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قله های فتح نشده در رویارویی با 
تحریم ها، با وجود انبوهی از سیاست ها

نویسنده : مسعود رسولی امیرآبادی، پژوهشگر حلقه اقتصاد 
تحریم مرکز رشد دانشگاه امام صادق »علیه السالم«

قله هــای فتح نشــده در رویارویی بــا تحریم ها، با وجــود انبوهی از 
سیاســت هادر شــرایط اقتصادی فعلی وقتی از مردم سوال می شود 
مهم ترین معضل کشور چیست؟ یکی از پاسخ های پرتکرار که شنیده 
می شــود موضوع تحریم است، که سیاســت گذاران کشور به تناسب 
مجموعه ای از سیاست ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی را برای 
مقابله با آن تهیه و تنظیم نموده اند؛ ولی مردم نتیجه مثبت این اقدامات 
را در زندگی خود به صورت ملموس درک نمی کند. پس مشکل کار در 
کجاست؟ حلقه مفقوده عدم موفقیت کامل در مقابله با این شیوه جدید 

جنگ دشمن چیست؟
جمهوری اســالمی ایران از ابتدای شکل گیری، درگیر شرایط تحریم 
بوده اســت و مرور ســوابق و تاریخچه تحریم ها نشان می دهد که لغو 
و برچیده شــدن تحریم در کوتاه مدت اتفــاق نخواهد افتاد؛ زیرا نظام 
ســلطه و اســتکبار جهانی تا به هدف خود از ایجاد تحریم که تغییر 
در رویکرد یا تغییر نظام حاکم بر کشــور تحریم شــده اســت دست 
نیابد، به اعمال تحریم ها ادامه خواهد داد. وقتی به ســابقه تحریم های 
ایــران می نگریم، تحریم های تجاری و اقتصادی ابزار اصلی برای ضربه 
زدن به جمهوری اســالمی ایران در نظر گرفته شــده اند و انواع دیگر 
تحریم مانند تحریم های دیپلماتیک و سیاســی )تحریم مســئولین 
و مدیران جمهوری اســالمی ایران و یا عدم صــدور ویزا برای آن ها و 
…( و تحریم های علمی و فناورانه )دستگیری و محاکمه دانشمندان و 
محققان ایرانی در کشورهای دیگر به اتهام های واهی( تکه های دیگری 
از پازل دشمن هستند؛ فلذا تمرکز اصلی دشمن بر فشارهای اقتصادی 
و ایجاد محدودیت در صادرات و واردات کشــور است. قابل  ذکر  اینکه 
در همین مورد هم آن بخشی محل توجه است که جزء نیازهای اصلی 
مردم بوده و اتفاقاً واردات کاالهای لوکس را در راستای تضعیف روحیه 
جامعه نه تنها تعطیل نمی کنند که تقویت هم می کنند. ریچارد نفیو در 
کتاب هنر تحریم های خود می گوید که بایستی جلوی واردات کاالهای 
اساسی و دارو گرفته شود و در مقابل کاالهای لوکس وارد کشور شوند 
تا با به وجود آمدن شکاف های اجتماعی و اقتصادی در جامعه روحیه 

استقامت و ایستادگی مردم از بین برود.
 برای رویارویی با تحریم های اقتصادی دو رویکرد کلی وجود دارد یک 
رویکرد تقابل با تحریم و مقابله با آن است که به دو دسته مصون سازی 
و دور زدن تحریم تقســیم می شود و رویکرد دیگر تالش برای مذاکره 
و به کارگیری دیپلماسی و روابط بین الملل برای برداشته شدن تحریم 

می باشد. 

این دو رویکرد هم در بعد نرم و هم در بعد ســخت دارای تفاوت های 
جدی هســتند. در بعد نرم، دشــمن بــودن ایاالت متحــده آمریکا و 
کشورهای اروپایی و غیر قابل اطمینان بودن آن ها شاخص اصلی تفاوت 
دو دیدگاه می باشد زیرا در رویکرد تالش دیپلماتیک و کمک گرفتن از 
دیپلماسی برای حل تحریم ها اصل بر اطمینان پذیر بودن دول خارجی 
به خصوص ایاالت متحده و دول غربی می باشــد. در بعد ســخت هم 
اقدامات اجرایی در راستای مصون سازی اقتصاد کشور از اتکا به خارج و 
توجه به توان داخل شاخص رویکرد مقابله با تحریم است. از سوی دیگر 
تالش برای تأمین نیازهای کشور از طریق فروش نفت خام و واردات از 

مشخصات رویکرد حل وفصل دیپلماتیک تحریم ها می باشد.
مقام معظم رهبری تحریم ها را به مثابه یک جنگ تمام عیار دانستند و 
اگر بخواهیم کشور را در شرایط تحریم مدیریت کنیم بایستی مواردی 
را قبول کنیم و با در نظر گرفتن آن شــرایط نقشه راه را برای گام دوم 
انقالب طرح ریزی کنیم، که در ادامه به چند مورد از این بایســته ها و 

نکات حائز اهمیت اشاره می شود:
– اگر به تحریم های اقتصادی به صورت یک جنگ تمام عیار نگاه کنیم، 
بایســتی قواعد حاکم بر جنگ را به آن تسری دهیم. در جنگ نظامی 
امــکان ندارد که یک معرکه دارای فرماندهان متعدد و متکثر باشــد، 
چون تمامی نیروها بایستی از یک فرمانده واحد دستور بگیرند و برای 
رســیدن به آن تالش کنند؛ در بحث تحریم های اقتصادی نیز این امر 
اجتناب ناپذیر است و در هر زمینه بایستی فرمانده واحد وجود داشته 
باشد برخی در اینجا این اشکال را می کنند که امکان ندارد هر موضوعی 
را به فردی واگذار کنیم چون فعالیت ها با هم تداخل دارند و بایســتی 
کارها به صورت جمعی اداره شــود در صورتی که در جنگ نظامی نیز 
گردان  هــای متعددی در هر محور به عملیــات می پردازند ولی کثرت 
آن ها باعث از بین  رفتن وحدت عملیات نمی شود، بلکه با برنامه ریزی و 
هماهنگی فرمانده جوانب کار به صورت کامل احصا و عملیات به صورت 
دقیق طرح ریزی می گردد؛ در حال حاضر نیز می توان از این روش برای 
مقابله و مصون شدن در برابر تحریم ها استفاده کرد که قرارگاهی کردن 
برخی صنایع مهم و استراتژیک کشور از پیشنهادهای مؤثر در این برهه 
زمانی کشور است. قرارگاه مقابله با کرونا به عنوان یک مورد عملیاتی 

شده موفق مهر تأییدی بر این امر می باشد.
– اگر به تحریم های اقتصادی همانند جنگ نظامی نگاه کنیم بایستی 
شکست و هزینه جنگ را نیز قبول داشته باشیم همان طور که اگر در 
جنگ نظامی یک فرمانده با افراد خود به عملیات  رود و صدماتی وارد 
شود، کســی فرمانده را مقصر نمی داند و اغلب اوقات حتی برای ادامه 
فعالیت و موفقیت آتی او را پشتیبانی می کنند. در تحریم ها نیز بایستی 
این اتفاق بیفتد ولی در راستای مصون سازی کشور در مقابله با تحریم ها 

نه دور زدن تحریم.
– دور زدن تحریم ها برای کوتاه مدت خوب اســت ولی مشکلی که در 
حال حاضر کشــور به آن مبتال می باشد، این است که اکثراً مدیریت ها 
و دوره مســئولیت افراد کوتاه اســت و هیچ کسی به دنبال راهکارهای 
راهبــردی و بلندمدت نیســت به همیــن خاطر اکثراً مســئولین از 

راهکارهای کوتاه مدت استفاده می کنند. 
ادامه در صفحه دوم

نگـــاه

چرا تجارت رمزارزها در گوشه و کنار جهان رونق یافته است؟
اگر چه شــمار کمی از سرمایه گذاران به ثروتمند شدن از طریق رمزارزها اعتقاد دارند اما تعداد افرادی که در 
کشــورهای مختلف روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند بیشتر از سرمایه گذاری در بازار سهام است 
زیرا به نظر می رسد کار در حوزه رمزارزها، می تواند از مقررات مالیاتی پنهان بماند.به گزارش ایرنا، روزنامه ال 
کنفیدنسیال اسپانیا در گزارشی پژوهشی پیرامون محبوبیت روزافزون بازار ارزهای دیجیتال و گرایش سیاسی 
سرمایه گذاران بازار رمزارزها نوشت: »کریپتو کارنسی ها )ارزهای دیجیتال( یک فناوری فوق سرمایه داری ذاتا 
از سوی جناح راست هستند که اساسا برای گسترش ثروت مدافعان خود در ترکیبی از فرار مالیاتی و کاهش 
نظارت مقرراتی ساخته شده اند«. این عبارت توسط هیچ یک از دولتمردان گفته نشده است، این اظهار نظر 
چند ماه پیش جکسون پالِمر بنیان گذار دوج کوین یکی از رایج ترین ارزهای مجازی است.روزنامه اسپانیا که با 
بیان این مقدمه به صورت غیر مستقیم، بازار داغ رمزارزها در این کشور اروپایی را به باد انتقاد گرفته است، در 
ادامه می نویسد: سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده در حال رونق است و اسپانیا نیز از این امر مستثنی 
نیست. نکته حائز اهمیت اینکه در اسپانیا تعداد افرادی که روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند بیشتر 
از میزان سرمایه گذاری ها در بازار سهام است.  به نوشته این روزنامه اسپانیایی، مطالعات دیگری نیز با تمرکز 
بر کشورهای مختلف انجام شده اســت که اگر چه درباره ایدئولوژی پاسخ دهندگان سوالی نمی پرسند اما در 
پاسخ های این افراد، تمایالتی به وضوح مرتبط با افکار سیاسی مختلف وجود دارد. به عنوان مثال در پاسخ به 
این پرسش که چرا در ایاالت متحده و بریتانیا روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند باید گفت »عامل 
اصلی رشــد سرمایه گذاری در این کشورها، فرار از مقررات دولت ها است«. عاملی که علت جذب ۱۸ درصد از 
ســرمایه گذاران در آمریکای شمالی و هشت درصد از افراد در انگلیس است. ۳۸ درصد از افراد در کره جنوبی 
و ۳۳ درصد از سرمایه گذاران در فرانسه نیز برای سودی که تصور می کنند ارزهای دیجیتال برای آن ها فراهم 
می کنند در این بازار مجازی ســرمایه گذاری می کنند.    بازار رمزارزها در کشــورهای مختلف در حال داغ تر 
شدن است اما صندوق بین المللی پول اخیرا ارزهای دیجیتالی را یک تهدید برای اقتصاد جهان دانست که به 
ویژه در کوتاه مدت ثبات مالی جهانی را تهدید می کنند. این نهاد با اشاره به اقدام السالوادور در پذیرش بیت 
کوین به عنوان واحد پول رسمی نوشت چنین اقدامی از سوی کشورها باعث می شود دست بانک های مرکزی 
برای تعیین سیاســت پولی بسته باشد و این به معنای افزایش ریسک نقدینگی و بر هم خوردن تعادل ثبات 
پولی خواهد بود که تهدیدی جدی اســت.    طبق گزارش »انجمن کاربران مالی« )ASUFIN(، ۱۱.۲ درصد از 
اســپانیایی ها در ارزهای رمزنگاری شده سرمایه گذاری می کنند و بر اساس داده های مطالعه »آموزش مالی و 
تصمیمات پس انداز و سرمایه گذاری« که اخیرا توسط »کمیسیون ملی اوراق بهادار« اسپانیا تهیه شده است، 
تنها سه درصد از مردم این کشور در صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا سهام سرمایه گذاری می کنند.عالوه 
بر داده های ســرمایه گذاری مطلق، در گزارش آسوفین، سه مورد جالب توجه دیگر به چشم می خورد. نخست 
اینکه ۲۶ درصد از مجموع سرمایه گذاری اسپانیایی ها در ارزهای دیجیتال به شش هزار یورو می رسد. در وهله 
دوم اینکه ۴۰.۹ درصد از افراد، ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را »مطمئن« می دانند و سومین مورد که 
شاید جالب توجه ترین نکته باشد اینکه، تنها ۳۰.۲ درصد از افراد از پیامدهای مالیاتی سرمایه گذاری در ارزهای 
دیجیتال مطلع هستند. به عبارت دیگر، کمتر از یک سوم سرمایه گذاران اسپانیایی در ارزهای دیجیتال می دانند 
که باید برای سود به دست آمده مالیات بپردازند و ۴۱.۴ درصد متقاعد شده اند که حتی یک یورو نباید بپردازند.

روزنامه اســپانیا در ادامه در تشریح گرایش و تمایالت سیاسی ســرمایه گذاران در بازار رمزارزها و در پیوند با 
عبارت ابتدایی جکســون پالمر می نویسد: بر اســاس آنچه برآیند مطالعات از روند تحول ارزهای دیجیتال در 
اسپانیا و سایر نقاط جهان نشان می دهد، می توان گفت که طبق داده ها، امروز بیشترین عالقه مندان به این بازار 
با ایدئولوژی های لیبرال، محافظه کار و آزادی خواه از جناح راست مطابقت دارند و همه این ها در شرایطی است 
که رشد این سرمایه گذاران متوقف نمی شود. اگر چه این افراد حتی از خطرات و پیامدهای مالیاتی مرتبط با 
این نوع سرمایه گذاری در کشوری چون اسپانیا آکاه نیستند.نتایج نظرسنجی انجام شده توسط تارنمای »کوین 
ِدسک« )Coindesk( به عنوان یکی از تخصصی ترین وب سایت های حوزه ارزهای دیجیتال که بر اساس تجزیه و 
تحلیل پاسخ های یکهزار و ۲۰۰ سرمایه گذار به دست آمده است، نشان می دهد که افراد با گرایش های لیبرال و 
محافظه کار در صدر عالقه مندان به بازار رمزارزها قرار دارند.نکته جالب توجه در این بررسی آماری اینکه اگر چه 
به رغم این واقعیت که بسیاری از مردم با آرزوی میلیونر شدن یا دستیابی به سودهای هنگفت در بازه زمانی 
کوتاه به سمت ارزهای دیجیتال می روند اما در حقیقت تنها ۸ درصد از سرمایه گذاران به میلیونر شدن اعتقاد 
و باور دارند و ۲۸ درصد از افراد تصور می کنند که ظرف یکسال بتوانند میلیونر شوند.ال کنفیدنسیال در تایید 
دوباره عبارت جکســون که »ارزهای رمزنگاری شده یک فناوری فوق سرمایه داری ذاتا از سوی جناح راست و 
اساسا برای گسترش ثروت مدافعان خود هستند« با استفاده از آمار دقیق می نویسد: بر اساس داده های تارنمای 
آمــاری »بیتین فوچارتز« )Bitinfocharts( چهار درصد از ســرمایه گذاران بیت کوین، ۹۶ درصد از مجموع این 
دارایی ها و یکهزار نفر از ثروتمندترین افراد نیز ۴۰ درصد از این سرمایه را در اختیار دارند و مجموع دارایی ۷۰ 

درصد از فقیرترین سرمایه گذاران به زحمت به ۱.۷ درصد از مجموع دارایی های بیت کوین می رسد.

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گفت: امروز در شرایط تحریم، 
ماهواره و ماهواره بر می ســازیم که بیش از ۶۴ هزار قطعه دارد این نشان 
می دهد که رشد علمی بسیار باالیی داشته ایم و در این مسیر کسی به ما 
کمکی نکرد.  به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، سرلشکر پاسدار حسین 
ســالمی دیروز چهارشــنبه در مراسم بزرگداشــت مقام پرستار در مرکز 
همایش های صدرا دانشــگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، با تبریک میالد 
با ســعادت حضرت زینب سالم اهلل علیها و روز پرستار گفت: آنچه به نقل 
از پیامبر اکرم )ص( درباره صبر، اخالق نیک و شــرح صدر آمده است در 
حضرت زینب ســالم اهلل علیها وجود دارد و نامگذاری این روز بزرگ به نام 
پرســتار، روزی افتخار انگیز برای همه پرســتاران است.فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی افزود: چگونه می توان پرستاران را توصیف کرد 
که با خطر انداختن جان خود برای نجات دیگران، شبانه روز درگیر بیماری 
مرموز کرونا هســتند و چگونه می توان زیباترین و احســاس برانگیزترین 
تجلی عاطفه و محبت و مهربانی در وجود یک انسان را با کلمات بیان کرد.

سردار ســالمی ادامه داد: کسی که یک انسان را به حیات برگرداند و نور 
امید را در چشــمان یک بیمار روشــن کند به واقع تمام بشریت را نجات 
داده است.  وی گفت: ظرف دو سال گذشته هویت و شخصیت پرستاران 
و پزشکان، شکوه خاصی پیدا کرده است و شهدای سالمت نشانه تالش و 
فداکاری پرستاران است.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گفت: 
ما در دفاع مقدس ســبقت گرفتن برای شــهادت را دیده ایم. پرستاران و 
پزشکان همواره از نزدیک در میدان خطر حضور دارند تا بیماران نجات پیدا 
کنند که این عظمت را با کلمات نمی شــود بیان کرد.سردار سالمی ادامه 
داد: محبت و توجه پزشک و پرســتار نقش اساسی در درمان بیمار دارد. 

سهم پرستار و پزشکان در سالمت بیماران بیش از دارو است چرا که درمان 
فقط دارو نیست.وی، صبر و ایســتادگی پرستاران را اعجازآمیز دانست و 
افزود: امیدواریم با حل مشــکالت پرستاران گوشــه ای از خدمات شما را 
جبران کنیــم، اگرچه که می دانیم بدون چشمداشــت خدمت می کنید.  
فرمانده کل سپاه در ادامه با تبریک روز دانشجو، گفت: بزرگی یک کشور 
به وسعت جغرافیایی، قدرت دفاعی و اقتصادی آن نیست، بزرگی کشورها 
به وســعت ذهن و دانش افراد مردم آن کشور است.  سردار سالمی تاکید 
کرد: بزرگی یک ملت در بزرگی و عظمت ذهن و قلب و روح آنهاســت و 
قدرت عاریه ای یک ملت را بزرگ نمی کند، ما در حال پیشرفت هستیم و 
رشد کرده ایم.وی افزود: در این سال ها شتاب علمی کشور را دیده ایم و این 
تفاوت را حس کرده ایم و با قدرت می گویم ما بسیار رشد کرده ایم. قبل از 
انقالب درباره ماهواره ها همه چیز را می خواندیم اما اینکه یک روز بتوانیم 
آن را بســازیم برای ما متصور نبود اما امروز در شــرایط تحریم، ماهواره و 
ماهواره بر می ســازیم که بیش از ۶۴ هزار قطعــه دارد و این ماهواره را با 
ماهواره بر در مدار قرار می دهد. این نشــان می دهد که رشد علمی بسیار 
باالیی داشته ایم.  سردار ســالمی ادامه داد: نمونه های از این دست مانند 
پرنده های بدون سرنشین است که آنها را در انواع مختلف تولید و به پرواز 
در آورده ایــم. این پرنده ها در هر جایی می توانند بنشــینند و یا عملیات 
انجام دهند و یا ســاخت واکسن، در حالی که تحریم هستیم. هیچ کسی 
در این مسیر به ما کمک نکرده است ما با تالش خود به این جایگاه رفیع 
رسیده ایم.فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: پیشرفت های علمی کشور در 
حوزه های مختلف نشان دهنده جهاد علمی دانشجویان و دانشمندان ماست 

که از همه آنها تشکر می کنم.

بررســی آمارهای گمرک ایران نشــان میدهد، در حالی که حجم واردات 
موبایل از مبادی رسمی در آستانه دو میلیارد دالری شدن است، توجه ویژه 
به مقابله همه جانبه با قاچاق قطعات و تجهیزات تلفن همراه یک ضرورت 
انکار ناپذیر است.به گزارش تسنیم، گمرک و مبادی تجاری به عنوان نبض 
تپنده و شــاهرگ ورودی و خروجی کشور از گذشته تا به امروز با چالش 
های بســیاری روبرو بوده، به همین دلیل است که همواره این گلوگاه ها 

محلی برای سواستفاده ی سودجویان و منفعت طلبان بوده است.
این دســت ســودجویان با روشــهای مختلفی به دنبال دور زدن و زیر پا 
گذاشتن و فرار از تعرفه ها و قوانین گمرکی به جهت سودها و منفعت های 
کالن شخصی هستند. بر اساس آمارهای رسمی واردات سالیانه تلفن همراه 
از ۲ میلیارد دالر نیز عبور کرده و این ارقام نشان میدهد که حوزه موبایل 
و تجهیزات آن یکی از حوزه هایی است که دالل ها و افراد سودجو به علت 
فراگیــری و همه گیری باالی آن، همواره به دنبــال راههایی برای واردات 
غیرقانونی و دور زدن حقوق عوارض دولتی هســتند.این افراد روش های 
مختلفی را  برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی 
و غیر رسمی از جمله گمرکات ، مناطق آزاد  و... استفاده می کنند، از جمله 
این روش ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد، عبارت 
اســت از : ۱-کم اظهاری با جا به جایی وزن کاال ۲- قرار دادن کاالهایی با 
ارزش باال در پوشش کاالهای کم ارزش ۳-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل 
پکینگ، ۴-عدم تشریح صحیح کاال به منظور پوشش ارزش واقعی کاال که 
به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ 
صفحه نمایش )گلس( اظهار می کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت ده 
برابری با همدیگر دارند. البته در روش واردات از مبادی غیر رســمی مثل 
واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می شود 

و عمال نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیســت. مطلبی که در اینجا واضح 
و مبرهن است این است که زمانی این اقدامات صورت می گیرد و در واقع 
حقوق و عوارض دولتی  دور زده می شود طبیعی است که بهای تمام شده 
کاالهایی که با روش های اینچنینی وارد کشــور شده اند، برای وارد کننده 
آن ها بسیار کمتر تمام می شــود و این افراد طبیعتا می توانند محصوالت 
وارداتی خود را با قیمت کمتری در بازار عرضه کنند و در نتیجه توازن بازار 
را بهم بریزند و شــکل دهنده رقابتی ناسالم و مافیایی در بازار باشند.نکته 
دیگر این اســت که مبنای بعدی محاسبه تعرفه گمرک ارز۴۲۰۰ تومانی 
است، اما  نرخ ارز در بازار ۷ برابر گران تر است و مالیات علی الحساب چهار 
درصدی به هیچ عنوان جوابگو مالیات های واقعی که این شــرکت ها باید 
بپردازند نیســت.نکته پنهان بحث، فرار از مالیات بر ارزش افزوده است. با 
توجه به اینکه این دست شرکت ها که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات 
موبایل هســتند خود در زنجیره توزیع  و پخــش کاال حضور ندارند و در 
اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی برخی تجار سودجو هستند، در 
واقع این افراد با ثبت چنین شــرکت هایی  منجر به فرار مالیاتی و کتمان 
اطالعات صاحب اصلی کاال نزد ســازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق 
دولتی می شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه نامه گمرکی عمال 
به دلیل صوری بودن شــرکت ها امکان وصول حقوق دولتی وجود ندارد.

در نهایــت ذکر این نکته نیز ضروری اســت که صاحب اصلی کاال ضمن 
پولشــویی، نه مالیات عملکرد و نه مالیــات ارزش افزوده صحیح پرداخت 
می کند.بــا توجه به اهمیت موضوع در نظــر دارد به صورت ویژه موضوع 
قاچاق در حوزه قطعات تلفن همراه و قطعات موبایل به عنوان یک بازار پر 
مصرف ورود کند و در این راســتا به زودی مطالب و گزارشهای مستند از 

تخلفات در مبادی رسمی و غیر رسمی منتشر خواهد شد.

قاچاق آشکار قطعات موبایل از مبادی رسمی و غیررسمی

چه کسانی مشمول مالیات خرید و فروش ارزی می شوند؟

مالیات در کمین خریداران و فروشندگان ارز
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل مطرح کرد

ایران نسبت به سرقت نفت 
خود در دریا هشدار داد

رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد؛
افزایش 30درصدی حقوق های پایین در سال آینده

 زهرا ارشــادی ســفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه از سال گذشته شاهد پدیده 
ســرقت نفت ایران در دریا هستیم، نســبت به تداوم چنین اقدامات خطرناکی که به دلیل سیاست های یکجانبه 
اســتکباری موجب وخامت بیش ازپیش اوضاع شده است، هشدار داد.به گزارش ایرنا، دکتر زهرا ارشادی سفیر و 
معاون نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد به وقت محلی در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره 

اقیانوس ها و حقوق دریاها، .....

