنند. این اقدام در تاریخ فعالیت شرکت های خدمات ارتباطی کشور، 
منحصر به رایتل بوده و با هدف اســتفاده مقرون به صرفه از ســرویس اینترنت 
بدون خرید بسته برای مشترکین این برند ارغوانی، منظور شده است.همچنین 
این اپراتور پیش از این، برقراری تماس درون شبکه )از خطوط رایتل به رایتل( را 
با کمترین تعرفه ممکن یعنی ۷ تومان )۷۰ ریال( برای هر دقیقه مکالمه، اعالم 
کرد. برای مثال بهای یک ســاعت تماس تلفنی با سیم کارت رایتل تنها ۴۲۰ 
تومان است.گفتنی اســت، با استناد به جدیدترین اطالعات دریافتی مربوط به 
تعرفه  های مکالمه اپراتورها، رایتل مقرون به صرفه ترین نرخ را برای مشترکین در 
نظر گرفته و تعرفه اپراتورهای دیگر تقریبا ۱۲ برابر این نرخ است.ده سالگی رایتل 
و آغاز دومین دهــه از فعالیت این اپراتور بهانه ای برای رونمایی از طرح کاهش 

تعرفه مصرف اینترنت آزاد شد.

اتاق بازرگانی تهران:
صادرات ترکیه به سوریه ۸.۶ برابر ایران است

ایران طی هفت ماه نخســت ۱۴۰۰ میانگین ماهانــه ۱۵.۲ میلیون دالر و ترکیه طی ۹ 
ماه نخســت ۲۰۲۱ به طور متوسط ماهانه ۱۳۱ میلیون دالر کاال به مقصد سوریه صادر 
کرده اند که رقم ترکیه ۸.۶ برابر ایران است.به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی تهران 
گزارشی از آخرین وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه تهیه کرده است که مطابق آن 
طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۰، صادرات کاالی بدون نفت خام ایران به کشور سوریه حدود 
۷۹.۷ هزارتن و به ارزش ۱۰۶.۲ میلیون دالر و در مقابل واردات کاالیی ایران از این کشور 
۱۹۵ هزارتن و به ارزش ۱۷.۷ میلیون دالر بوده اســت. در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل، مقدار صادرات ایران به سوریه طی مدت مزبور حدود ۲.۸ درصد کاهش و در مقابل 
ارزش صادرات ۴۲ درصد افزایش یافته است.در این گزارش ذکر شده است که بر اساس 
داده های مرکز آمار ترکیه، کل صادرات این کشــور طی ۹ ماهه نخست ۲۰۲۱ به مقصد 
کشور سوریه برابر با ۱.۱۸ میلیارد دالر بوده و در مقابل واردات ترکیه از سوریه حدود ۹۹ 
میلیون دالر بوده اســت. در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰، ارزش صادرات ترکیه به 

سوریه ۴۳ درصد افزایش و واردات از سوریه ۱۵ درصد کاهش داشته است.
همچنین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشــان می دهد که طبق مقایسه عملکرد صادرات 
کاالیی ترکیه و ایران، ایران طی هفت ماهه نخســت ۱۴۰۰ به طور متوسط ماهانه ۱۵.۲ 
میلیون دالر و ترکیه طی ۹ ماهه نخست ۲۰۲۱ به طور متوسط ماهانه ۱۳۱ میلیون دالر 

کاال به مقصد سوریه صادر کرده اند که رقم ترکیه ۸.۶ برابر رقم مشابه ایران است.

مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار؛
»فروش اینترنتی کاالهای اساسی« با قیمت 

مصوب افزایش می یابد
معــاون اول رئیس جمهور ارائه برخی اقالم ضروری مردم به صورت اینترنتی را اقدامی 
مناسب برای تنظیم بازار خواند و گفت: باید ارائه کاالهای اساسی مردم با قیمت مصوب 
به صورت اینترنتی ادامه یابد.به گزارش خبرگزاری مهر، جلســه ســتاد تنظیم بازار به 
ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار و بر ضرورت نظارت هر چه بیشتر 
بر قیمت کاالهای اساســی در بازار و گسترش سامانه های اینترنتی فروش با قیمت های 
مصوب تاکید شد.مخبر در این جلســه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، دادگستری، 
صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرســازی و اقتصاد و همچنین رییس شــورای اطالع 
رســانی دولت حضور داشتند، بر ضرورت برخورد با برخی نابسامانی ها در بازار کاالهای 
اساسی تاکید و تصریح کرد: باید فرآیند و زنجیره تامین، توزیع کاالهای اساسی از مبدا 
کنترل و کاالها به وفور با قیمت مصوب در مراکز رســمی توزیع شود.معاون اول رئیس 
جمهــور همچنین ارائه برخی اقالم ضروری مردم به صورت اینترنتی را اقدامی بســیار 
مناسب و ارزنده برای تنظیم بازار و اطمینان خاطر مصرف کنندگان ارزیابی کرد و گفت: 
باید ارائه کاالهای اساسی مردم با قیمت مصوب به صورت اینترنتی ادامه یابد و در صورت 
امکان فروش و توزیع برخی کاالهای دیگر نیز به این ســامانه اضافه شود.در این جلسه 
گزارشــی از وضعیت تامین و توزیع مرغ، تخم مرغ و مواد لبنی در سراسر کشور ارائه و 

تصمیمات الزم برای ادامه آرامش نسبی در بازار اتخاذ شد.

تجارت ایران و آلمان اوج می گیرد؟
معاون بین الملــل اتاق بازرگانی ایــران می گوید با توجه به 
سابقه طوالنی همکاری های اقتصادی ایران و آلمان، می توان 
انتظار داشت که با همکاری طرف آلمانی، حجم مناسبات دو 
جانبه افزایش یابد.به گزارش ایســنا، هر چند پس از خروج 
آمریکا از برجام، میزان حضور شــرکت های اروپایی در ایران 
به شدت کاهش یافت اما آلمان جزو تنها کشورهای اروپایی 
بود که ســطحی از روابط اقتصادی خود با ایران را در طول 
این ســال ها حفظ کرد.آمارهای ارائه شــده از سوی گمرک 
نشــان می دهد که آلمان و سوییس تنها کشورهای اروپایی 
هستند که در میان ۱۰ شریک اول تجاری ایران باقی مانده اند 
و پــس از امارات متحده عربی، چیــن و ترکیه، چهارمین و 
پنجمین کشــور صادرکننده کاال به ایران به شمار می روند.با 
این وجود کشورهای اروپایی علی رغم تاکید بر عدم همراهی 
با آمریکا در خروج از برجام، در ســال های گذشته در عرصه 
عمل کمک چندانی به دور زدن تحریم ها نکرده اند و همین 
موضوع از سوی طرف ایرانی در وبینار همکاری های اقتصادی 
ایران و آلمان بار دیگر مطرح شد.محمدرضا کرباسی، معاون 
بین الملل اتاق ایران با بیان این مطلب که آلمان از دیرباز نگاه 
توسعه ای به ایران داشته است، تصریح کرد: توسعه بسیاری از 
زیرساخت های ایران مانند راه آهن، ذوب آهن، نورد و نیروگاه ها 
با همکاری شرکت های آلمانی در ایران ایجاد شده است. البته 
روابط تجاری، مســتلزم روابط بانکی اســت و همان طور که 
تجارت بدون امکانات لجستیکی، ناپایدار است، بدون روابط 
کارگزاری بانکی هم امکان مناســبات تجاری وجود ندارد.او 
با تاکید بر ایجاد زیرســاخت های تجارت پایدار گفت: تنها از 
راه سرمایه گذاری مشترک می توان زمینه تجارت پایدار بین 
کشورها را فراهم کرد. این هدف مهم تنها در چارچوب خرید 
و فروش کاال محقق نخواهد شد. در این بین ایجاد بسترهای 
الزم برای تجارت و سرمایه گذاری به تفاهم و برقراری دیالوگ 
بین کشورها نیاز دارد.معاون بین الملل اتاق ایران با تاکید بر 
اینکه انتظار می رفت اروپا و به ویژه آلمان بعد از خروج آمریکا 
از برجام، گام های موثرتری در حمایت از فعالیت های بخش 
خصوصی بین دو کشور بردارد، ادامه داد: علی رغم آنکه پس 
از برجام، روابط ایران با آلمان ۶۰ درصد رشد پیدا کرد، طی 
دو ســال اخیر ســیر نزولی به خود گرفته است که این روند 
مورد انتظار نبود.کرباســی در بخش دیگری از سخنان خود 
به توانمندی های شرکت های دانش بنیان ایرانی و رتبه باالی 
آنها در منطقه اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی آلمانی باید 
دید بلندمدت داشــته باشند و بازار ایران را نه فقط به عنوان 
یک بازار مصرف بلکه به عنوان یک بازار رقابتی و چندجانبه 
در نظر بگیرند.بر اســاس گزارش پایگاه اتاق بازرگانی ایران، 
در ادامــه هلنا رنگ، رئیس هیات مدیره انجمن نموف آلمان 
با بیان این مطلب که این انجمن به شرکت های آلمانی برای 
توسعه بازار در کشــورهای خاورمیانه و خاور نزدیک کمک 
می کند و در دوره های پیش با وزارت صنعت ایران همکاری 
نزدیک داشته  است، گفت: علی رغم چالش ها، همواره روابط 
دوستانه ای با ایران داشته ایم و امروز حجم روابط دو کشور به 

رقم ۱.۵۴ میلیارد یورو می رسد.

