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رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس گفت: مسئولیت مشترک همه اجزای جمهوری اسالمی، گره گشایی از زندگی مردم، جبران عقب ماندگی ها و 
حرکت پرشــتاب به سوی پیشرفت و تعالی کشور است.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در نشست مشترک 
دولت، هیات رئیســه و روســای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت مردمی در شرایطی خاص مسئولیت اداره کشور را بر عهده 
گرفت، گفت: 43 سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسالمی، انتظار این است که کارها با همگرایی، همدلی و وفاق همه ارکان نظام حکمرانی پیش برود.رئیس 

جمهور وفاق موجود میان دولت و مجلس را فرصتی برای غلبه بر مشکالت دیرپای کشور دانست...

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی: 
گره گشایی از زندگی مردم، جبران عقب ماندگی ها مسئولیت ماست

info@sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان: در شروع پایان توافقیم
امشب جمع بندی نهایی خود را به 

هماهنگ کننده اروپایی برجام می دهیم

وزیر امور خارجه کشــورمان اعالم کرد: حداکثر تا ســاعت ۱۲ امشب 
نظرات خود را در مورد مســائل باقی مانده در ارتباط با مذاکرات وین 
و طرح ارائه شــده به صورت مکتوب به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
ارائه می دهیم.به گزارش ایســنا، حســین امیرعبداللهیان ظهر دیروز 
دوشنبه در نشســت با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در بخشی 
از صحبت های خود در ارتباط با مذاکرات هســته ای اظهار کرد: بعضا 
ایــن گالیه را برخی از دوســتان خبرنگار مطــرح می کنند که چرا از 
حضور خبرنگاران در این دوره از مذاکرات اســتفاده نمی شود و بیشتر 
روایت هایی که در این زمینه مطرح می شود روایت های غربی و یا روسی 
اســت، گفت: ضمن این که این ایراد شما را من قبول دارم اما خدمت 
شــما عرض می کنم که تصمیم نظام از ابتدا در این مرحله بر این قرار 
گرفته که موضوع مذاکرات به زندگی روزمره مردم گره زده نشود و در 
واقع ما این موضوع را به نوعی از تیتر یک رســانه ها خارج کنیم و به 
جای این که با گذاشتن روزشمار در این ارتباط به کشور هیجانی وارد 
شود در دل مذاکرات کار واقعی را بکنیم.وزیر خارجه کشورمان با بیان 
این که مردم از ما نتیجه می خواهند، ادامه داد: من نگاهم این است که 
مردم صرف نظر از نگاه های سیاسی خود در مورد مسائل ملی نگاه ملی 
دارند و از ما نتیجه می خواهند. ممکن است فردی نظرات شخصی خود 
را بگوید اما رویکرد، نگاه به منافع ملی اســت و این چیزی است که به 
ما در طول مذاکرات کمک کرده اســت. در میز مذاکرات به ما قدرت 
داده است و این نشــان دهنده فرهیختگی جامعه است.وی در ادامه با 
طرح این پرسش که آیا ما واقعا دنبال توافق هستیم، گفت: بعضا برخی 
به ما می گویند چیدمانی که شما گذاشته اید چیدمانی است که توافق 
نشــود ولی واقعا این چنین نیست ممکن اســت فردی یا افرادی در 
تیم، مالحظاتی نســبت به برجام داشــته باشند ولی ما همه به دنبال 
توافق خوب، پایدار و قوی برای کشــور هستیم.امیرعبداللهیان گفت: 
از خود من هم بپرسید می گویم برجام نتیجه ماه ها تالش همکارانمان 
در وزارت خارجه بود که به ســندی برســیم و این سند مثل هر سند 
دیگری می تواند ایراداتی داشته باشد.وی با بیان این که نمی خواهم در 
اینجا وارد جزییات شوم تصریح کرد: به نظرم ایراد اساسی که در سند 
برجام وجود دارد این است که در حوزه راستی آزمایی آنچه که مربوط 
به تعهدات هســته ای ما می شود به خوبی راستی آزمایی می شود مثال 
مشخص است که چند سانتریفیوژ در حال کار کردن است و یا درصد 
غنی ســازی ما چقدر اســت و آژانس بر این فعالیت ها نظارت می کند. 
صفر تا ۱۰۰ این فعالیت ها مورد بررسی قرار می گیرد، اما در مورد لغو 
تحریم ها ابهامات زیادی وجود دارد که بخشی از آن به ماهیت مذاکره 
بر می گردد.وزیر خارجه کشــورمان ادامه داد: ما نیز که اکنون مذاکره 
می کنیم ممکن است با مشــکالتی مواجه باشیم. ما در این مذاکرات 
براساس اسناد، خطوط قرمز و مالحظات مان متنی را داریم و طرف های 
مقابل هم ممکن است در این مذاکرات مالحظات خود را داشته باشند 
و در مجموع توافقی که حاصل می شــود حاصل تضارب آرا بین هفت 
طرف اســت. هفت طرف آرا و نظرات خود را در این ظرف ریخته اند و 
نتیجه آن بیرون آمده اســت.وی با اشــاره به حضورش در مجلس در 
هفتــه قبل گفت: هفته پیش در بین نماینــدگان حضور پیدا کردم و 
تعدادی از آنها گفتند که پیش نویس توافق را دیده اند و به آن ایراداتی 
دارند من نیز می گویم که اگر فردا به توافق رسیدیم اگر کسی بخواهد 
موشکافی کند حتما در متنی که نوشته شده ایراداتی وجود دارد و این 
ایراد به این موضوع بر می گردد که باالخره طرف مقابل نیز مطالبات و 
مالحظاتی دارد.امیر عبداللهیان در بخش دیگری از صحبت های خود 
ادامه داد: تیم با این نگاه که می خواهد توافق انجام شــود به مذاکرات 
اعزام شده است و صرف نظر از نگاه فردی افراد تصمیم کشور این است 
چنانچه منافع و خطوط قرمز ما رعایت شــود این توافق محقق شود.
وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود در ارتباط 
با موضوع مذاکره با بیان این که یکی از دالیلی که این مذاکرات طوالنی 
شده به این خاطر است که ما نمی خواهیم از خطوط قرمز عبور کنیم 
و ما روی خطوط قرمز خود ایستاده ایم، اظهار کرد: در مورد بخش هایی 
از این خطوط قرمز نیز و رعایت آن به نتیجه رســیده ایم.وی ادامه داد: 
اگر بخواهم بگویم که در مذاکرات وین در چه مرحله ای هســتیم باید 
بگویم اکنون در نقطه ای هســتیم که شــاید بتوان آن را شروع پایان 
توافق بنامیم ولی این که این شــروع پایان توافق چقدر می تواند زمان 
ببرد دقیقا بستگی به طرف مقابل و آمریکایی ها دارد. آنچه که بین ما 
و سه کشور اروپایی و چین و روسیه باید انجام می شد انجام شده است 
و اکنون یکی از موضوعات اصلی لغو تحریم هاســت.وزیر امور خارجه 
کشــورمان در ادامه صحبت های خود با بیان این که در مذاکرات اخیر 
وین پیشرفت هایی داشته ایم، گفت: واسطه رسمی ما در این مذاکرات 
اتحادیه اروپاســت و آقایان مورا و بورل پیام هایی را بین ایران و آمریکا 
منتقل می کنند و آقای بورل تا ســه ماه پیش خودش کمتر وارد این 
موضوع می شــد ولی از موقعی که به تهران آمدند نقش مستقیم تری 
در مذاکرات ایفا می کند ما خیلــی موافق نبودیم که هماهنگ کننده 
متن و طرحی را ارائه دهد ولی آنها گفتند که ما پســت چی نیســتیم 
که پاکت بین شــما و آمریکا رد و بدل کنیــم آقای بورل طرحی که 
ارائه دادند تلفیقی از  طرح ها و ایده های طرف مقابل اســت.وی با بیان 
این که وزرای خارجه کشورهای قطر، عمان، عراق، ایتالیا و فرانسه نیز 
پیام هایــی می برند و می آورند و تالش می کننــد که دیدگاه های ما و 