وزیر نیرو در دیدار با سفیر جمهوری آذربایجان اعالم کرد:

آمادگی ایران برای اتصال شبکه برق به جمهوری 
آذربایجان و روسیه

افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو
سردار سالمی: 

ماهواره و ماهواره بر را در شرایط تحریم ساختیم
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معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل مطرح کردگزیده خبر

ایران نسبت به سرقت نفت خود در دریا هشدار داد
 زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد 
با بیان اینکه از ســال گذشته شاهد پدیده سرقت نفت ایران در 
دریا هستیم، نسبت به تداوم چنین اقدامات خطرناکی که به دلیل 
سیاســت های یکجانبه اســتکباری موجب وخامت بیش ازپیش 
اوضاع شده است، هشدار داد.به گزارش ایرنا، دکتر زهرا ارشادی 
ســفیر و معاون نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد به وقت 
محلی در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره اقیانوس 
ها و حقوق دریاها، به تشــریح مواضع جمهوری اسالمی ایران در 
مورد تعدادی از موضوعات مرتبط با دستور جلسه پرداخت. وی 
تصریح کرد: ضمن یادآوری اهمیت کنوانســیون ۱۹۸۲ سازمان 
ملل متحد در مــورد حقوق دریاها به عنــوان چارچوب حقوقی 
کلــی برای فعالیت در اقیانوس ها و دریاها و همچنین با اذعان به 
جایگاه جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشور امضاکننده برجام 
این کنوانســیون )و نه عضو آن(، دولت ایران معتقد است چنین 
کنوانسیونی نمی تواند به عنوان تنها چارچوب موجود قانونی حاکم 
بر فعالیت های انجام شــده در اقیانوس ها و دریاها تلقی شــود.

دیپلمات ارشــد جمهوری اســالمی ایران افزود: بنابراین، انتظار 
می رود هرگونه مذاکره درمورد قطعنامه های مرتبط با اقیانوس ها 
و دریاهــا، دربردارنــدة موضع و مالحظــات طرف های غیرعضو 
کنوانسیون صدراالشاره نیز باشد.وی اضافه کرد: چنین چشم انداز 
فراگیری می تواند به تعامل سازنده بین تعداد بیشتری از کشورها 
در حمایت از قطعنامه های مزبور منجر شود. با این وجود، هرگونه 
تعامل ســازنده توسط کشــورم در طول مذاکرات و پیوستن به 
اجماع، نباید به عنوان پذیرش این کنوانســیون توسط جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان ســند قانونی الزام آور تلقی شود.ارشادی 
اظهار داشت: پایبندی و فعالیت های ایران در محیط زیست حوزه 
دریایی کاماًل و صرفاً منطبق با اسناد بین المللی ای است که توسط 
دولت جمهوری اسالمی ایران صریحا پذیرفته شده است.سفیر و 
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت: با این حال، 
در میان دیگر مــوارد، اعتقاد قوی به حفاظت از دریا و منابع آن 
و همچنین تضمین ایمنی و امنیت فعالیت های دریایی، ایران را 
ترغیب نموده تا با روحیه و رویکردی سازنده با سایر کشورها وارد 
همکاری شــود.وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
کشوری ســاحلی که در امتداد خلیج فارس و دریای عمان قرار 

دارد، متعهد به تحقق هدف ۱۴ توسعه پایدار است.
وی اضافه کرد: به منظور دســتیابی به هدف مذکور و همچنین 
در راستای برنامه ســازمان ملل متحد تحت عنوان »دهه علوم 
اقیانوسی برای توســعه پایدار از ســال ۲۰۲۱ لغایت ۲۰۳۰«، 
جمهوری اسالمی ایران تأکید دارد که تالش های بیشتری باید 
توســط دولت ها و ســایر  ذینفعان صورت پذیرد. این تالش ها 
شــامل همکاری و هماهنگی بین المللــی و همچنین حرکت 
به ســوی ظرفیت ســازی و انتقال فناوری و دانــش دریایی به 
کشــورهای در حال توسعه است.ارشــادی ادامه داد: جمهوری 
اســالمی ایران تالش هــای صورت پذیرفتــه در زمینه مدیریت 
پایدار شیالت را که نقش برجسته ای در حمایت از فعالیت های 
اقتصادی برخی از کشورهای در حال توسعه، حفظ منابع دریایی، 
اکوسیستم های دریایی سالم و تضمین امنیت غذایی برای همه 

دارد، بسیار ارزشــمند ارزیابی می کند.سفیر و معاون نمایندگی 
ایــران در ســازمان ملل متحد افزود: با توجــه به کاهش منابع 
دریایی در ســال های اخیر، برنامه ریزی برای مدیریت مسئوالنه 
شیالت، استفاده از روش صید انتخابی و مبارزه با صید غیرقانونِی 
گزارش نشــده و بی ضابطه باید در دســتور کار تمامی کشورها، 
سازمان های مدیریت شــیالت منطقه ای و نهادهای بین المللی 
ذیربط قرار گیرد.وی تاکید کرد: در این راستا الزم است کشورها 
در قالــب برنامه های ملّی و همکاری هــای بین المللی به منظور 
ظرفیت ســازی و ارتقای دانش و آگاهی صیادان و بهره برداران از 
منابع دریایی اقدام عاجل کنند.ارشادی اظهار داشت: رشد سریع 
جمعیت، صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش تقاضای ماهیگیری، 
خشکسالی و سایر بالیای طبیعی ناشی از اثرات تغییرات اقلیمی 
و سیاست های ناکارآمد توسعه ای، موجب تخریب منابع طبیعی 
با ســرعت نگران کننده ای شــده و در نتیجه به عنوان تهدیدی 
جدی برای توســعه پایــدار در منطقه ما به شــمار می رود.وی 
افزود:  باال آمدن سطح دریا، از بین رفتن تنوع زیستی و کاهش 
جمعیت جانوران و گیاهان منطقه از دیگر مسائلی است که با آن 
مواجه هستیم.دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل ادامه داد: با 
توجه به افزایش آســیب ها و تخریب اکوسیستم های ضروری و 
اقتصادِی ســاحلی از قبیل جنگل های حرا، صخره های مرجانی 
و وضعیت شــیالت در خلیج فارس و دریای عمان، اکیدا توصیه 
می شــود اقدامات الزم باهدف حفاظت از این گونه اکوسیستم ها 
از طریق همکاری مشترک فی مابین کشورهای ساحلی منطقه 
صورت پذیرد.ارشــادی اظهار داشــت: در حوزه حیات دریایی و 
نگهداری از آن، ســاخت غیرمسئوالنه جزایر مصنوعی در خلیج 
فارس بی تردید به زیســتگاه گونه های کمیاب دریایی آســیب 

می زند و حیات طبیعی منابع دریایی منحصربه فرد آن را به خطر 
می اندازد. اســتقرار و حضور مستمر ناوگان نظامی از کشورهای 
خارج از منطقه در خلیج فارس نه  تنها امنیت کشورهای ساحلی 
و همچنین فعالیت و حرکت آزادانه کشتی ها در این پهنه آبی را 
شدیداً تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب تشدید آلودگی دریایی 
و کاهش منابع دریایی نیز شــده است.سفیر و معاون نمایندگی 
ایران در ســازمان ملل متحد تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
از تمامی کشــورها می خواهد برای حفاظت از محیط زیسِت این 
مجموعه آبِی مشترک همکاری کرده و از اقدامات یکجانبه ای که 
ممکن اســت محیط زیست دریایی را به خطر بیندازد خودداری 
کنند.وی گفت: افزایش ســطح دریا یکی از شناخته شــده ترین 
پیامدهای گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است که ایران 
به عنوان یک کشور ســاحلی با آن مواجه است.وی تصریح کرد: 
کشــورهای توسعه یافته در راســتای مقابله با چنین معضالتی 
می بایســت به تعهدات خود ذیل چارچوب پیمان نامه ســازمان 
ملل درباره تغییرات اقلیمــی و توافقنامه پاریس از جمله تأمین 
منابع مالی، ظرفیت ســازی و انتقال فناوری عمل کنند.ارشادی 
گفت: کشــورهای توســعه یافته با توجه به مســئولیت تاریخی 
خود در انتشــار گازهای گلخانه ای می بایســت نقش پیشگام را 
در اقدامــات اقلیمی ایفا کنند. پیشــی گرفتن در اتخاذ اقدامات 
اقلیمــی و ارائه ابزارها و راه حل های اجرایی برای کشــورهای در 
حال توســعه می تواند راه را برای دستیابی به توسعه پایدار برای 
همگان هموار کند.سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل 
متحد اظهار داشــت: جمهوری اسالمی ایران با اذعان به اهمیت 
حفاظت از محیط زیســت، حمایت خود را از استفاده پایدار و به 
اشــتراک گذاری عادالنه منابع زیستی دریایی در مناطق فراتر از 

صالحیت ملّی، از توســعه یک ابزار مؤثر، جامع و الزام آورِ قانونی 
به منظور حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی مناطق 
فراتر از صالحیــت قضایی ملّی، مطابق با قوانین بین المللی دریا 
اعالم می دارد.دیپلمات ارشــد ایران در ســازمان ملل گفت:  با 
در نظر داشــتن تنوع زیســتی در مناطق فراتر از صالحیت ملّی 
به عنوان میراث مشترک بشری، جمهوری اسالمی ایران مشتاقانه 
در انتظار شــرکت در چهارمین نشســت کنفرانس بین الدولی 
تنوع زیســتی دریایی مناطق فراتر از صالحیت ملّی موســوم به 
BBNJ در سال ۲۰۲۲ اســت.معاون نمایندگی ایران در سازمان 

ملل ادامه داد: کشــور من بار دیگر تعهد خود را نســبت به نظم 
دریایِی قاعده مند برای تأمین حقوق و منافع دریایی برای همگان 
و همچنین تضمین انجام فعالیت هــای دریایی عاری از هرگونه 
مشــکل و منطبق با قوانین بین المللی دریاهــا، اعالم می دارد.

وی افزود: جمهوری اســالمی ایران بر اســاس چنین تعهدات و 
باتوجه بــه این نکته که تطّول منازعات و تشــدید تنش ها بین 
کشورهای ســاحلی خلیج فارس نه تنها موجب بی ثباتی بیشتر 
منطقه می شود بلکه توسعه و شکوفایی مردم منطقه را به شدت 
بــه خطر می اندازد، مبادرت به ارائه طرح و راه حلی پیشــنهادی 
مبتنــی بر گفتگو، همکاری و احترام متقابل در هفتادوچهارمین 
نشست مجمع عمومی ســازمان ملل متحد کرده است. ارشادی 
افزود: ایران همچنان بر این باور است که همکاری های منطقه ای 
بر اســاس طرح مزبور، موجب تضمین امنیت و نظم بین المللی 
در دریا علی الخصوص در خلیج فارس و دریای عمان می شــود.

وی تصریح کرد: نقش جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با دزدی 
دریایی و همکاری با سایر کشورها در این مهم، که توسط دبیرکل 
در گزارش های متوالی ایشــان منعکس شده و شورای امنیت در 
قطعنامه های متعدد خود از آن تقدیر به عمل آورده است، از همین 
احساس و درک ناشی می شود. سفیر و معاون نمایندگی ایران در 
سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد: همانگونه که در بیانیه سال 
گذشــته جمهوری اسالمی ایران ذکر آن رفت، شیوع همه گیری 
کرونا عالوه بر اقدامات قهرآمیز یک جانبه که پیش از بحران کرونا 
به دلیل سیاست فشار حداکثری ایاالت متحده آمریکا بر کشور من 
و مردم ایران وجود داشــت، موجب شده تا زندگی روزمره مردم 
عادی ایران تحت تأثیر شدید قرار گیرد.ارشادی تاکید کرد: تأمین 
نیازهای اولیه مردم از قبیل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و زنجیره 
تأمین کاال به دلیل اختالل در آزادی تردد خطوط کشتیرانی ایران 
در نتیجه تحریم های شــوِم ایاالت متحده آمریکا، به شدت تحت 
تأثیر قرار گرفته است. عالوه بر چنین اقدامات غیرقانونی ، از سال 
گذشته شاهد پدیده ســرقت نفت ایران در دریا هستیم. معاون 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد گفت: جمهوری اسالمی 
ایران نســبت به تداوم چنین سیاست های خطرناکی که به دلیل 
سیاســت های یکجانبه اســتکباری موجب وخامت بیش ازپیش 
اوضاع شــده است،  هشدار می دهد.این دیپلمات ارشد جمهوری 
اســالمی ایران اظهار داشت: همچنین از جامعه جهانی خواسته 
می شود تا این اقدامات غیرقانونی را که تهدیدی برای تجارت آزاد 
در دریا و آزادی دریاها به شمار می آید و موجب نادیده گرفته شدِن 

تحریم های غیرانسانی شده است، محکوم کند.

قله های فتح نشده در رویارویی با تحریم ها، 
با وجود انبوهی از سیاست ها

ادامه از صفحه اول
نتیجه این می شود که کشــور پس از ۴۰ سال تجربه تحریم در فضاهایی که 
استراتژی ثابت نداشته است هنوز متوسل راهکارهای کوتاه مدت و در اصطالح 
دور زدن تحریم اســت ولی در جاهایی که یک راهبرد اصلی وجود داشته، به 
سرحد خودکفایی و مصون سازی رسیده  است. مثاًل در حوزه نظامی و دفاعی، 
کشــور دارای راهبرد ثابت بوده و اکثراً دوره مسئولیت افراد کوتاه مدت نیست 
به همین خاطر با اتکای به نیروی جوان متخصص داخلی توانســته  است مرز 
و بوممــان را در ایــن عرصه در مقابل تحریم ها مصون ســازد. اما در کنار آن 
شــاهدیم که در حوزه مالی و بانکداری این موضوع اتفاق نیفتاده است و پس 
از گذشــت این همه ســال و تجربه چندین دوره، هنوز از راهکارهای سنتی 
مانند صرافی ها برای نقل و انتقاالت استفاده می شود و متأسفانه بدترین بخش 
موضوع اینجاست که مسئولین امر و سیاست گذاران این حوزه نیز این رویه را 
روشی مناسب برای حال حاضر می دانند و سعی بر اصالح و یا جایگزینی روشی 
دیگر ندارند. وخامت اوضاع وقتی است که طبق برخی گزارش ها از مؤسسات 
آمریکایی بسیاری از این صرافی ها و محل های تبادل مالی با ایران، تحت نظارت 
مستقیم بوده و به عنوان اهرم فشاری می تواند در آینده علیه جمهوری اسالمی 

ایران استفاده شوند.
– در اکثــر مواقع اگر ما هزینــه آزمایش و آزمون وخطا در جهت خودکفایی و 
پیشــرفت خود را محاسبه کنیم شاید بیشتر از هزینه هایی که برای دور زدن 
تحریم می دهیم نباشد حال آنکه اگر هزینه شکست خودکفایی را بدهیم عالوه 
بر دستیابی به تکنولوژی و صنعت مورد نظر نیروی انسانی متخصص آن را نیز 
تربیت کرده ایم، که بیشــتر از تکنولوژی و فناوری مورد نیاز است و گره از کار 

کشور باز می نماید.
– اگر تحریم هــای اقتصادی را به مثابه جنگ نظامــی بدانیم، همان طور که 
در جنگ نظامی عناصر ســتون پنجم دشمن، ضربه مهلک تری به یک لشکر 
می زنــد، در تحریم های اقتصادی نیز مدیران و مســئوالن بی کفایت و ناالیق 

ضربات سنگین تری نسبت به دشمنان، به نظام وارد می کنند.
با توجه به تمرکز دشــمن بر اقتصاد کشور و شکل گیری اتاق جنگ در وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده، بایســتی بیش ازپیش به این موضوع توجه کنیم که 
جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با همسایگان و هم پیمانان استراتژیک خود، 
نیاز به راهبردهای ثابت و مشخص اقتصادی-تجاری دارد؛ به عنوان مثال کشور 
روسیه در شکل دهی سیاست خارجی خود با همسایگان و هم پیمانان خود به 
تناســب هر یک، راهبرد مشخصی دارد مثاًل با کشورهای جنوبی خود رویکرد 
هژمونیک دارد و تمام روابط و مناســبات خود را بر این اساس شکل می دهد 
و یا با کشورهای غربی خود که کشورهای اروپایی هستند با رویکرد اقتصادی 
برخورد می کند که الجرم با رویکرد قبلی تفاوت محسوسی دارد و یا با برخی 
هم پیمانان خود رویکرد امنیت مدارانه دارد و هدف اصلی خود را حفظ امنیت و 
تقویت منافع ملی خود تعریف نموده است. ولی کشور ما متأسفانه دارای نقشه 
جامع در سیاست خارجی مخصوصاً در عرصه اقتصادی و تجاری نیست به طور 
مثال کشــورهایی با پتانسیل های بسیار باال مانند عراق و سوریه در کنار خود 
داریم که به دلیل کمک های مستشاری در دوران جنگ با آن ها می توانستیم 
به صورت بهتری در عرصه اقتصادی تعامل کنیم که این امر به دلیل نداشتن 
راهبرد جامع استفاده نشد و یا به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک کشور پتانسیل های 
باالیی بــرای بی اثر کردن تحریم ها وجود دارد که بــه دلیل نبود راهبردها و 

سیاست های جامع مورد توجه قرار نگرفته است.
البته یکی از فعالیت های مثبتی که در این عرصه اجرایی شد، سند جامع ۲۵ 
ساله همکاری ایران و چین است که امید است با برنامه ریزی و عقد قراردادهای 
اولویت دار برای کشورمان، این سند نیروی محرکه ای برای اقتصاد کشور باشد. 
این سند در کنار پیامدهایی که به خودی خود برای ما دارد یک پیامد ویژه نیز 
دارد و آن شکسته شدن هیمنه تحریم های فلج کننده و هوشمند آمریکاست 
شــاید پس از ارسال محموله بنزین به ونزوئال و حمله به پایگاه عین االسد در 
پاسخ به شهادت حاج قاسم، این سومین ضربه ای باشد که جمهوری اسالمی 
ایران به صورت واضح و علنی به اقتدار پوشالی و رو به اضمحالل آمریکا می زند 
و این امکان را برای کشورهایی که مایل به همکاری با جمهوری اسالمی ایران 
هســتند ولی از ترس تحریم های ایاالت متحده پا پیش نمی گذارند، بردارد تا 
افول هژمونی ایاالت متحده را تســریع بخشد.شاید در یک عبارت بتوان گفت 
ما در این برهه زمانی بیش از آن که به مبانی اقتصادی نیاز داشــته باشــیم 
به مدیریت اثربخش و چابک که متناســب با شــرایط تحریم باشــد همانند 
تاکتیک های نامنظم و چریکی در جنگ پارتیزانی نیاز داریم.رهبر معظم انقالب 
به عنوان عالی ترین مقام کشور و تعیین کننده سیاست های کالن کشور، شعار 
ســال ۱۳۹۹ را جهش تولید عنوان نموده بودند و بر تقویت ارزش پول ملی و 
افزایش اشتغال، جلوگیری از واردات بی رویه تأکید کردند و از دست اندرکاران 
کشور خواستند که طراحی فعالیت های کشــور را به انتخابات سایر کشورها 
منوط نگردانند. اما آنچه که در اجرا مشــاهده شــد ایجاد فضای دوقطبی در 
جامعــه در خصوص پیروزی یکی از نامزدهــای انتخابات ایاالت متحده و رفع 
تحریم ها در صورت پیروزی یکی از آن ها بود. نوسان نرخ ارز و واردات بی رویه 
عرصه را بر تولید و اشــتغال تنگ کرد و تأثیر این نابسامانی حتی در مایحتاج 
عمومی مردم جامعه مشــهود بود. برخی از مشکالتی که در اواخر سال ۱۳۹۹ 
و ابتدای سال ۱۴۰۰ در بعد اقتصادی و تأمین مایحتاج عمومی مردم مشاهده 
می شود.آنچه که در سال ۱۳۹۹ مشــاهده شد عدم تطابق بین سیاست های 
کلی نظام و عملیاتی نمودن سیاســت ها در بعد اجرا می باشــد به  طوری  که 
اقدامات دستگاه اجرایی کشــور در راستای سیاست های تعیین شده از سوی 
رهبر انقالب ارزیابی نمی شود. به نظر می رسد این عدم تطابق به دلیل تفاوت 
در فلسفه و باورهای دستگاه اجرایی در دو بعد نرم و سخت که پیش تر به آن 

اشاره شد می باشد.
در طی سال ۱۳۹۹ نسبت به سال های گذشته روند مثبتی در خصوص کاهش 
نوسان نرخ ارز، جلوگیری از افزایش قیمت ها، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رونق 
تولید مشاهده نشــد. تعارض در دو سطح سیاست گذاری کالن و اجرا در این 
خصوص مشــهود می باشد. به  طور مثال در حوزه سالمت و بهداشت و مبارزه 
با ویروس منحوس کرونا، اتــکا به توان داخلی و ایمان به توانمندی جوانان و 
دانشــمندان کشور کلید حل مشکل شــد و در مواقع ضروری نشان  داده  شد 
که این خودکفایی و خوداتکایی اســت که به کمک کشورها می آید نه کمک 
خارجی. در صنعت نفت و گاز، یکی از فعالیت های مثبت بورس انرژی بود که 
در عرصه فرآورده های نفتی موفق تر از نفت خام بود. اما از طرفی دیگر صادرات 
کشور کمافی السابق از طریق شرکت های تراستی صورت می گرفت که راهکاری 
کوتاه مدت و پرهزینه برای کشور است ولی به دلیل سهولت، طی چندین سال 
گذشته توسط مجریان، همچنان ادامه دارد.با توجه به مطالب بیان شده، روشن 
است که اقتصاد کشــور برای مقابله با تحریم ها راهی پر پیچ وخم را در پیش 
دارد کــه نیازمند مجریانی جوان، پرتالش، خســتگی ناپذیر، معتقد به انقالب 
اســالمی و آرمان های آن و مهم تر از همه مؤمن به نصرت الهی با به  کارگیری 

تالش مجدانه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش: 
 »ناوشکن کالس دماوند« به ناوگان شمال کشور

 ملحق می شود
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناوشکن کالس دماوند با آخرین تجهیزات و فناوری به ناوگان 
شمال کشور ملحق می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، امیردریادار شهرام ایرانی ظهر 
دیروز در حاشــیه مراسم معارفه فرمانده جدید ناوگان شمال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
نیــروی دریایی ارتش تمام فعالیت های خود را در عرصه ملی و بین المللی برنامه ریزی می کند 
و با کمک شــرکت های دانش بنیان، تجهیزات به روز را در ناوگان شــمال و جنوب در اختیار 
دارد.فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به عملکرد قابل توجه نیروی دریایی ارتش در عرصه 
بین الملل خاطرنشــان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضوی موثر 
در حــوزه اقیانوس هند  اجالس فرماندهان نیروی دریایی همچنین انجام تعامالت چند جانبه 
بین المللی با اجرای رزمایش های مرکب و مشــترک با کشــورهای دوست حضور فعالی دارد.

امیردریادار ایرانی از الحاق چند شناور به ناوگان شمال و جنوب خبر داد و با بیان اینکه در ناوگان 
شــمال ناوشکن کالس دماوند با آخرین تجهیزات و فناوری آماده انداختن به آب است تصریح 
کرد: همچنین در ناوگان جنوب نیز از ناو اطالعاتی طالیه از کالس ناوشکن جماران که دارای 
آشیانه بالگرد و همچنین زیر دریایی کالس فاتح است به نیروی دریایی ارتش ملحق می شود.وی 
خاطرنشان کرد: دشمنان ایران همواره در تالشند تا با ایران هراسی مانع ارتباطات بین المللی 
نیروهای نظامی ایران شوند اما نیروی دریایی به دلیل ساختارش فراتر در آب های بین المللی و 
فراتر از مرزهای داخلی خود فعالیت دارد و برای سفر ناوگروه های ایرانی به کشورهای همسایه 
و بالعکس برنامه هایی در دســتور کار نیروی دریایی اســت.امیر ایرانی با اشاره به هدف از سفر 
ناوگروه ها به کشورهای همسایه اظهار داشت: هدف از میزبانی ناوگروه های کشورهای دیگر در 
ایران و سفر ناوگروه ها به کشورهای همسایه جهت اجرای تمرین های رزمی مرکب و مشترک و 

تبادل آموزش ها، صدور پیام صلح و دوستی و همچنین انعقاد تفاهم نامه های چند جانبه است.

