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 پوست اندازی نظام بودجه نویسی
 در الیحه ۱۴۰۱

حدود دو دهه اســت که اصالح ســاختار بودجه، یکی از خواسته های 
اصلی صاحبنظران و دست اندرکاران اقتصادی کشور است، اما تاکنون 
اقداماتی جدی در این مورد صورت نگرفته اســت. از این رو با توجه به 
رویکرد اصالح بنیادی دولت سیزدهم در الیحه بودجه ۱۴۰۱ می توان 
آن را نقطه عطفی در این مورد به شــمار آورد.به گزارش ایرنا، یکی از 
تفاوت های اساسی نخستین بودجه دولت سیزدهم با بودجه سال های 
گذشته این است که در الیحه ۱۴۰۱ گام های قابل توجهی در راستای 
اجرای قانون مربوط به اصالح ســاختار بودجه برداشته شده است و از 
این جهت بودجه ۱۴۰۱ نقطه عطفی در تاریخ بودجه نویسی کشور به 
شمار می رود.ســابقه طرح موضوع اصالح ساختار بودجه به حدود دو 
دهه قبل و برنامه سوم توســعه باز می گردد. به عبارتی پس از بیست 
سال شاهد برداشته شــدن گام هایی عملی در راستای اصالح ساختار 
بودجه هســتیم و به همین خاطر می تــوان از آن به عنوان یک نقطه 
عطــف یاد کــرد.  در بند »ب« تبصره ۲۳ قانون بودجه ســال ۱۳۸۱ 
و همچنین در بند »ر« تبصره ۱ قانون بودجه ســال ۱۳۸۲، ســازمان 
مدیریت برنامه ریزی کشور موظف شد در راستای اصالح نظام بودجه 
نویســی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصالح نظام بر آورد درآمدها 
و هزینه ها در تمامی دستگاه های اجرایی اقدام کرده و توزیع اعتبارات 
مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیت هایی که صورت می 
گیرد، انجام دهد.به همین روال در قوانین بودجه سال های بعد نیز انجام 
اقداماتی در راســتای اصالح ساختار بودجه پیش بینی می شد، اما در 
عمل به اجرا در نمی آمد.به طور مشخص از سال ۱۳۹۸ بیش از پیش بر 
ضرورت اصالح نظام بودجه نویسی تأکید می شود، و حتی اوایل امسال 
قانون برخی احکام مربوط به اصالح ساختار بودجه در مجلس شورای 
اسالمی تصویب و به دولت گذشــته ابالغ شد.یکی از احکام مهم این 
قانون به موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت می پردازد. می دانیم 
کــه بزرگترین هزینه دولت را همین حقوق و مزایای کارکنان شــکل 
می دهد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی 

از همینجا ناشی می شود.

کنترل هزینه ها
دولــت در الیحه ۱۴۰۱ با هدف عادالنه کــردن نظام پرداخت حقوق 
و مزایــای کارمنــدان، روش پرداخت پلکانــی را در پیش گرفته و به 
همین خاطر کسری تراز عملیاتی را تا حدود زیادی کاهش داده است.  
»حمید بهزادی بخش«، کارشــناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا با اشاره به رشد ۴۶ درصدی الیحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت 
به ســقف اول بودجه ۱۴۰،  گفت: نکته ای که وجود دارد این است که 
دولت مهترین هزینه اش که هزینه جاری آن و بیشــتر از نوع حقوق و 
دستمزد کارمندان اســت را توانسته کنترل کند. یعنی متوسط رشد 
حقــوق ها را ۱۰ درصد در نظر گرفته که اگرچه ممکن اســت خیلی 
عادالنه نباشد اما می تواند به طور شفاف علت این امر را که محدودیت 
بودجه است برای مردم و کارمندانش توضیح دهد. به طور کلی این یک 
سیاست انقباضی است و دولت صرفه جویی را از خودش شروع کرده و 
قابل قبول است.وی ادامه داد: نکته ای که وجود دارد این است که دولت 
یک سری هزینه های دارد که می تواند آنها را در بودجه ساماندهی بکند 
و کاهش دهد. دولت بین ۱۴۰ تا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای 
رشد اقتصادی پول گذاشته است. می تواند مقداری از این را کاهش دهد 
و به جای آن از منابع صندوق توسعه استفاده کند. این کار کمک می 

کند که هزینه هایش را کمتر کند.

در اولویت قرار گرفتن معیشت مردم
بهــزادی بخش با بیان اینکه یکــی دیگر از نکاتی کــه باید در مورد 
هزینه های دولت نظر گرفته شود موضوع یارانه ها است، گفت: قرار است 
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. یارانه ها برای سال بعد پرداخت می شود 
و باید دولت منابع آن را مشخص کند. پس می توان گفت که الزم است 
دولت در سال ۱۴۰۱ منابعی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته 
است را مشخص کند. به دولت پیشنهاد می شود که با توجه به منابعی 
که در تبصره ۱۴ وجود دارد یارانه بیشتری پرداخت کند.این کارشناس 
اقتصادی افزود: در این تبصره ۴۷۰ هزار میلیارد پول برآورد شده است 
کــه دولت فقط حدود ۷۴ هزار میلیارد از ایــن را یارانه می دهد. پس 
دولت از منابع هدفمندی یارانه ها که ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است این 
قابلیت را دارد که یارانه بیشــتری بپردازد. باید معیشت مردم را تأمین 
کنــد چون می خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانــی را حذف کند. البته در اینجا 
منظور این نیســت که هزینه های دولت بیشتر بشود، بلکه یک سری 
هزینه هایی که قابلیت صرفه جویی دارد کم بشود و در عوض به حجم 
یارانه ها که تنها حدود ۱۵ درصد از کل منابع مرتبط با هدفمندی را به 

خود اختصاص داده، اضافه کنند.

صرفه جویی در هزینه ها
بهزادی بخش به پرسش هایی که در رابطه با افزایش بودجه دستگاه های 
دولتی مطرح شده اســت پرداخت و اعالم کرد: نکته دیگر این است که 
دولت در تدوین الیحه بودجه در هزینه ها صرفه جویی کرده اما در جداولی 
که ارائه شده، چون زیر مجموعه دستگاه های مختلف عنوان نشده بودجه 
دستگاه اصلی رشد قابل توجهی را نشان می دهد. این در حالی است که 
در اصل ممکن است با محاسبه بودجه زیر مجموعه ها مشخص شود که 
رشد بودجه آن دستگاه ها زیاد نبوده است. این موضوع منجر به ایجاد این 
احساس شده که دولت در مورد حقوق کارمندان صرفه جویی کرده، اما در 
مورد بودجه دستگاه های مختلف این کار را نکرده است.وی افزود:در اینجا 
الزم اســت دولت از نظر رسانه ای و خبررسانی برای مردم روشن کند که 
شــکل جداول تغییر کرده و اگر دستگاهی بودجه اش ۱۰۰ درصد اضافه 
شده، این بودجه دستگاه های تابعه است که در بودجه دستگاه اصلی جمع 
شده اســت. هدف دولت از این کار این بوده است که دولت قصد داشته 
بودجه خالصه تر شود. برای مثال در مورد نهاد ریاست جمهوری این شبهه 
وجود داشت که بودجه آن ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی 
بود که اگر در مقایسه با بودجه ۱۴۰۰ مقایسه شود نه تنها زیاد نشده بلکه 

حدود ۳ درصد هم کم تر شده است.

نگــاه

   سخنگوی صنعت برق:
فعالیت مراکز استخراج رمز ارزها تا ۱۵ اسفندماه 

متوقف می شود
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مراکز مجاز استخراج رمزارزها حدود ۲۰۹ هزار مگاوات 
ظرفیت مصرف برق را دارند، گفت: کلیه مراکز استخراج رمز ارزها تا ۱۵ اسفندماه متوقف  
می شوند.به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگوی تلویزیونی، اظهار 
کرد: برخورد با بخش های غیرمجازی که با اســتفاده از شــبکه های برق اقدام به استخراج 
رمز ارز می کنند را در دســتور کارداریم.وی ادامه داد: تمام تالش خود را برای تأمین برق 
موردنیاز بخش خانگی و صنعتی به کار گرفته ایم.سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه مراکز 
مجاز استخراج رمزارزها حدود ۲۰۹ هزار مگاوات ظرفیت استفاده برق را دارند، گفت: کلیه 
فعالیت مراکز استخراج رمز ارزها در دوره سرد سال تا ۱۵ اسفندماه متوقف می شوند.رجبی 
مشهدی افزود: در سال ۱۴۰۰ عمده استخراج رمز ارزهای کشف شده در بخش خانگی بوده 
و مابقی در بخش صنعتی اســت.رجبی مشهدی گفت: در دوره سرد سال به دلیل افزایش 
مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی، در تأمین سوخت نیروگاه ها محدودیت ایجاد می شود 
که یکی از این اقدامات که اولویت بندی می شوند بحث روشنایی معابر، نظارت بر مصرف 
ادارات و فعالیت های مجاز استخراج رمز ارزهاست.وی در مورد میزان تولید برق نیروگاه ها، 
ادامه داد: در شــرایط کنونی و در پیک شبانه مصرف برق حدود ۴۱ هزار مگاوات است که 
قطعاً این عدد از تابســتان که مقدار مصرف ۶۷ هزار مگاوات بود، کمتر است.ســخنگوی 
صنعت برق بیان کرد: به دلیل برودت هوا که منجر به افزایش مصرف گاز خانگی و تجاری 
می شــود، نیروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند که در این صورت نیز شاهد 
کاهش ذخیره سوخت در مخازن خواهیم بود لذا در شبکه برق ناپایداری ایجاد خواهد شد 

ولی تاکنون برق هیچ مشترکی به دلیل کمبود سوخت قطع نشده است.

ممنوعیت سفر به ترکیه
 مسافران چهار کشور اروپایی ممنوع الورود شدند

مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از ممنوعیت 
ســفر به ترکیه تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت: بر اســاس آخرین پروتکل های ابالغ شده 
از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا مســافران غیر ایرانی از چهار کشور اروپایی انگلیس، 
فرانسه، دانمارک و نروژ نمی توانند وارد ایران شوند و برای ایرانی ها هم پروتکل های خاصی 
پیش بینی شــده اســت.جواد هدایتی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد:  بر اساس آخرین 
پروتکل های ابالغ شــده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته امنیتی و اجتماعی این 
ستاد، با توجه به نگرانی به وجود آمده درباره شناسایی سویه جدید ویروس کرونا و وضعیت 
شــیوع آن در کشورهای دیگر محدودیت های جدیدی در نظر گرفته شده است.وی افزود: 
از نکات مهم ابالغیه جدید که ۲۸ آذر ماه اعالم شــد، این اســت که تا اطالع ثانوی اتباع 
خارجی از کشورهای انگلیس، فرانسه، دانمارک  و نروژ نمی توانند وارد ایران شوند چرا که 
در این کشــورها سویه جدید ویروس کرونا بیشترین میزان ابتالء و درگیری را ایجاد کرده 
اســت. همچنین ایرانی هایی که از این مقاصد قصد ورود به کشــور را داشته باشند ضمن 
داشــتن کارت واکســن )یعنی دریافت هر دو دز واکسن( باید تست منفی PCR را با مدت 
زمان ۴۸ تا ۷۲ ساعت ارائه دهند.مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای ادامه داد: در ضمن اگر مســافران ایرانی ورودی از این کشورها دارای 
عالئم بیماری باشــند، با وجود اینکه تست شان منفی شــده و کارت واکسن دارند، باید با 
هزینه شخصی به مدت دو هفته در مراکز تعیین شده قرنطینه شوند.هدایتی با بیان اینکه 
کشــورهای ممنوعه آفریقایی همچنان دارای ممنوعیت و محدودیت های اعالم شــده در 
ابالغیه های گذشــته هستند، گفت: از ســوی دیگر برای اتباع ایرانی مرزهای زمینی برای 
ســفرهای گردشگری به ترکیه بسته و ســفر به این کشور ممنوع شد. در این صورت تنها 
گروه های هفت گانه اعالم شــده مانند دیپلمات ها، دانشجوها، دو تابعیتی ها و... می توانند تا 

اطالع ثانوی به این کشور سفر کنند.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار با معاون امور دیپلماتیک وزارت امور خارجه عمان بر حل و فصل مشکالت منطقه از طریق گفتگوهای درون 
منطقه ای تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، هشــتمین دور کمیته مشترک مشورت های راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان در محل 
وزارت امور خارجه به ریاست علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان و شیخ »خلیفه الحارثی« معاون امور دیپلماتیک وزارت امور خارجه 
عمان برگزار شد.دو طرف در این دیدار با اشاره به فرا رسیدن پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دو کشور از سطح روابط و تالش برای توسعه آن بر اساس 
اعتماد متقابل ابراز رضایت کردند.باقری با تاکید بر ضرورت حل و فصل مسائل منطقه توسط کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد: مشکالت موجود بر 
اساس گفتگو میان کشورهای منطقه حل و فصل شود.الحارثی نیز در این دیدار با اشاره به نقش محوری ایران در تحوالت منطقه گفت کشورش همچون 
گذشته، عالقه مند به توسعه روابط دوجانبه و منطقه ای بوده و مسیرهای صلح آمیز را برای صلح و آرامش در منطقه ضروری می داند.دو طرف در این دیدار 
عالوه بر موضوعات دوجانبه مورد اهتمام، در خصوص موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی از جمله گفتگوهای وین، ضرورت حل و فصل سیاســی 
بحران در یمن و نیاز منطقه به گفتگو بحث و تبادل نظر کردند.الحارثی گفت مناسبات ایران و عمان دارای تأثیرات منطقه ای و فرامنطقه ای بود و ادامه 
خواهد یافت.در پایان این نشست صورت جلسه هشتمین نشست کمیته مشورت های راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان به امضا معاونین 

وزرای امور خارجه دو کشور رسید.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به واگذاری سرخابی ها حداکثر تا 
پایان بهمن امســال در بورس گفت: باشگاه پرسپولیس ۱۸۰۰ میلیارد تومان 
و باشــگاه اســتقالل ۱۶۰۰ میلیارد تومان مطابق گزارشات کارشناس رسمی 
حسابداری ارشگذاری شده اند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
حسین قربانزاده در برنامه تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد در خصوص 
واگذاری دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس گفت: سالیان سال است که این 
موضــوع مطرح بوده و حتــی در مقاطعی هم به مزایده رســیده اما واگذاری 
نهایی صورت نگرفته اســت.رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که 
خصوصی ســازی در ذات مطلوب نیست بلکه بهبود حکمرانی دولت مطلوب 
اســت، افزود: تعجیل در خصوص ســازی موجب بروز مشکالتی می شود که 
بر این اســاس در زمینه واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس باید دقت 
نظر بیشتری کرد.وی با اشاره به این که واگذاری این باشگاه ها باید در دستور 
کار قرار بگیرد، اذعان داشــت: با توجه به مشکالتی که توسط ای اف سی در 
خصوص مالکیت این دو باشگاه بوجود آمده است باید تامل بیشتری در زمینه 
واگذاری ســرخابی ها صورت بگیرد. بر این اســاس در حال رایزنی برای حل 
مشکل بوجود آمده برای این دو باشگاه هستیم.قربانزاده گفت: حتما به دنبال 
بهبود کیفیت اداره این دو باشگاه از طریق واگذاری هستیم و تا پایان بهمن ماه 
هم حتما عرضه دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس را در بورس خواهیم داشت 
که البته این موضوع لزوما به معنای واگذاری کامل این دو باشــگاه نیســت. 
در بورســی شدن این دو باشــگاه و اساسا هر شرکت دولتی دیگر نباید تردید 
کرد، چرا که بورســی شدن یعنی شــفافیت و باید صورتهای مالی و عملکرد 
فعالیت باشــگاهها و شرکتها در تاالر شیشه ای برای مردم منتشر شود.رئیس 
کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: تا زمانی که به تضمین سودآوری یک 
شرکت یا باشگاه اطمینان پیدا نکردیم حتما باید در عرضه اولیه آن در بورس 
تامل کنیم تا ســودآوری مستمر آنها تضمین شود.وی با اشاره به این که حق 
پخش تلویزیونی مهمترین منبع درآمدزایی باشــگاههای محسوب می شود، 
اضافه کرد: تا زمانی که در کشور ما صدا و سیما، این دو باشگاه، وزارت ورزش 
و مجلس در این مقوله یعنی حق پخش تلویزیون به حکم مشــخصی نرسند 
که این حکم مشــخص به عنوان درآمد اصلی این دو باشــگاه اجرایی شود در 
خصوص واگذاری آنها باید همیشه نگران باشیم.قربانزاده ادامه داد: ارزشگذاری 
این دو باشگاه در فروردین سالجاری انجام شده است که بر این اساس باشگاه 
پرســپولیس ۱۸۰۰ میلیارد تومان و باشگاه اســتقالل ۱۶۰۰ میلیارد تومان 
مطابق گزارشــات کارشناس رسمی حســابداری ارشگذاری شده اند که البته 
بخش عمده آن مربوط برند باشگاه ها است و مطابق آن برند پرسپولیس ۱۱۰۰ 

میلیارد تومان و برند استقالل ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شده است.
وی گفت: در همین شرایط نامناسب بورس، شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج 

فارس که ارزش کلی آن ۳۰۰ هزار میلیارد اســت، ۱۸ درصد سهامش واگذار 
می شود که با توجه به قیمت پایین سرخابی ها مطمئن باشید استقبال خوبی 
از آنها می شــود.رئیس کل سازمان خصوصی ســازی اذعان داشت: در زمینه 
واگذاری باشــگاهها در جهان دو مدل وجود دارد؛ مدل بارســلونا که شرکت 
تعاونی تشکیل شــوند یعنی مالک باشگاه هواداران هستند و انتخاباتی شبیه 
ریاســت جمهوری هر ۴ سال یکبار انتخاب می شــود مدیر باشگاه را تعیین 
می کنند. البته در این مدل مشــکل واگذاری به هواداران مانند سهام عدالت 
تعیین مدیر اســت. مدل دوم مدل انگلیس که باشگاهها سهامدار عمده دارند 
که موجب می شــود مدیران دغدغه سودآوردی داشته باشند.معاون وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی تصریح کرد: در مجموع در خصوص واگذاری دو باشــگاه 
استقالل و پرسپولیس پیشنهاد این است که تا بهمن ماه امسال این دو باشگاه 
را در بورس پذیره نویســی کنیم؛ یعنی افزایش سرمایه آنها را از محل صرف 
سهام داشته باشــیم و پول حاصل از فروش ۲۰ درصد سهم این باشگاهها در 
بورس بجای واریز به خزانه به داخل باشــگاه برای اصالح ساختار بیاید تا هم 
شرایط مالی باشگاه بهبود یابد و هم هوادار پولش را در باشگاه خرج کند. ضمن 
این که واگذاری بلوکی دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس هم فعال در دستور 
کار نیســت.قربانزاده در زمینه مشکل بوجود آمده برای دو باشگاه استقالل و 
پرســپولیس برای حضور در جام باشگاههای آســیا گفت: این دو باشگاه باید 
مدارکی را می فرســتادند که یکی از مواردی که ای اف ســی روی آن تاکید 
دارد این اســت که هر شخص حقوقی که به نوعی درگیر مالکیت، مدیریت و 
کنترل و سرمایه گذاری در این باشگاه است نباید در باشگاه دیگر مستقیم یا 
غیرمستقیم در عملکرد، عزل و نصب و سهام آن تاثیر داشته باشد؛ که این ایراد 
به لحاظ منطق حقوقی زمانی رفع می شود که مالکیت یگانه باشگاهها در لیگ 
ما از بین برود. چون روســا و اعضای مجامع دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
یکســان هستند و یکی از راهها این است که ترکیب مجامع تغییر کند که در 
روزهای آینده این اتفاق خواهد افتاد و کرســی های مجمع این باشگاهها بین 
وزرا تقسیم می شود.وی با اشاره به این که صورتهای مالی جدید پرسپولیس و 
استقالل تا ۱۵ دی قرار است به ما وعده داده شود، گفت: آخرین صورت مالی 
این دو باشگاه مربوط به سال ۱۳۹۹ است که بر اساس آن زیان انباشته باشگاه 
اســتقالل ۲۰۰ میلیارد تومان و باشگاه پرسپولیس ۱۵۰ میلیارد می باشد که 
این زیانها به دلیل عدم درآمدزایی آنها است. قربانزاده افزود: بر این اساس باید 
باید منتظر باشیم که صورتهای مالی آنها دریافت و موارد هیات پذیرش بورس 
هم شفاف شود تا واگذاری استقالل و پرسپولیس در بورس اتفاق بیفتد. برای 
ای اف سی هم باید تا سه روز آینده مدارک تفکیک مدیریتی دو باشگاه را به 
عالوه برنامه واگذاری آنها ارسال کنیم تا مشکالت استقالل و پرسپولیس برای 

حضور در جام باشگاهها رفع شود.

عرضه سهام آبی و قرمزها تا پایان بهمن در بورس

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

خریدارزمسافرتیودانشجوییالکترونیکیمیشود
رئیس اتاق بازرگانی ایران

 بخش های تولیدی سهم مناسبی 
از تسهیالت بانکی ندارند

مالیات ها در بودجه 1401 چقدر زیاد شد؟

 افزایش 41 درصدی مالیات دهی کارمندان دولت

رئیــس اتاق بازرگانی ایران گفت: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی ثباتی 
قوانین و دشواری تأمین مالی از بانک ها، سه مؤلفه ای است که از تابستان ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ به طور 
ثابت نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار کشور بوده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، غالمحسین شــافعی دیروز در نشست هم اندیشی با رئیس کل بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی 
ایران برگزار شد اظهار داشت:  حضور رئیس کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیام های 

مثبتی برای فعاالن بخش خصوصی است....

