شمخانی در دیدار رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان:

شرایط بغرنج منطقه حاصل سیاستهای غلط و بحرانآفرین آمریکا است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت :شرایط بغرنج کنونی منطقه به ویژه اوضاع افغانستان حاصل سیاستهای غلط و بحرانآفرین آمریکا است.به گزارش
خبرگزاری مهر« ،طلعت بیک مصدقاف» معاون رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان که برای انجام یک دیدار رسمی سه روزه به تهران سفر کرده
است ،صبح دیروز با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون طیف وسیعی از همکاریهای دوجانبه ،منطقهای
و بینالمللی با او گفتگو کرد.طرفین بر گسترش همکاریهای همهجانبه میان تهران-بیشکک در حوزههای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی تاکید کردند.دریابان شمخانی
در این دیدار با اشاره به اشتراکات تمدنی و منافع و تهدیدات مشترک ،تصریح کرد :با برنامهریزی مناسب میتوان همکاری میان دو کشور در همه سطوح را گسترش
و تعمیق داد.وی با تشریح ظرفیتهای ایران در حوزههای ترانزیتی..... ،
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نگـــاه

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

رانت  ۴۵۰هزار میلیاردی ارز ترجیحی

سیاست همسایگی؛ ریلگذاری برای
توسعه مناسبات منطقهای
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در صورت ثبت نشدن اطالعات کارکنان؛

حقوق مدیران متخلف پرداخت نمی شود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از پرداخت نشدن حقوق مدیران دستگاه های دولتی که
اطالعات کارکنان خود را ظرف دو روز آینده بارگذاری نکنند خبر داد.به گزارش صدا و سیما ،حسین عرب اسدی
در ارتباط زنده تلفنی با بخش خبری  21شبکه اول سیما افزود :با توجه به مهلت دو هفته ای رو به پایان اعالم و
بارگذاری اطالعات کارکنان سازمان های دولتی در سامانه حقوق و دستمزد ،اقدام قابل توجهی از سوی دستگاه
های اجرایی کشور مشاهده و منجر به ورود اطالعات زیادی شد.او ادامه داد :دستگاه هایی مانند وزارتخانه های
ارتباطات و فناوری اطالعات ،جهاد کشاورزی ،دادگستری ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،فرهنگ و ارشاد اسالمی،
وزارت کشور در مجموعه قوه مجریه و بسیاری از دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه مانند دادگستری های
برخی اســتان ها به طور کامل و  100درصد اطالعات خود را بارگذاری کرده اند.عرب اسدی تصریح کرد :برای
بارگذاری کامل اطالعات و شفافیت در این امور؛ دو اقدام الزم االجراست؛ دستگاه ها دو نوع ستادهای اصلی و
ستادهای تابع دارند؛ دستگاه های اصلی شامل وزارتخانه ها می شوند ،در مجموع وزارت فناوری و ارتباطات به
طور  100درصد اطالعات خود را بارگذاری کرد....
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 ۴.۵میلیون تومان ،حداقل حقوق سال آینده
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کاهش  ٣٠درصدی ذخایر سدهای کشور
4

هشدار معاون وزیر اقتصاد:

روش تامین مالی قانون جهش تولید
مسکن ،تورمزاست

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی ،طی اظهاراتی روش تامین مالی مطرح شده در قانون جهش
تولید مسکن را تورمزا دانست و خواستار اصالح آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،محمد هادی سبحانیان ،معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی جهت
تبیین «نقشــهی راه رشد غیرتورمی» ارائه شده توســط این وزارتخانه در رسانهی ملی حاضر شده
بود ،در اینباره گفت :وزارت اقتصاد با ارائه برنامه رشــد غیر تورمی در واقع شــابلونی را در اختیار
سیاســتگذاران قرار داده اســت تا چنانچه آنها قصد ارائه برنامه و یا دادن وعدهای به مردم را داشته
باشند ،برنامه و یا وعدهی خود را با این شابلون سنجیده و چنانچه مغایرتی وجود داشت ،آن وعده یا
برنامه را کنار گذاشته یا اصالح کنند٬٬.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ،یکی از مصادیق مغایرت با نقشهی
راه رشد غیرتورمی را شیوهی تامین مالی در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید مسکن دانسته
و در اینبــاره گفت٬٬ :آن چیزی که تحــت عنوان تامین مالی حداقل  360هزار میلیارد تومانی برای
طرح مسکن در نظر گرفته شده است ،بار مالی سنگین بر روی بودجه دولت و همچنین آثار تورمی
خواهد داشت .لذا باید ما گفتگو بکنیم با کارشناسان و نمایندگان محترم تا این قانون اصالح شود.
ضمن اینکه خود اعضای وزارت مسکن هم قائل به این موضوع هستند که ما میتوانیم از مسیرها
و منابع مالی جایگزین اســتفاده کنیم و منبع مالی مورد نیاز برای ســاخت یک میلیون مسکن در
سال را تامین کنیم٬٬.الزم به ذکر است که طبق ماده  4قانون جهش تولید مسکن ،بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (20درصد) از تسهیالت پرداختی نظام بانکی در هر
ســال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند ،به صورتی که در
سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ()3.600.000.000.000.000
ریال تسهیالت برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع
تســهیالتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ســاالنه افزایش یابد.انتقاد به این
شیوهی تامین مالی در قانون جهش تولید مسکن ،در چند ماه اخیر بارها و بارها توسط اقتصاددانان
و کارشناسان مطرح شده است .منتقدین معتقدند این شیوهی تامین مالی ،به دلیل اینکه هر ساله
 20درصد از تسهیالت پرداختی بانکها را به تسهیالت بلند مدتِ  20ساله مسکن اختصاص خواهد
داد ،منجــر به انجماد ذخایر بانکها و ناتوانیها در تامین تســهیالت مورد نیاز بخشهای مختلف
اقتصادی خواهد شد .در چنین وضعیتی بانکها به منظور تامین تسهیالت مورد نیاز ساخت ساالنه
یک میلیون مســکن ،مجبور به درخواســت اضافه برداشــت از بانک مرکزی و یا کاهش تسهیالت
پرداختی به دیگر بخشهای اقتصادی خواهند بود .دو راهی خطرناکی که هر دو در نهایت منجر به
تورمهای افسارگســیخته و افزایش فشــار اقتصادی بر روی مردم خواهد شد .لذا اگر چه تامین نیاز
مردم به مسکن ضروری بوده و دولت باید در این راستا اقدام نماید ،اما انجام این وظیفهی دولت نباید
به گونهای انجام شود که از یک سو به بخشهای دیگر اقتصادی آسیبهای جدی و جبرانناپذیری
وارد شود و از سوی دیگر با افزایش تورم ،منجر به کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان شود.

 ۷۶فوتی و  ۳۱۰۹ابتالی جدید کرونا در کشور
 ۹استان بدون فوتی
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در شبانه روز گذشته  ۳۱۰۹مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند .همچنین
 ۹استان مرگومیر ناشی از کرونا نداشتند.به گزارش ایسنا ،تا دیروز  ۱۴آذر  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۳ ،هزار و  ۱۰۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۵۹۳نفر از
آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۱۳۴هزار و  ۴۶۵نفر رسید.متاسفانه
در طول  ۲۴ســاعت گذشته ۷۶ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۱۳۰هزار و  ۲۰۰نفر رسید.در شبانه روز گذشته در  ۹استان کشور شامل کهگیلویه و بویراحمد،
چهارمحال و بختیاری ،قزوین ،بوشــهر ،ایالم ،قم ،کرمانشاه ،البرز و مازندران ،هیچ موردی از مرگ و میر
بیماران کرونایی ،گزارش نشده است.خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۹۲۳هزار و  ۳۱۶نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و  ۲۴۹نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تــا کنون  ۳۹میلیون و  ۳۰۹هزار و  ۸۷آزمایش
تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۲شهر کشور در وضعیت قرمز ۹ ،شهر در
وضعیت نارنجی ۱۵۳ ،شهر در وضعیت زرد و  ۲۸۴شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

باقری کنی در گفت و گو با خبرگزاری آنسا ایتالیا

ایران از خواستههایش عقبنشینی نمیکند
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در جریان مذاکرات وین بار دیگر بر مواضع صریح تهران مبنی بر لغو تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران تاکید
و تصریح کرد که جمهوری اسالمی در این مسیر ،از خواسته های خود عقب نخواهد نشست.به گزارش ایرنا« ،علی باقری کنی» در گفت و گو با خبرگزاری آنسا
ایتالیا گفت :جمهوری اســامی ایران از خواســته های خود در مسیر فعال سازی دوباره قرارداد هسته ای سال  ۲۰۱۵و لغو تحریم ها عقب نشینی نخواهد کرد.
باقری کنی گفت :با توجه به اینکه این آمریکا بود که در سال  ۲۰۱۸از توافق خارج شد ،بنابراین واشنگتن باید گام نخست را بردارد .این دیپلمات ارشد جمهوری
اسالمی ایران تصریح کرد که پیشنهادهای ارائه شده از جانب تهران به گروه  ۴+۱در روند مذاکرات وین «مستند و منطقی» است و به همین دلیل می تواند مبنایی
برای مذاکرات باشد.به گفته این دیپلمات ارشد ،جمهوری اسالمی ایران به مذاکرات باور دارد و درباره نتایج احتمالی «خوش بین» است .با این وجود ،رفتارهای
غیرسازنده گذشته از سوی برخی امضاکنندگان و نقض مکرر تعهدات آنها ،ما را ملزم می کند که خوش باور نباشیم.ایران در این مذاکرات برنامههای خود را در
قالب دو متن پیشنهادی ،یکی با موضوع لغو تحریمهای ظالمانه وغیرقانونی و دیگری با موضوع هسته ای به طرف مقابل ارائه کرد .این پیشنهادها مبنای برای
مذاکره است و طرف مقابل باید پاسخ مستند به پیشنهادهای تیم ایران ارائه کند.مذاکره کننده ارشد ایران پیش از این در گفت و گو با الجزیره هم تاکید کرد که
پیش نویس پیشنهادهایی که طرف ایرانی با هدف لغو تحریم های ظالمانه آمریکا به گروه  ۴+۱داده ،به گونه ای است که طرف مقابل نمی تواند این پیشنهادها را
رد کند .به گفته باقری ،ایران در صورت پذیرش دو پیشنهاد قبلی که روز قبل به طرف مذاکره کننده ارائه شده است ،پیشنهاد سوم را نیز ارائه خواهد داد.با ارائه
پیشنهادات تهران که حاکی از ابتکار عمل در وین است اکنون همهچیز به رفتار طرفهای مقابل بستگی دارد و اگر طرفهای اروپایی به طور کامل به تعهداتشان
عمل کنند و طرف آمریکایی به این توافق بازگردد ،توافق احیا میشــود.با این حال واکنش غربی ها به این دور از گفت و گوها مایوس کننده بوده اســت و نشان
میدهد که تصور نداشتند ایران با دست پر در مذاکرات حضور داشته باشد.دور اول مذاکرات هسته ای در دولت سیزدهم در حالی روز جمعه گذشته در وین پایان
یافت که تیم ایران پیشنهادهای مشخصی به طرفهای توافق اعالم کرده و انتظار می رود سایر طرفها با رویکردی واقع بینانه این بستهها و پیشنهادات را بررسی
کرده و پاسخ منطقی به این پیشنهادات ارائه کنند.

رئیس سازمان محیط زیست:

یک میلیارد هکتار اراضی جهان در حال شور شدن است
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور با بیان اینکه در دنیا سالیانه
 ۲۸میلیارد دالر تاوان شــور شــدن خاک پرداخته میشود ،گفت :حدود یک
میلیارد هکتار از اراضی کشورها در حال شور شدن است.به گزارش ایرنا« ،علی
سالجقه» دیروز (یکشنبه) در حاشیه افتتاح ششمین نمایشگاه ماشینآالت،
تجهیزات و سامانههای نوین آبیاری که همزمان با روز جهانی خاک در سالن
«خلیجفارس» نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد ،افزود :خاک به عنوان یک
گنجینه یکچهارم تنوع زیستی کشور را در خود جای داده است ،بهطوری که
باستانشناسان برای جستجوی هر تمدنی ابتدا خاک را بررسی میکنند.رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست کشــور اظهار داشت :خاک ظرفیتهای فوق
العادهای دارد که به عنوان بستر حیات مورد استفاده قرار میگیرد.
امنیت غذایی زیرمجموعه امنیت حیاتی
وی اضافهکرد :خاک یکی از چهار ســتون اصلی امنیت حیاتی کشور و امنیت
غذایی نیز زیرمجموعه امنیت حیاتی کشور است.سالجقه گفت :قانون خاک،
خرداد سال  ۹۸با  ۲۶ماده و  ۱۴تبصره ابالغ شد اما این قانون اشکاالتی دارد
که بهطور حتم رفع خواهد شد.
شوری خاک یک مشکل اساسی است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود :با تخلیه سفرهها در سواحل،

پیشانی آب شور با توجه به چگالی باالیی که دارد به سمت آب شیرین در حال
گسترش است و اراضی سواحل نیز در حال شور شدن هستند.وی بیانداشت:
همچنین در داخل کشــور نیز بــه دلیل پمپاژ بــاالی آب از چاهها و تخلیه
ســفرههای زیر زمینی ،خاک در حال شور شدن است.این مقام مسوول اظهار
داشت :بهطور مثال در بنگالدش در یک بازه زمانی  ۲۰ساله  ۳۲میلیون هکتار
از اراضی این کشور شور شده است ،در کشور ما نیز شور شدن خاک به صورت
درجا اتفاق میافتد؛ یعنی در جایی که خاک ایجاد میشــود همان جا از بین
میرود.ســاجقه با بیان اینکه کشور باید نسبت به مسائل خاک توجه ویژهای
داشــته باشد ،گفت :سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به وظایفی که در
راســتای قانون حفاظت از خاک کشور دارد ،بحث پایش و بازسازی را در این
بخش در دستور کار دارد و در حال تدوین آییننامههای بسیار خوبی است.وی
ادامهداد :سازمان حفاظت محیط زیست کشور از همه سازمانهای مردمنهاد،
اندیشــمندان میخواهد که این سازمان را در زمینه حفاظت از منابع طبیعی
یاری کنند.این مقام مسوول به اهمیت و ارزش خاک و خدمات اکوسیستمی
آن اشاره کرد و افزود :سازمان حفاظت محیط زیست از همه ظرفیتها استفاده
خواهد کرد تا بتواند ارزش اقتصادی خاک را تبیین کند ،بهطوری که اگر ارزش
اقتصادی خاک در بحث تغییر اقلیم را حدود پنج هزار دالر در هکتار ،در بحث
مراتع حدود  ۷۰۰دالر در هکتار و در بحث آالیندگی و فیلتراسیون حدود ۳۰۰
دالر در هکتار در سال بدانیم به ارزش آن پی میبریم.

فراخوان افراد باالی  ۴۰سال برای تزریق ُدز سوم واکسن کرونا
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشــگیری با واکسن وزارت بهداشــت ،شرایط تزریق دز سوم واکسن کرونا به افراد باالی  ۴۰سال را توضیح داد.به گزارش ایسنا،
دکتر محسن زهرایی ،گفت :با توجه به اینکه هدف برنامه واکسیناسیون کرونا ایجاد حداکثر سطح ایمنی در بدن افراد است ،مطالعات نشان داده است که افراد
بویژه کسانی که واکسن با پلتفرم غیرفعال نظیر سینوفارم ،برکت و بهارات تزریق کرده بودند ،ممکن است بعد از مدت زمانی سطح ایمنی بدنشان افت کند و
الزم باشد دز سومی هم تزریق کنند.وی افزود :ابتدا گروه سنی باالی  ۶۰سال اعالم شد و با توجه به اینکه پیشرفت برنامه هدف ما است االن همه افراد باالی
 ۴۰سالی که در نوبت اول و دوم یکی از واکسنهای نام برده شده را تزریق کرده باشند و  ۳ماه از تزریق دز دوم گذشته باشد را دعوت میکنیم مراجعه کنند و
نوبت سوم را تزریق کنند.او اظهار کرد :افراد باالی  ۶۰سالی که واکسن اسپوتنیک و یا آسترازنکا تزریق کرده باشند و شش ماه از نوبت دومشان گذشته باشد،
مشمول برنامه دریافت واکسن یادآور میشوند.

پیگیری سیاست همسایگی از اصول و سرفصلهای سیاست خارجی
دولت سیزدهم در صد روز نخست دولت مردمی آیت اهلل رییسی بوده
است .این سیاست که هم در چهارچوب رهنمود خنثی سازی تحریم
و سیاســت خارجی متوازن قابل ارزیابی اســت میتواند جهت گیری
مناسبات خارجی ایران در سالها و حتی دهه های آینده را نشان دهد.
به گزارش ایرنا ۱۰۰ ،روز از سوگند آیت اهلل «سیدابراهیم رییسی» در
مقام سیزدهمین رییس جمهوری اسالمی ایران گذشته است .نگاهی
بــه عملکرد صد روز دولت در بخشهای مختلف هم به منظور آگاهی
از نگرش و راهبردهای دولت جدید و مشــخص شدن سمت و سوی
چهار سال آینده حائز اهمیت است .گرچه این بررسی گاهی تحت تاثیر
هجمه سنگین رقبای سیاسی داخلی و پروپاگاندای رسانه ای خارجی
قرار میگیرد ،اما نگاهی منصفانه به آن نشــان میدهد که دولت آیت
اهلل رییسی در صد روز گذشته تمام تالش خود را برای ریل گذاری در
بخش های مختلف و بهبود شرایط زندگی مردم به کار گرفته است .در
این میان هرچند نمیتوان کاستیها را انکار کرد اما میتوان به جرات
گفت دولت بی آنکه در پی فرافکنی مسئولیت خود به گذشته یا آینده
باشد ،لحظه ای در مسیر برداشــتن باری از دوش مردم غفلت نکرده
است.افق گشایی در عرصه روابط بین الملل و نگاه ویژه به همسایگان
و اشــتراکات منطقه ای ،تالش برای برداشــتن تحریمهای غیرقانونی
علیه ایران و کاهش تنش سیاســی و مدیریت بحرانهای منطقه ای
از مهمترین اقدامات صد روزه دولت ســید ابراهیم رییســی در روابط
خارجی بودجه است .در این بین سیاست همسایگی و توسعه مناسبات
با کشورهای منطقه هم به عنوان یکی از سرفصل های عملکرد دولت
مورد توجه بــوده و اتفاقات مهمی در همین مدت کوتاه در این حوزه
رخ داده اســت .از جمله این اتفاقات می توان به پذیرش عضویت دائم
ایران در سازمان همکاریهای شانگهای ،تحرک بخشی به سازمان اکو
مدیریت بحران در مرزهای شــرقی و شمال غربی و تالش برای بهبود
مناسبات با کشورهای حاشیه خلیجفارس اشاره کرد.در واقع مهمترین
استراتژی دولت سیزدهم از همان روزهای نخست در عرصه روابط بین
الملل عبور از قوانین نانوشــته و اشتباهی بود که افق روابط بین الملل
جمهوری اســامی را تنها در مرزهای فرامنطقهای و در تعامل با غرب
می دید .دولت ســیزدهم با عبور از این خطوط نانوشته تالش کرد تا
فصل جدیدی از روابط با همسایگان و کشورهای منطقه را طرح ریزی
کرده و در مسیر رفع سوءتفاهمهای موجود گام بردارد.
طی سالهای گذشته نوع مناسبات ایران باعث سوء استفاده آمریکا برای
اعمال سیاســت فشار حداکثری بر مردم ایران شد آن هم درحالی که
ایران به واسطه موقعیت ژئوپلتیکی و همسایگی با  ۱۵کشور می تواند
هرگونه تحریمهای ظالمانه را بی اثر کند در واقع سیاست همسایگی
بر اساس راهبرد خنثی سازی تحریمها آغاز شد و ادامه یافت که ماهها
قبل رهبر معظم انقالب بر آن تاکید داشته است.
عضویت دائم در سازمان شانگهای
ایران ســالها بود که منتظر پذیرش دائم در ســازمان همکاریهای
شــانگهای بود .ســازمانی که به واســطه حضور برخــی از مهمترین
قدرتهای سیاسی اقتصادی و نظامی میتواند حرفهای زیادی برای
گفتن داشــته باشد .چین ،روسیه ،هند ،پاکســتان و کشورهای واقع
در آسیای میانه هم به واســطه جمعیتی که دارند و هم ظرفیتهای
اقتصادی فنی نظامی و اقتصادی میتوانند سیاســت یکجانبه گرایی
آمریکایــی را ناکام بگذارنــد .بویژه آنکه ارکان اصلی این ســازمان با
سیاستهای خصمانه و یا حداقل رقابت مخرب آمریکا مواجه هستند.
از ســوی دیگر ایران به واسطه منابع انرژی فراوان ،موقعیت ژئوپلتیک
و نیروی انســانی توانمند میتواند آورده های زیادی برای اعضای این
ســازمان داشته باشد .از این جهت نخســتین گام بلند آیت اهلل سید
ابراهیم رییســی در سیاســت خارجی عضویت دائم این سازمان نمود
یافت .نخستین سفر رییس جمهوری سیزدهم به تاجیکستان و تصویب
عضویت دائم ایران در سازمان همکاریهای شانگهای نشانهای مهم از
عزم دولت برای حضور موثر در منطقه بود.
مدیریت بحران در مرزهای شرقی
همزمان با روی کار آمدن دولت ســیزدهم در ایران؛ دولت افغانستان
ســقوط کرد و کابل به دست نیروهای طالبان افتاد .این رویداد گرچه
نگرانیهــای امنیتــی به ویژه در مرزهای شــرقی به وجــود آورد اما
اســتراتژی وزارت خارجه در این زمینه صبوری و حفظ خویشتنداری
از یک سو و دعوت از طالبان برای تشکیل دولتی فراگیر با حضور تمام
اقوام و مذاهب از ســوی دیگر بود.آیت اهلل رییســی با انتصاب حسین
کاظمی قمی یکی از دیپلماتهای مجرب و کارشناسان برجسته منطقه
به عنوان نماینده ویژه خود در امور افغانستان اهتمام خود برای مدیریت
و حل بحران در مرزهای شرقی را نشان و تالشهای گسترده ای برای
جلوگیری از تصاعد بحران در این کشــور همسایه انجام داد.به اعتقاد
بسیاری از ناظران مسائل منطقه تحوالت ماههای اخیر افغانستان می
توانست دام خطرناکی برای ایران و کشورهای منطقه باشد و منطقه را
وارد دور جدیــدی از تنشها و درگیریها کند .بهویژه آنکه داعش بعد
از شکست در عراق و سوریه به دنبال یافتن پایگاهی تازه در افغانستان
بــود و در همین مدت عملیاتهای کور انتحاری بر علیه مردم و بویژه
نمازگزاران شدت و حدت بیشتری یافته بود.عالوه بر این سیل مهاجران
به ســمت مرزهای ایران می توانســت و می تواند زمینه ساز افزایش
فشار ومشــکالت اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی در کشور شود از
همین رو دولت ســیزدهم دیپلماســی فعال را در دستور کار قرار داد
و با برگزاری نشســت وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و
روسیه برای مدیریت بحران در این منطقه تالش کرد عالوه براین ایران
تالش کرد با ارتباط با همه گروههای افغانستانی به شمول گروه طالبان
مانع از تصاعد بحران در این کشــور شود .سفرهای مکرر و رایزنیهای
گسترده مقامات کشورمان با کشورهای منطقه و گروههای افغانستانی
در این مدت نقش غیرقابل انکاری در مدیریت بحران در این کشــور
داشته است.
ادامه در صفحه دوم
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گزیده خبر
شمخانی در دیدار رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان:

شرایط بغرنج منطقه حاصل سیاستهای غلط و
بحرانآفرین آمریکا است
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت :شرایط بغرنج کنونی منطقه به ویژه
اوضاع افغانســتان حاصل سیاستهای غلط و بحرانآفرین آمریکا است.به گزارش
خبرگزاری مهر« ،طلعت بیک مصدقاف» معاون رئیس جمهور و رئیس شــورای
امنیت ملی قرقیزســتان که برای انجام یک دیدار رسمی سه روزه به تهران سفر
کرده است ،صبح دیروز با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر
شــورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون طیف وسیعی از همکاریهای دوجانبه،
منطقهای و بینالمللی با او گفتگو کرد.طرفین بر گسترش همکاریهای همهجانبه
میان تهران-بیشکک در حوزههای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی تاکید کردند.دریابان
شــمخانی در این دیدار با اشاره به اشتراکات تمدنی و منافع و تهدیدات مشترک،
تصریح کرد :با برنامهریزی مناسب میتوان همکاری میان دو کشور در همه سطوح را
گسترش و تعمیق داد.وی با تشریح ظرفیتهای ایران در حوزههای ترانزیتی ،انرژی،
علمی ،پزشکی ،فناوری ،آی تی و شرکتهای دانشبنیان ،آمادگی جمهوری اسالمی
ایران را برای توسعه همهجانبه همکاری میان دو کشور اعالم کرد.دبیر شورای عالی
امنیت ملی کشورمان با اشاره به تحوالت افغانستان ،خاطرنشان کرد :شرایط بغرنج
کنونی منطقه به ویژه اوضاع افغانســتان حاصل سیاستهای غلط و بحرانآفرین
آمریکا در منطقه و بیش از  ۲۰سال تجاوز و اشغالگری واشنگتن در افغانستان است.
شمخانی گفت :با توجه به لزوم ایجاد صلح ،ثبات و امنیت پایدار در افغانستان تشکیل
دولتی فراگیر با مشارکت همه اقوام را از مولفههای مهم برای تحقق چنین هدفی
میدانیم«.مصدقاف» معاون رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان
نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران بر وجود اشتراکات قابل توجه در
رویکردهای منطقهای دو کشور تاکید کرد.