آیت اهلل جنتی:
 دانشجویان امروز مسووالن فردای کشور هستند

دبیر شــورای نگهبان گفت: دانشجویان امروز مســووالن فردای کشور هستند و امروز هر جور 
پرورش یابند آثارش فردا ظاهر می شود بنابراین باید در پرورش و کمال آنها دقت و تالش شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی شورای نگهبان، آیت اهلل احمد جنتی دیروز چهارشنبه در 
نطق پیش از دستور جلسه شورای نگهبان با تبریک میالد باسعادت حضرت زینب )س( گفت: 
َمٍة هستند.دبیر شورای نگهبان در تشریح  ایشان قهرمان کربال و عالَِمٌة َغیُر ُمَعلََّمٍة، َفِهَمٌة َغیُر ُمفهَّ
شــخصیت واالی حضرت زینب )س( تصریح کرد: ایشان یک انسان مقتدر، با صالبت و یادآور 
قــدرت و صالبت امیرالمومنین علی )ع( بودند که مردانه در میدان بال و مصیبت ایســتادگی 
کردند.جنتی افزود: حضرت زینب )س( شــهادت برادران و فرزندان و اسیری را تحمل کردند و 
در میدان های بسیار سخت همچون برخورد با قدرت حاکم و حضور در مجلس یزید بدون ترس، 
واهمه و وحشت نشان دادند که دختر حضرت علی )ع( هستند.وی با بیان اینکه حضرت زینب با 
صبر، ثبات قدم، مقاومت و ایستادگی خود آبروی بیشتری را برای اسالم و آل علی )ع( به یادگار 
گذاشت، گفت: خداوند ان شاء اهلل ما را قدردان این بانوی بزرگوار و آل پیامبر )ص( قرار دهد تا 

بتوانیم راه ایشان را ادامه دهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
بنا نداریم ملت را از چاله به چاه 

بیندازیم
 عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی، گفت: هدف دور جدیــد مذاکرات هســته ای از چاله به 
چاه انداختن ملت ایران نیســت بلکه نقد کردن چک برجام اســت.

به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، حجت االسالم »مجتبی ذوالنور« 
دیروز چهارشــنبه در جمع خبرنگاران، گفت: پیش بینی می شود در 
صورتی که آمریکایی ها اخاللی ایجاد نکنند مذاکرات به نتیجه برسد 
و اراده جمهوری اســالمی ایران این است که مذاکرات به نفع مردم 
شــکل گرفته و برجام احیاء شود و هدف نقد کردن چک جمهوری 
اسالمی در برجام است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس یازدهم با تاکید بر اینکه رفع تحریم ها باید اجرایی شــود، 
گفت: ما هیچ چیزی خارج از برجام را مطرح نکرده و اگر طرف های 
برجامی صداقت داشــته باشند باید از این موضع جمهوری اسالمی 
استقبال کنند.ذوالنور با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی با یک هیات 
کامل بیش از ۳۰ نفر کارشناس در وین حاضر شده است، ادامه داد: 
این نشــانگر اراده جمهوری اسالمی ایران در احیای برجام است. اگر 
قرار نبود که برجــام را احیاء کنیم نیازی به هیاتی با این تعداد هم 
نبود.وی اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران با دست پر به مذاکرات 
رفته و در دور نخســت مذاکرات هم طرف مقابل بعد از شنیدن نظر 
جمهوری اسالمی ایران برای مشــورت به پایتخت های خود رفتند 
که دلیل آن حضور محکم با دســت پر در این مذاکرات استنماینده 
مردم قم در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: در گذشته تنها یک 
اراده وجود داشــت که برجام به هر قیمتی پذیرفته شود و این که ۶ 
ماه بعد چه اتفاقی می افتد مهم نبود. بلکه می خواســتند برجام را به 
نام خود احیاء کنند و به ضررهای آن نیز توجه نداشتند. کما این که 
اگر در آن دوره توســط دولت قبل برجام احیاء می شد ۵۱۷ تحریم 
همچنان باقی می ماند که نشــانه پذیرش و نهادینه کردن تحریم از 
سوی دولت ایران بود.ذوالنور با تاکید بر اینکه قرار نیست در مذاکرات 
ملت را از چالــه درآورده و به چاه بیندازیم، ادامه داد: ترامپ قبل از 
انتخابــات تاکید کرد که برجام را پاره می کنم و رهبری فرمودند که 
اگر شــما برجام را پاره کنید ما آن را آتش خواهیم زد. ترامپ برجام 
را پاره کرد و من هم به درســتی براساس موضع جمهوری اسالمی 
ایران که در بیان قاطع رهبری جاری شد برجام را در صحن مجلس 
دهم آتش زدم و به این کارم افتخار می کنم. چرا که باید عکس العمل 
درست و به موقع در برابر دشمن نشان داد.وی خاطرنشان کرد: امروز 
برجام باید احیاء شــود چرا که ما هرچه داشتیم دادیم و یک چک از 
آنها گرفتیم. برای تحقق حقوق ملت ایران این چک باید نقد شود و 

همه تحریم ها کنار رود.

 الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت
 تصویب شد

 بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت پایان یافت و هیات وزیران این 
الیحه را تصویب کرد.به گزارش ایرنــا از دفتر هیات دولت، هیات وزیران 
در جلســه دیروز چهارشنبه خود به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رییسی 
رییس جمهور، کار بررسی و تصویب الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 
را به پایان رساند.اعضای دولت در این جلسه پس از بررسی و جمع بندی 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند تا به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم و در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

بهادری جهرمی خبرداد؛
تشکیل »صندوق پیشرفت و عدالت« در 

الیحه بودجه ۱۴۰۱
سخنگوی دولت گفت: در راستای تقویت و توسعه نقش مردم در اقتصاد، 
صندوقی تحت عنوان »صندوق پیشــرفت و عدالــت« در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ پیش بینی شده است.به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی 
ســخنگوی دولت در گفتگویی، در رابطه با جزئیات بودجه ســال ۱۴۰۱ 
تصریــح کرد: جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ جهت گیری به ســمت تقویت و 
توســعه نقش و جایگاه مردم در حوزه اقتصاد است و محوریت چارچوب 
بودجه طراحی شده، مبتنی بر این نگاه است.بهادری جهرمی با بیان اینکه 
در راســتای تقویت و توسعه نقش مردم در اقتصاد، صندوقی تحت عنوان 
»صندوق پیشــرفت و عدالت« در بودجه پیش بینی شده است، گفت: بر 
اساس این پیش بینی، قرار است تا از منابع این صندوق بتوان جهت جلب 
مشــارکت بخش خصوصی و عمومی برای انجام طرح های ملی و استانی 
اســتفاده کرد.ســخنگوی دولت افزود: در توزیع منابع بودجه سعی شده 
است که امسال به آمایش سرزمینی، هم در جهت عدالت در توزیع منابع 
اســتان های مختلف به ویژه استان های محروم و هم در جهت حمایت از 
طرح ها و موضوعات اولویت دار در اســتان ها، توجه شــود تا مورد حمایت 
مالــی دولت قرار گیرد.بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه اختیار در بودجه 
امسال به خود استان ها واگذار شده است، خاطرنشان کرد: خط قرمز بودجه 
داشــتن کسری بودجه است اما هیچ اقدامی که منجر به کسری بودجه یا 
ایجاد تورم شــود، در بودجه راه نیافته است.وی ادامه داد: سعی شده است 
در بودجه ۱۴۰۱ از مابقی ابزارها که به هر نحوی منجر به افزایش نقدینگی 
و ایجاد تورم شــود مانند تســهیالت تکلیفی رایج در بانک ها، ممانعت و 
جلوگیری به عمل آید.سخنگوی دولت در تشریح هزینه های جاری دولت 
در بودجه ۱۴۰۱ گفت: هزینه های جاری دولت، صرف نظر از افزایش حقوق 
کارمندان، ۱۵ درصد نســبت به سال گذشــته کاهش یافته است تا تورم 

جدیدی در بازار ایجاد نشود.
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گزیده خبر چه کسانی مشمول مالیات خرید و فروش ارزی می شوند؟

مالیات در کمین خریداران و فروشندگان ارز
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات اخذ مالیات از خرید و فروش ارز گفت: فعاالن حوزه خرید و فروش ارز اعم 
اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی ها، مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز 
شــخصی و با کارت ملی ارز می خرند، مشمول مالیات نیستند. به گزارش ایسنا، امروز سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که کلیه خریداران 
و فروشندگان ارز طبق قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت 
مالیات تعیین شده هستند.طبق این اطالعیه، سازمان امور مالیاتی با اعالم بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی الحساب به میزان 
۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می کند.در این زمینه، محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات این 
اطالعیه گفت: فعاالن حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی ها، مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین 
شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می خرند، مشمول مالیات نیستند. وی افزود: این افراد در فاز 
اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آن ها به سازمان امور مالیاتی اعالم می شود که هماهنگی های الزم با بانک مرکزی در راستای 
اجرای این قانون فراهم شــده اســت. این مقام مسئول با بیان اینکه از امروز مشموالن مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبت نام و 
پرداخت مالیات اقدام کنند، گفت: ضمانت های اجرای این قانون اینگونه اســت که هم از طریق قوه قهریه نســبت به مطالبه این مالیات 
اقدام می شــود و در پایان ســال نیز اختیار ورود حسابرسی به ســازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده  است. وی درباره شناسایی 
فعاالن غیررسمی و دالالن معامالت ارز برای اخذ مالیات مربوطه توضیح داد: شناسایی اولیه این افراد بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و 
سازمان امور مالیاتی نیز از طریق راه هایی که به دلیل محرمانه بودن اعالم نمی شود، این افراد را شناسایی می کند.مسیحی افزود: در قانون 
مالیات های مستقیم اصالحیه سال ۱۳۹۶، انجام ندادن برخی از تکالیف قانونی جرم محسوب و افرادی که از این قانون تخلف کنند، به 
عنوان محرم به مراجع قضایی معرفی می شــوند. در کل کتمان و پنهان کردن درآمد از محل خرید و فروش ارز جرم محســوب می شود. 
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در فاز اول اخذ مالیات از خرید و فروش ارز هدف سازمان امور مالیاتی تنظیم گری و مدیریت بازار 
ارز است و برآورد از میزان وصول درآمدهای مالیاتی از این محل به بررسی و رسیدگی های به مرور زمان نیاز دارد. وی بیان کرد: غیر از 
مالیات خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافی ها به مآخذ کارمزد دریافتی مشــمول مالیات بر ارزش افزوده اســت که در حال 

حاضر صرافی های مجاز اظهارنامه مربوطه در این زمینه را پر می کنند و مالیات می پردازند.

رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد؛
افزایش ۳۰درصدی حقوق های پایین در سال 

آینده 
میرکاظمی گفت:  متوســط افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده ۱۰ درصد 
اســت و به جای افزایش حقوق، قدرت خرید را بــاال می بریم.به گزارش فارس، 
مســعود میرکاظمی با اشاره به جلســه با نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در مورد الیحه بودجه ســال آینده اظهار داشت: جهت گیری دولت برای 
سال آینده رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی است و به جد تورم مدیریت می شود 
و به هیچ وجه اجازه نمی دهیم کسری اتفاق بیفتد. کسری منجر به افزایش پایه 
پولی، نقدینگی و تورم می شود. همیشــه تورم در سنوات قبل منجر به افزایش 
حقوق می شــده و ســیکل معیوبی را ایجاد می کرده است.معاون رییس جمهور 
افزود: دولت تورم را  می خواهد مدیریت کند به جای افزایش حقوق، قدرت خرید 
را برای سال آینده باال ببرد. منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی ببرد. مبالغ 
قابل توجهی را در ســطح ملی و استان ها اختصاص می دهیم که به صورت اهرم 
از آن استفاده کنند.وی تاکید کرد:  چهار هزار هزار میلیارد تومان منابع در اختیار 
مردم اســت به دلیل اینکه اعتماد به سیستم اقتصادی ندارند مولد نشده است، 
امیدواریم که مردم با اقداماتی می کنیم اعتماد کنند.میرکاظمی در مورد میزان 
افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده بیان داشت:  این موضوع هنوز در 
دولت نهایی نشده است، بودجه جمع بندی نشده و امیدواریم این هفته تمام شود، 
پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی رشد متوسط است. حقوق های پایین تا ۳۰ درصد 
و حقوق های نجومی رشد کمتری دارند. تا فاصله ای که در چند سال گذشته بین 
حداقل و حداکثر ایجاد شــده که بی عدالتی در دل آن مشاهده می شود بتوانیم 

مقداری تعدیل کنیم.

 کاهش ارزش لیر چه تاثیری بر سرمایه های خارجی دارد؟
زیان حداقل ۱۰ درصدی خریداران مسکن 

در ترکیه
میانگین قیمت مســکن در ترکیه در ژوئن ۲۰۲۱ )خرداد- تیر ۱۴۰۰( نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که 
در همین بازه زمانی قیمت لیر نســبت به دالر بیش از ۳۰ درصد کاهش ارزش 
داشته است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران در مسکن ترکیه نه تنها سود نکرده اند، 
بلکه ۱۰ درصد ضرر نیــز کرده اند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایلنا، 
در سال های اخیر، خروج سرمایه از کشور افزایش یافته است؛ اما بررسی فرآیند 
خروج ارز از کشــور توسط ایرانیان بعضاً حاکی از رفتار هیجانی و تأثیر به سزای 
تبلیغات رسانه ای سوداگران در مورد سرمایه گذاری در برخی کشورهای همسایه 
دارد.بر اساس آمار، امالک و مستغالت ترکیه، یکی از مقاصد اصلی سرمایه ایرانیان 
در سال های اخیر بوده است. البته آمار رسمی دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما 
برخی صاحب نظران و مقامات مسئول در طول سال های اخیر، آمارهای مختلفی 
را به رسانه ها ارائه کرده اند.مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس در مهرماه 
بیان کرده بود، از ۹۷ تا ۹۹ معادل ۷ میلیارد دالر ارز برای خرید ملک در ترکیه 
از کشور خارج شده است. همچنین یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت 
راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام در تحلیل شخصی عنوان کرده بود: »در 
۳ماهه نخست ۲۰۲۱، اتباع ایرانی ۱۶۰۰ واحد خانه در ترکیه خریداری کرده اند 
که باتوجه به شــرایطی که آنکارا در نظر گرفته، می تــوان گفت برای هر واحد 
حداقل ۲۵۰هزار دالر هزینه شده است. این یعنی در این شرایط ارزی، ظرف ۳ماه 
حداقل ۴۰۰میلیون دالر ارز بی زبان کشور صرف خرید ملک فقط در ترکیه شده 
است.« البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در آبان ماه امسال میزان 
سرمایه ای که شهروندان ایرانی امسال برای خرید ملک در ترکیه هزینه  کرده اند 
را ۳۰۰ میلیون دالر اعالم کرده و آن را سقوط آزاد در سرمایه ملی توصیف کرده 
بود. به گفته وی رقم خروج ســرمایه از ایران معادل ۴۴ برابر بودجه عمرانی در 

سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰ برابر درآمد نفتی شش ماهه نخست سال جاری بوده است.

ناآگاهی ایرانیان از خطرات سرمایه گذاری در امالک ترکیه
فضاســازی گسترده برای خرید ملک و مهاجرت به ترکیه در حالی بین ایرانیان 
رواج پیدا کرده اســت که بســیاری از آنان از مخاطرات و ریسک سرمایه گذاری 
در امالک ترکیه ناآگاه هستند.»سیر صعودی موج های تورمی سالیانه«، »کاهش 
ارزش لیر«، »بازدهی منفی سرمایه گذاری دالری به نسبت امالک ایران«، »وجود 
قوانیــن تبعیض آمیز معامالت امالک علیه مهاجــران«، » کالهبرداری و فروش 
امالک فاقد جواز به مهاجران«، »شــیوع بیــکاری در بین جوانان ترک«، »نبود 
اشــتغال برای مهاجران« از جمله مواردی بوده است که ایرانیان مقیم ترکیه در 
ســال های اخیر به نحوی با آن مواجه و درگیر بوده اند.میانگین قیمت مسکن در 
ترکیه در ژوئن ۲۰۲۱ )خرداد- تیر ۱۴۰۰( نســبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ 
درصد افزایش یافته اســت؛ این در حالی اســت که در همین بازه زمانی قیمت 
لیر نســبت به دالر بیش از ۳۰ درصد کاهش ارزش داشته است. به عبارت دیگر 
ســرمایه گذاران در مسکن ترکیه نه تنها سود نکرده اند، بلکه ۱۰ درصد ضرر نیز 
کرده اند.از ســوی دیگر بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر 
مربع واحد مســکونی در کشــورمان در همین بازه زمانی )خرداد ۱۴۰۰ نسبت 
به خرداد ۱۳۹۹( بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته اســت؛ بنابراین سرمایه گذاری 
دالری در امالک و یا حتی ســپرده ارزی در داخل ایران می توانســت بیشترین 
بازدهی را برای ایرانیان به ارمغان آورد.در شــرایطی که شــاهد موج مهاجرت به 
ترکیه هستیم باید توجه داشته باشیم که نرخ بیکاری ترکیه در آستانه عبور از ۱۲ 
درصد قرار گرفته است. نرخ بیکاری این کشور در ۱۲ ماهه منتهی به جوالی به 
۱۲ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل ۱.۴ درصد بیشتر 
شده است. این نرخ بیکاری، بیشترین نرخ بیکاری ثبت شده ترکیه در ۳ ماه اخیر 
محسوب می شود. طی این مدت، جمعیت افراد بیکار ۵۰۶ هزار نفر افزایش یافته 

و به ۳ میلیون و ۹۰۲ هزار نفر رسیده است.

کاهش روزافزون ارزش لیر
ارزش لیر در برابر دالر در یک ســال اخیر نزدیک ۳۸ درصد کاهش داشته است. 
البته این اتفاق ناظر به یک سال اخیر نیست و بررسی ها نشان می دهد از ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۲۱ بیش از ۵۰۰ درصد ارزش لیر کاهشــی بوده اســت. به عبارت دیگر با 
توجه به کاهش ارزش لیر، سرمایه گذاران در این کشور چه در بلندمدت و چه در 
کوتاه مدت، اگر ضرر نکرده باشــند؛ در صورت کسر تورم مسکن از کاهش ارزش 
پول ترکیه، سودی هم نکرده اند.بررسی ها نشان می دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ 
ماهه ۲۰۲۱، ایرانی ها در مجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری 
کرده اند که اگر حداقل ســرمایه گذاری را ۲۵۰ هزار دالر )رقم پذیرش تابعیت( 
درنظر بگیریم، ایرانی ها طی ۶ ســال اخیر، ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر فقط 
در امالک ترکیه ســرمایه گذاری کرده اند.همچنین طی سال های  ۲۰۱۳ تا سال 
۲۰۲۱ ایرانی ها در مجموع ۴ هزار و ۵۱۱ شــرکت در ترکیه تاسیس کرده اند که 
برآورد می شود حدود ۳ میلیارد دالر نیز در این بخش سرمایه گذاری شده باشد. 
البته سرمایه گذاری در سهام و دیگر اقســام سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه و 

امارات چندان مشخص نیست و باید منتظر ارقام عجیب تر نیز باشیم.

سقف عیدی امسال کارگران   7.9 میلیون تومان 
عضو شــورای عالی کار با بیان اینکه طبق قانون کار عیدی کارگران معادل ۲ برابر حقوق پایه اســت  به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق باالتر نباشد، گفت: بر این 
اساس حداقل عیدی کارگران ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون ۹۶۶ هزار تومان است.فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
در مورد عیدی کارگران بیان کرد:  بر اساس قانون کار، عیدی کارگران دو برابر پایه حقوق آنها است، به شرط آنکه از سه برابر حداقل دستمزد باالتر نباشد.وی ادامه داد: 
با توجه به اینکه امسال حداقل حقوق کارگران برای یک ماه ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال بود، بنابراین حداقل عیدی برای کارگران حداقل بگیر که یک سال کار 
کرده اند، ۵۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۹۰۰ ریال و حداکثر عیدی کارگران امسال ۷۹ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۸۵۰ ریال خواهد بود.وی در مورد اینکه عیدی امسال کارگران 
از چه زمانی پرداخت می شــود گفت: بستگی به شــرایط کارفرما دارد، بعضی از کارفرمایان معموال در شهریور ماه به خاطر بازگشایی مدارس نصف عیدی کارگران را 
می دهند و بقیه را آخر سال می پردازند. برخی از اول زمستان شروع به پرداخت می کنند و پرداخت عیدی کامل به شرطی است که کارگر یک سال کامل برای کارفرما 
کار کرده باشد، وگرنه به ازای هر ماهی که کار کرده است به میزان یک دوازدهم عیدی ساالنه و یا به ازای هر روز یک ۳۶۵ام عیدی را دریافت خواهد کرد.رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شورای اسالمی کار در مورد تعداد کارگران بیمه شده و غیربیمه ای نیز گفت: حدود ۱۴.۸ میلیون نفر کارگر بیمه شده اصلی در کشور داریم و حدود 
۳ میلیون کارگر غیربیمه ای هم در کشور کار می کند؛ یعنی در مجموع نزدیک ۱۷.۸ میلیون کارگر در کشور وجود دارد.توفیقی گفت: جلسات شورای عالی کار در دولت 
جدید تاکنون یک جلسه تشکیل شده و جلسه بعد شنبه هفته آینده خواهد بود که برای بررسی دستمزد کارگران خواهد بود. در این جلسات نمایندگان اصلی کارگران، 
کارفرمایان و دولت حضور خواهند یافت.به گفته توفیقی اولین مطلب در جلسات شورای عالی کار تعیین سبد معیشت خانوار کارگری است که در کمیته های دستمزد 

بررسی می شود.وی افزود: تاکنون دو جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار هم تشکیل شده و جلسه بعد در ۲۲ آذر ماه برگزار می شود.

مدیر کل بهزیستی خبر داد:
اشتغال معلولین مهمتر از مسکن آنهاست

همدان- مجید ملکیان: مدیرکل بهزیســتی استان همدان ، دکتر مهدی دیناری گفت: از 
مجموع ۴۶ هزار نفر معلولین نیز ۱۱ هزار  و ۴۰۰ نفر پشت نوبتی هستند که پرونده های 
آنها در کمیســیون پزشکی تایید و ثبت شامانه شده است و اعتبار آن نیز نهایی شده که 
امید اســت این ۱۱ هزارو ۴۰۰ نفر نیز از خدمات های مجموعه بهزیستی هر چه سریعتر 
اســتفاده کنند.دکتر مهدی دینــاری تصریح کرد: ۱۹ هزار نفــر از مددجویان مجموعه 
بهزیستی به صورت غیر مســتقیم از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند.وی به شدت و 
ضعیف معلولیت های افراد اشاره کرد و گفت: ۹ هزار و ۵۰۰ نفر معلولیت خفیف، سه هزار 
و ۸۰۰ نفر متوســط، ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر شدید و بیش از شش هزار نفر معلولیت خیلی 
شدید داریم.دکتر دیناری به نامشخص بودن وضعیت نزدیک به ۸ هزار پرونده در بهزبستی 
اشــاره کردو  گفت: مجموعه بهزیستی به دنبال تکمیل کردن این پرونده هاست.وی بیان 
کرد: از مجموعه معلولین پنج هزار و ۷۰۰ هزار نفر معلولین بینایی، ۲۱ هزار  نفر اعصاب و 
روان هستند.مدیرکل بهزیستی همدان به هزینه کمک های درمانی مددجویان اشاره کرد 
و گفت: این رقم در برابر نیاز این افراد ناچیز بوده که در این راســتا ســایر ارگان ها باید از 

بهزیستی حمایت کنند.
وی ادامه داد: در ســتاد مناســب ســازی معابر  ارگانهای مختلف وجود دارند و تمامی 
ساختمان هایی که جدید ساخته می شوند  همگی باید از نظر مناسب سازی باید تاییدیه 
مطلوب را دریافت کنند همچنین مناسب سازی معابرو  خیابانها باید از نظر بحث مناسب 
سازی به شکلی طراحی شوند و با تغییر کنند که معلولین بتوانند به راحتی تردد کنند تا 
مشکلی برای آنها به وجود نیاید.دکتر دیناری افزود: مادران و دختران باید نسبت به وجود 
اورژانس اجتماعی آگاهی داشته باشند چرا که این محل برای پذیرش آنها هنگام مواجهه 
با مشکالت اجتماعی و هرگونه تهدید اجتماعی است که می توانند با شماره ۱۲۳ تماس 

بگیرند تا مددکاران بر بالین آنها حاضر می شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان:
برگزاری انتخابات میاندوره ای سازمان نظام کاردانی 

ساختمان استان گلستان در دی ماه سال جاری
حسین محبوبی مدیر کل راه وشهرسازی استان گلستان از برگزاری انتخابات میاندوره ای 
اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان در دیماه سال جاری 
خبر داد."حسین محبوبی" اظهار داشت: اقدامات اولیه آمادگی در حوزه معاونت مسکن و 
ساختمان این اداره کل انجام شده است و احکام اعضای دستگاه نظارت  و هیات اجرایی 
استان ابالغ شده اســت. محبوبی افزود : انتخاب اعضای  هیات اجرایی استان طبق مفاد 
ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون انجام شــده است.وي ادامه داد : مهلت پذیرش تقاضای 
نامزدهای عضویت در هیات مدیره از روز چهارشنبه ۲۱مهر سال جاری آغاز شده و  تا ۱۶ 
آبان  ادامه خواهد داشــت. بعد از پایان مهلت پذیرش، فرآیند بررسی وضعیت متقاضیان 
آغــاز  و اقدامات الزم جهت دریافت اســتعالم از مراجع ذیربط ظرف  یک ماه  انجام می 
پذیرد و تصمیم نهایی در خصوص صالحیت نامزدها اتخاذ شــده و در هفته آخر آذر ماه 
جاری به نامزدهای رد صالحیت شده اعالم خواهد شد.وی افزود: پس از وصول شکایات و 
رسیدگی به آنها ، نظر قطعی در مورد کلیه نامزدها اعالم خواهد شد و نهایتاً پس از تایید 
اولیه  نامزدها ی عضویت در هیات مدیره سازمان استان و اعالم نظر اولیه به هیات اجرایی 
،فهرست نهایی از سوی دســتگاه نظارت استان تایید خواهد شد. فهرست نهایی نامزدها 
از روز ســه شنبه ۷ دی ماه ســال جاری در روزنامه محلی یا کثیراالنتشار منتشر خواهد 
شد.محبوبی خاطرنشان کرد: انتخابات میاندوره ای اعضای هیات مدیره  و بازرسان سازمان 
نظام کاردانی  ســاختمان استان  در ۲۴ دیماه سال جاری بطور همزمان در سراسرکشور 

برگزار می شود.