سخنگوی گمرک گفت: در ۷ ماهه امسال ۲۰.۳ میلیون 
تــن کاال به ارزش ۹.۲ دالر بین ایران و ۹ عضو اکو تبادل 
شد که تراز تجاری مثبت ۲.۸ میلیارد دالری کشورمان با 
این سازمان را نشان می  دهد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
ســید روح اهلل لطیفی در آستانه اجالس اکو در عشق آباد 
اظهار داشــت: در هفت ماه نخست امسال ۲۰ میلیون و 
۳۲۷ هــزار و ۸۳۹ تن کاال بــه ارزش ۹ میلیارد و ۲۳۳ 
میلیــون و ۵۳۶ هزار و ۷۹۲ دالر بین ایران و ۹ کشــور 
دیگر ســازمان همکاری های اقتصادی اکو تبادل شد که 
۱۷ میلیــون و ۴۴۰ هزار و ۶۱۷ تن به ارزش ۶ میلیارد و 
۳۰ میلیون و ۵۴۴ هزار و هفت دالر آن ســهم صادرات و 
دو میلیون و ۸۸۷ هزار و ۲۲۲ تن به ارزش ســه میلیارد 
و ۳۰۲ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۸۵ دالر نیز ســهم واردات 
از این کشورها بوده اســت.وی افزود: تجارت ایران با اکو 
نسبت به هفت ماهه نخســت سال ۹۹ از لحاظ وزن ۴۳ 
درصد و از لحاظ ارزش ۴۸.۵ درصد افزایش یافته و نسبت 
به هفت ماه نخست سال ۹۸ یعنی قبل از فراگیری کرونا و 
محدودیت های ناشی از آن، ازلحاظ وزنی ۲ درصد کاهش 

و از لحاظ ارزش بیش از ۶ درصد رشد داشته است.
سخنگوی گمرک در خصوص صادرات ایران به اکو گفت: 
صادرات کاالهــای ایرانی به کشــورهای عضو« اکو« در 
هفت ماهه ســال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۵۸ درصد در وزن و ۶۰ درصد در ارزش رشــد داشــته و 
نسبت به همین مدت در ســال ۹۸ از لحاظ وزنی یک و 
نیم درصد و از لحاظ ارزش ۱۴و نیم درصد بیشــتر شده 
اســت.لطیفی افزود: ۵۶ درصد صادرات کشورمان به اکو 
به ترکیه با ســه میلیارد و ۳۹۷ میلیــون و ۲۷۸ هزار و 
۲۵۰ دالر بوده اســت و افغانستان با یک میلیارد و ۱۲۵ 
میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۵۵ دالر بیش از ۱۸و نیم درصد، 
پاکســتان با ۶۵۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۳۰ دالر بیش 
از ۱۰.۸ درصد از ســهم صادرات کشــورمان به« اکو« را 
به خود اختصاص دادند.ســخنگوی گمرک در خصوص 
صادرات به سایر کشــورهای عضو اکو توضیح داد: بعد از 
ترکیه، افغانستان و پاکستان، آذربایجان با ۲۷۲ میلیون و 
۹۵۸ هزار و ۳۷۲ دالر، ازبکســتان با ۲۴۳ میلیون و ۷۲۲ 
هزار و ۵۴۵ دالر، ترکمنستان با ۱۷۴ میلیون و ۱۶۳ هزار 
و ۸۹ دالر، قزاقســتان با ۹۵ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۶۵ 
دالر، قرقیزســتان با ۴۱ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۹۹۸ دالر 
و تاجیکستان با ۲۴ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۱۰۳ دالر قرار 
دارند.لطیفی در خصوص واردات از کشــورهای عضو اکو 
نیز گفت: در هفت ماهه نخســت امسال نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ۳۱ درصد ارزش واردات کشورمان از 
کشــورهای اکو افزایش پیدا کرده اما نسبت به هفت ماه 
۱۳۹۸ کاهش ۶ درصدی داشته است.وی افزود: ترکیه با 

فروش دو میلیون و ۴۹۹ هــزار و ۷۲۱ تن کاال به ارزش 
دو میلیــارد و ۸۶۱ میلیون و ۳۵۲ هــزار و ۶۷۱ دالر در 
رتبه نخست تأمین کاال برای کشــورمان در اعضای این 
ســازمان اســت که ۸۵.۵ درصد وزن و ۸۹ درصد ارزش 
واردات از« اکو« به این کشور در هفت ماه نخست امسال 
اختصاص یافته است.وی افزود: پس از ترکیه، پاکستان با 
۱۶۹ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۸۵۰ دالر، ازبکســتان با ۷۱ 
میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۲۷ دالر، قزاقســتان ۳۴ میلیون 
و ۵۳۳ هــزار و ۹۴۶ دالر، آذربایجان با ۲۷ میلیون و ۴۲ 
هزار و ۸۷۱ دالر، ترکمنســتان با ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار 
و ۹۴۷ دالر، افغانســتان با ۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰ 
دالر، تاجیکستان با پنج میلیون و ۵۹۷ هزار و ۱۹۷ دالر 
و نهایتاً قرقیزســتان با یک میلیــون و ۶۰۶ هزار و ۹۷۶ 
دالر قرار دارند.لطیفی در خصوص تراز تجاری کشورمان 
با اعضای ســازمان همکاری های اقتصادی اکو گفت: تراز 
تجاری کشور در هفت ماهه نخست امسال و مدت مشابه 
آن در ســال قبل و ماقبل با اعضای اکــو مثبت بوده به 
گونه ای که در هفت ماهه امسال مثبت ۲ میلیارد و ۸۲۷ 
میلیون و ۵۵۱ هزار و ۲۲۲ دالر، مدت مشــابه سال قبل، 
مثبت یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۶۷ دالر 
و در هفت ماهه سال ۱۳۹۸ نیز مثبت یک میلیارد و ۸۵۶ 

میلیون و ۴۴۸ هزار و ۵۱۸ دالر بوده است.

طی 7 ماهه امسال رقم خورد؛

تجارت ۹.۲ میلیارد دالری ایران با اکو
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چرا ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز بسیار باال است؟گزیده خبر
تجربه ســال های اخیر در اقتصاد ایران ثابت کرده است که با 
وجود روند افزایشــی نرخ ارز در مقاطعی، به دالیل متعددی، 
نرخ ارز به یکباره با افت مواجه می شــود.به گزارش ایِبنا؛ در 
روزهــای اخیر هم زمان با خبرهــای مثبت و منفی پیرامون 
آینــده مذاکرات احیای برجام، انتظــارات تورمی نیز با فراز و 
فرود همراه شــده است. این روند در نهایت به افزایش نسبی 
تقاضا در بازار ارز و باال رفتن شــاخص ارزی منجر شده است.

اما نکته مهمی که در این شــرایط باید به آن توجه داشــت، 
ریسک بسیار باال برای سرمایه گذاری در بازار ارز است. بازاری 
که تجربه ســال های اخیر ثابت کرده است که با وجود روند 
افزایشــی نرخ ارز در مقاطعی، به یکباره با افت نرخ ها مواجه 
می شــود، زیرا اســاس باال رفتن نرخ ارز ریشــه در تحوالت 
غیراقتصادی و بین المللی دارد و هر زمان احتمال مخابره شدن 

سیگنال های مثبت خارجی به بازار ارز وجود دارد.

دالیلی که ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز بسیار باال 
برده است

پاسخ به این سوال از آنجایی اهمیت دارد که معموال در شرایط 
نوسانی برخی از مردم بدون بررسی و صرفا به صورت هیجانی 
قصد ورود به بازار ارز و خرید ارز برای سرمایه گذاری را دارند، 
امــا غافل از اینکه به دالیل مختلفی که در ادامه بیان خواهد 
شد، با ریسک بسیار باالتری نسبت به سایر بازار مواجه هستند 

و هر زمان ممکن است با ضرر و زیان روبرو شوند.

رصد هوشمندانه بازارساز بر جریان عرضه و تقاضا
بر اســاس این گزارش، یکی از دالیــل مهم و کلیدی در این 
باره، حضور پرقدرت بازارســاز در سمت عرضه برای پاسخ به 
نیاز ارزی متقاضیان واقعی و نه ســفته بازان است. به گونه ای 
که بازارســاز با اســتفاده از ابزارهایی همچون سامانه نیما در 
بخــش حواله و همچنین بازار متشــکل ارزی به عنوان تنها 
مرجع رسمی کشــف نرخ نقدی ارز )اسکناس(، در ماه های 
اخیر توانسته اســت مانع از جهش های ارزی در بازار شود.به 
عنوان نمونه بررسی ها نشان می دهد در یک ماه و نیم منتهی 
به هفته سوم آبان ماه سال جاری، مجموعا ۳ میلیارد و ۷۱۵ 
میلیون دالر ارز در سامانه نیما معامله شده؛ حجم قابل توجهی 
که به تعدیل نرخ دالر نیمایی در کانال ۲۳ هزار تومانی منجر 
شده است. از سوی دیگر، در این مدت، بیش از ۲۸۲ میلیون 
دالر ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی معامله شده است که 
به خوبی توانسته است نیاز بخش خرده فروشی اسکناس در 

صرافی های سراسر کشــور را تامین کند.بنابراین بازارساز در 
هــر زمان می تواند با بهره بردن از دو ابزار فوق، نیاز ارزی بازار 
را تامین کند و مانع از حضور نوســان گیران و دالالن در بازار 
شود. به گونه ای که در معامالت امروز نیز با هدف جلوگیری از 
ورود تقاضای کاذب در مقابل صرافی های بانکی و مجاز، نرخ 
خرید و فروش دالر و یورو را به طور نسبی افزایش داده است، 
اقدامی که پیش از این نیز با هدف کنترل نوسانات ارزی انجام 
شــده بود و در نهایت به افت پلکانی شاخص ارزی نیز منجر 
شده بود. در نتیجه کارشناسان پیش بینی می کنند در روزهای 
آتی، به دلیل توان باالی بازارســاز در جهت تامین نیاز ارزی 

متقاضیان، نرخ ارز به طور نسبی تعدیل شود.

شروع مذاکرات احیای برجام در روزهای آتی
عالوه بر نگاه ویژه بازارساز برای جلوگیری از جهش های ارزی، 
عامل بیرونی و خارجی نیــز در روزهای آتی می تواند جریان 
تعدیل نــرخ ارز را تقویت کند. بر این اســاس پیش تر، علی 
باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی 
توئیتری اعالم کرده بود مذاکرات وین با هدف لغو تحریم های 

غیرقانونی آمریکا علیه ایران، از دوشــنبه هشتم آذرماه آغاز 
خواهد شد.همچنین همزمان سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا در بیانیه ای اعالم کرد که نشســت کمیسیون مشترک 
برجام روز ۲۹ نوامبر )۸ آذر( به صورت حضوری در وین برگزار 
می شــود و انریکه مورا معاون سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا از طرف جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا و مسئول 
سیاســت خارجی این اتحادیه، ریاســت نشســت را برعهده 
خواهد داشــت. دقایقی پس از اعالم تاریخ مذاکرات وین نیز، 
ند پرایس ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اعالم 
اینکه کشورش از آغاز دوباره مذاکرات وین استقبال می کند، 
مدعی شــد: »مذاکرات می توانــد در مدت کوتاهی به نتیجه 
برسد. البته مذاکرات باید از همان جایی آغاز شود که در ماه 
ژوئن پایان یافت. در ۶ دور گذشــته مذاکرات پیشرفت های 
خوبی حاصل شــده بود و باید روی اختالفات حل نشــده در 
دورهای قبلی تمرکز کرد.«بنابراین یکی از مهم ترین مسائلی 
که پیش بینی می شــود در هفته های آتی به کاهش تقاضا و 
عقب نشــینی معامله گران از بازار ارز منجر شود، انتشار اخبار 
مثبت در مذاکرات احیای برجام است. موضوعی که به گفته 

فعــاالن ارزی می تواند با کاهش انتظــارات تورمی در اقتصاد 
همراه شــود و در نهایت تعدیل قابل توجه نــرخ ارز به ویژه 

دالر را مخابره کند.