طرف های آمریکایی به یکدیگر نزدیک شود، اظهار کرد....
ادامه در صفحه دوم

گذر از قله موج هفتم کرونا
 احتمال کاهشی شدن روند بیماری در کشور

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به گذر از قله موج هفتم کرونا، گفت: البته هنوز موج 
هفتم به اتمام نرسیده است، اما به نظر می رسد از پیک یا قله این موج بیماری گذر کرده و دیگر شاهد 
روند کاهشی کرونا در کشور باشیم.دکتر محمد وجگانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در حال 
عبور از موج جدید کرونا هســتیم، گفت: بر اســاس تعداد مراجعین، کاهش موارد ابتال، مرگ و میر و 
کاهش تعداد شهرهای قرمز، به نظر می رسد ما قله موج هفتم را رد کرده باشیم.وی افزود: البته نکته 
مهم این است که موج هفتم به اتمام نرسیده است؛ اما به نظر می رسد از پیک یا قله بیماری گذر کرده 
و دیگر شاهد روند کاهشی کرونا در کشور باشیم.او درباره پیش بینی از شرایط روزهای آتی کرونا در 
کشور، تصریح کرد: در حال حاضر تنها نگرانی ما واکسیناسیون دزهای یادآور است که مردم خیلی این 
موضوع را جدی نمی گیرند و این در حالی است که پس از گذشت شش ماه از تزریق دز قبلی، تزریق 
مجدد واکســن بویژه در افراد باالی ۵۰ ســال ضروری و کمک کننده است.وی افزود: در واقع تزریق 
واکسن حاشیه امنی ایجاد می کند اما آمار واکسیناسیون حتی نسبت به یک ماه قبل کاهش یافته است  
و این یک خطر اســت . مردم باید بدانند ما از رفتار ویروس در امان نیســتیم و هر لحظه ممکن است 
با ســویه ای جدید و سخت مواجه شویم. البته حتی این احتمال هم وجود دارد که یکی از سویه های 
خطرناک قبلی مانند دلتا مجددا فراگیر شود. در چنین شرایطی که سطح ایمنی جامعه کاهش یافته 
است، یکی از مهم ترین راهکارها تزریق واکسن کووید۱۹ است.این عضو کمیته علمی کشوری مقابله با 
کرونا ادامه داد: احتمال موج هشتم کرونا هم وجود دارد، اما زمان وقوع آن فعال قابل پیش بینی نیست . 
از طرفی اگر قرار باشــد هنوز زیرسویه های امیکرون موج آفرینی کنند تاحدودی دغدغه  ما نسبت به 
سایر سویه ها کمتر خواهد بود زیرا تا حدی با آنها آشنا شدیم اما در سایه  تکمیل واکسیناسیون می توان 
نگاه مطمئن تری نسبت به آینده داشت.او درباره تشکیل کلینیک های پسا کرونا برای مقابله با عوارض 
بلندمدت ابتال به کووید۱۹، تصریح کرد: کارگروه ویژه ای در این زمینه در کمیته علمی تشکیل شده 
اســت تا تمام عوارض کرونا مانند عوارض نورولوژیک، روانپزشــکی، تاثیرات روی ارگان های مختلف، 
معلولیت اعضا و... بررسی شود، اما هنوز به جمع بندی دقیقی نرسیده ایم.او در خاتمه بیان کرد: پس از 
گذشت مناسبت ها و تجمعات مختلف در روزهای اخیر باید منتظر باشیم تا روند بیماری را رصد کنیم. 
موضوع حائز اهمیت بعدی راهپیمایی اربعین اســت که عزیزانی که قصد این سفر را دارند می بایست 
واکسیناسیون خود را تکمیل کنند؛ این موضوع یک وظیفه انسانی و اخالقی است تا فردی سبب انتشار 

بیماری به دیگران نشود.

اطالعات به روزشده درباره عالئم و شیوع اخیر آبله  میمونی
با افزایش شیوع بیماری آبله میمونی در برخی از کشورها، کارشناسان و متخصصان حوزه پزشکی در 
حال جمع آوری شواهد بیشتری درباره چگونگی ابتالی افراد به این بیماری و عالئم معمول آن، بویژه 
در مورد اخیر شــیوع آن در کشورهای خارج از قاره آفریقا هستند.به گزارش ایسنا، با گذشت چندین 
ماه از شیوع جهانی آبله میمونی واضح است که این بیماری عمدتا مردانی را که با مردان دیگر رابطه 
جنســی داشته اند، مبتال می کند.بر اساس آخرین آمارهای رسمی، طی سه ماه گذشته )ژوئن تا اوت 
۲۰۲۲( نزدیک به ۲۸ هزار مورد ابتال به آبله میمونی در سراسر جهان تایید شده است و اولین موارد 
مرگ و میر ناشی از این بیماری نیز در برخی کشورها در حال ثبت است.آبله میمونی ده ها سال است 
که در چندین کشور آفریقایی وجود داشته است با این حال برخالف موارد قبلی شیوع این بیماری در 
این قاره، اکنون این ویروس در خارج از آفریقا عمدتاً از طریق تماس جنسی منتقل می شود.بر اساس 
گزارش ها، حدود ۹۹ درصد از موارد ابتال به آبله میمونی در ایاالت متحده تاکنون در میان مردانی بوده 
است که با مردان دیگر رابطه جنسی داشته اند و این آمار منجر به مطرح شدن سوال در این خصوص 
شده که آیا این شیوه، تنها راه انتقال ویروس آبله میمونی است؟مجله پزشکی »النست« در این مورد 
گزارش کرد: داده های مطالعه ما شواهدی را تقویت می کند مبنی بر اینکه تماس پوستی در این نوع 
رابطه فیزیکی، مکانیسم غالب در انتقال آبله میمونی است و به نظر می رسد این مشاهدات، ایده برخی 
از متخصصان مبنی بر انتقال این بیماری از طریق هوا را نیز تضعیف می کند.به گزارش ٍد اســتار، دو 
عالمت مهم این بیماری عبارتند از »تب اغلب همراه با دردهای عضالنی« و »ضایعات پوستی« هستند 
با این حال بررسی های جدید نشان می دهد که عالئم آبله میمونی در شیوع فعلی این بیماری کمی 
نسبت به عالئم آن در شیوع های قبلی در آفریقا متفاوت است. به گفته متخصصان، علت این تفاوت 

احتماال نوع انتقال این بیماری است که در کشورهای خارج از قاره آفریقا اندکی متفاوت است.