شورایرقابترسمًاازبازارخودروحذفشد

اختالف نظر درباره مسئولیت داروهای 
باقری در دیداربا معاون  وزارت خارجه عمان مطرح کرد:متروکه و قاچاق!

مشکالت منطقه بر اساس گفتگو میان کشورها حل و فصل شود
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فرمانده نیروی دریایی سپاه:گزیده خبر

دفاع از منافع ملت ایران بزرگترین دستاورد نیروهای مسلح است
بوشهر- ایرنا- فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: دفاع از منافع 
ملت و منابع نظام اســامی و برقرای ثبات، امنیت، بزرگترین 
دســتاورد تاش ها و مجاهدت های نیروهای مسلح کشور است 
که مظهر قدرت و اقتدار ملت غیور ایران اسامی استبه گزارش 
ایرنــا، روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه در پیامی به نقل از 
دریادار پاسدار علیرضا تنگســیری از مردم نجیب و والیتمدار 
ســواحل جنوب کشور و آحاد رزمندگان دریادل نیروی دریایی 
ســپاه برای برگزاری موفقیت آمیز رزمایش پیامبر اعظم )ص( 
۱۷ تقدیر و تشکر کرد.    در این پیام نسخه ای از آن در اختیار 
ایرنا قرار گرفت آمده است: رزمایش مشترک پیامبر اعظم)ص( 
۱۷ یکی از همین صحنه های نمایــش اقتدار ملی و توان رزم، 
بــرای حفظ و تحکیم صلح و برقــراری امنیت بود که به لطف 
خداوند با موفقیت انجام گرفت.تنگســیری اضافه کرد: اجرای 
موفقیت آمیز هفدهمین رزمایش مشــترک پیامبر اعظم )ص( 
مرهــون تاش و مجاهدت بهترین فرزندان ایران اســامی بود 
که قادرند سخت ترین کارها را درعرصه سواحل، دریا و آسمان 

انجام دهند تا مردم  کشورمان در بهترین وضعیت امن و آرامش 
قرار گیرند .وی ادامه داد: برخود فرض می دانم از صبوری مردم  
نجیب و والیتمدار سواحل جنوبی کشور از خوزستان قهرمان تا 
بوشهر استکبار ستیز و هرمزگان غیور، بابت مرارت هایی که از 
شروع تا پایان رزمایش اخیر متحمل شدند، صمیمانه و خاضعانه 
تقدیر و تشکر کنم و این همراهی شما خاطرات تحسین برانگیز 
روزهای دفاع مقدس را دوباره در اذهان مردم زنده و نمایان کرد.

تنگسیری خطاب به مردم ســواحل جنوب اظهار کرد: برایتان 
عزت، سامتی و موفقیت روز افزون  از خداوند سبحان مسالت 
دارم و امیدوارم همه ما با اســتعانت از توفیقات الهی و توکل بر 
خداوند متعال بتوانیم در مسیر گام دوم انقاب اسامی با تبعیت 
از فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای)مد ظله العالی( با قوت و صابت و حضور فعال در 
صحنه های جهاد و مقاومت، موجب عزتمندی و افتخار آفرینی 
ملت قهرمان ایران اسامی در مسیر مکتب امام و شهدا ، موفق 

و مؤید باشیم. 

مخبر:
 آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو به 

هیچ وجه مطرح نیست
تهــران- ایرنا- معــاون اول رییــس جمهور گفت: 
آزادســازی ارز ترجیحــی برای بخــش دارو نه در 
کوتاه مدت و نه در بلندمدت به هیچ وجه در دولت 
مطرح نیســت و انتظار می رود صنایع داروســازی 
بــا قیمت گذاری مناســب به رفــع نیازمندی های 
دارویی کشــور کمک کنند.به گزارش ایرنا از پایگاه اطاع رسانی معاون اول 
رییس جمهور، محمد مخبر در نشســت با اعضای سندیکای داروی انسانی 
افزود: تامین و تولید ۹۷ درصد از داروی مورد نیاز کشــور توســط صنایع 
داروســازی مایه افتخار برای این بخش صنعت کشــور است و انتظار داریم 
با حل مشــکات و همفکری و همکاری دولت و صنایع داروسازی ۳ درصد 
مابقی نیازهای کشــور در زمینه دارو به ویژه بیماران صعب العاج در کشور 
تهیه و تولید شــود.معاون اول رییس جمهور تصریــح کرد: دولت و وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن است که صنعت داروسازی 
کشــور با رفع مشــکات با قوت به کار خود ادامه دهد و با به روزرســانی 
تکنولوژی و تجهیزات در جهت ســامت مردم گام های موثری بردارد.وی 
هرگونه هزینه برای تامین ســامت و بهداشت مردم را وظیفه ذاتی دولت و 
یک سرمایه گذاری بلندمدت برای آینده کشور دانست و ادامه داد: سه راس 
مثلث صنعت داروسازی، شرکت های بیمه و وزارت بهداشت باید با همفکری، 
همکاری و هماهنگی یکدیگر در جهت کاهش مشکات مردم و حمایت از 

آنها در حوزه تامین دارو و حفظ سامت جامعه حرکت کنند.
مخبر با اشــاره به برخی از مشکات پیش آمده در روزهای گذشته برای 
تامین داروی برخی از بیماران در کشــور تصریح کرد: قابل قبول نیســت 
که با وجود چنین صنعت داروســازی قوی و قدیمی در کشــور مشکات 
این چنینی برای برخی از بیماران بوجــود آید.معاون اول رییس جمهور 
ادامه داد: تجربه تامین ۱۵۰ میلیون ُدز واکســن ظرف دو ماه نشانگر این 
است که بخش درمان و سامت نظام جمهوری اسامی ایران توانایی دارد 
تمــام احتیاجات و نیازمندی های مردم در ایــن بخش را تامین کند.وی 
اظهار داشت: از صنعت داروسازی کشور انتظار داریم تا با مدیریت قیمت 
گذاری و همکاری وزارت بهداشــت وضعیت دارو در کشــور به گونه ای 
اداره شــود که مردم برای تامین دارو  در داروخانه ها دچار مشکل نشوند.

مخبر از داروسازان بزرگ کشــور خواست به عنوان بازوی دولت و وزارت 
بهداشت راهکارها، پیشنهادها و برنامه جامع عملیاتی خود را برای توسعه 
صنعت دارو هر چه زودتر ارائه دهند.معاون اول رییس جمهور همچنین در 
خصوص برخی شــایعات مطرح شده در زمینه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
تومانی به بخش دارو تاکید کرد: آزادســازی ارز ترجیحی برای بخش دارو 
نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و 
انتظار می رود صنایع داروسازی با قیمت گذاری مناسب به رفع نیازمندی 

های دارویی کشور کمک کنند

یک عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد
مجلس و دولت قصد افزایش قیمت 

بنزین را ندارند
یک عضو کمیســیون انــرژی مجلس 
شورای اســامی تاکید کرد: مجلس و 
دولت به دنبــال افزایش قیمت بنزین 
نبــوده و در طرح دولــت صرفا هدف 
توزیع عادالنه یارانه بنزین است.هادی 
بیگــی نژاد در گفت و گو با ایســنا، با 

اشــاره به اینکه مجلس و دولت تصمیم در خصوص افزایش قیمت 
بنزین اتخاذ نکرده اند، بیان کرد: در خصوص افزایش قیمت بنزین 
هیچ بحثی نه در کمیســیون انرژی مجلس شورای اسامی و نه در 
ســایر کمیسیون های مجلس مطرح نشــده است. مجلس و دولت 
تصمیمــی برای افزایش قیمت بنزین ندارند. اما دولت برای عادالنه 
کردن توزیع یارانه ســوخت تصمیمی را اتخــاذ کرده که به عنوان 
یک ایرانی بایــد بگویم عده ای مغرضانه آن را بســیار بد به مردم 
منتقل کردند.وی در ادامه اظهار کرد: امروز عده ای در جامعه اصا 
خودرویــی ندارند و به دنبال آن یارانه بنزین نیز دریافت نمی کنند 
که این امر ناعادالنه است. دولت تصمیم گرفت مقدار معینی بنزین 
یارانه ای را توزیع کرده تا به سرپرست خانوار هایی که خودرو ندارند 
نیز یارانه بنزین داده شــود.نماینده مردم مایر در مجلس شورای 
اســامی تصریح کرد: دولت تصمیم گرفــت در منطقه ای کوچک 
این طــرح را اجرا کند تا ببیند از پس اجــرای آن برمی آید یا نه. 
تصمیم فقط این بود به جای آنکه یارانه بنزین به خودروها داده شود 
به سرپرســت خانوارها داده شود. اینگونه افرادی که خودرو دارند و 
افرادی که خودرو ندارند هر دو از یارانه بنزین بهره مند می شوند.وی 
در ادامه تاکید کرد: هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین 
در مجلس ودولت اتخاذ نشده است. فقط طرحی مطرح شد که در 

منطقه ای یارانه بنزین به سرپرست خانوار داده شود.

طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج نشده
نظر مرکز پژوهش ها مشورتی است

تهران-ایرنا- عضو کمیســیون مشــترک بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: این طرح از دستور کار کمیسیون و مجلس خارج نشده و نظر مرکز پژوهش ها 
صرفا مشورتی است.مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: کمیسیون مشترک 
مسئول اصلی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است. از طرف کمیسیون یزدی خواه نماینده تهران در مرکز پژوهشها حضور یافته و نظرات ذینفعان و مرکز پژوهش ها را 
بررسی و جمع بندی کرده و برای ادامه بررسی ها به کمیسیون ارائه خواهد کرد.نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسامی در خصوص مخالفت مرکز پژوهش های مجلس 
با طرح صیانت تاکید کرد: نظر مرکز پژوهش های مجلس نظر مشورتی است و  کمیسیون مجبور به پذیرش نظرات مرکز پژوهشها نیست. روند بررسی طرح صیانت از فضای 
مجازی در کمیسیون  ادامه دارد و نظر مرکز پژوهش ها نیز در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به اعتراضش نسبت به چرخش نظر کارشناسی 
مرکز پژوهش ها در مورد طرح صیانت گفت:  نگاهداری رئیس مرکز پژوهش ها با بنده تماس گرفت و اعام کرد معاونت های مرکزها از ابتدا با این طرح مخالفت مخالف بودند 
اما رئیس مرکز پژوهش های ســابق و فیاضی معاون مطالعات فرهنگی  مرکز به معاونت ها برای اظهارنظر میدان ندادند و نظر خودشــان در مورد طرح صیانت را به کمیسیون 
فرهنگی مجلس اعام کردند.ویس کرمی با بیان اینکه ایرادات مرکز پژوهش ها به طرح صیانت قابل اصاح است،تاکید کرد:  طرح صیانت از دستور کار کمیسیون و مجلس خارج 
نشده است و تاش داریم تا این طرح اصاح و پخته شود .وی با بیان اینکه کمیسیون برای بررسی نظرات مرکز پژوهش ها روز دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد اظهار داشت: 
یزدی خواه در این جلسه گزارشی از روند بررسی طرح صیانت در مرکز پژوهش ها ارائه خواهد کرد.عضو کمیسیون مشترک صیانت تصریح کرد: مرکز پژوهش ها قبل از اینکه 

نظر خود را به رئیس کمیسیون صیانت اعام کند این نظر را در مرکز در رسانه ها منتشر کرد که این اقدام به رنگ و بوی سیاسی دارد.

 جامعه کشش و تحمل تبعات حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد

نماینــده مردم قم در مجلس گفت: جامعه کشــش و تحمل تبعات حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را ندارد انتظار می رود هیات رئیســه در تعامل با دولــت این موضوع را به صورت جدی دنبال 
کندبه گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس 
شــورای اسامی در تذکری شــفاهی خطاب به دولت، اظهار داشت: گرانی خودرو کمر مردم را 
شکســته اســت و بر روی همه چیز تاثیر می گذارد باید هر چه سریعتر فکری به حال مافیای 
خودروســازی داخلی کرد و تدبیر برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کنیم.وی ادامه داد: حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی واقعا تبعات ســنگینی برای مردم به دنبال دارد. ما باید عرضه خود را در نظارت 
بــر روی توزیع نهادهای دامی و کنتــرل بازار انجام دهیم.  قطعا زحمت این کار کمتر از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.نماینده مردم قم در مجلس گفت: جامعه کشــش و تحمل تبعات 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد انتظار می رود هیات رئیســه در تعامل با دولت این موضوع را 

به صورت جدی دنبال کند.

 قیمت برخی از داروها در کشور تا ۶ برابر 
گران شده است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: متأسفانه قیمت برخی از داروها بعضاً تا ۶ برابر گران شده 
است و این داروها اغلب تحت پوشش بیمه نیست.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، 
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسامی در جلسه علنی دیروز )یکشنبه 
۵ دی ماه( مجلس در تذکری شفاهی، اظهار داشت: متأسفانه قیمت داروهای ُمسکن و ضددرد 
بعضاً تا ۶ برابر گران شده است و این داروها اغلب تحت پوشش بیمه نیست و بسیاری از مردم 
امــکان خرید ایــن داروها را ندارند.وی ادامه داد: آقای رئیــس جمهور نباید در این حوزه فقط 
دســتوری عمل کنید و بگویید که دارو گران نشود، بلکه باید نظارت کافی انجام شود.نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اســامی گفت: همچنین قیمت سمعک تا ۷۰ میلیون تومان 
افزایش یافته است و فردی به بنده مراجعه کرد و گفت که پول ندارد تا برای فرزندش سمعک 
بخرد و باید این مشــکات حل شود.خضریان تصریح کرد: هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده، 
شــاهد گرانی دارو و اتفاقات این چنینی هســتیم و اگر قرار است این اتفاق بیفتد و ارز ۴۲۰۰ 

تومانی حذف شود، حتماً باید بر آن نظارت شود.

امیر واحدی:
بیگانگان نمی توانند ذره ای از خاک و 

آب ایران را بگیرند
فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشــاره حضور جوانان ارامنه در دوران 
دفــاع مقدس، گفت: هیچ بیگانه ای نمی توانــد ذره ای از خاک و آب 
ایران را بگیرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطاع رسانی 
ارتش، امیر خلبان حمید واحــدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، در 
دیدار با کارکنــان وظیفه ارامنه، ضمن تبریک فرا رســیدن میاد 
حضرت مســیح و آغاز سال نو میادی گفت: شــما سربازان عزیز، 
جوانان متعهد و انقابی عضو موثر و نقش آفرین در کشــور عزیزمان 
ایران هســتید و آینده کشور در دستان توانمند شما جوانان باانگیزه 
اســت.وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع 
مقدس و ادیان توحیدی، با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس، جوانان 
ارامنه همچون ســایر ادیان الهی برای دفاع از خاک و ناموس راهی 
جبهه های حق علیه باطل شدند، دالورانه جنگیدند و شربت شیرین 
شــهادت را نوشیدند، تاکید کرد: این، ُمهر افتخاری بر پیشانی ادیان 
الهی اســت که همچون الله در خون غلتیدند تــا ثابت کنند ایران 
خاک و وطن آنها است و هیچ بیگانه ای نمی تواند ذره ای از این خاک 
و آب را از آنها بگیرد.امیر واحدی عنوان کرد: این کشــور خاک شما 
و شــما جزوی از تاریخ پُرافتخار ایران هســتید. شما سربازان ارامنه 
همچون برادران و فرزندان خونی برای ما هستید.حجت االسام سید 
احمد قاضی، رئیس اداره عقیدتی سیاســی نیروی هوایی ارتش نیز 
در این دیدار، ضمن تبریک ســال جدید میادی گفت: آنچه مسلم 
است، امروز اتحاد و برادری ادیان توحیدی در ایران برقرار است. این 
مقوله مهم خاری در چشم دشمنان انقاب اسامی و والیت است که 
همواره به دنبال توطئه چینی و کاشــت بذر نفاق هستند.وی تصریح 
کرد: صراط مســتقیم همان راه خدا، پیامبران و راه حق اســت که 
تمامــی ائمه بر آن تاکید کرده اند و هر پیامبری که برای گســترش 
عدل و داد برگزیده شــده، پیامبران پیشین خود را به هیچ وجه نفی 
نکرده چراکه راه و هدف تمامی پیامبران عبودیت و صراط مستقیم 
بوده اســت.رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش تاکید 
کرد: حضرت عیســی)ع( دو چیز را مهم ترین راه رسیدن به سعادت 
و خوشبختی بیان کرده است که یکی یکتاپرستی و دومی عبودیت 
و بندگی اســت؛ بنابراین در رســیدن به این دو هدف، دو راه کاما 
متفاوت وجود دارد که یکی صراط مستقیم، همان راه خدا، پیامبران 
و راه حق است و دیگری بیراهه که راه شیطان، نیاکان و هوای نفس 
اســت.قاضی در پایان خطاب به ســربازان،گفت: شما سربازان عزیز 
ارامنه همچون برادران و فرزندان ما هســتید و سیره برادری و عقد 

اخوت در بین ما امری ناگسستنی است.

امیر هادیان:
نیروی هوایی ارتش به هر تهدیدی 

جواب دندان شکن می دهد
جانشــین فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیــروی هوایی ارتش 
همواره آماده دفاع از کشور است و به هر تهدیدی جواب دندان شکن 
خواهــد داد.به گزارش خبرگزای مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، 
امیر خلبان مهدی هادیان، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در 
جمع فرماندهان، روســا و مدیران عالی گفت: مدیران و مســئوالن 
شایســته، توانمند و متعهد، زمینه ساز رشــد و پیشرفت سازمان و 
تاثیر مســتقیمی در ارتقا توان زیر مجموعــه دارد.وی با بیان اینکه 
نیاز امروز ما عــاوه بر تخصص و تعهد، مدیرانی با بینش جهادی و 
نگاهی ارزشی است، اظهار داشت: باید توجه داشت که مدیریت تنها 
یک مسئولیت نیست بلکه فراتر از هر پست و مقام است و نگاه یک 
مدیر باید نگاهی ارزشــی، جهادی و در راستای رشد مجموعه باشد.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش تاکید کرد: امروز اگر بخواهیم 
نگاهــی به تاریخ انقاب و روند پیــروزی آن بیندازیم، نقش مدیران 
ارزشی، متفکر و دانشمند، کاما در پیروزی انقاب اسامی مشهود 
اســت. برگزاری دوره های توانمندسازی یکی از مهم ترین برنامه های 
نیروی هوایی ارتش برای عمل به منویات فرمانده معظم کل قوا مبنی 
بر ایجاد نیرویی دانشــمند و در تراز نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران اســت که به حول قوه الهی تمام تاشــمان را به کار خواهیم 
گرفــت تا این دوره ها ثمربخش و نهادینه شــود.امیر هادیان با بیان 
اینکه نیروی هوایی ارتش در طول ۴۳ ســال اخیر در تحریم کامل 
کشــورهای قدرت طلب قرار داشته اســت عنوان کرد: جنگنده های 
نیروی هوایی ارتش ُغرش کنان در آســمان ایران در حال صیانت از 
کیان نظام جمهوری اســامی ایران هستند و تا امروز ماموریت های 
محوله را به بهترین شــکل به انجام رسانده اند که نشان از توانمندی 
داخلی و نیروی انســانی کارآمد و شایسته است.وی در پایان تصریح 
کرد: نیروی هوایی ارتش در همه حال و در هر شــرایطی پشتیبان 
والیت و نظام جمهوری اســامی ایران بوده و همواره آماده دفاع از 

کشور است و به هر تهدیدی جواب دندان شکن خواهد داد.

تهران-ایرنــا- رییــس مجلس شــورای 
اســامی گفت: موسســاتی مانند جهاد 
دانشگاهی باید پیشران تحول در حوزه های 
فرهنگی، آموزش، هنر و پزشکی گرفته تا 
فنی- مهندســی و بخش هــای مختلف 
حمل و نقل و های تک باشــند.به گزارش 
خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد باقر قالیباف 
بعــد از بازدید ›‹نمایشــگاه توانمندی ها 
و دســتاوردهای جهاد دانشــگاهی‹‹ که 
در محل بوســتان گفت و گو برگزار شد، 
گفت: این نمایشــگاه نمادی متخصصین 
داخلی است و نشان می دهد که می توان با 
اطمینان بر نیروهای داخلی و متخصصین 
داخلی تکیه کرد.وی یادآورشد: ما نیاز به 
فناوری خارجی داریم اما مهم این اســت 
که ما انتقــال تکنولوژی و بومی ســازی 
را با برندهای مهــم دنیا پیگیری کنیم و 
این نمایشگاه ظرفیت های موجود در این 
بخش را نشان داد.رییس مجلس شورای 
اســامی با بیان اینکه در بخش پزشکی 
و ســلولی انصافاً کارهای ماندگاری انجام 
گرفته اســت،  گفت: امروز در این بخش 
هم از جهت علمــی در مرز علم حرکت 

می کنیم هم آن را به صورت کاربردی در 
استفاده  بیمارستان ها  کاری،  محیط های 
می کنیم.وی خاطرنشــان کرد: ما بعضی 
وقت ها کار را برای توسعه علم و گسترش 
آن انجام می دهیم که حتماً خوب اســت 
ولی در شــرایط امروز کشور در موقعیتی 
هســتیم که باید مســئله محور حرکت 
کنیم.قالیباف با بیان این که امروز اقتصاد 
مشــکل اصلی ما هســت، اظهار کرد: ما 
سیاستگذاران باید به طور روشن اولویت ها 
و پیشران های اقتصادی را مشخص کنیم و 
بعد پروژه های کان مان را در آن پیشران ها 
مشخص کنیم و ظرفیت ها را مسئله محور 
پای کار بیاوریم.وی با بیان اینکه امروز در 
این نمایشگاه نقطه ضعف سیاستگذاران را 
دیدم، گفت: تکنولوژی ها را وارد می کنیم، 

صنعتی می کنیم و کارهای مربوط انجام 
می شــود اما جایی که باید سرمایه گذاری 
شود، اول مشــکات است.رییس مجلس 
شــورای اســامی با اشــاره به نقدینگی 
لجام گسیخته در کشور گفت: برای سوق 
دادن این نقدینگــی باید به فضای تولید 
و فضای ســرمایه گذاری در مســئله های 
اولویت دار در حوزه پیشران ها به خصوص 
پروژه های کان بازتعریف داشــته باشیم.