برنامه ریزی دولت برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و 
ثبات بخشی به اقتصاد

رشــد نقدینگی قابل توجه در سال های اخیر یکی از مواردی 
اســت که به دلیل کم توجهی به آن، منجر به رشــد تورم و 
کاهش ارزش پول ملی شــده اســت. حال با توجه به رویکرد 
جدید دولت و تاکید بر عدم اســتقراض از بانک مرکزی، عدم 
خلق پول، بودجه ریزی بر مبنای منابع واقعی و همچنین عدم 
کسری بودجه، می توان انتظار داشت که به مرور کاهش رشد 
حجم نقدینگی و تورم و ثبات اقتصادی را شاهد باشیم. روندی 
که به کاهش انتظارات تورمی در جامعه و افت نســبی تقاضا 
و کاهش شــاخص ارزی منجر خواهد شد. بنابراین این عامل 
بنیادین نیز در کنار عوامل یاد شده تاثیر مثبتی را در فضای 

کلی بازار ارز خواهد داشت.

تســهیل صادرات غیرنفتی و پیش بینی رشد تا پایان 
سال

در سال های اخیر، یکی از دغدغه های اصلی فعاالن اقتصادی، 
موانع بســیار بر ســر راه صادرات بخش خصوصی بوده است. 
حال با تغییر دولت و تیم اقتصادی آن، تصمیمات مهمی در 
جهت رفع این موانع گرفته شده است و چشم انداز مثبتی را 
پیش روی جریان تجاری کشورمان قرار داده است. در این باره 
رئیس کنفدارســیون صادرات ایران با بیان اینکه در آمارهای 
هفت ماهه، رشد صادرات غیر نفتی به ۴۷ درصد رسیده است، 
گفته است: هر چند بخشی از این آمار تحت تاثیر آمار کاهشی 
سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به دست آمده اما در نهایت 
بــا توجه به اقدامات دولت، روند افزایشــی صادرات ادامه دار 
خواهد بود. به گفته الهوتی، با توجه به شرایطی که امروز با آن 
مواجه هستیم، اگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد می توان 
انتظار داشــت که روند رو به رشد صادرات با اندکی کاهش تا 
پایان ســال نیز ادامه پیدا کند و براورد ما این اســت که این 
عدد تا آخر ۱۴۰۰، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد را نشان خواهد 
داد.«بنابراین با افزایش صادرات غیرنفتی و حمایت های دولت 
در ایــن باره، انتظار می رود که با ترغیب صادرکنندگان برای 
بازگشت ارز صادراتی به کشــور، شاهد تقویت سمت عرضه 

در بازار باشیم.

بیش از ۲۱هزار نفر از بانک مهر ایران وام 
ازدواج گرفتند

دکتــر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران خبر داد: از ابتدای ســال 
جاری تا پایــان آبان ماه ۲۱هزار و ۶۸۴ نفر از بانک مهــر ایران وام ازدواج 
دریافت کرده اند.به گزارش روابــط عمومی بانک مهر ایران، مدیرعامل این 
بانک همچنین گفت: ارزش تسهیالت پرداخت شده بانک مهر ایران در حوزه 

ازدواج تا این برهه از سال جاری به ۱۸هزار و ۴۳۲ میلیارد ریال می رسد.
اکبری در همین رابطه افزود: بانک مهر ایران در ســال ۱۳۹۹ نیز ۲۴هزار 
۶۸۰ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۲هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال پرداخت 
کرده اســت.وی ابراز امیدواری کرد بانک مهر ایران توانسته باشد سهم خود 

در تسهیل ازدواج جوانان را به خوبی ایفا کند.

ارسال کمک های بانک ملت برای هموطنان 
آسیب دیده از زلزله استان هرمزگان

با دســتور مدیرعامل بانک ملت، در پی وقوع زمین لرزه شــدید در استان 
هرمــزگان که باعــث از بین رفتن منازل مســکونی و زیر ســاخت ها در 
برخی مناطق اســتان شد، کمک رســانی به مناطق زلزله زده شهر فین را 
در دســتور کار قرار گرفت.به گزارش روابــط عمومی بانک ملت، این بانک 
با هدف ایفای مســوولیت های اجتماعی، با دستور مدیرعامل، با تهیه اقالم 
مورد نیاز زلزله زدگان، به کمک آنان شــتافت تا نقشی هرچند کوچک در 
کاهش آالم آنان ایفا کرده باشــد.بر اساس این گزارش، بانک ملت از طریق 
مدیریت شعب استان هرمزگان ۱۰۰ بسته اقالم مورد نیاز شامل روغن، برنج، 
کنسروجات)لوبیا، بادمجان و تن ماهی(، ماکارونی، سویا، رب گوجه، چای، 
قند، بیسکویت و... ،  هربسته به ارزش ۱۲ میلیون ریال را تهیه و به مناطق 
زلزله زده شهر فین ارسال کرد.این گزارش حاکی است، با دستور مدیر عامل 
بانک، مدیریت شــعب بانک ملت در استان هرمزگان بالفاصله پس از وقوع 
زلزله با حضور در مناطق زلزله زده شــهر فین و برپایی نشست مشترکی با 
بخشدار، رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( و سایر دستگاه های اجرایی 
از نزدیک در جریان وضعیت کمک رسانی ها قرار گرفت.بانک ملت پیش از 
این نیز در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود، پس از وقوع حوادث 
طبیعی همچون ســیل و زلزله در مناطق شمالی، غربی و جنوبی کشور، به 
عنوان یکی از نخستین سازمان ها، انواع کمک های نقدی و غیرنقدی خود 

را برای آسیب دیدگان از این حوادث، ارسال کرده بود.

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس؛
 بانک مرکزی زمان اجرای قانون جدید چک 

را اعالم کند
نائب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بانک مرکزی عالوه بر آن که باید 
از ظرفیت رسانه برای اطالع  رسانی به مردم استفاده کند، باید بانک ها را مکلف 
کند تا در برگه چک های جدید، اطالعاتی از جمله روش های ثبت اطالعات چک، 
نحوه اســتعالم از ســامانه صیاد را درج کنند.به گزارش تسنیم، حجت االسالم 
نصراهلل پژمانفر در رابطه با جلســه   ی اخیر که به دعوت کمیســیون اصل ۹۰ از 
رییس بانک مرکزی در رابطه با موضوع قانون جدید چک برگزار شد، گفت: این 
جلســه به منظور طرح مطالباتی که بانک مرکزی باید در راستای اجرای کامل 
قانون جدید چک انجام دهد، برگزار شد.وی ادامه داد: اهم تکالیف اجرانشده  ی 
قانون جدید چک که در این جلســه به آنها اشــاره شد شامل مواردی از جمله 
تسهیل ثبت و تایید اطالعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک، خودپردازها 
و دســتگاه های کارتخوان، ایجاد امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه، 
ارســال پیامک تایید ثبت اطالعات برگه چک به گیرنده پس از ثبت اطالعات 
برگه چک در ســامانه صیاد توسط صادرکننده، اطالع رسانی و آموزش به مردم 
و کارکنان شبکه بانکی جهت آشــنایی با قانون و برخی موارد دیگر است.نائب 
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد اهمیت تکالیف ذکر شده بیان کرد: 
از آنجا که ممکن است برخی از مردم در مناطق محروم یا حتی سایر نقاط کشور 
به گوشی هوشــمند یا اینترنت دسترسی نداشته باشند، از این رو الزم است تا 
شــبکه بانکی جهت حل مشکل این دسته از افراد، امکان ثبت و تائید اطالعات 
چک با دســتگاه های خودپرداز، کارتخوان و سامانه های پیامکی را فراهم کنند.

پژمانفر گفت: همچنین طبق بازخوردهایی که از فعالین کسب و کارها و برخی 
نهادهای تامین مالی گرفته شــده، از ابتدای سال ۱۴۰۰ و با الزامی شدن ثبت 
تاریخ سررسید برگه چک در سامانه صیاد بانک مرکزی در هنگام صدور، کارکرد 
ضمانت و وثیقه که یکی از کارکردهای رایج و اساسی چک در کسب و کار است 
دچار مشکالتی شده است؛ بنابراین انتظار می رود که بانک مرکزی این کارکرد 
را در ســامانه صیاد خود تعبیه کند.وی اذعان کرد: عــدم ثبت اطالعات برگه 
چک های بنفش رنگ در ســامانه صیاد توسط صادرکننده، از جمله مشکالتی 
است که در حال حاضر برخی از مردم با آن مواجه هستند؛ چراکه در این مورد، 
طبق قانون شبکه بانکی از پرداخت مبلغ چک امتناع می کنند. بنابراین، به منظور 
حل این مشــکل انتظار می رود امکانی فراهم گردد که به محض ثبت اطالعات 
چک توسط صادرکننده یا انتقال دهنده برگه چک، پیامک حاوی اطالعات برگ 
چک به گیرنده،  جهت اطمینان وی ارســال گردد.نائب رییس کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس با اشاره به اهمیت آگاه سازی مردم و کارکنان شبکه بانکی در رابطه 
با سازوکارهای قانون جدید چک اظهار کرد: باتوجه به اینکه به مرور زمان، سهم 
چک های بنفش رنگ در بازار افزایش می یابد، آموزش و اطالع رسانی برای عموم 
مردم و کارکنان شــبکه بانکی بسیار اهمیت دارد. بانک مرکزی عالوه بر آن که 
باید از ظرفیت رســانه ملی و فضای مجازی برای اطالع رسانی به مردم استفاده 
کنــد، باید بانک ها را نیز مکلف کند تا در برگه چک های جدید، اطالعاتی را که 
دانستن آن ها برای مردم ضروری است، از جمله روش های ثبت اطالعات چک در 
سامانه صیاد، نحوه استعالم از سامانه صیاد، لزوم ثبت اطالعات چک در سامانه 
صیاد توسط صادرکننده را درج کنند.پژمانفر در رابطه با نگرانی مردم از تعیین 
ســقف اعتباری بیان کرد: با توجه به گزارش هایی که از سمت کسب و کارها به 
کمیسیون اصل ۹۰ داده می شود، با بررسی کارشناسان کمیسیون، موضوع تعیین 
ســقف اعتبار به یکی از مهمترین دغدغه های اصحاب کسب و کار تبدیل شده 
اســت. بنابراین بانک مرکزی باید با هدف صیانت از اصل قانون و پیشگیری از 
وقوع مشکالتی برای مردم و کسب و کارها، از هرگونه شتابزدگی در تعیین سقف 
اعتباری پرهیز نموده و با اجرای آزمایشی و گام به گام، از دقت روش اتخاذ شده 
بدین منظور اطمینان پیدا کند.وی در انتها افزود: باتوجه به اینکه ســه سال از 
زمان الزم االجرا شــدن قانون می  گذرد و حجم چک های جدید صیادی که در 
مبادالت اســتفاده می شود نیز بیشتر شده اســت، اجرای اقدامات عقب مانده  ی 
قانون جدید چک برای کاهش مشکالتی که مردم در فرایند اجرای قانون با آن 
روبرو هســتند، ضرورت دارد؛ بنابراین در انتهای این جلسه بانک مرکزی مکلف 
شد تا برنامه زمان بندی جهت عملیاتی نمودن اقدامات فوق را به کمیسیون اصل 

۹۰ ارائه کند.