تهران-ایرنا- ســخنگوی وزارت امورخارجه گفت: پیشــرفت های نسبی 
در مذاکرات وین حاصل شــده اســت اما این پیشرفت ها به صورت کامل 
تامین کننده مطالبات قانونی ایران نبوده است.به گزارش خبرنگار سیاست 
خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری 
مشترک با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام ماه محرم و همچنین تبریک روز 
خبرنگار گفت: روز ۱۷ مرداد روز خبر و اطالع رسانی نامگذاری شده است 
که روز تلخی بود و در تاریخ انقالب اســالمی ما از این جهت که با کمال 
تاســف در روز ۱۷ مرداد ۲4 سال پیش در بحبوبه تحوالت ناگوار داخلی 
افغانســتان و در پی ورود نیروهای طالبان به شهر مزارشریف متاسفانه بر 
خالف همه تعهدات قانونی و اخالقی و انسانی و کنوانسیون ها و معاهدات 
بین المللی نمایندگی جمهوری اســالمی در مزار شریف مورد حمله قرار 
گرفــت و در این حمله ناجوانمردانه تعــدادی از دیپلمات های جمهوری 
اســالمی ایران به همراه خبرنگار شهید ما شــهید صارمی در خون خود 
غلتیدند و به رحمت ایزدی پیوستند که نام و یاد ایشان را گرامی می داریم.

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما به آن ها ادای احترام می کنیم به 
دلیل زحماتی که برای کشــور ملت و برای ملت برادر و دوست و همسایه 
ما افغانستان کشیدند. من این روز را که به نام روز خبرنگار نامگذاری شده 
به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و ارج می نهیم زحمات شما 
را در حوزه رسانه و اطالع رسانی حقیقت امر این است که نقش شما نقش 
بسیار مهم و اثرگذار و بی بدیلی در عصر روشنگری و در عرصه ایجاد تعامل 
ســازنده میان ملت ها و همچنین ارتباط تنگاتنگ و نزدیک میان دولت ها 
و ملت ها است . اطالع رسانی نقش حائز اهمیتی است و نقش شما تجسم 
امانت، مســئولیت و تعهد و وظیفه و انجام وظیفه برای وجدان های بیدار 
جامعه بشری است به نوبه خودم به عنوان همکار کوچک این جمع از شما 

سپاسگزاری می کنم.

ما به توافق نزدیک هســتیم مشروط به اینکه خطوط قرمز ایران 
رعایت شود

وی در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات ایران و ۱+4 و اینکه آیا قرار است 
توافقی صورت بگیرد، گفت: ما در روندی قرار داریم که گفت وگوهای تیم 
مذاکره کننده برای رفع تحریم های ایران اســت.ما در ادامه گفت وگوهایی 
که هم ســابقا در وین و بعد در دوحه انجام شده بود نشست دیگری را در 
وین داشتیم که در استمرار گفت وگوهای گذشته و به ویژه گفت وگوهای 
دوحه بود.مطلع هســتید که تیم مذاکره کننده برای رســیدن به توافقی 
پایدار و خوب شــرکت کردند تا تحریم های ظالمانه علیه ایران لغو شود. 
گفت و گوهای سنگین و قابل پیشــرفتی داشتیم و پیشرفت های نسبی 
داشــتیم و حرکت رو به جلو بوده است.کنعانی با بیان اینکه در برخی از 
موضوعات بخشــی از انتظارات ما تامین شده است، گفت: پیشرفت های 
نسبی حاصل شده است اما این پیشرفت ها به صورت کامل تامین کننده 
مطالبات قانونی ایران نبوده است و انتظارات دیگری از طرف مقابل داریم و 
معتقد هستیم که باید تمام منافع ایران تامین شود. گفت وگوهای تکمیلی 
در پایتخت ها در حال انجام شــدن اســت و قرار است نظرات تکمیلی به 
طرح نهایی بورل ارائه شود.وی تاکید کرد: مشوررت ها در عالیترین سطوح 
در تهران انجام شــد و در حال انجام است. ما به توافق نزدیک هستیم اما 
مشروط به اینکه خطوط قرمز ایران رعایت و منافع اصلی کشور تامین شود.

راهکار بازگشــت ثبات کامل به افغانســتان تشکیل یک دولت 
مردمی فراگیر در این کشور است

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به ســؤالی درباره سالروز خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانســتان گفت: سالروز خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانســتان ثمره ای جز اشــغال غیرقانونی و نظامی گری نامشــروع در 

افغانســتان نداشــته اســت که همراه با خرابی و  ویرانی بوده است و این 
وضعیت اســفباری است که این اقدام نامشروع دولت آمریکا در افغانستان 
به بار آورد. وی ادامه داد: آن چیزی که می تواند به بازگشت ثبات آرامش 
و امنیت در افغانستان کمک کند، دولت متشکل از همه اقوام جریان های 
سیاســی حاضر در این کشــور اســت که به نمایندگی ملت افغانستان و 
نمایندگی کمک می کند که ثبات و  پایداری در افغانســتان ایجاد شــود.  
مهم ترین و اصلی ترین موضوع جمهوری اســالمی ایران از ابتدای خروج 
نیروهای اشغالگر آمریکا از افغانستان اتخاذ کرد و  معتقد است راه بازگشت 
ثابت کامل به افغانستان با تشکیل یک دولت مردمی فراگیر در این کشور 
اســت. ما در کنار ملت افغانستان ایستاده ایم و امنیت در افغانستان تامین 
کننده منافع ملت افغانستان و همسایگان از جمله منافع دولت و ملت های 
جمهوری اســالمی ایران است و از این حیث در کنار مردم افغانستان قرار 
دادیم. ایران با نگاه مسئوالنه تعامل ایجاد و سازنده افغانستان برقرار کرده 
و گفت وگوهای مختلف با افغانســتان ادامه دارد. این گفتگوها هم کمک 
برای ایجاد آرامش در افغانســتان اســت و هم در مسیر توسعه مناسبات 
و همکاری های دو کشــور در حوزه های مرزی امنیت مرزی مســائل آبی 
و تامین مایحتاج مردم افغانســتان و گسترش مناسبات و همکاری های 
اقتصــادی و در مجمــوع های مدنظر تالش می کنیم کــه در کنار مردم 
افغانســتان باشــیم و همچنان نقش خود را برای تشکیل و در این کشور 

ایفا کنیم.

شاهد تحول جدی در ارتقای روابط با کویت هستیم 
وی در پاسخ به سوالی در مورد اعزام سفیر کویت به تهران گفت: ما شاهد 
یک تحول جدی در مسیر ارتقای مناسبات و همکاری های میان دو کشور 
هستیم و سطح روابط همانطور که اشاره کردید بعد از چند سال به سطح 
سفیر ارتقا پیدا کرده است و مناسبات و همکاری های ما با تقویت مناسبات 
دوســتانه بوده توام با احترام متقابل بوده است. به طور طبیعی کشورهای 
منطقه به دلیل پیچیدگی هایی که در حوزه مشترک ما وجود دارد ممکن 
اســت در برخی موضوعات هم دچار ســوء تفاهماتی بشــوند یا اختالف 
نظرهایی رخ بدهد چه رابطه با احترام متقابل بوده است و در شرایط جدید 
هم این انگیزه و اراده مشــترک شکل گرفته است.البته سفیر ما در کویت 
حضور داشت و کویت سفیر جدید خود را به ایران اعزام کرد. کویت ناظر بر 
این بود که سفیر جدید خود را به تهران اعزام کند و این موضوع می تواند 
مقدمه ای باشد برای اینکه در حوزه منطقه هم شاهد ارتقای همکاری های 
مشترک ایران و کشورهای همسایه در منطقه مشترک خلیج فارس باشیم.