سیاست همسایگی؛ ریلگذاری برای توسعه
مناسباتمنطقهای
ادامه از صفحه اول
نکته قابل تامل اینکه راهبرد ایران در افغانســتان حمایت از خواست و نظر مردم
افغانســتان بوده و در این زمینه همه تالش خود را کرده است تا مردم این کشور
کمترین آســیب را از این تحوالت ببینند .تاکید بر لزو م آزادســازی منابع پولی
افغانستان و کمک به مردم این کشور بویژه در فصل سرما از مهمترین رایزنیهای
ایران طی ماهها و هفتههای اخیر بوده است.
قفقاز جنوبی؛ عبور از سوء تفاهمات
یکی از تحوالتی که در ســه ماه اول فعالیت آیت اهلل رییســی در منطقه رخ داد،
افزایش تنشها در مرزهای شمال غربی کشور بود .سال گذشته جمهوری آذربایجان
توانست دریک جنگ  ۴۴روزه مناطقی از قره باغ را که حدود  ۳۰سال قبل توسط
ارمنستان اشغال شده بود ،آزاد کند .با این حال هنوز این منطقه مستعد بحران و
تنش است به ویژه اینکه با بازیگری مخرب برخی قدرت های فرامنطقهای و رژیم
صهیونیستی هر لحظه امکان گســترش بحران در این منطقه وجود دارد.یکی از
موضوعاتــی که ایروان و باکو در مورد آن اختــاف دارند بحث ارتباط جمهوری
آذربایجان با نخجوان و از سوی دیگر منطقه خانکندی با ارمنستان است .راهکارهای
مختلفی برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است با این حال تفاسیر ارائه شده
از مفادآتش بس بین این دو کشور زمینه ساز بروز سوء تفاهماتی در مرزهای شمال
غربی کشور شد .جمهوری اسالمی ایران همواره بر اصول اساسی و قواعد آمره حفظ
تمامیت ارضی کشورها و عدم تغییر مرزهای بین المللی کشورها تاکید داشته است.
در تمام ســالهای اخیر ایران بر لزوم آزادسازی مناطق اشغال شده تاکید داشت و
در عین حال عدم تغییر مرزهای بین المللی هم فصل ثابت موضع گیریهای تهران
در این مدت بوده است.برخی تحرکات در ماههای اخیر منجر به واکنش قاطع ایران
در مرزهای شمال غربی شد و ایران با برگزاری رزمایش در این منطقه نشان داد که
در دفاع از منافع ملی و اصول خود با کسی مماشات نمیکند در عین حال تهران
به واسطه ارتباطات عمیقی فرهنگی و مذهبی تالش کرد این بحران را هم مدیریت
کند .رایزنیها و گفت و گوهای دیپلماتیک با کشورهای منطقه و استفاده از سایر
ظرفیتهای ترانزیتی را میتوان بخشی از تالشهای دولت سیزدهم در این زمینه
بیــان کرد .به طوری که امروز می توان گفت بخش زیادی از این ســوء تفاهمات
برطرف شده است.
آغاز گفت و گو با عربستان و همسایگان جنوبی
طی سالهای اخیر یکی از عمده ترین مشکالت منطقه تنشها و به نوعی جنگ
ســرد بین ایران و عربســتان بوده اســت .هرچند ایران در تمام این مدت دست
دوستی به همســایگان جنوبی دراز کرد ،با این حال برخی برداشتهای نادرست
سران کشورها منجر به تحمیل هزینههایی شد که می توانست صرف توسعه و رفاه
ملتهای منطقه شود.واقعیت این است که سران برخی کشورهای منطقه عمدتا
در سیاســت خارجی تبعی عمل میکنند و مناســبات خود را بر مدار قدرتهای
فرامنطقه ای می چینند .در این راستا همزمان با ظهور ترامپ در آمریکا و اعمال
سیاست فشار حداکثری بر ملت ایران عربستان همراه این سیاست شد و بر طبل
تنش با ایران کوبید .و تالشهای تهران برای رفع سوء تفاهمات با واکنشی درخور از
سوی عربستان مواجه نشد .در این بین عراق به عنوان کشوری که به هر حال متاثر
از مناسبات ایران و عربستان بود ،تالشهایی برای رفع سوء تفاهمات بین دوطرف
ایفا کرد.این اقدامات و تالشها با بازیگری مخرب بازیگران منطقه ای مواجه شد و
راه به جایی نبرد .حتی گفته میشود سفر سردار سپهبد قاسم سلیمانی به عراق که
منجر به شهادت ایشان در فرودگاه بغداد شد بخشی از رایزنیها و تالشها برای حل
سوء تفاهمات با عربستان بود با این حال یکی از اقدامات دولت سیزدهم آغاز دور
جدید گفت و گوها با عربستان بود که در این زمینه تالشها و گفت و گوهایی انجام
شده و این تالشها ادامه دارد در این بین طبیعی است که نگاه همسایه جنوبی باید
مستقل از قدرتهای فرامنطقه ای بوده و ریاض بر اساس منافع ملتهای منطقه
و جهان اسالم گام بردارد که در این صورت چشم انداز مثبتی در مناسبات منطقه
ای دیده می شود.
حضور در نشست اکو و انعقاد قرارداد سواپ گازی
ســازمان اکو یکی از سازمانهای قدیمی در منطقه است که با حضور قدرتهای
مطرح می تواند زمینه ســاز رشد و توسعه کشورهای منطقه شود با این حال این
ظرفیت در ســالهای اخیر عمال راکد ماند و راه به جایی نبرد .دولت سیزدهم در
راستای تقویت مناسبات منطقهای و راهبرد سیاست همسایگی حضور فعالی در
نشست اخیر این ســازمان در عشق آباد ترکمنستان داشت .دیدار با سران حاضر
در این اجالس و انعقاد قرارداد ســواپ گازی با سه کشور ترکمنستان و جمهوری
آذربایجان نوید بخش اتفاقات خوبی در مرزهای شمالی و بهرهمندی از ظرفیتهایی
است که به هر دلیل تاکنون بال استفاده مانده است.در جریان سفر آیت اهلل رییسی
بخشی از اختالفات گازی با ترکمنستان رفع شد و با انعقاد قرارداد سواپ گازی فضا
و محیط اطمینان بخشی برای عبور از زمستان فراهم شد.
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یک مقام ارشد وزارت امور خارجه:

تکلیف رفعتحریمها روشن نشود نمیتوانیم سایر مسائل را نهایی کنیم
یک مقام ارشــد وزارت امــور خارجه گفت :از منظر ایران در حــال حاضر موضوع رفع
تحریمها ،مســئله اصلی مذاکرات اســت و تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن نشده
اســت ،نمیتوان مســائل دیگر را نهایی کرد.به گزارش خبرگزاری مهر  ،یک مقام ارشد
وزارت امور خارجه در نشستی توجیهی به تشریح آخرین وضعیت مذاکرات وین پرداخت
و گفت :جمهوری اسالمی ایران پیشــنهادات عملگرایانه روی میز گذاشته و طرفهای
مقابل باید پاسخی در خور یا حتی پیشنهادات و ایدههای تازه خود را به صورت مکتوب
و مشخص ارائه کنند.وی تاکید کرد :از منظر ایران در حال حاضر موضوع رفع تحریمها،
مسئله اصلی مذاکرات است و تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن نشده است ،نمیتوان
مسائل دیگر را نهایی کرد.
مشروح این گفتگو که از سوی وزارت امور خارجه منتشر شده ،به شرح زیر است:
لطف ًا آخرین وضعیت گفتگوها ،مهمترین پیشرفتهای حاصلشده و چالشهای
پیش رو تشریح بفرمایید.
خوب در ابتدا باید اشــاره کرد که این اولین دور از مذاکراتی بود که توسط دولت جدید
جمهوری اسالمی ایران برگزار میشد و با درنظر داشت بنبست های حل نشده در دور
ششم ،از پیش مشخص بود که قرار نیست در این دور از گفتوگوها به نتیجه نهایی رسید.
با این وجود ،دولت بر این عقیده بود که هیئت مذاکرهکننده باید در این دور از گفتوگوها
هم از منظر تخصصی و ترکیب نفرات و هم در زمینه متون و پیشــنهادات با دســت پر
در وین حاضر شود ،چراکه اوالً هیئت مذاکراتی اعزامی بنابر ماموریت برای دستیابی به
یک توافق خوب عازم وین شــده بودند و ثانیاً پیشبینی میشد که برخی از طرفهای
مقابل ممکن اســت در این دور از گفتوگوها ،جمهوری اسالمی ایران را به عدم جدیت
و عدم ارائه پیشــنهادات روشن متهم کند .دولت جدید اساساً با رویکردی عملگرایانه و
طراحی روشن وارد گفتوگوها شده و پیش از سفر هیئت به وین ،پیشنهادها ایران نهایی
شــده و برای ارائه به طرف مقابل آماده بود.الزم به تاکید است که متن پیشنهادی ایران
مبتنی و براساس پیش نویس  ۶دور قبل بوده و همان متن مبنا قرار گرفته و اصالحات و
پیشنهادهای مورد نظر ایران بر روی متن مشخص شده و ارائه گردیدهاند .این پیشنهادها
از آن جهت که کام ًال منطبق بر برجام ارائه شــدهاند طبیعتاً حداکثری نبوده و نیستند
اما متاســفانه رویکرد طرف مقابل نسبت به تعهداتش حداقلی است.در همین چارچوب
هیئت جمهوری اســامی در ســومین روز از گفتوگوها دو متن پیشنویس که در آنها
پیشــنهادها و اصالحات ایران مشخص شده بود ،یکی در زمینه رفع تحریمها و دیگری
در خصوص موضوعات هســتهای را به طرف مقابل ارائه کرد.تصور من این اســت که به
ویژه طرفهای اروپایی و همینطور آمریکا که مرتباً با این ســه کشــور در ارتباط است،
انتظار آن را نداشتند که ایران در این مرحله با متنی کامل که هم در انطباق با برجام و
قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت است و هم اصول مشترک گفتوگوهای ادوار پیشین را
حفظ کرده ،وارد مذاکرات شــود .به همین دلیل نیز بود که طرف مقابل از زمان دریافت
این پیشنویسها بحث توقف گفتوگو و بازگشت به پایتختها برای دریافت مشورت را
مطــرح کرد.هر چند رویکرد مذاکراتی هیئت ایران از روز اول تعاملی و همراه با انعطاف
الزم بود اما متأســفانه در مقابل سه کشور اروپایی از اختیار تصمیمگیری باالیی در وین
برخوردار نیســتند و ضمناً دائماً دغدغه راضی کردن هیئت آمریکایی و هماهنگ کردن
مواضعشــان با هیئت آمریکایی را دارند .این در حالی است که این گفتگوها میان ایران
و  ۱+۴و نه ایران و آمریکا (که اساســاً عضو برجام نیســت) در حال انجام اســت اما این
رویکرد اروپاییها روند پیشرفت گفتوگوها را با چالش روبرو کرده است.روشن است که
طرفهای غربی که با تصور اعطای امتیازات اندک و دریافت امتیازات حداکثری به وین
آمدهاند ،از متون پیشنهادی و خواستههای روشن جمهوری اسالمی ایران رضایت کامل
نداشتند ،اما هیجیک از این کشورها نتوانستند بر این متون ایراد حقوقی گرفته یا آنها
در تضاد با برجام توصیف کنند .تنها نکته مطرحشده از سوی این کشورها این بود که اوالً
حتی حاضر به اعطای امتیازات مصرح در برجام نیستند و ثانیاً تمایل ندارند مباحثی را
که در پیشنویسها آمدهاند ،مجددا ً مورد بحث بگذارند .این در حالی است که آنچه از ۶
دور مذاکرات پیشین به دست آمده ،تنها یک پیشنویس است و همانطور که بارها گفته
شــده است اصل اساسی همواره وجود داشته است که هیچ توافقی در میان نیست مگر
همه چیز توافق شود.اکنون روشن شده است که بیمیلی آمریکا به دست کشیدن کامل از
تحریمها ،مهمترین چالش در مسیر پیشرفت گفتوگوهاست .ما معتقدیم هر زمان دولت
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه ما در
مذاکرات وین کامال جدی هستیم ،گفت :هدف
نهایی ما در مذاکــرات با  ۱ + ۴لغو همه تحریم
ها همراه با عزت و اقتدار است.به گزارش ایرنا« ،
غالمحسین اسماعیلی » در برنامه نگاه یک شبکه
اول ســیما افزود :ما با اراده و برنامه وارد مذاکره
شدیم و با برداشــتن تحریم ها به دنبال نتیجه
محور بودن این مذاکرات در وین هســتیم.وی با
بیــان اینکه ما همه مردم ایران را امین خود می
دانیم ،اظهارداشــت :بدون شک هموطنان عزیز
مــا در جریان کامل مذاکــرات خواهند بود و ما
آمادگی داشتیم در وین مذاکرات را ادامه دهیم
اما طرف های ما در ایــن مذاکرات اعالم کردند
که باید مسایل مطروحه را در پایتخت های خود
مطرح کنند.
 ۱۲۰میلیون واکسن وارد کشور شده است
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه تاکنون
 ۱۲۰میلیون واکسن کرونا وارد کشور شده و پول
آن نیز پرداخت شده است ،گفت :در این شرایط
ثابت کردیم که با وجود تحریم ها با واردات ۱۲۰
میلیون دوز واکسن به خوبی توانستیم تحریم ها
را خنثی کنیم.وی با بیان اینکه توفیقات در تزریق
واکســن در کشــورمان قابل تقدیر است ،گفت:
رویکرد دولت تزریق دوز ســوم واکسن به مردم
اســت تا هموطنان در معرض آسیب قرار نگیرند
و امروز شــاهد هستیم که فوتی های روزانه ما از
 ۷۰۰نفــر به حدود  ۶۰نفر کاهش پیدا کرده که
این جای تقدیر و تشکر دارد.اسماعیلی بیان کرد:
همه دستگاه های اجرایی در تامین واکسن مورد
نیاز و تزریق آن به مردم همکاری دارند و امروز در
مراکز تزریق منتظر مردم هستند تا برای تزریق
واکسن خود مراجعه کنند ،ضمن اینکه  ۶شرکت
داخلی تولید واکسن را آغاز کرده اند و امروز بیش
از نیاز واکسن تولیدی و واردات داریم تا دوز سوم
برای تزریق به مردم مورد استفاده قرار گیرد.
انجام بیش از  ۱۰سفر استانی در  ۱۰۰روز
اســماعیلی بــا اشــاره به ســفرهای اســتانی

آمریکا از کارزار فشــار حداکثری دســت بردارد و طرفهای اروپایی در گفتوگوها اراده
سیاسی الزم را نشان دهند ،راه برای دستیابی سریع به یک توافق باز میشود.
فضای کلی گفتگوها را چطور دیدید؟ آیا طرفین وارد مذاکره جدی شدهاند یا
هنوز در مرحله اعالم مواضع قرار دارند؟
با وجود اختالف در مواضع طرفین ،باید اشــاره کرد که گفتوگوهای هفته گذشــته در
فضایــی حرفهای و در عین حال صریح برگزار شــد و طرفهای مقابل نیز نظرات خود
را در فضایی به دور از تنش مطرح کردند .در مجموع میتوان گفت فضایی ســازنده بر
گفتوگوها حاکم بود و با ارائه متون پیشنویس از جانب جمهوری اســامی ایران ،یک
گام اســایی و مهم رو به جلو در مســیر گفتوگوها برداشته شد.البته همانطور که از نام
این اسناد مشخص است ،ما متون پیشنهادی را پیشنویسهای قابل مذاکره میدانیم و
طرفهای مقابل را نیز تشــویق کردهایم که متون و پیشنهادات روشن خود را بر اساس
اصول مشترک و در چارچوب برجام روی میز بگذارند.هرچند در این دور از مذاکرات نیز
بحثهایی بر روی متن صورت گرفت ،اما انتظار ما این است که در دور بعدی گفتوگوها
که آخر هفته آینده آغاز میشود ،طرف مقابل نیز با پاسخهای مکتوب دقیق و منطقی و
احیاناً ایدهها عملی تازه در وین حاضر شود .در آن صورت میتوان امیدوار بود که مذاکره
جدی بر روی متون آغاز شــود .الزم است طرف مقابل هم رویکرد تعاملی و هم انعطاف
الزم را داشته باشد.
در خصوص محتوای دو سندی که به طرف مقابل ارائه شده ،توضیح دهید .آیا
قرار است سند دیگری نیز از سوی ایران ارائه شود؟
همانطور که اشــاره شد هیئت ایرانی در روز ســوم گفتوگوها دو پیشنویس کامل را
به طرف مقابل ارائه کرد .پیشنویس نخســت کــه به موضوع رفع تحریمهای ظالمانه و
غیرقانونی علیه ایران میپردازد ،دربرگیرنده تعهدات رفع تحریمها از ســوی آمریکاست.
یکــی از نکاتی که در گفتوگوها با طرف مقابل مورد تأکید قرار گرفته ،این اســت که
کلیه تحریمهای وضعشده در چارچوب سیاست فشار حداکثری با هدف روشن از میان
برداشــتن برجام طراحی شده و از این رو تمام این تحریمها با برجام در ارتباط هستند.
سند دیگر نیز گامهای هستهای جمهوری اسالمی ایران و کیفیت توقف گامهای جبرانی،
در صورت رفع تحریمها را تشــریح میکند .در این خصوص نیز تأکید شده است که تا
زمانی که نحوه رفع تحریمها روشن و اجرایی نشده ،نمیتوان از جمهوری اسالمی ایران
انتظار داشت که گامهای جبرانی خود را که نه یک اقدام اولیه ،بلکه واکنشی به تحریمها
بودهاند ،متوقف نماید.البته پیشنویسهایی دیگری نیز وجود دارد که نظرات ما در ادامه
در قالب این پیشنویسها ارائه خواهد شــد .نحوه و زمان راستیآزمایی و موارد مربوط
به دریافت ضمانت عدم خروج مجدد آمریکا از توافق از جمله مواردی است که در ادامه
مطرح خواهد شــد.در روزهای اخیر شاهد بودهایم که شماری از سناتورها و نمایندگان
کنگره تهدید کردهاند که در صورت به قدرت رسیدن یک رئیسجمهور جمهوریخواه،
آمریکا بار دیگر از توافق هســتهای خارج میشود .همین مسئله نشانگر تشتت شدید در
داخل آمریکا و این واقعیت است که آمریکا در مذاکرات قابل اتکا نیست و برای بازگشت
به برجام ،باید ضمانتهایی معتبر و قابل قبول ارائه نماید .آنها خوب میدانند جمهوری
اسالمی ایران اجازه نخواهد داد تکرار بدعهدی هایی که بعد از امضاء توافق در سال ۲۰۱۵
اتفاق افتاد مجددا ً اقتصاد ایران را گروگان خود کند.
برخی گزارشهای رســانهای حاکی از آن بود که برخــی هیأتهای اروپایی
خواســتار جمعبندی ســریع این دور از گفتوگوها و بازگشت به پایتختها
بودهاند .دلیل این موضع این کشورها چه بود؟
همانگونه که اشــاره کردم ،برداشت ما این بود که طرفهای اروپایی انتظار نداشتند که
جمهوری اســامی ایران در این دور از گفتوگوها پیشنهادات خود را به صورت مکتوب
ارائه کند .به همین دلیل بود که این کشــورها بالفاصله پس از دریافت پیشنویسهای
هیئت ایران ،خواستار آن شدند که برای مشورت با پایتختها و دریافت دستورالعملهایی
مذاکراتی تازه ،به کشورهایشــان بازگردند.جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده بود که از
توان تصمیمگیری و کارشناسی کافی برخوردار است و آمادگی دارد تا هر زمان که الزم

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

هدف نهایی ما در مذاکرات لغو همه
تحریم ها همراه با عزت و اقتدار است
رئیسجمهور یادآورشــد :رئیــس جمهور  ۶روز
کاری در تهران و یک روز کاری در مناطق مختلف
و استانهای محروم دارد زیرا دکتر رئیسی با انجام
سفرهای استانی به دنبال حل مشکالت مردم در
مناطق مختلف کشور اســت.رئیس دفتر رئیس
جمهوری گفت :در این  ۱۰۰روز ،سفرهای استانی
رئیس جمهور بیــش از  ۱۰مورد بوده و در این
مدت فقط دو بار به اســتان خوزستان سفر کرده
و اگر  ۲سفر خارجی رئیس جمهور را مالک قرار
دهیم در واقع رئیس جمهور به طور میانگین در
هر هفته یک ســفر را انجام داده است.وی افزود:
این سفرها با توجه به مسئولیت رئیس جمهوری
انجام میشــود و جنبه تبلیغاتی نــدارد ،دیدن
مشــکالت از نزدیک و گره گشــایی از مشکالت
مردم مهمترین خواسته های دولت سیزدهم است
تا همه مدیران برای حل مشکالت مردم پای کار
بیایند ،زیرا با نامه نگاری نمی توان مشکالت مردم
را حل و فصل کرد.اســماعیلی تاکید کرد :کسی
که خودش را در برابر مردم و خواســته های آنها
مسئول می داند باید این سفرها را انجام دهد که با
اقبال مردم نیز مواجه شده است.وی گفت :دستور
رئیس جمهوری اسالمی ایران این است که ما به
همه نامهها و درخواســتهای مردم در سفرهای
اســتانی پاسخ دهیم و پس از اینکه این نامه ها و
درخواست ها خوانده شد با کد رهگیری در سامانه
ها قرار می گیرد تا پاسخ کافی به مردم داده شود.
اجالس اکــو و فعال کردن دیپلماســی
اقتصادی آسیا محور
اســماعیلی تاکید کرد :سیاستهای کلی دولت
ســیزدهم برقراری ارتباط با کشورهای همسایه
و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی آسیا محور با

همسایگان است.وی گفت :در اجالس اکو رئیس
جمهور به دنبال توســعه همکاریهای اقتصادی
بین ایران و کشــورهای عضــو اکو بود تا بتوانیم
در عرصه اقتصاد آسیا محور در زمینههای توسعه
انرژی ،محیط زیســت ،اقتصاد دیجیتالی و فیبر
نوری با کشــورهای عضو اکو همکاریهای خود
را افزایــش دهیم.رئیس دفتــر رئیس جمهوری
اظهارداشت :در سفر اخیر رئیسجمهور به عشق
آباد ترکمنســتان برای شــرکت در پانزدهمین
نشســت ســازمان همکاریهای اقتصادی اکو
رئیــس جمهور مالقات های دوجانبه با همتایان
پاکســتان ،جمهوری آذربایجان،
ترکمنستانی،
ِ
ترکیه و ازبکستان داشتند تا زمینههای همکاری
کشــورمان در حوزه حمل و نقل و انتقال انرژی
در بین این کشــورها بیش از پیش توسعه یابد.
به گفته اسماعیلی ،در این راستا توافق سه جانبه
ایران ،ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان برای
ســوآپ گاز میتواند موفقیت بزرگی برای دولت
ســیزدهم باشــد.رئیس دفتر رئیس جمهوری
اســامی ایران تصریح کرد :توجه به دیپلماسی
اقتصادی همسایه محور از مهمترین سیاستهای
کلی دولت سیزدهم است تا بتوانیم با کشورهای
عضو اکــو همکاریهای خود را در بســیاری از
مســائل از جمله مســائل امنیتی ،حمل و نقل،
انتقال انرژی و سایر بخشهای اقتصادی توسعه
دهیم.وی با اشــاره به توافق ســه جانبه خرید
گاز توســط جمهوری آذربایجان از ترکمنستان
یادآورشد :خوشــبختانه این توافق سه جانبه در
یک فضای دوســتانه بین جمهوری آذربایجان،
ایران و ترکمنســتان به امضا رسید تا جمهوری
آذربایجان گاز خریداری شده از ترکمنستان را از
طریق ایران سوآپ کند.

باشد به گفتوگوها ادامه دهد ،اما طرفهای مقابل که برای ادامه مذاکرات نیاز به مشورت
با مقامات ارشــد خود داشتند ،خواستار آن شدند که گفتوگوها برای چند روز متوقف
شــود .بر این اســاس ،هیئتها روز جمعه به کشورهایشان بازگشتند و قرار است از آخر
هفته آینده مذاکرات را از سر بگیرند.
ترکیب هیئت ایرانی چه از لحاظ تعداد و چه ترکیب نفرات ،مورد توجه رسانهها
قرار گرفته اســت .در خصوص نحوه انتخاب نفرات و تأثیر آن بر گفتوگوها
توضیح بفرمایید.
یکــی از موضوعاتی که پیش از این دور از گفتوگوها مورد تأکید قرار داشــت ،این بود
که جمهوری اسالمی باید با توان تصمیمگیری و کارشناسی مناسبی در مذاکرات حضور
یابد تا اطمینان یابد که متون تهیهشــده و مواضع مذاکراتی هیأت ،تا حد امکان عاری
از نقص باشــد .عالوه بر این ،از آنجا که دولت در دســتیابی به نتیجه جدی است و واقعاً
تالش میکند در کوتاهترین زمان ممکن گفتوگوها را به نتیجه برساند ،اعتقاد داشت که
الزم اســت با فراهم کردن امکان تصمیمگیری در محل ،روند تهیه متون و ارائه بازخورد
به طرف مقابل را تســریع نماید.به همین دلیل ،از چند هفته پیش از مذاکرات ،به کلیه
دســتگاههایی که به نحوی با موضوع گفتوگوها در ارتبــاط بوده و میتوانند در زمینه
تصمیمگیری یا کار کارشناسی کمکی ارائه دهند ،مکاتبه شد تا نفرات پیشنهادی خود
برای همراهی هیئت وزارت امور خارجه را معرفی نمایند .نهایتاً ترکیبی شکل گرفت که
چه از منظر مدیریتی و تصمیمگیری و چه از دید کارشناسی ،از توان واقعاً باالیی برخودار
اســت.ضمناً باید اشاره کرد که در این دور از گفتوگوها ،وزن اقتصادی هیأت به مراتب
بیشــتر از ادوار پیشــین بود ،آن هم به این دلیل که از منظر جمهوری اسالمی در حال
حاضر موضوع رفع تحریمها ،مسئله اصلی مذاکرات است و تا زمانی که تکلیف این موضوع
روشن نشده است ،نمیتوان مسائل دیگر را نهایی کرد .البته روشن است این ترکیب در
طول مذاکرات و بر اساس نیاز کم و یا حتی اگر الزم بود زیاد خواهد شد.
برخی مخالفان گفتگوهای وین ،از جمله نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،خواستار توقف
مذاکرات شده و جمهوری اسالمی ایران را به وقتکشی با هدف خریدن زمان و پیشبرد
برنامه هستهای متهم کردهاند .پاسخ شما به این اتهام چیست؟
اتهام عدم جدیت و وقتکشــی جمهوری اســامی در گفتوگوها که این بار از شیپور
صهیونیســتها خارج شــد ،موضوعی بود که از قبل انتظار آن را داشتیم ،اما همانطور
که شــاهد بودید ،عملکرد هیئت اعزامی و ارائه ســریع پیشنویسهایی دقیق به طرف
مقابــل ،تا حد زیادی این حربه را خنثی کرد و اتفاقاً این طرف مقابل بود که خواســتار
وقفه گفتوگوها شــد ،در حالی که هیئت ایرانی آمادگی داشــت مذاکرات را بیوقفه تا
هر زمان که الزم باشــد ،ادامه دهد .طبیعی اســت که رژیم صهیونیستی از بروز چنین
وضعیتی خرســند نباشــد .به همین دلیل هم بود که در همین یکی دو روز ،رسانههای
رژیم صهیونیستی با ســاخته و پرداخته کردن چندین شایعه تالش کردند تا بر فضای
گفتوگوها اثر منفی بگذارند.در طول جلســاتمان ،به طرفهای مقابل هشدار دادیم که
نباید اجازه داد برخی طرفهای خارجی که از پیشرفت گفتوگوها ناخرسند هستند ،با
انتشار اخبار دروغ و تحریفشده بر مذاکرات اثر بگذارند.
برخی مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه آمریکا عنوان کردهاند که نسبت
به نتیجه گفتوگوها تردید دارند .دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
بر خالف اظهارات مقامهای آمریکایی ،من معتقدم که اگر طرفهای مقابل حســن نیت
داشته باشــند و از بازی بیفایده مقصرنمایی دســت بردارند ،توافق در دسترس است.
جمهوری اسالمی ایران پیشنهاداتی عملگرایانه روی میز گذاشته و طرفهای مقابل باید
پاسخی درخور یا حتی پیشنهادات و ایدههای تازه خود را به صورت مکتوب و مشخص
ارائه کنند .من تصور میکنم طرح اظهارات منفی و صدور چنین بیانیههایی بیش از آنکه
مربوط به محتوای مذاکرات باشــد ،یک تاکتیک مذاکراتی و ناشــی از تالش طرفهای
مقابل برای مقصرنمایی از ایران با هدف اعمال فشار بر مذاکرهکنندگان است.کافی است
تا طرفهای مقابل اراده سیاسی به خرج داده و برای برداشتن گامهای عملی الزم اعالم
آمادگی کنند .در آن صورت راه برای توافق و حل اختالفات باز خواهد شد.