بورس دوباره عقب نشست
شــاخص کل بورس نتوانست کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را حفظ کند 
و در جریان معامالت دیروز با بیش از ۱۰ هزار واحد کاهش دوباره به کانال یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس 
دیروز با ۱۰ هزار و ۴۴۵ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۳۹۴ هزار واحد را ثبت 
کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۵۷۰ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۸۳ 
هزار و ۴۷۰ واحد رســید.معامله گران این بــازار ۴۷۹ هزار معامله به ارزش ۳۴ 
هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال انجام دادند.۱۳۳ نماد بورسی مثبت و ۲۵۱ نماد منفی 
بودند که از میان آنها فوالد مبارکه اصفهان، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، پتروشیمی پردیس، بانک ملت، پاالیش نفت 
تهران و پاالیش نفت اصفهان نســبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی بورس گذاشتند.

عقب گرد فرابورس به کانال ۱۹ هزار واحد
شــاخص کل فرابورس هم دوباره به کانال ۱۹ هزار واحد ســقوط کرد و با ۱۸۱ 
واحد کاهش در رقم ۱۹ هزار و ۹۶۷ واحد ایستاد.معامله گران این بازار ۲۹۱ هزار 
معامله به ارزش ۹۴ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال انجام دادند.۱۱۸ نماد فرابورســی 
مثبت و ۱۴۲ نماد منفی بودند که از میان آنها بیمه پاسارگاد، پلیمر آریاساسول، 
صنعتی مینو، پتروشیمی تندگویان، ســهامی ذوب  آهن اصفهان و پتروشیمی 
مارون نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل فوالد هرمزگان 

جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

 آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی کرون دی شرکت
 سهامی خاص

 به شماره ثبت 1353 و شناسه ملی 10320694651 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - محل شــرکت ازآدرس قبلی به : اســتان البرز ، 
شهرستان ســاوجبالغ ، بخش مرکزی ، شهر هشتگرد، محله شهرک 
صنعتی غیردولتی ، میدان خلیج فارس ، خیابان بنفشه 23 ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کد پستی 3361658654 تغییر یافت وماده مربوطه در 
اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. - شعبه داخلی شرکت در : آدرس 
اســتان تهران ، شهرستان اسالمشــهر ، بخش مرکزی ، دهستان ده 
عباس ، روستا شاطره، محله شاتره ، بزرگراه آیت اله سعیدی ، خیابان 
بهاری ، پالک 7.1 ، طبقه همکف کدپستی 3318665694 تاسیس 
شد و آقای احمد اسکندری به شماره ملی 0051517434 به سمت 

مدیر شعبه انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اشتهارد ) م الف  1230098 (

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
حوزه ثبت ملک کرج_ناحیه یک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی حاجی قاســمی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سندمالکیت سه 
دانگ مشــاع از شش دانگ واحد تجاری به مساحت 56.59متر مربع قطعه 1 تفکیکی به شماره 30437 فرعی از 
151 اصلی مفروز از پالک 619 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج  مورد ثبت صفحه 
110جلد 4335امالک به نام مالک فوق ثبت و صادر گردیده که مقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده اســت.لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شودتا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت به این اداره تســلیم تا وفق مقررات عمل 
گردد.بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.  )م الف:778/ف (
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گزیده خبر

گروسی:
  روابط بین آژانس و ایران دائمی

 و مستمر است
مدیر کل آژانس بین  المللی انرژی اتمی گفت، مذاکرات »بســیار سازنده ای« با 

مقام های ایرانی در چارچوب سفر اخیر به جمهوری اسالمی داشته است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
بین  المللی انرژی اتمی روز سه  شنبه در گفت  وگوی اختصاصی با پرس تی  وی 
گفت: ما یک روز طوالنی گفت وگو و مذاکره با مقام های ایرانی داشته  ایم.گروسی 
در مدت اقامت خود در تهران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و محمد 
اســالمی رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد.گروسی درباره 
جزئیات این مذاکرات گفت: ما تعداد زیادی از مسائل را داریم که باید در سطح 
فنی درباره آنها بحث کنیم و درباره آنها تعامل کنیم.گروســی همچنین گفت: 
روابط بین آژانس و ایران، دائمی و مســتمر است.آژانس در آخرین گزارش سه 
ماهه خود، انجام بررســی  های منظم نظارتی در خصوص برنامه انرژی هسته  ای 
ایران را تأیید کرد.با این حال، ایاالت متحده و متحدان غربی  اش مکررا اتهامات 
بی پایه و  اساســی را درباره کیفیت همکاری  های دوجانبه ایران و آژانس مطرح 
می  کنند. تهران بارها این اتهامات را رد کرده و با استناد به حقایق فنی، بر قصد 
همیشــگی خود برای همکاری شــفاف با نهاد بین المللی تاکید کرده است.این 
گزارش تنها به یک مورد از تفاوت ناشی از جلوگیری ایران در دسترسی آژانس به 
یک مکان به دلیل تحقیقات حقوقی و امنیتی در مورد »اقدام تروریستی« برای 
هدف قرار دادن تاسیسات اشــاره کرده است.تاسیسات هسته ای و دانشمندان 
جمهوری اســالمی تحت حمالت مکرر و مرگبار تروریستی قرار گرفته اند. رژیم 
صهیونیســتی یا به انجام این حوادث اعتراف کرده اســت یا مظنون اصلی همه 
آنهاست.ایران از آژانس خواسته است تا در تکمیل تحقیقات کمک کند.گروسی 
در پاسخ به سئوالی درباره موضع آژانس در قبال چنین جنایاتی گفت: استفاده 
از خشونت کاماًل محکوم اســت.مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سپس 
درباره موضعش در خصوص برخورداری رژیم صهیونیســتی از زرادخانه اتمی و 
امتناع همزمان این رژیم از عضویت در معاهده منع گسترش سالح  های هسته ای 
)NPT( مورد سئوال قرار گرفت.وی در پاسخ به این سئوال که آیا آژانس با افزایش 
مداوم انتقادات علیه جمهوری اســالمی ایران، تهران را در معرض »رفتار پیش 
داورانه« قرار می دهد، اما از اتخاذ رویکرد مشــابه در قبال رژیم صهیونیســتی 
خودداری می کند، این موضوع را رد کرد که آژانس تاکنون موضعی سیاسی در 

قبال جمهوری اسالمی داشته است.

هیات تحقیق جنایت ترور شهید حاج قاسم 
سلیمانی وارد بغداد شد

 »فائق زیدان« رئیس شورای عالی قضایی عراق دیروز چهارشنبه از » میر مصطفی 
سید اشرفی معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین الملل تهران« که در 
راس هیاتی قضایی برای پیگیری جنایت ترور سرداران شهید مقاومت حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس وارد بغداد شــده است، استقبال کرد.به گزارش 
ایرنا، در بیانیه شــورای عالی قضایی عراق آمده است: فائق زیدان رئیس شورای 
عالی قضایی عراق امروز از هیات قضایی ایران که مامور به پیگیری تحقیقات ویژه 
جنایت فرودگاه بغداد است استقبال کرد؛ جنایتی که منجر به شهادت سرداران، 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان آنها شد.روز ششم شهریورماه 
گذشته، »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که 
برای شرکت در نشست حمایت منطقه ای از عراق وارد بغداد شد در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا تاکید کرد : وزارت امور خارجه پیگیر حقوقی و بین المللی ترور 
فرماندهان شهید مقاومت، سپهبدحاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و ابومهدی المهندس فرمانده الحشد الشعبی خواهد بود.

امیرعبداللهیان که برای ادای احترام به این دو سردار مقاومت در محل یادمان آنها 
در حومه فرودگاه بغداد حضور یافته بود، اظهار داشت: وزارت امور خارجه پیگیر 
جدی حقوقی و بین المللی طرف هایی است که به نام دولت آمریکا و کاخ سفید 
آشکارا اقدام تروریستی علیه این قهرمانان بزرگ مبارزه با تروریسم انجام دادند.در 
ســفر سال گذشته هیات عالی قضایی ایران به عراق، در مورد پرونده شهید حاج 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس تصمیم گرفته شد کارگروه های فعال در دو 
کشــور در این پرونده، همکاری نزدیک تری داشته باشند و این موضوع پیگیری 
جدی شــود.توافقنامه بین قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران و شورای قضایی 
عراق در مورد برگزاری نشســت مشترک هیات تحقیقات در پرونده ترور سردار 
شهید سلیمانی، ۲۱ اسفند ســال ۱۳۹۹ صورت پذیرفت.»کاظم غریب آبادی« 
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز روز دوشنبه ۲۴ آبان 
ماه ۱۴۰۰ در نشست شورای عالی قوه قضاییه از برگزاری نخستین جلسه کمیته 
تحقیق مشــترک پرونده ترور شهید سلیمانی در روزهای سوم و چهارم آذر ماه 
سال جاری در کشور عراق خبر داده بود.سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهدی المهندس، قائم مقام بسیج مردمی عراق )الحشد الشعبی( و نیز تعدادی 
از همراهــان آنها، بامداد جمعه ۱۳ دی  ســال ۱۳۹۸ در پی حمله تروریســتی 
بالگردهای آمریکایی ها در فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند.دونالد ترامپ رییس 

جمهوری سابق آمریکا دستور مستقیم این اقدام تروریستی را صادر کرده بود.