مسائل عراق برای ما بســیار مهم است و تحوالت این کشور را با 
دقت و حساسیت دنبال می کنیم 

وی در مورد تحوالت اخیر عراق گفت: مسائل عراق برای ما بسیار مهم است 
و تحوالت این کشــور را با دقت و حساســیت دنبال می کنیم و هم در پرتو 
وجود ارتباطات مثبت و ســازنده با برادران و دوســتان جریان های مختلف 
سیاسی عراق در تالش هستیم که کمک کنیم دیدگاه های اطراف سیاسی 
کشور به همدیگر نزدیک شود اما فارغ از اینکه اظهارنظر کنیم در موضوعات 
داخلی عراق توصیه می کنیم همه جریان های سیاسی عراق را به احترام به 
قانون اساســی این کشور به عنوان منشور ملی دعوت می کنیم و برای حل 
اختالفات همچنین پاسداشــت نهادهای قانونی در این کشــور و اینکه در 
این کشور تنها از طریق همکاری و همفکری و گفتگوهای داخلی جریانات 
داخلی عراق به دست می آید و این که منافع ملی بر منافع گروهی و جناحی 
غلبه و ارجحیت پیدا کند معتقد هستیم که لزوم منافع ملی می تواند کمک 

کند به اینکه ثبات و آرامش هر چه بیشتر به داخل کشور برگردد.
ادامه در صفحه دوم

سخنگوی گمرک خبر داد:

تجارت ۱۷ میلیارد دالری ایران با همسایگان
 هیچ خبری از آئین نامه نیست

دولت قصد واردات خودرو را دارد؟

معاون وزیر صمت:

80 درصد کاالها برای صادرات مشکل دارند

متولیان صمت در اظهارات گوناگونی خبر از اجرای سیاســت آزادسازی واردات خودرو تا شهریور داده بودند اما 
تنها یک هفته تا پایان مهلت وعده ها مانده و این در حالیست که حتی از آیین نامه هم خبری نیست.به گزارش 
خبرنگار مهر، یکی از هشت فرمان رئیس جمهور برای صنعت خودروسازی که اسفند ماه سال ۱4۰۰ صادر شد، 
اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ آغاز شده بود، داشت.در فرمان رئیس جمهور آمده بود که 
»به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شــائبه انحصار، متناســب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به 
میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱4۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع گردد 
و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نســبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.«پس از کش و 
قوس های فراوان در مورد واردات یا عدم واردات خودرو در اوایل ســال جاری و ســپس تنظیم آئین نامه واردات 

خودرو، ۲۱ تیر ماه منوچهر....

 جزئیات پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق 
و مستمری کارمندان و بازنشستگان

شرایط بیمه صندوق امانات بانک ها اعالم شد
کنعانی در نشست خبری:

پیشرفت های نسبی در مذاکرات وین حاصل شده است
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رئیس ســازمان انرژی اتمی از رونمایی نخســتین سامانه های 
پرتودهی طراحی و ساخته  شده در داخل کشور در روزهای آینده 
خبر داد.به گزارش اقتصاد آنالین، براساس اعالم سازمان انرژی 
اتمی ایران، یکصد و نود و ششمین جلسه شورای مشاوران وزرا 
در امور ایثارگران با حضور محمد اسالمی معاون رئیس  جمهور 
و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در سالن شهید شهریاری سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. 
محمد اسالمی در حاشیه برگزاری این نشست درباره تفاهم نامه 

مشترک بین این سازمان و بنیاد شهید و امور ایثارگران و نحوه 
حمایت از شرکت های دانش بنیان شاهد و ایثارگر مرتبط با حوزه 
هسته ای و تجاری سازی ایده ها و محصوالت این شرکت ها اظهار 
داشــت: موضوع حائز اهمیت این است که پیشرفت های علمی 
و فناوری بتواند در خدمت جامعه ، اقتصاد کشــور و توســعه 
اجتماعی قرار گیرد. بنیاد شهید دارای تنوعی از ظرفیت هاست و 
جامعه بزرگ ایثارگران با نخبگان مشغول نقش آفرینی هستند.

وی توضیح داد:  شرکت های دانش بنیان که یا تحت مالکیت بنیاد 
بوده و یا شبکه وابســته در حوزه ایثارگران محسوب می شوند، 
به طور طبیعی می توانند در سرفصل هایی که سازمان انرژی اتمی 
فعالیت می کند، نقش آفرین باشند.اسالمی افزود: در پژوهشگاه 
و مراکــز تحقیقاتی ســازمان، روالی را دنبــال می کنیم که بر 
اساس آن تحقیقات نتیجه گرا پیگیری شود؛ بنابراین پژوهشی 
که مســئله محور بوده و تحقیقاتی که نتیجه گرا باشد، حتماً 
به سمت تجاری سازی حرکت می کند و در این زمینه سازوکار 
آن را در ســازمان به صورت عملیاتی دنبال می کنیم زیرا اکنون 
رادیو داروهایی را که در سازمان مشاهده می کنید، مشتقات آب  
ســنگین که امروز در صنعت آب  سنگین و در حوزه بهداشت و 

درمان مورد بهره  برداری قرار می گیرد، سیستم های اندازه گیری 
و ابزار دقیق هســته ای که در صنایع گوناگون استفاده می شود، 
دامنه وســیعی از صنایع را برای این امر به وجود آورده است و 
نقطه اتصال این موارد از بخش تحقیقات به صنعت و بهره برداری 
شامل سیســتم دانش بنیان ها می شود.وی تصریح کرد: فرصت 
ایجاد شده در سایه تفاهم نامه امضاشده بین سازمان انرژی اتمی 
با بنیاد شهید و امور ایثارگران و تعامل با مراکز وابسته این بنیاد 
برای ما فرصت مغتنمی اســت و این شرایط را برای ما تعریف 
کرده که منســجم تر و با برنامه ریزی دقیق تر بتوانیم این موارد 
را دنبال کنیم و تأثیرات اجرایی برخی از دســتاوردهای خود را 
زودتر مشاهده کرده و نتیجه گیری کنیم.اسالمی گفت:   به ویژه 
در بخش توان بخشی و بهداشــت و درمان که دامنه وسیعی را 
شامل می شود، قرار است اقدامات کلینیکال انجام دهیم که در 
مقابل بنیاد شهید می تواند با سرویس و امکاناتی که در اختیار 
دارد به روند اجرایی این امور و جریان توسعه تحقیقات ما سرعت 
دهد.وی تأکید کرد: فرصت ایجاد شده، مغتنم است و می تواند در 
روند اجرای امور و تحقیقات تأثیرگذار باشد.رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران درباره ســامانه های پرتودهی اظهار داشــت:  یکی از 