خادمان امور بین الملل حرم بانوی کرامت میزبان 
سفیر استرالیا

لیندال ســاکس سفیر کشور اســترالیا در ایران و دنیس کارنی معاون وی، امروز با حضور 
در حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( توســط کارشناســان امور بین الملل حرم، با اماکن و 
بخش های مختلف حرم و همچنین شخصیت حضرت معصومه)س( آشنا شدند.به گزارش 
پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علیها، لیندال ساکس سفیر کشور 
استرالیا در جمهوری اسالمی ایران و دنیس کارنی معاون وی، امروز با سفر به شهر مقدس 
قــم در حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( حضور یافتند.خادمــان اداره امور بین الملل حرم 
مطهر بانوی کرامت میزبان این شخصیت های استرالیایی بودند و بخش ها و اماکن مختلف 
حرم را به آن ها معرفی کردند.سفیر استرالیا در ایران به همراه هیئت همراه از صحن های 
صاحب الزمان)عج(، جواد االئمه علیه السالم، مسجد اعظم، امام هادی علیه السالم و امام 
رضا علیه الســالم بازدید کردند و سپس به زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه سالم اهلل 
علیها مشــرف شدند.حضور در دفتر بین الملل حرم مطهر واقع در صحن امام هادی علیه 
السالم که از معماری و گچ بری های ویژه ای برخوردار است از دیگر برنامه های این بازدید 
بود.همچنین یک جلد کالم اهلل مجید به زبان انگلیسی با قاب نفیس به سفیر استرالیا اهدا 
شد که به گفته وی اولین قرآنی بود که به او اهدا می شد و از این بابت که در این مکان 

مقدس چنین هدیه ارزشمندی را دریافت کرده بود بسیار ابراز خوشحالی کرد.
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وزیر نیرو در دیدار با سفیر جمهوری آذربایجان اعالم کرد:گزیده خبر

آمادگی ایران برای اتصال شبکه برق به جمهوری آذربایجان و روسیه
وزیــر نیرو با تاکید بر آمادگی برای توســعه و تداوم تبادل برق 
بین ایــران و جمهوری آذربایجان، گفــت: مطالعاتی در زمینه 
همکاری ایران، آذربایجان و روسیه درباره برق انجام شده و این 
آمادگی از ســوی ایران برای آغاز همکاری درخصوص سنکرون 
شبکه های برق این کشورها وجود دارد.به  گزارش ایرنا از وزارت 
نیرو، »علی اکبر محرابیان« در دیدار با سفیر جمهوری آذربایجان، 
بر آمادگی ایران برای گســترش روابط در بخش آب و انرژی با 
این کشــور تاکید کرد.وی با اشــاره به روابط دیرینه دو کشور 
ایــران و جمهوری آذربایجان در زمینــه آب و انرژی، افزود: دو 
کشــور اشــتراک های فراوانی در زمینه آب های مرزی دارند که 
باید با گفت وگوی مستمر بتوان از ظرفیت های مشترک حداکثر 
بهره را انجام داد.محرابیان گفت: جمهوری آذربایجان در زمینه 
انرژی، فعالیت های بسیار خوبی را در سال های گذشته از جمله 
استخراج گاز و تولید برق داشته که قابل تحسین است.وزیر نیرو 
با تاکید بر ضرورت گسترش روابط تهران- باکو حول محور آب و 
انرژی، اظهار داشت: امکان افزایش میزان مبادالت اقتصادی بین 
دو کشــور وجود دارد؛ از جمله اینکه در موضوع رودخانه ارس، 
کارهای مشــترکی انجام شــده که الزم است در قالب همکاری 
مشــترک، این فعالیت ها دنبال شــده و به نتیجه برسند.وی، بر 
لزوم تکمیل بخش نیروگاه های برق آبی سدهای »قیزقلعه سی« 
و »خداآفرین« روی رودخانه ارس تاکید کرد.محرابیان ادامه داد: 
اصل ســرمایه گذاری در این حوزه انجام و سد ساخته شده، اما 
نیروگاه برق آبی آن هنوز نصب نشده است. طبق گزارش پیمانکار 

نیز بخشــی از تجهیزات، خریداری و به محل سد منتقل شده 
اســت.وزیر نیرو با ابراز تمایل برای افزایش مبادالت کشورهای 

مذکور در زمینه برق، خاطرنشــان کرد: با توجه به متفاوت بودن 
زمان اوج مصرف این کشــورها در تابســتان و زمستان، افزایش 

ترانزیــت برق به صــورت متناوب امکان پذیر اســت تا در کنار 
تامین نیازهای برق، درآمدی برای کشــورهای مذکور باشد.وی 
بیان داشت: در تالش هستیم کمیسیون فنی مشترک دو کشور 
را به ســرعت تشــکیل دهیم و نماینده ایران در این کمیسیون 
را معرفی  کنیم. این کمیســیون باید برای بررســی مســائل و 

همکاری های مشترک به صورت دائمی برگزار شود.

برای توسعه روابط با ایران مصمم هستیم
»علــی علیزاده«، ســفیر جمهوری آذربایجــان در ایران نیز در 
این دیــدار با تاکید بر این که در توســعه روابط با ایران مصمم 
هســتیم، اظهار داشــت: برای همکاری های دو کشور در حوزه 
نیرو، سدهای خداآفرین و قیزقلعه ســی را به اتمام می رسانیم، 
البته در این حوزه بین دو کشــور کمیســیون فنی مشترک و 
جلســه هایی نیز برگزار شده است.ســفیر جمهوری آذربایجان 
در ایران با اشــاره به همکاری های تنگاتنگ دو کشور در حوزه 
نیــرو، افزود: تمایل داریم همه کارهای عقب مانده در این بخش 
جبران شــود.به گزارش ایرنا، هفتم آذرماه امسال در سفر رییس 
جمهوری به جمهوری آذربایجان، آیت اهلل رئیسی از درخواست 
رییس جمهوری این کشور مبنی بر تقویت مناسبات اقتصادی دو 
کشور و توسعه مسیرهای ترانزیتی با حضور شرکت های ایرانی، 
اســتقبال کرد.»الهام علی اف« گفت: کارگروه ویژه ای باحضور 
مقام های عالی دولت برای پیگیری و اجرایی شدن توافقات مطرح 

شده تشکیل خواهد داد.

مدیر عامل آبفا مازندران خبر داد؛
 اجرای طرح آبرسانی ۱۵ روستای

 منصورکنده بابل
مدیر عامل آبفا مازندران گفت: طرح آبرســانی منصور 
کنده بابل با اتصال به خطوط آبرسانی شهرهای گروه 
الف و تحت پوشــش قرار دادن ۱۵ روســتا در دست 
اجراســت.مهندس بهزاد برارزاده در حاشیه بازدید از 
طرح آبرســانی منصورکنده بابل اظهار داشت: تاکنون 
۲۶ کیلومتــر لوله گــذاری خطوط انتقال برای این طرح انجام شــد و عملیات 
ســاخت ایستگاه پمپاژ نیز به اتمام رسیده و در حال حاضر منصوبات این پروژه 
در دست اجراست.وی افزود: برای این طرح آبرسانی دو مخزن ۵۰۰ و هزار متر 
مکعبی نیز پیش بینی شــده که منتظر تحویل زمین هستیم تا در اسرع وقت 
عملیات ساخت مخزن اجرایی شود.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران 
در خصوص طرح آبرســانی روستای رمنت بابل نیز گفت: مقرر شد با مشارکت 
خیرین و اهالی طی ده روز آینده خطوط انتقال آب این روستا به خطوط آبرسانی 
شهرهای گروه الف متصل شود و ۳ هزار مشترک روستا از نعمت آب آشامیدنی 

سالم وبهداشتی بهره مند شوند.

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد؛
افزایش پایداری شبكه انتقال گاز با انجام 

ایمن سازی خطوط لوله در تقاطع با رودخانه ها 
در گلستان

سرپرســت منطقه 9 عملیات انتقــال گاز از افزایش 
پایداری شبکه انتقال گاز با انجام ایمن سازی خطوط 
لوله در تقاطع با رودخانه ها در اســتان گلستان خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز، محــی الدین مفخمی در تشــریح این خبر اظهار 
کرد: ایمن ســازی خطوط لوله در منطقه 9 عملیات انتقال گاز به دلیل شرایط 
جغرافیایی خاص و وجود کوه، جنگل و رودخانه های خروشان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و شرایط نگهداری، حفظ و حراست از خطوط لوله به خصوص در 
تقاطع با رودخانه ها به دلیل مشکالت ناشی از سیل و رانشی بودن بدنه رودخانه، 
دشوارتر از دیگر مناطق عملیاتی است.وی با بیان اینکه منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز پروژه های ایمن ســازی در بستر رودخانه ها را برای جلوگیری از آسیب و 
جابجایی خطوط لوله در زمان وقوع ســیل و طغیان رودخانه ها، در دستور کار 
دارد، خاطرنشــان کرد: در استان گلستان ایمن ســازی خط لوله در تقاطع با 
رودخانــه زرین گل علی آبادکتول با احداث دیوار ســنگی در یک طرف به طول 
حدود 4۵۰ متر و در ۵ نقطه مختلف از این رودخانه و همچنین ایمن ســازی 
خط لوله در تقاطع رودخانه کوسه کالی مرواه تپه  با احداث حوضچه آرامش و 
دیوار ســنگی به اتمام رسید.وی افزود: در ادامه پروژه های ایمن سازی خطوط 
لوله در استان گلستان، جاده سرویس خط لوله در سه نقطه در مراوه تپه استان 
گلستان تثبیت و نیز گابیون موجود در کیلومتر ۵۵8 خط سرخس- نکا بازسازی 
شد.مفخمی یادآور شد: همچنین پروژه های ایمن سازی خطوط لوله در رودخانه 
های قزلجه آق امام آزادشهر با پیشرفت 8۵ درصدی و  فاضل آباد با پیشرفت ۶۵ 

درصدی در این استان در حال اجراست.

روند صعودی نفت معكوس شد
قیمت نفت پس از دو روز افزایش، در معامالت روز چهارشنبه که سرمایه گذاران منتظر ارزیابی تاثیر کامل واریانت اُمیکرون بر اقتصاد جهانی و تقاضا برای سوخت بودند، 
کاهش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۱9 ســنت معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۷۵ دالر و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته 
با ۳.۲ درصد افزایش بســته شــده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به ۷۱ دالر و 8۲ سنت در هر بشکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا روز ســه شنبه با ۳.۷ درصد افزایش بسته شده بود.قیمت های نفت اوایل هفته جاری با خوش بینی رو به رشد نسبت به مالیم بودن بیماری زایی 
اُمیکرون و عدم تحمیل خسارت اقتصادی بزرگ بر اثر شیوع این واریانت، از ریزش سنگین هفته گذشته بهبود پیدا کرده بودند.ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کاالی شرکت 
»راکوتن سکیوریتیز« درباره وضعیت بازار اظهار کرد: روند بهبود قیمت های نفت متوقف شد، زیرا سرمایه گذاران تالش می کنند تاثیر کامل واریانت اُمیکرون را پیش از 
خرید بیشتر ارزیابی کنند.مدیر تحقیقات البراتوری در موسسه تحقیقات سالمت آفریقا در آفریقای جنوبی روز سه شنبه اظهار کرده بود که واریانت اُمیکرون می تواند 
تا حدودی ایمنی دو دوز واکسن فایزر را دور بزند.شرکت داروسازی بریتانیایی GSK اعالم کرد درمان مبتنی بر آنتی بادی کووید ۱9 این شرکت و شریک آمریکایی اش 
Vir Biotechnology در برابر همه جهش های اُمیکرون موثر است.هیرویوکی، مدیرکل تحقیقات شرکت »نیسان سکیوریتیز« اظهار کرد: سرمایه گذاران هنوز به طور کامل 
خوش بین نیستند و فعال رویکرد صبر و مشاهده را در پیش گرفته اند. بازار همچنین روی مذاکرات هسته ای ایران، تنش های میان روسیه و اوکراین، هوای زمستانی 
نیمکره شمالی متمرکز شده اند.بازارهای نفت واکنش چندانی به آمار ذخایر هفتگی آمریکا ندادند. موسسه امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا 

هفته گذشته کاهش یافت در حالی که ذخایر سوخت و سوخت های دیگر افزایش داشت.

 آیا چین مسبب ریزش بعدی
 قیمت نفت می شود؟

چین یکی از پیشرانان اصلی ابرچرخه کاال در فاصله سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱4 بود و 
رشد اقتصادی آهسته تر این کشور و حباب بدهی عظیم، ریسک عظیمی برای 
بازارهای نفت ایجاد می کند.به گزارش ایســنا، با توجه به ناهمگونی بزرگی که 
بین نیازهای نفت و گاز اقتصاد عظیم چین و سطح اندک ذخایر نفت و گاز این 
کشور وجود دارد، تاثیر این کشور بر قیمتهای نفت همواره چشمگیر بوده است. 
در نتیجه این عدم توازن، چین در واقع به تنهایی ابرچرخه کاالها در فاصله سال 
۲۰۰۰ تا ۲۰۱4 را ایجــاد کرد که طی آن قیمت همه کاالهایی که برای رونق 
بخشیدن به تولید و زیرساخت استفاده می کرد، به طور مستمر افزایش داشتند. 
این محصول رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه بیش از هشت درصدی چین در 
طی این مدت بود. عالوه بر مقادیر عظیم نفت و گاز وارداتی، این رشد اقتصادی 
عظیم ناشــی از بدهی عظیمی بود که روی هم انباشــته شدند. این بدهی در 
مکانیزمهای ملی مختلفی پنهان شد که چین معتقد بود نهایتا می تواند از طریق 
رشد اقتصادی سریع خود پرداخت کند. تحوالت در هفته گذشته نشان می دهد 
که این حباب ها ممکن است در آستانه ترکیدن باشد. چنین اتفاقی درخواست 
خرید بزرگی را از بازار نفت خارج می کند.اوژنیا فابون ویکتورینو، مدیر استراتژی 
آســیای شرکت SEB  گفت: با وجود افت مالیم قیمتها در بازار انرژی، ریسکهای 
نزولی برای رشد اقتصادی همچنان وجود دارند و همچنان انتظار می رود رشد 
اقتصادی از 8.۲ درصد برآورد شــده برای ســال ۲۰۲۱ به ۵.۲ درصد در سال 
۲۰۲۲ کاهش پیدا کند. تسهیل شرایط مالی، بخش امالک را از مشکالت بیشتر 
در امان نگه نمی دارد و ناتوانی از پرداخت بدهی ها، همچنان سرمایه گذاران را 
مضطرب خواهد ســاخت. شاخص مدیران خرید بخش تولید چین در نوامبر به 
شــکل غیرمنتظره به ۵۰.۱ واحد در مقایسه با 49.۲ واحد در اکتبر صعود کرد 
)قرائت باالی ۵۰ واحد به منزله رشد است( در حالی که شاخص مدیران خرید 
بخــش غیرتولید در نوامبر به ۵۲.۳ واحد در مقایســه بــا ۵۲.4 واحد در اکتبر 
رســید اما آمارهای رســمی چین از اقتصادش تا حدودی با بدبینی دیده می 
شود.ویکتورینو خاطرنشان کرد: ابهامات پیرامون واریانت اُمیکرون احتماال عزم 
مقامات چین برای پایبندی به سیاست خود برای مقابله با کووید ۱9 را تحکیم 
می کند. در این بین سرمایه گذاری همچنان وخیم می شود هر چند که سیاست 
مالی تا حدودی حمایت کننده بوده اســت.عامل دیگری که به ابهامات اقتصاد 
کالن اضافه می شود، نگرانی فزاینده نسبت به ترکیدن حباب بدهی چین است. 
چین مقادیر عظیمی بدهی را پنهان کرده که از طریق کسب و کارهای مرتبط 
با دولت و طرحهای مختلف روی هم انباشته است. این بدهی ها به همراه حباب 
در بازارهای مســکن و دارایی های دیگر که طی چند سال اخیر متورم شده اند، 
وضعیت چین را بسیار مشابه وضعیت غرب در سال ۲۰۰8-۲۰۰۷ می کند که 
هیچ کس توجهی نکرد تا این که ورشکستگیها آغاز شد و سپس به یک بحران 
مالی کبیر تبدیل شد. اگرچه رسما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین 
حدود ۷۰ درصد اســت اما در واقعیت بسیار باالتر است.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، حتی اگر اقتصاد چین به طور میانگین ساالنه هشت درصد رشد کند، از 
نظر ریاضی ممکن نیست از زیر بار بدهی خارج شود و تولید ناخالص داخلی سال 
آینده و احتماال سالهای بعد به حدود پنج درصد و پایین تر از آن کاهش پیدا می 
کند. نگرانیها نسبت به وضعیت بدهی چین با اخبار اخیر درباره مشکالت بدهی 

شرکت سازنده امالک اورگرند افزایش پیدا کرده است.

احداث ۷ نیروگاه  گازی مقیاس متوسط ظرف دو 
سال آینده

مدیرعامل شــرکت مادرتخصصــی برق حرارتی از احداث ۷ نیــروگاه  گازی مقیاس 
متوســط ظرف دو ســال آینده خبر داد و گفت: امیدواریم که در پیک تابستان سال 
آینده ســه واحد از این هفت واحد در استان سیستان و بلوچستان وارد مدار شود.به 
گزارش ایســنا، محسن طرزطلب دیروز در مراسم امضای قرارداد ساخت نیروگاه های 
مقیاس متوســط میان برق حرارتی و مپنا با بیان این که در شش ماه گذشته شاهد 
تالش های فراوان برای امضای این قرارداد بودیم، اظهار کرد: در نهایت پس از برگزاری 
چندین مناقصه این طرح به شــرکت مپنا رســید و با توجه بــه عملکرد باالی مپنا 
امیدواریم شاهد تاثیرات آن در آینده باشیم.وی اضافه کرد: با توجه به این که در استان 
سیستان و بلوچستان تراز برق منفی است یعنی میزان مصرف از تولید پیشی می گیرد 
قرار شــده که تا سال آینده سه واحد از این هفت واحد در این استان احداث شود و 
امیدواریم بتوانیم اقدامات دیگری را در این اســتان برای افزایش توان تولیدی انجام 
دهیم.مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی با بیان این که برای استان های 
دیگر این طرح در نظر گرفته شده و مقرر شده که در استان هرمزگان منطقه جاسک، 
یزد، شهرستان خاتم، خوزستان، منطقه شوش که با افت ولتاژ شدید مواجه هستند 
نیروگاه های مقیاس متوســط ایجاد شــود. همچنین در نیروگاه درود نیز یک واحد 
قدیمی را با این واحد جدید جایگزین خواهیم کرد.وی در خصوص تامین ســرمایه 
مورد نیاز برای اجرای این طرح اظهار کرد: ســرمایه این طرح توسط دولت و شرکت 
برق حرارتی از منابع داخلی تامین می شود.طرزطلب با بیان این که سرمایه الزم برای 
اجرای این طرح ۱۵۶ میلیون یورو اســت تصریح کرد: چهار واحد دیگر این طرح تا 
سال ۱4۰۲ وارد مدار خواهد شد و برای این مهم برنامه ریزی های الزم صورت گرفته 
و امیدواریم که مشــکلی در اجرای طرح به وجود نیاید.به گفته مدیرعامل شــرکت 
مادرتخصصــی برق حرارتی واحدی را که از مپنا برای تســت و بهره برداری دریافت 
کردیم بسیار مورد توجه است چرا که واحدهای بسیار کارآمدی هستند اما به دنبال 

توسعه این واحدها هستیم.

در تولید تجهیزات برقی به هیچ عنوان تحریم پذیر نیستیم
همچنین در این مراســم عباس علی آبــادی -مدیرعامل مپنا، با بیان این که در تمام 
کالس های مورد نظــر از مقیاس کوچک تا مقیاس بزرگ توانایی تامین تجهیزات را 
داریم، اظهار کرد: مطلقا در این زمینه تحریم پذیر نیســتیم و ما می توانیم مواد اولیه 
و خود محصول را به صورت بومی متناسب با نیازهای داخلی تامین کنیم.وی افزود: 
افزایش بهره وری در بخش تولید و تقاضا هدف اصلی برای مسئوالن برق کشور است که 
باید امروز بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. لذا با توسعه این ماشین ها می توانیم 
ســطح بهره وری را افزایش دهیم و در افزایش راندمان گام های بلندی را برداریم، در 
گذشــته از واحدهای کوچک مقیاس استفاده می شد اما معموال تمام واحدها در یک 
جا جمع می شدند ولی بهتر است که به دنبال تولید پراکنده باشیم که در حال حاضر 
نیز برنامه های آن در دست اجرا قرار دارد.علی آبادی با اشاره به ویژگی های ماشین های 
مقیاس متوســط اظهار کرد: این واحدها مقاوم هستند و دو ویژگی اساسی دارند به 
طوری که می توانند در مقابل گرما و آلودگی هوا مقاوم باشد. همچنین با تنوع سوخت 
می توانند برق را تامین کند.مدیرعامل مپنا با تاکید بر این که تنوع بخشــی در حوزه 
سوخت جزو اهداف صنعت برق بوده و باید در آینده نیز بیشتر به این موضوع توجه 
شود، تصریح کرد: زمانبندی که برای این پروژه در نظر گرفته شده بدین صورت است 
که اولین واحد پس از هشت ماه وارد مدار می شود و این قرارداد ۲4 ماهه امضاء شده 
که امیدواریم بتوانیم به این تعهد عمل کنیم.حمیدرضا عظیمی هم در مراسم امضای 
قرارداد ساخت نیروگاه های مقیاس متوسط میان برق حرارتی و مپنا با اعالم این خبر 
افزود: این قرارداد شامل احداث هفت واحد نیروگاهی مقیاس متوسط جمعا به ظرفیت 
۲94 مگاوات در نقاط مختلف کشور خواهد بود.وی با اشاره به اینکه برق حرارتی برای 
تامین برق مطمئن و پایــدار در کنار احداث نیروگاه های حرارتی بزرگ، برنامه ریزی 
الزم جهت احداث نیروگاه های مقیاس متوسط را از سال های گذشته آغاز کرده است، 
گفت: در همین راســتا طی آبان ماه 9۷ اولین واحد مقیاس متوســط به ظرفیت 4۲ 
مگاوات با همکاری گروه مپنا در زاهدان نصب و راه اندازی شــده است.عظیمی تاکید 
کرد: همچنین شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با هدف افزایش تولید، کاهش افت 
ولتاژ در مناطق دورافتاده و نقاط ژرف شبکه و همچنین جایگزینی واحدهای فرسوده 
با واحدهای جدید نیروگاهی به منظورافزایش توان و راندمان ضمن برگزاری مناقصه، 
گروه مپنا را به عنوان پیمانکار طرح و ســاخت منتخــب جهت احداث هفت واحد 
نیروگاهی در اســتان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، یزد و لرستان 
انتخاب کرده است.معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی مدت زمان اجرای این 
قرارداد را ۲4 ماه برشمرد و افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته سه واحد آن تا 
خردادماه ۱4۰۱ در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری خواهد رسید و چهار 
واحد دیگر آن نیز تا نیمه سال ۱4۰۲ به شبکه برق کشور متصل می شود.به گزارش 
ایسنا، با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص نیازمندی های شبکه برق کشور 
و در راســتای افزایش تولید توان الکتریکی و کاهش افت ولتاژ در مناطق دورافتاده و 
نقاط ژرف شبکه و همچنین جایگزینی واحدهای فرسوده مقیاس متوسط نیروگاه های 
قدیمی کشور با واحدهای جدید در جهت افزایش توان خروجی و راندمان نیروگاه ها، 

استفاده از واحدهای مقیاس متوسط در دستور کار قرار گرفته است.
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گزیده خبر رییس اتاق ایران و چین:

مذاکراتوینمعادالتمنطقهراتغییرمیدهد
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: ما تا 
حدود 7 تا 8 ســال پیش شــریک اول تجاری چین در منطقه 
خاورمیانه و آســیای غربی بودیم، متاســفانه این رقم ساالنه در 
حال کاهش است. اکنون رتبه ایران در تجارت با چین در منطقه 
آسیای غربی و خاورمیانه درحال کاهش و به زیر 5 رسیده است.

مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد 
وضعیت تجاری ایران و چین و تاثیر تحریم ها بر این روابط اظهار 
کرد: هنوز هم چین شریک اول صادراتی و وارداتی ما است. همه 
تجارت خارجی ما از جمله تجارت با چین تحت تاثیر تحریم بوده 
و رفع تحریم ها برای ما یک دریچه جدید اســت که با شــرکای 
بیشتری در دنیا و شرکای بیشتری در چین کار کنیم. دو راه را 
در مورد مذاکرات وجود دارد، یکی از راه ها این اســت که با تمام 
قوا سعی کنیم که از طریق مذاکره تحریم را از بین ببریم و دوم 
اینکه گردش امور کشور را معطل مذاکرات وین نکنیم.وی افزود: 
تنها 50 درصد از موضوع به نتیجه رسیدن مذاکرات وین به ایران 
وابسته است و 50 درصد دیگر به طرف  های مقابل بستگی دارد، 
بنابراین ما اختیار صد در صدی در این موضوع نداریم. تجربه به 
ما نشــان می دهد که هر نوع توافقی هم می تواند پایدار نباشد. 
بنابراین بایــد در مورد مذاکرات حتما تضامین الزم را داشــته 
باشــیم که پایدار باشــد و در عین حال باید برای شرایط فعلی 
که در حال مذاکره هســتیم و تحریم هــا وجود دارد، فکر کنیم 
که اگر توافق حاصل نشد باید چه جایگزین هایی برای امتیازاتی 
که به علت تحریم از دســت داده ایم پیدا کنیم.حریری تصریح 
کرد: موضوع تحریم ها روی تجارت ایران با چین نیز تاثیر زیادی 
داشته است. وقتی ما تحت تحریم هستیم در مذاکرات تجاری با 
طرف های چینی در موضع ناچاری هستیم؛ عالوه بر این بسیاری 
از شرکت های چینی که در صحنه بین المللی فعال هستند بنابر 
مالحظات تحریمی به راحتی بــا ما کار نمی کنند. ما در فضای 
جــذب ســرمایه گذاری چینی و همچنین پیشــبرد پروژه های 
مشترک که قرار بود به صورت فاینانس انجام شود و همینطور در 
حوزه تجارت حتما دچار مشکل شده ایم.وی اضافه کرد: چین که 
از دنیا جدا نیست، بلکه دومین اقتصاد برتر جهان است و تعامالت 
این کشــور با دنیا چند ده برابر تعامالتش با ما اســت. بنابراین 
قطعا تحریم ها باعث ایجاد محدودیت برای ایران می شود. بخش 

عمده ای از مبادالت چین در حوزه اقتصادی با آمریکای شمالی و 
کشورهای حوزه جنوب شرقی مانند کره جنوبی و اتحادیه اروپا 
اســت که قطعا اگر این کشورها علیه ایران تحریم داشته باشند 
تاثیــر زیادی دارد تا ما به راحتی نتوانیم با شــرکت های معتبر 
چینــی کار کنیم.وی در ادامه تصریح کرد: شــرکت های معتبر 
چینی در سال بیش از 2300 تا 2400 میلیارد دالر به دنیا کاال 
می فروشند و در همین حدود هم خرید می کنند. سهم چین در 
تجارت بین المللی بیش از 4500 میلیارد دالر در ســال اســت. 
قطعا شرکت های بزرگ بین المللی این کشور حاضر نیستند به 
سهم خدشه وارد شــود. البته این موضوع بدان معنا نیست که 
هیچ شرکت بزرگ و معتبر چینی با ما کار نمی کند، اگر هم این 
کار را کند باید نشــان دهد که با ایران همکاری ندارد چراکه در 
این صورت تحت تحریم قرار می گیرد و شرایط را سخت می کند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پاسخ به سوالی در 

مورد ارتباط تجاری چین با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
گفت: ما تا حدود 7 تا 8 ســال پیش شریک اول تجاری چین 
در منطقه خاورمیانه و آســیای غربی بودیم، متاسفانه این رقم 
ســاالنه در حال کاهش اســت. اکنون رتبه ایران در تجارت با 
چین در منطقه آســیای غربی و خاورمیانه روز به روز درحال 
کاهش اســت و از رتبه یک به زیر 5 رســیدیم. یعنی در این 
منطقه 5 تا 6 کشور بیش از ما با چین کار می کنند.وی اضافه 
کرد: چین بزرگترین خریدار انرژی در جهان اســت، بزرگترین 
فروشندگان انرژی هم در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس 
هســتند. وقتی مــا از صحنه بین المللی فــروش انرژی حذف 
می شــویم، رقبای ما در حاشیه جنوبی خلیج فارس جایگزین 
می کنند. وقتی این کشــورها به مقدار بیشتری نفت و گاز به 
چین می فروشــند، قاعدتا باید خریدهای بیشتری هم از چین 
بکنند در نتیجه هم خرید و هم فروش این کشــورها به چین 

بیشتر شده اســت.حریری افزود: به تبع آن سرمایه گذاری این 
کشور در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در حوزه هایی 
مانند بنادر، نفت، گاز و پتروشیمی روز به روز در حال افزایش 
اســت. تا چند سال پیشش که ما شریک اول تجاری چین در 
منطقه بودیم، بیشترین سرمایه گذاری را هم چینی ها در ایران 
می کردنــد، طبیعتا وقتی جایگاه خود را از دســت می دهیم و 
کشــورهایی مانند عربستان، امارات، کویت، عراق و قطر انرژی 
بیشتری به چین می فروشند، محل امن تری برای سرمایه گذاری 
چین هستند.وی در پاسخ به ســوالی پیرامون اینکه آیا ایران 
می تواند به عنوان دروازه ورود چین به ارمنستان عمل کرده و 
منافعی از این جهت به دست بیاورد گفت: سرمایه گذاری چین 
در ارمنستان بســیار محدود است. ما ابتدا باید تکلیف خود را 
معین کرده و سپس به فکر موارد این چنینی باشیم. بستر برای 
گسترش روابط ایران و چین برای مواردی مانند همکاری های 
دوجانبه یا چندجانبه بسیار آماده است.وی اضافه کرد: تعیین 
تکلیف مذاکــرات وین می تواند معــادالت را در منطقه تغییر 
دهــد عالوه بر این پذیرش فرآیند عضویت ایران در ســازمان 
همکاری های شــانگهای فضای جدیدی بــرای همکاری های 
منطقه ای با چین فراهم می کند. ارمنستان دروازه اوراسیا بوده 
و ارتباط ایران هم با این کشــور مناسب است. همه این موارد 
می تواند در کنار هم در سیاست گذاری چینی ها لحاظ شود به 
این شرط که ما دچار موانع جدی نباشیم.حریری ادامه داد: این 
موانع جدی می تواند تحریم ها یا بالتکلیفی حاصل از مذاکرات 
باشــد، اینکه تحریم ها به نتیجه برسد یا نرسد هریک می تواند 
شرایط جدیدی را برای ما ایجاد کند. در حوزه سیاست گذاری 
کشــور همزمان برای هر یک از این سناریوها برنامه ای وجود 
دارد که با هریک بتوانیم کمترین میزان زیان را داشته باشیم.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خاطرنشان ساخت: 
باید مکانیزمی طراحی کنیم تا بتوانیم ارزهای حاصل از صادرات 
را تبدیل به ارزهای در دســترس برای واردات کنیم. برای این 
کار هم امکان عملی وجود دارد و هم سیاســت گذاری در حال 
انجام است. عمال وقتی مقاصد صادراتی کشور محدود می شود، 
مبادی وارداتی هم محدود می شــود و بایــد یک اتصال برای 

مبادله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کنیم.

معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا:
قیمت  کارخانه ای سبد محصوالت تولیدی 

سایپا اصالح شد
معــاون بازاریابی و فــروش گروه ســایپا ضمن اعــالم اصالح قیمت 
محصوالت تولیدی ســایپا و افزایش بهای کارخانه ای خودرو، از تداوم 
روند طرح هاي هفتگي و مستمر فروش فوق العاده و پیش فروش خودرو 
با هدف تنظیم بازار، پاسخ گویي به نیاز مصرف کنندگان واقعي و کمک 
به حذف واســطه گری خبر داد.به گزارش ســایپانیوز؛ حسین کاظمی 
گفت: به  دنبال افزایش چند برابری قیمت نهاده های تولید و مواد اولیه 
نظیر فوالد، آلومینیوم، مس، محصوالت پلیمر، پتروشیمی و سایر مواد 
اولیــه و نیز قطعات مورد نیاز برای تولید خــودرو در ماه های اخیر که 
منجر به افزایش چشمگیر قیمِت تمام شده محصوالت و تحمیل زیان 
به ســهامداران خودروسازان شده است، بهاي کارخانه سبد محصوالت 
سایپا از امروز به  طور متوسط ۱8 درصد افزایش مي یابد.کاظمی تصریح 
کرد: این اصالح و افزایش، به معنای آزادســازی قیمت نبوده و صرفاً با 
اتکا به فرمول تعیین شــده توســط مراجع قبلي قیمت گذاري خودرو، 
براساس محاسبه تورم صورت می پذیرد.وی افزود: با توجه به نوسان نرخ 
ارز و شرایط تورمی موجود، زیان صنعت خودروسازی و قطعه سازی به 
طور کامل پوشش داده نمی شــود، اما این اصالح قیمت سبب هدایت 
و تزریق نقدینگي به خطوط تولید شــده و رشد تولید و افزایش تیراژ 
روزانه و طبعاً عرضه هرچه بیشــتر خودرو به بازار، پاســخ گویي به نیاز 
مصرف کننــدگان واقعــي، کمک به حذف واســطه گری، حفظ حقوق 
مشــتریان و منافع سهامداران خودروســازان در بورس را رقم خواهد 
زد.کاظمــی در پایان گفت: در این راســتا طرح هاي مســتمر فروش 

فوق العاده و پیش فروش به صورت هفتگی به اجرا درخواهد آمد.

رایتل روی خط شفافیت/ زیر و بم ماجرای بورسی شدن
عرضه رایتل به بورس صحت دارد؟

مدیرعامل اپراتور ســوم جزئیات تازه ای از ورود رایتل به بازار ســرمایه 
اعالم کرد.یاســر رضاخواه، درباره دالیل تعویــق رایتل در عرضه اولیه، 
گفت: »تقریبا از پایان تابســتان سال گذشــته آماده حضور در بورس 
بودیــم، اما بورس آمــاده حضور ما نبود!«وی افــزود: »این روزها بازار 
سرمایه حال خوبی ندارد. عرضه یک شرکت جدید زمانی که بازار  منفی 
اســت، باعث حرکت نقدینگی ها به سمت این عرضه جدید می شود و 
امکان دارد بازار متالطم، فشار جدیدی تجربه کند. چالش بورس تقریبا 
از تابستان سال گذشته شروع شــد.«مدیرعامل رایتل اعالم کرد: » با 
وجود چالش های وجود در این بازار، ما جلســات پیش  پذیرش را انجام 
داده ایــم و از طریق هلدینگ صبا تامین، که هلدینگ ســرمایه گذاری 
شستا است این فرایند را پیگیری می کنیم. به ما اعالم شده است، ظرف 
دو-ســه هفته آینده و قطعا قبل از یک ماه آینده، جلسه هیات پذیرش 
بورس رایتل برگزار می شــود. اگرچه باز این هم کافی نیســت. جلسه 
هیات پذیرش فقط می گوید رایتل صددرصد آماده ورود به بورس است 
و باز باید بایستیم و ببینیم که بازار سهام چه زمانی آمادگی این را دارد 
که رایتل را عرضه کنیم.«وی با بیان اینکه ورود رایتل به بازار ســرمایه 
با هدف ایجاد منافع اقتصادی، انجام می شــود، گفت: »ما می خواهیم با 
بورسی شــدن رایتل منافع اقتصادی برای ســهامدار ایجاد کنیم و این 
منافع اقتصادی را در ارائه ســرویس ها و خدمات جدید به مســتمری 
بگیران ســازمان تامین اجتماعی به کار گیریم. عالوه بر این، از طریق 
هم افزایی با بدنه وزارت رفاه اقدامات موثر انجام دهیم.«این مدیرجوان، 
عرضه رایتل به بورس را یک الزام اســتراتژیک دانست و تاکید کرد: » 
فکر می کنم رایتل تا یک ســال ونیم آینده به جایی می رســد که من 
اسمش را ســاحل آرامش و سکوی ثبات می گذارم و دیگر از آن نقطه 
رایتــل به عقب باز نمی گردد و رو به جلو می رود. در آن مقطع منابعی 
وجود دارد که می توان در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کرد و حتما 

آن موقع شستا و سازمان تامین اجتماعی هم به کمک می آیند.«

طرح ویژۀ یلدایی داناپالس ایرانسل
پلتفرم آموزش آنالین داناپالس، به مناســبت شب یلدا، طرح ویژه ای 
برای مشــترکان جدید خود در نظر گرفته اســت.به گــزارش روابط 
عمومی ایرانسل، مشترکان جدید داناپالس می توانند با خرید اشتراک 
این پلتفرم آموزش آنالین، در قرعه کشــی ۱0 جایزۀ 3 میلیون تومانی 
شرکت کنند.آخرین مهلت برای شــرکت در این طرح، پایان 30 آذر 
۱400، همزمان با شــب یلدا است و مشــترکان جدید داناپالس که 
از ابتدای آذر ۱400، اشــتراک این پلتفرم را خریداری کرده باشــند، 
در این قرعه کشــی شــرکت می کنند.»دانا پالس« ایرانســل، یکی از 
پلتفرم های اصلی شــبکۀ دانا، زیرساخت اختصاصی آموزش هوشمند 
کشــور، برای آموزش آنالین و برگزاری نشســت های مجازی و وبینار 
است که توســط ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، 
برای کمک به تحقق عدالت ارتباطی و آموزشــی ارائه شده است. دانا 
پالس، ۱4 مهرماه ۱3۹۹، در قالب آیین بهره برداری از طرح های ملی 
کشــور، با حضور رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

وقت، افتتاح شد.
در جدیدتریــن رخداد نیز، دکتر عیســی زارع پور وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعــات، ۹ آذر ۱400، طــی بازدید از ســاختمان مرکزی 
ایرانســل، با حضور ســرزده در یکی از کالس های در حال برگزاری بر 
بستر داناپالس ایرانســل، با معلم و دانش آموزان حاضر در این کالس 
گفت وگو و از آنان دربارۀ تجربه کاربری داناپالس و مزایا و ویژگی های 
آن ســؤال کرد. معلم و دانش آموزان این کالس، از استفادۀ مداوم طی 
دو ســال تحصیلی از پلتفرم داناپــالس در دوران کرونا، رضایت خود 
را ابــراز کردند.عالقه منــدان به ثبت نام و اســتفاده از امکانات پلتفرم 
برگزاری کالس آنالین، جلســه آنالین و وبینار داناپالس، می توانند به 

وب سایت این پلتفرم به نشانی plus.danaapp.ir مراجعه کنند.

افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو
با توجه به اینکه قرار بود اوایل آذرماه قیمت های جدید خودرو اعالم 
شــود اما با گذشــت ۱7 روز، قیمت جدید محصوالت خودروسازان 
اعالم شد.به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه ۱8 آبان ماه سال جاری 
دو خودروســاز بزرگ کشــور _ایران خودرو و ســایپا_ بنا به تصویب 
شورای هماهنگی ســران قوا در 28 مهر ماه و تصمیم وزارت صمت 
به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خــودرو، برای خروج از قیمت 
گذاری دســتوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصوالت خود 
کردند.با این حال پنجشنبه 20 آبان ماه، رئیس جمهوری به موضوع 
افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به 
خودروسازان دستور بازگشت به قیمت های قبلی را داد و اعالم شد که 
پس از بررسی های همه جانبه، قیمت های جدید خودرو اعالم خواهد 
شد.بعد از تقریباً یک ماهی که از این خبر گذشت، امروز قیمت های 

جدید محصوالت ایران خودرو اعالم شد.

صادرات ۴.۵ میلیارد دالری آهن و 
محصوالت مرتبط در ۸ ماه

ســخنگوی گمرک گفت: صادرات انواع محصوالت مرتبط با آهن در 
هشت ماه امسال به بیش از چهار و نیم میلیارد دالر رسید که سهمی 
بیــش از ۱4 درصد ارزش صادرات کشــور را به خود اختصاص داده 
است. به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک توضیح 
داد: با رشــد تولید و صادرات محصــوالت مرتبط با آهن از محصول 
نیمه تمام، انواع میله، شــمش و صفحات آهنی یا فوالدی در هشت 
ماه نخست امسال بیش از چهار و نیم میلیارد دالر با بیش از 25کد 
تعرفه صادر شد که ۱4.5درصد کل صادرات 3۱میلیارد دالری کشور 
در این مدت را به خود اختصاص داده است.وی افزود: در کل سال ۹۹، 
۱۱میلیون و 67هزار و ۹4تن انواع محصول مرتبط با آهن و فوالد به 
ارزش ســه میلیارد و 735میلیون و 702هزار و 253 دالر صادر شده 
بود که دو میلیون و 230هزار و 35تن آن  انواع سنگ آهن و مشتقات 
آن به ارزش ۱05میلیون و 5۹5هزار و 688دالر و هشــت میلیون و 
837هزار و 5۹تن آن محصوالت مرتبط با آهن و فوالد به ارزش سه 
میلیارد و 630 میلیون و ۱06هزار و 565دالر بوده است که کمتر از 
سه درصد ارزش کاالی صادره  سنگ آهن و مابقی محصوالت نیمه 
تمام و نهایی بودند.ســخنگوی گمرک اظهار داشت : در هشت ماهه 
نخست امسال، صادرات محصوالت آهنی از کل یکسال گذشته بیش 
از 800میلیون دالر بیشتر شده است به گونه ای که   3محصول آهنی 
در هشت ماهه امسال  در لیست ۱0قلم نخست کاالی صادراتی کشور 
قرار گرفته است.لطیفی افزود:یک میلیون و 6۱2هزار تن  محصوالت 
نیمــه تمام از آهن با کدتعرفــه 7207۱2۹0به ارزش یک میلیارد و 
۱48میلیون دالر، یک میلیون و 762هزارتن شمش آهن یا فوالد به 
ارزش یک میلیارد و 72میلیون دالر با کدتعرفه 7206۱000 و یک 
میلیون و 262هــزار تن انواع میله های آهنی به ارزش 850میلیون 
دالر با کدتعرفه 72۱42000در  هشــت ماه سال جاری صادر شده 
اســت.لطیفی گفت :  این سه محصول به ترتیب  در جایگاه چهارم، 
ششــم و دهم کاالهای  صادراتی ایران در هشــت ماه نخست قرار 
گرفتند.لطیفی توضیح داد:محصــوالت نیمه تمام از آهن، دو درصد 
وزن و 3.7درصد ارزش کل صادرات کشور  را به خود اختصاص داده 
که صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل،   67درصد 
در وزن و 22۱درصد در ارزش رشــد داشــته اســت.وی افزود: انواع 
شــمش آهنی و فوالدی نیز 2.۱درصــد وزن و 3.4درصد ارزش کل 
صادرات کشور را به خود اختصاص داده و رشد 44درصدی در وزن و 

۱4۹درصدی در ارزش داشته است.

نایب رییس اتاق ایران مطرح کرد:
 با ۳ واحد بهبود در فساد، رشد اقتصادی ۵ درصدی 

را تجربه می کنیم
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت:  طبق گزارش های به عمل آمده در ســطح جهانی هر یک 
واحد بهبود شاخص ادراک فساد باعث ۱.7 واحد رشد اقتصادی می شود. بنابراین اگر ما بتوانیم تنها سه 
واحد شاخص ادراک فساد را بهبود ببخشیم می توانیم پنج واحد رشد اقتصادی را تجربه کنیم.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا حســین سالح ورزی در نشســت دیروز هفتمین همایش مبارزه با فساد در اتاق 
بازرگانی تهران اظهار کرد: موضوع فســاد می تواند دو مساله مهم را در پی خود داشته باشد اولین مورد 
این است که با این فرآیند بسیاری از فعاالن اقتصادی سالم با صالحیت بیشتر از چرخه حذف می شوند 
و دومین موضوع نیز این اســت که ممکن است قوانین اضافه تعیین شود که این موضوع باعث سخت تر 
شــدن فضای کار می شــود.وی افزود: در ایران با وجود ۱2هزار ماده قانونی و ۹0 هزار مقرری که باعث 
شــده یکی از کشورهای با تورم مقرراتی باشــیم در این مورد پیچیدگی داریم.نایب رییس اتاق بازرگانی 
ایران تشــریح کرد: طبق گزارش های به عمل آمده در ســطح جهانی هر یک واحد بهبود شاخص ادراک 
فســاد باعث ۱.7 واحد رشد اقتصادی می شود. بنابراین اگر ما بتوانیم تنها سه واحد شاخص ادراک فساد 
را بهبود ببخشــیم می توانیم پنج واحد رشد اقتصادی را تجربه کنیم.وی اضافه کرد: یک نظر سنجی در 
کشــور برگزار شــد که در آن از افراد در مورد وجود فساد در سیستم اداری سوال شده بود بخش زیادی 
از شــرکت کنندگان معتقد بودند که فساد در سیستم اداری کشــور وجود دارد اما وقتی سوال شد که 
آیا تجربه پرداخت رشــوه برای پیشبرد کارهای خود را داشــته اند یا خیر درصد کسانی که پاسخ مثبت 
داده بودند کاهش چشــمگیری داشت این همان مفهوم شاخص ادراک فساد بوده که حاصل پیچیدگی 
قانونی است.سالح ورزی خاطرنشان کرد: اغلب کشورهایی که توسعه پایدار را تجربه کرده اند دو راه مهم 
را پیش گرفته اند که اولین مورد خصوصی ســازی به صورت واقعی بوده و دومین راه بهبود فضای کسب 
و کار است. متاسفانه در خصوصی سازی که باعث کاهش نقش دولت، امضای طالیی و ... می شود توفیقی 
نداشــته ایم و بســیاری از مواردی که در خصوصی سازی واگذار شده بودند بازپس گیری شدند. در مورد 
بهبود فضای کسب و کار نیز با وجود آنکه هدف گذاری بهبود ۱0 واحدی در سال داشتیم اما حرکت ما 
به صورت آسانســوری بوده و افزایش و کاهش در رتبه بندی را تجربه کرده ایم.وی اضافه کرد: با کاهش 
قوانین دســت و پاگیر و بهبود فضای کســب و کار می توان شــاخص ادراک فساد را کاهش داد که این 

موضوع باعث جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد پایدار می شود.

ضرورت حذف دو نرخی بودن 
قیمت خودرو 

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در حال حاضر قیمت خودرو دو نرخی شده است، یک نرخ 
کارخانه ای و دیگری نرخ بازار اســت، لذا باید به ســمتی 
رفت که دیگر شــاهد دو نرخی بودن قیمت خودرو نباشیم.

محمدرضــا پورابراهیمی در مورد قیمــت خودرو و روندی 
که ضرورت دارد، دنبال شــود، تصریح کرد: باید دو نرخی 
بودن قیمت خودرو حذف شود چرا که این امر باعث فرصت 
جویی برخی ها شده است.وی با بیان اینکه خودرو از کاالی 
مصرفی به کاالی ســرمایه ای تبدیل شده است، افزود: اگر 
شــورای رقابت، در تعیین قیمت خودرو رویکرد اقتصادی 
داشــت، اکنون شاهد دو نرخی بودن قیمت خودرو نبودیم.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
برای آنکه صنعت خودرو، روال طبیعی و درســتی داشــته 
باشد، ضرورت دارد که اختیار صنعت خودرو به سهامداران 
آن واگذار شــود.وی با تاکید بر اینکه یکی از اقدام های که 
در صنعت خودرو باید انجام شــود، رعایت اصل 44 قانون 
اساسی است، خاطرنشــان کرد: زمانی خودروساز می تواند 
نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد که صاحبان سهام آن 
مجموعه نســبت به وضعیت خــود تصمیم گیری کنند، لذا 
زمانی که دولت تصمیم می گیرد، نمی توان از خودروســاز 
انتظــار اقدامات توســعه ای داشــت.پورابراهیمی گفت: در 
حال حاضــر قیمت نهایی خودرو، بــرای خریداران خودرو 
گران اســت، از همین رو خودروسازان باید تمهیداتی را از 
طریق مدیریت هزینه اتخاذ کنند که ضمن افزایش کیفیت 

خودرو،  قیمت ها معقول شود.