 انتخاب اولین زن در مقام 
نخست وزیری سوئد

تهران – ایرنا – پارلمان سوئد روز چهارشنبه »ماگدالنا اندرسون« وزیر دارایی این 
کشــور را به عنوان اولین نخست وزیر زن سوئد انتخاب می کند.به گزارش ایرنا 
به نقل از خبرگزاری فرانســه، اندرسون ۵۴ ساله که پیشتر در ماه جاری رهبری 
حزب سوسیال دموکرات را برعهده گرفت، با حزب چپ در زمینه افزایش حقوق 
بازنشســتگی در ازای حمایت این حــزب از وی در رای گیری پارلمان به توافق 
رسید.وی بعد از اعالم این توافق گفت: ما برای تقویت مالی فقیرترین مستمری 
بگیران به توافق رسیده ایم.به موجب سیستم حاکم بر سوئد، یک نامزد نخست 
وزیــری به حمایت اکثریت در پارلمان نیازی ندارد، بلکه فقط باید اکثریت را در 
مقابل خود نداشته باشد.اندرسون حمایت شریک ائتالفی حزب سوسیال دموکرات 
یعنی سبزها و همچنین حزب مرکزی را به دست آورده است.اندرسون در صورت 
انتخاب شدن، پس از دیدار با کارل گوستاو شانزدهم پادشاه سوئد در روز جمعه، 
مسئولیت خود را به طور رسمی برعهده می گیرد.وی جانشین »استفان لوفون« 
نخست وزیر سابق می شود که چندی پیش پس از هفت سال از این سمت استعفا 
داد تا فضا را برای جانشین خود به منظور آمادگی برای انتخابات سراسری ۲۰۲۲ 
سوئد فراهم کند.سوئد به عنوان کشوری که سال هاست از برابری جنسیتی دفاع 
می کند، هرگز یک زن را در منصب نخست وزیری نداشته است.سایر کشورهای 
شمال اروپا شامل نروژ، دانمارک، فنالند و ایسلند زنان را در راس مقام های دولتی 
داشته اند.اندرسون پس از انتخاب به عنوان رهبر حزب سوسیال دموکرات تشریح 
کرد که سه اولویت سیاسی را در برنامه کاری اش دارد.وی گفت که خواستار پس 
گرفتن کنترل دموکراتیک مدارس، بخش مراقبت های بهداشــتی و مراقبت از 
سالمندان و دوری از خصوصی سازی بخش رفاه است.وی همچنین تاکید کرد که 
قصد دارد سوئد را به یک الگوی جهانی در زمینه تحوالت آب و هوایی تبدیل کند.

اندرسون وعده داد به تبعیض نژاد، تیراندازی و بمب گذاری هایی که در سال های 
اخیر سوئد را فرا گرفته است، پایان دهد.طبق آمار رسمی منتشر شده، ۴۷ نفر در 
سال ۲۰۲۰ در جریان ۳۶۶ مورد تیراندازی در سوئد با ۱۰.۳ میلیون نفر جمعیت 
کشــته شدند. همچنین در این سال، ۱۰۷ مورد بمب گذاری و ۱۰۲ تالش برای 
انفجــار روی داد.انتظار می رود که افرایش جرم و مهاجرت از جمله نگرانی های 

اصلی سوئد در انتخابات سال آینده باشد.

تظاهرات در ترکیه پس از سقوط ارزش لیر
تهران – ایرنا- مردم ترکیه سه شــنبه شــب به دنبال سقوط لیر دربرابر دالر در 
شهرهای استانبول و آنکارا زیر باران علیه رجب طیب اردوغان رییس جمهوری 
این کشــور و حزب حاکم تظاهرات کردند.به گزارش ایرنا از رســانه های عربی، 
فعاالن در رســانه های اجتماعی با انتشار تصاویری از تظاهرات اعالم کردند که 
مــردم آنکارا در اعتراض به وضعیت اقتصادی تجمع کرده و خواســتار دســت 
کشیدن حزب اردوغان از قدرت شدند.همچنین فعاالن در رسانه های اجتماعی از 
تظاهرات در خیابان های استانبول نوشتند و اعالم کردند پلیس نیز اقدام به بستن 
میدان »تقســیم« کرده است.از ســوی دیگر پلیس استانبول مسیر راهپیمایی 
معترضان در کادیکوی را بســته  و تظاهرات کنندگان مجبور شــدند در مسیر 
مخالف به مســیر خود ادامه دادند.از آغاز سال میالدی جاری تاکنون ارزش لیر 
مقابل دالر آمریکا بیش از ۳۵ درصد کاهش داشته است و از آنجایی که اقتصاد 
ترکیه بشدت به واردات کاال وابسته است، ادامه کاهش ارزش لیر افزایش بشتر 
قیمت ها در این کشــور را به دنبال خواهد داشت.»شهاب کاواجی اوغلو« رییس 
جدیــد بانک مرکزی ترکیه در ســه ماه اخیر در پیروی از سیاســت های پولی 
اردوغان ســه بار میزان بهره بانکی را کاهش داد و در پی آن ســقوط ارزش لیر 
شتاب بیشتری گرفت. رییس جمهوری ترکیه در سال های اخیر سه رئیس کل 
بانک مرکزی را به دلیل همراهی نکردن با سیاست های او بویژه در مورد کاهش 
بهره بانکی برکنار کرده اســت. بانک مرکزی ترکیه از استقالل خود دفاع کرده 
اما رجب طیب اردوغان به طور مکرر خواستار کاهش نرخ های بهره برای تقویت 
اقتصاد از جمله صادرات و اشــتغال شده است.در سال ۲۰۱۸، عده ای در توئیتر 
پیش بینی کرده بودند که ارزش لیر در مقابل دالر بشدت سقوط خواهد کرد و به 
۱۰ لیر می رسد که سقوط لیر از این رقم هم فراتر رفته و قیمت هر دالر آمریکا 
از ۷ لیر در آن زمان هم اینک به باالی ۱۱ لیر رسیده است.در واکنش به سقوط 
آزاد ارزش لیر، اپوزسیون ترکیه خواستار انتخابات زودهنگام در این کشور شده 
اســت. رهبران حزب جمهوری خلق با انتقاد شدید از عملکرد رئیس جمهوری 

ترکیه برگزاری فوری انتخابات را خواستار شدند.

»توافق موقت«، ایده ای انحرافی؛ لغو تحریم ها، ضرورت انکارناپذیر
 هرچه به موعد هشتم آذر )۲۹ نوامبر( برای ازسرگیری مذاکرات 
ایران و گروه ۱+۴ نزدیک تر می شــویم، جنگ روانی واشنگتن و 
متحدانش با ژست های نمایشــی ُحسن نیت و ارائه ایده هایی در 
رسانه هایشان پیش از شــروع مذاکرات شدت می یابد.به گزارش 
ایرنــا، ایران و آمریکا که گفت و گوی مســتقیمی از زمان خروج 
آمریکا از برجام نداشته اند، در حالی برای از سرگیری مذاکرات وین 
آماده می شــوند، که اکنون مواضعی بسیار دور از هم دارند.دولت 
دموکرات بایدن از یک سو، نمایش اتحاد با شرکا و هم پیمانان و 
همکاری با روسیه و چین را در قبال ایران بازی می کند، ازسویی، 
خــود را نماینده همپیمانان و متحدانش بــرای رفع نگرانی های 
برساخته از سیاست شکست خورده »ایران هراسی« می داند و از 
ســوی دیگر با طرح مبهم ایده هایی در رســانه هایش، خود را به 
دیپلماسی متعهد و دارای حسن نیت در قبال مخالفان مذاکرات 
جلوه  می دهد. روابط آمریکا با متحد دیرینه اش رژیم صهیونیستی 
همواره راهبردی بوده اســت؛ اگرچه این رژیم که تجربه شکست 
تحرکاتش را در ســال ۲۰۱۵ در دولت اوباما چشیده، اکنون  در 
دولــت بایدن ازهرگونه توافقی با تهران واهمه دارد و از هیچ گونه 
لفاظی ای دریغ نکرده است.دولت بایدن نیز در تالش است بجای 
مهار متحد دیرینه اش، خود را در چالش با این رژیم نشان دهد تا 
بتواند سیاست »فشار و تعامل« را پیش ببرد؛ سیاستی که بخش 

نخست آن همواره با شکست مواجه بوده است.

ایده هایی در راستای هراس از پیشرفت های هسته ای ایران
 ایده توافق موقت با ایران، نخستین بار از سوی سه منبع آمریکایی 
و اسرائیلی از تارنمای آکسیوس سر درآورد که باراک راوید خبرنگار 
این تارنمای صهیونیستی – آمریکایی در تل آویو آن را مطرح کرد. 
آکسیوس در این گزارش نوشــت که آمریکا به دنبال یک توافق 
موقت با ایران اســت تا زمان الزم برای گفت وگو بر سر یک توافق 
بهتر را به دست آورد.خبرنگار آکسیوس نوشت که جیک سالیوان 
مشاور امنیت ملی دولت بایدن در گفت وگو با »ایال هوالتا« همتای 
اسراییلی اش این ایده را پیش کشیده که یک توافق موقت با ایران 
بدست آید تا زمان الزم برای گفت وگوهای هسته ای فراهم شود.

آکسیوس به صراحت می نویسد که این »ایده نارس«، فرصتی را 
فراهم می کند تا در درون دولت آمریکا روی آن کار شود.به نوشته 
این رسانه، به نقل از منابع آمریکایی، منطق چنین توافق موقتی 
این است که پیشرفت های هسته ای ایران که غنی سازی را بسیار 
به سطح باالیی نزدیک کرده است، در برابر توقف غنی سازی ۶۰ 
درصدی ایران، آمریکا و متحدانش برخی از منابع مالی مســدود 
شده ایران را آزاد ســازند تا معافیت های تحریمی برای کاالهای 
بشردوستانه فراهم شود.اگرچه این رسانه مدعی شده است که به 
گفته یک مقام اسراییلی، هوالتا به سالیوان گفته که فکر نمی کند 
این ایده خوبی باشــد اما مقام آمریکایی آشــنا به سیاست دولت 
بایدن گفته اســت  که رویکرد واشــنگتن آن است با حسن نیت 
وارد گفت وگوهای وین شــود و ببیند ایران چه پیشنهادی دارد.

آکسیوس می گوید مشــاور امنیت ملی و یائیر الپید وزیر خارجه 
رژیم صهیونیســتی در دیدار با رابــرت )راب( مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران تاکید کرده اند که واشــنگتن باید بر فشار بر 
تهران بیفزاید و راب مالی هم این نکته را روشــن کرد که دولت 
بایدن هم فکر می کند که فشــار بیشتر بر ایران ضرورت دارد اما 

تنها اختالف بر سر زمان اتخاذ گام های بیشتر علیه ایران است.

ایده های مطرح رسانه ای در آمریکا
 روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی نوشته است که  در داخل 
کاخ ســفید، این روزها به این گزینه فکر می شــود که آیا امکان 
نوعی توافق موقت وجود دارد؟بر اساس این گزارش، در داخل کاخ 
ســفید، این روزها به این گزینه فکر می شود که آیا امکان نوعی 
توافــق موقت وجود دارد که اورانیوم با غنای باالتر ایران و تبدیل 

آن به سوخت فلزی را متوقف سازد و آمریکا هم شمار محدودی از 
تحریم ها را تخفیف دهد؟ چنین توافقی، مشکل را حل نمی کند اما 
شاید فرصتی را برای گفت وگو بوجود آورد و تهدیدهای اسراییل را 
هم متوقف سازد.بسیاری از مشاوران بایدن تردید دارند که اعمال 
تحریم های جدید  فراتر از ۱۵۰۰ تحریم ترامپ، بتواند به موفقیتی 
بیش از گذشته برای فشار بر ایران و تغییر رویکردش دست یابد.