کمبودها و کسری های صنعت  هسته ای در کشور؛ عقب ماندگی 
در اســتفاده از ظرفیت پرتودهی در حوزه صنعت، مواد غذایی، 
کشاورزی و ... است، اکنون به این مسئله واقف شده ایم و سعی 
کرده ایم با برنامه ریزی منسجم نســبت به انجام مطالعات این 
بخش اقدام کرده و وارد فاز اجرایی شویم، باید توجه داشت سایر 
کشــورها این تجهیزات را به ما نمی فروشند بنابراین به صورت 
طراحی و ســاخت داخل این پروژه را آغاز کردیم و در روزهای 
آینده نخستین سامانه های پرتودهی که طراحی و ساخته  شده 
در داخل کشــور هستند را رونمایی خواهیم کرد. این مطالعات 
با استفاده از ظرفیت جهاد کشاورزی، طرح جامع حمل ونقل و 
لجستیک کشور انجام  شده که بر اساس آن ۱۲ قطب پرتودهی 
در سراسر کشــور طراحی  شده است.وی ادامه داد:  این قطب  ها 
با مشــارکت استان ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی در حال 
پیگیری اســت و در نهایت سامانه های پرتودهی در این مراکز و 
قطب ها نصب خواهد شــد. در این زمینه با همه تولیدکنندگان 
به ویژه اتحادیه ها و انجمن ها تفاهم هایی را داشته ایم و امیدواریم 
این مراکز یکی پس از دیگری به منصه ظهور برسد و گستره ملی 

ما بتواند یک پوشش فراگیری برای پرتودهی به وجود بیاورد.

گزیده خبر

امیرعبداللهیان: در شروع پایان توافقیم
امشب جمع بندی نهایی خود را به هماهنگ 

کننده اروپایی برجام می دهیم
ادامه از صفحه اول

: آمریکایی ها می خواهند در گفت وگوها مشــکالت خود را بزرگ کنند و از یک 
ادبیات تکراری و نخ نما استفاده می کنند و می گویند هر آنچه که ما می توانستیم 
را داده ایم ما نیز تاکید بر این می کنیم که نمی توانیم از خط قرمز خود عبور کنیم 
و نمی توانیم توافقی را امضا کنیم که بعد از مدتی مثال ۴۰ روز توافق انجام شده 
ولی روی زمین هیچ اتفاقی رخ نداده است و ما به دنبال توافقی هستیم که مردم 
در زندگــی خود اثر آن را ببینند البته همانطور که پیش از این گفتم ما خود را 
معطل توافق نکرده ایم و دولت برنامه اقتصادی خود را با جدیت دنبال می کند و 
ما در وزارت امور خارجه متعهد هســتیم که ماموریتی که به ما در زمینه توافق 
واگذار شده به سرانجام برسانیم.وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از 
صحبت های خود در مورد مذاکرات ادامه داد: االن به صورت مشــخص در مورد 
ســه موضوع در حال تبادل پیام با طرف آمریکایی هستیم و طی روزهای آینده 
آخرین نظرات خود را اعالم می کنیم و به کشــورهای مذاکره کننده به صراحت 
گفته ایم که اگر نظرات ما در مورد این سه موضوع که منطقی نیز هست آمادگی 
داریم که وارد مرحله توافق شــویم و جلســه جمع بندی با حضور وزیران امور 
خارجه در وین برگزار شود و سپس وارد مراحل بعدی کار شویم.امیرعبداللهیان 
ادامه داد: ما به صراحت به طرف های آمریکایی که پیام می دهند که در آســتانه 
انتخابات میان دوره کنگره هستیم و مشکل بنزین داریم گفته ایم که برای انجام 
قدم نهایی باید طرف آمریکایی از خود انعطاف نشــان دهد. ما در تمام مراحل 
مذاکرات از خود انعطاف نشان دادیم و طرف آمریکایی نیز این موضوع را می داند 
که ما تاکنون به چه میزان انعطاف نشــان داده ایم. مــا در مراحل مذاکرات بر 
موضوعاتی که می توانستیم این انعطاف را نشان داده ایم و اکنون نوبت به انعطاف 
طرف آمریکایی است.وی گفت: در مذاکرات اخیر طرف آمریکایی در دو موضوع 
به صورت نســبی انعطاف هایی را به صورت شفاهی نشــان داده است که باید 
مکتوب شود و تبدیل به متن شود و مساله سوم موضوع تضمین هاست که باید 
آمریکایی ها انعطاف داشــته باشــند و با واقع بینی برخورد کنند و اگر ما چنین 
انعطافی را مشاهده کنیم در روزهای آینده می توانیم به نقطه توافق برسیم. روزها 
آینده روزهای مهمی برای توافق است. اگر آنها انعطاف نشان ندهند دنیا به آخر 
نمی رســد آنها صحبت از پلن B می کنند ما هم پلــن B خود را داریم.وزیر امور 
خارجه کشورمان درادامه صحبت های خود گفت: حداکثر تا ۱۲ امشب آخرین 
جمع بندی خود را به صورت مکتوب در مورد مسائل باقی مانده به هماهنگ کننده 
اتحادیــه اروپا ارائه می دهیم و اگر واکنــش آمریکا همراه با واقع بینی و انعطاف 
باشــد توافق رخ می دهد و اگر انعطافی نشان ندهند باید بیشتر گفت وگو کنیم.

امیرعبداللهیان در بخش دیگری از صحبت های خود در نشســت با خبرنگاران 
که به مناســبت روز خبرنگار برگزار شده بود با بیان این که در سیاست خارجی 
دولت ســیزدهم نگاه به آسیا و همسایگان دارای اهمیت زیادی است، افزود: ما 
در حوزه همســایگان ظرفیت های زیادی داریــم و تالش کرده ایم در این مدت 
ایــن ظرفیت ها را در بخش تعامالت خارجی بالفعل کنیم.وی با بیان این که در 
تعامل با برخی همسایگان با برخی مشکالتی مواجه بودیم که تالش کردیم این 
مشکالت را حل کنیم اضافه کرد: در تعامل با همسایگان شمالی بعضا در کشور 
به صورت سنتی حساسیت هایی در داخل ایران وجود دارد مثال بعضا می بینیم 
که اگر مالقات یا گفت وگوی تلفنی با وزرای خارجه چین و روسیه انجام می گیرد 
یکباره هجمه شــدیدی علیه ما وارد می شــود و بعضا می گویند که سیاست نه 
غربی و نه شــرقی رعایت نشده حتی در مورد مدت مکالمه و گفت وگوی تلفنی 
با وزرای خارجه چین و روســیه نیز بعضا در داخل کشــور در بین عده ای این 
حساســیت وجود دارد و در ارتباط با آن تحلیل هایی مطرح می شود و این نگاه 
ممکن است به دالیل مختلف در داخل کشور وجود داشته باشد.امیرعبداللهیان 
با تاکید بر اهمیت رعایت سیاســت نه غربی نه شــرقی از سوی وزارت خارجه 
در حوزه تعامالت با کشــورهای مختلف افزود: در همین چارچوب بارها تاکید 
کرده ایم که هیچ کس بنا ندارد از خطوط قرمز و استقالل سیاسی عبور کند ما 
به هیچ وجه سیاست خارجی مان را به هیچ بلوکی گره نمی زنیم. نه به غرب و نه 
به شرق. سیاست  خارجی خود نه به چین و روسیه گره می زنیم نه به فرانسه و 
انگلیس . ما سیاست خارجی خود را به منافع خارجی کشور گره می زنیم و براین 
اساس منفعت ملی مان را در هر کجا باشد دنبال و پیگیری می کنیم.وی با بیان 
این که سیاســت خارجی متوازن و پیشبرد آن مورد توجه جدی دولت سیزدهم 
اســت در همین ارتباط گفت: در حوزه تعامل با اروپا نیز اروپا را فقط سه کشور 
انگلیس، فرانسه و آلمان محدود نکرده ایم ما تالش کرده ایم با کشورهای مختلف 
اروپایی تعامل کنیم و در طول یکســال گذشته به رغم تحریم ها حجم تبادالت 
تجاری ما با برخی کشــورهای اروپایی از ۳۵ درصد به ۱۸۰ درصد رسیده است 
در حالی که کشــورهایی چون فرانســه، انگلیس، آلمان به ما می گفتند که هر 
تعاملی که می خواهید انجام دهید در ابتدا باید مساله برجام حل شود. بنابراین 
ما همه اروپا را این ســه کشور نمی دانیم و تالش کرده ایم با کشورهای مختلف 
اروپایی تعامالت خود را در حوزه های مختلف گسترش دهیم.امیرعبداللهیان با 
بیان این که در مدت اخیر برخی شــرکت های متوسط اروپایی در داخل ایران 
ســرمایه گذاری کرده اند و پروژه هایی را افتتاح کرده اند به تشریح برخی اقدامات 
معاونت دیپلماســی وزارت خارجه در مدت یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: 
در حوزه تعامالت تجاری با همســایگان و دیگر کشورها توانسته ایم این حجم 
مبــادالت را از ۳۷ درصد به ۵۷۰ درصد افزایش دهیم.وی با بیان این که ما در 
دولت در کنار این که موضوع مذاکرات را دنبال می کنیم تاکید بر این داشته ایم 
که اقتصاد کشــور را بــه برجام گره نزنیم، ادامــه داد: اگر همین فردا برجام 
به نتیجه برســد و تحریم هایی که برداشته می شود تحریم های ثانویه است و 
تحریم های اولیه باقی  است و ما در کنار برجام همچنان سیاست بی اثر کردن 