عضویت دایم ایران در پیمان شانگهای
اســماعیلی در خصوص عضویت ایران در پیمان
شانگهای نیز گفت ۴۲ :درصد جمعیت جهان در
کشورهای عضو شــانگهای ساکن هستند و این
جمعیت کمی نیست؛ که می توانیم با استفاده از
حمل و نقل ریلی ،دریایی ،زمینی از ظرفیت های
زیادی که در ایران و کشــورهای عضو اکو وجود
دارد به خوبی اســتفاده کنیم.وی گفت :در آغاز
دولت سیزدهم با رایزنیهای انجام شده عضویت
دائم ایران در ســازمان شانگهای عملیاتی شد تا
بتوانیم با توجه به همجواری با کشــورهای عضو
شانگهای از ظرفیتهای اقتصادی این پیمان به
خوبی اســتفاده کنیم به طوری که در یک مدت
کمی مراودات تجاری ما با تاجیکستان به  ۳برابر
افزایش یافته است.اسماعیلی افزود :فرآیند اداری
عضویت دائم ایران در شانگهای شاید  ۷ماه طول
بکشد و امیدواریم بعد از ۶و یا  ۷ماه آینده شاهد
جهش اقتصادی در مناسبات تجاری با کشورهای
عضو شانگهای باشیم.
سامانه بازرگام برای حذف واسطه ها
اســماعیلی در خصوص تامین کاالهای اساسی
نیز تاکیــد کرد :از فردای انتخابــات با توجه به
بررسیهایی که انجام شد متاسفانه ذخایر کاالهای
اساسی و استراتژیک ما موجودی کمتری داشتند،
اما حســب دستور رئیس جمهور تیمی وارد این
عرصه شدند تا با تمهیدات و برنامهریزیها بتوانند
برای تامین کاالهای اساسی اقدامات الزم را انجام
دهند.اسماعیلی بیان کرد :امروز وضعیت کاالهای
اساسی بســیار اطمینانبخش است در حالی که
در وضعیت خوبی ذخایر کاالهای اساسی را دولت
ســیزدهم تحویل نگرفت ،اما هم اکنون ذخیره
کاالهای اساســی در شرایط مناسبی قرار دارد و
کمبودی در این زمینه نداریم.اسماعیلی با اشاره
به راهاندازی سامانه بازرگام برای فروش کاالهای
اساسی به مردم در کالنشــهرها اظهارداشت :با
راهاندازی ســامانه بازرگام در تهران عرضه برخی
از کاالهای اساسی را در این کالنشهر آغاز کردیم

و هم اکنون در چند کالنشهر و به تدریج در تمام
کشور کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با استفاده
از این سامانه در درب منازل به آنها تحویل داده
خواهد شد.
تامین کاالهای اساسی با دالر  ۴۲۰۰تومانی
وی در خصوص حــذف دالر  ۴۲۰۰تومانی نیز
افزود :ما در فرآیند استفاده از دالر  ۴۲۰۰تومانی
با نظر کارشناســان و نمایندگان محترم مجلس
بایــد تصمیم بگیریم و باید تصمیمی بگیریم که
به نفع مردم باشــد و همچنان کاالهای اساسی
بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی تامین و بــه مردم تحویل
خواهد شد.اسماعیلی بیان کرد :اگر بنا به حذف
 ۴۲۰۰تومانی باشد مراتب به اطالع مردم رسانده
خواهد شــد چون دولت خدمتگزار مردم بوده و
هر تصمیمی گرفته شــود به اطالع مردم خواهد
رسید و هیچ وقت تصمیم غافلگیر کنندهای در
این زمینه نخواهیم داشت.
الیحه بودجه در موعد مقرر تقدیم مجلس
می شود
وی با اشــاره به تقدیم الیحــه بودجه  ۱۴۰۱به
مجلس در زمان مقرر اظهار داشــت :تمام تالش
ما این اســت که الیحه بودجــه در موعد مقرر
به مجلس تقدیم شــود و تمــام تالش دولت در
الیحه بودجه این اســت که با اصالح بسیاری از
امور بتواند اختیارات را در استانها بیشتر کند تا
زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
اتهام انتصابات خانوادگی جفا به دولت است
اســماعیلی در خصوص انتصابات خانوادگی در
دولت نیز اظهارداشت :طرح این مسائل با ذهنیت
سازی غیر واقعی و مجعول ،نشانگر آن است که
عدهای به دنبال جفا به این دولت هســتند .این
در حالی است که مصادیق مطرح شده بر خالف
واقعیت ها است.اسماعیلی افزود :متاسفانه برخی
ها در این فضا گرفتار شدهاند و این نوعی جفا در
حق دولت است تا از این طریق با طرح انتصابات
فامیلی به اعتماد و محبوبیت دولت لطمه بزنند.
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛

رانت  ۴۵۰هزار میلیاردی ارز ترجیحی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :دولت روحانی تمام ارز ترجیحی را که در بودجه
 ۱۴۰۰اختصــاص یافته بود برای خرید کاالهای اساســی و گندم هزینه کرد.محمدرضا
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر،
در مورد برنامهریزی دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت :از ســال  ۹۷که ارز ترجیحی
مصوب شد ،تقریباً ساالنه  ۱۵میلیارد دالر به این امر اختصاص پیدا کرد .تا امروز حدود
 ۶۰میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشــور به خرید کاالهای اساســی اختصاص پیدا کرده
است تا کاالهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.وی افزود ۲۷ :قلم کاال از
سال  ۹۷مشمول نرخ ارز ترجیحی شد .در ادامه هرچه فاصله میان نرخ ارز در بازار و ارز
ترجیحی افزایش یافت ،تعداد کاالهایی که مشــمول ارز دولتی میشدند ،کاهش یافت.
رانت ناشی از این تفاوت قیمت به جیب دالالن و رانت خواران رفت ۵۰ .درصد از منابع
مربوط به نرخ ارز ترجیحی مســتقیماً به جیب وارد کنندگان کاالهای اساســی و رانت
خواران رفته است.
رانت  ۴۵۰هزار میلیاردی دالر جهانگیری برای دالالن
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به مخالفتهای مجلس دهم
با «دالر جهانگیری» ،اظهار داشت :علیرغم تأکیدات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بر
لزوم نظارت بر توزیع کاالهای اساســی که با نرخ ارز دولتی وارد میشود ،دولت به دلیل
عدم وجود ساز و کارها نتوانست نظارت جدی داشته باشد در نتیجه شبکه واردات و رانت
در اقتصاد کشور که حدود  ۴۵۰هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتهاند و منابع کشور
را به هدر دادند ،شکل گرفت.
دولت روحانی ،ارز ترجیحی بودجه  ۱۴۰۰را هزینه کرد
پورابراهیمی تأکید کرد :هیچ کارشــناس اقتصادی قبــول نمیکند که چنین رانتی در
اقتصاد ادامه پیدا کند .در بودجه ســال  ۱۴۰۰نیز مجددا ً  ۸میلیارد دالر از منابع ارزی
به واردات کاالهای اساسی اختصاص داده شد .طبق گزارشهای ارائه شده ،نزدیک به ۸
میلیارد دالر منابع ارزی تا زمان اســتقرار دولت رئیسی هزینه شده و عم ًال منابعی باقی
نمانده اســت که دولت ســیزدهم در این بازه زمانی تا پایان سال برای واردات کاالهای
اساســی اختصاص دهد.وی افزود :دولت باید تا پایان سال به گونهای عمل کند که هم
قانون رعایت شود و هم مشکالت ناشی از تغییر قیمت را جبران کند.نماینده مردم کرمان
در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :پیشنهاد دولت این بود که اختصاص بودجه برای
واردات کاالهای اساسی استمرار پیدا کند .این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۰
سقف اســتفاده از ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی  ۸میلیارد دالر پیش بینی
شده بود .با منابع بودجهای موجود امکان اینکه دولت بتواند در این حوزه تصمیم دیگری
بگیرد ،وجود ندارد.
افزایش جهانی قیمت کاالهای اساســی و واردات گندم عامل اتمام ارز دولتی
بودجه ۱۴۰۰
پورابراهیمی با بیان اینکه قیمتهای جهانی کاالهای اساسی از سال  ۱۳۹۹تا  ۱۴۰۰به
شدت افزایش یافته است ،گفت :وضعیت تولید گندم در کشور به خاطر خشکسالی امسال
مشاور مالیاتی مرکز پژوهشهای مجلس مطرح کرد؛

وجود بیش از ١٠٠هزار میلیارد تومان فرار
مالیاتی در ایران
مشــاور مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با اشاره به فرار مالیاتی بیش
از ١٠٠هــزار میلیارد تومان طی یک دوره مالیاتی در ایران ،راهکار اصلی مقابله
با فرار مالیاتی را تکمیل بانکهای اطالعاتی ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد و
لزوم همکاری سازمانهای مختلف را خواســتار شد«.احمد غفارزاده» در گفت
و گو با ایلنا گفت :در خوشــبینانهترین حالت و براساس محاسبات کارشناسان
اقتصــادی ،فرار مالیاتی در ایران طی یک دوره مالیاتی باالی ۱۰۰هزار میلیارد
تومان است.مشــاور مالیاتی مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی افزود:
میزان فرار مالیاتی در کشــورهای مختلف متفاوت اســت که این رقم در ایران
از ســایر کشورها به مراتب باالتر گزارش میشود .غفارزاده با آسیب شناسی فرار
مالیاتی در ایران گفت :فرار مالیاتی ،موجب نارضایتی مودیان مالیاتی شــفاف و
شناسنامهدار گردیده و شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود .وی ادامه
داد :در ارزیابی نظام مالیاتی کشورها ،یکی از شاخصهای مهم ،نسبت مالیات به
تولید ناخالص داخلی اســت که در ایران حدود  ۷درصد است که این شاخص
نسبت به سایر کشــورها در سطح پایین قرار دارد اما با توجه به ظرفیت قانونی
مالیاتها و کاهش معافیتها ،برقراری پایههای جدید ،میتوان این شــاخص را
طی یک برنامه میان مدت به میزان  ۱۴درصد رساند که هزینههای جاری دولت
را پوشش میدهد .عضو کارگروه اصالح قوانین مالیاتی اظهار کرد :برای مقابله با
فرار مالیاتی و تشخیص مالیات عادالنه و واقعی در گام نخست باید سازمان امور
مالیاتی ،دسترســی کامل به اطالعات فعالیتهای اقتصادی داشته باشد که این
امر مستلزم آن است که بانکهای اطالعاتی سازمان امور مالیاتی تکمیل و سامانه
مودیان راهاندازی شود.به گفته این کارشناس ارشد مالیاتی ،یکی از منابع مهم
اطالعاتی ،مربوط به تراکنشهای بانکی مودیان اســت که سازمان امور مالیاتی
در حال حاضر امکان دسترســی به تراکنشهای بانکی را دارد اما در استفاده از
این اطالعات روشهای مناسب و استاندارد تعریف نشده است ،بنابراین سیستم
رســیدگی به تراکنشهای بانکی باید شفاف و مردم الزام قانونی برای نگهداری
ســوابق مربوط به تراکنشهای بانکی را داشــته باشــند .وی در ادامه بررسی
راهکارهای کاهش فرار مالیاتی افزود :دولت باید امور تصدیگری را کاهش داده
و خصوصی سازی واقعی انجام گیرد .غفارزاده اضافه کرد :اجرای کامل ماده ۹۷
قانون مالیاتهای مستقیم ،کمک شایانی به کاهش فرار مالیاتی میکند .امروز
همهی توان سازمان امورمالیاتی ،رسیدگی به پروندههای شناسنامهدار و موجود
است و فرصت شناسایی پروندههای جدید مالیاتی ندارد .بنابراین باید ماده  ۹۷را
با دقت کامل اجرا کنیم تا مودیان بزرگ و فراری شناســایی شوند.وی ادامه داد:
طبق ماده  ۹۷قانون مالیاتهای مستقیم ،نیاز نیست که تمامی اظهارنامههای
مالیاتی را رســیدگی کنیم و در تمام دنیا هم روال بر این اســت که اصل را بر
صحت میگذارند و تعدادی از اظهارنامهها را بر اســاس معیارهای ریسک یا به
طور نمونه انتخاب میکنند اما در کشور ما بیشتر پروندهها رسیدگی میشوند
و از آنجا که ســازمان امور مالیاتی ظرفیت رسیدگی به تمام پروندهها را ندارد،
بنابراین موجب کاهش کیفیت حسابرسی مالیاتی و نارضایتی مودیان میشود.وی
در پاسخ به اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
و ویژه اقتصادی حذف شــده است یا خیر ،گفت :در قانون جدید و دائمی ارزش
افزوده که تیرماه امســال به دولت ابالغ شــده و از سیزدهم دی ماه سال جاری
اجرایی میشود ،معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
آزاد تجاری-صنعتی براساس اصالح تعاریف صادرات و واردات لغو شده است که
البته طبق قانون بودجه امســال ( )۱۴۰۰معافیت مالیاتی ارزش افزوده مناطق
آزاد تجاری-صنعتی از اول سال حذف شده بود.

به شدت کاهش پیدا کرده است لذا بخشی از ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص پیدا
کرد .بنابراین این دو مشکل موجب شد که میزان ارز موردنیاز دولت افزایش یابد .مجلس
تصمیم گرفت در این موضوع ورود کند تا دولت ارز ترجیحی را حذف کند.
وی گفت :از ســال  ۹۷تا امروز از  ۲۷کاالیی که مشــمول ارز ترجیحی میشدند حدود
 ۲۰کاال حذف شــد و امروز تنها به  ۷قلم کاال ارز ترجیحی اختصاص یافته است .دولت
درخواست کرد ارزی که به واردات اختصاص مییابد و عم ًال به دست مصرف کننده نهایی
نمیرسد با ســاز و کار دیگری به مصرف کننده نهایی اختصاص یابد.رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی خاطرنشــان کرد :دولت به دنبال این است که شیوه
تخصیص منابع یارانهای واردات را تغییر دهد .به گونهای که این منابع به مصرف کننده
اختصاص یابد که این امر به عدالت نزدیک تر است.
اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و گندم ادامه مییابد
پورابراهیمی تأکید کرد :پیشنهاد دولت این است که اختصاص ارز ترجیحی به یارانه گندم
و دارو ادامه پیدا کند و برای  ۵قلم کاالی دیگر به جای اینکه یارانه در قالب ارز ترجیحی
اختصاص پیدا کند ،به شــیوه دیگری به دســت مصرف کننده نهایی برســد.وی اظهار
داشــت :پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی این بود که سرانه مصرف
در قالب کارت اعتباری به مصــرف کنندگان اختصاص یابد .به همه خودروها به میزان
مســاوی بنزین یارانهای اختصاص داده میشود و مالکان خودرو هر زمان که بخواهند از
سهمیهشان استفاده میکنند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود:
نگرانی دولت و مجلس این اســت که در طول سالهای اخیر میزان مصرف مواد غذایی
از نوع کاالهای اساســی در دهکهای کم درآمد به شدت کاهش پیدا کرده و به نسبت
در دهکهای پردرآمد به شــدت افزایش یافته است .دولت تالش داشت تا با اختصاص
یارانه در قالب ارز ترجیحی به کاالهای اساسی میزان مصرف این کاالها توسط دهکهای
کم درآمد را حفظ کند ،اما این هدف محقق نشد.پورابراهیمی بیان کرد :طبق آمار بانک
مرکزی میزان تورم در کاالهای اساســی به مراتب بیشــتر از کاالهایی بوده است که ارز
ترجیحی به آنان اختصاص نیافته که این فاجعه است.
جزئیات اختصاص کارت اعتباری برای خرید کاالهای اساسی
وی با تأکید بر لزوم پیش بینی ساز و کارهای جبرانی برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،ادامه
داد :اگر تغییری در قیمت کاالهای اساسی مثل مرغ اتفاق بیفتد ،مابهالتفاوت آن با نرخ
ارز  ۴۲۰۰تومانی محاســبه میشود و مابهالتفاوت آن از طریق کارت اعتباری از حساب
مردم کســر میشود و مردم میتوانند از این طریق مصرف خود را مدیریت کنند.رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :مرکز پژوهشهای مجلس بر روی این
پیشــنهاد کار کرده و کمیسیون اقتصادی نیز با این طرح موافق است .دولت در راستای
اجــرای تکالیف قانونی خودش برای بودجــه  ۱۴۰۰که دولت به مجلس ارائه و تصویب
کرده ،تصمیم گرفته که نوع تخصیص یارانهای واردات را به مصرف اختصاص دهد که این
امر به عدالت نزدیک تر اســت و کمک میکند دولت بتواند کشور را بهتر مدیریت کند.
پورابراهیمی اظهار داشــت :در سالهای اخیر متوسط مصرف کاالهای اساسی در کشور
 ۱.۵برابر یا  ۳۰درصد افزایش پیدا کرده است .وقتی مصرف دهکها را بررسی میکنید،
در صورت ثبت نشدن اطالعات کارکنان؛

حقوق مدیران متخلف پرداخت نمی شود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از پرداخت نشدن حقوق
مدیران دســتگاه هــای دولتی که اطالعات کارکنان خود را ظــرف دو روز آینده
بارگذاری نکنند خبر داد.به گزارش صدا و سیما ،حسین عرب اسدی در ارتباط زنده
تلفنی با بخش خبری  21شبکه اول سیما افزود :با توجه به مهلت دو هفته ای رو
به پایان اعالم و بارگذاری اطالعات کارکنان سازمان های دولتی در سامانه حقوق و
دستمزد ،اقدام قابل توجهی از سوی دستگاه های اجرایی کشور مشاهده و منجر به
ورود اطالعات زیادی شد.او ادامه داد :دستگاه هایی مانند وزارتخانه های ارتباطات
و فناوری اطالعات ،جهاد کشاورزی ،دادگستری ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،وزارت کشور در مجموعه قوه مجریه و بسیاری از دستگاه های زیر
مجموعه قوه قضائیه مانند دادگســتری های برخی استان ها به طور کامل و 100
درصد اطالعات خود را بارگذاری کرده اند.عرب اسدی تصریح کرد :برای بارگذاری
کامل اطالعات و شفافیت در این امور؛ دو اقدام الزم االجراست؛ دستگاه ها دو نوع
ستادهای اصلی و ستادهای تابع دارند؛ دستگاه های اصلی شامل وزارتخانه ها می
شــوند ،در مجموع وزارت فناوری و ارتباطات بــه طور  100درصد اطالعات خود
را بارگذاری کرد اما ســتادهای تابع این وزارتخانــه در حدود  84درصد اطالعات
بارگذاری شده در دستگاهی مانند وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز دستگاه
های اصلی در حدود  75درصد و دستگاه های تابع این وزارتخانه حدود  42درصد
از اطالعات کارکنان خود را بارگذاری کرده است ،البته با توجه به مهلت رو به پایان
زمان دو هفته ای این اقدام ،پیش بینی می شــود تا فردا و پس فردا سرعت قابل
توجهی در بارگذاری اطالعات کارکنان دستگاه ها شاهد باشیم.او گفت :اگر دستگاه
هــا در مدت باقی مانده اقدام به بارگذاری کامل اطالعات کارکنان خود نکنند ،با
مدیران آنها اتمام حجت کرده ایم و در بخشنامه اخیر هم به آنها ابالغ کردیم که
اگر از این بخشــنامه پیروی نکنند در گام اول حقوق مدیران دستگاه ها پرداخت
نخواهد شد .در تالشیم تا برای کارکنان دولت اتفاقی نیفتد زیرا آنها مقصر نیستند.
براساس آخرین جمعبندیها در بودجه سال ۱۴۰۱؛

فروش اوراق دولتی در بورس به  ۴۰هزار
میلیارد تومان میرسد
براســاس آخرین جمعبندیهای صورت گرفته در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱قرار
اســت فروش اوراق به شــدت کاهش یافته و به  ۴۰هزار میلیارد تومان برسد.به
گزارش خبرنگار مهر بر اساس آخرین جمع بندیها در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
یکــی از ویژگیهای بخش درآمدی در بودجه ســال  ۱۴۰۱مربوط به درآمدهای
مربوط به فروش اوراق میشــود که بر اساس تصمیم دولت فروش اوراق در سال
 ۱۴۰۱تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.طبق آخرین جمع بندیهای فروش
اوراق جدید در ســال آینده به  ۴۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید .همچنین در
ســال  ۱۴۰۱حدود  ۲۰۰هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شــده در سالهای
گذشــته باید بازپرداخت شود .الزم به ذکر است در سال جاری تاکنون  ۱۳۲هزار
میلیارد تومان اوراق فروخته شده است که در سر فصل واگذاری داراییهای مالی
قرار دارد.بسیاری از فعاالن بازار سرمایه بر این باورند که فروش اوراق دولتی عامل
منفی شــدن بازار است و تبعات بسیار ســنگینی برای بازار دارد؛ اما برای تأمین
کســری بودجه این روش در همه دولتها حتی در کشورهای پیشرفته نیز انجام
میشود و شــاید در بین تکنیکهای متداول ،بهترین تکنیک برای جلوگیری از
تورم باشد.کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با کاهش فروش اوراق در بازار سرمایه
میتوان انتظار داشــت تا شاخص کل روند صعودی به خود گیرد و اعتماد دوباره
با بازار باز گردد.

میبینید که دهکهای کم درآمد مصرف کمتری داشتند.

قاچاق رسمی و غیر رسمی کاالهای اساسی به کشورهای همسایه در سایه ارز
ترجیحی
وی تأکید کرد :دلیل افزایش مصرف کاالهای اساسی این است که این کاالها به مصرف
کسانی رسیده است که ایرانی نیستند یا اتباع خارجی در ایران و یا گردشگرانی هستند
که به صورت موقت به ایران می آیند ،در واقع جمهوری اســامی به اتباع کشــورهای
همسایه یارانه داده است .حجم عظیمی از کاالهای اساسی به صورت قاچاق و یا رسمی از
کشور خارج شده و کشورهای همسایه از این ارز ترجیحی استفاده کردند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی افزود :در مواردی که کاالهای اساسی به
صورت رســمی از کشور خارج شده به این شکل بوده که شکر را به نبات تبدیل کرده و
صادر کرده و یا آرد گندم را تبدیل به ماکارانی کرده و صادر کردهاند .این در حالی است
که دولت برای واردات شکر و گندم ،یارانه زیادی را پرداخت کرده است.
آثار مخرب ارز جهانگیری ،یقه دولت رئیسی را گرفت
پورابراهیمی تصریح کرد :از سوی دیگر تولید کاالهای اساسی در داخل کشور به حداقل
ممکن رســیده و عم ًال تولید نابود شــده اســت .وضعیت دامداری و مرغداریها بسیار
خطرناک است .خوراک دام و مرغ با ارز آزاد محاسبه میشود ،اما آنها مجبورند محصول
خود را با نرخ دولتی به فروش برسانند و قیمت گذاری براساس ارز  ۴۲۰۰تومانی است.
وی خاطرنشان کرد :امسال گندم تولید شده ،از سوی کشاورزان به وزارت جهاد تحویل
داده نمیشد زیرا قیمت گندم در ایران نسبت به گندم وارداتی به شدت پائینتر بود لذا
گندم داخلی به مصرف دام رسید .این مشکل ناشی از اشتباه دولت روحانی بود .ارز ۴۲۰۰
تومانی چنان آثار مخربی بر اقتصاد کشــور گذاشــته که پیامدهای ناشی از این تصمیم
اشتباه گریبان دولت آقای رئیسی را گرفته است.
اختالف نظر دولت و مجلس در مورد زمان حذف ارز ترجیحی
نماینده مردم کرمان اظهار داشــت :جلساتی بین کمیســیون برنامه و بودجه و سازمان
برنامه و بودجه تشکیل شد .گزارشــاتی که بنده از جلسات کمیسیون برنامه و سازمان
برنامه دارم این است که دولت میتواند از ظرفیت قانون بودجه برای حذف ارز ترجیحی
استفاده کند.وی بیان کرد :دولت از ظرفیت قانون بودجه سال  ۱۴۰۰میتواند برای اصالح
تصمیمات دولت روحانی استفاده کند .عالوه بر این دولت الیحه دو فوریتی را به مجلس
ارائه کرده اســت که به اجرای این امر کمک میکند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شــورای اسالمی تأکید کرد :تنها اختالف نظر در مورد زمان و زیرساختهای اجرا است.
اگر زیرساختهای اجرایی برای اســتفاده از کارتهای اعتباری و ارائه خدمات به مردم
فراهم نباشد ،اجرای این اصالحیه امکان پذیر نیست .پیوستهای اجرایی این طرح شامل:
پیوســت اطالع رسانی ،پیوست گفتمانسازی و زیرساختهای اجرایی باید در این طرح
دیده شود.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی گفت :زمان اجرا را دولت باید
تعیین کند و تصمیم بگیرد .عملیات اجرایی در دست دولت است و باید زیرساختهای
اجرایی فراهم باشد.