در کاخ سفید، پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا، انواع این طرح ها، 
از انزوای اقتصادی گرفته تا خرابکاری، مورد بررسی قرار می گیرد.

دولت بایدن در پیوستن دوباره به برجام تاخیر کرد و دیپلمات های 
اروپایی در گفت وگوهای خصوصی می گویند که این تاخیر، زیانبار 

بود. 

واکنش مقامات آمریکا به ایده های مطرح در رسانه هایشان
پس از مطرح شدن این ایده، خبرنگاری از جن ساکی سخنگوی 
کاخ ســفید پرسید که در ارتباط با  ایران، برخی گزارش ها مطرح 
شــده اســت که دولت به طور خصوصی با متحدانش این ایده را 
مطرح کرده که ممکن است برخی از تحریم ها را بردارد یا به نوعی 
به یک توافق موقت برسد تا مذاکرات به خوبی آغاز شود.سخنگوی 
کاخ ســفید در پاسخ به ســوال این خبرنگار که نظر او را در این 
باره پرســید، گفت: اطالعی از تغییــر در موضع و رویکردمان در 
مذاکرات ندارم.اما ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا که 
این روزها همراه با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت بایدن، 
نقش پررنگ تری در اظهارنظرهای برجامی دارد، به صراحت اعالم 
کرد: برای بازگشــت متقابل به اجرای برجــام، گام های یکجانبه 
برنمی داریم.خبرنــگاری نظــر ند پرایس را با توجــه به اظهارات 
مذاکره کننده هســته ای ایران در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی 
الجزیره پرسید و گفت که علی باقری کنی گفته است  آمریکا باید 
واقعیت هــا را بپذیرد و تحریم ها را به فوریت لغو کند و گرنه ایران 
موظف به توسعه برنامه هسته ای  خود بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ 
برنامه جامع اقدام مشترک است.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
پاسخ گفت که نظر خاصی در این رابطه ندارد زیرا موضوع تحریم ها 
و موضوع گام های اتمی و محدودیت های هســته ای موضوعاتی 
بوده انــد که در صدر مســائل مطــرح شــده در ۶ دور مذاکرات 
غیرمستقیم با تهران در وین بوده اند.پرایس افزود به همین دلیل 
ما خواهان از سرگیری دیپلماسی و دیپلماسی غیرمستقیم هستیم 
تا بتوانیم این موضوع را تعیین کنیم که آیا می توانیم مسائل باقی 
مانده را نهایی کنیم یا نه؟ تا بتوانیم موفقیت هایی را بر اســاس 
آنچه در ۶ دور گذشته حاصل شده،  پایه گذاری کنیم.وی اضافه 
کرد: مســاله از یک طرف به گام هایی مربوط است که ایران باید 
برای از سرگیری تعهد خود به برنامه جامع اقدام مشترک بردارد و 
از طرف دیگر به گام هایی مربوط است که در رابطه با تحریم ها، 
آمریکا و جامعه بین المللی باید بردارند. بنابراین ما این موضوع را 
به مذاکرات در وین محول می کنیم.خبرنگاری از ند پرایس درباره  

گزارش نیویورک تایمز مبنی بر اینکه دولت بایدن در تالش است 
تا با رفع برخی تحریم ها مشوق هایی را به ایران ارائه دهد تا آنها 
از روی حسن نیت در وین مذاکره کنند، سوال کرد که پاسخ داد: 
ما همیشه در این رابطه شفاف بوده ایم که نمی خواهیم گام هایی 
یکجانبه مادامی که مذاکرات در جریان اســت، برداریم.سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که بازگشت دوجانبه به تعهدات، 
به نفع آمریکا و به نفع دیگر اعضای گروه ۱+۵  و به نفع ایران است.

وی تصریح کرد: بنابراین ما به طور شفاف اعالم می کنیم که وارد 
گام های یکجانبه به خاطر بازگشت بر سر میز مذاکره نمی شویم.

خبرنگاری درباره این مطلب نیویورک تایمز که مقامات آمریکایی 
به اسرائیل هشدار داده اند هرگونه تهدیدی علیه ایران غیرسازنده 
است، پرسید که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاسخ داد که ما 
در تماس دائمی با شرکای اسرائیلی خود و از جمله در رابطه با این 
موضوع هستیم.به نظرم رابرت مالی نماینده ویژه ما در امور ایران 
اخیرا و همین هفته گذشته در اســرائیل بود.او دیدارهای بسیار 
خوبی در آنجا داشــت و رایزنی هایی با همتایان اســرائیلی خود 
داشت.پرایس مدعی شد که  آمریکا و اسرائیل یک هدف مشترک 
دارند و آن جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای است و 
همچنان معتقدیم که دیپلماسی در تعامل و هماهنگی با متحدان 
و شــرکایمان و از جمله اســرائیل بهترین مسیر برای رسیدن به 
آن هدف اســت.وی افزود این بهترین مســیر است چون ما را در 
مسیری قرار می دهد که قابل راستی آزمایی و روشی دائمی است 
و این یکی از مزایای کلیدی است که برنامه جامع اقدام مشترک 
ارائه می دهد.بنابراین ما از نزدیک به رایزنی با شرکا و متحدانمان 

ادامه می دهیم.

پاسخ تهران به ایده های آمریکایی
اما ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره 
گمانه زنی ها پیرامون توافق موقت ایران با طرف های غربی گفت: 
درباره اظهارات مبهم و گمانه زنی های رسانه ای اظهار نظر نمی کنم 
آنچه که همه باید بر آن متمرکز شوند، گفت و گوهای وین است.

وی افزود: جمهوری اســالمی ایران با یــک اراده جدی برای رفع 
تحریم های اعمال شــده علیه مردم ایران و با یک تیم کامل و بر 
اساس همین هدف اعالم شده  در این مذاکرات حاضر خواهد شد. 
امیدواریم که طرف های مقابل هم به جای این شبهه افکنی های 
رسانه ای یا برخی عملیات های روانی که به زعم خود ماهیگیری از 
این آب گل آلود است؛ با اراده ای جدی و نیت خوب، برای دستیابی 
بــه یک توافق عملی و جامع االطراف در رابطه با رفع تحریم های 
ظالمانــه علیه مردم ایران، به پای میز مذاکره بیایند.ســخنگوی 
وزارت خارجه ایران اضافه کرد: اگر این اراده جدی را نداشته باشند 
یا آن را با نیت های غیر سازنده همراه کنند قطعاً پاسخ ایران هم 
متناســب با آن خواهد بود. خطیب زاده درباره اظهارنظر مقامات 
آمریکا مبنی بر روی میز بودن همه گزینه ها هم گفت: همه گزینه 

هایی را که آمریکا داشت در کشوری مانند افغانستان هم ما دیدیم 
و خود آن ها دیدند. فکر نمی کنم کســانی که این جمالت را می 
گویند به آنچه که خود می گویند باور داشته باشند.وی همچنین 
درباره این ادعا که ایران در حال رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت 
در برجام است، گفت: ترامپ رفته است ولی گویا کارخانه جعلیات 
و اخبار جعلی ایاالت متحده تعطیل نشــده اســت. اینکه جمعی 
نمایشی راه انداخته و تصور کنند که می توانند یک روایت جعلی را 
به جامعه جهانی قالب کنند یا با نزدیک شدن به گفتگوهای وین  
جنبه روانی متفاوت ایجاد کنند هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. 
اگر آمریکا دچار فراموشــی شده به یاد بیاورد که  جهان فراموش 
نخواهد کرد که این ایاالت متحده بود که از برجام خارج شد و این 
دولت فعلی است با وجود آنکه پیام های متناقض برای ایران می 
فرستد تحریم ها و سیاست شکست حداکثری ترامپ را ادامه می 
دهد.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران  با تاکید بر اینکه این گونه 
تحریف روایت کمکی به ایاالت متحده نمی کند؛ گفت: تنها چیزی 
که به این کشــور کمک می کند این است که بداند مقصراست و 
باید تحریم ها را با تضمین عینی بردارد و این تنها راهی است که 
می تواند به این کشور کمک کند تا در وین به توافقی با ۴ به اضافه 
یک برسد.خطیب زاده همچنین خط نشان برای واشنگتن کشید 
و تاکید  کرد: اگر برجام برای جمهوری اســالمی منافع مشخص 
اقتصادی و عادی سازی تجارت خارجی نداشته باشد؛ آمریکا بداند 
که این پنجره تا ابد برایش باز نمی ماند کما اینکه  قانون مجلس 

هم الزام آور بوده و دولت هم به آن معتقد است.

جمع بندی:
اگرچه در آمریکا از ســویی رسانه ها، ایده های محافل سیاسی 
خصوصــی را قبل از آغاز مذاکــرات بعضا با جزییات مطرح می 
کننــد و از ایده توافق موقت نیز بعنوان ایده ای برای جلوگیری 
از تهدیدات رژیم صهیونیســتی یاد کرده اند، اما از سوی دیگر، 
مقامــات آمریکایی می گویند که حاضر به برداشــتن گام های 
یکجانبه نیســتند.واقعیت این اســت همچنانکه رســانه های 
آمریکایــی تبیین کرده اند این ایده هــا با هدف متوقف کردن 
پیشرفت های هسته ای و برنامه غنی سازی ایران که در راستای 
کاهش تعهدات برجامی صورت گرفته، می باشــد  و ما به ازای 
این توقف نیز سخنی از رفع یا لغو تحریم های ایران نیست بلکه 
ســخن از آزادسازی اموال بلوکه شــده ایران طبق تحریم های 
یکجانبه خود واشنگتن است.از این رو، به اعتقاد کارشناسان، گام 
های پیشنهاد شــده در ایده توافق موقت مطرح شده در رسانه 
های آمریکایی  با یکدیگر هم وزن نیستند که بخواهند به مرحله 
عملیاتی برسند.از ســوی دیگر به ایده توافق موقت این ایراد از 
منظر حقوقی وارد خواهد بود که با وجود برجام ، آیا توافق موقت، 
تضعیف برجام نخواهد بود؟ وقتی که توافقی بین المللی همچون 
برجــام وجود دارد، آمریکا که خود ناقض آن بوده ، چرا به جای 
بازگشــت به آن و اجرای کاملش، صرفا خواستار اجرای بخش 
کوچکی از آن در قالب طرح چنین ایده هایی از طریق رســانه 
هایش شده در حالیکه تهران خواستار لغو و رفع تحریم ها است 
کمــا اینکه توافق موقت ژنو پیش از برجام ، هنگامی بود که اوال 
برجام وجود نداشت و ثانیا برای رسیدن به همان توافق نیز سه 
ماه و اندی زمان صرف شد. بر اساس اظهارات مقامات جمهوری 
اسالمی ایران ، آنچه تهران  خواستار آن است ورود با عزم جدی 
برای رفع تحریم ها اســت و همچنانکه سخنگوی وزارت خارجه 
ایران تاکید کرده ، بهتر اســت مقامات آمریکایی بر این موضوع 
متمرکز شوند.اکنون همه جهان نظاره گر آن است که در هشتم 
آذر ماه، آمریکا اگرچه در گفت و گوهای مســتقیم میان ایران و 
۱+۴ حضــور ندارد، پس از نقض برجام و بدعهدی هایش با چه 
پیشنهاداتی برای جبران گذشته و در راستای تکرار ادعای متعهد 