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 18 آذر 1400  4 جمادی االول 1443  9 دسامبر 2021بانک و بیمه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4792 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:گزیده خبر

دستگاه های مسئول، عوامل مداخله گر در بازار ارز را شناسایی کنند
رئیــس جمهور بــا تاکید بر لــزوم جلوگیــری از مداخالت 
ســودجویانه در بازار ارز به دســتگاه های مسئول دستور داد 
در ایــن زمینه با جدیت به وظیفه خود عمل کنند.به گزارش 
ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت با اشــاره به مشــخص شــدن دخالت ها و 
دسیسه های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، تصریح 
کرد: دستگاه های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، 
با شناسایی دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده بازار ارز، 
با جدیت به مســئولیت های خــود در این زمینه عمل کنند.

رئیس جمهور انســجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را 
در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.در این جلسه 
با تقسیم کار و وظایف دســتگاه های مختلف مقرر شد برای 
مدیریت در بازار ارز، با اخذ مجوزهای الزم از ســوی نهادهای 
مسئول و بر اساس واقعیت ها، ثبات و شرایط عادی به بازار ارز 

برگردد.در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین 
گزارش نهادهای مسئول درباره وضعیت بازار ارز ارائه و عوامل 
مؤثر در تغییرات غیرعــادی نرخ ارز به ویژه در روزهای اخیر 
مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس گزارش بانک مرکزی، درآمد 
ارزی کشور در هشــت ماه گذشته هم در بخش فروش نفت 
و هم صادرات غیرنفتی به اندازه تمام ســال گذشــته بوده و 
رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شــده است و نگرانی 
وجود ندارد.در این گزارش به تامین بودجه یک ماه گذشــته 
کشور بدون استقراض از بانک مرکزی به عنوان یکی از نکات 
قوت جذب درآمدهای ارزی اســتناد شده است.در ادامه این 
گــزارش با توجه به ذخایر ارزی قابل اطمینان کشــور تاکید 
شده است تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر هیچ گونه توجیه 
ندارد، بلکه نتیجه عملیات روانی و دخالت عناصر غیراقتصادی 

و کاذب در بازار است.

بزودی شاهد باشگاه مشتریان متفاوت بانک 
ایران زمین خواهیم بود

 مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین از راه اندازی متفاوت ترین باشــگاه 
مشــتریان بانکی خبر داد و افزود: برنامه جامعی از ســوی معاون طرح و برنامه 
در اختیار روابط عمومی قرارداده شده است که امیدواریم متفاوت ترین باشگاه 
مشــتریان بانکی را در شب یلدا راه اندازی کنیم.به گزارش روابط عمومی بانک 
ایران زمین، ســید محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با 
اشاره به تغییر فضای کسب و کار و ارائه خدمات به مشتریان گفت: در سالهای 
اخیر رشد تکنولوژی و رشد استفاده شبکه های اجتماعی شرایط جدیدی را در 
ارائه خدمات به مشــتریان ایجاد کرده است، مشتری امروز انتظار دارد خدمات 
را در همــان جایی که حضور دارد دریافت کند، در واقع ما به عنوان ارائه کننده 
سرویس باید سراغ مشتری بریم.استاد در جلسه هم اندیشی روسای شعب استان 
فــارس با بیان این موضوع که در بحــث بانکداری دیجیتال دیگر نمی توانیم از 
همان ابزار های تبلیغاتی سنتی استفاده کنیم گفت: امروز مشتریان بانک توقع 
دارند در همان جایی که حضور دارند، خدمات دریافت کنند. پس بهترین تبلیغ 
تبلیغی اســت که در همان نقاط اتصال بانک و مشتریان انجام می شود.وی در 
خصوص خدمات مرکز تماس خاطرنشــان کرد: ما نقطه اتصال مان را در مرکز 
تماس دیجیتال خواهیم گذاشت. مرکز تماس بانک به صورت 24 ساعته در ایام 
هفته پاســخگوی سواالت مشتریان هستند. سامانه مکاتبات قضایی )کاشف( از 

سوی این مرکز در حال پیگیری است.

 سامان کست: درباره فروش تلفنی
 و آنچه که تاکنون نمی دانستید

ســیزدهمین اپیزود از سامان کســت با بررســی و نقد مدل بازاریابی تلفنی در 
کسب وکارها منتشر شد.به گزارش سامان رسانه، در سیزدهمین اپیزود از سامان 
کست که با حمایت بانک سامان منتشر شده، موضوع بازاریابی تلفنی مورد نقد 
و بررســی قرار گرفته و کارشناسان این حوزه به ارائه راهکارهایی برای موفقیت 
در بازاریابی تلفنی پرداختند.میهمانان این اپیزود سید سعید مرتضوی و فاطمه 
ســمندری از کارشناســان و فعاالن حوزه بازاریابی هستند و میزبان این بخش 
جعفر تکبیری است.برای شنیدن این اپیزود می توانید کلمه SamanCast را 
 Anchor ، )4567748/CastBox )https://castbox.fm/vc در پلتفرم های
)https://anchor.fm/jafar-takbiri( ، Apple Podcas )https://

castbox.fm/vc/4567748( جســتجو و اپیزود ســیزدهم را برای شنیدن 
انتخــاب کنید.همچنین با کلیک روی نام هر پلتفرم به صفحه این پادکســت 

منتقل می شوید.

شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
درخشش بانک سپه در شانزدهمین 

جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: اداره کل روابط عمومی بانک سپه در شانزدهمین 
جشنواره ملی انتشارات موفق به دریافت دیپلم افتخار و کسب رتبه برتر در هشت 
بخش شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، اداره کل روابط عمومی بانک 
سپه در شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در بخشهای صفحه 
آرایی)رتبه اول( ، مقاله )رتبه اول( ، گزارش)رتبه اول(، رســانه ها و شبکه های 
مجازی )رتبه دوم( ، ســرمقاله )رتبــه دوم( ، تیتر)رتبه دوم(، خبر)رتبه دوم( و 
مصاحبه)رتبه دوم( را کســب کرد.بر اساس این گزارش ، این جشنواره به همت 
انجمــن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشــگاه هــا ، روابط عمومی 
وزارتخانه ها ، ســازمانها و شرکت های خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و 

آموزشی و در دو گروه تهرانی و استانی در 15 آذر ماه برگزار شد.

 دیدار مدیرعامل بانک مسکن 
با آیت اهلل اعرافی

محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن و محمدرضا رضایــی کوچی رییس 
کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی با حضور در دفتر آیت اهلل اعرافی 
رئیس حوزه های علمیه کشور و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری با وی 
دیدار و مالقات کردند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک مسکن- هیبنا ، بر 
اساس این گزارش، در این دیدار محمود شایان گزارشی از روند اجرای طرح یک 
میلیون مســکن در بانک مسکن ارائه کرد.مدیرعامل بانک مسکن در این دیدار 
اظهار داشت: وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در 
سال بر اساس کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته است و بانک مسکن نیز توان 
الزم را برای محقق کردن این وعده اصلی رئیس جمهور را دارد؛ بنابراین امیدوارم 
آرزوی مردم برای خانه دار شدن را به واقعیت تبدیل کنیم.رضایی کوچی رئیس 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار به بیان سیاست های 
مجلس در حوزه مسکن پرداخت.در پایان نیز آیت اهلل اعرافی توصیه هایی را در 
حوزه مسکن مطرح کرد و از مسووالن کشور خواست که با همه توان برای رفع 
مشکالت مردم در حوزه مسکن اقدامات عاجل و الزم را در دستور کار قرار دهند.

دیدار رئیس شعبه استان گلستان صندوق با 
مدیر ستاد دیه استان

امین بهرامی رییس شــعبه صندوق استان گلستان با آقای وسکویی مدیر ستاد 
دیه استان در راستای آزادســازی زندانیان ناشی از جرایم غیرعمدی تصادفات 
رانندگی دیدار کردند.به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی؛ 
امین بهرامی رییس شعبه استان گلستان با آقای وسکویی مدیر ستاد دیه استان 
در جهت حمایت، آزادسازی زندانیان و پیشگیری از زندانی شدن مقصرین جرایم 
غیر عمد ناشــی از تصادفات رانندگی دیدار کردند. امین بهرامی رئیس شــعبه 
صندوق استان گلستان در راســتای اهداف تبیینی و خدمات رسانی سریع در 
پرداخت خسارت زیان دیدگان و خانواده های آسیب دیده حوادث رانندگی بیان 
کــرد: با عنایت به منویات مدیر عامل محترم که یکی از ماموریت های صندوق، 
تســهیل و تسریع در پرداخت خســارت زیاندیدگان و خانواده های آسیب دیده 
که غالباً از اقشــار ضعیف و محروم جامعه می باشــند، تسریع در ارائه خدمات 
با کیفیت از اولویت های صندوق می باشــد و همچنین از اهداف اصلی صندوق 
آزادی یا پیشــگیری از زندانی رانندگان و مقصرین ناشی از تصادفات رانندگی 
است.در همین راستا طی گزارش اعالمی توسط مدیر ستاد دیه استان گلستان، 
با همکاری و پیگیری های صندوق تأمین خسارت های بدنی درحال حاضر استان 
گلستان فاقد زندانی ناشی از تصادفات رانندگی است.بهرامی با اشاره به وظایف 
و تعهدات صندوق بیان کرد: با عنایت به تدابیر و سیاست های ابالغی مدیرعامل 
محترم صندوق در صورت احراز حادثه در مرحله دادســرا، خسارت زیاندیدگان 

پرداخت و مانع از زندانی شدن مقصرین حادثه در این مرحله نیز خواهد شد.

تعامل بانک ها و تولیدکنندگان بدهکار بانکی 
یک کارشناس اقتصادی می گوید که در این شرایط حساس و سخت کنونی، عالوه بر حمایت از منافع سپرده گذاران و سهامداران بانک ها، حمایت از تولیدکنندگان توسط همه نهادهای کشور 
نیز ضرورت دارد. یک کارشــناس حوزه پولی و بانکی در گفت وگو با ایِبنا با اشــاره به خبر تمدید مهلت بخشش جرایم دیرکرد تسهیالت واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری، اظهار کرد: 
مستند قانونی این تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی است و وجود چنین قانون و مجوز تمدیدی می تواند در تصمیم گیری ارکان اعتباری بانک ها در جوابگویی به ذینفعان خود و کمک به 
تولیدکنندگان بدهکار کارگشا باشد. در شرایط سخت کرونا بسیاری از کسب و کارها لطمه دیدند و دچار ضرر و زیان شدند و بسیاری از آنها نتوانستند به تعهدات خود از جمله بازپرداخت 
بدهی های بانکی به موقع عمل کنند و برهمین اســاس در چنین شــرایطی قانون گذار قوانینی را برای بازپرداخت آسان تر و کم هزینه تر بدهی اینگونه واحدهای تولیدی تمهید کرده است. 
محمد ربیع زاده با بیان اینکه »قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور« در تاریخ 1۳۹8.۹.2۰ تصویب و ابالغ شده است، تصریح کرد: بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد 
تا تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹7 به شبکه بانکی تا سقف 5 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و 2۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیالت 
)غیرجاری(  به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند. وی افزود: زمان تعیین شده نیز به دلیل مشکالت ناشی از شرایط بیماری کرونا و اوضاع خاص اقتصادی 
کشور، تاکنون دو مرتبه تمدید شده است. این قانون مشمول تسهیالت ارزی و تسهیالتی که از اموال و دارایی های بانک هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به 
شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک ها درباره آن ایجاد شده،  نمی شوند و صرفا مشمول تسهیالت ریالی است. این کارشناس حوزه پولی و بانکی اظهار کرد: در هر حال بانک ها با توجه به 
مجوز ابالغی آمادگی دارند که این مصوبه را اجرا کنند و در این شرایط ریسک نقدینگی هرگونه ورودی پول به بانک ها از طریق بازپرداخت بدهی ها حتی با وجود بخشش جرائم تاخیر به 
نفع آنها و مردم است. ربیع زاده ادامه داد: از سوی دیگر در این شرایط حساس و سخت کنونی، عالوه بر حمایت از منافع سپرده گذاران و سهامداران بانک ها، حمایت از تولیدکنندگان توسط 
همه نهادهای کشور نیز ضرورت دارد. وی معتقد است: نکته مهمی که در این میان مطرح می شود این است که واژه »آخرین بار« باید در قوانین و دستورات حاکمیتی مورد بازنگری قرار 
گیرد. تکرار مکررات این گزاره و عدم تضمین برای اجرای آن باعث شده تا کاربرد آن از بین برود. باید به گونه ای تمهید شود که ابزارهای الزم برای اجرای این دستور حاکمیتی فراهم شود  
و در واقع سازکاری در فرهنگ اقتصادی و مالی و قانونی ایران ایجاد شود تا اگر دولت توان کاری را ندارد در قانون ذکر نشود و شرایط سوء استفاده از قوانین و مقررات از بین برود. ربیع زاده 
اظهار کرد: مدیران بانک ها موظف و مکلف هستند ضمن ایفای مسئولیت های اجتماعی و همکاری با سیاست های دولت، منافع  ذی نفعان خود را در نظر بگیرند. بنابراین باید به این نکته هم 
توجه داشت که بانک واسطه وجوه است و سپرده های مردم را در اختیار  تسهیالت گیرندگان قرار می دهد و انتظار این است که واسطه وجوه بودن باید امانتدار مورد اعتمادی هم باشد.این 
کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: پیگیری و وصول به موقع مطالبات جاری و غیرجاری عامل تداوم فعالیت بانکی است و خود تولیدکنندگان هم اگر نتوانند مطالبات خود را از خریداران 
محصوالتشان بگیرند با بحران نقدینگی روبرو می شوند. بنابراین فرض بر این است که قانون گذار در تمامی این قوانین و دستورات حمایتی شرایط و منافع و انواع ریسک های طرفین مجریان 
قانون را می بیند تا ضرر شخص یا اشخاصی به شخص و اشخاص دیگر منتقل نشود. در نتیجه اگر در قانون این شرط گذاشته شود که برای آخرین بار این امتیاز داده می شود و همه می دانند 

که این آخرین بار تمدید خواهد شد، نتیجه مطلوب فراهم نمی شود.

نامه رییس کل بانک مرکزی به صرافی ها؛
صرافان نیازهای ارزی جدید خود را 

اعالم کنند 
 رییس کل بانــک مرکزی در مکاتبه ای با رییس شــورای عالی 
کانون صرافان ایران خواستار اعالم نیازهای جدید ارزی متقاضیان 
واقعی به بانک مرکزی شــد.به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، پس 
از بازدید روز گذشــته رییس کل بانک مرکــزی از صرافی های 
میدان فردوســی و تاکید وی بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع 
مشــکالت احتمالی مرتبط با فــروش ارز و تامین نیازهای ارزی 
مردم، بانک مرکزی در مکاتبه ای مراتب را به رییس شورای عالی 
کانون صرافان ایران اعالم کرد.»علــی صالح آبادی« در این نامه 
نوشت: برای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است 
هر چه ســریع تر با اخذ نظر شرکت های صرافی درباره مسایل و 
مشــکالت احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل های 
مصارف خدماتی اعالمی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به 
درخواست متقاضیان واقعی مورد تایید آن کانون برای این بانک 
ارســال شود تا موضوع بررســی و اقدام های مقتضی انجام شود. 
به گزارش ایرنا، روز گذشــته رییس کل بانک مرکزی در بازدید 
از میدان فردوســی ضمن گفت وگو با صرافان و مردم، در جریان 
روند بازار قرار گرفت و اعالم کرد که عرضه ارز در بازار متشــکل 
ارزی بیش از نیاز بازار است و به زودی دسترسی متقاضیان به ارز 

نیز تسهیل می شود.

بورس سبز پوش شد
روند حرکت بازار سرمایه بر خالف روزهای گذشته، امروز صعودی 
بود و شــاخص کل بورس امروز بیــش از 11 هزار واحد افزایش 
یافت.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در معامالت دیروز بازار 
ســرمایه با 11 هزار و ۳4۹ واحــد افزایش تا رقم یک میلیون و 
۳4۹ هزار واحد صعود کرد.شــاخص کل بــا معیار هم وزن هم 
2444 واحــد افزایش یافت و رقم ۳6۳ هزار و 586 واحد را ثبت 
کرد.معامله گران این بازار ۳۹6 هــزار معامله به ارزش 2۹ هزار 
و 88۳ میلیــارد ریال انجام داده اند.ملی صنایع مس ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان، ایران خودرو، سرمایه گذاری غدیر و پاالیش نفت 
بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
معدنی و صنعتی گل گوهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی را روی بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس هم با 7۳ 
واحد افزایش در رقم 1۹ هزار و 176 واحد ایســتاد.معامله گران 
این بــازار 1۹5 هزار معامله به ارزش 1۹ هــزار و 2۳۰ میلیارد 
ریال انجام دادند.پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و سنگ آهن گوهر زمین نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل تولید نیروی برق 
دماوند و مدیریت انرژی امید تابان هور نســبت به ســایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشت.

قیمت طال باال رفت
قیمت طال در معامالت روز چهارشــنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
افت بازده اوراق خزانه و دالر آمریکا افزایش یافت.به گزارش ایسنا، 
بهــای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.2 درصد افزایش، به 
1778 دالر و ۳۳ ســنت رسید.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۳ درصد افزایش، به 178۹ دالر و 5۰ سنت رسید. 
بهای معامالت این بازار شب گذشــته با ۰.2 درصد افزایش، در 
1784 دالر و 6۰ ســنت بسته شــده بود.بازده اوراق خزانه 1۰ 
ساله و ۳۰ ساله آلمان روز سه شنبه از باالترین رکورد یک هفته 
اخیر عقب نشــینی کرد و شاخص دالر ۰.2 درصد کاهش یافت. 
بازده پایین تر اوراق قرضه هزینه، نگهداری طال را کاهش داده و 
جذابیت ســرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت می کند.

قیمت طال همچنین از اظهارات بایدن که تهدید کرد تحریم های 
اقتصــادی قوی و تدابیر دیگر را علیه روســیه در صورت تهاجم 
نظامی مسکو به اوکراین وضع خواهد کرد، حمایت شد. طال که 
دارایی امن اســت، از بی ثباتی اقتصادی و سیاسی سود می برد.

ســرمایه گذاران همچنین منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت 
مصرفی آمریکا هســتند که می تواند روی تصمیم بانک مرکزی 
آمریکا در نشست سیاست پولی هفته آینده تاثیر بگذارد.بر اساس 
گزارش رویترز، تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی پیش 
بینی کردند نرخ های بهره واقعی منفی می توانند طال را در نیمه 
اول ســال 2۰22 در حدود 18۰۰ دالر نگه دارد زیرا فشار نزولی 
بیشــتر احتماال پس از آغاز افزایش نرخ های بهره از سوی بانک 
مرکزی آمریکا در اواسط سال 2۰22 شکل می گیرد.در بازار سایر 
فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.1 درصد 
افزایش، به 22 دالر و 4۹ ســنت رســید. هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری 1.1 درصد افزایش یافت و ۹61 دالر و 55 ســنت 
معامله شــد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.1 درصد 

افزایش، در 1855 دالر و 18 سنت ایستاد.

با اینکه تعداد و ارزش چک های برگشتی 
در مهرماه ۳2.۹ و 16.6 درصد نســبت به 
مــاه قبل کاهش یافته امــا تعداد و ارزش 
چک های مبادله و وصولی نیز کم شــده 
اســت که حاکی از کاهــش حجم معامله 
و ارزش چک اســت. همچنین آمار چک 
در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل نیز 
اخبار خوشــی را منتقــل نمی کند زیرا، 
عالوه بر کاهــش ارزش و تعداد چک های 
معامله شده، نسبت چک های برگشتی به 

مبادله ای نیز زیاد شده است.
به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک 
مرکزی از جریان مبادالت چک منتشــر 
کرده است، نشــان می دهد که در مهرماه 
ســالجاری بیــش از 5.4  فقــره چک به 
ارزشــی حدود 2۰۰ هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیب 25.7 و 1۹.8 درصد نسبت 
به شهریور ماه کاهش دارد. از سوی دیگر، 
بیــش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار فقره با 
ارزش 174 هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از 

چک های مبادله ای وصول شده است که از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.۹ و 2۰.2  

درصد کاهش دارد.

کاهش چک های برگشــتی و معامله 
چک 

در کنار چک های وصولی حدود 476 هزار 
فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد 
و مبلغ چک های برگشــتی بــه ترتیب با  
۳2.۹ و 16.6 درصد کاهش داشــته است.

همچنین در این مدت، در اســتان تهران 
بیش از 1.5 میلیون فقره چک با ارزشــی 
معادل 1۰۰ هــزار و 4۰۰ میلیارد تومان 
مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان 
تهران در مبادله چک در ســطح کشــور 
است.چک های وصول شده در تهران بیش 
از 1.4 میلیون فقره به ارزشــی حدود  87 
هــزار و 8۰۰ میلیارد تومــان و چک های 

برگشتی حدود 122 هزار فقره به ارزشی 
حدود 12 هــزار و 7۰۰ میلیــارد تومان 

گزارش شده است.

به  افزایش نسبت چک های برگشتی 
مبادله 

البته، بــا اینکه تعــداد و ارزش چک های 
برگشتی در مهرماه امســال نسبت به ماه 
گذشــته کاهش یافته اســت اما نســبت 
چک های برگشــتی به مبادلــه ای از 8.2 
درصد در مهرماه سال گذشته به 8.8 درصد 
در مهرماه ســال جاری رسیده که افزایش 
داشته است.از سوی دیگر، ارزش چک های 
مبادله شــده در مهرماه امســال نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل هشــت درصد با 
کاهش مواجه شده است. همچنین، از کل 
تعداد و مبلغ چک های مبادله شده ۹1.2 و 
86.۹ درصــد وصولی و 8.8 و 1۳.1 درصد 

برگشت داده شده است. 

به تفکیک  برگشتی  میزان چک های 
علل 

عــالوه بر این، در مهر ماه امســال در کل 
کشور معادل 458 هـزارفقـــره چـک بـه 
ارزشی حدود 25 هـــزار و 2۰۰ میلیـارد 
تومــان به دالیل کســری یـــا فقـــدان 
موجـودی برگشـــت خورده است که در 
واقـع از نظـر تعـداد ۹6.4 درصـد و از نظر 
ارزش ۹6.1 درصد از کل چک های برگشتی 
به دالیل کســری یا فقدان موجودی بوده 
اســت.    از ســوی دیگر، در استان تهران 
حــدود 116 هزار فقره چک به ارزشــی 
حدود 12 هــزار و 1۰۰ میلیارد تومان به 
دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت 
داده شــده که در اســتان تهــران درصد 
تعداد و مبلغ چک های برگشتی به دالیل 
کسری یا فقدان موجودی به کل چک های 
برگشتی هر یک معادل ۹5.4 درصد بوده 

است.  

چه خبر از چک های برگشتی؟

یک کارشاس اقتصادی اظهار داشت: شنیده  ها حاکی از این 
است که دولت به منابع بانک ها هم دست دراز می کند و این 
می تواند در آینده مشکالت بانک ها و بانک مرکزی را تشدید 
کند. اگر می خواهیم کنترل پایه پولی در اختیار بانک مرکزی 
باشد چاره ای نداریم جز اینکه اوال کسری بودجه سال آینده 
کنترل شــده باشــد و بی انضباطی مالی دولت کاهش پیدا 
کند. دوم اینکه بانک مرکزی اجازه دســت درازی دولت یا 
زیرمجموعه هــای دولت به منابع بانکی را ندهد تنها در این 
شرایط است که می توان امیدوار بود کنترل پایه پولی تدوام 
دارد .وحید شقاقی شهری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره گزارش رییس بانک مرکزی مبنی بر کنترل رشد 
پایه پولی در 8 ماه گذشــته اظهار داشت: پایه پولی منبعث 
از بی انضباطی های مالی دولت و بی انضباطی های نظام بانکی 
کشــور اســت و در این 8 ماه اخباری که شنیده می شود، 
حاکی از این اســت که همچنان روند دســت درازی دولت 
به منابع بانک ها مشــاهده می شود و بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی در حال افزایش است. وقتی بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی باال می رود، نشــان می دهد که دست درازی دولت 
به منابع بانک ها در حال تداوم اســت که جای نگرانی دارد.