قالیباف با بیان اینکه ما در دوران تحریم 
سرمایه گذاری خارجی نداریم، گفت: اگر 
می خواهیم از ســرمایه داخل اســتفاده 
کنیم، باید چگونگی اســتفاده از این مهم 
را بدانیم که این از ضعف های کار ما است.

وی با اشــاره به اهتمام مجلس در توجه 
مجلس به جهاد دانشــگاهی اظهار کرد: 

تحول اقتصادی وقتــی اتفاق می افتد که 
سیســتم اداری و اجرایی بسیار سنگین 
و ناکارآمــد دولتی اصاح شــود و راه آن 
این اســت که این مکانیزم سرمایه گذاری 
را به ســمت نهادهای غیردولتی و بخش 
خصوصی ســوق دهیــم . رییس مجلس 
شورای اســامی تصریح کرد: موسساتی 
ماننــد جهاد دانشــگاهی باید پیشــران 
تحول در حوزه هــای فرهنگی، آموزش، 
هنر و پزشکی گرفته تا فنی- مهندسی و 
بخش های مختلف حمل و نقل و های تک 
باشند.قالیباف با اشاره به اقدامات بودجه 
ای مجلس در این زمینه گفت: من اینجا 
به دوســتانمان در جهاد دانشگاهی و به 
مردم قول می دهــم، حتماً هم در بودجه 
۱۴۰۱ آن گام ها را برای اصاح تکمیل تر 
می کنیم. بخصوص در برنامه هفتم که در 
۶ ماهه اول سال آینده برای ۵ سال آینده 
برای کشور تنظیم می کنیم تا ضعف های 
این سیاســت ها را در آن برطرف کنیم تا 
بتوانیــم آن تحول اقتصــادی را با کمک 
جوانان و پیشکسوتان عرصه علم و فناوری 

و تاش پیش ببریم.

قالیباف:

 جهاد دانشگاهی باید پیشران 
تحول در بخش های مختلف باشد
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گزیده خبر اختالف نظر درباره مسئولیت داروهای متروکه و قاچاق!
جریان تعیین تکلیف داروهای موجود در سازمان اموال تملیکی 
با اختالف نظر بین این ســازمان و وزارت بهداشت مواجه است؛ 
به طوری که ســازمان تملیکی به استناد قانون تاکید بر تحویل 
داروهای متروکه و قاچاق به وزارت بهداشــت و تعیین تکلیف از 
ســوی این وزارتخانه دارد ولی وزارت بهداشت به استناد قانونی 
دیگر معتقد اســت باید داروهای مکشوفه و قاچاق بدون بررسی 
منهدم شود و آن را تحویل نمی گیرد.به گزارش ایسنا، طبق قانون 
تاسیس ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه 
آن، از جمله وظایف این ســازمان، جمــع آوری و نگهداری، اداره 
و فروش کاالهای متروکــه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق 
قطعیت یافته و کاالهای قاچاق  بالصاحب و صاحب متواری، است.

بر این اساس ساالنه حجم قابل توجهی از اقالم مشمول در اختیار 
سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد که از جمله آن داروست،  اما 
ظاهرا درباره تعیین تکلیف داروهای متروکه و یا قاچاق تفاهمی 

بین سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت نیست.

سازمان تملیکی: باید داروها را وزارت بهداشت ببرد
این در حالی است که سازمان اموال تملیکی تاکید دارد براساس 
ماده ۴۰ قانون تاســیس ســازمان اموال تملیکی، باید دارو را به 
وزارت بهداشــت و درمــان یا هالل احمر تحویــل دهد و اگرچه 
در دو ســال اخیر حداقل چهار بار مکاتبه با ســازمان غذا و دارو 
جهت اجرای این قانون داشــته  تا اقالم دارویی را تحویل بگیرد 
ولی هیچگاه این گونه نشــده و تنها پاسخ دریافتی این بوده که 

»منهــدم کنید«.در مدت اخیر هم با ورود رئیس جمهوری و قوه 
قضائیه برای تعیین وضعیت کاالهای موجود در ســازمان اموال 
تملیکی، بار دیگر این سازمان درباره داروهای در اختیار اعالم کرد 
که با وجود مکاتبات متعدد صورت گرفته در دو ســال گذشته، 
تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این رابطه انجام نداده اســت؛ در 
این شرایط ســازمان اموال تملیکی با توجه به عدم تائید اصالت 
و مصرف انســانی از سوی ســازمان غذا و دارو، تمامی داروها را 

منهدم خواهد کرد.

وزارت بهداشت: منهدم کنید
اما این بار وزارت بهداشــت نســبت به این اعالم واکنش نشان 
داده و به اســتناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته که برای 
داروهــای مذکور ورود خواهد کرد و باید منهدم شــود.در حالی 
تاکید ســازمان اموال تملیکی بر تحویل داروها و تعیین تکلیف 

آن از سوی وزارت بهداشت اســت که این وزارتخانه اعالم کرده 
اســت که بر اســاس ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، 
فقط اقالم خوراکی، آشــامیدنی، آرایشی و بهداشتی به استعالم 
مصرف انسانی نیاز دارند؛ درباره داروها شرایط الزم برای نگهداری 
از نظر رطوبت و نور برای اقــالم قاچاق و خارج از زنجیره توزیع 
رسمی وزارت بهداشــت وجود ندارد، بنابراین وزارت بهداشت به 
علت نبود اطمینان از ســالمت داروها، اجازه مصرف این داروها 
را نمی دهد.همچنین اعالم کــرده که معموال محموله هایی که 
کشف و به سازمان اموال تملیکی تحویل می شوند، قاچاق است 
که اگر بخواهند از سالمت داروها، اطمینان حاصل کنند باید کل 
محموله را آزمایش کننــد و طبیعتا در این صورت، آن محموله 
ارزش فروش ندارد.طبق این توضیح، وزارت بهداشت درباره اقالم 
دارویی مکشوفه که در گزارش سازمان اموال تملیکی، مطرح شده 
مصــرف آن را به صالح نمی داند زیرا از مبادی رســمی و مجاز 
وارد زنجیره توزیع نشدند و بیشتر داروهایی که در سازمان اموال 
تملیکی، توقیف می شــوند، داروهای متروکه و قاچاق هستند و 
براســاس قانون، داروهای قاچاق از جمله داروهای قاچاق موجود 
در انبارهای سازمان اموال تملیکی باید امحاء شوند.این در حالی 
اســت که سازمان اموال تملیکی پیش تر اعالم کرده بود با وجود 
نظارت هایی که از سوی این سازمان می شود، حتی در مورد انهدام 
داروها، این احتمال بعید نیســت که دارویی که سالمت آن تائید 
نشــده، وارد بازار شــود؛ از این رو باید وزارت بهداشت آن را به 

استناد قانون تحویل گرفته و خود تعیین تکلیف کند.

مالیات ها در بودجه ۱۴۰۱ چقدر زیاد شد؟
  افزایش ۴۱ درصدی مالیات دهی 

کارمندان دولت
بررســی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشــان می دهد، درآمدهای مالیاتی کشور با 
حذف اثر تورم تنها ۱۶ درصد رشــد داشته است. مالیات بر شرکت های دولتی 
۱۲۷ درصد )۶۲ درصد با حذف اثر تورم( و مالیات بر حقوق کارمندان دولت نیز 
۴۱ درصد )۱( رشد داشته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
در یک تقســیم بندی کلی، منابع عمومی کشور شــامل مالیات ها و درآمدهای 
غیرمالیاتی )مثل جرایم، اجاره امکانات دولتی و ...(، عایدات نفتی )وسایر منابع 
ناشی از فروش سرمایه های ملی( و استقراض )در قالب فروش اوراق و...( تشکیل 
می شــود.مصارف عمومی نیز شامل ســه بخش هزینه های مصرفی )معروف به 
جاری(، مصارف ســرمایه گذاری )معروف به عمرانی( و بازپرداخت اصل و سود 
استقراض است. در اصطالح بودجه ای، دریافت ها از محل نفت و امثال آن به دلیل 
آنکه از محل فروش سرمایه ملی تأمین می شود، نه درآمد، بلکه واگذاری دارایی 
سرمایه ای محسوب می شوند.دلیل آن هم مشخص است؛ وقتی شما برای گذران 
امور خانواده، بخشی از سرمایه خود را می فروشید، نمی گویید درآمد کسب کردم. 
همچنین، فروش اوراق قرضه و امثال آن نیز درآمد نیســت چرا که وقتی شما 
از کسی صدهزارتومان قرض می گیرید، نمی گویید صدهزار تومان درآمد کسب 
کردم.در اصطالح بودجه ای، به استقراض و ایجاد دین به منظور تأمین مالی در 
بودجه نیزواگذاری دارایی مالی گفته می شــود، زیرا دولت در قبال قرضی که از 
مــردم و بازار می گیرد، یک برگه اوراق بهــادار و مانند آن )دارایی مالی( به آنها 
می دهد. در تقسیم بندی منابع بودجه ای، هر آنچه از محل فروش سرمایه کشور 
و یا استقراض نباشــد، درآمد است.براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی درآمدهای دولت شامل دو دســته کلی مالیات و درآمدهای 
غیرمالیاتی اســت. در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی ۶۲ درصد 
رشد داشته و به حدود 5۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با تعدیل تورمی 
این رقم به ۱۶ درصد کاهش می یابد.بخش درآمدهای مالیاتی خود شامل مالیات 
برشــرکت ها )۱۲۷ هزار میلیارد تومان(، مالیات بردستمزد کارمندان دولت)۲۴ 
هزار میلیارد تومان(، مالیات دستمزد کارکنان بخش خصوصی )۲3 هزار میلیارد 
تومان(، مالیات مشــاغل و اصناف )33 هزار میلیارد تومان(، ســایر مالیات های 
بردرآمد )چهــار هزار میلیارد تومان(، مالیات برثروت )۲۷ هزار میلیارد تومان(، 
مالیــات بر واردات )۷8 هزار میلیارد تومان(، مالیــات ارزش افزوده )۱۴9 هزار 
میلیارد تومان(، مالیات ارزش افزوده برای بهداشــت و درمان )3۷ هزار میلیارد 
تومان( و سایر مالیات کاال و خدمات )مالیات سیگار، عوارض خروج، نقل و انتقال 
خودرو و ...( )۱8 هزار میلیارد تومان( می شــود.گفتنی اســت، در الیحه بودجه 
ســال آینده مالیات شرکت ها ۱۲۷ )با حذف اثر تورم: ۶۲( درصد، مالیات ارزش 
افزوده برای بهداشــت و درمان ۱۱۱ )5۱( درصد، مالیات مشــاغل و اصناف9۷ 
)۴۱( درصد، مالیات ارزش افزوده ۶9 )۲۱( درصد، سایر مالیات های بر درآمد ۶۴ 
)۷۴( درصد، مالیات بر دستمزد کارکنان بخش خصوصی 5۱ )8( درصد، مالیات 
بر واردات ۴۲ )۲( درصد و مالیات بر دســتمزد کارکنان دولت ۴۱ )۱( درصد به 

نسبت سال گذشته افزایش یافته است.

دکتر پرنیان شهردار صدرا:
شهرداری صدرا به سمت هوشمند سازی 

خدمات گام برداشت
از سامانه اینترنتی شهروندسپاری و پاسخ به استعالمات شهرداری صدرا رونمایی 
شــد.به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی شهرداری صدرا: دکتر بهزاد 
پرنیان شــهردار صدرا در حاشــیه مراسم رونمایی از ســامانه اینترنتی شهروند 
ســپاری گفت: حجم مراجعات مردمی به شهرداری صدرا و نبود فضای مناسب 
و طوالنی شــدن مدت پاسخگویی به اســتعالمات باعث شد تا با هدف رضایت 
مراجعه کنندگان سامانه شهروند سپاری شهرداری صدرا با قابلیت ارائه خدمات 
غیرحضوری را راه اندازی نماییم. وی افزود: در گام نخســت تمامی استعالمات 
آپارتمانهای سطح شهر صدرا را در این سامانه بارگذاری شده است و شهروندان 
با بارگذاری مدارک و اطالعات خود می توانند پاســخ استعالم را دریافت نمایند.

پرنیان اظهار کرد: کاهش بروکراســی اداری ، تأمین رضایت شهروندان، افزایش 
بهره وری و ارائه خدمات مؤثر و کارآمد به شهروندان، وحدت رویه و شفاف سازی 

در امور و کاهش هزینه و زمان از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

شهردار رشت در بازدید از محله آزاد ؛
رسیدگی به محالت کم برخوردار در صدر 

توجهات شهرداری
محمدپور- گیالن؛ سید امیر حسین علوی شهردار رشت ضعف در گسترش شبکه 
فاضالب و آسیب  دیدگی تاسیســات و زیرساختهای شهر را از جمله چالشهای 
پیش روی رشــت ذکر کرد و گفت: راه اندازی تصفیه  خانه شــرق رشت باید به 
مطالبه ای همگانی تبدیل شود. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت - سید امیر حسین علوی شهردار رشت در جریان بازدید 
از محله آزاد که به اتفاق نادر حســینی رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شهر رشت، گروههای جهادی، معاونین و مدیران شهرداری انجام 
شد، اظهار داشت: رسیدگی به محالت کم برخوردار از جمله اولویتهایی محسوب 
می شــود که همواره در صدر توجهات شــهرداری رشت قرار داشته است که در 
همین راستا ســعی کردیم از توان و ظرفیت گروههای جهادی و پتانسیل های 

اجتماعی بهترین استفاده ممکن را ببریم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی:
نرخ فرسایش خاک در برخی حوزه های آبخیز 
چهارمحال و بختیاری ۳۵ تن در هکتار است

عطااهلل ابراهیمی ۲۱ آذرماه در همایش استانی روز جهانی خاک در چهارمحال و 
بختیاری، اظهار کرد: امروز شاهد آبرسانی سیار در بسیاری از روستاها به وسیله 
تانکر هستیم، مســئله بحران آبی به دلیل دخالت های نادرست بشر در طبیعت 
و در نتیجه برهم خوردن تعادل اکولوژیکی طبیعت اســت.رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: بنابراین بحران های آبی و فرسایش خاک 
نشان می دهد که انسان ها به شکل اصولی از منابع خدادادی استفاده نکرده اند و 
تنها در صورتی می توان از این شرایط عبور کرد که استفاده از این منابع به شکل 
صحیح بازگردانده شــود.وی ادامه داد: خاک بســتر حیات بشر است و متاسفانه 
برخی مواقع به موضوع خاک و جنبه های آن به درستی پرداخته نمی شود، امروزه 
فرسایش خاک که در چهارمحال و بختیاری حدود ۲۰ تن و در برخی حوزه های 
آبخیز حدود 35 تن گزارش شده، این موضوع نشان دهنده  رفتار نامناسب با منابع 
طبیعی است که باتوجه به فرسایش خاک در سال های آینده با خطر جدی برای 

تامین منابع غذایی مواجه خواهیم شد.

زبان کسانی که ۸ سال دربرابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند، امروز باز شد
رئیس سازمان برنامه وبودجه با بیان اینکه دولت در سال آینده به دنبال کاهش قابل توجه تورم البته نه به شیوه رکود 
بلکه با انضباط مالی و پولی است،گفت: کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه متوالی نشان دهنده رویکرد درست 
دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مسعود میرکاظمی، در جلسه ستاد 
بودجه ۱۴۰۱ گفت: الیحه دولت با استقبال خوب نخبگان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مواجه شده است، البته 
سازمان برنامه و بودجه برای شنیدن انتقاداتی هم که وجود دارد کاماًل آماده است.وی ادامه داد: میان برخی نقدهای 
دلســوزانه مطالبی هم هست که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد، عده ای که هشت سال در 
برابر آب رفتن ســفره مردم روزه سکوت گرفته بودند حاال شبهه انگیزی می کنند و البته که این افراد هیچ وقت از 
توضیحات قانع نخواهند شــد.میرکاظمی تأکید کرد: کسانی که نگاه کارشناسی و با رویکرد علمی درباره بودجه 
نظراتی دارند، مورد توجه قرار می گیرد و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصالح داشته باشد، آماده انجام 
آن هستیم.معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت عدم تغییر سقف بودجه، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ منابع و مصارف 
باهم همخوانی دارند. درآمدها واقعی دیده شده و هزینه های دولتی به غیراز حقوق کاهش داشته است؛ چراکه برای دولت کسری بودجه ای خط قرمز است.وی با 
بیان اینکه دولت در ماه های گذشته از منابع بانک مرکزی استقراض نکرده است، تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه برای سومین ماه متوالی کاهشی بوده و در آذر 
۰.5درصد تنزل پیداکرده است، موضوعی که نشان دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است.میرکاظمی اضافه کرد: عالوه بر بستن بودجه 
بدون کسری در الیحه احکام خوبی برای کنترل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی دیده شده است، به عبارت دیگر دولت در سال آینده به دنبال کنترل و 
کاهش قابل توجه تورم البته نه به شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است. رئیس سازمان برنامه با ابراز اینکه کنترل تورم و رشد اقتصادی، افزایش قدرت خرید 
آحاد مردم را در پی خواهد داشــت، گفت: به دســتور رئیس جمهور پیوست عدالت بودجه تدوین شده و در حالی نهایی شدن است تا جهت گیری های دولت برای 

پیشرفت متوازن کشوری بهتر مشخص شود.

وزیر اقتصاد: 
حقوق بازنشستگان افزایش می یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح این وزارتخانه برای 
افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصوالت 
بیمه ای جدید خبر داد.به گزارش ایســنا، سیداحسان 
خاندوزی در خاتمه جلســه خود بــا رئیس کل بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی و مدیران عامل بزرگ ترین 
شرکت های بیمه ای کشور که شب گذشته در محل وزارت اقتصاد، برگزار شد، 
با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت 
بیمه مطرح ومورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به واقع، توقعات 
دولت برای ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر ســند تحول دولت سیزدهم 
است.وزیر اقتصاد یکی از محور های مورد نظر را حرکت به سمت نظارت برخط 
بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه ای عنوان کرد که به گفته وی، متأسفانه، در 
حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در این خصوص فاصله داریم.وی با بیان اینکه 
متأسفانه گزارش های نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش هایی با فاصله 
زمانی و در بعضی مواقع با دقت کم است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت 
که به سرعت در مورد برخط شدن نظارت های این نهاد ناظر، تدبیری بیاندیشد.

طبق اعالم وزارت اقتصاد، خانــدوزی حمایت از تولید کنندگانرا از جمله دیگر 
محورهای نشست خود با مدیران شرکت های بیمه ای بزرگ بیان و تصریح کرد: 
با شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازمند محصوالت بیمه ای هستیم که شرکت های 
صنعتی، تولید کنندگان و صادر کنندگان بتوانند ریســک های خود را از طریق 
بیمه، تا حد زیادی پوشش بدهند و این در حالی است که در این زمینه اتفاقات 
چندان مثبتی تاکنون رخ نداده اســت.وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هم سال 
گذشته و هم امسال، نقطه کانونی خواسته رهبر معظم انقالب از اقتصاد، مسئله 
تولید بوده اســت، در این جلسه بنا شد در زمینه محصوالت بیمه اِی کمک کاِر 
تولیدکنندگان به شکلی که در شرایط سختی و فشار اقتصادی و نوسانات، به کار 

آنها بیاید تدابیر فوری اندیشیده شود.