تحریم ها و توسعه اقتصادی پایدار را دنبال خواهیم کرد.

کنعانی در نشست خبری:

پیشرفت های نسبی در مذاکرات وین حاصل شده است
ادامه از صفحه اول

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ارتباط ما با دوستان و برادران عراقی برقرار است 
و هیچگاه قطع نبوده اســت، در حال حاضر هم از طریق ســفارت جمهوری اسالمی در 
بغداد و هم در ســطوح دیگری تبادل و گفت وگوها انجام می شود.کنعانی در مورد چاپ 
کاریکتاتوری از امام خمینی )ره( در رسانه های عربستان گفت: انتظار داریم برادران ما در 
عربستان سعودی منطبق با اراده سیاسی شکل گرفته است، بتوانیم مبتنی بر گفتگوهای 
مشترک و تمرکز رابطه رسمی خود را از سر بگیریم به مواردی این گفتگوها ملتزم باشند 
و از دســت زدن به اقداماتی که به ویژه می تواند بیانگر حرکت در مسیری غیر از مسیر 
گفتگوهای اجتناب کنند اهانت به امام خمینی رحمة اهلل از نظر ما مرد و محکوم است 
و این را برنمی تابد  لذا این انتظار داریم که عربســتان ســعودی در این خصوص اهتمام 

خود را داشته باشد و تذکرات الزم را در خصوص عدم تکرار اینگونه موارد اعالم کردیم.

هیچ ارتباطی با ضارب سلمان رشدی نداشتیم/ ایران را متهم نکنید 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در حمله به سلمان رشدی گفت: ما هم این موضوع را در 
رسانه ها دنبال کردیم و شنیدیم اما آن چیزی که میتوانم در ارتباط با این موضوع مطرح 
کنم این اســت که در ماجرایی که  حمله به سلمان رشدی اتفاق افتاد هیچکس را غیر 
از حامیان او شایســته ســرزنش و مالمت و حتی محکومیت نمی دانم. سلمان رشدی با 
اهانت به مقدسات اسالمی و با عبور از خطوط قرمز بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان و 
همچنین خطوط قرمز همه پیروان ادیان الهی خود را در معرض خشم و غضب به مردمی 
قرار داد نه تنها مسلمان ها بلکه همه پیروان ادیان الهی از اینکه به مقدسات یک دین الهی 
و آســمانی رسول الهی و اهانت شده رنجور شده و رنجور هستند.وی همچنین در پاسخ 
به ســوالی در مورد برخی از اخبار منتشر شده در مورد ارتباط فرد ضارب با ایران گفت: 
به صورت قطعی و رسمی چنین موضوعی را تکذیب می کنیم. کسی حق ندارد جمهوری 

اسالمی ایران را متهم کند.

دولت آرژانتین زمینه خروج اتباع ایرانی را فراهم کند
سخنگوی وزارت خارجه درباره هواپیمای توقیف شده در آرژانتین بیان کرد: هواپیمایی 
که توقیف است در مالکیت ونزوئال است و از نظر مالکیت و تابعیت هیچ ارتباطی با ایران 
نــدارد. این هواپیما به طرف ونزوئالیی فروخته شــده و مدارک فروش و انتقال مالکیت 
براساس سازوکارها و قوانین بین المللی از جمله ایکائو به ثبت رسیده است و ادعای آمریکا 

مبنی بر غیرقانونی بودن این معامله ادعای بی ربطی است. 
کنعانی اظهار داشــت: آنچه برای ما حائز اهمیت اســت وضعیت پنج خدمه ایرانی این 
هواپیماســت که در چارچوب قرارداد بین شرکت هواپیمایی ایرانی و شرکت ونزوئالیی 
در ترکیب خدمه هواپیما حضور داشتند و بدون ارتکاب جرم اثبات شده حدودا ۸۰ روز 
در آرژانتین توقیف هستند و اتباع ایرانی هیچ جرمی در هیچ جا مرتکب نشدند و دادگاه 
روند تحقیقات را چند بار تمدید کرده اســت. به عنوان وظیفه ذاتی خود اقدام کردیم و 
سفارت ما در آرژانتین از ابتدای این رخداد پیگیر است و تماس هایی با مقامات آرژانتین 
برقرار کرده و ارتباطاتی با ونزوئال انجام شــده اســت. در مرکز حوزه کنسولی و سیاسی 
وزارت خارجه پیگیر این موضوع هســتند. انتظار ما از مقامات آرژانتین است که تسلیم 
هیچ فشــاری از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشوند و هر چه سریع تر زمینه خروج 

اتباع ایرانی را فراهم کنند.

دولت کره جنوبی دارایی های ایران را بدون گره زدن به برجام آزاد کند
کنعانی درباره دارایی ها بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار داشت: پیگیری ها با طرف 
کره ای ادامه دارد و جزو مطالبات ایران اســت که دارایی های ایران در آن کشــور هیچ 
ارتباطی با برجام ندارد و دارایی های ملت ایران است و دولت کره ملزم است این دارایی ها 
را بدون گره زدن به هیچ موضوع دیگری به ایران در ســریع ترین زمان ممکن برگرداند. 
اقدام توام با حسن نیت کره می تواند زمینه ای برای بازگشت روابط در حوزه طبیعی باشد. 
گفت وگوها در این زمینه ادامه دارد و آخرین گفت وگو بین باقری و همتای کره ای بود و 
ایران بر آزادی هر چه سریعتر دارایی ها ایران تاکید کرد. امیدواریم طرف کره منطبق با 
مصالح کشور و بدون ارتباط دادن این موضوع به هیچ موضوع ثانویه ای به تعهدات عمل 

کند و دارایی ها ایران را آزاد کند.