 ۴.۵میلیون تومان ،حداقل حقوق سال آینده
براساس پیشبینیهای صورت گرفته در الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۱حداقل حقوق
سال آینده کارمندان از  ۳.۵میلیون تومان به  ۴.۵میلیون تومان افزایش مییابد.
به گزارش فارس ،براساس اظهارات محمدباقر قالیباف رییس مجلس ارائه الیحه
بودجه سال  1401به یکشــنبه هفته آینده موکول شد.طبق آیین نامه داخلی
مجلس ،دولت تا  15آذرماه باید الیحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.
با این حساب دوشنبه (فردا) موعد ارائه الیحه است .از آنجایی روزکاری مجلس
سه شنبه خواهد بود و با توجه به بررسی تبصرهها و ارقام کالن بودجه سال آینده
در هیــات وزیران ،زمان ارائه  5روز کاری به تعویق افتاد.جزییات بودجه نشــان
میدهد حداقل حقوق بگیران دولتی ،ســال آینده  4.5میلیون تومان دریافتی
خواهند داشــت .یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این باره میگوید:
حداقل حقوق کارمندان در ســال جاری  3.5میلیون تومان است که برای سال
بعد به  4.5میلیون تومان افزایش مییابد.وی تاکید کرد :طبق بخشنامه بودجه
و تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش کارمندان در الیحه بودجه سال 1401
بالغ بر  10درصد پیش بینی شــده اســت .به عبارت دیگر حداقل بگیران 29
درصــد افزایش حقوق را تجربه میکنند و هر چقدر حقوق باالتر برود به همان
نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی میشود.این مقام مطلع بیان داشت :معافیت
مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز  5میلیون تومان پیش بینی شده است .طبق
قانون بودجه ســال جاری معافیت حقوق ســقف معافیت مالیاتی موضوع ماده
( )84قانون مالیاتهای مستقیم در سال  1400مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون
( )480.000.000ریال تعیین شده است.

برنامه مجلس برای کاهش اختالف حقوق ها
عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت :تالش دولت و تالش مجلس تا کنون
بر این بوده که اختالف حقوق ها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند.
به گزارش مهر ،مدتی قبل بخشــنامه بودجه  ۱۴۰۱توسط رییس جمهور به
دســتگاههای اجرایی ابالغ شد .مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئوالن امر
از جمله مســعود میرکاظمی رییس ســازمان برنامه و بودجه ،بیانگر آن است
که در ســال آتی افزایش حقوقها به صورت پلکانی خواهد بود .بدین معنا که
کارمندانــی که کمترین حقوق را دریافت میکننــد از افزایش حقوق باالتری
برخوردار خواهند بود و برعکس .آنطور که پیش بینی میشود ،برای سال آینده
افزایش حقوقها بین  ۱۰تا  ۳۰درصد با توجه به دریافتی کارکنان در نوســان
خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص با توجه به حقوق وی در نظر گرفته
خواهد شد.جعفری قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در خصوص
افزایش حقوقها در سال آینده گفت :تالش دولت و تالش مجلس تا کنون بر
این بوده که اختالف حقوقها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند .در
همین راستا نیز مجلس در سال کذشته تالش کرد میزان افزایش حقوقها از
یک سقفی بیشتر نشود.وی ادامه داد :در سال جاری نیز تالش دولت در همین
راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیشهایی که
تحت عنوان حقوقهای نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند.عضو کمیسیون
برنامه و بودجــه مجلس افزود :بحثهایی هم که تا کنون در مجلس بررســی
شــده در همین راستا بوده است .تالش ما بر این اســت با این اقدامات بتوانیم
تا حدی از این شــکاف میان حقوقها جلوگیری کنیم .به احتمال زیاد مجلس
هم برای اجرایی شــدن این امر همراه دولت خواهد شد.وی در پایان اظهار کرد:
بنده فکر میکنم ســعی بر این باشد مجموع نیروهای تخصصی و عملیاتی را به
نحوی مشکلشــان را حل کنیم .باید تالش کرد این اضافه حقوق مســئله ساز
نشــود و بخشهای تخصصی که نگران خروج نیروهای تخصصی خود را دارند
دچار مشکل نشوند.
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گزیده خبر
از ابتدای سال جاری تا کنون؛

 ۸هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان وام ودیعه
مسکن پرداخت شد
وزارت راه و شهرســازی از پرداخت  ۸هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان تســهیالت
ودیعه مسکن در سال جاری خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر ،بر اساس گزارشی
که وزارت راه و شهرســازی برای ارائه به هیئت دولت در خصوص اقدامات این
وزارت خانه از  ۱۰۰روز فعالیت خود در بخشهای مختلف از جمله بازار اجاره
مســکن تهیه کرده ،به موضوع اعطای تســهیالت کمک ودیعه مسکن اشاره
کرده است.
 ۸.۵هزار میلیارد تومان وام ودیعه در سال جاری پرداخت شد
بر اساس مصوبه جلسه  ۷۲ستاد ملی مقابله با کرونا در  ۲۳خرداد امسال قرار
شــد به مستأجران تسهیالت کمک ودیعه مسکن پرداخت شود که در تهران
 ،۷۰کالنشــهرها  ۴۰و سایر شهرها  ۲۵میلیون تومان بوده است.نرخ سود این
تسهیالت  ۱۳درصد و بازپرداخت آنها  ۵ساله تعیین شده است.
ســقف اعتباری این تسهیالت ۱۰ ،هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود
که بر اســاس آنچه وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده ،تا کنون  ۸هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان از این تسهیالت به  ۳۲۲هزار مستأجر در سراسر کشور پرداخت
شده است.
جزئیات پرداختیهای وام ودیعه مسکن در سال ۱۳۹۹
ضمن اینکه ســتاد ملی کرونا بار دیگر در  ۷مهر امســال ثبت نام وام ودیعه
مســکن را تا پایان آذر ماه و اعطای این تســهیالت از ســوی بانکها را برای
کســانی که پرونده تشــکیل داده اند ،تا پایان بهمن سال جاری تمدید کرده
بود.تسهیالت کمک ودیعه مسکن در جلسه  ۳۱ستاد ملی کرونا در  ۱۹مرداد
 ۱۳۹۹نیز برای نخســتین بار اعطای تسهیالت به مستأجران را تصویب کرده
بود.ارقام تســهیالت فوق برای سال گذشــته در تهران  ،۵۰کالنشهرها  ۳۰و
ســایر شهرها  ۱۵میلیون تومان بود؛ اما ســقف اعتباری آن  ۲۰هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته شــده بود.سال قبل  ۲۲۵هزار مستأجر وام ودیعه مسکن
دریافت کرده بودند.
تفاوت آمار بانک مرکزی و وزارت راه  /بانک مرکزی ۱۳ :هزار میلیارد
تومان وام ودیعه داده ایم
اعالم پرداخت رقم  ۸.۵هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن از سوی معاونت
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی است که هفته گذشته
( ۷آذر) شهرزاد دانشــمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت
 ۱۳هــزار میلیارد تومان وام ودیعه مســکن و اتمام اعتبارات در نظر گرفته
شــده برای مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا خبر داده بود.گفتنی است تا
کنون حدود یک میلیون و  ۵۴۰هزار متقاضی برای دریافت این تســهیالت
در سال جاری ثبتنام کردهاند که تنها  ۳۲۲هزار نفر از آنها موفق به درافت
این تسهیالت شده اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم:

هیچ دانشآموز قمی در فضای آموزشگاه
مبتال به کرونا نشده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم درباره مثبت شدن تست دانشآموزان
قمی گفت بررســیها نشان داد هیچ یک از این دانشآموزان در محیط مدرسه
به کرونا مبتال نشــدهاند .به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش
و پرورش قم ،سیامک محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره
به مثبت شــدن تســت کرونا برخی از دانشآموزان قمی اظهار کرد :پیرو تایید
بازگشایی مدارس که از سوی مقامهای مربوطه اعالم شد از  15آبان  1400در
ابتدا مقطع متوســطه به فعالیت حضوری بازگشته و بعد از آن مدارس ابتدایی
نیز آموزش حضوری را آغاز کردند.محبی افزود :قبل از آغاز به کار مدارس بعد از
دوره تعطیلی کرونا دستورالعملهای بهداشتی تایید شده وزارت بهداشت تعیین
و به تمامی مراکز آموزشی سراسر کشور از جمله استان قم ابالغ شد که براساس
آن مسئوالن مدارس ملزم به رعایت آنها بودهاند و بازرسیهای انجام شده نشان
میدهد که تماماً براین اصول پایبند بودهاند و پروتکلها کامال رعایت شده است

شهرداری گرگان در امورات فرهنگی و
اجتماعی جلوتر از نهادهای متولی است
قائم مقام شــهردار گرگان با حضور در نشست خبری به سواالت خبرنگاران در
خصوص برگزاری جشنواره پاییز هزاررنگ پاسخ گفت.سید محمدرضا سیدالنگی
در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری جشنواره پاییز هزاررنگ اظهار داشت:
جشــنواره پاییز هزاررنگ گرگان در امتداد برنامههای هفته فرهنگی ،پنجم آذر
روز ملی گرگان و هفته بســیج روز چهارشنبه  10آذر در پارک جنگلی النگدره
برگزار شد.ســیدالنگی افزود :همه ما گرگان را به عنوان شهر دارالمومنین می
شناسیم و شهرداری گرگان نیز در همین راستا در تمامی همایشها و برنامهها
رویکرد مذهبی را منظور میکند.وی تصریح کرد :شهرداری گرگان در موضوعات
فرهنگی و اجتماعی ،جلوتر از بسیاری دستگاههای متولی عمل کرده و کسانی
که منصف باشند به این موضوع شهادت می دهند.قائم مقام شهردار گرگان در
ادامه به تالش شبانه روزی عوامل برگزارکننده در  3روز منتهی به جشنواره اشاره
کرد و گفت :جشنواره پاییز هزاررنگ فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای
شهر گرگان در حوزه گردشگری اســت و اجتماع بزرگ مردم در روز جشنواره
نشاندهنده نیاز شهروندان گرگانی به نشاط اجتماعی در شرایط کاهش یافتن
موج کرونا است.
افزایش درآمد سرانه سفره مردم را رونق میدهد

زمان گفتار درمانی در اقتصاد و صنعت به
سرآمده است
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ایجاد
اشتغال و افزایش بهره وری موجب افزایش درآمد سرانه میشود ،گفت :افزایش
درآمد سرانه سفره مردم را رونق میدهد.عابدین خرم اعالم کرد :دولت خیزی را
در حوزه صنعت و معدن ایجاد خواهد کرد که به زودی شاهد آن خواهیم بود.وی
با بیان اینکه همدلی ،هم افزایی و هم راســتایی در توسعه و پیشرفت اقتصادی
و صنعتی خیلی مهم است ،خاطرنشان کرد :نگرش ها در آذربایجان شرقی باید
نگرش فراملی باشــد چون با سه کشور همسایه هستیم .وی گفت :حضور فعال
و دائمی در بازارهای کشــورهای همســایه ضروری است و در حال برنامهریزی
هستیم تا این هدف محقق شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
نواخته شدن زنگ آب در منطقه
براآن وکرارج
با حضور مدیــرکل کانون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان اســتان اصفهان زنــگ آب در منطقه براآن
وکرارج در شــرق اصفهان نواخته شد.نسرین باباپور در
این مراســم که با حضور بیش از  60دانش آموز برگزار
شــد گفت :زنگ آب همه ساله به همت شرکت آب و
فاضالب اســتان اصفهان و مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و
اداره کل آمــوزش و پرورش با هدف نهادینه کردن مصرف درســت آب در بین
کودکان و نوجوانان نواخته می شود.وی افزود :ذخیره آب به معنی ذخیره زندگی
است و با توجه به مشکالت ناشی از خشکسالی و کم آبی موجود ،بهینه سازی
مصرف آب و رعایت الگوی مصرف ،یک وظیفه همگانی به شــمار می رود.مدیر
آبفای براآن و کرارج نیز گفت :عالوه بر زنگ آب ،برنامه های آموزشی در خصوص
مصرف بهینه آب نیز در قالب ســه شنبه های شادابی از طریق برنامه آموزشی
شاد برای دانش آموزان منتشر می شود.صالح سلمانی همچنین ازدانش آموزان،
معلمان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواســت به پرسش
شادابی سال  1400مبنی بر این که «چگونه از آب حمایت کنیم تا به ایران قوی
مورد نظر رییس جمهور محترم برسیم؟» پاسخ گفته و آثار خود را به دبیرخانه
این فراخوان ارسال کنند.

بازدیدمعاون آب وآبفای وزیرنیروازایستگاه
اضطراری پمپاژچاه نیمه
معاون آب وآبفای وزیرنیرو به منظوربررسی وضعیت منابع آبی منطقه سیستان
واردفرودگاه زابل شدومورداستقبال مسئولین محلی قرارگرفت.محمدجوانبخت
دراین سفرازایســتگاه اضطــراری پمپاژ چاه نیمه که به منظوررفع نیازشــرب
کالن شــهرزاهدان وشهرهای منطقه سیستان باهمکاری سپاه استان سیستان
وبلوچستان احداث گردیده بازدیدکرد.گفتنی است ایستگاه اضطراری پمپاژچاه
نیمه که باهدف تامین کوتاه مدت آب شــرب وبهداشتی ساکنین شهرزاهدان
ومنطقه سیســتان بــه منظورانتقــال 100میلیون مترمکعــب آب به مخازن
پایدارومناســب توسط شــرکت آب منطقه ای سیســتان وبلوچستان طراحی
گردیده باهمکاری ســپاه پاسداران انقالب اسالمی سیستان وبلوچستان درحال
انجام است.
مدیر امور آبفا نکا بیان کرد:

اجرای  ۶طرح آبرسانی در نکاء
مدیر امور آبفا نکا گفت :شــش طرح آبرســانی با بهره
مندی  ۱۹روســتا و جمعیتی بالغ بــر  ۴۰۰۰نفر در
شهرســتان نکاء در دست اجراســت.به گزارش روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس الیاس
صحراگرد مدیر امور آبفا شهرستان نکاء با اعالم این خبر
افزود ۶ :طرح آبرسانی شامل طوسکال -آبرسانی نودهک -گلبستان،استخرپشت
 فاز دوم آبرسانی مجتمع شهدای پی رجه -فاز سوم آبرسانی مجتمع والمده وآبرسانی سنگر در حال اجراست .وی افزود :برای آبرسانی به این روستاها عملیاتی
شامل لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع به طول ۲۰هزار متر ،احداث ۶
باب مخزن ذخیره در حجمهای متفاوت ،حفاری،گودبرداری و اجرای بتن مخازن
ذخیره همچنین آرماتوربندی و قالب بندی فندانسیون مخازن و  .....با پیش بینی
اعتباری بالغ بر  ۱۲۲میلیارد ریال در حال انجام است که تاکنون این طرحها به
طور میانگین  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

توسعه خدمات رسانی به شهروندان از
اولویتهای شرکت عمران شهرجدید هشتگرد
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شــهرجدید هشتگرد با بیان اینکه توسعه
خدمات رســانی به شــهروندان از اولویتهای شــرکت عمران شــهرجدید
هشتگرداســت ،اظهار داشت :به منظور تســهیل در تردد خودروها و کاهش
تصادفــات ،پروژه اصالح هندســی محدوده ابتدای بلوار امــام رضا(ع) فاز ۷
شهرجدید هشتگرد طراحی و اجرا میشود.به گزارش روابط عمومی شرکت
عمران شــهرجدید هشــتگرد؛ محمد علی حاجی زاده افزود :شرکت عمران
شهرجدید هشتگرد در راستای خدمات رسانی به شهروندان ،کاهش تصادفات
و جمع آوری آبهای ســطحی ،نســبت به احداث میدان و رفع آب گرفتگی
در این محدوده اقدام نموده اســت.وی عنوان کرد :اجرای این پروژه شــامل
اقداماتــی از جمله احداث میدان ،ایجاد نهر سرپوشــیده برای هدایت آبهای
ســطحی و اجرای کف پوش جهت اتصال پیاده راه بلوار امام رضا(ع) به بلوار
بهشت به طول  ۱۳۰۰و عرض  ۳متر می باشد.حاجی زاده ضمن پوزش بابت
مشکالت تردد وتشکر از صبر و حوصله شهروندان ،خاطر نشان کرد :این طرح
طبق زمانبندی پیمانکار و مشاور ظرف مدت یک ماه و نیم و با اعتباری بالغ
بر دو میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:
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کاهش  ٣٠درصدی ذخایر سدهای کشور

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشان میدهد با سپری شدن  ۷۳روز از
ســال آبی ،تا  ۱۳آذرماه ( سال آبی  )۱۴۰۰-۱۴۰۱میزان کل حجم آب در مخازن
سدهای کشور حدود  ۱۷.۶۷میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال
آبی گذشــته  ۳۰درصد کاهش نشان می دهد و در تهران هم علیرغم بارندگیهای
اخیر ،همچنان با کســری  ۲۵۸میلیون مترمکعبی در حجم آب سدهای پنج گانه
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجهیم.یوسف رضاپور  -مدیر عامل شرکت آب
منطقهای تهران  -در گفت و گو با ایسنا ،با بیان اینکه از ابتدای سال آبی (ابتدای مهر
امسال) تاکنون  ۴۷/۵میلی متر بارندگی در حوزه عملکردی استان تهران ثبت شده
اســت ،اظهار کرد :حجم آب سدهای تامین کننده آب شرب تهران در حال حاضر
 ۳۷۵میلیون مترمکعب اســت که در مقایسه با ذخیره  ۶۳۳میلیون مترمکعبی روز
مشابه سال گذشــته حدود  ۲۵۸میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد.وی با
بیان اینکه مشکل کم آبی در استان تهران همچنان ادامه دارد ،گفت :نباید تصور شود
که بالفاصله بعد از چند روز بارندگی مشکل کم آبی استان تهران رفع شده و دیگر

نیازی به اصالح الگوی مصرف نیست.مدیر عامل شرکت آب منطقهای تهران با بیان
اینکه هم اکنون حجم آب سد امیرکبیر حدود  ۶۲میلیون مترمکعب بوده در حالی
که این میزان در روز مشابه پارسال  ۱۱۰میلیون مترمکعب بوده است ،گفت :حجم
آب سد طالقان از  ۲۵۶میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۱۸۹میلیون مترمکعب
و حجم آب ســد لتیان از  ۳۸میلیون مترمکعب به  ۲۴میلیون مترمکعب رســیده،
همچنین حجم آب ســد الر  ۲۵میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی
 ۶۷میلیون مترمکعبی سال گذشته ۴۲ ،میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد.
حجم آب سد ماملو نیز از  ۱۶۲میلیون مترمکعب به  ۷۵میلیون مترمکعب رسیده
است.رضاپور تاثیر بارندگیهای اخیر بر افزایش ذخیره آب سدهای تامین کننده آب
شرب تهران را بسیار اندک عنوان و اظهار کرد :با وجود بارندگیهای مناسبی که در
روزهای گذشته شاهد بودیم اما ورودی آب به سدها همچنان شرایط خوبی نداشته
و با کاهش  ۳۶درصدی در این بخش از ابتدای سال آبی در مقایسه با سال گذشته
مواجه هســتیم .چراکه بخشی از بارندگیهای اخیر در روزهای گذشته در ارتفاعات

به صورت برف بوده و رواناب کمی را شــاهد بودیم.وی با تاکید بر اینکه مشکل کم
آبی در اســتان تهران همچنان ادامه دارد و شهروندان باید صرفه جویی و مدیریت
مصرف را همچنان جدی بگیرند ،خاطر نشان کرد :با توجه به شرایط استان و کشور
انتظار می رود تا همکاری ها افزایش یابد تا با یک شرایط مطمئنتر آب شرب مردم
را به صورت پایدار تامین کنیم.به گزارش ایسنا ،بررسی وضعیت سدهای کشور هم
نشــان میدهد ،میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ
 ۱۳آذرماه معادل  ۲.۸۴میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل  ۴۴درصد نسبت
به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان میدهد.بر این اساس و طبق اعالم وزارت
نیرو ،در شرایط کنونی ،از کل حجم مخزن سدهای مهم کشور به میزان حدود ۵۰.۵
میلیارد متر مکعب ،حدود  ۳۵درصد آب ذخیره شــده وجود دارد.میزان پرشدگی
سدهای مهمی چون زاینده رود ،شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی حدود ۱۳
تا  ۱۸درصد است .در استانهای خوزستان و تهران ،میزان پرشدگی متوسط مخازن
طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود  ۳۸درصد و  ۲۰درصد است.

ورود سبد نفتی اوپک به کانال  70دالری

سه عامل منفی برای قیمت نفت در سال آینده

ســبد نفتی اوپک از ابتدای سال  2021تاکنون حدود  19دالر افزایش یافته است و در
بحبوحــه جنگ آمریکا با اوپک برای افزایش تولید و پیدایش گونه جدید ویروس کرونا
و نشســت اوپک پالس ،به  70.03دالر در هر بشکه رسید.به گزارش فارس ،وب سایت
سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام ،اوپک در آخرین به روز رسانی خود اعالم کرد:
هر بشــکه سبد نفتی اوپک روز شــنبه ( 11آذر) با یک دالر و  6سنت کاهش 70.03
دالر فروخته شده است.این نوع نفت روز چهارشنبه ( 10آذر) 71.63 ،دالر در هر بشکه
فروخته شــده بود.نفت اوپک امسال به رکورد  84.66دالر رسیده بود که اکنون 14.63
دالر کمتر از این رقم معامله می شود.

قیمت نفت در پی شناسایی واریانت جدید اُمیکرون ریزش کرد اما ویروس کرونا تنها عامل منفی تاثیرگذار بر بازارهای نفت نیست.به گزارش ایسنا ،درست هنگامی که
جهان به سمت عادی شدن اوضاع اقتصاد و رفت و آمد اجتماعی می رفت ،واریانت جدید اُمیکرون در آفریقای جنوبی شناسایی شد و سیاستمداران ،سیاستگذاران و
سرمایه گذاران را مهیای موج دیگری از محدودیتهای کرونایی کرد .انگلیس ،آمریکا و کشورهای دیگر ورود مسافر از بعضی کشورهای آفریقایی را ممنوع کردند .شیوع
واریانت جدید بازارهای نفت را ملتهب کرد و نفت برنت پس از انتشار خبر این ویروس ،در یک روز  ۱۰.۷درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش قیمت روزانه از آوریل
سال گذشته بود .اُمیکرون موضوع مورد توجه بازارهای نفت در روزها و هفتههای آینده خواهد بود اما تنها عامل منفی نیست که گریبانگیر بازارها شده است .سه عامل
مرتبط شــامل جنگ تجاری آمریکا و چین ،رشــد ارزش دالر آمریکا و افزایش تورم مانع صعود قیمت نفت به  ۱۰۰دالر خواهند بود که بسیاری از بانکها و موسسات
پیش بینی کرده بودند به زودی اتفاق می افتد.نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در روز انتشار خبر شیوع اُمیکرون ،ریزش کردند و پس از آن رخصت کوتاهی پیدا
کردند اما به روند کاهشی خود ادامه دادند .کشورهایی مانند انگلیس ،آمریکا ،برزیل ،هند ،ژاپن ،استرالیا ،تایلند و کانادا همگی ورود مسافران از آفریقا را ممنوع کرده اند.
چنین اقداماتی نگرانیها نسبت به تجدید قرنطینهها را برانگیخته است.با این حال تحوالت مهمی در خصوص جنگ تجاری آمریکا و چین وجود داشته است .چین از
آمریکا برای قرار دادن دهها شرکت چینی در لیست سیاه تجاری انتقاد و اعالم کرده که این اقدام مانع پیشرفتهای صورت گرفته در خصوص بهبود روابط اقتصادی دو
اقتصاد بزرگ جهان میشود .همزمان چین با استناد به نگرانیها نسبت به امنیت اطالعات ،به سرویس تاکسی اینترنتی دیدی دستور داده است از بازار سهام نیویورک
خارج شود .بعالوه چین موفق نشده است هدف واردات از آمریکا را طبق توافق با این کشور محقق کند و وارداتش تنها  ۵۶درصد از میزان وعده داده شده بود.ارزش
کل واردات از آمریکا به چین از ژانویه سال  ۲۰۲۰تا اکتبر سال  ۲۰۲۱به  ۲۰۸.۳میلیارد دالر در مقایسه با  ۳۳۴.۸میلیارد دالر رقم هدف گذاری شده ،بالغ شده است.
پس از دیدار مجازی اخیر میان بایدن و شی جین پینگ ،ایده کاهش تعرفههای واردات سوال برانگیز مانده است .هر گونه تشدید تنشها ممکن است دوره دیگری از
بیثباتی اقتصادی را بین آمریکا و چین ایجاد کرده و مانند ســال  ،۲۰۱۸بر قیمتهای نفت تاثیر بگذارد.یک عامل دیگر که می تواند نقش بزرگی داشــته باشد و تاثیر
منفی بر تقاضا برای نفت و متعاقبا قیمت نفت داشته باشد ،رشد ارزش دالر است .با انتشار آمار اقتصادی امیدبخش ،آمار مطلوب از وضعیت مصرفی و چشمانداز افزایش
نرخهای بهره بانک مرکزی آمریکا ،شاخص دالر رشد کرده و به  ۹۶واحد رسیده که باالترین حد از ژوئن سال  ۲۰۲۰است .جیپیمورگان و بانکهای دیگر پیش بینی
میکنند ارزش دالر ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند.رابطه معکوسی بین دالر و کاالهایی که به این ارز قیمت گذاری میشوند ،وجود دارد .به این ترتیب افزایش
ارزش دالر ،خرید این کاالها مانند نفت را برای کشورهایی مانند اقتصادهای نوظهور که از شیوع کووید  ۱۹تحت فشار مالی عظیمی قرار گرفتهاند ،گرانتر می کنند.
تهدید دالر قوی ممکن اســت در ســال آینده ادامه پیدا کند که به دلیل عامل منفی سوم برای قیمت نفت یعنی افزایش تورم است.اکنون تعجب آور نیست که شبح
تورم بانکهای مرکزی سراسر جهان را می ترساند .نگرانیهای تورمی در نتیجه عوامل متعددی نظیر افزایش هزینههای حمل و نقل ،شکاف عظیم بین قیمتهای پرداختی
و قیمتهای دریافتی ،فروش اندک نسبت به میزان موجودی ،میزان کمسابقه نقدینگی در قالب بستههای حمایتی کرونایی و موارد دیگر به وجود آمدند .در برابر این
فشارهای تورمی ،کشورهای سراسر جهان با افزایش قیمتها به خصوص قیمتهای مواد غذایی مقابله میکنند ک.