تابلوی قرمز بورس پس از یک روز پرنوسان
 زور صف های خرید بورس به صف های 

فروش نرسید!
در روند معامالت امروز بازار سرمایه، صف های فروش بر صفهای خرید چیره شد 
به طوری که ارزش صف های خرید بــازار ۱۲۲۲ میلیارد ریال و ارزش صفهای 
فروش 3۰۴9 میلیارد ریال بود.به گزارش ایسنا،  روند حرکت شاخص کل بورس 
دیروز نوسانی بود به طوری که در ساعات ابتدای  معامالت تا یک میلیون و 38۴ 
هزار واحد رســید اما در ساعات میانی روندی نزولی به خود گرفت و تا رقم یک 
میلیــون و 3۷9 واحد کاهش یافت و کار خود را درحالی به پایان برد که دوباره 
صعودی شــده بود و به رقم یک میلیون و 38۴ واحد رســیده بود. هرچند این 
صعود برای این که بتواند شاخص بازار را برای امروز سبز کند کافی نبود تا نهایتا 
شاخص امروز  ۱۴9۰ واحد کاهش داشته باشد.شاخص کل با معیار هم وزن هم 
۱۶38 واحد کاهش یافت و به رقم 3۶۰ هزار و ۲۶9 واحد رســید؛ معامله گران 
این بازار ۴53 هزار معامله به ارزش 3۶ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال انجام دادند. از 
میان نمادهای بورسی ۱8۶ نماد مثبت و ۱99 نماد منفی بودند که از میان آنها  
صنایع پتروشیمی  خلیج فارس، پاالیش نفت بندرعباس، مخابرات ایران، سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی و ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل فوالد مبارکه اصفهان و پتروشیمی نوری نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منقی را روی بورس گذاشتند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه در 
کشــور نیاز به ارز داریم اما متاسفانه دولت ارزآوران را 
جریمه می کند گفت: باید نــرخ ارز آزاد و نیما به هم 
نزدیک شــوند.به گزارش خبرنگار مهر، محمد الهوتی 
دیروز در نشست هم اندیشی اعضای اتاق بازرگانی ایران 
با رئیس کل بانک مرکــزی اظهار کرد: روش هایی که 
در دولت قبل برای بازگشــت ارز صادراتی اعالم کرده 
بودند، کشور را برای بازگشت این ارزها ۴ سال معطل 
کردند؛ امروز نیز به دلیل اختالف فاحش نرخ ارز نیما و 
بازار آزاد بخشنامه های مربوط به بازگشت ارز صادراتی 
ناکارآمد شده است.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 

افزود: تا زمانی که این اختالف بین نرخ ارز نیما و آزاد 
وجود دارد 5۰ درصد صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی 
مشکل خواهند داشت و چاره ای جز رهاسازی صادرات 
و یا اســتفاده از روش های نامعقول نخواهند داشــت و 
وقتی بعد از سه سال دولت به این نتیجه رسیده که ارز 
ترجیحی خسران زیادی به دنبال دارد قطعاً این اتفاق 
در مــورد ارز نیما و آزاد نیــز می تواند رخ دهد.الهوتی 
افزود: منظور من این نیست که دولت نرخ ارز نیما را به 
ارز آزاد برســاند بلکه منظور من نزدیک شدن ارزها به 
همدیگر است. متأسفانه در حال حاضر در کشور 5 نوع 
ارز داریم.رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت: در 
کشــوری که نیاز به ارز داریم دولت ارز آوران را جریمه 
می کند و ارز را به نرخ نیما از آنها می گیرد و در اختیار 
افراد قرار می دهد که در نهایت نیز با نرخ آزاد به دست 
مردم می رســد.الهوتی تصریح کرد: در دولت سیزدهم 
باید نگاه ها به ســمت رفع موانع باشد و اگر تصمیمی 
گرفته می شــود در اسرع وقت اجرا شود.وی خطاب به 

رئیس بانک مرکزی گفت: مراجعات متعددی به بانک 
مرکزی صورت می گیرد اما بانک مرکزی پاســخگویی 
مناسبی به این افراد ندارد. از شما خواهش می کنم که 
ارباب رجوع را در بانک مرکــزی تکریم کنید.الهوتی 
افــزود: صادرکنندگان نمی تواننــد وضعیت رفع تعهد 
ارزی، میزان بازگشــت ارز صادراتی و میزان بدهکاری 
خود را در ســامانه های بانک مرکزی ببینند. بنابراین 
از شــما تقاضا داریم که هر چه ســریع تر دسترســی 

صادرکنندگان به این مسائل را باز کنید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

دولت ارز آوران را 
جریمه می کند

معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با 
اشــاره به این که 8.8 میلیون خانوار ایرانی مستأجر 
هســتند، گفت: ۱9 میلیون مســکن غیرمقاوم در 
کشور داریم.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم،  محمود محمودزاده با یــادآوری این که 
در قالب نهضت ملی مســکن ۷5۰ هــزار واحد در 
مرحله ســاخت قرار دارد، اظهار کــرد: برای 55۰ 
هــزار واحد از این طرح نیز تامین انجام شــده که 
از این تعداد ۴۰۰ واحد مســکن روســتایی است.

وی بــا بیان این که 3۶۰ هــزار میلیارد تومان برای 
ساخت مسکن تسهیالت در نظر گرفته شده که به 
معنای رشد ۴۰۰ درصدی تسهیالت دهی به اقشار 
کم درآمد است، ادامه داد: نهضت ملی مسکن تنها 
طرح حمایتی کشور در تاریخ انقالب است که مبلغ 
و ســود تســهیالت در آن ثابت نیست و مبتنی بر 
نیاز و توان خانوار تعیین می شود. میزان تسهیالت از 
۲5۰ تــا ۴5۰ میلیون تومان و نرخ بهره  از 5 تا ۱8 
درصد متغیر است که یارانه نرخ بهره به همه اقشار 
به یک میزان پرداخت نمی شــود. تمرکز در مرحله 
اول این طرح دهک اول تا ســوم و در مرحله بعدی 
تا دهک پنجم درآمدی است. وی همچنین با بیان 
این که 8.8 میلیون خانوار ایرانی مســتأجر هستند،  
گفت:  بیش از ۱۲ میلیون جوان کشــور در آستانه 

ازدواج بوده و نیاز به مســکن دارند. در این راستا به 
زودی امکان ثبت نــام افراد مجرد در طرح نهضت 
ملی مســکن نیز فراهم می شــود که مشوقی برای 
ازدواج جوانــان و رفع دغدغه های کشــور در حوزه 
جمعیت باشد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی در ادامه با بیان اینکه وزارتخانه راه چند 
اقدام کلیدی برای کاهش خسارات زلزله در دستور 
کار خــود دارد، گفت: بیــش از ۲.5 میلیون واحد 
مسکونی روستایی در ۱۰ سال گذشته مقاوم سازی 
شده اســت، اما بیش از ۲۶ میلیون واحد مسکونی 
در ســطح کشــور وجود دارد. از زلزله بم به بعد به 
طور متوسط ساالنه ۲5۰ هزار واحد شهری و حدود 

۱۰۰ هزار واحد روســتایی ساخته شده است. این 
یعنــی کمتر از ۷ میلیون واحد از ۲۶ میلیون واحد 
موجود مقاوم سازی شدند یا جدیدا ساخته شده اند. 
ســوال اینجاست که تکلیف ۱9 میلیون واحد باقی 
مانده چه می شود؟محمودزاده با اشاره به این که ۱9 
میلیون واحد مســکونی داریم که در حوادث دچار 
آســیب خواهند شد، تصریح کرد: قانون فعلی برای 
احداث واحدهای جدید اســت، اما برای واحدهای 
موجود هیچ قانونی وجود ندارد. بنابراین وزارت راه 
و شهرســازی در حال تنظیم یک الیحه است که 
برای این ۱9 میلیون اقدامی انجام شود تا مشخص 
کنیم که آیا این واحدهــا نیاز به نگهداری دارند یا 
باید تخریب و نوســازی انجام شود.  وی تاکید کرد: 
باید به نقطه ای برسیم که  پیشگیری به اصل تبدیل 
شود و اگر جایی برای سکونت یا اشتغال خطرناک 
است، از سکونت و اشتغال در آن محل با استفاده از 
ابزار قانونی جلوگیری شود. چراکه کمترین خسارت 
ناشــی از بالیای طبیعی کالبدی است و خسارات 
انسانی و اجتماعی این بالیا را نمی توان جبران کرد.

وی افزود: عالوه بر این الیحه، تشکیل شرکت های 
بازرســی و کنترل کیفیت ساختمان در دستور کار 
قرار دارد که وظیفه آن ها کنترل دائمی ســاختمان 

در ایام بهره برداری را نیز شامل می شود.

۸.۸ میلیون خانوار ایرانی مستأجر هستند

آگهی تجدید مزایده عمومی
نوبت اول

شهرداری فوالد شهر به اســتناد مصوبات شورای 
اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 9 واحد 
تجاری واقع درمحله شــهید مفتح  بازار آرامیس با 
قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان  می 
توانند جهت اطالع از شــرایط و دریافت اســناد و 
بازدید حد اکثر تا روز یکشــنبه مورخ 1400/10/26 
به قســمت امور قراردادهای شهرداری فوالد شهر 

مراجعه نمایند.
حسین ایزدی- شهردار فوالد شهر

شناسه آگهی:  1248956
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وزیر نیرو:گزیده خبر

مذاکره با چهار کشور همسایه در خصوص آبهای مرزی
محرابیان با تأکید بر اینکه اقتصاد آب باید در صدر مســائل قرار 
گیرد، گفت: بهبود اقتصــاد آب صرفاً به معنای باال رفتن قیمت 
آب نیســت بلکه به معنای افزایش بهره وری آب است.به گزارش 
خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در نشست با مدیران 
آب و آبفای کشــور با اشاره به ســبقه ایرانیان در صنعت آب و 
افتخــارات متعدد این صنعت در دهه گذشــته اظهار کرد: هفته 
گذشــته رهبری مسأله آب را در صدر امور قرار دادند که این امر 
برای ما تکلیف ســنگینی ایجاد می کند.وی افزود: برای حل این 
مسئله ۲ راهکار اصلی وجود دارد. اوالً بحث نرم افزاری که عمدتاً 
در حوزه های مدیریتی و برنامه ریزی و توســعه فناوری اســت و 
دوماً بحث سخت افزاری و اجرای عملیاتی و توسعه سازه ای.وزیر 
نیــرو تصریح کرد: اولین موضوعی که باید توجه کرد این اســت 
که متوســط بارش در ایران یک ســوم جهان است و به صورت 
ادواری شــاهد کاهش نزوالت جوی هستیم. چندی پیش آماری 
را مطالعه می کردم که ۵۰ سال پیش سرانه آب هر ایرانی ۶۵۰۰ 
مترمکعب بود در حالی کــه در حال حاضر به ۱۲۰۰ مترمکعب 
رسیده است. که این به معنای لزوم سازگاری ما با کم آبی است.

وی ادامه داد: موضوع دوم افزایش بهره وری آب است تا ما بتوانیم 
با مصرف کم آب، مدیریت بهتری در مصارف کشاورزی، صنعتی 
یا محیط زیستی انجام دهیم. در کشاورزی با توجه به عدم رشد 
متناسب بهره وری، پتانســیل رشد بیشتری وجود دارد و صرفه 
جویی بیشتر در این بخش، مشکالت بزرگ تری را حل می کند. در 
آب کشاورزی هم مسئولیت با وزارت نیرو است و نمی توان گفت 
مسئولیت این بخش با وزارت جهاد کشاورزی است.وی افزود: در 
حوزه آب شرب هم هدر رفت زیادی در انتقال آب و هم در مصرف 
آب شهری داریم. به دو دلیل آب شرب، آب گرانی است و باید در 
مصرف آن صرفه جویی شود. اوالً هزینه هایی که بابت تصفیه آب 
انجام می دهیم و دوماً هزینه های خطوط انتقال.محرابیان تصریح 
کرد: موضوع بعدی رعایت عدالت، شــفافیت و قانون در توزیع و 
تخصیص است. عدم رعایت عدالت مسئولیت های زیادی را در پی 
خواهد داشــت و وقتی یک تخصیص به صورت ناعادالنه به یک 
منطقه داده می شود، قطع آن ممکن نیست. ما در رویکردهایمان 
اگــر تکنیک هایی را در پیــش بگیریم که ذینفعــان آب یعنی 
تشــکل های کشاورزی، مســئولین آب های اســتانی و مصارف 

صنعتی از میزان آب اطالع داشته باشند و بدانند سهمشان چقدر 
اســت، الگوی توزیع شأن چگونه اســت و چگونه این آب به آنها 
می رسد، در مصرف بهینه کمک شایانی می کند.وزیر نیرو گفت: 
باید توجه داشت کسی از ما انتظار معجزه ندارد و مهم این است 
که ما این آب را به صورت شــفاف، عادالنه و قانونی توزیع کنیم. 
موضوع بعدی بازچرخانی آب اســت که معموالً در تخصیص ها 
مــورد توجه قرار نمی گیــرد و انتظار این اســت که در مصارف 
صنعتی یا کشــاورزی این آب در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم آب 
با کیفیت باالتر را در اختیار آب شــرب قرار دهیم.وی ادامه داد: 
در موضوع آب های غیرمتعارف در ســالهای گذشته غفلت شده 
است و ما می توانســتیم از این حوزه استفاده بیشتری ببریم. به 
طور مثال خط لوله های انتقال آب از دریا گرچه کوچک هستند 
ولی مشــکالت زیادی را حل می کنند. چرا این موضوع توســعه 
نیافته است. همچنین آب های ژرف که در دنیا به صورت گسترده 
اســتفاده می شود و وزارت نیرو و معاونت علمی پژوهشی ریاست 
جمهــوری پژوهش های خوبی در این زمینه انجام داده اند و باید 
با در نظر گرفتن مالحظات محیط زیستی استفاده شود.محرابیان 

تصریح کرد: موضوع بعدی بحث دیپلماسی آب است که اقدامات 
خوبی در این زمینه انجام شــده اما رسانه ای نشده است. میزان 
تعامالت با کشورهای همســایه را آنقدر باید گسترش دهیم که 
آب خروجی یا ورودی از کشــور را به صورت کامل مدیریت کند. 
این گفتگو باید اصولی و در پی اســتیفای حقوق مردم باشد. در 
شورای عالی آب هم مصوب شد کمیته ای برای بحث دیپلماسی 
آب با محوریت وزارت نیرو تشکیل شود تا حقوق آبی را شناسایی 
و اقدام کند. با کشور ترکمنستان، افغانستان، ترکیه و عراق مذاکره 
کردیم و به این نتیجه رســیدیم که می تــوان با مذاکره را پیش 
برد.وزیر نیرو اظهار داشت: موضوع بعد اقتصاد آب است. در علم 
اقتصاد آنچه باعث شــکل گرفتن عرضه و تقاضا می شود، اقتصاد 
است و نمی توان این فاکتور را در صنعت آب حذف کرد و انتظار 
داشت عرضه و تقاضا به درستی شکل بگیرد.محرابیان با تأکید بر 
اینکه اقتصاد آب باید در صدر مسائل قرار گیرد، خاطرنشان کرد: 
بهبود اقتصاد آب صرفاً به معنای باال رفتن قیمت آب نیست بلکه 
به معنای آن اســت که آبی که مــا در اختیار واحدهای صنعتی 
و کشــاورزی قرار می دهیم، بهره وری الزم را داشــته باشد.وی 

افزود: به طور مثال موضوع بازار آب که در قوانین باالدســتی به 
آن تأکید شده را باید احیا کرد. فردی که در دشتی مقداری آب 
دارد اما امکان کشاورزی ندارد باید بتواند به شیوه قانونی این آب 
را کشــاورز بفروشــد تا ارزش افزوده و اشتغال بیشتری را ایجاد 
کند. در موضوع صنعت باید میزان گذاشته شود. مثاًل اگر یک به 
یک واحد فوالد گفتید به جای هر تن ۳ مترمکعب، من نیم متر 
مکعب آب در اختیارت قرار می دهم خود واحد می رود ســامانه 
بازچرخانی آب می زند تا بهــره وری اش را افزایش دهد.محرابیان 
گفت: در بخش صنعتی کل آب تحویلی ما ۲.۷ میلیارد مترمکعب 
تحویل داده می شــود که باعث ایجاد میلیون ها شــغل و ارزش 
افزوده می شــود. در بخش کشاورزی ۸۸ تا ۹۰ درصد آب کشور 
به این بخش می رود. در منطقه ای که کل اشتغالش ۳۵ هزار نفر 
بوده است، میزان آب تحویلی ما ۴ میلیارد مترمکعب است. وقتی 
اقتصاد آب گم می شود این اتفاقات می افتد.وی با تأکید بر اینکه 
اســتفاده از تکنولوژی های جدید و نیروهای بومی در این بحث 
کمک شایانی می کند، گفت: ما باید کشاورزی را گسترش دهیم 
ولی با شیوه های اصولی.وزیر نیرو در رابطه با حوزه سخت افزاری 
صنعــت آب گفت: در این حوزه مــا پروژه های متعددی تعریف 
کرده ایم. در حوزه آب روستایی اخیراً یک اقدام جهادی و جهشی 
انجام شــده که بیش از ۱۰ هزار روســتا را در بر می گیرد. از این 
تعداد ۷۰۰۰ روستا قراردادش با قرارگاه امام حسن )ع( بسته شده 
که شامل ۲۱ هزار کیلومتر خط انتقال است و با ظرفیت نهادهای 
انقالبی، جهادی و خیرین به اتمام می رسد.محرابیان ضمن تشکر 
از دولت و مجلس بابت اهتمام به اعتبارات صنعت آب در بودجه 
۱۴۰۱، گفت: حاکمیت شرکتی نیاز به اصالح دارد که این موضوع 
در حال انجام شدن اســت و به زودی آئین نامه های جدید ابالغ 
می شــود. همچنین از مدیران می خواهیم که تمام تصمیمات و 
کارها باید با مجوز قانونی همراه باشد. بعضاً تصمیماتی در حوزه 
منابع انســانی و قراردادها گرفته شده که مشکالتی ایجاد کرده 
است.وی در پایان خطاب به مدیران آبی کشور تأکید کرد: جنس 
مدیران وزارت نیرو ذاتاً خدمت محور اســت و تشــریفاتی که به 
صورت زائد وارد کار می شود قابل قبول نیست. همچنین مسائل 
را به صورت شفاف با رسانه ها و مردم در نظر در میان بگذارید تا 

مشارکت مردمی شکل گیرد.

تاكید بر ارتقای فعالیت های پژوهشی در 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز

سرپرســت منطقه ۹ عملیات انتقــال گاز در دیدار با 
همکاران پژوهشی منطقه بر استمرار و ارتقای فعالیت 
های پژوهشی و توجه به استقرار پروژه مدیریت دانش 
در منطقه تاکید کرد.محی الدین مفخمی سرپرســت 
منطقه به مناسبت هفته پژوهش منطقه با همکاران امور 
پژوهش دیدار و از فعالیت های پژوهشــی آنــان جهت تحقق اهداف منطقه در 
راستای پایداری جریان گاز در استان های شمالی تقدیر و تشکر کرد.وی در این 
دیدار با تبریک این هفته، اقدامات پژوهشــی منطقه ۹ را بر اساس تعریف نظام 
نامه پژوهش و فناوری وزارت نفت، مطلوب عنوان کرد و بر استمرار و ارتقای این 
اقدامات و همچنین تعیین دقیق نیازهای پژوهشی منطقه تاکید کرد.مفخمی با 
بیان اینکه پویایي مســتمر سازمان ها در فرآیند ها از طریق پژوهش، فناوري و 
نوآوري محقق می شــود، خاطرنشان کرد: سازماني که اهتمام و سرمایه گذاري 
بیشتری بر روي پژوهش و فناوري در ابعاد مختلف داشته باشد موفقیت بیشتری 
برای آن حاصل می شود.سرپرســت منطقه ۹ عالوه بر اشاره به استمرار فعالیت 
های پژوهشــی در منطقه، بحث اســتقرار مدیریت دانش در منطقه را نیز مهم 
دانســت و تاکید کرد که این امر نیز باید در کنار مســائل پژوهشی مورد توجه 

قرار گیرد.

در نمایشگاه صنعت آب و برق کشور؛
وزیر نیرو از غرفه شركت آب و فاضالب 

استان قم بازدید كرد
وزیر نیرو از غرفه شــرکت آب و فاضالب استان قم در 
نمایشــگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشور 
در پژوهشــگاه نیرو بازدید کــرد و از نزدیک در جریان 
فعالیت های پژوهشی این شرکت قرار گرفت.به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، علی اکبر 
محرابیان در بازدید غرفه شــرکت آب و فاضالب استان قم ضمن ابراز خرسندی 
از اقدامات آبفای قم در راستای به کاربردی کردن طرح های پژوهشی، حمایت از 
پژوهش را در افزایش راندمان و کاهش تلفات مهم دانست.وی همچنین با اشاره به 
سیاست های وزارت نیرو در راستای حمایت از طرح های پژوهشی،  بر لزوم تبدیل 
پژوهش های و تحقیقات صورت گرفته به تولیدت قابل اتکا تأکید کرد.مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان قم نیز در ابتدای این بازدید به ارائه گزارشی از 
اقدامات شــرکت آب و فاضالب در حــوزه پژوهش و تحقیقات پرداخت و گفت: 
سیاست ما در حمایت از طرح های پژوهشی، بر اساس نیازهای روز صنعت آب و 
فاضالب بوده است.وی تهیه منعقد کننده های شیمیایي پلیمری جهت تصفیه آب 

و فاضالب را ازجمله طرح های پژوهشی برشمرد..

چادرملو به عضویت انجمن های انرژی های 
تجدید پذیر داخلی و خارجی درآمد

 ISES )International انجمن انرژی های خورشیدی
Solar Energy Society( و انجمــن انــرژی های 
تجدید پذیر کشور )ایرناhttp://irrena.ir/(  دو انجمن 
و اتحادیه های داخلی و خارجی، شــرکت بین المللی 
صنعتی و معدنی سی پی جی پارس را به نمایندگی از 
طرف شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به عنوان بازوی اجرایی مجموعه چادرملو 
در احداث پروژه های تجدید پذیر به عضویت این انجمن ها پذیرفتند .به گزارش 
روابط عمومی شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو، پذیرش عضویت این شرکت 
در ISES، با توجه به برنامه های بلند مدت چادرملو در خصوص احداث نیروگاه 
های خورشــیدی مگاواتی و احداث چرخه تولید پنل های خورشیدی در داخل 
کشــور بوده و این عضویت، می تواند در پیشبرد این امور و همکاری فی مابین 
واحد R&D شرکت سی پی جی پارس )به عنوان عامل اجرایی( و انجمن مذکور 
در جهت شناســایی فن آوری های نوین و ایجاد ســاختار های مشارکت بسیار 

موثر باشد.

شركت پاالیش نفت اصفهان مالکیت خود را 
در شركت پتروشیمی افزایش داد

شپنا با خرید بلوک ۵/۴ درصدی شصفها مالکیت خود را در پتروشیمی اصفهان 
افزایش داد. در حال حاضر شرکت پاالیش نفت اصفهان دارای ۱/۴۸ درصد سهام 
پتروشیمی است.مهدی صرامی معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در خصوص عرضه ۵/۴ درصدی سهام پتروشیمی اصفهان از سوی جمعی 
از سهامداران حقیقی، اظهار داشت:  شرکت پاالیش نفت اصفهان موفق به خرید 
این بلوک شد.وی با بیان اینکه درعرضه بلوک پتروشیمی اصفهان، پاالیش نفت 
اصفهان برای خرید رقیبی نداشت، هدف از ورود پاالیش نفت اصفهان برای خرید 
این بلوک را ســرمایه گذاری شپنا با هدف راهبردی و کنترلی اعالم کرد.معاون 
اقتصادی و بازرگانی “شــپنا”، درخصوص برنامه های پاالیش نفت اصفهان برای 
شرکت “شصفها”، گفت: تمام تالش پاالیش نفت اصفهان رفع موانع بانکی شرکت 
پتروشیمی اصفهان است.وی ادامه داد: مشکالت بانکی شرکت پتروشیمی اصفهان 
ناشی از عملکرد سهامداران قبلی شرکت بود که تالش داریم تا با برطرف شدن 
این مشکالت و مسایل، این شرکت را به جایگاه قبلی خود در بازار سرمایه بازگردد.