بودن به مسیر دیپلماسی در وین حضور می یابد؟

سران مسکو، باکو و ایروان درحالی قرار است ۵ آذر به 
میزبانی والدیمیر پوتین در شهر سوچی نشستی برگزار 
کنند کــه این روزها تنش های مرزی این دو کشــور 
باردیگر افزایش یافته؛اما پرسش اساسی این است که آیا 
این نشست و دیدار آتی رهبران دو کشور در بروکسل 
می تواند ثبــات و آرامش را به این منطقه بازگرداند.به 
گزارش دیروز چهارشنبه ایرنا از مسکو، رسانه ها به نقل 
از کرملین از دیدار سه جانبه سران روسیه، ارمنستان 
و جمهــوری آذربایجان به میزبانی والدیمیر پوتین در 
۲۶ نوامبر )پنجم آذر ماه( در شهر سوچی خبر دادند.

دفتر ریاســت جمهوری روسیه اعالم کرد: طرفین در 
این نشست گام  های آتی برای تقویت ثبات و برقراری 
زندگی مســالمت آمیز در قره باغ را تشــریح خواهند 
کرد.دور جدیــد درگیری  های نظامی میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان که از ۶ مهر ماه سال گذشته 
آغاز شده بود، در آبان ماه همان سال با میانجی  گری 
روســیه و امضای توافق صلح میان رؤسای جمهوری 
روسیه و آذربایجان و همچنین نخست وزیر ارمنستان 
به پایان رسید. به موجب این توافق، ارمنستان متعهد 
به خروج از مناطق اشــغالی جمهوری آذربایجان شده 
بود.تشــدید درگیری های اخیر بین ایروان و باکو در 
ماه جاری در منطقه سیونیک ارمنستان عالوه بر اینکه 
روسیه را مجددا بر آن واداشت تا این مناقشه را خاتمه 
دهــد،  بازیگران جدیدی را نیز از اتحادیه اروپا به خود 
جلب کرد که به ادعای نشریه آمریکایی پولیتیکو، این 
موضوع می تواند نفوذ مســکو را در قفقاز جنوبی کم 
رنگ کند.  الهام علی اف و نیکول پاشــینیان ســران 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان با پیشنهاد »چارلز 
میشــل«، رئیس شــورای اروپا، توافــق کردند که در 
۱۵ دســامبر )۲۴ آذر( در بروکسل در حاشیه اجالس 
مشــارکت شرقی با یکدیگر دیدار کنند.  اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که چارلز میشل رییس شورای اروپا پیشنهاد 

میزبانی از پاشینیان و علی اف برای دیدار در بروکسل 
در حاشیه نشســت همکاری شرق در تماس تلفنی با 
آنها مطرح کرد.به نوشته تارنمای شورای اروپا، رهبران 
دو کشــور توافق کردند در بروکســل درباره وضعیت 
منطقه ای و راه های فائق آمــدن بر تنش ها برای یک 
قفقاز جنوبی با ثبات گفت و گو کنند.برنامه مشارکت 
شــرقی اتحادیه اروپا با هدف توسعه روابط و تماس با 
کشورهای فضای پس از فروپاشی شوروی )جمهوری 
آذربایجان، ارمنســتان، بالروس، گرجستان، مولداوی 
و اوکراین( اســت. مقامات روسیه بارها بر ماهیت ضد 
روسی این برنامه تاکید کرده و به تالش بروکسل برای 
کاهش نفوذ مســکو در این کشــورها اشاره کرده اند.

در اواســط ماه جاری میــالدی،  درگیری نظامی بین 
نیروهای امنیتی ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در 
منطقه الچین آذربایجان و منطقه سیونیک ارمنستان 
آغاز شــد که با وساطت و میانجیگری مسکو وضعیت 
آرام شده است.  براساس اعالم وزارت دفاع ارمنستان، 
در نتیجه این حادثه ۱۳ سرباز ارمنی اسیر، ۶ نفر کشته 
و ۱۹ نفر مفقود شدند. جمهوری آذربایجان نیز به نوبه 
خود از کشــته و زخمی شــدن ۱۷ نفر از نیروی های 
خود توســط طرف ارمنی خبر داد.نشــریه آمریکایی 
پولیتیکو نوشت: »اگر دیدار علی اف و پاشینیان واقعاً 
در حاشیه اجالس مشارکت شرقی برگزار شود، ممکن 
است والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در موضوع 
حل مناقشــه تحت الشــعاع قرار گیرد«.رسانه روسی 
»گازیتا رو« هم نوشــت:  »آرمــن گریگوریان«  دبیر 
شورای امنیت ارمنستان هفته گذشته گفت که ایروان 
»در صورتی که روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی 
فرصتی برای حل مناقشــه با جمهــوری آذربایجان 
پیدا نکنند، حق درخواســت حمایت از دیگر شرکای 
بین المللی را برای خود محفــوظ می دارد.«»آرتاک 
واردانیان«، نویســنده نشــریه ارمنی گولوس ارمنیا 

»Golos Armenii« نیز در این رابطه خاطرنشــان کرد 
که گام بعدی ممکن اســت درخواســت ایروان برای 
خروج از پایگاه نظامی ۱۰۲ روســیه به دلیل بی فایده 
بودن آن باشد«.»وادیم موخانوف«، محقق روس امور 
بخش قفقاز نیز مدعی شد که مواضع نظامی-سیاسی 
روسیه در ارمنستان و ماوراء قفقاز در نتیجه جنگ سال 
گذشته و حادثه نوامبر به طرز محسوسی متزلزل شده 
است.او افزود: »پاشینیان در وضعیت نامناسبی است، او 
به مسکو گره خورده است و هیچ برگ برنده ای ندارد. 
در عین حال، او و تشــکیالت این جمهوری از مسکو 
کینــه ای دارند که دیگــر آن را در تریبون های بین 
المللی پنهان نمی کنند. این ضربه ای  به نفوذ و حضور 
نظامی روســیه اســت«.به گفته وی، ماجرای اجالس 
مشارکت شرقی هشــداری به کرملین است مبنی بر 
اینکه خطر چرخش ایروان به ســمت غــرب در دراز 
مدت وجود دارد.عیســی جوادوف، مورخ شرق شناس 
روس نیز معتقد اســت تا زمانی که عامل آنکارا-باکو 
برای ایروان به عنوان یک تهدید وجودی تلقی شــود، 
نیازی به صحبت در مورد از دست دادن نهایی حضور 
نظامی روســیه در قفقاز نیست و برای روسیه ضروری 
تر می شود که به جای ارمنستان بر کل قفقاز جنوبی 
به طور یکپارجه نفوذ داشته باشد.این کارشناس روس 
گفت: من شک دارم که بتوانیم مواضع خود را در قفقاز 
جنوبی از دست بدهیم. ما در آبخازیا و اوستیای جنوبی 
پایگاه داریم. پاشینیان و همراهانش نمی توانند به غرب 
بروند. برای انجام این کار، کافی است به ویدیوی گفت 
وگوی پوتین و پاشینیان نگاه کنید که در آن، پاشینیان 
اطاعت آشکار را نشــان می دهد. عالوه بر این، ترکیه 
نســبت به اتحادیه اروپا بدبین است. بروکسل دوست 
آنکارا نیســت. بر این اســاس، این مشارکت شرقی به 
رئیس جمهوری آذربایجان و علی اف متحد ترکیه نیز 

چیزی نخواهد داد.

پوتینمیزبانعلیافوپاشینیان؛آرامشبهقفقازبازمیگردد؟
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پژوهشــگران آلمانی موفق شــده اند تا برای تشخیص بیماری های 
خونی با کمک هوش مصنوعی، بزرگترین پایگاه داده شامل تصاویر 
ســلول های مغز اســتخوان را بسازند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
نیوزبریک، متخصصان حوزه زیست شناسی سلولی در سراسر جهان، 
روزانه هزاران بار از میکروســکوپ های نوری برای تجزیه و تحلیل و 
طبقه بندی نمونه های مربوط به ســلول های مغز استخوان استفاده 
می کنند. این روش تشخیص بیماری های خونی هنوز پیچیدگی هایی 
دارد. جســتجوی سلول های نادر اما مهم، کاری پرزحمت و زمان بر 
اســت. هوش مصنوعی می تواند ایــن روش را تقویت کند اما برای 
آموزش الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی، به مقدار زیادی از داده ها 

با کیفیت باال نیاز است.

پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته اند که ورزش 
کردن می تواند با کنترل فعالیت ســلول های ایمنی مغز، خطر بروز 
آلزایمر و التهاب مغزی را کاهش دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از 
فلوریدا نیوز تایمز، هیچ کس با اثر مثبت سبک زندگی فعال مخالفت 
نمی کند اما مشخص نیســت که فعالیت بدنی چگونه سالمت مغز 
را بــه ویژه در بیماران مبتال به آلزایمر بهبود می بخشــد. این مزایا 
ممکن است از طریق کاهش فعالیت سلول های ایمنی حاصل شوند.

ســلول های ایمنی مغز موســوم به »میکروگلیا«)Microglia(، برای 
پاک کردن ضایعات و مهاجمان خارجی از مغز فعال می شــوند اما 
فعال سازی بیش از اندازه می تواند به بروز التهاب، آسیب رسیدن به 

نورون ها و اختالل در سیگنال دهی مغز منجر شود. 

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته اند که شاید با از بین 
بردن سلول های پیر موجود در چربی بتوان به درمان دیابت کمک کرد.