وی تاکیــد کرد: یعنی اگر می خواهیم کنترلی بر پایه پولی 
کشور داشته باشــیم باید انضباط مالی دولت و نظام بانکی 
را دبال کنیم. بانــک مرکزی باید به صورت مقتدرانه اجازه 
دســت درازی دولت را به منابع بانک ها ندهد. وقتی دولت 

به منابع بانکی دست دراز می کند، بانک ها مجبور می شوند 
به صورت غیر مستقیم به بانک مرکزی رجوع کنند بنابراین 
این اقدام یکی از ریشــه های رشــد پایه پولی در کشورمان 
محســوب می شود.این کارشــناس اقتصادی با اشاره به اثر 
بی انضباطی های مالی دولت در رشد پایه پولی کشور گفت: 
در شرایط کنونی دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه 
است و دولت سیزدهم در تالش است که این کسری بودجه 
را به مکانسیم اوراق گره بزند و از این مکانیسم بتواند تامین 
مالی را انجام دهد.وی تاکید کرد: البته شــنیده  ها حاکی از 
این است که دولت به منابع بانک ها هم دست دراز می کند 
و این می تواند در آینده مشکالت بانک ها و بانک مرکزی را 
تشدید کند. اگر می خواهیم کنترل پایه پولی در اختیار بانک 
مرکزی باشــد چاره ای نداریم جز اینکه اوال کسری بودجه 
ســال آینده کنترل شده باشــد و بی انضباطی مالی دولت 
کاهش پیدا کند. دوم اینکه بانک مرکزی اجازه دست درازی 
دولت یا زیرمجموعه های دولت به منابع بانکی را ندهد تنها 
در این شرایط است که می توان امیدوار بود کنترل پایه پولی 
تدوام دارد .شــقاقی شهری با بیان اینکه  کنترل پایه پولی 
جز با اتخاذ تصمیم های سخت امکان پذیر نیست، ادامه داد:  
اگر می خواهیم بانک مرکزی به صورت مقتدرانه پایه پولی را 
کنترل کند به طور قطع به این نیاز دارد که انضباط مالی و 
بانکی رعایت شود در غیر این صورت دولت به بانک ها فشار 
مــی آورد و بانک ها هم مجبور به برداشــت از بانک مرکزی 

هستند که همین روند ریشه رشد پایه پولی و به دنبال آن 
رشد تورم در کشــور است.این کارشناس اقتصادی با اشاره 
به مســاله تامین مالی ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 
دولت سیزدهم و احتمال رشد پایه پولی با اجرای این پروژه 
تاکید کرد: بحث تامین مالــی برای این پرویه نگرانی ها در 
حوزه کنترل پایه پولی را افزایش داده اســت. نگرانی از این 
جهت که دولت به منابع بانک ها فشــار بیاورد بنابراین باید 
بانک مرکزی مراقب باشد تا دست درازی های دولت به منابع 
بانک ها بیش از این افزایش پیدا نکند.وی با تاکید بر اینکه 
تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هرگونه فشار به منابع 
بانک ها در قالب تســهیالت تکلیفی، وضعیت نظام بانکی را 
بدتر کرده است، افزود: متاسفانه تسهیالت تکلیفی در اقتصاد 
ایران سرانجام خوبی نداشته است و تاریخ اقتصاد ایران نشان 
می دهد که هیچ گاه تجربه موفقی در ســرانجام تسیهالت 
تکلیفی نداشــتیم .شقاقی شــهری تاکید کرد: در سنوات 
گذشته هم تجربه تسهیالت تکلیفی از جمله تسهیالت برای 
مســکن مهر، بنگاه های زود بازده، کرونا و ... داشــته ایم، از 
انجایی که ارایه تســهیالت تکلیفی با امکان سنجی هزینه 
و فایده همراه نیست و نظام کنترلی و نظارت و پایش قوی 
هم ندارد عمدتا شــاهد انحراف منابع می شویم و تسهیالت 
تکلیفی موجبات افزایش ناترازی نظام بانکی و از سوی دیگر 
به بانک مرکزی فشار وارد می آورد که ریشه رشد نقدینگی 

و پایه پولی همین اقدام و روند است .    

یک کارشناس اقتصادی:

نگرانی ها از رشد پایه پولی با تامین مالی پروژه مسکن دولتی
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گزیده خبر

بلینکن:
 خروج از برجام اشتباه بسیار 

بزرگی بود
وزیر خارجه آمریکا روز سه شــنبه در مصاحبه ای گفت 
که خروج واشنگتن از برجام اشــتباه بسیار بزرگی بود.

بــه گزارش گروه بین الملل خبرگــزاری فارس، »آنتونی 
بلینکن« وزیر خارجه آمریکا شــامگاه سه شنبه گفت که 
خروج آمریکا از توافق هســته ای ســال 2015 با ایران 
اشــتباه بســیار بزرگی بود.وی که با وال استریت ژورنال 
مصاحبه می کرد، در ادامه گفت: »همچنان اعتقاد داریم 
که دیپلماسی بهترین راه برای حل چالش هسته ای ایران 
است«.وزیر خارجه آمریکا گفت: »فرصت برای بازگشت 
ایران بــه تعهدات خود در توافق هســته ای بدون پایان 
باقی نخواهــد ماند«.ابراز ندامت وزیر امور خارجه آمریکا 
از خروج از برجام در حالی ابراز می شود که دولت کنونی 
آمریکا، همچنان سیاست فشار حداکثری دولت پیشین 
آمریــکا علیه ایران را حفظ کرده و بــرای احیای توافق 
هسته ای سال 2015، حاضر به برداشتن تمام تحریم های 
اعمال شده علیه ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد 

ترامپ و پس از خروج از برجام نیست.

مشاور ریاست جمهوری روسیه:
پوتین در گفتگو با بایدن بر 
اجرای مفاد برجام تاکید کرد

رئیس جمهور روســیه در گفتگو با همتای آمریکایی 
تاکید کرده که پایبندی به مفاد اولیه برجام، از اهمیت 
زیادی برخوردار است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از ایتارتاس، »یوری اوشاکوف« مشاور ریاست جمهوری 
روســیه می گوید والدیمیر پوتین در گفتگو با همتای 
آمریکایی خــود، بر اهمیت پایبندی بــه پارامترهای 
اولیه توافق جامع اقدام مشــترک )برجام( حول برنامه 
هســته ای ایران تاکید کرده است. وی همچنین گفته 
اســت که مواضع مسکو و واشــنگتن در این خصوص 
تفاوت چندانی ندارد.به گفته اوشاکوف، جو بایدن هم 
اظهــار امیدواری کرد مذاکرات وین که اواخر نوامبر از 
سر گرفته شد، در فضایی سازنده تر ادامه و در نهایت 
به راه حل هایی ختم شود که مورد قبول همه طرفین 
باشد.با این حال، بایدن بدون اشاره به اینکه بدعهدی 
واشنگتن مسبب بن بست فعلی است؛ مدعی شد که 
طرف ایرانی برای پیمودن این مســیر آمادگی ندارد.

این در حالی اســت که ایران با جدیت وارد دور هفتم 
مذاکرات وین شد و با ارائه پیشنهادهای خود نشان داد 
که در اســرع وقت خواهان دستیابی به توافقی جامع 
اســت. در مقابل، تهران انتظار دارد که طرف غربی نیز 
با واکنش فنی و عملی خود و با پرهیز از کلی گویی و 
گسترش جو اتهام و مقصرنمایی، جدیت در مذاکره را 
اثبات کند.ایران همچنین می گوید که مبنای مذاکرات، 
توافق 2015 است و آمریکا نباید به دنبال تغییر آن بر 
مبنای منافع خود باشد.آن طور که میخائیل اولیانوف 
نماینده روسیه در مذاکرات وین می گوید؛ بعد از وقفه ای 
چند روزه، از بامداد امروز چهارشنبه، نشست های غیر 
رسمی در وین اتریش برای ادامه مذاکرات ایران و گروه 

1+۴ آغاز شده است.

موافقت سنای آمریکا با فروش ۲۸۰ موشک 
به عربستان به ارزش ۶۵۰ میلیون دالر

مجلس سنای آمریکا روز سه شنبه طرح ممنوعیت فروش 2۸0 موشک میان بُرد 
پیشرفته »هوا به هوا« به عربستان سعودی را رد کرد.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تســنیم، مجلس سنای آمریکا  طرح ممنوعیت فروش 2۸0 موشک 
میان بُرد پیشــرفته »هوا به هوا« به عربستان سعودی را رد کرده و با فروش این 
تعداد از موشک ها به سعودی ها موافقت کرد.در جلسه رای گیری دیروز مجلس 
سنای آمریکا، 62 سناتور به قرارداد فروش موشک ها به عربستان که شامل 2۸0 
موشــک هوا به هوای پیشــرفته میان بُرد C/7-120C-AIM-۸  و 596 سکوی 
پرتاپ LAU-12۸ می شــود، رای مثبت دادند و 25 ســناتور هم با این قرارداد 
مورد تأیید وزارت امور خارجه آمریکا مخالفت کردند.به گزارش اســپوتنیک، در 
19 نوامبر گذشــته، سه تن از اعضای مجلس ســنا اعالم کردند که گروهی از 
اعضای سنا با اولین معامله تسلیحاتی بزرگ به عربستان سعودی در دوره ریاست 
جمهوری بایدن، به دلیل ادامه حمالت عربســتان در یمن، مخالف هستند.کاخ 
ســفید اعالم کرد که به شدت با تصمیم مجلس ســنا برای ممانعت از اجرای 
قرارداد پیشنهادی فروش موشک های هوا به هوای میان برد به عربستان سعودی 
مخالف است.کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که »به شدت با قطعنامه سنا که 
مانع از فروش 2۸0 موشک هوا به هوای میان برد به عربستان سعودی می شود، 
مخالف است«.مجلس سنای آمریکا با فروش 2۸0 موشک به عربستان به ارزش 
650 میلیون دالر در حالی موافقت می کند که  ده ها ســازمان بین المللی حقوق 
بشری از اعضای کنگره آمریکا خواستند با فروش تسلیحات به عربستان سعودی 
مخالفت کردند.چهل و شش ســازمان بین المللی حقوق بشر از اعضای کنگره 
خواستند با فروش 650 میلیون دالر تسلیحات توسط دولت »جو بایدن« رئیس 
جمهور آمریکا به عربستان سعودی مخالفت کنند.این سازمان ها  در ادامه تاکید 
کردند که این توافق به معنای این است که آمریکا عربستان را از مجازات معاف 

کرده و از جنایت های آن در یمن حمایت می کند.

با ادعاهای واهی صورت گرفت؛
تحریم جدید آمریکا علیه ۱۲ فرد و نهاد 

ایرانی
آمریکا در جدیدترین اقدام علیه ایران چند نهاد و شــخص ایرانی را به لیســت 
تحریم های ظالمانه خود اضافه کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت 
وزارت خرانه داری آمریکا، ایاالت متحده آمریکا روز ســه شــنبه تحریم هایی را 
علیه چند نهاد و شخص حقیقی ایران وضع کرد. این تحریم ها بر اساس ادعای 
وزارت خزانه داری آمریکا، به اتهام مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر و اقدامات 
سرکوبگرانه وضع شده است. در این تحریم نام حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه 

نیروی انتظامی ایران به چشم می خورد.
اســامی اشــخاص حقیقی و نهادهایی که در تحریم های جدید ذکر شده اند به 

شرح زیر است:
-یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

- نیروی ویژه ضدتروریســم ایران )نوپو(، به دلیل ارتبــاط با یگان ویژه نیروی 
انتظامی ایران

- زندان مرکزی اصفهان
- زندان زاهدان، ذیل قانون کاتسا

- ، یگان ویژه نیروی انتظامی ایران
- حسن کرمی، یگان ویژه نیروی انتظامی ایران

- محسن ابراهیمی، نیروهای ویژه ضد تروریسم )نوپو(
-علی همتیان، ارتباط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی

- محمد کرمی، ذیل قانون کاتسا
- صغری خدادای، ذیل قانون کاتسا

-لیال واثقی، فرماندار شهر قدس
-مسعود صفدری، ارتباط با سپاه پاسداران انقالب اسالمی

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده است که افراد ذکر شده در تحریم جدید به 
دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات مردمی ایران بین سال های 2009 تا سال 
2019 در این لیست قرار گرفته اند.تحریم های جدید علیه ایران در حالی است 
که غربی ها در حال مذاکره با ایران در وین پیرامون برچیدن تحریم ها هســتند 

و این مسئله کاماًل برخالف ادعاهای آنها مبنی بر جدیت در مذاکرات است.

استرالیا هم المپیک زمستانی را تحریم 
دیپلماتیک کرد

با اعالم نخست وزیر اســترالیا، این کشور بازی های المپیک زمستانی پکن 
را تحریــم دیپلماتیک کرد.به گزارش ایســنا و به نقل از رویترز، اســکات 
موریســون، نخست وزیر استرالیا روز چهارشــنبه گفت، در حالی که سایر 
متحدان در اعتراض به سابقه حقوق بشر چین، اقدامات مشابهی را بررسی 
کردند، اســترالیا در تحریــم دیپلماتیک بازی های المپیک زمســتانی در 
پکن به ایاالت متحده خواهد پیوســت.ایاالت متحده تنها چند هفته پس 
از گفت وگوها با هدف کاهش روابــط پرتنش بین دو اقتصاد بزرگ جهان، 
اعالم کرد که مقامات دولتی این کشور المپیک پکن در ماه فوریه را به دلیل 
آنچه »جنایت های حقوق بشری چین« می داند تحریم خواهند کرد.  چین 
گفت که ایاالت متحده »بهای« تصمیم خود را خواهد پرداخت و نسبت به 
اقدامات متقابل هشدار داد، اما جزئیاتی ارائه نکرد.موریسون گفت که تصمیم 
روز چهارشنبه به دلیل تالش استرالیا برای بازگشایی کانال های دیپلماتیک 
با چین برای بحث در مورد نقض حقوق بشر در منطقه غربی سین کیانگ و 
اقدامات پکن علیه واردات استرالیا گرفته شده است. کمیته المپیک استرالیا 
اعالم کرد که تحریم هیچ تاثیری بر آمادگی ورزشکاران برای بازی ها نخواهد 
داشــت و افزود که »گزینه های دیپلماتیــک« موضوعی در اختیار دولت ها 
اســت.به گزارش ایسنا،  در حالی که کشورهای متعدد و ده ها گروه مبارز از 
تصمیم ایاالت متحده حمایت می کنند، سایر کشورها گفته اند که به بررسی 
این موضوع ادامه خواهند داد که آیا در اجرای تحریم ها پیروی خواهند کرد 
یا خیر.گفته می شــود به زودی بریتانیا و ژاپن نیز چنین تصمیمی را اعالم 

خواهند کرد.

واکنش چین
سفارت چین در اســترالیا دیروز چهارشــنبه از کانبرا خواست تا اقدامات 
مشــخصی را برای ایجاد شرایط مطلوب برای بهبود روابط پس از پیوستن 
استرالیا به ایاالت متحده در تحریم دیپلماتیک بازی های زمستانی در پکن 
اتخاذ کند. سفارت چین در بیانیه ای اعالم کرد: همانطور که همه می دانند، 
استرالیا تنها مسئول مشکالت کنونی روابط چین و این کشور است.تصمیم 
اســترالیا مبنی بر عدم اعزام مقامات به بازی های المپیک زمستانی پکن در 
تضاد با اظهارات عمومی این کشور مبنی بر به اصطالح امیدواری به بهبود 

روابط چین و استرالیا است.

حافظه کوتاه غرب در مذاکرات وین
طرف های غربی در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات وین در 
شرایطی نسبت به متون پیشنهادی و منطقی جمهوری اسالمی 
ایــران برای احیای مفــاد برجام موضع گرفته انــد که فراموش 
کرده اند خــروج ایاالت متحده از این توافق و کارشــکنی های 
کاخ ســفید، برجام را در دســت اندازهای کنونی انداخته است.

بــه گزارش ایرنا، آمریکا برخالف موازیــن بین المللی نه تنها از 
توافق هسته ای ایران خارج شد که مغایر قطعنامه 22۳1 شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد سایر طرف های باقی مانده در برجام 
را بــه عدم اجرای این معاهده تهدید کــرد. دولت »جو بایدن« 
نیــز برخالف وعده های مطرح شــده در خصوص بازگشــت به 
برجام و رفع تحریم های ظالمانه، هنوز اقدام عملی و ملموس در 
راســتای اصالح سیاست های دولت پوپولیستی سابق این کشور 
صورت نداده اســت.جمهوری اسالمی ایران هفته گذشته متون 
پیشنهادهای خود را در خصوص احیای مفاد برجام در قالب دو 
موضوع لغو تحریم های ظالمانه و مسائل هسته ای به اعضای گروه 
1+۴ و اتحادیــه اروپا ارائه داد. علــی باقری کنی مذاکره کننده 
ارشــد کشورمان در دور پیشــین گفت وگوهای وین اعالم کرد 
که اگر طرف های مقابل برای اســتمرار گفت وگوها آماده باشند 
هیات جمهوری ایران در وین می ماند. اما طرف های اروپایی که 
تابع نظرات ایاالت متحده هستند خواســتار وقفه در مذاکرات 
شده تا برای بررسی و تحلیل دقیق متون پیشنهادی ایران راهی 
پایتخت ها شوند.فرانسه روز )سه شنبه( با صدور بیانیه ای ادعا کرد 
که پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران، »مبنایی منطقی برای 
دستیابی به توافقی ســریع و سازگار با منافع طرفین« را فراهم 
نمی کند. روز قبل از آن هم، سخنگوی وزارت خارجه آلمانمدعی 
شد: »ما پیشنهادها را به دقت و اساسی مورد بررسی قرار دادیم 
و به این نتیجه رسیدم که ایران تقریبا تمامی توافق های پیشین 
را کــه حاصل چندین ماه مذاکرات ســخت بــود، نقض کرده 
اســت.« دولت انگلیس هنوز پاسخ روشنی به متون پیشنهادی 
ایران نــداده اما پیش بینی موضع این کشــور پس از ادعاهای 
ضد ایرانی مقامــات لندن در پی دیدار با وزیر امور خارجه رژیم 
صهیونیستی چندان دشوار نیست.این درحالیست که طرف های 
اروپایی جمعه گذشته در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام 
با صدور بیانیه ای ادعا کردند که متون پیشــنهادی ایران ناامید 
کننده است. آن ها مدعی شدند که تهران تقریباً تمام سازش های 

دشواری را که در مذاکرات شش دور قبل حاصل شده بود، پشت 
سر گذاشته و تغییرات عمده ای را خواستار شده است. سه کشور 
اروپایی در بخشی از این بیانیه که عمق خشم آن ها را به منصه 
ظهور گذاشــته است عنوان کردند که ایران مذاکرات را پنج ماه 
متوقف کرد، برنامه هســته ای خود را به ســرعت پیش برد و با 
ارائه متن پیش نویس از پیشرفت های دیپلماتیک شش دور قبل 
عقب نشــینی کرد.جا دارد در اینجا گریزی به مذاکرات انگلیس 
و اتحادیه اروپا درباره نحوه خروج لندن از اتحادیه اروپا زده شود 
و با انتظارات طرف های اروپایی در مذاکرات کنونی وین تطبیق 
دهیــم. ژوئن 2016 مردم انگلیس در همه پرســی برگزیت به 
خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. اما 9 ماه طول کشــید تا دولت 
محافظه کار »ترزا می« تمایل این کشــور به اجرای برگزیت را 
بــه طرف مقابل اعالم کند. از آن زمــان انگلیس و اتحادیه اروپا 
دو ســال فرصت داشتند تا درباره نحوه اجرای برگزیت به توافق 

برســند اما طرف  انگلیسی سه ماه بعد به آغاز مذاکرات با طرف 
اروپایی چراغ ســبز نشان داد.فارغ از فراز و نشیب های دو طرف 
در رســیدن به توافق برگزیت که دسامبر ســال 2020 پس از 
تهدید انگلیس به خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا حاصل شد، 
اختالفات دو طرف درباره نحــوه اجرای این توافق هنوز جریان 
دارد و انگلیس به تازگی پیش نویس جدیدی را برای اصالح این 
توافق مطرح کرده است. طرف  مقابل توافق برگزیت را مختومه 
می داند و چندان به اصالح مفاد آن تمایلی ندارد. با این حال فشار 
لندن و تهدید به اقدام قانونی، دوطرف را به گفت وگو برای دست 
یابی به یک توافق متمم ســوق داده است.با در نظر گرفتن این 
شرایط، اصرار طرف اروپایی برای ادامه مذاکره بر سر پیش نویسی 
که ادعا می شــود ۸0 درصد آن با دولت سابق ایران حاصل )و نه 
توافق( شده محلی از اعراب ندارد.علی باقری که سه شنبه گذشته 
برای رایزنی با مقامات روس درباره آخرین تحوالت مذاکرات وین 

به مســکو ســفر کرده بود در این باره می گوید: دو پیش نویس 
پیشنهادی ارائه شده توســط ایران در واقع سند جدیدی نبود؛ 
بلکه در شــش دور گفت و گوهایی که در وین انجام گرفته بود 
طرفین به چند متن رســیدند که ما در مورد دو متن اصالحات 
و دیدگاهها یا جاهایی که نســبت به توافق 1۳9۴ کاستی هایی 
وجود داشت، نواقص را جبران و جاهایی هم که نیاز به اصالح و 
تکمیل داشت در متن وارد کردیم.وی توضیح داد؛ گفت و گو و 
مذاکره به این شــکل است که دو طرف دیدگاههای خودشان را 
روی میز  به اشتراک می گذارند تا به یک نتیجه مشترک برسند 
و مهم این اســت که این گفت و گو مبنا داشته باشد که در این 
صورت تبدیل به مذاکره می شود و در واقع این مسیری است که 
طرفین را به سمت توافق هدایت می کند.این دیپلمات کشورمان 
با بیان اینکه متون پیشــنهادی ایران مبتنی بر مبانی مشترک 
دو طرف بود افزود: این دو متن پیشــنهادی بر اساس انتظارات 
بدون مبنا نبود بلکه بر اســاس اسنادی بود که مورد توافق هم 
ما و هم کشــورهای چهار بعالوه یک ارائه شد. به همین جهت  
طرف مقابل هم به این نکته اذعان دارد که هر طرف این اختیار 
را دارد تا بتواند پینشــهادهای خود را ارائه دهد و  مسیر را برای 
ادامه گفت و گو و حصول نتیجه باز کند.بر اساس شنیده ها دور 
جدید مذاکرات وین قرار اســت روز پنجشنبه از سرگرفته شود. 
جمهوری اسالمی ایران که با اراده جدی برای دستیابی به توافق 
در مذاکرات حضور دارد، انتظار دریافت پاسخی منطقی، مستند 
و مســتدل از طرف های مقابل دارد.حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشورمان می گوید که توافق مورد نظر ایران سندی 
جامع است که مردم به طور ملموس نتایج آن را احساس کنند. 
وی در یادداشتی عنوان کرد که برای رسیدن به یک توافق خوب 
جدی هســتیم و آنچه که هیئت ایرانی به عنوان متن مکتوب 
ارائه داده کامال در چهارچوب برجام است و هیچ چیزی فراتر از 
برجام در آن نیســت و مطالبات فرا برجامی در متن نیست.وزیر 
خارجه تصریح کرد: انتظار این است که در ادامه گفت وگو، طرف 
های مقابل با پیشنهادها و پاسخ های مشخص شامل لغو تحریم 
ها به وین آمده و دست از بازی مقصر نمایی بردارند. وی با بیان 
اینکه توافق خوب در دسترس است افزود: ما مسیر دیپلماسی و 
مذاکره را در وین و در چارچوب منطق مذاکراتی و تفاهم دنبال 

خواهیم کرد.

با طرح ادعاهای تکراری؛
سالیوان: توپ در زمین ایران است!

مشاور امنیت ملی کاخ سفید بدون اشاره به رفتار آمریکا در ایجاد بن بست فعلی، 
مدعی شــد که ایران باید جدیت خود را در مذاکرات وین نشان دهد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، جیک ســالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به دیدار 
مجازی میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، مدعی شد که جو بایدن و والدیمیر 
پوتین گفتگوی خوبی درباره موضوع ایران داشته اند.وی در ادامه این ادعا افزود: 
گفتگوی پُر باری بود. روسیه و آمریکا حتی در شرایط دشوار 201۴-2015 هم 
در راستای حصول توافق جامع مشترک، خوب با هم همکاری کردند. این حوزه 
ای اســت که واشنگتن و مســکو می توانند از نزدیک به مشورت ها در راستای 
تضمین عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای ادامه دهند.این ادعا در حالی 
مطرح می شــود که ایران بارها گفته اســت که اهداف صلح آمیزی را در برنامه 
هسته ای خود دنبال می کند و همواره در چارچوب ان پی تی و توافقات پادمانی، 
به تعهدات خود عمل کرده است.مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بخش دیگری 
از ادعاهایش گفت: ایران مجهز به سالح هسته ای، در همکاری با نیروهای نیابتی 
خود تهدید بزرگتری است و مصمم هستیم که مانع از این اقدام شویم حال آنکه 
دیپلماســی بهترین مسیر پیش رو است.سالیوان در ادامه این ادعا افزود: هرچه 
ایران، در میز مذاکره، عدم جدیت بیشــتری از خود نشان دهد، به همان اندازه 
اتحاد بیشتری هم میان 1+5 حاصل می شود. بنابراین، توپ در زمین ایران است 
تا نشــان دهد که آیا می خواهد جدی باشــد یا خیر.این ادعا در حالی است که 
آمریکا از برجام خارج شده و دیگر عضوی از توافق هسته ای نیست و در جریان 
مذاکرات وین هم، طرف گفتگوی ایران، 1+۴ اســت )روســیه، چین، انگلیس، 
فرانسه، آلمان(.اظهارت سالیوان در حالی است که ایران با جدیت وارد دور هفتم 
مذاکرات وین شد و با ارائه پیشنهادهای خود نشان داد که در اسرع وقت خواهان 
دســتیابی به توافقی جامع اســت. در مقابل، تهران انتظار دارد که طرف غربی 
نیز با واکنش فنی و عملی خود و با پرهیز از کلی گویی و گســترش جو اتهام و 

مقصرنمایی، جدیت در مذاکره را اثبات کند.