استاندار گلستان:
مانع زدایی طرح توسعه نیروگاه علی آباد كتول 

انجام شود
استاندار گلستان گفت : با برگزاری نشست تخصصی برای مانع زدایی طرح توسعه 
و اجــرای فاز دوم نیروگاه علی آباد تصمیم گیری خواهد شــد.علی محمد زنگانه 
گفت : بنا به اعالم مســئوالن صنعت برق ،با اجرای طرح توسعه و فاز دوم نیروگاه 
علی آبادکتول ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید این نیروگاه افزوده خواهد شد که این 
به مردم گلستان کمک شایانی خواهد نمود.زنگانه اضافه نمود : فاز دوم طرح توسعه 
نیروگاه ســیکل ترکیبی علی آبادکتول با هدف تامین بیشتر نیاز مشترکان و رفع 
کمبود تولید این سوخت پس از مانع زدایی و عقد قرارداد با پیمانکار طرف قرارداد، 
اجرا خواهد شــد. در ادامه علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان گفت : وزارت نیرو مشکلی برای اجرای طرح توسعه این نیروگاه ندارد فقط 
بایستی روند سیکل اداری آن در چارچوب قانون طی شود.وی گذری هم بر بازدید 
اخیر نماینده ویژه وزیر نیرو از این نیروگاه خبر داد و گفت : در آن سفر مقرر گردید 
مســاله اجرای خط انتقال و تامین سوخت جایگزین برای فصل زمستان از طریق 

شرکت نفت با احداث مخازن نفت به طول سه کیلومتر مورد توجه قرار دارد.

برد صادركنندگان LNG آمریکا از بحران 
انرژی اروپا

با ادامه رکوردشــکنی قیمت گاز در اروپا که با کمبود شــدید عرضه 
روبروست، صادرکنندگان گاز طبیعی مایع )LNG( آمریکا در موقعیت 
خوبی برای بهره بردن از این بحران و افزایش صادراتشان قرار دارند.

به گزارش ایسنا، کمبود شدید گازطبیعی، کاهش تولید نیروی بادی، 
اختالل در فعالیت نیروگاههای هســته ای و موج هوای سرد، اروپا را 
بــا یکی از بدترین بحرانهای انرژی تاریخ خود مواجه کرده اســت. با 
این حال مشکالت انرژی اروپا هر روز وخامت بیشتری پیدا می کند. 
قیمتهای گاز طبیعی اروپا سه شنبه گذشته پس از اینکه جریان خط 
لوله گازی یامال-اروپا از روســیه به آلمان به ســمت شرق معکوس 
شــد، به رکورد باالی جدیدی صعود پیــدا کرد.جریان گاز خط لوله 
یامال-اروپا به مســافت ۲۶۰۷ مایل که یکی از مهمترین مسیرهای 
صادرات گاز روســیه به اروپاست، از روز شنبه به تدریج کاهش پیدا 
کرد اما اواسط هفته مسیر آن به سمت شرق معکوس شد که کرملین 
مدعی اســت هیچ دلیل سیاسی ندارد. بعضی از سیاستمداران غربی 
مدعی هستند که روسیه از گاز طبیعی به عنوان یک سالح در منازعه 
سیاسی مربوط به اوکراین و همچنین تاخیر در روند تایید خط لوله 
جنجالی نورد استریم ۲ استفاده می کند. البته روسیه هرگونه ارتباط 
در این رابطه را تکذیب کرده اســت. دیمیتری پســکوف، سخنگوی 
کرملین، سه شنبه گذشــته اظهار کرد به هیچ وجه ارتباطی با نورد 
اســتریم ۲ وجود ندارد و این یک وضعیت کامال تجاری است.شرکت 
گازپروم با کاهش چشمگیر تولید در سال ۲۰۲۰ و سپس احیای سریع 
آن در ســال ۲۰۲۱ توانایی خود به عنوان یک صادرکننده تاثیرگذار 
را نشــان داد. با این حال گازپروم موفق نشــده است است ظرفیت 
مازاد تولید بیشــتری را اضافه کند که یک دلیل برای آن وجود دارد: 
هیچ ظرفیتی باقی نمانده است. به گفته ویتالی یرماکوف، کارشناس 
مرکز مطالعات بین الملل و اروپایی جامع مدرسه عالی اقتصاد نشنال 
یونیورسیتی، شرکت گازپروم واقعا با همه توان پیش رفته و تولید گاز 
را در تمامی میادین در در طول سال ۲۰۲۱ به حداکثر رسانده است. 
در حقیقت هیچ افت چشمگیر دوره ای در تولید طی ماه های تابستان 
وجود نداشته است. یرماکوف به دالیل متعددی برای توضیح ناتوانی 
گازپروم برای عمل به درخواستها برای افزایش تولید گاز یا پر کردن 
کامل مخازن گاز در روســیه و اروپا اشاره کرد. نخست اینکه قیمت 
بسیار اندک گاز در ســال ۲۰۲۰ باعث برداشت باالی گاز از مخازن 
توســط تولید کنندگان به منظور حداقل کردن هزینه های حمل و 
نقل و کاهش ضرر شد. ثانیا ترکیبی از عوامل مختلف شامل تقاضای 
 LNG باالی گاز، الگوهای اقلیمی متغیر و دسترس پذیری محدود به
در اروپا، باعث کمبود شدید عرضه در بازار و قیمتهای باال شده است. 
گازپروم در واقع با مدیریت عمل به تمامی تعهدات قراردادی خود و 
تحویل گاز بیشتر به اروپا، عملکرد خوبی داشته است اما نمی تواند به 
تنهایی ناامنی انرژی اروپا را مدیریت کند.معکوس شدن اخیر جریان 
گاز تنها به عوامل مثبت برای بازار گاز افزوده اما در این بین، آمریکا به 
عنوان یک برنده بزرگ دیده می شود. الکس فرولی، تحلیلگر شرکت 
مشاوره ICIS به فایننشیال تایمز اظهار کرد: یک نفتکش  LNG آمریکا 
که به سمت شــرق حرکت می کرد و در ۱۵ دسامبر به هند نزدیک 
شــده بود، جهت حرکت خود را معکوس کرده و اکنون به ســمت 
کانال ســوئز پیش می رود که نشــان می دهد قصد تحویل به اروپا را 
دارد. قیمت عمده فروشی گاز هلند که قیمت پایه اروپایی است، سه 
شنبه گذشته ۱۶ درصد افزایش یافت و به رکورد باالی ۱۷۱.۴۰ یورو 
)معادل ۱۹۳ دالر و ۴۶ ســنت( به ازای هر مگاوات ساعت رسید در 
حالی که قرارداد گاز انگلیس نیز به رکورد ۴.۲۹ پوند )معادل ۵ دالر 

و ۶۸ سنت( صعود کرد.

تقاضای جهانی برای نفت در ســال ۲۰۲۱ که جهان احیا 
از پاندمــی ویــروس کرونا را آغاز کرد، بهبــود پیدا کرد و 
مجموع مصرف جهان در سال ۲۰۲۲ با وجود تالشها برای 
کاهش مصرف سوخت فسیلی و مقابله با تغییرات اقلیمی، 
احتماال به رکورد جدیدی صعود می کند.به گزارش ایسنا، 
مصرف بنزین و دیزل امســال که مصرف کنندگان ســفر 
و فعالیت تجاری را ازســرگرفتند، افزایش پیدا کرد. طبق 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، انتظار می رود در ســال 
۲۰۲۲ مصرف نفت خام به ۹۹.۵۳ میلیون بشــکه در روز 
در مقایســه با ۹۶.۲ میلیون بشکه در روز در سال میالدی 
جاری افزایش پیدا کند با این حال همچنان کمتر از سطح 
مصرف ۹۹.۵۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ پیش از 
شیوع پاندمی خواهد بود.بهبود مصرف، اوپک و صنعت شیل 
آمریکا را تحت فشار بیشــتری برای تامین تقاضا قرار می 
دهد آن هم پس از سالی که تولیدکنندگان بزرگ از بهبود 
فعالیت و فرا رفتن تقاضا از میزان عرضه و در نتیجه کاهش 
سطح ذخایر جهانی، غافلگیر شدند. کشورهای متعدد عضو 
اوپک برای افزودن به ظرفیت تولید به سختی تقال می کنند 

در حالی که صنعت شــیل آمریکا مجبور است پاسخگوی 
خواسته های ســرمایه گذاران  و کنترل هزینه باشد.نفت 
برنت که ســال ۲۰۲۱ را با قیمت ۵۲ دالر در هر بشــکه 
آغاز کرد، تا رکورد حدود ۸۶ دالر در هر بشــکه پیش رفت 
و در پایان سال دوباره از اوج فرود آمد. پیش بینی کنندگان 
می گویند قیمتها روند صعودی را در سال ۲۰۲۲ ازسرمی 
گیرند مگر این که عرضه بیش از میزان پیش بینی شــده 
افزایش پیدا کند. محققان بانــک امریکا برآورد می کنند 
قیمت نفت برنت به دلیل ذخایر اندک و عدم وجود ظرفیت 
مازاد تولید، به طور میانگین به ۸۵ دالر در سال ۲۰۲۲ می 
رســد.عامل نامعلوم، واریانت اُمیکرون است که باعث شده 
است کشورهای متعدد محدودیتهای سفر را اعمال کنند که 
به صنعت هواپیمایی و مصرف سوخت لطمه می زند.دامین 
کوروالین، مدیر تحقیقات انرژی در گلدمن ســاکس پیش 
بینی کرد اگر این موج ابتال مانند موجهایی باشد که پیش از 
این مشاهده کرده ایم، در این صورت برای رشد اقتصادی در 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ منفی خواهد بود اما اگر احیای 
متعاقبی وجود داشــته باشد، تقاضا برای نفت که در اوایل 
نوامبر برای مدت کوتاهی به سطح پیش از شیوع کووید ۱۹ 
صعود کرده بود دوباره در طول ســال ۲۰۲۲ به رکوردهای 
بــاالی جدیدی می رســد.بهبود مصرف در ســال ۲۰۲۱ 
تولیدکنندگان را غافلگیر کرد و تنشــها میان کشــورهای 
تولیدکننده بزرگ و مصــرف کنندگان بزرگ جهان مانند 

آمریکا، چین و هند را افزایش داد. افزایش چشمگیر قیمت 
بنزین در اوایل ســال ۲۰۲۱ باعث شــد جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا از اوپک پالس بخواهد تولیدش را که ماهها 
محدود کرده است را افزایش دهد. با این حال تولیدکنندگان 
عضو اوپک برای باال بردن ســطح تولید مشکل دارند و این 
امر نرخ پایبندی آنها به توافق محدودیت عرضه را به شدت 
افزایش داده است.صنعت شیل آمریکا هم برخالف گذشته 
به قیمتهای باالتر واکنش نشان نداده و تسلیم فشار سرمایه 
گذاران برای محدود نگه داشتن هزینه ها شده است. طبق 
آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، میانگین تولید نفت آمریکا 
در ســال ۲۰۲۱ به ۱۱.۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه 
با حدود ۱۳ میلیون بشــکه در روز در اواخر ســال ۲۰۱۹ 
می رسد.بر اساس گزارش رویترز، کلودیو گالیمبرتی، نایب 
رییس ارشــد بخش تحلیل شرکت »ریستاد انرژی« اظهار 
کــرد: کانادا، نروژ، گویان و برزیل در ســال آینده به عرضه 

نفت اضافه می کنند. 

رشد مصرف نفت 
توقف ناپذیر می ماند
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی ایران

 بخش های تولیدی سهم مناسبی از تسهیالت بانکی ندارند
رئیس اتاق بازرگانی ایــران گفت: غیرقابل پیش بینی بودن 
قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی ثباتی قوانین و دشواری 
تأمین مالی از بانک ها، سه مؤلفه ای است که از تابستان 97 تا 
تابستان 1400 به طور ثابت نامناسب ترین مؤلفه های محیط 
کسب و کار کشــور بوده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، غالمحســین شــافعی دیروز در نشست 
هم اندیشــی با رئیس کل بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی 
ایران برگزار شد اظهار داشت:  حضور رئیس کل بانک مرکزی 
در پارلمــان بخش خصوصی حــاوی پیام های مثبتی برای 
فعاالن بخش خصوصی اســت زیرا از نگاه بخش خصوصی 
بخــش عمده ای از مشــکالت فعلی در نهــاد بانک مرکزی 
قابل حل اســت.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: به استناد 
گزارش پایش محیط کســب و کار از نظر فعاالن اقتصادی 
سه مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن قیمت و تغییرات قیمت 
مواد اولیه، بی ثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانک ها 
سه مؤلفه ای است که از تابســتان 97 تا تابستان 1400 به 
طور ثابت نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار کشور 
بوده است و بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک 
مرکزی است و بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش 
می دهد.وی در ادامه به برخی محورهای ناکارآمدی در حوزه 
مالی و پولی کشــور اشــاره کرد و گفت: انحراف تسهیالت 
بانکی از فعالیت های تولیدی یکی از این ناکارآمدی ها است 
به طوری که سهم تســهیالت بانکی به بخش های تولیدی 
شامل صنعت، معدن و کشاورزی 40 درصد از کل تسهیالت 
بانکی را در سال 99 تشکیل داده است. همچنین سهم بخش 
صنعت و معدن از مانده تســهیالت بانکی در سال 85، 30 
درصد و در سال 95 عدد  17 درصد بوده است.شافعی اظهار 
داشت:  سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیالت در سال 78 
در مجموع 28 درصد و در ســال 95 به 9.6 درصد رســیده 
است و سهم بخش صادرات در سال 78 از تسهیالت بانکی 
5.4 درصد و در ســال 95 به نیم درصد رسیده است که این 
آمار نشان می دهد بخش های تولیدی و مولد سهم خوبی از 

تسهیالت بانکی نداشته اند.

 ســلطه دولت ها بر بانک مرکزی تالش ها را بی نتیجه 
می کند

وی اظهار کرد: این آمارها نشــان می دهــد که بخش های 
تولیدی ومولد سهم بایســته ای از منابع و تسهیالت بانکی 

کشور دریافت نمی کنند و با توجه به حاشیه سود باال و بازده 
کوتاه مدت و ریسک فعالیت های غیرمولد و سفته بازی نه تنها 
موجب انحراف سرمایه و سپرده های بانکی و ایجاد تنگناهای 
مالی برای بنگاه های مولد شــده است بلکه پیامدهای منفی 
نیز در بازار مســکن، طال، ســکه و ارز داشته است.وی بیان 
کرد: بنابراین باید توجه داشــت که اصالح این رویه نیازمند 
نظارت هــای الزم از طرف نهاد پولــی با مقید بودن به نظام 
بانکی به ابالغیه ها و مصوبه های اعالمی در خصوص ســهم 
اعطای تســهیالت به بخش های مختلف است.شــافعی در 
ادامــه به موضوع عدم اجرای کامــل قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیــر و ارتقاء نظام مالی کشــور پرداخت و خطاب به 
رئیس بانک مرکــزی گفت: همانگونه کــه می دانید طبق 
ماده 21 رفع موانع تولید مصوبه ســال 1394 بانک مرکزی 
موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای 
واحدهــای صنعتی، معدنی، کشــاورزی، صنوف، بنگاه های 
دانش بنیــان، حمل و نقل و شــرکت های صادراتی در حال 
کار حداکثر ظرف مدت ســه ماه از تاریــخ ابالغ این قانون 
دســتورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش 
را تدوین و به شــبکه بانکی کشــور ابالغ کند که متأسفانه 

اقدام مؤثری در عمل در این خصوص هنوز مشــاهده نشده 
است.رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بنابراین بخش 
خصوصی به استناد ماده 21 از مدیریت جدید بانک مرکزی 
تقاضا دارد تسریع در راه اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار 
دهد.شافعی به موضوع حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق 
ثبات در بازار ارز اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به تعبیر کارشناسان این 
نرخ ارز کاماًل قیمتی اســت و به عبارتی کوچک ترین تغییر 
در نــرخ ارز کل متغیرهای اقتصــادی را متأثر می کند. لذا 
ثبــات در این بازار به معنای ثبــات در محیط اقتصاد کالن 
کشــور است.وی بیان داشت: هرگونه بی ثباتی در این متغیر 
کلیدی می تواند تبعات بســیار منفی بــرای همه بازیگران 
جامعه از دولت تا تولیدکننــدگان و صادرکنندگان و عموم 
مردم به همراه داشــته باشد.شــافعی بیان داشت:  در بخش 
تولید همانگونه که می دانیم ساختار تولیدات داخلی کشور 
از نظر تأمین مواد اولیه وابســتگی باالیی به خارج از کشور 
دارد بنابرایــن با جهش های مکرر نــرخ ارز قیمت کاالهای 
تولیــدی داخلی افزایش پیدا می کند کــه این امر منجر به 

افزایش ســطح عمومی قیمت ها، کاهــش تقاضای مؤثر در 
بازار و افزایش هزینه های حقیقی دولت به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده در کشور می شود و از این زاویه نهایتاً به کسری 
بودجه دامن می زند.رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: 
عالوه بر این در شرایط نوسانات نرخ ارز غیرقابل پیش بینی 
بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصوالت اتفاق می افتد 
که موجب برگردانی فعاالن اقتصادی و جامعه می شــود از 
طرفی قیمت ارز در شکل گیری انتظارات تورمی اثرگذار است 
و به رونق فعالیت های ســوداگرانه و داللی منتهی می شود 
بنابرایــن تقاضا داریم تمهیدات الزم برای افزایش عرضه ارز 
البته ارز حاصل از صادرات و ایجاد ثبات در بازار را در دستور 
کار خود قرار دهید.شافعی در خصوص بازگشت ارز صادراتی 
بیان داشت: تحریم های بین المللی و محدودیت های ناشی از 
فقدان محدودیت های بانکی مشکالت عدیده ای را در مسیر 
بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است و در اینباره 
بخش خصوصی تأکید دارد که باید تمهیدات عقالیی برای 
افزایش عرضه ارز اندیشیده شود. چگونه، به جای فشار بیش 
از حد به فعاالن اقتصادی، اقدامات تشویقی در جهت افزایش 
ارز در دستور کار قرار گیرد.وی افزود: اتاق ایران در راستای 
افزایش کارآیی این سیاســت ها برای تأمیــن ارز مورد نیاز 
کشور و کاهش موانع برای صادرکنندگان پیشنهاداتی دارد 
که آنها را ارائه خواهیم کرد.شافعی با تأکید بر اهمیت موضوع 
شفاف ســازی آماری بیان داشت: متأسفانه مشاهده شده در 
مواجه با مشکالت اقتصادی کشور به جای اتخاذ سیاست ها و 
رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری 
در گزارش های رســمی در اولویت قرار گرفته و به نوعی به 
جای حل مسأله به پاک کردن صورت مسأله اکتفا شده است.

وی گفت: بدیهی است این راهبرد نه تنها در حل مشکالت 
توفیقی نداشته بلکه در عمل منجر به ضربه به اعتماد بخش 
خصوصی شــده و زمینه را برای آمارسازی های غیررسمی و 
غیرکارشناسی مهیا کرده اســت.رئیس اتاق بازرگانی ایران 
بیان داشــت: بنابراین انتظار می رود بانک مرکزی در دولت 
جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به صورت مرتب و 
شفاف و به موقع اکتفا کند تا فضای گفت وگوی کارشناسی 
برای اســاتید دانشــگاه ها و فعاالن اقتصادی و کارشناسان 
فراهم شــود.وی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه 
دولت باشد همه تالش های بی نتیجه است و امیدواریم بانک 

مرکزی استقالل خود را به دست آورده و حفظ کند.

در دیدار مدیرعامل فوالد هرمزگان با فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران:

فوالد هرمزگان برای بومی سازی نیازهای 
صنایع دریایی اعالم آمادگی کرد

دکتر عطااهلل معروفخانی در دیدار با امیر دریادار ایرانی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ، 
نیروی دریایی را  تأمین کننده امنیت منطقه و ســایه 
این امنیت را  ضامن فعالیت تالشگران و صنعتگران در 
جبهه اقتصادی خواند.مدیرعامل فوالد هرمزگان با بیان 

اینکه همکاری دوجانبه خوبی بین صنایع دریایی و صنعت فوالد کشــور بر قرار 
است اظهار داشت: فوالد هرمزگان قادر به تولید فوالد های با استحکام باال می 
باشد و هم اکنون نیز بخشی از گریدهای مورد نیاز صنایع دریایی را تامین می 
کند . وی با اشــاره به توان باالی متخصصان داخلی و پیشــرفتی که در صنایع 
فوالدی ایجاد شــده گفت : ما دارای پیشرفته ترین خط تولید تختال هستیم و 
بــا کیفیت ترین محصول فوالدی را تولید می کنیم و می توانیم نیاز های مورد 
نیاز سایر صنایع را تولید نمائیم.دکتر معروفخانی آمادگی خود را برای همکاری 
بیشتر با صنایع دفاعی اعالم و اظهار دشت: مشتاقیم تا نیاز های  صنایع دفاعی 
کشور مخصوصا صنایع نیروی دریایی  را با بررسی های کارشناسی و استفاده از 
دانش داخلی ، بومی ســازی کرده و این نیازها را رفع نمائیم.امیر دریادار ایرانی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در این دیدار اظهار داشت: 
برای ما افتخار بزرگی است که فوالد هرمزگان را در مدارج باالتر ببینیم و خطاب 
به دکتر معروفخانی گفت: با این روحیه ای که من از شما میبینم این مهم قطعاً 

رقم خواهد خورد.