اتفاقات بازار نفت در هفته گذشته
بازار نفت در  5آذر ماه درحالی بســته شد که انتشار اخبار مرتبط با ظهور گونه جدید
ویروس کرونا در برخی کشورهای آفریقایی ،نگرانی ها برای کاهش تقاضا را دوباره زنده
کرد و همین امر ســبب شد تا قیمت نفت  10دالر کاهش یابد.به گزارش رویترز ،این
بزرگ ترین ســقوط روزانه قیمت نفت در بازار جهانی از آوریل سال  2020تا کنون به
شمار میرود.با باز شدن بازارها در روز دوشنبه ،قیمت نفت  3دالر باال رفت اما دلیل این
افزایش پس از سقوط قیمت در روز جمعه ،گمانه زنی ها در مورد اقدام احتمالی اوپک
پالس برای توقف افزایش تولید در واکنش به شیوع ویروس اومیکرون عنوان شده بود با
این حال بازار محتاط بود زیرا اطالعات کمی در مورد این سویه جدید کرونا در دسترس
قرار داشــت.این نگرانی وجود داشت که گونه جدید کرونا بتواند بهبود اقتصاد جهانی را
از ریل خارج کند و احتماال به تقاضا برای نفت آسیب بزند  .در عین حال ،بر نگرانی ها
در مورد مازاد عرضه بیفزاید.ب
نتیجه نشست گروه اوپک پالس چه شد؟
درحالی که آمریکا تالش کرد تا سایر کشورهای مصرف کننده نفت را با خود همراه کند
که با هدف تقویت قیمت نفت ،ذخایر استراتژیک خود را به بازار روانه کنند اما این اقدام
نه تنها باعث کاهش قیمت ها نشد بلکه قیمت ها افزایش هم یافت زیرا احتمال داشت
اوپک پالس برای مقابله از تولید خود کم کند و بازار با کمی عرضه مواجه شــود.میزانی
که آمریکا و ژاپن از ذخایر خود برداشــت کردند چندان قابل اعتنا نبود .همچنین چین
هم اعالم کرده بود که ذخایر نفت خود را بر اساس نیاز آزاد میکند .پس از انتشار اخبار
مربوط به ویروس اومیکرون و نگرانی از اعمال دوباره محدودیت های شدید ،قیمت نفت
افزایش یافت .اوپک نیز نشست خود را به تاخیر انداخت در مورد آن بیشتر بررسی کند.
اوپک تسلیم فشار آمریکا نشد
در نهایت اوپک و هم پیمانانش موســوم به اوپک پالس ،تصمیم گرفتند سیاســتهای
عرضه نفت را که پیش از این داشتند ادامه دهند و در ماه ژانویه نیز عرضه نفت خود را
 400هزار بشکه در روز افزایش خواهند داد.گروه اوپک پالس در بیانیهای اعالم کردند:
«این اجالس همچنان باز است به این معنی که هر زمان الزم باشد و شرایط تغییر کند،
تصمیم فوری در باره میزان عرضه اتخاد خواهد شد».
باالترین قیمت بیش از  3سال گذشته
رکورد قیمت ســبد نفتی اوپک در ســال  2021در  25اکتبر برابر با  3آبان ماه 1400
به دنبال کمبود گاز در جهان و به ویژه در اروپا و شکستن رکورد قیمت این سوخت به
 84.66دالر در هر بشکه رسید باالترین رقم از  10اکتبر  2018به شمار می رود.در 10
اکتبر  2018قیمت سبد نفتی اوپک به  84.09دالر در هر بشکه رسیده بود.
پیش بینی نفت  150دالری
در عین حال ،بانک جتریز آمریکا هشــدار داد قیمت نفــت در بازار جهانی به احتمال
زیاد خیلی بیشــتر از رقم کنونی رشــد خواهد کرد و به  150دالر در هر بشکه خواهد
رسید.کریستفر وود کارشناس ارشد بانک جتریز طی مصاحبهای گفت زمانی که شاهد
بازگشــایی کامل فعالیتهای اقتصادی در جهان باشیم به علت مشکل در تامین نفت،
قیمت این کاالی اساســی به شدت افزایش خواهد یافت.وی تأکید کرد حتی شیوع نوع
جدید ویروس کرونا به نام امیکرون نمیتوان جلوی افزایش قیمت را برای مدت طوالنی
بگیرد و زمانی که محدودیتهای کرونایی لغو شود و تقاضا دوباره افزایش یابد به شکلی
اجتنابناپذیر قیمت نفت به رقمهای باالی چند سال گذشته خواهد رسید.

افق ساالنه طرح نهضت ملی مسکن برای
استان تولید حدود  ۶۰هزار واحد
مسکونی است

رشد  19دالری سبد نفتی اوپک در سال 2021
ســبد نفتی اوپک سال  2021را با قیمت  51.36دالر در هر بشکه آغاز کرد و در پنجم
ژانویه کمترین رقم برابر با  50.78دالر در هر بشــکه را ثبت کرد.به این ترتیب ،قیمت
سبد نفتی اوپک طی  12ماه گذشته رشد  18.67دالری داشته است.

توگو با
علیرضا قاریقرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در گف 
خبرنــگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی (اصفهان)؛ با بیان اینکه مهلت
ثبتنام در طرح جهش تولید و تأمین مســکن تــا  ۱۵آذرماه ادامه دارد گفت:
پاالیش و احراز شــرایط متقاضیان هنوز شروع نشده است و پس از پایان مهلت
ثبتنام در این مرحله ،وارد مراحل پاالیش و اقدامات بعدی میشویم   .مدیرکل
راه و شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان ثبتنام
برای  ۴۳شهر استان فراهم است اظهار داشت :این ادارهکل پیشنهادی به وزارت
راه و شهرسازی ارائه داده است که سامانه طرح نهضت ملی مسکن برای تمامی
شــهرها باز شود و بر اساس آنها نیازسنجی و تأمین زمین صورت پذیرد   .وی
افزود :در صورت باز شــدن این ســامانه برای تمامی شــهرهای استان ،امکان
تشــخیص مســکن موردنیاز برای کل اســتان اصفهان وجود دارد اما در حال
حاضر پیشبینی میشــود در افق کلی برای یک دوره چهارساله میبایست بالغ
بر  ۲۰۰هزار واحد مســکونی در استان تولید شود .قاریقرآن بابیان اینکه افق
ساالنه طرح نهضت ملی مسکن برای استان اصفهان تولید حدود  ۶۰هزار واحد
مسکونی است خاطرنشــان کرد :مجموع موارد ثبت نامی در این طرح ،مسکن
مورد نیاز استان را به ما ارائه میدهد.

کمترین قیمت سبد نفتی اوپک
کمترین قیمت نفت اوپک در سال  ۲۰۲۰در روز  ۲۲آوریل (سوم اردیبهشت  )۹۹برابر
با  ۱۲.۲۲دالر در هر بشکه رقم خورد.این قیمت ،کمترین رقم از زمان معرفی سبد نفتی
اوپک در سال  ۲۰۰۵به شمار می رفت .سبد نفتی اوپک در  ۱۶ژوئن  ۲۰۰۵با نفتهای
نفت ســنگین ایران ،صحرای الجزایر ،گیراسول آنگوال ،دجنو کنگو ،زفیرو گینه و رابی
الیت گابن معرفی شــد.نفتهای عراق کویت ،لیبی ،نیجریه ،عربستان ،امارات ،نیجریه
و ونزوئال نیز به آن اضافه شــدند.کمترین قیمت سبد نفتی اوپک در سال  ۲۰۲۱برابر با
 ۵۰.۷۸دالر در هر بشکه در  ۵ژانویه ثبت شده است.
قیمت هفتگی و ماهانه
ســبد نفتی اوپک در هفته منتهی به  3دســامبر  ۲۰۲۱یعنی جمعه  12آذر71.72 ،
دالر در هر بشــکه فروخته شد.متوســط قیمت نفت اوپک در ماه دســامبر نیز 79.49
دالر در هر بشکه برآورد شده است.سبد نفتی اوپک متشکل از نفت سنگین ایران ،نفت
سبک عربستان ،نفت سبک بصره عراق ،نفت صحرای الجزایر ،نفت اورینت اکوادور ،نفت
صادراتی کویت ،ســیدر لیبی ،بونی الیت نیجریه ،نفت موربان امارات ،مارین قطرِ ،م ِری
ونزوئال ،گیراسول آنگوال ،رابی الیت گابن ،نفت دجنو کنگو و نفت زفیرو گینه است.
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عضو کمیسیون صنایع مجلس:

احتمال اجرایی شدن واردات خودرو از ماه آینده

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشــت :تاکنون بازخورد منفی از
شــورای نگهبان در مورد طرح واردات خودرو اعالم نشــده و امیدواریم که به تایید
برســد .احتماال در چند روز آینده ما بتوانیم نظر شــورای نگهبان را دریافت کنیم
چراکه مهلت قانونی دارد.حجتاهلل فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در
مورد آخرین وضعیت طرح ســاماندهی بازار خودرو و واردات خودرو اظهار کرد :بعد
از آنکه ماده  4طرح ســاماندهی بازار و صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید،
شورای نگهبان سه ابهام به آن مطرح کرد .این طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده
و ابهامات برطرف شد ،بعد از تصویب اصالحات انجام شده در صحن مجلس دوباره
به شورای نگهبان ارجاع داده شد.وی افزود :تاکنون بازخورد منفی از شورای نگهبان
اعالم نشده و امیدواریم که به تایید برسد .احتماال در چند روز آینده ما بتوانیم نظر
ارزش لیر همچنان درحال سقوط

ضرر هنگفت خریداران ایرانی
ملک در ترکیه
رئیس اتاق مشــترک ایــران و ترکیه با اشــاره به افزایش
ســرمایهگذاری ایرانیــان در ترکیه گفت :متأســفانه اغلب
ســرمایهگذاران ایرانی در ترکیه به دلیل کاهش ارزش لیر
متضرر شــدهاند.به گزارش خبرنگار مهر ،چند وقتی اســت
که تبوتاب سرمایهگذاری در ترکیه به باالترین سطح خود
رسیده است و رسانههای داخلی و خارجی به طور مداوم از
اقبال ایرانیان به ســرمایهگذاری و خرید ملک در این کشور
خبر میدهند.بررسیها نشــان میدهد انگیزههای متفاوتی
برای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیها وجود دارد .مث ً
ال؛
برخی از بازنشســتگان پس از دریافت سنوات خدمتی خود،
به جای خرید ویال در شــمال کشور ،خرید ملک در ترکیه
را انتخــاب کرده تا در تعطیالت نوروزی و تابســتانی اوقات
خود را در این کشــور گــذران کنند .یا عــدهای از جوانان
که قصد ادامه زندگی در خارج از کشــور را دارند ،به دلیل
نزدیکــی ترکیه با ایران ،این کشــور را بهترین گزینه برای
مهاجرت میدانند؛ چراکه به زعم خود در صورت پشــیمانی
با هزینه کمتری نسبت به سایر کشورها میتوانند به کشور
بازگردند.اما ماه گذشته ،پس از قرار گرفتن ترکیه در لیست
خاکســتری گروه ویژه اقدام مالی به دلیل عدمتالش کافی
برای مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریســم ،وضعیت
اقتصادی ترکیه با ســرعت بیشــتری تغییر پیدا کرد .این
در شــرایطی اســت که طی ماههای اخیر به دلیل کاهش
پیاپی ارزش لیر ،اقتصاد ترکیــه روزهای متفاوتی را تجربه
کرده اســت.پس از این رویداد ،هــر دالر آمریکا که معادل
 ۹لیــر ترکیه بود ،به  ۹.۶رســید و این شــکاف تا به امروز
تداوم یافته اســت .در چند روز گذشــته نرخ برابری دالر و
لیر به سطح  ۱۳/۰۸رســیده است که این موضوع میتواند
تبعات اقتصادی خطرناکی را برای ســرمایهگذاران خارجی
در پی داشته باشد .الزم به ذکر است که صندوق بینالمللی
پول با تحلیل شــرایط فعلی اقتصادترکیه ،ورود سرمایه به
این کشــور را  -۷/۶درصد از تولید ناخالص داخلی ارزیابی
کرده اســت.بروز تنــش ارزی خصوصاً در کشــورهایی که
بدهی خارجی باالیی دارند ،برای حاکمیت آنها خطر جدی
محسوب میشــود؛ از همین رو ،بانک مرکزی ترکیه اخیرا ً
طی گزارشی اعالم کرده است ،میزان بدهی خارجی ناخالص
در ترکیه تا پایان ماه دســامبر سال گذشته نزدیک به ۴۳۷
میلیارد دالر برآورد شــده که از این میزان ۲۴۷.۶ ،میلیارد
دالر ســهم بدهیهای عمومی دولت بوده اســت.با در نظر
گرفتن این وقایع ،اغلب کارشناسان اقتصادی ،آینده مطلوبی
را برای ســرمایهگذاری در ترکیه ارزیابی نمیکنند .این در
حالی اســت که ایرانیان هنوز هم اشتیاق خود برای سرمایه
گذاری در این کشور را از دست نداده و در حال خرید ملک
و سرمایهگذاری در ترکیه هستند.
ضرر سرمایهگذاران ایرانی به دلیل کاهش ارزش لیر
از همین رو ،مهرداد ســعادت ،رئیس اتاق مشترک ایران و
ترکیــه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشــاره به مخاطرات
سرمایهگذاری در ترکیه ،گفت :اتاق مشترک ایران و ترکیه
از شــرایط اقتصادی به وجود آمده درترکیه و کاهش ارزش
لیر خوشحال نیســت؛ چرا که این موضوع ،هم تجارت بین
دو کشــور را نیز تحــت تأثیر قرار داده و هم مردم کشــور
مــا که اقدام به ســرمایهگذاری در این کشــور نمودهاند را
متضرر کرده اســت.رئیس اتاق مشــترک ایران و ترکیه در
خصوص لزوم کسب اطالعات دقیق برای سرمایهگذاری در
این کشــور ،اظهار داشت :افرادی که قصد سرمایهگذاری در
این کشــور را دارند ،میبایســت با کسب اطالعات دقیق از
شــرایط اقتصادی ترکیه اقدام کنند؛ چرا که سرمایهگذاری
ناآگاهانه ممکن اســت به راحتی منجر به از دســت رفتن
سرمایه آنها شود.
ظرفیت  ۱۵میلیارد دالری صادرات ایران به ترکیه
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه خاطرنشان کرد :پیشنهاد
میکنــم که مردم به جای خرید ملــک در ترکیه ،اقدام به
سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی مشترک بین دو کشور
کنند؛ چرا که امنیت ســرمایهگذاری در این شیوه بیشتر از
سایر روشها است.وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت
بــه بهبود تعامالت تجاری بین ایران و ترکیه ،گفت :با توجه
به دیدار اخیر مقامات دو کشــور در حاشــیه اجالس اکو،
درصدد آن هستیم تا تعامالت تجاری بین دو کشور بیش از
پیش افزایش یابد و به نظر میرســد که این اراده هماکنون
از جانب دو کشــور وجود دارد .ایران دارای  ۱۵میلیارد دالر
ظرفیت صادرات به کشــور ترکیه است و باید به نحو احسن
از این موضوع استفاده کرده و روابط تجاری خود را با ترکیه
احیا کند.

شــورای نگهبان را دریافت کنیم چراکه مهلت قانونــی دارد.وی در ادامه افزود :اگر
شورای نگهبان این طرح را تایید کند ،طرح به مجلس بازمیگردد و رییس مجلس
آن را به رییس جمهور اعالم میکند .دولت نیز این قانون را به روزنامه رسمی اعالم
میکند تا درج شــود 20 .روز پس از زمان درج در داخل کشور و در خارج از کشور
بعد از دو ماه الزماالجرا میشــود .مراحل اداری قبــل از درج در روزنامه هم زمان
زیادی را نمیخواهد .اگر تایید شــورای نگهبان امروز انجام شود شاید بیش از یک
ماه تا الزم االجرایی شــدن طول نکشد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در
پاسخ به ســوالی در مورد خبر عرضه خودروهای لوکس در بازار بورس عنوان کرد:
هنــوز قانونی برای الزام عرضه خودروهای لوکس در بورس وجود ندارد .طرح عرضه
خودرو در بورس که کمیســیون صنایع دارد ،هنوز در مراحل کارشناسی است.وی

بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت
صنعت ،معدن و تجارت حاکی از رشــد
 ۱۲۳.۳درصــدی ســرمایهگذاری برای
مجوزهای صنعتی صادره از ابتدای سال
 ۱۴۰۰تا پایان مهرماه اســت.به گزارش
خبرنگار اقتصادی ایرنــا ،در هفت ماهه
امســال  ۶۷۰هزار و  ۲۷۸هزار میلیارد
تومان ســرمایهگذاری بــرای مجوزهای
صنعتی در سراسر کشور انجام شده که
در همســنجی با پارســال رشد ۱۲۳.۳
درصدی نشان میدهد.در این مدت۲۱ ،
هزار و  ۳۸۱فقره جواز تاســیس صنعتی
در کشور صادر شد که در مقایسه با هفت
ماهه پارسال  ۲.۹درصد افت داشته است.
اشتغال ایجاد شــده جواز تاسیسهای
مذکور  ۵۱۵هزار و  ۹۶نفر بود که رشــد

تصریح کرد :در رسانهها منتشر شده که قرار است قیمت خودروهای لوکس بر اساس
تصمیم هیئت مدیره شــرکتها قیمتگذاری شوند .محلی برای طرح این موضوع
وجود نداشــت چراکه قاعده کلی برای خودروهای اقتصادی قیمتگذاری بر اساس
تصمیم شورای رقابت و قیمتگذاری خودروهای لوکس یا فانتزی بر اساس تصمیم
هیئت مدیره بود ،بنابراین این موضوع از قبل هم وجود داشت.به گزارش ایلنا ،هادی
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته بیان کرده بود :ما در مرحله قبل
اساســا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم ،در مرحله قبل
سه ابهام داشتیم که با بررسی هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهامات
از نظر اعضای محترم شورای نگهبان برطرف شده بود و شورای نگهبان نسبت به این
طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.

رشد  ۱۲۳درصدی سرمایهگذاری
مجوزهای صنعتی تا پایان مهرماه
 ۵.۴درصدی نشان میدهد.
رشد صدور پروانههای بهرهبرداری
صنعتی
برپایه این گزارش ،تا پایان مهر ماه چهار
هزار و  ۱۱فقره پروانه بهرهبرداری ایجادی
و توســعهای صادر شد که در مقایسه با
آمار سههزار و  ۹۳۶فقرهای مدت مشابه
پارسال ،رشد  ۱.۹درصدی داشته است.
ســرمایهگذاری این مجوزها  ۱۳۳هزار و
 ۱۲۶هزار میلیارد تومان و اشــتغال آنها
 ۸۹هزار و  ۳۶۵نفر پیشبینی میشــود

ماجرا چیست؟

حاشیهسازی هزاران
خودروی آمریکایی در
جادههای ایران

که در همسنجی با سال گذشته به ترتیب
رشــد  ۱۳.۹درصــدی و  ۱۴.۸درصدی
نشان میدهد.
رشــد صدور پروانههای اکتشاف
معدنی
بر اســاس این گــزارش ،در هفت ماهه
امســال  ۵۶۷فقره پروانه اکتشاف (رشد
 ۹دهــم درصدی) ۲۲۶ ،فقــره گواهی
کشف معدنی (افت  ۹.۸درصدی) و ۲۹۲
فقره پروانــه بهرهبرداری معدنی (کاهش
 ۱۷.۵درصدی) صادر شد.اشتغال پروانه

که تعدادی خودرو خارجــی و البته آمریکایی از جمله
شورلت و فورد در حال حمل در یکی از جادههای ایران
اســت و این ابهام را ایجاد کــرد که در زمان ممنوعیت
واردات ،چگونه این خودروها در ایران در حال تردد است.
آنطور که معــاون فنی گمرک ایــران در این رابطه به
ایســنا توضیح داد :ترانزیت ایــن خودروها به خصوص
خودروهایی که اخیرا حاشیه ســاز شده به معنی ورود
به کشور و واردات نیست و اینها خودروهای مستعملی
هستند که در قالب ترانزیت خارجی از مبدأ گمرکهای
استان هرمزگان به افغانستان یا سایر کشورهای آسیای
میانه در حال خروج از کشور است.

ترانزیت خودروهای لوکس وارداتی و البته آمریکایی در
جــاده های ایران که با واکنش هایی به دلیل ممنوعیت
واردات مواجه اســت ،ظاهرا به جریان ترانزیت خارجی
خودرو بر می گردد که هیچ نوع محدودیتی در رابطه با
نوع یا ساخت کدام کشور ندارد ،ولی حجم ترانزیت هم
کم نیست و به هزاران دستگاه در ماه میرسد.به گزارش
ایســنا ،از سال  ۱۳۹۷واردات خودرو ممنوع اعالم شد و
قبل از آن در ســال  ۱۳۹۵با تاکید مقام معظم رهبری
واردات خودروهای آمریکایی و حتی سفارش آمریکا به
ایران ممنوع شــده بود و امکان واردات حتی به مناطق
آزاد کــه دارای قوانین و مقررات خــاص در اداره خود
هستند هم ندارد.

ترانزیــت هزاران خودرو در کمتــر از یک ماه از
بندرلنگه
ارونقی با اشــاره به آمــار ترانزیت خارجی خودرو گفت:
خودروهای ســواری مشاهده شده اغلب با رویه ترانزیت
خارجی ،از گمرکهایی مانند شهید رجایی ،شهید باهنر
و به خصوص بندرلنگه ادامه مسیر می دهند؛ به طوری
که ظرف یک ماه گذشــته چند هزار دستگاه خودروی
ســواری از جمله فــورد ،شــورلت و ...از طریق گمرک
بندرلنگه به کشــور عراق و سایر کشورها ترانزیت شده
است.

حواشی خودروهایی که به افغانستان ترانزیت شد
بــا این حال ،طی این ســال های ممنوعیــت ،گاها در
جاده ها مشاهده می شود که خودروهای لوکس و البته
آمریکایی در حال ترانزیت هستند .در همین رابطه اخیرا
انتشــار ویدئویی در فضای مجازی از این حکایت داشت

ترانزیت خارجی محدودیت ندارد
این مقام مسئول در گمرک ایران این را هم گفت که در
ترانزیت خارجی خودرو که از یک کشــور به یک کشور
دیگر منتقل می شــود و فقط مســیر عبور آن از قلمرو
کشــور ایران است و با نظارت گمرک صورت می گیرد،

بهرهبــرداری معادن در این مدت  ۲هزار
و  ۷۲۵نفر بود که کاهش  ۳.۷درصد در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان
میدهد.همچنین تا پایان مهر ماه هزینه
عملیات اکتشاف معدنی با رشد ۱۶۹.۴
درصدی به  ۲۱۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان رســید.به گزارش ایرنــا ،تا پایان
مهر ماه امســال از مجموع  ۳۵محصول
منتخب صنعتی و معدنی که همه روزه
بررســی و پایش میشوند ۲۰ ،محصول
با رشــد تولید مواجه شدند .کارشناسان
و متخصصان امر تحقق رشــد در بخش
صنعــت و معــدن را حاکــی از افزایش
عالقهمندی جامعه به ســرمایهگذاری و
حفاظت از ظرفیتهــای تولید توصیف
میکنند.