طبیعت مذاکرات اقتضا می کند جزئیات در حوزه رسانه مطرح نشود
وی درباره توافق برجام گفت: جمهوری اسالمی ایران بر مبنای توافق برجام معتقد است 
که تمامی منافع جمهوری اســالمی منطبق بر آن چیزی اســت که در توافق برجام در 
۲۰۱۵ امضا شــده باید لحاظ شــود و مورد تضمین قراربگیرد. توافق دوطرف دارد. این 
امکانپذیر نیست که یک طرف متعهد و ملتزم به توافق باشد و تعهدات خود اجرا کند و 
طرف دیگر از اجرای تعهدات خود سرپیچی کند.کنعانی عنوان کرد: انتظارات و توقعات 
و خواسته های جمهوری اسالمی ایران کامال مشخص است قانونی و در چارچوب برجام 
اســت طرف مقابل جزئیات را می داند و به طور طبیعی روند مذاکرات، محرمانه  است و 
طبیعت مذاکرات اقتضا می کند جزئیات در حوزه رســانه مطرح نشود و باید در مکانیزم 
مذاکراتی خود پیش برود.سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: اما نکته اساسی 
این اســت که جمهوری اسالمی ایران بر مبنای سیاست ملی و مرکزی آمادگی دارد در 
شــرایطی که منافع جمهوری اسالمی ایران تضمین شود، نگرانی های جمهوری اسالمی 
ایران برطرف شود و تضمین شود که خروج یکجانبه و غیرمسئوالنه از توافق مجددا رخ  
نمی دهد، آمادگی دارد به توافق برگردد و در چارچوب منافع مشترک توافق را اجرا کند.

کنعانی درباره متن نهایی برجام گفت: از نظر ما متن نهایی زمانی نهایی است که منافع، 
مصالح و انتظارات قانونی و به حق جمهوری اســالمی ایران در آن رعایت شــده باشد و 
خطوط قرمز ما تضمین شده باشد و مشخصا منافع اقتصادی ناشی از برجام برای دولت 
و ملت جمهوری اســالمی ایران تامین شود.درباره اعالم بی خبری نمایندگان مجلس از 
جزییات مذاکرات گفت:  تعامل میان دولت و مجلس تعامل کامال سازنده و مبتنی و ساز 

و کارهای داخلی و ملی است و خللی در این زمینه وجود ندارد.

لغو تحریم  ایران به نفع حوزه تامین انرژی کشورهای اروپایی است
وی درباره جایگزینی ایران در زمینه بحران انرژی در بازارهای اروپا بعد از جنگ اوکراین 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران این ظرفیت را دارد که در ســایه بحران انرژی که 
در جهان شــکل گرفته است ناشــی از جنگ اوکراین بتواند بخشی از نیازهای حیاتی و 
اساســی جهان را در حوزه انرژی بر مبنای شرایط موجود و حتی در سایه تحریم  تامین 
کند.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: همکاری ها و معامالت و نفتی ایران با طرف های 
مختلف در حوزه منطقــه ای و بین المللی ادامه دارد. لغو تحریم های ظالمانه و یکجانبه 
می تواند کمک کند به اینکه جمهوری اســالمی ایران بیش از گذشــته در تامین انرژی 
مایحتاج دنیا نقش جدی تر ایفا کند این بســته به همت و اراده طرف های گفت وگو در 
برجام و مشــخصا دولت آمریکا اســت . کنعانی عنوان کرد: ما معتقدیم لغو تحریم های 
ظالمانه نه تنها به نفع دولت و ملت ایران بلکه به نفع منطقه و اقتصاد جهانی و در حوزه 
تامین انرژی در راستای منافع کشورهای اروپایی است امیدواریم این حکمت و درایت در 
طرف دیگر هم باشد.وی در خصوص فروش دالری بلیت هواپیما به اتباع خارجی، گفت: 
وزارت امور خارجه موضوع فروش بلیت ها را پیگیری کرد و هم توصیه های الزم را در این 
ارتباط ارائه کرد اما نتایج حاصله را االن می توانم بیان کنم باید ســوال کنم دقیق اطالع 
بدم.کنعانی درباره سفر معاون وزیر خارجه به افغانستان گفت:  سفر معاون کنسولی وزارت 
امور خارجه به افغانســتان و کابل با اهداف مختلفی صورت گرفته با توجه به مسئولیت 
ایشان مهمترین موضوع بازدید از نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در افغانستان و 
همچنین رســیدگی به امور کنسولی، امور اداری و امور حفاظتی نمایندگی های ما است 
که در پرتوی شــرایط داخلی افغانستان برای ما حائز اهمیت است.وی ادامه داد: دیدار با 
مقامات مسئول و ذیربط افغانستان در حوزه امور کنسولی و هماهنگی بیشتر جهت نحوه 
ارائه خدمات کنسولی به شهروندان افغانستانی، تسهیل روند صدور روادید بر مبنای اینکه 
مانع ورود شهروندان افغانستانی به صورت غیرقانونی به داخل جمهوری اسالمی باشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: همچنین رسیدگی به وضعیت خود اعضا و پرسنل 
نمایندگی جمهوری اســالمی ایران در کابل و نمایندگی های کنسولی ما که در شرایط 
سخت افغانستان در سختترین شرایط در آنجا حضور داشتند و دارند که بتوانند خدمات 
الزم را به مردم افغانستان ارائه کنند.همچنین در جهت کمک به وضعیت ثبات و آرامش 

و امنیت در داخل افغانستان ایفای نقش کنند.

کمیته های مشترک مرزهای ایران و افغانستان تشکیل شده است
وی درخصــوص مباحث مرزی گفت: کمیته های مشــترک در این ارتبــاط داریم که 
گفت وگوها در آن چارچوب کمیته های مرزی و کمیته های حقوقی صورت می گیرد و آن 

ارتباطات ادامه دارد و خوشبختانه اخیرا شاهد اتفاق ناگواری نبودیم و امیدواریم در آینده 
در پرتو تاکید طرفین شاهد شرایط بهتری در مرزهای مشترک ایران و افغانستان باشیم.

انتقاد از سناریوسازی های آمریکا علیه ایران 
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان گفت: مقامات قضائی آمریکا در 
تداوم اتهام زنی های بی پایان این کشــور علیه جمهوری اسالمی ایران و تداوم سیاست 
شکست خورده ایران هراسانه، در یک داستان سرائی جدید، اتهاماتی را بدون ارائه مدارک 
معتبر و مستندات الزم مطرح نموده اند.کنعانی افزود: اینگونه ادعاهای بی پایه و اساس با 
اهداف و انگیزه های سیاسی صورت گرفته و در حقیقت فرار به جلو، جوسازی تبلیغاتی و 
خصوصا فرار از مسئولیت پاسخگویی به جنایات متعدد تروریستی است که دولت آمریکا 
یا مانند ترور بزدالنه سردار شهید سلیمانی مستقیما در آن دست داشته و یا مانند جنایات 
تروریستی رژیم صهیونیستی و گروه های تروریستی مانند داعش با حمایت و پشتیبانی 
آمریکا اجراء شــده اند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: بافتن این افسانه های 
نخ نما و بی اساس در حال تبدیل شدن به یک رویه تکراری در سیستم قضایی و تبلیغاتی 
آمریکا است و این بار، از سناریوسازی در ارتباط با عناصر ورشکسته سیاسی و بی ارزش 
مانند بولتون برای پیش بردن این روند استفاده شده است.جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به هرگونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهامات مضحک قویا هشدار می دهد و تاکید 
می کنــد حق هرگونه اقدام در چارچوب مقررات حقــوق بین الملل برای دفاع از حقوق 

دولت و اتباع جمهوری اسالمی ایران را برای خود محفوظ می داند.