به گزارش ایســنا و به نقل از فلوریدا نیوز تایمز، پژوهشگران »دانشگاه 
کنتیکت«)UConn( آمریکا، در بررسی جدیدی نشان داده اند که از بین 
بردن سلول های قدیمی ناکارآمد در چربی بدن انسان، نشانه های دیابت 
را کاهش می دهد. این کشــف ممکن است به ارائه درمان های جدیدی 
برای دیابت نوع دو و ســایر اختالالت متابولیک کمک کند.سلول های 
بــدن، خود را دائما تجدید می کنند و با تولد ســلول های جدید، مرگ 
ســلول های پیر رخ می دهد اما گاهی اوقات، این روند کار نمی کند زیرا 
سلول های آسیب دیده همچنان باقی می مانند. این سلول های پیر باقی 

می مانند و روی سلول های مجاور، تاثیر منفی می گذارند.

ساخت بزرگترین پایگاه داده 
سلول های مغز استخوان

خطر آلزایمر و التهاب مغز را با 
ورزش کردن برطرف کنید!

درمان دیابت با از بین بردن 
سلول های چربی پیر

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

توله شیرهای تازه متولد شده در باغ وحشی در آلمان/ رویترز

دوچرخه های برقی حمل ونقل شهری را آسان تر می کنند
بااینکه که دوچرخه ها راه خوبی برای جابجایی در شــهر هســتند، پستی وبلندی های شهر اســتفاده از آن ها را برای بسیاری از 
افراد ســخت می کند.کمک گرفتن از یک موتور الکتریکی می تواند این مشــکل را حل کند، اما دوچرخه های برقی عموماً گران 
هستند. Velotric Discover1 برای بازنشستگان به عنوان گزینه ای قابل ابتیاع و قابل اعتماد، طراحی و ساخته شده.بر اساس صفحه 
سرمایه گذاری ایندی گوگو آن، اســتارت آپ Velotric با همکاری دوستانی از شرکت های Lime، giant، specialized و Decathlon با 
رهبری مدیرعامل دفتر چین شــرکت Lime، آدام ژانگ تأسیس شد.گروه بیشتر امسال را صرف طراحی دوچرخه ای کرده اند که 
استفاده از آن ساده، سواری آن راحت، کارایی آن عالی و کیفیت ان قابل قبول باشد.نتیجه Discover1 دوچرخه برقی شهری است 
که در آمریکای شمالی و اروپا در دسترس قرار خواهد گرفت. این دوچرخه در دو مدل یکی با موتور ۵۰۰ واتی با ۶۵ نیوتن متر 
گشتاور که با دسته گاز همراه باحالت کمک هنگام پدال زدن و دیگری مجهز به موتور ۲۵۰ واتی با ۴۰ نیوتن متر گشتاور و تنها 
باحالت کمک هنگام پدال زدن عرضه خواهد شــد. کامپیوتر کنترل موتور در حالت کمکی با اتکا به اطالعات حســگر سرعت و 

آهنگ پدال مقدار قدرت موتور را با انتخاب یکی از سه حالت مختلف کنترل می کند.

فوتبالیست ها زیر تیغ کمیته انضباطی
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از افزایش 1۴ برابری سقف جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی در مسابقات لیگ برتر خبر داد.به گزارش 
ایسنا، با وحود افزایش قرارداد بازیکنان و مربیان لیگ برتری در چند فصل اخیر و عقد قراردادهای چند 1۰ میلیارد تومانی، سقف جرایم 
مالی کمیته انضباطی به حدی نبود که بازدارندگی الزم را برای متخلفان و جلوگیری از تکرار برخی رفتارهای ناشایست را داشته باشد. 
مصوبه قبلی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مربوط به سال ۹۷ بود که این مصوبه بعد از گذشت سه سال، کارکرد الزم را نداشت و 
در بدترین حالت، هر فوتبالیستی ۵۰ میلیون تومان جریمه می شد که در مقابل قراردادهای میلیارد تومانی، تاثیرگذاری الزم را نداشت.

طبق اعالم فدراســیون فوتبال این اعداد برای اشخاص حقیقی تا ۳۵۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش 
یافته است.ابوالفضل حسن زاده محمدی، رییس کمیته انضباطی گفت: کمیته انضباطی به منظور پیشگیری از افزایش و شیوع تخلفات 
و کارآمدی بیش تر تنبیهات انضباطی در راستای بند ۶ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال، افزایش میزان جرایم و حد نصاب قطعیت 
آن ها را به هیات رییسه فدراسیون فوتبال پیشنهاد داد که این موضوع در جلسه مورخ ۴ آبان ماه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و روز 

۳۰ آبان ماه نیز این مصوبه به تمامی هیات ها و باشگاه ها ابالغ شد.

خبر دل شنفتنم هوس استحال دل با تو گفتنم هوس است
طمع خام نیب هک قصه افش

از رقیبان نهفتنم هوس است شب قدری چنین زعزی شریف
با تو ات روز خفتنم هوس است رد شب اتر سفتنم هوس استوه هک ردداهن ای چنین انزک هک سحرهگ شکفتنم هوس استای صبا امشبم مدد فرمای خاک راه تو رفتنم هوس استاز ربای شرف هب نوک مژه

پیشنهاد

چهره روز

رمان تأدیب
رمان تأدیــب با عنوان فرعــی »روایت یک تحقیر« 
داســتان تکان دهنده ای در دوران پادشاهی »سلطان 
حســن دوم« در مراکش اســت. دورانــی که در آن 
مخالفان حکومت و افرادی را که خواهان دموکراسی 
هستند، دستگیر و به طرز شگفت آوری ادب می کنند 
تــا دیگر حال و هوای اعتراض به سرشــان نزند. این 
کتاب برگی از تاریخ کشــور مراکش اســت که شاید 
عنوان فرعی کتاب بهترین توصیف برای آن باشــد. 
داســتان این رمان کوتاه در ســال 1۹۶۵ در کشور 
مراکش آغاز می شــود و بخشــی از زندگی نویسنده 
است که زمانی دستگیر و تأدیب شد. طاهر بن جلون 
در ابتدای کتاب می نویســد: »برای خواســتن کمی 
دموکراســی، تأدیب شدم.«راوی – خود نویسنده – به همراه جمعی دیگر از دانشجویان در مارس 
1۹۶۵ در تظاهراتی مســالمت آمیز شــرکت می کنند تا علیه بی عدالتی و فقدان آزادی اعتراض 
کنند. بیشتر آن ها عضو هیچ حزبی نبودند و فقط می خواستند چیزهایی را تغییر بدهند چرا که از 
نظرشان این کار شرافتمندانه است. تظاهرات درنهایت با خشونت و خون ریزی سرکوب و پس از 
آن برای همه حکمی صادر می شود. ماموران مخفی هنگامی که به خانه راوی مراجعه می کنند به 
پدرش می گویند:بچه ات باید خودش را فردا به اردوگاه الحاجب معرفی کند، دستور ژنرال است، این 
هم از بلیت قطار؛ درجه سه. به نفع اش است فرار نکند. )رمان تأدیب اثر طاهر بن جلون – صفحه ۹(

راوی که دانشــجوی فلسفه است، تحصیل را رها می کند و سوار بر قطار به سمت پادگان حرکت 
می کند. جایی که هیچ تصویری از آن ندارد و ابداً نمی داند قرار است چه بالیی به سرش بیاید. با 

این حال می داند که چیز خوبی در انتظارش نیست....

لودویگ فان بتهوون
 Ludwig van :لودویگ فــان بتهــوون )بــه آلمانــی
Beethoven( )غســل تعمیــد در 1۷ دســامبر 1۷۷۰ 
م. – درگذشــتهٔ ۲۶ مارس 1۸۲۷(، موســیقی دان و 
آهنگساز اهل آلمان بود. وی شخصیتی مهم در انتقال 
بین دوره های کالسیک و رمانتیک در موسیقی غرب 
بود و یکی از بزرگترین آهنگسازان اروپایی به حساب 
می آید. زندگی حرفه ای او معموالً به دوره های »اولیه«، 
»میانی« و »پایانی« تقســیم می شــود. دورهٔ »اولیه« 
حدوداً تا سال 1۸۰۲ ادامه دارد، دورهٔ »میانی« از سال 
1۸۰۲ تا 1۸1۲ را شــامل می شود و دورهٔ »پایانی« از 
1۸1۲ تا زماِن مرگ وی در ســال 1۸۲۷ است. او در 
طول زندگی خود آثار بســیاری آفرید که نُه سمفونی، 
پنج کنســرتو پیانو، یک کنسرتوی ویولن، سی و دو ســونات پیانو، شانزده کوارتت زهی، دو مس و 
اپرای فیدلیو از آن جمله اند.بتهوون در بن متولد شد. استعداد موسیقی اش در سنین کودکی آشکار 
بود، و در ابتدا توســط پدرش یوهان فان بتهوون به ســختی و فشرده آموزش داده می شد. وی بعداً 
توسط آهنگساز و رهبر ارکستر، کریستیان گوتلوب نیفه موسیقی آموخت و تحت نظارت او نخستین 
اثِر خود، مجموعه ای از واریاســیونها برای ساز شستی دار را در ســال 1۷۸۳ منتشر کرد. او توسط 
»مادرِ دوم« )نامادری( خود هلن فان برونینگ که به فرزنداِن شوهرش با محبت پیانو می آموخت، از 
زندگی خانگِی ناکارآمد رهایی یافت و در سن ۲1 سالگی، به وین نقل مکان کرد و در آنجا آموختن 
آهنگســازی را با یوزف هایدن ادامه داد. وی سپس به عنوان یک پیانیست چیره دست شهرت پیدا 
کرد. بتهوون بیشتر ماه های باقی مانده از عمرش در بستر بود و بسیاری از دوستانش برای مالقات به 

آنجا می آمدند. وی در ۲۶ مارس 1۸۲۷ در سن ۵۶ سالگی درگذشت.

فرهنگ

هشتمین جشنواره بین المللی فیلم دهوک در کردستان عراق با اعطای چهار جایزه به سینماگران 
ایران به کار خود پایان داد.به گزارش ایسنا، این رویداد سینمایی که از تاریخ 1۵ تا ۲۲ نوامبر )۲۴ 
آبان تا اول آذر( در شهر دهوک کردستان عراق برگزار شد در مجموع ۴۴ فیلم ُکردی و ۴۹ فیلم 
بین المللی به نمایش گذاشته شدند و در نهایت فیلم »زاالوا« ساخته ارسالن امیری موفق به کسب 
جایزه بهترین کارگردانی شد و نوید پورفرج نیز برای نقش آفرینی در این فیلم برنده جایزه بهترین 
بازیگر مرد جشــنواره شــد. همچنین مریم بوبانی هم برای بازی در فیلم »خواهران جدا افتاده« 
ساخته »دافنه چاریزانی« محصول مشترک آلمان و یونان موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر زن 
شد و جایزه بهترین مستند بلند ُکردی هم به مستند ایرانی »نان مقدس« ساخته رحیم ذبیحی 

به تهیه کنندگی تورج اصالنی رسید. 

4 جایزه جشنواره دهوک برای 
سینماگران ایران
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