هیچ گونه محدودیتی برای نوع و مدل آن که آمریکایی یا
غیر آمریکایی باشد یا باالی  ۲۵۰۰سیسی ،وجود ندارد
و یک روال معمول در تجارت خارجی به شمار می رود.
فقط  ۷۳دستگاه آمریکایی در گمرک است
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر با توجه به ممنوعیت
واردات خودروهای آمریکایی طی ســال های گذشــته
هیــچ گونه واردات و البته ترخیــص از گمرک در مورد
این خودروها صورت نگرفته اســت در رابطه با وضعیت
خودروهای آمریکایی وارداتی توضیح داد و افزود :اما در
بین حدود  ۱۲هزار خودرویی که قبل از سال  ۱۳۹۷به
گمرک رسیده بود  ۷۳دستگاه خودروی آمریکایی وجود
دارد که با وجود ترخیص خودروهای دپو شــده که طی
این سال ها با مصوبات دولت انجام شد ،این  ۷۳دستگاه
که مربوط به منطقه آزاد اروند است امکان ترخیص پیدا
نکرده و همچنان در گمرک باقیمانده است.
ترانزیت لوکــس و امریکایی بین مناطق آزاد هم
ممنوع است
ارونقی همچنین با اشــاره به ممنوعیت ورود و ترانزیت
خودروهای آمریکایی بین مناطق آزاد گفت :در دو سال
گذشته با وجود رایزنی هایی که برای ترانزیت خودروی
آمریکایی و برخی لوکسها بین مناطق آزاد انجام شــد،
به جایی نرسیده و در نهایت منتفی اعالم شد؛ به طوری
که مناطــق آزاد ،امکان ترانزیت خودرو بین خود را هم
ندارند ،بنابراین خودروهای آمریکایی که گاها در جاده ها
مشاهده می شــود حتی مربوط به ترانزیت بین مناطق
آزاد هم نیست.
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گزیده خبر
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

قانونی برای ممنوعیت واردات نداریم
معاون وزیر صمت از پیش بینی رشد حدود  ۵۰درصدی تولید خودرو در سال
آینده خبر داد و گفت :قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم و بر اساس
تعرفــه باید کنترل صورت بگیرد.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از وزارت
صمت ،مهدی صادقی نیارکی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما
از پیش بینی رشــد حدود  ۵۰درصدی تولید خودرو کشور در سال آینده خبر
داد و گفت :خودروســازان بخش خصوصی در حال تالش برای افزایش عرضه
هســتند .خودروسازان انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح میکنند.معاون
امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به اینکه سال  ۹۰یک میلیون و ۴۲۰
هزار خودروی ســواری تولید کردیم ،افزود :بیشترین واردات خودرو مربوط به
سال  ۹۳میشود ۱۰۳ .هزار دستگاه در سال  ۱۳۹۳وارد کشور شده و در سال
 ۹۶حدودا ً  ۷۰هزار دستگاه وارد شده است.وی با اشاره به اینکه در سال ،۱۳۹۶
یک میلیون و  ۵۵۰هزار دســتگاه خودرو در کشور تولید و به بازار عرضه شد،
گفت :در آن سال هزار دستگاه وارد شده بود و حداکثر تولید یک میلیون و ۴۰۰
هزار دستگاه اعالم شد.معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه حدود
یک میلیون و  ۵۰۰هزار دســتگاه تقاضای موثر در کشــور وجود دارد ،تصریح
کرد :تولید یک میلیون دســتگاه خودرو برای امسال پیش بینی شده است که
برای سال آینده رشد حدود  ۵۰درصدی را پیشبینی میکنیم.صادقی نیارکی
ادامه داد :اگر قیمت خودرو قیمت واقعی باشــد ،خیلی از تقاضاها ممکن است
وجود نداشــته باشد ولی اگر تقاضا را یک میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه در نظر
بگیریم باید ببینیم که چه میزان میتوانیم صادر و چه میزان تولید کنیم.معاون
امور صنایع وزارت صمت همچنین گفت :تقاضای موثر عددی اســت که باید
به صورت کارشناســی شده و موثر مطرح شود ،قانونی برای ممنوعیت واردات
خودرو نداریم و مانند تمام کاالهایی که قانون واردات و صادرات داریم ،بر اساس
تعرفه باید کنترل صورت بگیرد.
در پی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از  ۱۳دی ماه مطرح شد

پرداخت جریمه برای دریافت کنندگان مالیات
از کاالهای معاف
اتاق اصناف ایران طی اطالعیهای به اتحادیهها و کارفرمایان صنفی اعالم کرده
که از  ۱۳دی ماه درج برچسب معاف از مالیات بر ارزش افزوده بر کاالهای ذکر
شــده در این قانون الزامی است و صنوف در صورت دریافت مالیات از کاالهای
معــاف باید دو برابر مالیات و عوارض دریافتــی جریمه پرداخت کنند .در این
اطالعیه آمده که با توجه به الزام قانونی و ابالغیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ  ۱۳دی ماه  ،۱۴۰۰تولیدکنندگان
و عرضه کننــدگان کاالهای معاف از مالیات ارزش افزوده مکلفند بر چســب
معافیــت از مالیات بر ارزش افزوده را از تاریخ اجرای این قانون بر روی بســته
بندی کاالهای مزبور درج کنند.همچنین عرضه کنندگان این کاالها به هنگام
عرضه ،مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کاالها و خدمات معاف
نبوده و در صورت تخلف نه تنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کنند
بلکه مشــمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز خواهند
شــد.بر اســاس بند «الف» ماده ( )۹قانون مالیات بر ارزش افزوده ،محصوالت
کشــاورزی فرآوری نشــده ،دام زنده و خوراک آن ،بذر -نشاء -سم -کود ،آب
مصارف کشاورزی ،شیر -پنیر -ماست ،آرد و نان ،انواع گوشت برنج -حبوبات-
سویا ،انواع روغن خوراکی ،شیر خشک ،تخم مرغ نطفه دار ،خمیر کاغذ و کاغذ
باطله ،دفتر تحریر ،کاغذ چاپ ،تحریر و روزنامه ،کتاب ،روزنامه ،نشریه ،فرش
دستباف و مواد اولیه آن ،صنایع دستی انواع دارو و واکسن انسانی و دامی و غیره
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.گفتنی است که بر اساس این
اطالعیه ،اعمال معافیتهای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای
تبصره ( )۴بند «الف» ماده ( )۹منوط به اخذ گواهی سالمت محصول از مراجع
قانونی ذیصالح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بازدید از بازارچه قطعات یدکی سایپایدک:

اقدام سایپایدک یک نوآوری در خدمات پس
از فروش است
رئیس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان تهران در بازدید از بازارچه
ت یدکی ســايپا گفت :نوآوری ســایپایدک در راه اندازی بازارچه قطعات
قطعا 
یدکی اقدامی قابل تحسین اســت و قطعا به رونق تولید کمک خواهد کرد.به
گزارش سایپانیوز به نقل از روابط عمومي سايپايدك ،مسعود خوانساری ادامه
داد :آنچه که در این مجموعه بازارچه قطعات یدکی به چشــم میخورد ،نشان
از خالقیتی است که برای حمایت از تولید ایجاد شده و امیدوارم این اقدام که
بر اساس اصول روز بازاریابی و فروش انجام شده ،مورد الگوبرداری سایرین قرار
گیرد.وی همچنین به ارزش تاریخی ساختمان اخوان که بازارچه قطعات سایپا
در آن ایجاد شده است اشاره کرد و گفت :این ساختمان که به ثبت ملی رسیده
میراث گران بهایی است و احیای میراث فرهنگی و توجه سایپایدک به آن ،برای
همه ما ارزشــمند است.محمدرضا نجفی منش ،رئیس انجمن قطعه سازان نیز
در جریان این بازدید با تمجید از اقدامات سایپایدک در حمایت از قطعه سازان،
گفت :راه اندازی بازارچه قطعات سایپا موجب رضایت قطعه سازان از این فرآیند
شده و جریان تولید داخلی را تقویت کرده است.

بانکها به کمک صادرکنندگان میآیند
رئیس سازمان توسعه تجارت میگوید که شبکه بانکی کشور برای کمک به تامین مالی
صادرات وارد عمل خواهد شــد.به گزارش ایسنا ،هر چند در سالهای گذشته با ابالغ
بســته حمایت از صادرات از ســوی دولت تالش شده بخشی از مشکالت تامین مالی
صادرکنندگان برطرف شود اما آنطور که رئیس کنفدارسیون صادرات میگوید بخش
منابع مالی صندوق توســعه ملی با سرعت بیشتری نســبت به نظام بانکی در اختیار
صادرکنندگان قرار میگیرد و اجرایی نشــدن کامل این بسته خود به معضلی جدید
در مســیر صادرات غیرنفتی تبدیل شده اســت.علی رضا پیمان پاک – رئیس سازمان
توسعه تجارت – اما میگوید که شرایط برای تامین مالی صادرکنندگان از طریق شبکه
بانکی کشور فراهم شده و این سازمان با روشهایی هوشمند ،افزایش صادرات غیرنفتی
را در دســتور کار خود قرار داده اســت.پیمانپاک با اشــاره به تامین مالی صادرات با
همکاری شــبکه بانکی کشور اظهار کرد :تالش میشــود با همکاری بانکهای عامل،
بانک مرکزی و صندوق توســعه ملی امکان حضور فعال و موثر جامعه صادرکنندگان
در بازارهای هدف صادراتی با اولویت  ۱۵کشــور همسایه و اتحادیه اوراسیا در راستای
افزایش رقابتپذیری و در نهایت نیل به اهداف پیشبینی شده تجارت خارجی کشور
فراهم شــود.وی همچنین بر نقش حاکمیتی و تنظیمگری ســازمان توسعه تجارت
ایران در حوزه تجارت خارجی کشــور تاکید کرد و با ارائه گزارشی از اقدامات سازمان
توسعه تجارت ایران در طول صد روز نخست دولت سیزدهم ،برقراری جلسات مستمر
با صادرکنندگان و احصای مشــکالت و چالشهای پیش روی آنان را مهمترین برنامه
سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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گزیده خبر
راه اندازی سیستم مدیریت کیفیت در
مدیریت پشتیبانی بانک ایران زمین
جلسه افتتاحیه اســتقرار سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت پشتیبانی بانک
ایران زمین با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران این بانک برگزار شد.به گزارش
روابط عمومی بانک ایران زمین ،در این جلسه ،عبدالمجید پورسعید با اشاره به
بحث اســتاندارد سازی امور اجرایی در بانک ها گفت :صنعت بانکداری در سال
های اخیر پوســت اندازی کرده است و در دنیای رقابتی امروز ،انتظارات از بانک
ها متفاوت از گذشته است ،بنابراین تمامی امور در همه بخش ها باید با کیفیت
و در نهایت دقت اجرا شــود.وی بخش پشــتیبانی بانــک را یکی از حوزه های
مهم بانک دانســت و افزود :استقرار سیستم مدیریت کیفیت در این بخش می
تواند در اجرای امور مطابق با اســتاندارد و بهبود عملکرد این حوزه موثر باشد.
پورسعید با تاکید بر به نتیجه رسیدن امور محوله گفت :همکاران نباید تنها به
وظایف خود اکتفا کنند و باید در جهت به نتیجه رساندن پروژه ها و امور ،پیگیر
و کوشا باشند.

تسهیل شرایط ضمانت تسهیالت پرداختی به
مددجویان نهاد های حمایتی
تضامین ارائه شــده به شــعب بانک توســعه تعاون برای پرداخت تسهیالت به
مددجویان نهاد های حمایتی تسهیل شد.بانک توسعه تعاون در جهت حمایت
از سیاست های اشتغال زایی دولت و ودر جهت تسهیل وام دهی به مددجویان
نهاد های حمایتی مواردی را در موضوع اخذ تضامین از تسهیالت گیرندگان ابالغ
کرد.بر این اســاس ،ضامن یا ضامنین تسهیالت گیرندگان میتوانند دو کارمند
دســتگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (رسمی /پیمانی /قراردادی با
حداقل یک سال سابقه کار در محل خدمت فعلی( آخرین فیش حقوقی ،آخرین
حکم کارگزینی و گواهی کسر اقساط از حقوق باشند که مدارک این افراد باید
به تائید مسئول شعبه برسد.همچنین با تائید مسئول شعبه امکان پذیرش سفته
و ظهر نویسی از سوی دو ضامن معتبر یا ترکیبی از کارمند و کاسب وجود دارد.
برای پرداخت تسهیالت تا سقف  500میلیون ریال بهعنوان پوشش تضمینات،
اخذ ســفته با ظهر نویسی یک ضامن معتبر مورد تأیید رئیس شعبه امکانپذیر
است.
رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

رشد  270درصدی اعطای تسهیالت در هشت
ماهه سال جاری
رئیس شــعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران گفت :تسهیالت پرداختی سال
 1400در شــعبه مشــهد طی هشت ماهه نخست ســال جاری مبلغ  2هزار و
 588میلیارد ریال بوده اســت که نســبت به مدت مشابه در سال قبل با 975
میلیارد ریال تسهیالت پرداختی 270 ،درصد رشد را نشان می دهد.به گزارش
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران حامد گرجستانی در گفتگو با خبرنگار
اگزیم نیوز ضمن اشــاره به مانده تسهیالت  36هزار میلیارد ریالی شعبه مشهد
در پایان آبان ســال جاری ،اظهار داشت :این شعبه در هشت ماهه نخست سال
 1399مبلغ  21هزار میلیارد ریال مانده تســهیالت داشته که بیانگر رشد 170
درصدی در این محدوده زمانی است.گرجستانی ادامه داد :همچنین این شعبه
در بخش حوالجات ارزی ،رتبه اول دسترســی به اهداف بین شــعب را تا پایان
خرداد سال جاری کســب کرد.رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات اظهار
داشت :این شــعبه در پایان آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته  ،در بخش اعتبار اسنادی وارداتی و بروات به رشدی بیش از  400درصد
دست یافته است.
دکتر ابراهیمی در همایش مدیران ارشد بانک سپه:

با انسجام و عبور سریع از ادغام  ،بزرگ و
قدرتمند میمانیم
مدیرعامل بانک ســپه با تاکید بر اینکه با انسجام و عبورسریع از ادغام  ،بزرگ
و قدرتمند خواهیم ماند  ،مولفه های رویکرد تحول راهبردی بانک را تشــریح و
تاکید کرد:آگاهیبخشی موضوعات کلیدی و راهبردی به مدیران ارشد و تبادل
چالش ها و مشــکالت و دریافت راه حل ها برای آینده مطلوب  ،سرلوحه مشی
مدیریتی بانک قرار دارد.به گزارش پایگاه اطالعرســانی بانک ســپه؛ دکتر آیت
اله ابراهیمی در گردهمایی سراســری مدیران ارشــد بانک سپه که با شعار «
یکپارچگی و انســجام بخشــی ســازمانی با رویکرد تحول راهبردی» در سالن
همایش های این بانک برگزار شــد ،گفت :حفظ و ارتقای جایگاه این بانک در
نظام بانکی کشــور و محیط رقابتی نیازمند تالش و مجاهدت آحاد کارکنان و
مسئولیتپذیری و شجاعت مدیران در صف و ستاد است و با تقویت شاخصهای
عملکردی بانک سپه باید برای همیشه پرچمدار بزرگترین بانک کشور باشد.
در جلسه بررسی وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن صورت گرفت

تشکر وزیر راه و شهرسازی از مدیرعامل و
کارکنان بانک مسکن
وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن،
از مدیرعامل و کارکنان بانک مســکن بابت همراهی و مشارکت در پیشبرد
طرح دولت تقدیر و تشکر کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا ،
رستم قاسمی در این نشست اعالم کرد ،مقوله نهضت ملی مسکن ماموریت
دولت و در راســتای مصوبه مجلس برای جهش تولید مسکن است .در این
طرح بانکها باید  ۲۰درصد از اعتبارات ســاالنه خود را به بخش مســکن
اختصاص دهند در غیر اینصورت مشــمول جریمه خواهند شــد.وزیر راه و
شهرســازی ضمن تقدیر از مدیرعامل بانک مسکن برای پرداخت به موقع
تسهیالت ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن گفت :وظیفه داریم موضوع
ســاخت و تامین مسکن را که معیشت مردم به آن گره خورده است با همه
توان خود حل کنیم .این امر حتما محقق خواهد شــد بهویژه اینکه تجربه
آن در گذشــته وجود دارد و میتوانیم با اصالح نواقص و معایب طرحهای
گذشته این مشکل را برطرف کنیم.رستم قاسمی همچنین توضیح داد :هر
ســال این رقم 20درصدی متناســب با تورم افزایش خواهد یافت که سهم
بسیار خوبی است؛ سهم مسکن از تسهیالت هماکنون به بانکها ابالغ شده و
سهم هر واحد از تسهیالت ساخت نیز در استانها و شهرستانها ابالغ شده
است .این فرصت برای حوزه مسکن در کشور استثنایی است و بانکها نیز
در قانون موظف به پرداخت این تسهیالت هستند .ب ه گزارش پایگاه خبری
بانک مسکن ،این بانک همواره در پرداخت تسهیالت ساخت مسکن پیشرو
بوده و اکنون نیز بیشترین پرداختی را در نهضت ملی مسکن در مقایسه با
سایر بانک ها داشته است.
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گزارش از بازار سرمایه؛

شاخص کل بورس بیش از  ۸هزار واحد رشد کرد

بود و عدد دو میلیون و  ۶۱۴هزار واحد را به نمایش گذاشت.
بر اســاس این گــزارش ،در معامالت دیروز بــورس تهران،
نمادهای معامالتی فوالد ،شبندر ،وغدیر ،تاپیکو ،شپنا و نوری
با بیشترین افزایش ،تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص کل
بورس داشتند .در مقابل ،نمادهای معامالتی کگل ،تیپیکو و
وتجارت  ،بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس
داشــتند.با پایان فعالیت بازار ســرمایه در دومین روز کاری
بورس در هفته جــاری ،معاملهگران بورس  ۳میلیارد و ۹۸۶
میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب  ۳۸۳هزار و  ۷۴۶نوبت
معاملــه و به ارزش  ۲۷هزار و  ۵۸۹میلیارد ریال داد و ســتد
کردند.در بازار دیروز ،بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد
ن ) با  ۴.۸۹درصد رشد و پس از آن،
فسپا(گروهصنعتیسپاها 
نمادهای سشرق ،سپاها ،سصوفی و کاذر بود .همچنین نماد
ن ) با  ۴.۹۷درصد ،بیشترین
معامالتی لبوتان(گروهصنعتیبوتا 
کاهــش قیمت را داشــت و پس از آن نیــز ،نمادهای غدام،
خریخت ،کساپا و چفیبر قرار گرفتند.

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایــش  ۸۴۸۶واحدی
معــادل  ۰.۶۴درصدی به یک میلیــون و  ۳۴۳هزار و ۲۵۲
واحد رســید .همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۷۴
واحــدی به  ۱۹هزار و  ۲۰۹واحد رســید.به گزارش خبرنگار
ایبِنا ،دیروز تاالر شیشــهای در معامــات دومین روز کاری
هفته (یکشــنبه چهاردهم آذرماه  ،)۱۴۰۰شاهد تداوم روند
نزولی شاخصهای منتخب بود .به گونهای که شاخص قیمت
(وزنی-ارزشی) ،با افزایش  ۲۱۰۴واحدی معادل  ۰.۶۴درصد
به رقم  ۳۳۳هزار و  ۸۸واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز ،با
رشد  ۴۳۰واحدی ،عدد  ۳۶۳هزار و  ۳۴۷واحد را به نمایش
گذاشت .شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش  ۲۷۰واحدی
به رقم  ۲۲۸هزار و  ۷۰۹واحد رسید.همچنین شاخص سهام
آزاد شــناور ۱۲۰۶۳ ،واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک
میلیون و  ۷۱۱هزار واحد رســید .همچنین شاخص بازار اول
با  ۶۹۶۶واحد افزایش به رقــم یک میلیون و  ۱۳هزار واحد
رسید و شاخص بازار دوم نیز ،با  ۱۴۷۴۰واحد افزایش همراه

بانک مرکزی به بانکها تاکید کرد

تسریع در پرداخت وام ازدواج با اخذ وثایق قانونی
بانک مرکزی در نامهای خطاب به شبکه بانکی ،نسبت به بررسی و اعطای تسهیالت قرضالحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرد و خواستار
تسریع در این امر شد.به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی اعالم کرد که پیرو تأکیدات پیشین در خصوص تسریع در تعیین شعبه و تسهیل در اعطا و دریافت وثایق برای
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج و نیز طرح شکایاتی از سوی متقاضیان مبنی بر سختگیری شعب بانکها در اعطای تسهیالت یاد شده ،این بانک خواستار بررسی و
اعطای تسهیالت قرضالحسنه ازدواج درچارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه و تسریع آن از سوی شبکه بانکی شد.گفتنی است ،از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰۰
هزار فقره تســهیالت ازدواج ،معادل  ۶۰هزار میلیارد تومان توســط شبکه بانکی پرداخت شده است .در پایان خاطرنشان میشود ،شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۹
نیز ۸۲۵ ،هزار فقره تسهیالت ازدواج معادل  ۴۳هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بود.طبق قانون بودجه در سال جاری تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از
زوجها معادل  ۷۰میلیون تومان و با دوره بازپرداخت  ۱۰ساله تعیین شده است.همچنین ،به منظور کاهش سن ازدواج جوانان ،بانک مرکزی مکلف شد که تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر  ۲۵سال و زوجهای زیر  ۲۳سال واجد شرایط دریافت تسهیالت ازدواج را تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان افزایش دهد و بانکها باید
برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی ،یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

رتبههای برتر آزمون سراسری امسال
نیز ،برای چهاردهمین سال متوالی
راتبهگیران(بورسیه) پاسارگاد شدند
بانک پاســارگاد برای چهاردهمین ســال پیاپی ،برگزیدگان
آزمون سراســری را تحت پوشــش بــورس (رتبه) تحصیلی
خــود قرار داد.به گزارش راحله شــهرابی مدیر روابطعمومی
بانک پاســارگاد ،این بانک همراســتا با سیاســتهای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی خود ،برای چهاردهمین سال پیاپی
از ســال  ،1387رتبههای برگزیده آزمون سراسری  1400را
در هر پنج گروه آزمایشی مورد حمایت قرار داد و با اختصاص
بورس تحصیلــی (رتبه) از این نخبگان تقدیــر کرد .به این
ترتیب که تا هر مقطعی که این دانشــجویان در داخل کشور
مشغول تحصیل باشند ،هرماهه مبلغ بورس تحصیلی (رتبه)
به حســاب آنها واریز میگردد .عــاوه بر این ،به هر یک از
برگزیدگان آزمون سراســری نیز ،سهام بانک پاسارگاد تعلق
میگیرد و بدیــن ترتیب این گرامیان به جمع ســهامداران
بانک میپیوندند.گفتنی اســت بهدلیــل رعایت پروتکلهای
بهداشــتی جهت پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا ،مراسم
تقدیر از رتبههای برتر آزمون سراسری سال جاری ،بهصورت
برخــط و از طریــق ارتباط مجــازی با برگزیدگان ســاکن
شهرســتان و حضور پنج نفر از رتبههای برتر ســاکن تهران
برگزار شد .طی این جلســه ،دکتر مجید قاسمی ،مدیرعامل
بانک پاسارگاد ضمن تبریک به این عزیزان ،به اقدامات بانک
و گروه پاسارگاد در حوزۀ مســئولیت اجتماعی و حمایت از
فعالیتهای علمی و فرهنگی از جمله تأســیس و گســترش
دانشگاه خاتم با ایجاد امکان تدریس رشتههای تحصیلی روز
مانند مهندســی داده و علوم همگرا اشاره کرد .دکتر قاسمی
همچنیــن در بخش دیگری از گفتوگــوی صمیمانۀ خود با
برگزیدگان آزمون سراسری  1400استمرار آبادانی و توسعۀ
کشــور عزیزمان ایران را در گرو تالش و تعهد جوانان نخبه
و مستعدی مانند برگزیدگان آزمون سراسری امسال دانست.
نخبگان کنکور سراســری نیز طی ســخنان خود ضمن ابراز
قدردانی از توجه ویژه بانک پاســارگاد به جوانان آیندهســاز
کشور ،این اقدام را که بدون هیچ چشمداشتی انجام میشود،
منحصربهفرد و عاملی برای تقویت انگیزه و تالش در راستای
ساخت آیندهای روشن برای کشور عزیزمان توصیف کردند.

پشتیبانی از طرحها و پروژههای صنعتی باهدف رونق تولید؛

تولید با حمایت بانک پارسیان جان تازه می گیرد
مدیرعامل بانک پارسیان روز پنجشنبه  11آذرماه  1400با حضور در محل کارخانههای ریسندگی،
بافندگی پوشاک جامعه ،از مراحل مختلف تولید در این مجموعه بازدید کرد.کورش پرویزیان در
ادامــه بازدیدهای ادواری از بنگاهها و کارخانهها تولیدی و صنعتی که باهدف پشــتیبانی و مانع
زدایی از تولید صورت میگیرد؛ از خطوط تولید کارخانههای ریسندگی ،بافندگی پوشاک جامعه
دیدن کرد و از نزدیک با فعالیتهای مختلف این کارخانه آشــنا شد.وی همچنین در این بازدید
مشکالت و مسائل این مجموعه را مورد بررسی و ارزیابی قرارداد و آمادگی این بانک را برای تأمین
مالی طرحهای توسعهای در زمینه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اعالم کرد.دکتر پرویزیان در
گفتوگو با مدیران و کارکنان این مجموعه با تأکید بر این اینکه حمایت از مجموعههای تولیدی
و صنعتی دارای توجیه اقتصادی در ســال «تولید ،پشتیبانیها و مانع زدایی ها « ،در دستور کار
بانک پارســیان قرار دارد ،افزود :در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ،سیاست بانک پارسیان رفع
موانع تولید و کمک به ایجاد اشتغال در کشور است.محمدرضا مصلحی مدیرعامل کارخانه پوشاک
جامعه هم با قدردانی از حضور مدیرعامل بانک پارســیان در این مجموعه ،مراحل مختلف تولید
شامل ریسندگی ،بافندگی و پوشاک را برای ایشان و هیات همراه تشریح کرد.شرکت کارخانهها
ریســندگی ،بافندگی و پوشاک جامعه در ســال  1364بر اساس نیاز جامعه ایرانی بنا گردیده و
مجموعهای کام ًال غیرانتفاعی است که با بهکارگیری آخرین فناوری صنعت نساجی جهان و نیز
نوآوری در تولید ،توانسته است امروزه نقطه درخشانی از یک صنعت بزرگ شود ،که تولیدات آن
ازنظر کیفی با بهترین محصوالت فاستونی دنیا رقابت کند.

خرید کاالی تخفیفدار از فروشگاههای افق کوروش در
 406شهر برای دارندگان کارت هواداری پرسپولیس
دارندگان کارت هواداری پرسپولیس میتوانند در  406شهر کشور از فروشگاههای زنجیره ای افق
کــوروش ،انواع اقالم مورد نیاز خــود را با تخفیف خریداری کنند.به گزارش روابط عمومی بانک
گردشــگری ،افق کوروش در حال حاضر بیش از  2800مرکز خرید در  406شهر کشور دارد که
انواع کاالهای خوراکی و مصرفی شــامل مواد غذایی ،نوشــیدنی و  ...را به صورت خرده فروشی
عرضه میکند.میزان تخفیف کاالها برای روی فاکتور در مراکز خرید افق کوروش برای دارندگان
کارت هواداری پرسپولیس بستگی به میزان خرید دارد.خرید کاال در مدت یک ماه برای مبلغی
بین  100تا  200هزار تومان به میزان یک درصد تخفیف ،بین  200تا  300هزار تومان  2درصد،
بیــن  300تا  400هزار تومان  3درصد و خرید از  400هزار تومان به باال  4درصد تخفیف برای
دارندگان کارت هواداری پرســپولیس درنظر گرفته شده است.بانک گردشگری به عنوان حامی
رســمی باشگاه فرهنگی ورزشی پرســپولیس ،کارت هواداری پرسپولیس را از آبان ماه سال 99
با نشــان هویت این باشگاه برای هواداران باشــگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران طراحی و
ارائه کرده است.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي  -ساده
نوبت دوم شماره آگهی  87300067 :شناسه آگهی1232760 :
منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد خريد باتری نیکل کادمیوم (طبق مشخصات اسناد
مناقصه) به شــماره  2072800069را از طريق ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار
نمايد .کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگشايي پاکت ها ازطريق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد .متقاضیان شــرکت در مناقصه در صورت عدم
عضويت در سامانه  ،نسبت به ثبت نام ودريافت گواهی امضای الکترونیکی (بصورت برخط )
برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
 )1تاريخ انتشار فراخوان  :روز دوشنبه تاريخ  14آذر ماه به شماره  2000092678000066مي
باشد.
 )2مهلت دريافت اســناد مناقصه از ســامانه ستاد تا  :روز دوشــنبه ساعت  18:00تاريخ:
1400/09/22

 )3مهلت ارائه پیشنهادات  :ساعت  12:00روز شنبه 1400/10/04
 )4زمان بازگشايي پاکت ها  :ساعت  14:00صبح روز سه شنبه تاريخ 1400/10/07
 )5نوع و مبلغ تضمین شــرکت درفرآيند ارجاع کار :ضمانتنامه معتبردر معامالت دولتي با
رعايت مفاد آئین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره  /123402ت  50659ه مصوب
 1394واصالحیه شماره /5211ت  57592ه مصوب  - 1400مبلغ تضمین شرکت در فرآيند
ارجاع کار  4/300/000/000ريال میباشد.
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حضور مدیرعامل بیمه تعاون در پنل «تحول
دیجیتال در صنعت بیمه و مدیریت ریسک و
پیشگیرانه خسارت»
مدیرعامل بیمه تعاون در پنل «تحول دیجیتال در صنعت بیمه و مدیریت ریسک
و پیشگیرانه خســارت» پژوهشکده بیمه حضور خواهد داشت.به گزارش روابط
عمومی بیمه تعاون ،یونس مظلومی ،مدیرعامل این شرکت در روز یکشنبه 14
آذرماه از ساعت  16الی  18در پنل تخصصی «تحول دیجیتال در صنعت بیمه
و مدیریت ریسک و پیشگیرانه خسارت» که از سوی پژوهشکده بیمه برگزار می
شــود حضور خواهد داشت؛ این پنل در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه
الزهرا برگزار خواهد شد.شایان ذکر است که در این پنل مقاله های «ارائه مدلی
سیســتماتیک به منظور مدیریت دارایی و بدهی با استفاده از جریانات نقدی با
تکیه بر فناوری هوش تجاری» از سوی محمدامین رحیم زاده؛ «ارائه روشی برای
پیشــبینی خسارت در بیمه نامه های شــخص ثالث اتومبیل» از سوی فرنوش
معنوی؛ «شناسایی و ارزیابی ریســک های ناشی از تحول دیجیتال در صنعت
بیمه» از سوی فریدون رهنمای رودپشتی و مقاله «شناسایی تأثیرات روندهای
دیجیتال بر سیســتم ها و تصمیمات مدیریت ریسک موسسات بیمه» از سوی
مریم سلماســی ،مدیر ریسک و تعالی سازمانی شرکت بیمه تعاون ارائه خواهد
شد.
مدیر عامل بانک سینا مطرح کرد:

مشارکت بانک سینا در ساخت  3مدرسه و 2
خانه محرومان در شهرستان زلزله زده اندیکا
مدیر عامل بانک ســینا از مشــارکت این بانک در ســاخت  3مدرسه و  2خانه
محرومان در شهرســتان اندیکا در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و با
هدف تسریع در بازسازی زیرساخت ها و فضاهای آموزشی آسیب دیده از زلزله
خبرداد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ دکتر ایمانی افزود :این اقدامات در
تداوم اقدامات خیرخواهانه بانک سینا در اجرای سیاست ها و طرح های حمایتی
جهت آســیب دیدگان زلزله اندیکا است که بخشی از آن مربوط به کمک های
کارکنان بانک جهت خرید پوشــاک و اقالم خوراکی مورد نیاز است.مدیر عامل
بانک سینا افزود :به منظور متمرکز شدن کمک های اهدایی بانک به زلزله زدگان
اندیکا و نیز دشــواری تردد به آن مناطق و تسریع در ارسال ملزومات مورد نیاز
این عزیزان ،مســئوالن قرارگاه جهادی مهندس حاج احمد متوســلیان با بانک
سینا همکاری خواهند داشت.دکتر ایمانی در ادامه از بانک سینا به عنوان بانکی
پیشگام در اجرای مسئولیت های اجتماعی نام برد.