تولید محصوالت با کیفیت و مورد نیاز کشور 
 دستاورد بزرگی برای ذوب آهن 

اصفهان است
حجت االسالم والمسلمین محمد شریفانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه آزاد اســالمی، یکم دی ماه در حاشیه بازدید از ذوب آهن 
اصفهان در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشــکار گفت: ما هر سال با نمایندگان 
این نهاد در واحدهای دانشگاه آزاد اسامی سراسر کشور یک نشست برگزار می 
کنیم و در این نشســت ها با تبادل نظر به ارایه راهکار برای مشــکالت موجود 
می پردازیم . در حال حاضر نیز بنا به اهمیت ارتباط صنعت و دانشــگاه و نقش 
محوری ذوب آهن اصفهان در صنعت به ویژه صنایع فوالدی کشور و به منظور 
افزایش آگاهی همکاران خود در مورد آخرین پیشرفت ها، تحقیقات و تحوالت 
تولیدی ذوب آهن اصفهان، این شــرکت را برای محل برگزاری نشســت خود 
انتخاب کردیم.وی افزود: ذوب آهن اصفهان از بزرگترین و پیشرفته ترین صنایع 
کشور است و نمایندگان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسامی با حضور 
در این شــرکت و کسب اطالعات الزم، نیازها، یافته ها و حاصل مشاهدات خود 
از زحمات کارکنان و صنعتگران را به اســاتید و دانشجویان منتقل خواهند کرد 
شــریفانی افزود: من با 30 سال سابقه کار و حضور در دانشگاه ها، فرایند تولید 
آهن، پیشــرفت و دســتاوردهای ذوب آهن اصفهان برایم جذاب و جالب بود و 
اعتقاد دارم تولید محصوالت با کیفیت و مورد نیاز کشــور دستاورد بزرگی برای 

ذوب آهن اصفهان است.

در همایش ملی زلزله و تبعات اجتماعی عنوان شد؛
 اقدامات گهرزمین ستودنی است

در همایــش ملی زلزله و تبعــات اجتماعی از اقدامات 
گهرزمین تجلیل شــد.به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین همایش ملی 
زلزلــه و تبعات اجتماعی با حضور معاون وزیر و رئیس 
ســازمان بحران کشــور، معاون وزیر راه و شهرسازی، 

اســتاندار کرمان، معاون توسعه مدیریت و ســرمایه انسانی شرکت گهرزمین و 
جمعی از مســئوالن کشوری و استانی در سالن پرســتو ارگ جدید بم برگزار 
شد.این همایش بمناسبت فرارسیدن سالروز زلزله بم و روز ایمنی در برابر زلزله 
برگزار شد.در این همایش از شرکت سنگ آهن گهرزمین بواسطه همکاری این 
مجموعه با هالل احمر در راستای مسوولیت های اجتماعی از جمله ساخت مرکز 

توانبخشی منوجان و کمک های بالعوض تجلیل شد.

شورای رقابت رسماً از بازار خودرو حذف شد
شــورای رقابت اعــالم کرد دیگــر در خصوص 
قیمت گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد .به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد 
از انتقادات چند ســاله به عملکرد شورای رقابت 
در روند تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو 
این شورا با ارسال اطالعیه ای رسماً اعالم کرد که 
دیگر در روند قیمت گذاری خودرو دخالتی ندارد.

در اطالعیه مرکز ملی رقابت آمده است:
براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( رســیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از 
جمله تدوین و ابالغ دســتورالعمل های تنظیم قیمت این بازار فعاًل بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.براین اساس از این پس 
شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی 
به شکایات شهروندان در خصوص قیمت گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، 
لذا شایسته است که شهروندان محترم در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، 
شکایت خود را از طریق مراجع ذیصالحی چون وزارت صمت، دادگاه های عمومی، 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... 

پیگیری نمایند.

فرصت استثنائي
 فروش امالک و اراضی مسکونی، تجاری و آموزشی بصورت نقد و اقساط

آگهي مزايده و فراخوان عمومي شماره 2
اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد امالک و اراضی مسکونی، تجاری و آموزشی خود را با جزئيات مندرج در 
اسناد مزایده و فراخوان با بهره گيري از سامانه تداركات الکترونيکي دولت )www.setadiran.ir( و با شماره  مزایده ذیل 

بصورت الکترونيکي به فروش برساند.

موضوعشماره مزایدهردیفموضوعشماره مزایدهردیف

مزایده واحد مسکونی پروژه طرح و آمایش62000003559000012مزایده واحدهای تجاری مجتمع مهستان12000003559000007

مزایده واحد مسکونی پروژه خانه گستر یکم72000003559000013مزایده ساختمان 60 واحدی محمدشهر22000003559000008

مزایده واحد مسکونی مجتمع رز82000003559000014مزایده واحدهای تجاری مجتمع نيستان32000003559000009

فراخوان اراضی با كاربری ورزشی92000003559000015مزایده زمين تجاری مسکن مهر ماهدشت42000003559000010

فراخوان اراضی با كاربری درمانی102000003559000016مزایده واحد تجاری مجتمع شيالن بنا52000003559000011

زمان انتشار در سایت: ساعت 09:00  صبح روز یکشنبه مورخ 1400/10/05
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 10:30 روز  شنبه مورخ 1400/10/18

تاریخ بازدید: از تاریخ 1400/10/05 لغایت 1400/10/18 بجز روزهاي تعطيل از ساعت 09/00 صبح لغایت ساعت 13/00  
آخرین مهلت ارسال اسناد و پيشنهاد قيمت: ساعت 14/30 روز  شنبه مورخ 1400/10/18

زمان بازگشایي: ساعت 09/00 صبح روز یکشنبه  مورخ 1400/10/19
زمان اعالم به برنده: روز دوشنبه مورخ 1400/10/20

همچنين رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد:
1- برگزاري مزایده و فراخوان صرفاً از طریق ســامانه تداركات الکترونيکي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآیند مزایده شامل 
دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمين شركت در مزایده )ودیعه(، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشایي پاكات، اعالم به برنده، واریز 

وجه مزایده و ... در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مي باشد.
2- پيشنهاد مي گردد با توجه به تعدد امالک و واحدها و اراضي قابل فروش در مزایده، قبل از ارائه پيشنهاد قيمت، از واحدهاي 

مربوطه و اراضي بازدید بعمل آورید.
3- تعهد پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوبه 22/دي ماه/1337.  
4- الزم به ذكر است كليه مراحل شركت در مزایده از طریق سامانه تداركات الکترونيکي دولت صورت خواهد پذیرفت و این امر 
مستلزم ثبت نام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور مي باشد. لذا كليه  عالقمندان به شركت در مزایده مي بایست 

جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونيکي )توكن( با شماره 1456 تماس حاصل نمایند:
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت www.setadiran.ir  بخش »ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

الزم به ذكر است متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و تکميلي مي توانند از طریق ذیل اقدام نمایند:
1- از طریق مراجعه حضوري به نشــاني كرج- رجایي شهر)گوهردشت(- بلوار رستاخيز- خيابان سوم غربي – اداره كل راه و 
شهرسازي استان البرز - اداره واگذاري تلفن تماس: 35830000-026 داخلي 1111- 2228   اداره پيمان و  رسيدگي داخلي 2231 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز

نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

 شركت سرمايه گذاری هماك پارس
 )سهامي خاص(

بدینوســیله از کلیه ســهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت که رأس ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 
در نشانی: تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، گلستان دوم، 
خیابان پژوهش پالک 13برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- بررسی موضوع شمولیت ماده 141 الیحه اصالحی قسمتی 
از قانــون تجــارت و اخذ تصمیم در خصــوص بقاء یا انحالل 

شرکت.
2- در صورت تصویب انحالل شرکت، انتخاب مدیر تصفیه و 

تعیین نشانی محل تصفیه.
3- در صورت تصویب بقاء شرکت، کاهش اجباری سرمایه.

4- سایر امور که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

به شماره ثبت  208360 و شناسه ملی 10102498847

هیأت مدیره
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رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛گزیده خبر

ابالغ بخشنامه ای برای تسهیل صادرات، بزودی
رییــس کل بانــک مرکزی از ابالغ بخشــنامه ای برای تســهیل صــادرات و عملکرد 
صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دکتر علی صالح آبادی 
در نشســت هم اندیشی با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت و 
بخش خصوصی جزیره جدا از هم نیســتند و در کنار هم قرار داریم، اظهار کرد: ایجاد 
کمیته مشترک شامل همه دستگاه های دولتی مرتبط و بخش خصوصی ضروری است 
و از این ایده استقبال می کنیم.رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به این همکاری و 
تعامل خوشبین هستم و اعتقاد دارم سال آینده بهتر از امسال خواهد بود.صالح آبادی از 
ابالغ بخشنامه ای برای تسهیل صادرات و عملکرد صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر 
داد و گفت که این موضوع در جلسات با وزیر صمت تصمیم گیری شده که به زودی ابالغ 
می شود. رییس شورای پول و اعتباری خاطرنشان کرد: کارگروه مشترکی با وزیر صمت 
تشــکیل دادیم و مرتب جلســه داریم که این تعامل با همکاری بخش خصوصی تداوم 
خواهد یافت.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برگشت ارز صادراتی جزو اولویت های 
کشور اســت و حتی اگر تحریم هم برداشته شود بازگشت ارز حائز اهمیت خواهد بود 
اما مهم اســت که صادرکننده ضرر نکند و قیمت  خریــد ارز از صادرکنندگان منطقی 
باشــد.صالح آبادی با تاکید براینکه تحریم های خارجی را می توان پشت سر گذاشت اما 
مشکالت داخلی جزو موضوعات کلیدی است که جز با تعامل حل نمی شود، اظهار کرد: 

خوشبین هستیم که با همکاری بخش خصوصی  به وضعیت مناسبی برسیم.

نرخ ارز در سامانه نیما و بازار متشکل نوسان چندانی نداشت
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته وضعیت ارزی بهتر 

بوده است، گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۶.۵ میلیارد دالر تامین ارز داشتیم که این 
آمار در ۹ ماهه ســال جاری سال جاری ۴۰ میلیارد دالر بوده است.صالح آبادی با تاکید 
بر اینکه ســال آینده بهتر از امســال خواهد شد، گفت: در ۹ ماهه امسال ۳۹ میلیارد و 
۸۹۵ میلیون دالر ارز اعم از ارز نیما، ترجیحی و اشــخاص تامین شــد و این در حالی 
است که در سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دالر تأمین ارز به روش های مختلف 

ثبت شد.وی تصریح کرد: بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی و عرضه 
مناسب ارز در سامانه نیما باز می گردد. خوشبختانه پتروشیمی ها عدد خوبی به سامانه 
نیما واریز کرده اند که نشان می دهد وضعیت صادرات شأن بهبود یافته است.رییس کل 
بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه نرخ ارز در سامانه نیما دستوری نیست، اظهار کرد: 
در ســامانه نیما که صادرکنندگان عرضه ارزهای غیرنفتی را دارند ثبات خوبی داشتیم. 
نرخ ارز نوساناتی در این سامانه نداشته که این امر  در بازار متشکل ارزی نیز همینطور 
اســت.رییس شورای پول و اعتبار افزود: صادرکنندگان مجاز هستند هر مقدار ارز برای 
رفع تعهد ارزی می خواهند در بازار متشکل عرضه کنند که نرخ متفاوتی هم نسبت به 
نیما دارد که طبیعی است. مکانیزم قیمتی در این بازار براساس عرضه و تقاضا است که 

البته در سامانه نیما نیز نرخ دستوری اعمال نمی شود و تابع عرضه و تقاضاست.

اجرای آزمایشی دستورالعمل زنجیره تامین
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای آزمایشی دستورالعمل زنجیره تأمین خبر داد و گفت: 
البته این موضوع هنوز نهایی نشــده اســت و دراین باره با چند بانک، وزارت صمت و 
اقتصاد مذاکراتی انجام شــده تا این طرح را به صورت پایلوت اجرا کنیم. در همین باره 
تصمیم داریم با اســتفاده از نظرات بخش خصوصی کار را به اجرای نهایی برسانیم.وی 
تصریح کرد: در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی باالست چون ما به صورت 
مجزا نگاه می کنیم اما در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود، تولیدکننده مواد اولیه 
را می خــرد و با ضمانت بانــک اوراقی را صادر می کند که بانک تضمین می کند و آن را 
در اختیار حلقه های بعدی قرار می دهــد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای 
تولیدی کاهش می دهد.صالح آبادی افزود: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای تمرکز بر 
پول در شاخص های کالن اقتصاد اثر مثبتی می گذارد. باید خلق نقدینگی قاعده مند شود 
بنابراین اســتفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مانند LC داخلی می تواند نیاز به نقدینگی 

را کم کند.

هدایت بانک مرکزی به سمت استقالل بیشتر
صالح آبادی با اشاره به انتشار آمارهای اقتصادی در زمان های منظم، اظهار کرد: یکی از 
ریشــه های تورم سلطه سیاست های مالی بر نظام پولی است. در طول سالیان متمادی 
اقتصادمان نفتی بوده و سیاســت مالی بر پولی غلبه داشــته است که یکی از مشکالت 
اقتصاد ایران همین موضوع اســت. بودجه دولت ها همواره از محل نفت تأمین شده در 
حالی که در دنیا سیاســت های مالی مســتقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش 
اقتصاد کالن و پیش بینی پذیر کردن آن اســت و دولــت از محل های دیگری بودجه 
خــود را تأمین می کند.وی افزود: وقتی درآمدها نفتی باشــد و بانک مرکزی ارز نفتی 
بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می شود بنابراین سعی می کنیم اتکا به 
درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقالل بیشتر هدایت کنیم.وی 
گفت: همچنین حل مشکل ناترازی بانک ها در دستور کار است که البته همکاری بانک ها 
را می طلبد. همچنین درباره حمایت از تولید، افزایش تسهیالت در بخش مولد کشور و 

ارائه دستورالعمل زنجیره تأمین نیز برنامه هایی در دستور کار داریم.

مدیرعامل بیمه تعاون:
نماد بیمه تعاون به زودی در بازار اصلی پایه 

فرابورس درج می شود
مدیرعامــل بیمه تعاون گفت: نمــاد بیمه تعاون به زودی در بــازار اصلی پایه 

فرابورس درج می شود و مقدمات و نامه نگاری های این امر انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از خبرگزاری فارس، یونس مظلومی 
در نشست خبری خود با خبرنگاران در تبریز با تاکید بر اینکه سرعت پرداخت 
خسارت اصلی ترین مزیت رقابتی بیمه تعاون است، افزود: برای ارتقای رضایت 
خسارت گیرندگان بیمه تعاون مرکز سنجش ویژه رضایت خسارت گیرندگان راه 
اندازی شده و این مرکز ملکف است تا زمانی که رضایت کامل بیمه گذاری که 
خســارت دریافت کرده را اخذ نکرده است پی گیر جلب رضایت وی شود و این 
مرکز در بیمه های دیگر وجود ندارد.وی افزایش تعداد شرکت های بیمه ای به 
دلیل گشایش در این صنعت در مدتی کوتاه را یکی از دالیل برخی رقابت های 
ناسالم این حوزه دانست و افزود: خوشبختانه در مجموعه بیمه تعاون بجز بیمه 
نامه های کسب و کار که به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی ما محسوب می 
شود، در سایر حوزه های بیمه ای تنها به دنبال افزایش سودآوری خود هستیم 
نه رقابت با دیگر شرکت ها.مدیر عامل بیمه تعاون خاطر نشان کرد: بنگاه های 
اقتصادی عالوه بر فعالیت اصلی خود، برخی مســئولیت اجتماعی نیز دارند که 
بیمه تعاون در این خصوص در ســال ۹۸ زنگ بیمه مدارس را با هدف آشنایی 
دانش آموزان با مفاهیم بیمه ای به زبانی ساده و قابل فهم اجرا کرد و در دوران 
کرونا نیز این طرح با ارسال هدایا و بسته های آموزشی به دانش آموزان ابتدایی 

ادامه یافته و در برخی فعالیت های ورزشی نیز حضور داریم.

مهلت تسویه بدهکاران بانک توسعه تعاون تا 
پایان ۱۴۰۰ تمدید شد 

مهلت تسویه بدهکاران بانک توسعه تعاون تا پایان ۱۴۰۰ تمدید شدبه گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه تعاون ، براساس مجوز های بانک مرکزی ودر راستای 
»قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی کشور« مهلت استفاده از این قانون 
تا پایان اســفند ماه ۱۴۰۰ تمدید شد،بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مدیریت کرونا درابالغیه ای تصریح کرد ،با عنایت به اســتمرار شرایط ناشی از 
کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شــده برای مشاغل و کسب و کارها ، به دلیل 
اینکه برخی از مشــموالن نتوانســتند با تســویه نقدی ، بدهی خود را تا پایان 
شــهریور ماه ۱۴۰۰ تعیین تکلیف و از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
شبکه بانکی اســتفاده کنند لذا مهلت زمانی برای بهره مندی از قانون تسهیل 
بدهی بدهکاران بانکی برای مشموالن برای آخرین بار از اول مهر ماه سال جاری 
به مدت شش ماه تا پایان اســفند ۱۴۰۰ تمدید می شود،همچنین مقرر شده 
است ، اعطای تســهیالت کرونا وهمچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیالت 
بانکی اعطایی تا پایان سال ۱۴۰۰ به کسب و کارهای فرهنگی ، هنری و رسانه 
ای آســیب دیده از بحران کرونا نیز تمدید گردد،گفتنی است ، »قانون تسهیل 
تســویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشــور« در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به بانک مرکزی ابالغ شد که بر اساس 
این قانون فرصتی فراهم شــد تا تولیدکنندگان دارای بدهی به شبکه بانکی تا 
پایان ســال ۹7 تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد 
تومان برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیالت معوق خود را به 

شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند،

بازگشت بانک سپه به عصر طالیی خود در حوزه فناوری
دکتر ابراهیمی: سپه در ۱۰۰ سالگی 

بزرگ ترین بانک دیجیتال خاورمیانه می شود
مدیرعامل بانک سپه ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت این بانک به عصر طالیی 
خود در حوزه فناوری، گفت: نخســتین بانک ایرانی هم زمان با سالگرد صدمین 
سال تأســیس، تبدیل شــدن به بزرگ ترین بانک دیجیتال خاورمیانه را جشن 
خواهد گرفت.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی 
در جمع کارکنان بانک ســپه استان خراسان رضوی به برنامه های تحولی برای 
تبدیل شدن بانک سپه به بزرگ ترین بانک دیجیتال خاورمیانه اشاره کرد و گفت: 
به منظور تحقق این هدف در ســال ۱۴۰۴ برنامه ریزی کرده ایم و در این برنامه 
سهم هر استان و واحدهای بانک مشخص شده است.مدیرعامل بانک سپه ضمن 
قدردانی از تمام مدیران و کارکنان این بانک در اســتان خراسان رضوی، تصریح 
کرد: پرچمداری بانک سپه در نظام بانکی کشور هدف اصلی همه ماست و برای 
تحقق آن تک تک همکارانم در اقصی نقاط کشــور به ویژه در استان های مهم و 
بزرگ نظیر استان خراسان رضوی باید نقش محوری ایفا کنند.وی ضمن اشاره 
به افزایش ظرفیت های بانک سپه بعد از ادغام در کنار برخی چالش ها گفت: برای 
حفظ و ارتقای عنوان نخســتین و بزرگ ترین بانک ایرانی باید از تمام تجارب و 

دستاوردهای بانک های ادغام شده و سپه استفاده کنیم.

دکتر غالمرضا سلیمانی در جمع مدیران عامل و مسئوالن ارشد صنعت بیمه:
 صنعت بیمه به نماد ثبات مالی تبدیل

 خواهد شد
منابع صنعت بیمه و شیوه صحیح سرمایه گذاری در این صنعت، عالوه بر رشد 
توانگری، به تورم زدایی و افزایش توان اقتصادی کشــور منتهی خواهد شــد.به 
گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا 
ســلیمانی که در جمع مدیران ارشد صنعت بیمه سخن می گفت، با اعالم این 
مطلب افزود: صنعت بیمه با مشارکت تمامی فعاالن، مدیران و کارشناسان زبده 
این حوزه توانسته است خود را به عنوان مدعی اصلی ثبات اقتصادی مطرح کند 
کــه این امر در کاهش میزان تــورم و افزایش ضریب امنیت اجتماعی، اهمیت 
خاصی دارد.رئیس کل بیمه مرکزی با تشریح آخرین دستاوردهای صنعت بیمه 
در یک سال اخیر به نقش موثر سرمایه گذاری هوشمندانه در صنعت بیمه اشاره 
کرد و اظهار داشــت: خرید اوراق مالی از محل ســپرده گذاری، سرمایه گذاری 
موثر در بورس و نهادهای توسعه محور مالی از مأموریت های صنعت بیمه برای 
تقویت ســاختارهای مالی کشور به شمار می رود.دکتر سلیمانی از ورود صنعت 
بیمه به عصر طالیی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: با ادامه روند جذب 
دارایی های خرد مردم به خصوص در رشته بیمه های زندگی و سرمایه گذاری 
در بازارهــای بزرگ می توان به آینده این صنعت، بیــش از پیش امیدوار بود.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همزیستی 
مســالمت آمیز و حرفه ای شبکه فروش و اســتارت آپ ها تاکید کرد و گفت: 
گسترش فعالیت الکترونیکی در صنعت بیمه از الزامات است و نهاد ناظر می تواند 
با تکیه بر سه مأموریت حمایت، هدایت و نظارت در تعادل بخشی به فعالیت های 
شبکه فروش، نقش آفرینی کند.وی از استارت آپ های بیمه ای خواست فقط به 

فعالیت در رشته شخص ثالث اکتفا نکنند.