واکنش خطیب زاده به تحریم های جدید آمریکا در میانه 
مذاکرات وین

ســخنگوی وزارت امــور خارجه در توئیتی با بیــان اینکه آمریکا حتی در میانــه گفت وگوهای وین، از 
اعمال تحریم علیه ایران دســت بر نمی دارد، نوشــت: تشدید تحریم ها، نه تنها اهرم نمی سازد، بلکه در 
تضاد با جدیت و حسن نیت ادعایی اســت.به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، »سعید 
خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در واکنش به تحریم های جدید 
آمریکا در توئیتی نوشــت: حتی در میانه گفت وگوهای وین، آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران دســت 
بر نمی دارد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: واشنگتن قادر به درک این مسئله نیست که 
کارزار »شکست حداکثری« و »گشایش دیپلماتیک« نقیض هم هستند.وی افزود: تشدید تحریم ها، نه 

تنها اهرم نمی سازد - بلکه در تضاد با جدیت و حسن نیت ادعایی است.

دبیرکل سابق ناتو:
 روسیه برنامه دقیقی برای حمله به اوکراین دارد

دبیرکل پیشــین ناتو، نسبت به برنامه روسیه برای حمله به اوکراین در میان تنش های فزاینده، هشدار 
داده و هدف نهایی روسیه را، عدم عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو دانست.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اســپوتنیک، آندرس فوگ راسموسن، نخست وزیر سابق دانمارک که در سال های 2009 
تا 201۴ دبیرکل ناتو بود، به بررسی اطالعات آمریکا مبنی بر حمله احتمالی روسیه به اوکراین با 175 
هزار سرباز و در اوایل سال 2022 پرداخت.به گفته راسموسن، »حمله« احتمالی روسیه به اوکراین از سه 
مرحله تشکیل شده است؛ مرحله اول مسدود کردن دسترسی اوکراین به دریای سیاه برای جلوگیری از 
ورود منابع جدید است؛ اوکراین در مرحله بعد، هدف بمباران شدید روسیه قرار گرفته و در آخر، نیروهای 
روسیه وارد کی یف خواهند شد.راسموسن گفت: نقشه ملموس و منسجمی است؛ اما هنوز نمی دانیم که 
آیا پوتین به آن جامه عمل خواهد پوشاند یا خیر.به گفته راسموسن، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه از 
طریق یک همه پرسی، تعجب شدید ناتو را در پی داشت؛ اما حمله احتمالی سال آینده روسیه به اوکراین، 
تا این حد تعجب برانگیز نخواهد بود. راسموسن با این حال اذعان داشت که نمی داند آیا روسیه واقعا این 
کار را می کند یا نه. پیش از این، مقامات ارشد دولت آمریکا گفتند که واشنگتن معتقد است که روسیه 

آماده است تا از سه جهت به اوکراین حمله کند.

در کنفرانــس مطبوعاتی، دولت جدیــد آلمان به رهبری 
حزب چپ میانه »سوسیال دموکرات ها« )SPD( تحت فشار 
قرار گرفت تا نســبت به اولویت های سیاست خارجه خود 
شفاف سازی کند.به گزارش ایسنا، به نوشته پایگاه دویچه 
وله، پس از امضای رســمی توافقنامه ائتالف ســه-حزبی، 
اوالف شــولتس، صدر اعظم جدید آلمــان و بقیه اعضای 
کابینه وی قرار است دیروز )چهارشنبه( پس از رای گیری 
و مراســم تحلیف در پارلمان آلمان، کار خود را آغاز کنند.

شولتس هم زمان با طرح پرسش هایی درخصوص روسیه، 
چین، آمریکا درکنار رابرت هابک، یکی از رهبران »سبزها« 
و معــاون جدید صدراعظم آلمان و همچنین کریســتین 
لیندنــر، رهبر حزب دموکــرات آزاد )FDP( و وزیر دارایی 

جدید آلمان، اروپا را در کانون توجه قرار داد.

اروپا
شــولتس اظهار کرد کــه تقویت اتحادیه اروپا در ســطح 
جهانی و اطمینان حاصل کردن از اینکه آلمان بخشــی از 
این روند اســت، از اصلی ترین اولویت ها محسوب می شود.

شــولتس درخصوص اولین ســفرش به خــارج از آلمان 
به عنوان صدراعظم جدید این کشــور گفت که وی به این 
سنت اخیر و سفر به فرانسه افتخار می کند؛ سفری که به 
دنبال بازدید از بروکســل برای مالقات با رهبران اتحادیه 
اروپا انجام شد. آنگال مرکل، گرهارد شرودر، هلموت کوهل 
و هلموت اشــمیت، صدراعظم های پیشین آلمان همگی 

پس از منصوب شــدن به مقام صدراعظمی، به فرانســه 
ســفر کردند.آشتی و دوستی فرانســه و آلمان پس از دو 
جنگ جهانی به »رکن اصلی« سیاست خارجی و اروپایی 
آلمان تبدیل شــده است.شولتس، صدراعظم جدید آلمان 
متعهد شد که آلمان از لهستان درخصوص بحران مرزی با 
بالروس حمایت می کند و وی از الکساندر لوکاشنکو، رئیس 
جمهوری بالروس به دلیل استفاده از مهاجران برای »اعمال 
فشــار« علیه اتحادیه اروپا انتقــاد کرد.همچنین پیرامون 
مسئله لهستان، رابرت هابک، معاون شولتس اظهار کرد که 
»قوانین« برای همه افراد عضو اتحادیه اروپا امری ضروری 
و حیاتی است. رهبر حزب »سبزها« نیز افزود که آلمان از 
»کمیســیون اروپایی« که در اختالف با دولت های ورشو و 

بوداپست است، حمایت خواهد کرد.

تنش های مرزی اوکراین-روسیه
درخصوص آخرین اقدامات و تحرکات ســربازان روســیه 
در مرز با اوکراین، شــولتس خاطرنشــان کرد که چنین 
مسئله ای برای روسیه باید »خیلی روشن« شود که هرگونه 

تهدید علیه اوکراین »غیرقابل قبول« خواهد بود.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت در مرز روسیه و اوکراین گفت 
کــه اصول تنش زدایی که پس از جنگ ســرد حاکم بوده 
است باید رعایت شود.شولتس افزود: نقض نکردن قوانین 
مرزی یکی از این اصول را شامل می شود. این خیلی خیلی 
مهم است که هیچ شخصی در کتب تاریخ به دنبال ترسیم 

مجدد مرزها نباشد. در نتیجه، باید مسئله واضح و روشن 
شود که اگر تهدیدی نسبت به اوکراین پدیدار شود، چنین 

موقعیتی »غیرقابل قبول« خواهد بود.

روابط ترانس آتالنتیک
پس از مسائل مربوط به اتحادیه اروپا، اولویت دوم سیاست 
خارجه دولت جدید آلمان تقویت روابط »ترانس آتالنتیک« 
و »همکاری با ناتو« اســت.پس از اینکه شــولتس به  طور 
رســمی قدرت را کســب کند، تماس با جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا احتماال از اولویت هــای وی خواهد بود. 
شولتس با اشــاره به ارزش های دموکراتیک گفت: اکنون 

مشخص است که چه چیزی ما را به هم وصل می کند.

چین
هنگامی که از شــولتس درخصوص سیاســتش نسبت به 
چین ســواالتی پرسیده شده، نگرش وی بطور برجسته ای 
»غیرمســتقیم« بود و در عوض پاسخ داد که همکاری با 
اتحادیــه اروپا و آمریکا از اولویت های فــوری خواهد بود.

وی همچنین از پاســخ به اینکــه آیا در خصوص »تحریم 
بازی های المپیک زمســتانی 2022« بــه آمریکا خواهد 
پیوست یا نه، خودداری کرد.همچنین، آنالنا بربوک، دیگر 
رهبر حزب »سبز« و وزیر امور خارجه دولت جدید آلمان 
نگرانی خود را نسبت به چین و »حقوق بشر« در این کشور 

ابراز کرد.

اولویت های سیاست خارجه صدراعظم جدید آلمان



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

پنج شنبه 18 آذر 1400  4 جمادی االول 1443  9 دسامبر 2021

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4792 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

محققان دانشگاه »وین« در مطالعه اخیرشان از مورد هدف قرار دادن 
گیرنده های چشایی تلخ برای درمان سرطان خبر داده اند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از تی ان، انسانها ۲۵ نوع گیرنده چشایی طعم تلخ 
عملکردی مختلف دارد. این گیرنده ها روی زبانمان یافت می شوند و 
درک ترکیبات دارای طعم تلخ را برای ما تسهیل می کنند.عالوه بر 
این، برخی یافته ها حاکی از آن است که سلول های اندام های خارج 
دهانی)extra-oral organs( نیز چنین گیرنده هایی دارند اما از آنجایی 
که ما با این گیرنده ها که در بافت های غیرچشــایی بیان می شوند، 
طعم ترکیبات را درک نمی کنیم، این سوال مطرح می شود که این 
گیرنده ها دقیقا چه وظایفی را در آنجا بر عهده دارند.عملکرد برخی 
از اینها قبال شــناخته شده است. به عنوان مثال، برخی گیرنده های 
چشایی طعم تلخ در سلول های معده در تنظیم ترشح اسید معده یا 
در آزادســازی مواد ضد میکروبی سلول های روده و مجرای تنفسی 
نقش دارند.گیرنده های چشــایی تلخ روی سلول های سرطانی نیز 
Agnes Mistlberger-(»یافت می شــوند»اگنس میســتلبرگر رینــر

Reiner( محقق مقطع فوق دکتری دانشــکده شیمی فیزیولوژیکی 
دانشگاه وین و نویســنده این مطالعه گفت: یافته های جدید نشان 
می دهــد که گیرنده های چشــایی طعم تلــخ دارای عملکردهای 
فیزیولوژیکی هســتند که می توان از آنها برای پیشگیری یا درمان 
بیماری ها اســتفاده کرد که البته این موضوع در مورد سرطان نیز 
صدق می کند، زیرا گیرنده های چشــایی طعم تلخ در ســلول های 

سرطانی وجود دارند و از نظر عملکردی فعال هستند.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی، تاثیر واکسن های کووید-۱۹ 
را بر بیماران مبتال به ســرطان مورد ارزیابــی قرار دادند و تاثیر آن را 
مشــاهده کردند.به گزارش ایســنا و به نقل از نیوز مدیکال نت، یک 
بررسی سراسری روی کهنه ســربازان مبتال به سرطان نشان می دهد 
که واکسن های کووید-۱۹ مبتنی بر آران ای پیام رسان، در پیشگیری 
از بروز ابتال به این بیماری در بیشتر افراد مبتال سرطان مؤثر هستند.

پژوهشــگران دریافتند که برخی از بیماران واکسینه شــده، از جمله 
بیمارانــی که درمان هایی را دریافت کرده اند که سیســتم ایمنی آنها 
را شــش ماه پیش از واکسیناســیون ســرکوب می کند، طی مدت 
بررســی، کمتر از همتایان خود در برابر ابتال به کووید-۱۹ محافظت 
می شوند.»ســو یو وو«)Tsu-Yu Wu(، پژوهشــگر »دانشکده پزشکی 
دانشــگاه اســتنفورد«)Stanford Medicine( و از اعضــای ایــن گروه 
پژوهشی گفت: ما می دانیم که به طور کلی، بیماران مبتال به سرطان 
و کووید-۱۹، نتایج ضعیفی را نشــان می دهند. هدف ما شناســایی 
کردن بیمارانی بود که ممکن اســت از مداخالت اضافی مانند واکسن 
تقویت کننده سود ببرند یا باید با مداخالت پیشگیرانه مانند داروهای 
ضد ویروسی خوراکی یا روش های مبتنی بر پادتن مونوکلونال درمان 
شوند. یافته اصلی پژوهش ما این است که واکسیناسیون کووید-۱۹، 
راهــی موثر برای جلوگیــری از ابتال به این بیماری در بیشــتر افراد 
مبتال سرطان است.»ناتانیل فیلمور«)Nathanael Fillmore(، پژوهشگر 
»مدرسه پزشکی هاروارد«)Harvard Medical School( و از اعضای این 
گروه پژوهشــی گفت: این پژوهش، نقاط قوت سیستم ملی مراقبت 
بهداشتی »اداره کل بهداشت کهنه سربازان«)VHA( را برجسته می کند. 

بررسی نقش گیرنده های چشایی 
تلخ در درمان سرطان

تاثیر واکسن کووید-19 بر 
بیماران مبتال به سرطان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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مدفون شدن کامیون ها زیر غبارهای آتشفشانی در جاوه اندونزی 
آسوشیتدپرس

معرفی نسخهٔ آفرودی هیوندای توسان XRT با ارتقاءهای ظاهری
هیوندای نسخه ای آفرودی از کراس اوور توسان را برای بازار ایاالت متحده معرفی کرده است. این نسخه که XRT نام دارد، از نسخه های 
معمولی کمی سرسخت تر است. توسان XRT بر پایهٔ تیپ SEL شکل گرفته اما از تغییرات ظاهری زیادی بهره می برد که ازجملهٔ آن ها 
می توان به روکش های پالســتیکی مشکی رنگ در ســپرهای جلو و عقب و دهانهٔ گلگیرها اشاره کرد.برای این خودرو آینه های جانبی 
مشکی رنگ و رینگ های ۱۹ اینچی آلیاژی مشکی هم در نظر گرفته شده که برای کراس اووری آفرودی مناسب تر هستند. دیگر مواردی 
که ظاهر توســان XRT را تهاجمی تر کرده اند هم شامل قاب مشکی رنگ پنجره های جانبی، زیر پایی های جانبی، صندلی های پارچه ای 
مشکی، آستر سقف مشکی رنگ، قالب بکسل و باربند روی سقف می شود.ازآنجایی که XRT بر اساس توسان SEL ساخته شده، از تجهیزاتی 
مثل درب صندوق بار هوشــمند، ســوئیچ دیجیتالی هیوندای، پد شارژ بی سیم، نورپردازی داخلی، آینهٔ دید عقب تیره شونده، غربیلک 
فرمان و دسته دندهٔ چرمی، کنترل تهویهٔ دو منطقه ای، تنظیم برقی ۸ جهتهٔ صندلی راننده، گرم کن صندلی های جلو و رادیوی ماهواره ای 
بهره می برد.توسان XRT با پیشرانهٔ ۲.۵ لیتری چهار سیلندر استاندارد این خودرو ارائه می شود که ۱۸۷ اسب بخار قدرت و ۲۴۰ نیوتن 

متر گشتاور دارد. برخالف اکثر کراس اوورهای آفرودی بازار اما این خودرو در دو نسخهٔ محرک جلو و چهارچرخ محرک ارائه می شود.

عنوان بهترین »عملکرد غیرمنتظره« سال 2021 کشتی 
جهان برای گرایی و زارع

اتحادیه جهانی کشتی محمدرضا گرایی و امیرحسین زارع را به عنوان دو کشتی گیری که در سال ۲۰۲۱ پیشرفتی خارق العاده 
داشــته اند، معرفی کرد.به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی کشتی، محمدرضا گرایی در کشتی فرنگی و امیرحسین زارع در کشتی 
آزاد را به عنوان کشتی گیران با پیشرفت خارق العاده و غیرمنتظره در سال ۲۰۲۱ جهان معرفی کرد تا این عنوان در هر دو رشته 
کشتی آزاد و فرنگی از آن نمایندگان ایران شود.اتحادیه جهانی کشتی در اینباره نوشت: محمدرضا گرایی ۲۵ ساله بدون عنوان 
جهانی و المپیک، در سال ۲۰۲۱ درخشش فوق العاده ای داشت و موفق شد مدال های طالی المپیک توکیو و مسابقات جهانی 
نروژ را از آن خود کند.اتحادیه جهانی کشــتی در ادامه درباره دالیل انتخاب امیرحســین زارع نیز نوشت: زارع ۲۰ ساله پس از 
کسب مدال برنز المپیک توکیو، در مسابقات جهانی نروژ با شکست بزرگانی همچون طاها آکگل قهرمان جهان و المپیک و گنو 
پتریاشویلی دارنده ۳ طالی جهان و برنز المپیک، بر سکوی نخست نخست جهان ایستاد.همچنین این عنوان در کشتی زنان نیز 

به آلین فوکن از آلمان اختصاص یافت.

غیرازیننوبتهکردویپندماییرهگزتعادتنبوداینبیوافیی زودویپندی،ولیدریینپاییمنهماولروزدانستمهکربمن گرهچخودرهگزنمیگویی:کجایی؟میکنمیادتبهرجاییهکهستم نقدمیبینمهکرنجیمینماییرخنمودنرانشانینیستپیدا کینشکستنخودنیرزدمومیاییگرنپرسیحالمنعیبینباشد رهگزشممکننباشدروشناییچشمماراروشنیازتستوبیتو

پیشنهاد

چهره روز

مرگ قسطی
مرگ قسطی دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده 
بزرگ فرانسوی است که در سال ۱۹۳۶ منتشر شد. سلین 
اولین رمان خود را – کتاب ســفر به انتهای شب – در ۳۸ 
سالگی نوشت که جامعه ادبی را انگشت به دهان کرد. کتابی 
بســیار قوی که به محض انتشار باعث شد او را با بزرگانی 
مثل دانته، رابله، مارسل پروست و جیمس جویس مقایسه 
کنند. رمان مرگ قسطی نیز چیزی از سفر به انتهای شب 
کم ندارد و بدون تردید هر خواننده ای را شگفت زده می کند. 
اندره ژید در توصیف قلم ســلین می نویسد: »آنچه سلین 
ترســیم می کند واقعیت نیست، وهم و هذیانی است که 
واقعیت برمی انگیزد.« زندگی شــخصیت اصلی این رمان 
خوِد خود »مرگ« است! حقارت و بدبختی در سراسر کتاب 
دیده می شــود و البته سلین هم عالقه ای به گفتن داســتان های امیدبخش و یا شادی آور ندارد. نویسنده 
چهره زشــت زندگی را بی آالیش در برابر شــما قرار می دهد. هیچ خبری از یک نوع غافل گیری شیرین یا 
داستان سرایی شاعرانه و یا نکته اخالفی نیست. هرچه هست چهره زشت زندگی فقیرانه و احساساتی است 
که از آن می گیریم. در اولین جمله از کتاب لویی فردینان سلین صحبت از تنهایی، فضای سنگین و 
غمناک به میان می آید که می توان همه آن ها را در کتاب مشاهده کرد. فردینان، شخصیت اصلی 
کتاب، پزشکی است که از دست بیمارانش ذله شده، به تنگ آمده و به زمین و زمان فحش می دهد. 
همه شان او را دیوانه می کنند، افراد زبان نفهمی که همیشه همه چیز را باید دوبار برایشان تکرار کرد. 
افرادی که از حضور پزشک سوءاستفاده می کنند تا سرگرم شوند!تقریبا ۶۰ صفحه ابتدایی کتاب 
به همین روال روایت می شود. دکتر فردینان دردل می کند، از حرفه اش می گوید، از گوستن سابایو 
که او هم پزشــک اســت و هم پسرخاله اش، از منشی پیرش می گوید و همچنین از مادرش و آن 
رمان افسانه واری که گمشده، شکایت می کند. این صفحات پراکنده و سرشار از خشم و بددهنی 
را با صبر بخوانید تا جادوی کتاب در صفحات بعدی شــما را در خود غرق کند.پس از این موارد، 

فردینان شرح حال کودکی اش را آغاز می کند که اصل ماجرای کتاب است. 

لویی-فردینان سلین
 Louis-Ferdinand :فرانســوی )به  لویی-فردینان دتوش 
Céline( )زادهٔ ۲۷ مــه ۱۸۹۴ در کوربــوآ، حومهٔ پاریس 
– درگذشــتهٔ ۱ ژوئیه ۱۹۶۱ در مودون( با نام مســتعار 
»سلین«، نویسنده ای فرانسوی بود. پدرش کارمند بیمه 
بود. خود او پزشــکی خواند و تا آخر عمر پزشک ماند. او 
در ۱۹۳۲ اولین رمانش »سفر به انتهای شب« را منتشر 
کرد و بسیار مورد تحســین جامعهٔ ادبی قرار گرفت. اما 
قرار نبود سلین همچنان مورد ستایش باقی بماند. همهٔ 
این ستایش ها پیش از این بود که کسی نوشته های او را 
بخواند؛ نوشته هایی که ضد یهود بودن او را نشان می داد 
و احتمال اینکه او طرف آلمان هاســت. بعد از افشای این 
نوشــته ها او خائن شناخته شد و در همین موقع بود که 
فرانسه را ترک کرد و ابتدا به آلمان و بعد هم به دانمارک رفت؛ و نوشته و کتاب هایش از فرانسه جمع شد. 
سلین یک سال را در زندان کپنهاگ گذراند و بعد ار آزادی نیز به عنوان ننگ ملی شناخته شده و تبعید 
شد. بعد از آن در پاریس به اتهام قیام علیه حکومت به صورت غیابی و بدون اجازه اینکه حق دفاع داشته 
باشد و حتی بدون حضور وکیل محاکمه و راهی زندان شد. بعد از اتمام دورهٔ محکومیتش در سال ۱۹۵۱ 
به فرانسه بازگشت؛ و از تمام مردم فرانسه عذر خواست؛ و ارزش بقیهٔ آثار او، »مرگ قسطی«، »جنگ«، 
»شمال«، »افسانه های پریان برای زمانی دیگر« و بسیاری شاهکارهای دیگر در زمان خود او نادیده گرفته 
شد. اگرچه در حقیقت او قربانی مناسبات سیاسی شده بود. وی سرانجام در اول ژوئیه ۱۹۶۱ در منطقه ای 
دور افتاده در فرانسه بدرود حیات گفت. سلین در بارهٔ خودش کمتر حرف می زد و وقتی هم که در مورد 
خودش می گفت دروغ بود. یکی از دوستان سلین که در یکی از مصاحبه هایش حضور داشته، می گوید که 

او از اول تا آخر به یک خبرنگار دروغ گفت و بعد از رفتن او نیز از دروغ گفتنش خوشحال شد. 

سینما

 فیلم کوتاه »تک برداشت« به کارگردانی پوریا پروینی 
و تهیه کنندگی مهدی معمارزاده زنجانی در جشنواره 

شبکه جهانی »لیفت آف« انگلستان حضور دارد.
 first-time به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، جشــنواره
filmmaker online sessions که در کشــور انگلســتان 
برگزار می شود از مجموعه جشنواره  های شبکه جهانی 
لیفت آف ) lift-off ( اســت. این جشنواره ای آنالین 
برای نمایش فیلم های کوتاه مســتقل با دیدگاه های 
جدید از سراسر جهان است و فیلم های منتخب خود 
را بصورت متمرکز در دو استودیوی مطرح فیلمسازی، 
 Raleigh انگلستان و اســتودیو Pinewood  اســتودیو
هالیوود در هردوره انتخاب به نمایش می گذارد.فیلم 
کوتاه تک برداشــت ساخته پوریا پروینی در نخستین حضور بین المللی خود در اکران های آنالین 
ماه جاری در این جشــنواره حضور دارد. بخش رقابتی جشــنواره در آوریل ســال آینده برگزار و 
برگزیدگان معرفی خواهند شد.در خالصه داستان این فیلم آمده است: می دونم با این شرایط فیلم 
خوبی نمیشه اما هرطور شده باید بسازمش…مهرزاد نیکنام، بابک پرهام، مریم گودرزی، محمدرضا 
حیدری و با صدای محمد میرعلی اکبری بازیگران این فیلم کوتاه هستند. سحر حسامی، کیکاوس 

شکوهی، علی شاه حسینی، روشنک فریدی دیگر بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

 رقابت فیلم کوتاه »تک برداشت« 
در انگلستان
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