حضور مدیرعامل بانک ملت در هشتمین
نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی
مدیرعامل بانک ملت در راس هیاتی از مدیران ارشد این بانک در آیین افتتاحیه و
هشتمین نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی و سیزدهمین نمایشگاه
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری کشــور با تاکید بر صنعت پتروشیمی ،در
جزیره کیش حضور یافت.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،رضا دولت آبادی
با همراهی دیبائی ،حمیدی ،ابراهیمی ،خوارزمی و مقدسی معاونان مدیرعامل،
کمالوند و صابریان مدیران امور ،کیوانی مدیر شــعب خوزســتان و نمازی مدیر
شعب اســتان بوشــهر ،در آیین افتتاحیه دو نمایشــگاه بورس ،بانک ،بیمه و
خصوصی ســازی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور با تاکید بر صنعت
پتروشــیمی حضور یافت.براســاس این گزارش ،آیین افتتاحیه در سالن خلیج
فارس مرکز همایش های بین المللی کیش و با حضور دکتر سعید محمد دبیر
شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و تعدادی از مدیران عالی رتبه شرکت
های صنعتی و پتروشیمی و بانک های کشور برگزار شد.
سرپرست بانک کارآفرینخبر داد :

استقبال از خدمات مالی بانک کارآفرین در
اینوکس کیش
سرپرســت بانک کارآفرین از آغاز تعامالت جدید بانک کارآفرین با شرکت
هــای تولیدی خبر داد و گفت:طی مذاکرات انجام شــده با شــرکت های
تولیدی ،فعاالن بازار سرمایه فعالیت بانک کارآفرین در تامین مالی و توسعه
تعامل با شــرکتهای فعال گســترش خواهد یافت.به گزارش روابط عمومی
بانک کارآفرین ،دکتر احمد بهاروندی عضو هیأت مدیره و سرپرســت بانک
کارآفرین در حاشــیه برگزاری نمایشگاه اینوکس کیش با بیان این مطلب
گفت :بانک کارآفرین با هدف معرفی محصوالت و همچنین کمک به حوزه
تولید و اشــتغال مخصوصا در حوزه کارآفرینی به نمایشگاه اینوکس کیش
رفت و در این راستا نیز جلسات متعددی با شرکتهای متعدد تولیدی برگزار
شــد.وی با اشاره به سبد محصوالت بانک کارآفرین و ارائه خدمات مختلف
مالی ،گفت :در نشست های متعددی که با فعاالن بازار سرمایه و شرکتهای
تولیدی برگزار شــد ،زنجیره خدمات مالی بانک کارآفرین ارائه و با استقبال
خوبی از سوی شرکتهای مذکور مواجه شد ،که به نظر می رسد این نشست
ها در آینده نزدیک موجب تعامالت بیشتر با بخش های مختلف شود.
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اومیکرون چه تهدیدهایی برای اقتصاد جهانی دارد؟

اندکی بیش از یک ســال از موفقیت واکسن کرونا در تستهای
بالینی ،احســاس وحشــت زیادی بار دیگر جهان را در برگرفته
اســت .ســویه اومیکرون ویروس کرونا که برای نخستین بار ۲۴
نوامبر شناسایی شد ،ممکن اســت بتواند سیستم دفاعی ایجاد
شــده از طریق واکسیناســیون عمومی یا ابتالی به کرونا را دور
بزند .ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کرده است که اومیکرون
یک ریسک جهانی بسیار باالســت .رئیس شرکت مدرنا – یکی
از شــرکتهای تولیدکننده واکســن کرونا – هشــدار داده که
واکســنهای موجود ممکن اســت در مقابله با نــوع جدید به
شــدت جهش یافته با مشــکل روبــهرو شــوند .در مواجهه با
چشمانداز ترسناک محدودیتهای بیشتر ،مرزهای بسته شده و
مصرفکنندگان عصبی ،سرمایهگذاران با فروش سهام شرکتهای
هواپیمایی و هتلهای زنجیرهای به این موضوع واکنش نشــان
دادهاند .قیمت نفت تقریبا  ۱۰دالر در هر بشــکه کاهش یافته و
به زعم تحلیلگران این نوع از کاهش با چشمانداز رکود اقتصادی
در آینده مرتبط اســت.اقتصاد آنالین – اکرم شعبانی؛ به گزارش
اکونومیست ،اگرچه خیلی زود است که بگوییم آیا این  ۳۵جهش
بر روی پروتئین اسپایک اومیکرون منجر به آلودگی و کشندگی
بیشتر در مقایسه با ســویه غالب دلتا میشود یا خیر؟ با تجزیه
و تحلیل دادهها در هفتههای آینده توســط دانشمندان ،تصویر
اپیدمیولوژیک این سویه مشخصتر خواهد شد .اما خطر گسترش
موج این سویه از کشوری به کشور دیگر بار دیگر بر اقتصاد جهانی
لنگر انداخته و سه خطر موجود کنونی را تشدید میکند.نخستین
خطر آن است که محدودیتهای شدیدتر در کشورهای ثروتمند
به رشــد اقتصادی آسیب خواهد رســاند .بر اساس اخبار مربوط
به این نوع ،کشــورها در تالش هستند تا مسافرتها از آفریقای
جنوبی یعنی جایی که ویروس برای نخستین بار در آنجا شناسایی
شد را مسدود کنند ،بر همین اساس اسراییل و ژاپن مرزهای خود
را کامال بسته و بریتانیا شرایط قرنطینه جدیدی وضع کرده است.
این ســویه همهگیر خیلی ناگهانی به دوره آزاد سفرهای جهانی
پایان داد .اگرچه در امسال محدودیتهای مسافرتی روند کاهشی
در پیش گرفته بود اما اخبار هفته گذشته بیانگر آن بود که مرزها
با سرعتی بیشتر از آنکه باز شــوند ،بسته خواهند شد.گسترش
اومیکــرون همچنین به احتمال زیــاد برخی از تغییر مکانهای
داخلــی را هم محدود خواهد کرد .اروپا بســیاری از فعالیتهای
داخلــی را حتی قبل از ورود این ســویه ممنوع کــرده بود تا با
گســترش بیشتر سویه دلتا مبارزه کند .در همین راستا ایتالیا از
ورود افراد واکسینه نشده به رستورانهای سرپوشیده جلوگیری
میکند ،پرتغال حتی واکســینه شــدگان را برای ورود به چنین

فضاهایی ملزم به ارائه تست منفی کرونا کرده و اتریش در قرنطینه
کامل قرار گرفته است .بهبود صنایع خدماتی عظیم در کشورهای
ثروتمنــد ،از خدمات مهمانداری تا برگــزاری کنفرانسها ،که
مدتها در انتظار آن بودیم ،در چنین شــرایطی به تعویق افتاده
اســت.یک اقتصاد غیرمتعادل خطر دوم است که میتواند تورم
رو به افزایش را بیشــتر افزایش بدهد .این بزرگترین ریسک در
آمریکاست ،جایی که محرکهای مالی بیش از حد جو بایدن در
قامت رئیسجمهوری اقتصاد را بیش از حد داغ کرده و قیمتهای
مصرفکننده در ماه اکتبر نســبت به مدت مشابه سال گذشته
افزایش  ۶.۲درصدی به ثبت رســانده که باالترین میزان تورم در
سی سال گذشته بوده است .اما بر اساس دادههای بلومبرگ ،تورم
در دیگر کشــورهای دنیا هم به شکل قابل توجهی باالست و در
ســطح جهانی به  ۵.۳درصد رسیده است.ممکن است فکر کنید
اومیکرون تورم را با کاهش فعالیتهای اقتصادی کاهش خواهد
داد امــا این اهرم در واقع میتواند برعکس عمل کند .قیمتها تا
حدودی به این دلیل افزایش مییابند که مصرفکنندگان کاالی
زیادی مورد مصرف قرار میدهند و زنجیره تامین را در کاالهای
مختلف حتی به عنوان مثال چراغهای کریسمس تحت فشار قرار
میدهند .درحالحاضر هزینه حملونقل یک کانتینر از آســیا به
آمریکا فوق العاده باالست .برای کاهش تورم کلی ،مصرفکنندگان
باید هزینههای خود را به ســمت خدماتی از جمله گردشگری و
رســتوران بازگردانند که اومیکرون ممکن است این مسئله را به

پس از پایان دور اول مذاکرات وین؛

واشنگتن از احتمال تحریمهای بیشتر علیه
ایران خبر داد

یک مقــام وزارت خارجه آمریکا از احتمال وضع تحریمهای بیشــتر علیه
ایران پــس از پایان مذاکرات اخیر خبر داد.به گــزارش خبرگزاری مهر به
نقــل از رادیو آمریکا ،یــک روز پس از پایــان دور اول مذاکرات با ایران در
ویــن ،پایتخت اتریش ،حال یک مقام وزارت خارجه آمریکا از احتمال وضع
تحریمهای بیشــتر علیه ایران خبر داده است.این مقام ارشد وزارت خارجه
آمریکا در جمع خبرنگاران اعالم کرد :ایران در دور هفتم مذاکرات هستهای
پیشــنهادهایی ارائه کرد که هر آنچه پیش تر در مورد آن موافقت شده بود
را به عقب برگرداند؛ یعنی هر یک از مصالحههایی که ایران در شــش دور
مذاکرات مطرح کرده بود ،و همه مصالحههایی را که دیگران و بهویژه ایاالت
متحده ارائه کرده بودند را به عنوان مبنا تلقی کرده و سپس درخواستهای
بیشــتری ارائه کرد.این مقام وزارت خارجه آمریکا در عین حال گفته است
که نمیداند دور بعدی مذاکرات چه زمانی از ســر گرفته میشود و همزمان
ادعا کرد« :اگر به این نتیجه برســیم که ایران توافق هستهای را نابود کرده
اســت ،تصور میکنیم تحریمهای بیشتری در راه باشد».ادعای مقام وزارت
خارجه آمریکا که اشــارهای به نام آن نشده در حالی صورت گرفته که ایران
دو پیش نویس پیشنهادی را درباره تحریمها و اقدامات هستهای ارائه کرده
اســت که اگر مذاکرات به توافق منجر شــود ،باید انجام شوند و این پیش
نویس های پیشنهادی در تالش برای پیشبرد مذاکرات ،مطابق با مفاد توافق
هســتهای  ۲۰۱۵که رســماً به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
شناخته میشــود ،تهیه شدهاند.روز گذشــته همچنین میخائیل اولیانوف
نماینده روســیه در مذاکرات وین اعالم کــرد که دور هفتم گفتگوها میان
ایران و  ۴+۱تمام نشده و ادامه خواهد یافت.وی در توضیح این مطلب افزود:
طرفین گفتگو تصمیم گرفتند که یک وقفه فنی داشته باشند ،به ویژه برای
آنکه از پایتختهایشان مشورت بگیرند و درباره نحوه پیشرفت کار فکر کنند.
اولیانوف در بخش دیگری از اظهارات خود گفت :تمایل تهران برای گرفتن
ضمانــت مبنی بر اینکه برجام دوباره به وضعیتی که در دوران ترامپ پیش
آمد؛ گرفتار نمیشود ،کام ً
ال منطقی است.
البرهان:

بعد از انتخابات  ۲۰۲۳ارتش
از سیاست میرود

فرمانده ارتش ســودان اعالم کرد که ارتش پــس از انتخابات برنامه ریزی
شده برای سال  ،۲۰۲۳عرصه سیاست را ترک خواهد کرد.به گزارش ایسنا،
عبدالفتاح البرهان ،فرمانده ارتش سودان در مصاحبه با رویترز گفت :وقتی
یک دولت منتخب بیاید ،ارتش و نیروهای نظامی نقشــی در امور سیاسی
نخواهند داشت و این وضعیت عادی و از قبل توافق شده است.وی همچنین
گفت که «نشانههای مثبتی» از حمایت مجدد جامعه بین الملل از خارطوم
وجود دارد.البرهان که ریاست شورای حاکمیت انتقالی در سودان را بر عهده
دارد ،تاکید کرد که حزب منحل شده «کنگره ملی» به هیچ وجه بخشی از
مرحله انتقالی در این کشور نخواهد بود.وی به توافق سیاسی امضا شده در
 ۲۱نوامبر با عبداهلل حمدوک ،نخست وزیر مدنی سودان که پس از گذراندن
حدود یک ماه در حبس خانگی به ســمت خود بازگشت ،اشاره کرد و گفت
انتظار می رود دولت آتی دولتی متشکل از شخصیتهای تکنوکرات باشد.
البرهان همچنین با اشــاره به اینکه ســودان به تحقق عدالت متعهد است،
گفت :مــا با دادگاه کیفری بینالملل برای حضــور در برابر محاکم قضایی
توافقهایی داریم .ما متعهد به تحقق عدالت و پاسخگویی مجرمان هستیم.

همزمان با شدت گرفتن موج سویه
جدید کرونا موســوم بــه امیکرون،
اعتراضــات علیــه محدودیتهــا و
قرنطینــه کرونایی در بســیاری از
نقاط اروپا از جمله انگلیس ،اتریش
و هلند افزایش یافته است.به گزارش
ایسنا ،به نوشته روزنامه دیلی میل،
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده
که با وجود شیوع سویه جدید کرونا
و مشاهده آن در  ۳۸کشور اما کسی
از ابتال به این سویه جدید جان خود
را از دســت نداده است .با این حال،
مقامهای جهانی اقدامات بیشــتری
را از جملــه وضع جریمههای نقدی
برای ترغیب مردم به واکسیناسیون
در نظــر گرفتهاند.اما ایــن اقدامات
باعث شــده تا بســیاری از مردم در
سراسر اروپا دست به اعتراض بزنند؛
در اتریش افرادی که واکسینه نشدند
و قوانیــن کرونایی را نقض میکنند
که تــا  ۱۱دســامبر ســال جاری
میالدی تمدید شده ،باید جریمهای
تا  ۵۰۰یــورو بپردازنــد .هر فردی
هم کــه از چکآپهای واکســینه

تاخیر بیندازد .این سویه همچنین میتواند باعث ایجاد قفلهای
بیشتر بر کشورهای کلیدی تولیدی از جمله ویتنام و مالزی شده
و مشکالت عرضه را هم تشــدید کند .در همین راستا کارگران
محتاط هم ممکن است برای بازگشت به کار درخواست افزایش
دســتمزد کنند.این ممکن اســت یکی از دالیلی باشد که جروم
پــاول رئیس فدرال رزرو در ســیام نوامبر اعالم کرد که طرفدار
سیاســتهای انقباض پولی است .این موضع درست است ،اما در
عین حال خطرات خود را به همراه دارد .اثرات این سرریز میتواند
به اقتصادهای نوظهور آسیب بزند ،اقتصادهای نوظهور در صورت
در پیش گرفتن سیاســتهای انقباض پولی فدرال رزرو از خروج
ســرمایه و کاهش ارزش ارز داخلی خود رنج خواهند برد.اگرچه
همزمان اقتصادهای نوظهور ذخایر بیشــتری در اختیار دارند و
در مقایسه با تالش ناموفق فدرال رزرو برای کاهش محرکها در
خالل بحران شدید سال  ،۲۰۱۳کمتر به بدهیهای ارزی خارجی
وابســتگی دارند .برزیل ،مکزیک و روسیه درحالحاضر نرخهای
بهره را افزایش دادهاند که به جلوگیری از تورم کمک میکند ،اما
ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد آن هم درست در زمانی
که ســویه جدیدی از کرونا در حال ظهور است .ترکیه اما در این
میــان برعکس عمل کرده و نرخ بهره را کاهش داده و در نتیجه
با ســقوط شــدید ارز داخلی خود مواجه شده است .اقتصادهای
نوظهور بیشــتر ممکن است با انتخابی روبهرو شوند که خود هم
نســبت به آن رغبتی ندارند.خطر نهایی کمتر از بقیه احســاس

میشود :کندی رشد اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ
جهان .اگرچــه چندی پیش چین یک نمونه درخشــان از تاب
آوری اقتصــادی در برابر همهگیری کرونا بود .با این وجود امروز
بــا بحران بدهی در صنعت امالک خود ،کمپینهای ایدئولوژیک
علیه مشاغل خصوصی و سیاست ناپایدار «کووید صفر » دست و
پنجه نــرم میکند که در صورت بروز موارد جدید ،قرنطینههای
شدید محلی اعالم خواهد کرد .حتی در شرایطی که دولت به فکر
تحریک اقتصادی است ،رشد اقتصادی به حدود  ۵درصد کاهش
یافته است .به جز شوک کوتاهی که هنگام شروع همهگیری رخ
داد ،این کمترین میزان رشد اقتصادی در طول سی سال گذشته
بوده است.اگر مشخص شود که اومیکرون از نوع دلتا قابل انتقالتر
است ،اســتراتژی چین را دشوارتر خواهد کرد .از آنجایی که این
سویه سرعت انتقال بیشــتری دارد ،چین ناچار برای ریشه کن
کردن آن در هر بار شــیوع ،قرنطینه سختتری در پیش بگیرد
و همین مسئله به رشد اقتصادی آسیب خواهد زد و زنجیرههای
تامیــن را تحت تاثیر قرار خواهد داد .اومیکرون همچنین ممکن
است خروج چین از سیاست کووید صفر را پیچیدهتر کند چرا که
موج ابتالیی که به ناچار از انتشار ویروس ناشی میشود ،میتواند
بزرگتر باشد و در نتیجه اقتصاد و سیستم مراقبتهای بهداشتی
را تحت فشار بیشتری قرار دهد .این امر به ویژه با توجه به سطوح
پایین ایمنی ناشــی از موارد ابتال در چین و ســواالتی در مورد
چگونگی عملکرد واکسن صادق است.

سویههای آزاردهنده و هفتههای نگران کننده
این همه تاریکی این جریان نیســت .جهان شــاهد تکرار بهار
 ۲۰۲۰نخواهــد بود و تولید ناخالص داخلی افت چشــمگیری
نخواهد داشــت .گلدمن ســاکس اعالم کرده اســت که مردم،
شــرکتها و دولتها با این ویروس ســازگار شــدهاند ،به این
معنی کــه ارتباط میان تولید ناخالص داخلی و محدودیتهای
مســافرتی و رفتاری درحالحاضر یک ســوم آن چیزی است
که پیشتر وجود داشــته است .برخی از تولیدکنندگان واکسن
انتظار دارند که دادههای جدید بیانگر آن باشد که واکسنهای
کنونی با ســویههای جدید هم مقابله خواهند کرد و اگر ناچار
باشند شرکتها و دولتها میتوانند طی ماههای آینده در سال
 ۲۰۲۲اقدام به تولید واکسن و داروهای جدید کنند .حتی اگر
اومیکرون ،یا در آینده رو ،پی یا ســیگما تهدیدی برای رشــد
و افزایش تورم باشــد ،جهان به تازگی یک یادآوری گستاخانه
دریافت کرده است که مسیر ویروس برای تبدیل شدن به یک
بیماری بومی هموار نخواهد بود.

اروپا در موج اعتراضات علیه
محدودیتهای کرونایی
تبعیت نکند ،تا  ۱۴۵۰یورو جریمه
میشود.در وین هزاران تن علیه این
محدودیتها دست به اعتراض زدند.
معترضان در ویــن پالکاردهایی در
دست داشــتند که رویشان «خودم
تصمیم میگیرم»« ،اتریش را یک بار
دیگر باشکوه میکنیم» و «انتخابات
جدید» -اشاره به تنشهای سیاسی
اخیر در این کشــور -نوشــته شده
بود.حدود  ۱۲۰۰مامور پلیس برای
رسیدگی به اعتراضات در وین حضور
داشتند .پلیس گفته که آنها همچنان
به معترضان گوشزد میکردند که از
ماســک اســتفاده کرده و افرادی را
که از این کار امتناع کردند ،جریمه
میکردنــد .یک کمیتــه از پارلمان
اتریش نیز اخیرا مدت زمان قرنطینه
را تــا  ۲۰روز تمدید کــرد و دولت
گفته کــه ایــن طوالنیترین زمان

نشست احزاب راست افراطی پوپولیست
اروپا در ورشو

رهبران راســت افراطی و ناسیونالیست از چندین کشور اتحادیه اروپا روز
شــنبه در ورشو نشستی برگزار کردند که هدف از آن نشان دادن ظاهری
از همکاریها در بحبوحه اختالفات عمیق اســت.به گزارش ایسنا ،به نقل
از دویچهوله ،هدف از این نشست ایجاد ارتباط میان احزاب مختلف راست
افراطی اســت که در پارلمان اتحادیه اروپا به دو دســته تقسیم شدهاند.
آنها همچنین درباره تغییر «کاراکتر و شــخصیت اتحادیه اروپا» صحبت
کردند .لهستان و مجارستان در حال حاضر با بروکسل (مقر اتحادیه اروپا)
بر ســر نقضهایی که آنها در رابطه با اصول اجرای قانون مرتکب شدهاند،
اختالفات شــدیدی دارند.این گردهمایی همچنین در بحبوحه تالشها
برای رفع اختالفات میان شــاخههای مختلف احزاب راست افراطی اروپا
بر ســر ارتباطات با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه صورت گرفت.
در همین حال مردم علیه این نشست رهبران راست افراطی اروپا از جمله
مارین لوپن از فرانسه ،ویکتور اوربان از مجارستان و یاروسالو کاچینسکی
از لهســتان دست به اعتراض زدند؛ رهبرانی که در ورشو گردهم آمدند تا
درباره اتحاد بیشــتر در اتحادیه اروپا گفتوگو کنند.حزب حاکم «قانون و
عدالت» لهســتان میزبان این گردهمایی موسوم به «نشست ورشو» بود.
عــاوه بر مارین لوپن و ویکتور اوربان ،ســانتیاگو آباســکال ،رهبر حزب
«بُکس» اسپانیا و نمایندگانی از حزب «آزادی» اتریش نیز در این نشست
حضور داشتند.این در حالی است که هیچ نمایندهای از حزب آلترناتیو برای
آلمان( )AfDو حزب «لگا» ایتالیا در این نشست حضور نداشت.اوربان روز
جمعه وارد لهستان شد تا با ماتئوش موراویتسکی ،نخست وزیر این کشور
دیدار کند .این دو رهبر ناسیونالیســت با مشکالتی در اتحادیه اروپا و در
داخل کشورهایشان مواجه هستند.

است.اتریش با جمعیتی  ۸.۹میلیون
نفری ۱.۲ ،میلیــون مورد ابتالی به
کرونــا دارد و بیش از  ۱۲هزار مورد
مرگ ناشی از ابتالی به این ویروس
از زمان آغاز پاندمی در سال گذشته
میالدی گزارش شــده است.اتریش
هم که شاهد باال رفتن هر روزه تعدا
مبتالیــان به کروناســت همین ماه
گذشــته میالدی نخستین کشوری
در غرب اروپا شــد کــه قرنطینه را
بار دیگر بــه جریان انداخت و گفت
که واکسیناســیون از فوریه ۲۰۲۲
اجبــاری اســت.صدها تــن هم در
یورک ،انگلیس دســت به «اعتراض
آزادی» زده و در مقابل ســاختمان
اصلی این شــهر تجمــع کردند.در
«اوترخت» هلنــد نیز چند هزار نفر
در اعتراض به محدودیتهای جدید
کرونایی که همیــن چند روز پیش

وضع شده ،تجمع کردند .معترضان
در خیابانهــای این شــهر دســت
به راهپیمایی زده و شــعار «آزادی
بهداشــتی همین االن!» سر دادند و
پرچمهای هلند را به دست گرفتند.
حضور گسترده پلیس نیز در سراسر
مسیر راهپیمایی به چشم میخورد.
بســیاری از معترضــان در هلنــد
میگویند این فشــارهای زیاد برای
اعمال محدودیتهای جدید کرونایی
از سوی دولت برای آن است که اگر
مــردم میخواهنــد در فعالیتهای
عمومــی و اجتماعی حضــور یابند،
باید واکسینه شوند.هلند در دو هفته
گذشته شاهد اعتراضاتی خشونتبار
نیز بوده اســت ،پــس از آنکه دولت
این کشور برنامههایی را برای ممنوع
کردن ورود افراد واکســینه نشــده
بیشــتر به اماکن عمومی وضع کرد.
این برنامهها با مخالفتهای گسترده
ای در پارلمــان از جمله از ســوی
احــزاب دولت ائتالفی نیز همراه بود
و البتــه هنوز ایــن برنامهها اجرایی
نشده است.