بانک پارسیان یک هزار و۱۱7میلیارد ریال 
تسهیالت کرونایی پرداخت کرد

کسب وکارهای آســیب دیده ناشی از کرونا از آغاز شــیوع بیماری تاکنون 
۱،۱۱7 میلیارد ریال تســهیالت از بانک پارسیان دریافت کرده اند که روند 
پرداخت این تسهیالت تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد.بر اساس این گزارش؛ 
این بانک باهدف کمک به صاحبان کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، رونق 
اشــتغال و جبران بخشی از خســارات وارده به واحدهای تولیدی، بیش از 
۴۶۰۰ فقره تسهیالت به ارزش ۱،۱۱7 میلیارد ریال پرداخت کرده است که 
موجبات اشتغال زایی ۹ هزار نفر را نیز فراهم کرده است.گفتنی است؛ بانک 
پارسیان در راستای ایفای »مســئولیت های اجتماعی« با تنظیم مجموعه 
استراتژی ها و سیاســت های کالن در حوزه های گوناگون به صورت پیوسته 
اقدامات و فعالیت های متنوع و گســترده ای را در بخش های مختلف کشور 
باهدف محرومیت زدایی و ارتقای عدالت اجتماعی به انجام رســانده است.

توســعه و تعمیق اشتغال و حمایت از اقشار آسیب پذیر با جهت دهی منابع 
قرض الحســنه به طرح های اشتغال زا و همکاری با ســازمان ها و بنیادهای 
مردم نهاد کــه تمرکز اصلی آن ها بر موضوع فقرزدایــی و پاک کردن غبار 
محرومیت از چهره محرومان جامعه ازجمله این اقدامات است.همچنین این 
بانک در سال ۱۴۰۰ بر اساس منویات مقام معظم رهبری توانست با استفاده 
از قابلیت ها و ظرفیت های خود و در مسیر » پشتیبانی و مانع زدایی از تولید« 
، رفع مشکالت بنگاه های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین حمایت 
از کســب وکارهای دانش بنیان گام های مؤثری بردارد و به عنوان تسهیلگر و 
محرک چرخه های اقتصاد و تجــارت ، نام و جایگاه خود را بیش ازپیش در 

جامعه به عنوان بانکی پیشگام مطرح نماید.

معاونت بانکی کارآفرین تغییر کرد
با حکم دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین،آقای سهراب صادقی 
به عنوان معاون بانکی مدیرعامل  و دکتر علیرضا صادقی معاون ســابق امور 
بانکی را به عنوان مشــاور بانکی خود منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک کارآفرین، در حکم انتصاب دکتر بهاروندی به معاون جدید امور بانکی 
آمده است :« به پشتوانه سوابق ، تجربیات و توانمندی های تخصصی و حرفه 
ای شــما و همچنین  آگاهی به انتظارات و اهداف بانک، شــما را به سمت 
معاون بانکی مدیرعامل منصوب می کنم.”دکتر بهاروندی در مراسم تودیع 
و معارفه معاون جدید امور بانکی با اشاره به این که تغییر و تحول در بخش 
های مدیریتی اجتناب ناپذیر اســت، گفت: پست های مدیریت پست های 
موقت هستند و همیشه برای ارتقا نیازمند تغییر هستیم. دکترعلیرضا صادقی 
معاون ســابق امور بانکی که از  این پس در سمت مشاور بانکی مدیرعامل 
منصوب شــد، در  این مراســم با بیان این که ورودم به بانک کارآفرین در 
مســولیتی بود که با تغییر ساختار بانک همراه  شده بودگفت:پارادایم های 
جدید ایجاد شــده در ســاختار بانک موجب شد تا ســختی های زیادی را 
متحمل بشــویم و چارچوب های وجود نداشته را ساختیم، به همین جهت 
بایــد از همه همکارانم تشــکر کنم.وی با بیان این کــه تمام تالش خود را 
کردم که از همه تجاربم در این بخش اســتفاده کنــم ؛ افزود:در این مدت 
در چارچــوب اهداف بانک حرکــت کردیم و قطعا بعد از این نیز با توجه به 
برنامه و اهداف بانک کار سختی پیش روی این معاونت در بانک است.در این 
مراسم سهراب صادقی معاون بانکی مدیرعامل نیز با تقدیر از حسن اعتماد 
دکتر بهاروندی ابراز امیدواری کرد که با هم فکری و تالش همکاران بانکی 
در جهت بهبود وضعیت بانک و رسیدن به اهداف و برنامه بانک قدم برداریم 

و امانت دار خوبی برای هیات مدیره و بانک باشیم . 

با گذشت حدود یک ماه از انتشار خبر الزام کشور بحرین به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو 
غرامت به بانک های ملی ایران و صادرات ایران، جزئیاتی از این ماجرا مشــخص شد.به 
گزارش ایِبنا، به تازگی و در یک داوری بین المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری الهه، 
بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بر مبنای موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت از 
سرمایه گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند 
که پس از رسیدگی های مفصل، به محکومیت دولت بحرین منجر شد.جلسات استماع 
این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به 
پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی 
بودن مصادره غیرمســتقیم وضعیت سهامداری بانک های ملی ایران و صادرات ایران در 
بانک فیوچر بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل و 
معاهده دوجانبه سرمایه گذاری اعالم کرد.فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد 
و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و 

هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند. با وجود این موفقیت، دولت بحرین در 
آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را 
تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین که مشابه آن برای سرمایه گذاران 
ایرانی دیگری نیز انجام شده است، منجر به آن شد که بانک های ملی ایران و صادرات 
ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادالنه بازار دارایی شان در فیوچر بانک علیه دولت 
بحرین مطرح کنند.دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه های خارجی منتشر شد، در 
جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی 
برای مصادره پیشین اموال طرف های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک ملی ایران و 
بانک صادرات ایران و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون 
رعایت اصول دادرسی عادالنه و اعطای حق دفاع، دادرسی های کیفری متعددی را علیه 
طرف های ایرانی آغاز و به این منظور، اخبار مربوط به محکومیت طرف های ایرانی را در 

سطح وسیع در رسانه های خارجی منتشر کرد.

جزئیات صدور رای دیوان داوری الهه به نفع بانک های ملی و صادرات

تفاهم نامه همکاری بانک گردشگری و 
 فدراسیون ورزش های همگانی 

امضا شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک 
گردشــگری، مراســم رونمایی از کارت 
هــواداری ورزش هــای همگانــی بــا 
حضور حســین رحمتی قائم مقام بانک 
گردشــگری و افشــین مالیــی رئیس 

فدراســیون ورزش های همگانی برگزار شد و طی آن تفاهم نامه 
همکاری طرفین به امضا رســید. قائم مقام بانک گردشــگری در 
مراســم رونمایی از کارت هــواداری ورزش های همگانی گفت: 
ورزش همگانی در کشــور به ســطحی از ارتقا و بالندگی رسیده 
که با زندگی مردم آمیخته شــده و حرکت رو جلوی خود را ادامه 
خواهد داد. حسین رحمتی با بیان اینکه ورزش همگانی در سال 
های اخیر در بخش تکنولوژی و علمی متحول شده است، افزود: 
امروز ورزش همگانی یک پیاده روی ســاده نیســت و به سمت 
ورزش های گروهی سوق پیدا کرده و لذا همه باید به این موضوع 
مهم توجه کنند. وی ادامه داد: بانک گردشگری اثرگذاری خود در 
حوزه ورزش را در رشــته های والیبال و فوتبال)تیم پرسپولیس( 
نشان داده و کمک ها و حمایت های الزم را داشته است . اکنون 
نیز در نظر داریم از ظرفیت های بانک در کمک به تامین سالمت 
مردم اســتفاده کنیم.قائم مقام بانک گردشگری گفت: به دنبال 
تعامل و همکاری دو طرفه هســتیم تا بتوانیم از ظرفیت ورزش 
همگانی کشور ۲۰ میلیون عضو جذب کنیم و شرایط را برای بهتر 
شدن ورزش همگانی در بین مردم فراهم کنیم. رئیس فدراسیون 
ورزش های همگانی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه 
ورزش همگانی در کشــور از همکاری و حمایت بانک گردشگری 
تقدیر کرد و گفت: تمام اقداماتی که از ســوی فدراسیون ورزش 
های همگانی و بانک گردشگری صورت خواهد گرفت، در جهت 
ســاختن آینده ای روشــن برای مردم ایران اســت که بتوانیم با 
همکاری یکدیگر به سمت توسعه پایدار ورزش همگانی در کشور 
حرکت کنیم. افشین مالیی با بیان این که توجه و نگاه رسانه ها 

به سمت ورزش قهرمانی است.

با اقدام و پیگیری  سریع صندوق تامین خسارت های بدنی صورت گرفت؛ 
پرداخت خسارت 3۰ میلیارد ریالی حادثه واژگونی 

مینی بوس جاده کامیاران کردستان
در پی اقدامات و پیگیری های ســریع صندوق تأمین خســارت های بدنی خســارات مربوط به 
وقــوع حادثه ناگوار واژگونی مینی بوس در جاده کامیاران کردســتان مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به 
زیان دیدگان و بازماندگان این حادثه تلخ پرداخت گردید.به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین 
خسارت های بدنی؛ در پی وقوع حادثه واژگونی مینی بوس در جاده کامیاران کردستان در تاریخ 
۱۱ شهریور که باعث درگذشت ۱۵ تن از هموطنان گردید ، به علت عدم پوشش سقف تعهدات 
بیمه نامه در این حادثه صندوق تأمین خســارت های بدنی براساس ماده ۱۳ بیمه شخص ثالث 
جهت پوشش بیمه نامه و جبران کسری و کمک و حمایت از زیان دیدگان و بازماندگان این حادثه 
مبلغ دو میلیارد ریال برای هر زیان دیده تعیین و پرداخت گردید که جمع خسارات پرداخت شده 

این حادثه ۳۰ میلیارد ریال بوده است.

بانک توسعه صادرات ایران اختصاص داد:
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای تبلت و گوشی 

دانش آموزان مناطق محروم
بانک توســعه صادرات ایران به منظور تهیه تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان مناطق 
محروم یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اختصاص داد.این اقدام به موجب بند ۳ صورتجلســه 

مهرماه سال جاری شورای هماهنگی بانکها انجام شده است.

توسط بانک سامان  صورت گرفت:
پرداخت ۴98 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج در آذرماه

بانک سامان در طول آذرماه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۹۸ میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت 
کرده اســت.به گزارش سامان رسانه، بر اســاس اعالم بانک سامان، طي آذرماه سال جاري بانک 
سامان ۶۲۹ فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ ۴۹77۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.بر همین 
اساس، با احتساب پرداختي هاي آذرماه، بانک سامان از ابتداي سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه همین 
سال ۳۵۶۳ فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ ۲77۹۶۱ میلیارد ریال پرداخت کرده است.همچنین بر 
اساس همین گزارش، از ابتداي سال جاري تا پایان آذرماه، ۸۸۱۵ نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از 
بانک سامان هستند که از این تعداد 7۰۲۵ نفر در انتظار تعیین شعبه، 7۱۶ نفر در انتظار پذیرش 

در شعبه، ۹۵۸ نفر در انتظار تکمیل مدارک و ۱۱۶ نفر در انتظار اخذ وام هستند.

خرید ارز مسافرتی و دانشجویی الکترونیکی می شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: خریدار ارز می تواند بدون نیاز به حضور فیزیکی درخواست خود را همراه با مستندات الزم از طریق سامانه به صرافی های بانکی و غیربانکی ارسال 
کند و خرید خود را انجام دهد.به گزارش ایِبنا، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی مجدد فرآیند پرداخت ارز مسافری در صرافی ها گفت: با راه اندازی سامانه تا دو 
ماه دیگر پرداخت ارز مسافری و دانشجویی ساماندهی خواهد شد که بدون نیاز به حضور فیزیکی و به صورت الکترونیکی خواهد بود.دکتر علی صالح آبادی در حاشیه نشست 
هم اندیشی با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران و در جمع خبرنگاران، درباره سوء استفاده در حوزه ارز مسافری و دانشجویی با توجه به اینکه برخی برای دریافت ارز اقدام 
به خرید صوری می کنند، اظهار داشت: ما در حال ساماندهی مجدد نحوه پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و چند روز پیش نیز به کانون صرافان نامه ای ارسال کردیم 
و از آنها خواستیم تا مشکالت را به ما منتقل کنند و در روزهای آینده بخشنامه ای در تکمیل بخشنامه قبلی ابالغ می شود.وی با بیان اینکه جلوی سوء استفاده از سهمیه ارز 
مسافری و دانشجویی گرفته می شود، تصریح کرد: بر اساس سامانه جدیدی که قرار است راه اندازی شود، هر فردی که می خواهد ارز بخرد بدون نیاز به حضور فیزیکی می تواند 
درخواست خود را همراه با مستندات الزم از طریق سامانه به صرافی های بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد و بعد از آن می تواند مراجعه و به صورت فیزیکی 
ارز خود را دریافت کند. همچنین در حال بررسی هستیم که حتی ارز را به حساب های فرد واریز کنیم تا خریدار بتواند در هر نقطه ای از کشور از شعب بانکی، ارز خود را تحویل 
بگیرد.صالح آبادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قرار شده تا کمیته مشترکی بین بانک مرکزی وزارت صمت، گمرک و اتاق بازرگانی برای بررسی و 
حل مشکالت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی در حوزه پولی و مالی و تجاری تشکیل شود.وی با بیان اینکه وضعیت تامین ارز در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۲ 
ماهه سال گذشته بود که بخشی از آن به دلیل وضعیت مطلوب بازگشت ارز حاصل از صادرات بود، خاطرنشان کرد: با انضباط خوبی که در بودجه سال آینده پیش بینی شده 
است و همچنین چشم اندازی که در حوزه صادرات غیرنفتی و نفتی داریم، پیش بینی بنده این است که وضعیت درآمدهای ارزی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 

حتی با فرض تداوم وضعیت موجود و عدم لغو تحریم ها، بهتر از امسال خواهد بود.
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گزیده خبر
پوتین: 

 روسیه گزینه های مختلف برای پاسخ
 به ناتو دارد

مســکو - ایرنــا - والدیمیــر پوتین رئیس 
جمهوری روسیه اعالم کرد که روسیه گزینه 
های مختلف برای پاســخ به اقدامات پیمان 
ناتو دارد.به گزارش ایرنــا، پوتین در برنامه 
سیاسی »مسکو. کرملین. پوتین« در شبکه 
تلویزیونی روسیه۱ گفت: در صورت مخالفت 

آمریکا و پیمان ناتو با دادن تضمین های امنیتی به روسیه، پاسخ مسکو متفاوت 
خواهد بود.پوتین تصریح کرد: پاســخ روسیه گوناگون خواهد بود و بستگی به 
پیشنهادات کارشناسان نظامی روس به من در این رابطه خواهد داشت.در همین 
حال رئیس جمهوری روسیه خاطرنشان کرد که روسیه برای حصول نتایج مثبت 
در مورد این مساله )ارائه تضمین های امنیتی ازسوی پیمان ناتو و آمریکا( تالش 
می کند.  پوتین با بیان اینکه برای کســب توافق در این مورد امیدوار اســت، 
اظهار کرد: ما بر آن نیستیم که از نظر دیپلماتیک روندی را متوقف کنیم و برای 
این منظور پیشــنهاد نداده ایم بلکه می خواهیم به نتایجی در مذاکرات دست 
بیابیم و آن را در ســندی که ارائه کرده ایم، ازنظر حقوقی الزام آور کنیم.  وی 
ادامه داد: ما برای این منظور تالش می کنیم. وزارت امور خارجه روسیه پیشتر 
پیش نویس توافقنامه هایی بین مسکو و واشنگتن در مورد تضمین های امنیتی 
و توافقنامه اقدام های الزم برای تضمین امنیت فدراســیون روسیه و کشورهای 
عضو ناتو را به طرف آمریکایی تحویل داد.  پوتین پیشــتر گفته بود که تصمیم 
برای آغاز مذاکرات میان روسیه و آمریکا در مسائل مربوط به ارائه تضمین های 
امنیتی در اوایل ماه ژانویه سال آینده  را مثبت می داند.  رئیس جمهوری روسیه 
هفته گذشــته در این رابطه گفت: جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد 
برای مذاکره داد و ما به او پاســخ دادیم. به نظر من این رویکرد بسیار سازنده و 
سریع بود.پوتین با اشاره به اینکه پیشنهاد برای ارائه تضمین های امنیتی را به 
آمریکا و نائو ارائه کرده است، افزود: ما آماده ایم تا در سازمان امنیت و همکاری 
اروپا در این مورد مذاکره کنیم.  مقام های روســیه می گویند که ناتو و آمریکا 
در سالهای آخر فروپاشی شــوروی به میخاییل گورباچف رییس جمهوری این 
کشــور وعده داده بودند که به سوی شــرق گسترش نیابد اما در سه دهه اخیر 
خالف وعده خود عمل کرده است.روسیه همینک از آمریکا و ناتو می خواهد تا 
تسلیحات و زیرساخت های خود را در قلمرو اوکراین و گرجستان مستقر نکنند 
و از عضویت این دو کشور در پیمان ناتو خودداری کنند و تضمین های امنیتی 
نیز در این رابطه مطرح شده است و در غیر این صورت مسکو پاسخ نظامی می 
دهد.مذاکرات روسیه و امریکا در مورد تضمین های امنیتی اوایل ماه ژانویه آینده 
در ژنو برگزار خواهد شد.روسیه و ناتو نیز مقدمات برای برگزاری اجالس شورای 
روســیه-ناتو را فراهم می کنند و هنوز تاریح برگزاری این نشست تعیین نشده 
است.  برخی رسانه های روسی به نقل از ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان ناتو 
از امکان برگزاری نشســت شورای روســیه - ناتو در روز ۱۲ ماه ژانویه )۲۲ دی 

ماه ۱۴۰۰( خبر دادند.  

نشریه نشنال اینترست مطرح کرد

آیا روابط چین و آمریکا بهبود می یابد؟
- نشــریه نشنال اینترست در گزارشی با اشاره به فراز و فرودهای 
تاریخی در روابط واشنگتن و پکن به زوایای گوناگون چالش های 
کنونی دو طرف پرداخته و یادآور می شــود: عادی سازی روابط 

چین و آمریکا به شیوه گذشته به نظر ناممکن می آید.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای نشــریه نشــنال اینترست، بی 
تردید زمینه برای کاهش تنش ها و جلوگیری از تحرکات اضافه 
که به بحران های ناخواسته میان پکن و واشنگتن دامن می زند، 
وجــود دارد. اما تصورهای قبلی از عادی ســازی روابط میان دو 
کشــور آمریکا و جمهوری خلق چین ممکن است منسوخ شده 
باشد.»دنی روی« عضو ارشد اندیشکده »ایست وست سنتر« در 
مقالــه ای با عنوان »آیا روابط ایاالت متحده و چین روزی بهبود 
خواهد یافت؟« می نویســد: روابط بین آمریکا و چین دستکم از 
مارس ۲۰۲۰ )اســفند ۹۸(، زمانی که »ژائو لیجیان« سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین، به طرز بی سابقه ای سربازان آمریکایی 
و »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری وقت ایاالت متحده که ویروس 
کرونا را ویروس چینی خوانده بود، مسئول همه گیری کووید-۱۹ 
دانســت، وارد مرحله تازه و پرتنشــی شده است. حاال با گذشت 
نزدیک به دو ســال از آن زمان، ناظران به دنبال نخستین نشانه 
های بهبود در روابطی هســتند که در آن، هــر دو طرف ارزش 
همکاری و خطر تنش های لجام گسیخته را دریافته اند.  هرچند 
ممکن است تالش ها برای بهبود روابط، بیهوده باشد.نویسنده در 
ادامه می افزاید: پس از اینکه مقامات ارشــد واشنگتن و پکن در 
مارس ۲۰۲۱ )اسفند ۹۹( نشستی ستیزه جویانه در آالسکا برگزار 
کردند و نیز از بعد از مالقات مجازی »جو بایدن« رئیس جمهوری 
آمریکا و همتای چینی وی »شــی جین پینگ« در نوامبر )آبان 
۱۴۰۰( که بیشتر جنبه تجاری داشت، ناظران دریافتند وضعیت 
با قبل تفاوت دارد. چراکه در روزهای پس از این نشســت ها بود 
که هواپیماهای جنگی چین همچنان در آسمان تایوان به پرواز 
درمی آمدند و کارزار فشــار نظامی چنــد ماهه را ادامه دادند. به 
همین ترتیب، در ماه دســامبر )آذر ۱۴۰۰( دولت بایدن تحریم 
دیپلماتیک بازی های المپیک زمستانی به میزبانی پکن را اعالم 
کرد و اجالس سران کشــور بدون حضور چین و روسیه را برای 
دموکراسی را تشکیل داد؛ اقداماتی که با انتقاد شدید دولت چین 
همراه شد.هرچند رفتارهای این چنینی هرگز در روابط دو کشور 
غیرعادی نبوده و دو طرف در دوران پس از »مائو تســه تونگ« 
)رهبر جمهوری خلق چین( به طــور کلی از یک الگوی چرخه 
ای پیروی می کند و هر شکســتی به ســرعت جای خود را به 
بهبودی می دهد.یکی از این نمونه ها، ماجرای برخورد هواپیمای 