فایننشال تایمز:ریاض با بازگشت سفیرش به
بیروت موافقت کرده

نخســت وزیر لبنان ضمن تاکید بر لزوم پایبندی به سیاســت «خویشتنداری» ،از
لبنانیها خواســت در هیچ یک از موضوعاتی که توهین به کشورهای عربی قلمداد
شــده و به ضرر منافع لبنان اســت ،مداخله نکنند.به گزارش ایسنا ،نجیب میقاتی،
نخست وزیر لبنان در گفتگو با روزنامه «النهار العربی» درباره تماس سه جانبه میان
خود ،امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانســه و محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان
توضیح داد.وی اظهار داشــت که در این تماس به بن سلمان تاکید کرده لبنان عزم
خود را برای بازگرداندن روابط با عربســتان به دوران قبل از بحران جزم کرده است.
میقاتی در ادامه گفت که به بن سلمان درباره اجرای اصالحات اساسی که راهگشای
حمایت از لبنان در این شرایط دشوار و در همه سطوح باشد ،اطمینان داده است.وی
ادامه داد :طرفهای لبنانی باید با دقت شرایط را ارزیابی کنند و در هر موضوعی که به
ضرر برادران عرب و لبنانیها است ،دخالت نکنند.نخست وزیر لبنان در پایان خطاب
به لبنانیها گفت :زمان آن فرا رسیده که دوباره به سیاست خویشتنداری متوسل شده
و خود و کشورمان را درگیر آنچه که به ما ربطی ندارد ،نکنیم.تنش میان عربستان و
لبنان در پی انتشــار اظهارات قدیمی جورج قرداحی ،وزیر اطالع رسانی لبنان درباره
جنگ یمن که قبل از انتصاب این ســمت ضبط شــده بود ،آغاز شد و در نهایت به
استعفای قرداحی از این سمت منجر گشت.از سوی دیگر نشریه «فایننشال تایمز» به
نقل از یک مقام غربی گزارش داد که ریاض با بازگرداندن سفیر خود به بیروت موافقت
کرده اســت.به گفته این مقام غربی هنوز مشخص نیست آیا سفیر بازگردانده خواهد
شد یا خیر.فایننشال تایمز نوشت که ریاض بازگشت تماسها با لبنان را به سفر یکی
از رهبران غربی مشروط کرده بود و امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه هم با توجه
به نزدیک شدن به انتخابات فرانسه ،از فرصت استفاده کرده و با تشدید تحرکات در
این باره تالش کرد تا به موفقیتی به نفع خود دست یابد.
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گزیده خبر
ترور یک افسر اطالعاتی عراق

رســانه ها از ترور یک افسر اطالعاتی-امنیتی عراق در استان کربال خبر دادند.
شــفق نیوز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد :دو فرد مسلح شامگاه شنبه
ســوار بر موتورسیکلت ،سروان عباس کاظم عبدالواحد الخزعلی افسر اطالعاتی
شهرستان الحر در استان کربال را ترور کردند.این افسر اطالعاتی در بخش مبارزه
با تروریسم وابسته به وزارت کشور فعالیت داشت.وی از ناحیه سر و سینه مورد
اصابت گلوله قرار گرفت و بالفاصله جان باخت.

پاکستان وام  ۳میلیارد دالری از عربستان
دریافت کرد

مشــاور مالی نخست وزیر پاکســتان اعالم کرد که اسالم آباد به عنوان بخشی
از یک بســته حمایت اقتصادی وامی  ۳میلیــارد دالری از ریاض دریافت کرده
است«.شوکت ترین» مشاور مالی عمران خان نخست وزیر پاکستان در صفحه
رسمی توئیتر خود از دریافت این وام هنگفت از عربستان خبر داد.وام دریافتی از
ریاض طبق مفاد بسته حمایتی که ماه گذشته به امضا رسید ،به مدت یک سال
و با نرخ بهره  ۴درصد میباشد.پاکستان به علت کاهش ارزش پول ملی ،تورم باال
و مشکالت مالی دیگر با چالشهای اقتصادی فزایندهای روبرو است.بانک مرکزی
پاکستان برای مقابله با فشارهای ناشی از تورم ،نرخ بهره معیار را به  ۸.۷۵درصد
افزایش داد .این درحالیســت که تورم از  ۹.۲درصد در اکتبر به  ۱۱.۵درصد در
ماه نوامبر رســید.روپیه پاکستان از آغاز سال جاری میالدی بیش از  ۱۱درصد
از ارزش آن کاسته شده و روز جمعه ارزش آن در برابر یک دالر به  ۱۷۶رسید.
اعطای وام از جانب عربســتان به پاکستان یک هفته پس از توافق صندوق بین
المللی پول با پاکستان درباره اقدامات مورد نیاز برای احیای یک برنامه مالی ۶
میلیارد دالری که به حالت تعلیق در آمده بود ،صورت گرفت.اقتصاد پاکســتان
در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی تحت فشــار
اســت .عمران خان بارها قیمت نفت را در داخل کشور افزایش داده که همین
مســاله باعث انتقادات فراوانی از وی در داخل کشور شده است.کمکهای مالی
عربســتان سعودی به پاکستان در حالی است که نخست وزیر پاکستان در آبان
ماه به منظور شرکت در اجالسی با عنوان «ابتکار سبز خاورمیانه» طی سفری ۳
روزه ،اسالم آباد را به مقصد عربستان ترک کرده بود.

راست سنتی فرانسه اولین بار یک زن را
نامزد راهیابی به کاخ الیزه کرد

تهران -ایرنا -والری پکرس وزیر بودجه پیشــین فرانســه به عنوان نامزد حزب
راســتگرای جمهوریخواهان برای انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده این
کشور انتخاب شد.به گزارش شبکه خبری یورونیوز ،پکرس در دور دوم انتخابات
مقدماتی حزب جمهوریخواهان با کســب بیش از  ۶۰درصد آرا و شکست اریک
ســیوتی نماینده جناح تندروی حزب به اولین زنی تبدیل شــد که از ســوی
راســتگرایان سنتی فرانســه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی
میشود.این سیاستمدار  ۵۴ساله وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات
ریاست جمهوری اصالحات اقتصادی مورد نظرش را بدون توجه به مخالفتها و
اعتصابهای احتمالی اجرا خواهد کرد .او اولویت خود را اصالح قانون  ۳۵ساعت
کار در هفته عنوان کرده است تا به گفته وی کارگران و کارمندان بتوانند با کار
بیشــتر درآمد بیشتری داشته باشند.رئیس منطقه «ایل دو فرانس» که مواضع
ســختگیرانهای در قبال مهاجران اتخاذ کرده ،تاکید دارد در صورت راهیابی به
کاخ الیزه مهاجرانی را که به طور غیرقانونی وارد فرانسه شدهاند از کشور اخراج
خواهد کرد.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند -1:برابر
رای شماره  1400/1958آقای توفیق خانی فرزند محمد به شماره ملی  3859567519نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی ژیره ژان به مساحت  51937/80متر
مربع به شماره پالک  159فرعی از  73اصلی واقع در بخش  13دیواندره قریه دره سفته خریداری
از مالک رســمی آقایان محمود و محی الدین خانی -2برابر رای شماره  1400/2030آقای فواد
امیری فرزند محمد به شماره ملی  3859858998نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی
دیم به مشهوریت محلی ساوله به مســاحت  1000متر مربع به شمارع پالک  13002فرعی از
 58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان قلی رشید سعید و حسین
دهقانی -3برابر رای شــماره  1400/2025آقای صابر شاه محمدی فرزند عبداله به شماره ملی
 3858959952نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کویل گل به
مساحت  25688/06متر مربع به شماره پالک  371فرعی از  14اصلی واقع در بخش  14دیواندره
قریه وزمان خریداری از مالک رســمی آقای عبدالکریم رنجبر -4برابر رای شماره 1400/2023
آقای فرشــاد شاه محمدی فرزند عبداله به شماره ملی  3858961566نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین زراعتی دیم به مشــهوریت محلی کانی الوال معروف به جنب کارخانه ســیمان به
مساحت  49412/36متر مربع به شماره پالک  372فرعی از  14اصلی واقع در بخش  14دیواندره
قریه وزمان خریداری از مالک رســمی آقای عبدالکریم رنجبر -5برابر رای شماره 1400/1991
آقای محمد محمودی فرزند حسن به شماره ملی  3859567519نسبت به ششدانگ یک قطعه
باغ به مســاحت  5985/41متر مربع به شــماره پالک  141فرعی از  1اصلی واقع در بخش 17
دیواندره قریه دره اسب خریداری از مالک رسمی آقایان عارف محمد یونس عباس ناصر و محمد
کاکی -6برابر رای شــماره  1400/2002آقای محمد صالح رحمانی فرزند قاســم به شماره ملی
 3859267663نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان جاده
باشقشــالق به مساخت  36801/25متر مربع به ســمارع پالک  85فرعی از  51اصلی واقع در
بخش  17دیواندره قریه حیدر دیده بان خریداری از مالک رسمی آقای کیکاوس حسنی -7برابر
رای شــماره  1400/1870آتیه کشت پیشرو زاگرس به شناسه ملی  14006626047نسبت به
ســه دانگاز ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی پشت جاده باغچله (که
په ره که ون) به مســاحت  31511/31متر مربع به شــماره پالک  360فرعی از  9اصلی واقع
در بخــش  14دیواندره قریه آغه جری خریداری از مالک رســمی آقای محمد رحیمی -8برابر
رای شــماره  1400/2110آقای آقایار فالح زاده فرزند موالیار به شــماره ملی 3780727811
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت  260/80متر مربع به شماره
پــالک  13003فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای
عبداله حمیدی -9برابر رای شماره  1400/2101آقای عارف لطفی فرزند محمد به شماره ملی
 3859477862نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ مثمر به مساحت  5830/22متر مربع به شماره
پالک  419فرعی از  12اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه سرقلعه خریداری از مالک رسمی
آقای محمد لطفی -10برابر رای شماره  1400/2112آقای منصور زارعی فرزند عبداهلل به شماره
ملی  3859870182نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 78266/37
متر مربع به شماره پالک  48فرعی از  65اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه زنگولی خریداری
از مالک رســمی آقای خسرو مرادی -11برابر رای شماره  1400/2114آقای فواد محودی فرزند
عباس به شــماره ملی  3859471805نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به
مشــهوریت محلی جنب کارگاه پنیر سازی صرفا جهت تجمیع با پالک  233فرعی از  66اصلی
بخش  14به مساحت  2646/07متر مربع به شماره پالک  411فرعی از  66اصلی واقع در بخش
 14دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید امیری حسنی.بدیهی ست
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول دو شنبه  1400/09/01و تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 1400/09/15
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اینسیمسحر،هچمیگویی؟
هبجزآنکمزغمبخواهدکشت
میدهمردبهایوصلشجان

چهره روز
مهدی هاشمی
میرمهدی هاشــمی قرمــزی (زاده ی  ۱۶آذر )۱۳۲۵
بازیگر ،کارگردان و فیلمنامهنویس ایرانی است .او در آثار
کارگردانانی نظیر بهرام بیضایی و رخشــان بنیاعتماد و
کیانوش عیــاری نقش آفرینی کردهاســت .میرمهدی
هاشــمی قرمزی  ۱۶آذر  ۱۳۲۵در لنگرود به دنیا آمد.او
همسر گالب آدینه ،پدر نورا هاشمی و برادر ناصر هاشمی
کارگردان و بازیگر ســینما است .وی در سال  ۱۳۵۲در
رشــتهٔ هنرهای نمایشی از دانشــکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران فارغالتحصیل شد .فعالیت در تئاتر را به
عنوان بازیگر به همراه داریوش فرهنگ در ســال ۱۳۴۸
با تشکیل گروه تئاتر «پیاده» آغاز نمود.داریوش فرهنگ
و همسر پیشیناش سوسن تسلیمی ،از همکالسیهای
دورهٔ دانشکدهٔ مهدی هاشمی محسوب میشوند که اوج همکاری آنها در ساخت سریال سلطان و شبان
بود.وی نخستین بازی سینماییاش را در فیلم «زنده باد  »...ساختهٔ خسرو سینایی تجربه کرد .اما بازی
او در مجموعه تلویزیونی ســلطان و شــبان بود که نامش را سر زبانها انداخت و او را به شهرت رساند.
بازی او در فیلم دو فیلم با یک بلیت ،ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول نهمین دوره جشــنواره
فیلم فجر را برای او به ارمغان آورد.مهدی هاشــمی در دهه هفتاد باز هم در فیلمهای همسر و معجزه
خنده درخشید .بسیاری از منتقدان ،سیمرغ بلورین دوازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر را از آن مهدی
هاشمی ،برای بازی در فیلم همسر میدانستند.هاشمی پس از چند سال کمکاری و دوری از تلویزیون
و سینما با مجموعههای تلویزیونی هزاران چشم و روزگار قریب به کارگردانی کیانوش عیاری بازگشت
موفقیتآمیزی به تلویزیون داشت و پس از آن با نقش آفرینی در فیلمهای متعدد سینمایی ،تواناییاش
را دوباره به اثبات رساند.

پیشنهاد

باتوبارسفردلمنبود
منازآنلبسخنهمیرپسم
گذریمیکندبجانبمن؟

سینما

داالن چراغانی شده در باغ گیاه شناسی سلطنتی در شهر ادینبورگ
اسکاتلند /گتی ایمجز

ورزشی

داربی کسلکننده و غیرفنی  ۹۷پایتخت؛

میلیاردرهایی در حد محالت!

کیفیت فنی پایین داربی  ۹۷پایتخت بین تیمهای فوتبال استقالل و پرسپولیس  ۹۰دقیقه کسل کننده برای هواداران دو تیم به ارمغا ن
آورد و باعث شد هیچکس از تماشای این مسابقه لذت نبرد!به گزارش ایسنا ،هفته هشتم لیگ برتر فوتبال روز گذشته (شنبه) در حالی با
برگزاری چهار دیدار آغاز شد که در مهمترین و حساسترین مسابقه ،دو تیم فوتبال استقالل و پرسپولیس از ساعت  ۱۶:۱۵در ورزشگاه
آزادی در داربی  ۹۷پایتخت به مصاف یکدیگر رفتند.فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران با رقابت تنگاتنگ مدعیانی همچون پرسپولیس،
استقالل ،سپاهان و حتی گلگهر سیرجان در صدر جدول تا هفته هشتم پیشرفته است و شرایط به گونهای که تیمها از نظر امتیازی بسیار
به یکدیگر نزدیک هستند و هر امتیازی که در ابتدای فصل از دست دهند در پایان فصل برای آنها گران تمام خواهد شد.در این بین اما
بیستویکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران شاید یکی از کمگل ترین فصلهای خود را پشت سر میگذارد و تیمها در اکثر مسابقات خود
بدون گل زده و یا تعداد گلهای بسیار کم از زمین مسابقه خارج میشوند و بیش از هر زمان دیگری مسابقاتی غیر تماشاگر پسند را به
نمایش میگذارند و شاید در این فصل از رقابتها بیش از هر زمان دیگری به گوش میرسد که مسابقات فوتبال در ایران زیبا نیست!بارها
و بارها عنوان شده است که دیدار تیمهای فوتبال استقالل و پرسپولیس ویترین فوتبال ایران است و میلیونها بیننده هر بار به تماشای
این مسابقه حساس مینشینند ،در عین حال از سالیان گذشته به دفعات شاهد بازیهای مساوی و بدون گل از سوی دو تیم بودهایم.

چیستبارسفر؟هچمیگویی؟
توحدیثشکرهچمیگویی؟
یاناد ردگذر؟هچمیگویی؟

شاید ُکتهای آینده از قارچ
ساخته شوند!
دانشمندان با استفاده از قارچ ،جایگزینی گیاهی برای چرم ساختهاند
که جنس و ظاهر آن مشــابه چرم واقعی اســت.به گزارش ایسنا و
به نقل از دیلیمیل ،این چرم با اســتفاده از میسیلیوم()mycelium
قارچ در شرکت مواد زیستی « »MycoWorksواقع در سانفرانسیسکو
تولید شده است .میسیلیوم به تودهای از ن َخینههای یک قارچ گفته
میشود.این ماده جدید ،اثرات زیستمحیطی کمتری نسبت به چرم
واقعی دارد و تولید آن اخالقیتر اســت.این شــرکت با صنعتگران
حــوزه چرم که متخصص در حوزه تولید چرم بودند همکاری کرده
تا چرم گیاهی را به گونهای تولید کند که نتوان آن را از چرم واقعی
تمیز داد.البســهای که در آنها میســلیوم به کار رفته است ،زیست
تخریبپذیر هستند و میتوانند به طور بالقوه جلوی آثار مخرب «مد
سریع»( )fast fashionرا بگیرند« .مد سریع» نوعی از فشن است که
هدف آن تولید انبوه پوشــاک در کمترین زمان و با کمترین هزینه
بدون در نظر گرفتن عواقب زیست محیطی و اجتماعی است.دکتر
«مت اسکالین»( )Matt Scullinمدیرعامل شرکت « »MycoWorksدر
گفتگویی با گاردین گفت :این چرم جنسی مشابه چرم حیوانی دارد.
چــرم گیاهی را میتــوان با بازیافت محصــوالت جانبی کمهزینه
کشــاورزی و جنگلداری تولید کرد.فنــاوری « »Fine Myceliumکه
توسط شرکت « »MycoWorksبه ثبت رسیده برای رشد قارچها طی
چند هفته استفاده میشود .به گفتهی این شرکت ،این چر م گیاهی
جنس و ظاهری مشــابه چرم واقعی دارد اما از نظر دوام و استحکام
از آن بهتر است.

تخت گاز
چرا افراد مسن در برابر کرونا
آسیبپذیرتر هستند؟

تقدیر ویژه جشنواره ایتالیایی از
«زنگ تفریح»
«زنگ تفریح» ســاخت ه نوید نیکخواهآزاد در شصت
و ششــمین حضور جهانی خود ،تقدیــر ویژه هیات
داوران یازدهمین دوره جشنواره فیلم «سارنو» ایتالیا
را دریافــت کرد.به گزارش ایســنا ،فیلم کوتاه «زنگ
تفریح» ساخته نوید نیکخواه آزاد در ادام ه حضورهای
بینالمللی خود در چهار جشــنواره جهانی در ایتالیا،
اسپانیا و برزیل به رقابت پرداخت .این فیلم در شصت
و ششــمین حضور جهانی خود در ایتالیا مورد تقدیر
قرار گرفت.در ایتالیا« ،زنگ تفریح» به عنوان نماینده
ایران در بخش مسابقه ســیزدهمین جشنواره فیلم
های اجتماعی «آرتلسیا» ایتالیا (Social Film Festival
 )Artelesiaبــه رقابت پرداخت .این جشــنواره ۳-۷
آذر ( ۲۴-۲۸نوامبر میالدی) در بنونتو ایتالیا برگزار شــد.این فیلم ،همچنین ،در بخش مســابقه
یازدهمین جشنواره فیلم «سارنو» ایتالیا ( )Sarno Film Festivalحضور داشت که تقدیر ویژه هیات
داوران این رویداد را دریافت کرد.ساخته نوید نیکخواه آزاد همچنین در بخش مسابقه شانزدهمین
جشــنواره فیلم «کمپینا گرند» برزیل و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم « »PrideTimeدر
جزایر قناری حضور یافت.فیلم کوتاه «زنگ تفریح» با نام بینالمللی « »The Recessشصت و شش
حضور جهانی را پشــت سر گذاشته و تاکنون  ۹جایزه جهانی کسب کرده است.موژان کردی در
نقش سحر ،ریحانه نبییان در نقش طهورا ،نیلوفر شکوهینیا در نقش آیدا ،غزل خلیلی در نقش
سارا بازیگران این فیلم کوتاه هستند«.زنگ تفریح» به نویسندگی ،تهیهکنندگی و کارگردانی نوید
نیکخواه آزاد ساخته شده و محصول «شمید فیلم» است.

ازبتمنخبرهچمیگویی؟
هچدینشی؟دگرهچمیگویی؟
میبری،یامبر،هچمیگویی؟

از هر دری خبری

کتاب درک یک پایان
کتاب درک یک پایان با عنــوان اصلی The Sense of
 an Endingرمانی از جولین بارنز اســت که در ســال
 ۲۰۱۱برنده جایزه بوکر شــد .بارنز قبال ســه بار ،در
ســالهای  ۱۹۹۸ ،۱۹۸۴و  ۲۰۰۵به لیســت نهایی
نامزدهای جایــزه بوکر راه پیدا کرده بود اما موفق به
دریافت آن نشد .این رمان که بر اساس آن یک فیلم
نیز ساخته شده است ساختاری تقریبا پیچیده دارد.
خواننده در ابتدای کتاب با ماجراهای ساده و کوچکی
روبهرو میشــود که در نهایت به شکل حلقهای تکرار
شونده سرنوشــت رمان را در دست میگیرند .زمان
شــروع داستان دهه شــصت میالدی و زمان روایت
چهل ســال پس از آن ،در نزدیکی پایان قرن بیستم
است .تونی وبستر ،داستان را با خاطراتی پراکنده از گذشتههایی دور و پرسشهایی در باره زمان و
حافظه شروع میکند .کتاب درک یک پایان حکایتی است از گذشت روزگار ،به پیروی از شیوههای
داستان نویسی ویرجینیا وولف.بخش اول رمان خاطرههایی است از دهه شصت و رویدادهایی که
برای راوی و ســه یارش در مدرســه روی داده است .با مرور این خاطرات ،افکار خود و دو دوست
دیگرش را بیان میکند و شرح میدهد که چگونه نفر چهارمی هم وارد جمع سه نفری آنها شد.
این نفر چهارم – ایدرئین فین – نسبتا اختالف زیادی با آنها داشت.ایدریئن رفتهرفته جذب گروه
ما شد ،بی آنکه به روی خود بیاورد که این را میخواهد .شاید هم نمیخواست .عقایدش را هم
برای همخوانی با عقاید ما عوض نکرد .در نیایش صبحگاهی مدرسه او با دیگران همصدا میشد و
حال آنکه من و الکس فقط ادای کلمات را در میآوریم و کالین به حقه هزلآمیز متعصبنماها
متوسل میشد و نعره میکشید( .کتاب درک یک پایان اثر جولین بارنز – صفحه )۸

گنجینه

استون مارتین بولداگ آماده ثبت رکورد سرعت جدید
یک دستگاه استون مارتین بولداگ بازسازی شده در خالل تستهای خود توانست به سرعت  ۲۶۱کیلومتر در ساعت دست یابد .به این ترتیب
سوپرکار بریتانیاییها یک قدم بزرگ به هدف  ۴۱ساله خود در دستیابی به سرعتهای باال نزدیک شده است .بولداگ در ابتدا به عنوان کانسپتی
تک ساخت در نظر گرفته شد و مدیران استون مارتین میخواستند آن را به تعداد محدود تولید کنند .این خودرو حتی در یک برهه میخواست
به عنوان سوپرکاری ردهباال و رقیب محصوالت فراری و المبورگینی عمل کند.نیروبخش این خودرو پیشرانه  ۸سیلندر  ۵.۳لیتری با توربوهای
ساخت کمپانی گرت بود که قدرت  ۶۰۰اسب بخاری و گشتاور  ۶۷۸نیوتون متری تولید میکرد .استون مارتین مدعی بود بولداگ توانایی
دستیابی به سرعت  ۳۸۱کیلومتر در ساعت را دارد .این برند ظاهرا ً این ادعا را با استفاده از محاسبات  BSبکار رفته در تخمین سرعت ۳۰۶
کیلومتر در ساعتی المبورگینی کانتاش اعالم کرده بود .البته باالترین سرعت ثبت شده برای بولداگ تاکنون برابر با  ۳۰۹کیلومتر در ساعت بوده
است.متأسفانه مشکالت مالی استون مارتین منجر به لغو این پروژه در سال  ۱۹۸۱شدند یعنی زمانی که یک سال از معرفی بولداگ گذشته بود.
تنها خودروی فروخته شده نیز اولین بار در خاورمیانه رؤیت شد و سپس راهی آمریکا گردید .بولداگ اخیرا ً یک پروسه بازسازی کامل را تجربه
کرده و این کار توسط ریچارد گانتلت فرزند ویکتور گانتلت فقید مدیرعامل استون مارتین صورت گرفته است.

گروهی از پژوهشــگران ایتالیایی و آمریکایی در بررســی جدید خود ،به
بررســی علت ابتالی افراد مسن به کووید ۱۹-شدید و مرگ و میر ناشی
از آن پرداختهاند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینسدیلی« ،کروناویروس
ســندرم حاد تنفســی  )2-SARS-CoV(»۲که عامل بیماری کووید۱۹-
است ،نشانههای شــدیدتری را برای افراد مســن به همراه دارد و آنها را
در معرض خطر بســتری شدن در بیمارستان و مرگ و میر قرار میدهد.
گروهی از پژوهشگران ایتالیایی و آمریکایی ،در بررسی جدیدی دریافتهاند
که بیان گیرنده موســوم بــه « »ACE2که برای ورود ویروس به ســلول
ضروری است ،در ریه موشها و انسانهای پیر افزایش مییابد.همچنین،
آنها نشــان دادهاند که بیان  ،ACE2با کوتاه شــدن یا اختالل در عملکرد
تلومر در ســلولهای انسانی کشتشده همراه است که از نشانههای رایج
پیری به شمار میرود و در موشها افزایش مییابد .این افزایش ،به آسیب
 DNAبستگی دارد که از تلومرهای ناکارآمد ناشی میشود .یافتههای این
پژوهش ،یک توضیح مولکولی احتمالی را در مورد افزایش آسیبپذیری
افراد مسن نسبت به کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ۲ارائه میکند.دالیل
بیشــتر بودن نشانههای شــدید مرگ و میر در افراد مسن در واکنش به
عفونت کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ،۲نامشخص است .بیان ،ACE2
ارتباط مثبتی با سن بیماران دارد .بیان کمتر  ACE2در کودکان نسبت به
بزرگساالن ممکن است توضیح دهد که چرا کووید ۱۹-در کودکان ،شیوع
کمتری دارد و بیان گیرنده  ACE2ممکن است به پیشروی کووید ۱۹-و
پیشآگهی در مورد آن کمک کند .یافتههای این پژوهش نشان میدهند
که بیان پروتئین  ACE2در ریههای انســان و موش در حال پیر شدن ،از
جمله در سلولهای موسوم به « »ATIIافزایش مییابد.