تجسسی »الکهید ئی پی۳« آمریکا با جنگنده »شن یانگ جی۸« 
چینــی بر فراز آبهای بین المللــی در نزدیکی جزیره هاینان در 
ســال ۲۰۰۱ است که منجر به کشــته شدن یک خلبان چینی 
و بازداشــت موقت خدمه آمریکایی و ایجاد یک بحران دوجانبه 
شــد. هر دو طرف طرف مقابل را مقصر این سقوط می دانستند؛ 
چینی ها از یک ســو با فرود هواپیمای آسیب دیده آمریکایی در 
فرودگاه چین بــدون مجوز مخالفت می کردنــد و آمریکایی ها 
چینی هــا را متهم به گروگان گرفتن نادرســت خدمه کردند. با 
این وجود، چهار ســال بعد، مقامات ارشــد ایاالت متحده اظهار 
داشــتند که روابط آمریکا و چین در بهترین حالت خود در سه 
دهه گذشــته بوده اســت.نمونه دیگر، مربوط به زمانی است که 
هواپیماهای آمریکایی به اشتباه بمب هایی را پرتاب کردند که به 
سفارت جمهوری خلق چین در بلگراد اصابت کرد و سه شهروند 
چینی را در سال ۱۹۹۹ کشت. دولت چین معتقد بود این حمله 
عمدی بوده و بعدها خواســتار غرامت شد، اما تصمیم گرفت که 
اساسا روابط با ایاالت متحده را تغییر ندهد. دو سال بعد، چین با 
حمایت واشنگتن به سازمان تجارت جهانی پیوست.به عقیده عضو 
ارشد این اندیشــکده آمریکایی، افول روابط مختصر بوده است. 
از لحاظ تاریخی، در هر دو کشــور اتفاق نظر وجود داشــت که 
حفظ یک رابطه ســازنده ارزش تحمــل چند تحول نامطلوب را 
دارد. اما امروز قطعیت کمی در خصوص بروز بهبود پس از رکود 

وجود دارد. زیرا شرایط اساسی تاثیرگذار بر روابط ایاالت متحده 
و چین تغییر کرده اســت.تا همین اواخر، ایاالت متحده از برتری 
باالتری نسبت به چین در قدرت نظامی و اقتصادی برخوردار بود 
و ایــن به برقراری روابط پایدار کمــک کرد.به عنوان مثال چین 
در موقعیتی نبود که آســیب جدی بــه ایاالت متحده وارد کند. 
بنابراین، واشــنگتن از این امتیاز برخوردار بود که رویکردی آرام 
نســبت به تقویت نظامی و اقتصادی چین بگیرد. بر این اساس، 
سیاســت واشــنگتن در قبال پکن به طور کامــل برای رقابت و 
بازدارندگی بسیج نشده بود، بلکه شامل تالش هایی برای تشویق 
ادغام چین در سازمان های بین المللی با هدف اجتناب از »رفتار با 
چین مانند یک دشــمن« بود.برای پکن، عدم توازن قدرت که به 
شدت به نفع آمریکا در دوره پس از جنگ سرد باقی ماند، به این 
معنا بود که چین نمی توانست مستقیما موقعیت راهبردی ایاالت 
متحده را در شرق آسیا به چالش بکشد و همچنین اراده پکن را 
بر کشورهای پیرامونی که بر خالف دستور کار چین تحت حمایت 
واشنگتن عمل می کنند، تحمیل نمی کرد.با این حال، امروز، آن 
دیفرانســیل قدرت تا حد زیادی کاهش یافته است. اگرچه شاید 
چین از نظر نظامی نسبت به ایاالت متحده برتری ندارد، اما ارتش 
آزادیبخش خلق اکنون به اندازه کافی قوی است که در سناریویی 
که نیروهای ایاالت متحده تالش می کنند پیروزی نظامی منطقه 
ای چین را رد کنند، هزینه های هولناکی بر نیروهای آمریکایی 

تحمیل کند. عــالوه بر این، اهمیت اقتصادی عظیم چین به آن 
یک اهرم اســتراتژیک پرقدرت می دهد. پکن می تواند از قدرت 
تجاری خود به عنوان ســالح علیه کشــورهایی که با آن همسو 
نیستند استفاده کند و از آن برای پیشبرد اهدافش در مناقشات 
سیاســی، مانند کره جنوبی و موضوع سامانه ضدموشکی »تاد« 
)سامانه موشــکی ضد بالیستیک که توسط شــرکت آمریکایی 
الکهید مارتین ساخته شده است( بهره ببرد. واقعیت مشکل ساز 
دیگر این اســت که جمهوری خلق چین شانس معقولی برای به 
دست گرفتن رهبری در توسعه فناوری های کلیدی آینده مانند 
هوش مصنوعی، تولید انرژی سبز، محاسبات کوانتومی و داروهای 
پیشرفته دارد.از این روز رســیدن چین به آمریکا به عنوان یک 
رقیب همتا، روابط دو طرف را دوباره تنظیم می کند. واشــنگتن 
اکنون جمهوری خلق چین را به عنوان یک دشــمن کنونی و نه 
به عنوان یک دشمن احتمالی آینده می بیند و آماده شدن برای 
جنگ احتمالی و اجتناب از همکاری هایی که ممکن اســت نفع 
راهبردی چین را در پی داشــته باشد، به یک نگرانی فوری برای 
آمریکا تبدیل شــده است.عالوه بر این، فضای سیاسی داخلی در 
هر دو کشور به طور فزاینده ای با بازگشت به حالت عادی دوجانبه 
قبلی مخالف است.کاهش شکاف قدرت با واشنگتن، به چین این 
جرات را داده تا برای تســریع انتقال رهبری در منطقه آســیا-

اقیانوسیه از واشــنگتن به پکن وارد عمل شود و حتی با ایاالت 
متحده به عنوان یک قدرت زیردســت رفتار کند.از سوی دیگر، 
امروزه جامعه تجاری آمریکا به اندازه ســابق قهرمان روابط خوب 
ایاالت متحده و چین نیســت. اگرچه کسب وکارهای آمریکایی، 
چین را به طور کامل رها نکرده اند، اما از برخی رویکردهای دولت 
چین در قبال همکاری های تجــاری با آمریکا گله مندی هایی 
دارند.کارشناسان معتقدند محتمل ترین راه برای خروج از شرایط 
کنونی می تواند یک بحران اقتصادی یا آشــفتگی سیاسی باشد 
که باعث می شــود ایاالت متحده یا چین از رقابت خارج شوند، 
شــبیه به نحوه خروج اتحاد جماهیر شــوروی و آمریکا از جنگ 
سرد.احتمال آشکار دیگر، دستیابی پکن و واشنگتن به تفاهم در 
مورد تقسیم و نفوذ راهبردی در منطقه خواهد بود. این خبر بدی 
برای متحدان ایاالت متحده و شــرکای نزدیک در منطقه است 
که از ســلطه چین می ترسند. هر معامله ای که برای چین قابل 
قبول باشد، شامل کنار گذاشتن حمایت ایاالت متحده از تایوان و 
احتماال امتیازات دیگری مانند موافقت با مالکیت چین بر دریای 
چین جنوبی، لغو اتحاد واشــنگتن با کره جنوبی... می تواند مایه 

ناخرسندی هم پیمانان آسیایی واشنگتن شود.
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گروهی از دانشمندان دانشگاه نیوســاوث ولز)New South Wales( راهی 
برای چاپ ســه بعدی سریع و ارزان پالستیک خود ترمیم شونده ایجاد 
کرده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، محققان دریافتند که 
افزودن پودری مخصوص به رزین مایع که در فرآیند چاپ سه بعدی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد می تواند به ترمیم مواد در صورت آسیب دیدگی 
 )LED(کمک کند.این ترمیم در دمای اتاق و تنها زیر نور دیود نورگسیل
انجام می گیرد. ایــن نور باعث ایجاد واکنش های شــیمیایی و جوش 
خوردن قطعات شکســته می شــود.در حال حاضر دستیابی به چنین 
نتیجه ای با قــرار دادن قطعات شکســته در چرخه های گرمایی انجام 
می گیــرد و همچنین نیاز به صرف ۲۴ ســاعت زمان دارد در حالی که 
این روش جدید در یک ســاعت انجام می گیرد.اگرچه چاپ سه بعدی 
به طور کلی باعث کاهش تاثیرات زیست محیطی می شود اما نمی توان 
 Nathaniel(»آن را سازگار با محیط زیست نامید.دکتر »ناتانیل کوریگان
Corrigan(، سخنگوی این تیم تحقیقاتی می گوید: با وجود حجم زیادی 
از پالستیک که در چنین فرآیندی دخیل است و چاپگرهایی که برای 
روزها کار می کنند، هر تاخیری برای تعمیر شکســتگی ها باعث صرف 
وقت و هزینه بیشتر شود. اما اکنون پالستیک ها می توانند به سرعت و 
به آسانی ترمیم شوند و در بسیاری از موقعیت ها می توان اجزاء شکسته 
را به جای دور انداختن، تعمیر و مورد اســتفاده قرار داد.او افزود: از نظر 
زیست محیطی فایده ی آشکاری وجود دارد زیرا نیازی نیست هر بار که 
یک ماده می شکند آن را از نو بسازید.  ما در حال افزایش طول عمر این 
مواد هستیم که در نهایت به کاهش زباله های پالستیکی ختم می شود.

یکی از دانشمندان دانشگاه »کمبریج« می گوید ممکن است سویه های 
بیشتری از ویروس کووید-۱۹ را در آینده ببینیم، اما سویه »امیکرون« 
می تواند آخرین سویه نگران کننده آن باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
آی ای، »بن کریشــنا«)Ben Krishna( محقق فوق دکترای ایمونولوژی و 
ویروس شناسی از دانشگاه کمبریج در مقاله ای می نویسد: اگرچه موجود 
زنده انگاشــتن ویروس ها هنوز در مجامع علمی محل بحث اســت، اما 
ویروس ها همانند همه موجودات زنده فرگشــت می یابند. این واقعیت 
در طول همه گیری بیماری کرونا به وضوح برای مردم آشــکار شــده 
است، زیرا انواع جدیدی از ســویه های این ویروس هر چند ماه یک بار 
ظاهر می شوند.برخی از این گونه ها در انتشار از فردی به فرد دیگر بهتر 
عمل می کنند و در واقع قدرت ســرایت بیشتری دارند و در نهایت در 
رقابت با ســویه های کمتر سرایت پذیر، به سویه غالب تبدیل می شوند. 
این توانایی انتشار و ســرایت بهبود یافته به جهش در پروتئین سنبله 
که به برآمدگی های قارچی شــکل روی ســطح ویروس گفته می شود، 
نســبت داده شده اســت که به آن اجازه می دهد به شکل قوی تری به 
گیرنده های »ACE۲« متصل شــود. »ACE۲« گیرنده هایی روی سطح 
ســلول های ما هستند که ویروس به آنها می چسبد تا بتواند وارد سلول 
شود و شروع به تکثیر کند.این جهش ها به نوع »آلفا« و سپس واریانت 
»دلتا« اجازه دادند تا در ســطح جهانی غالب شوند و دانشمندان انتظار 
دارنــد همین اتفاق در مورد »امیکــرون«)omicron( نیز رخ دهد.با این 
حال، ویروس نمی تواند به شکل نامحدود، بهبود یابد. قوانین بیوشیمی 
اینگونه می گوید که ویروس در نهایت به یک پروتئین ســنبله فرگشت 

می یابد که تا حد امکان با قدرت به گیرنده »ACE۲« متصل می شود. 

پالستیکی که با استفاده از نور 
خود را تعمیر می کند

»امیکرون« می تواند آخرین 
سویه نگران کننده باشد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad
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فولکس واگن ID. Buzz الکتریکی به زودی معرفی می شود
سر و زیادی قابل توجهی درباره فولکس واگن ID. Buzz جدید وجود داشته است. تاکنون تصاویر جاسوسی و تیزری زیادی از این خودرو با 
پوشش رنگارنگ خاص آن منتشر شده و به نظر می رسد به ماه های پایانی انتظار برای رونمایی رسمی این خودرو نزدیک شده ایم. فولکس 
واگن برای زنده نگه داشتن هیجان درباره این ون با استایل رترو تیزری رنگارنگ و کوتاه از ID. Buzz را منتشر کرده است.این تیزر در 
توئیتر و با چند پیام کوتاه همراه شده است. طبق گفته ژرمن ها این ون الکتریکی از DNA یک نماد سود می برد که منظور از این نماد 
خودروی کالسیک T۱ است که در اتاق کودکان دهه ۶۰ میالدی به عنوان پوستر دیواری حضور داشته است. فولکس همچنین می گوید 
سال ۲۰۲۲ سال ID. Buzz بوده و بله این خودرو از سال آینده روانه خط تولید و بازار خواهد شد.فعاًل چارچوب زمانی خاصی برای رونمایی 
یا تولید این خودرو اعالم نشده اما قرار است ID. Buzz اول روانه اروپا شده و به صورت خودروی شخصی و تجاری انجام وظیفه کند. این 
خودرو به صورت کمپر هم در دسترس خواهد بود اما مشتریان آمریکایی نباید درباره آن زیاد امیدوار باشند. فعاًل گفته شده این خودرو در 
آمریکا فقط به صورت ون مسافری عرضه خواهد شد.این تیزر جدید اولین نگاه ما به ون الکتریکی فولکس نیست زیرا شاهد حضور کوتاه 

آن در زمان معرفی ID.5 نیز بوده ایم و پروفایل جانبی بدنه نیز بدون پوشش های چندانی رؤیت شده است.

حریف ایران درخواست تغییر میزبانی داد
تیم ملی فوتبال سوریه با ارسال نامه ای به فیفا، تغییر میزبانی خود از اردن به امارات را درخواست کرد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از البیان، تیم ملی فوتبال سوریه یکی از حریفان ایران در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. بازی های خانگی سوریه به خاطر 
ناامنی در این کشور به میزبانی اردن برگزار شده است.اکنون سوری ها تصمیم گرفته اند که در دو بازی از ۴ بازی باقیمانده خود 
که میزبان هستند درخواست تغییر میزبانی بدهند، به طوری که فدراسیون فوتبال این کشور در نامه ای که به فیفا نوشت خواستار 
تغییر میزبانی از اردن به امارات در دو بازی برابر کره جنوبی و عراق شد.تیم ملی فوتبال سوریه در هفتمین بازی خود در انتخابی 
جام جهانی ۷ بهمن به مصاف امارات خواهد رفت و بعد از آن میزبان کره جنوبی اســت. دو بازی آخر سوریه هم به ترتیب برابر 
لبنان و عراق خواهد بود.تیم ملی فوتبال سوریه از ۶ بازی قبلی خود تنها ۲ امتیاز کسب کرده و در قعر جدول رده بندی گروه 

خود قرار دارد.در این گروه ایران با ۱۶ امتیاز صدرنشین است و کره جنوبی هم با ۱۴ امتیاز در رده دوم جای دارد.

هک ره دم هب نوعی دلش خون کنی جفا رب کسی شیب ازین چون کنی؟ تو روزی ز دست غم خود مرا
هب صحرا دوانی و مجنون کنی د تو نگویم هب کس حال بیدا
هک رتسم بگویند و افزون کنی نمی دارم از دامنت دست باز
گرم دامن دیده جیحون کنی

هچ سودم دهد؟ گر هن اکنون کنیربآنی هک رب من کنی رحمتی نبود این امگن اوحدی را بتو
هک با او دل خود دگرگون کنی

پیشنهاد

چهره روز

دانه زیر برف
کتــاب دانه زیر بــرف دنباله کتاب نان و شــراب از 
نویسنده ایتالیایی، اینیاتسیو سیلونه است. رمانی که 
ســیلونه آن را مهم ترین کتاب خود می داند و درباره 
آن می گویــد: »تنها کتابی اســت که جرات می کنم 
گاهی تکه هایی از آن را دوباره بخوانم. کتابی که باید 
با ذهنی آســوده و خیالی راحت آن را خواند.« فضای 
کتاب – مانند کتاب نان و شراب – در زمان حکومت 
موسولینی اتفاق می افتد. یعنی زمانی که کافون ها – به 
زبــان ایتالیایی یعنی دهقان بی چیز و فقیر – زندگی 
ســختی دارند و به حدی ضعیف شده اند که توانایی 
انجام هیچ کاری را ندارند. قهرمان داســتان – پیترو 
ســپینا – در تالش بود تا بــه کافون ها کمک کند و 

در پی کارهای انقالبی بود اما همان طور که در کتاب نان و شراب خواندیم او مجبور به فرار شد.
هنگامی که پیترو سپینا فرار کرد، کریستینا نیز به دنبال او روانه کوه پوشیده از برف شد و کتاب 
نان و شــراب با این فرار به پایان رســید. در دانه زیر برف می خوانیم که جسدی در کوه پیدا شده 
است. همگان فکر می کنند جسد پیترو سپینا است، چون کسی نمی دانست کریستینا نیز به دنبال 
سپینا به کوه رفته است. افرادی که از موضوع آگاه هستند با پیدا نکردن جسد پیترو سپینا، حدس 
می زنند که او زنده باشــد.از جمله افرادی که حدس می زند پیترو سپینا زنده باشد، مادربزرگ او 
یعنی دنا ماریا وینچنزا اســت. رمان دانه زیر برف با جســتجوی مادربزرگ برای پیدا کردن پیترو 
ســپینا آغاز می شود. مادربزرگ که خبرهای جدیدی شنیده است، در ابتدای کتاب سراغ پسرش 
و عموی پیترو سپینا می رود تا از او کمک بگیرد.یک نفر از اهالی همان جایی که پلیس بچه مان را 
پیدا کرد، پیش من آمد و گفت که او، موقع فرار، برخالف آنچه همه و حتی مقامات فکر کردند....

ناصر عبداللهی
آذر ۱۳۸5(   ۲۹ – )۱۰ دی ۱۳۴۹  عبداللهــی  ناصــر 
خواننــدهٔ پــاپ ایرانی اهل بندرعباس بود کــه در آغاز با 
ترانهٔ »ناصریا« به شــهرت رسید. ناصر عبداللهی در تاریخ 
۱۰ دی ۱۳۴۹ در محله ســیدکامل شهر بندرعباس زاده 
شد. پدرش عبدالرحمن عبداللهی کارگر بازنشسته بود و 
مادرش مهرنگار بندری نیایی خانه دار است. از ۱۳ سالگی 
به موسیقی عالقه مند شــد. فعالیت های هنری خود را از 
ســال های نوجوانی در صدا و سیما و حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی استان هرمزگان آغاز کرد.وی کار حرفه ای 
را به طور جدی از سال ۱۳۷۴ خورشیدی آغاز کرد. در سال 
۱۳۷5 همراه با همسرش به تهران آمد. محمدعلی بهمنی 
وی را به انتشــارات دارینوش معرفی کرد. پس از آن آلبوم 
های »عشق است« و »دوستت دارم« ناصر را این انتشارات ضبط و منتشر کرد. ناصر با انتشارات فوق دچار 
اختالفاتی شــد. پس از آن آلبوم های »بوی شرجی« توسط انتشارات شمیم جنوب، هوای حوا و ماندگار 
توسط انتشارات آوای نکیسا و پس از مرگ او، آلبوم رخصت توسط انتشارات آوای مهر میهن به بازار روانه 
شد.او چهار برادر و یک خواهر دارد. ناصر در هیجده سالگی با »فهیمه غفوری« اهل بندرعباس که سه سال 
از خودش بزرگ تر اســت ازدواج کرد. حاصل آن سه فرزند )دو پسر و یک دختر( به نام های نوید، نازنین و 
نامی است. نینا فرزند چهارم ناصر حاصل ازدواج او با فاطمه فهیمی است. فرزند دختر او، نازنین االن نوازنده 
و خواننده سبک پاپ است. او با بازخوانی چند ترانه از پدرش شهرت پیدا کرده است. در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸5 
خورشیدی ناصر عبداللهی به دالیل نامشخصی بی هوش شد. وی آن زمان در بندرعباس بود و سپس وی را 
برای درمان تخصصی به تهران منتقل کردند. عبداللهی پس از آنکه ۲۶ روز را در کما سپری کرد سرانجام در 

روز ۲۹ آذر و در ۳5 سالگی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران درگذشت. 

فرهنگ

فیلم ســینمایی »مجبوریم« ساخته رضا ُدرمیشیان در 
تازه تریــن حضور جهانی خود در مــوزه هنرهای زیبای 
هیوســتون آمریکا به نمایش درخواهد آمد. به گزارش 
ایســنا، بیست و نهمین جشــنواره فیلم های ایرانی در 
موزه هنرهای زیبای هیوســتون آمریکا از ۱ تا ۳ بهمن 
برگــزار و در آن »مجبوریم« بــه نمایش درخواهد آمد. 
»مجبوریم« تاکنون برنده چهار جایزه بین المللی بهترین 
فیلم از نگاه تماشــاگران فستیوال »چینه چیتا« هلند، 
برنــده جایزه اصلی بهترین فیلم، جایــزه بهترین فیلم 
تماشــاگران و جایزه بهترین فیلــم هیات داوری نتپک 
) شــبکه ارتقای سینمای آسیاوپاســیفیک( فستیوال 
آسیاتیکای رم شده است. کیهان کلهر)موسیقی (،عبداهلل 
اســکندری) طراح گریم(، هایده صفی یــاری )تدوین(،محمد رضا دلپاک)طراحی و ترکیب صدا(،نظام 
الدین کیایی)صدابردار(، آیین ایرانی )فیلم بردار(،گلناز گلشــن )طراح لباس(،امیرحسین حداد ) طراح 
صحنه(، فواد بوربور )مدیر تولید(،فرید ناظر فصیحی)جلوه های ویژه بصری(،حمیدرضا غفارزاده )دستیار 
اول کارگردان(،میناسنگ سفیدی)برنامه ریز( و نوشین جعفری)عکاس( ازعواملی هستند که درمیشیان 
رادر تولیدفیلم همراهی کرده اند.بازیگران این فیلم عبارتند از :فاطمه معتمدآریا،نگار جواهریان،پارســا 
پیروزفر،بهمــن فرمان آرا،پردیــس احمدیه،مجتبی پیرزاده،بابک کریمی ،همایون ارشــادی، پریوش 

نظریه،رضا بهبودی، احمد حامد، و... با حضور: ژاله علو
پخــش کننده بین المللی »مجبوریم« مســتقل های ایرانی )محمداطبایی )مســتقل های ایرانی( و 

تهیه کننده آن رضا ُدرمیشیان است.

»مجبوریم« رضا درمیشیان در موزه 
هنرهای هیوستون
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