نتایج مذاکرات ایران و عربستان رضایت بخش بوده است
کنعانی درباره آخرین اخبار از مذاکرات ایران و عربســتان و برنامه های ایران برای دور 
جدید گفت وگوها گفت: نتایج مذاکرات گذشــته به طور عام رضایتبخش بود و زمینه 
فراهم است که دور جدید گفت وگوها انجام شود، امیدوار هستیم در پرتو تداوم ارتباطات 
و تماس هــا و همکاری های که برادران ما در عــراق دارند بتوانیم در آینده نزدیک دور 
جدیدی از گفت وگوها را هم شاهد باشیم.وی در خصوص تاکید رییس جمهور در سفر 
استانی به کرمان بر تشکیل سازمان مهاجرین گفت: تا جایی که اطالع دارم تشکیل این 
ســازمان جزو مسئولیت های وزارت کشور اســت ولی معموال در اینگونه موضوعات که 
وجهه خارجی و بین المللی پیدا می کند وزارت امور خارجه نقش مکمل و همراه کننده 
هم دارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره موقعیت ژئوپلتیک ایران و ارمنستان گفت: 
جمهوری اســالمی ایران تاکید مشــخص بر ضرورت توجه به تمامیت ارضی کشورها 
، ثبــات و حل و فصل اختالفات بــر مبنای گفت وگوهــا دارد و در این پرونده خاص 
مشخصا بر ضرورت حفظ مرزهای بین المللی و عدم تغییر شرایط ژئوپلتیکی تاکید دارد.

همکاری های ما با جمهوری آذربایجان و هم با جمهوری ارمنستان همکاری های خوب 
و سازنده ای است. گفت و گو ها و مشورت ها ادامه دارد و جمهوری اسالمی ایران در هر 
زمینه ای که درخصوص اختالفات دو کشور بتواند کمک کننده باشد ایفای نقش کرده 
است.کنعانی درباره حمله رژیم صهیونیستی به غزه و همزمانی آن با سفر زیاد نخاله به 
ایران اظهار کرد: این حمله در اســتمرار سیاست های تجاوزکارانه و ددمنشانه این رژیم 
است. ذات و ماهیت و زیرساخت رژیم صهیونیستی مبتنی بر تجاوز، ترور و آدمکشی و 
کودک کشی است. ما شاهد حوادث تلخ این مرحله از تجاوز ددمنشانه و غیرقانونی این 
رژیم به غزه بودیم. ســفر زیاد نخاله به ایران در تداوم ارتباطات و تبادل نظرهای ایران 
با گروه های مختلف فلســطینی منجمله گروه های مقاومت اســت و این سفر در همان 
چارچوب انجام شــده است. اینکه رژیم صهیونیســتی در این زمان حمله کرده اساسا 
نمی دانم یک اقدام محاسبه شده بوده یا نبوده است.وی اضافه کرد: ولی رفتار ددمنشانه 
این رژیم در ارتباط با مردم فلسطین و غزه تکرار رفتارهای وحشیانه این رژیم در گذشته 
است و محکوم است. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: نکته دیگر اینکه بیش از اینکه 
حمله رژیم را مرتبط با ســفر زیاد نخاله به تهران بدانم، معتقدم این رفتارها ناشــی از 
شرایط داخلی و بحرانی رژیم صهیونیستی است. بی ثباتی داخلی و چالش های اجتماعی 
در این رژیم باعث شده برای فرافکنی اقدام به رفتارهای تهدیدآمیز، غیرقانونی و بی ثباتی 
آفرین در پیرامون کند. حمله ددمنشانه این رژیم به غزه در زمره این رفتارهاست و حمله 
شب گذشته به مناطقی از سوریه هم استمرار رفتارهای ساختارشکنانه و غیرقانونی این 
رژیم است و معتقدیم این مسؤولیت جامعه بین المللی است که نسبت به این رفتارها 

اقدام جدی و بازدارنده کند.

رئیس جمهور در نشســت مشــترک دولت و 
مجلس گفت: مسئولیت مشترک همه اجزای 
جمهوری اسالمی، گره گشایی از زندگی مردم، 
جبران عقب ماندگی ها و حرکت پرشــتاب به 
سوی پیشرفت و تعالی کشور است.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در نشست مشترک دولت، هیات رئیسه و روسای 
کمیســیون های تخصصی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه دولت مردمی در 
شرایطی خاص مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، گفت: ۴۳ سال بعد از استقرار 
نظام جمهوری اســالمی، انتظار این است که کارها با همگرایی، همدلی و وفاق همه 
ارکان نظام حکمرانی پیش برود.رئیس جمهور وفاق موجود میان دولت و مجلس را 
فرصتی برای غلبه بر مشکالت دیرپای کشور دانست و با تاکید بر همدلی میان دو قوه 

مجریه و مقننه، گفت: مسئولیت مشترک همه اجزای جمهوری اسالمی، گره گشایی 
از زندگی مردم، جبران عقب ماندگی ها و حرکت پرشتاب به سوی پیشرفت و تعالی 
کشــور است.رئیس جمهور افزود: برای طی این مسیر، سند گام دوم انقالب اسالمی 
را در اختیــار داریم که وضع موجود، وضع مطلوب و گام های الزم برای رســیدن به 
ســبک زندگی شایسته انقالب اسالمی را بســیار دقیق ترسیم کرده است.رئیسی با 
بیان اینکه دولت و مجلس به عنوان وضع کننده و مجری قوانین کشــور مسئولیت 
مشترکی برای باز کردن گره های زندگی مردم و ایجاد گشایش در مسائل اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی دارند، اظهار داشــت: اقتضائات و دغدغه های جامعه باید بسیار 
دقیق شناسایی و در جهت تامین و حل و فصل آنها گام برداشته شود.رئیس جمهور 
تصریح کــرد: نمایندگان مجلس همانگونه که با بررســی و دقت نظر خود در زمان 
بررسی صالحیت وزرا از دولت حمایت کردند، هم اکنون نیز از دولت به عنوان تجلی 

اراده مردم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور حمایت کنند.رئیسی با بیان اینکه همه 
بر یک کشتی سوار هســتیم و ناکامی هر کدام از ما به پای نظام جمهوری اسالمی 
نوشته می شود، گفت: بنده به سهم خود در دولت هر قانونی را که در مجلس تصویب 
می شــود، بدون معطلی برای اجرا ابالغ می کنم و بــاور دارم حتی اگر قانونی از نظر 
ما نقص یا ضعفی دارد، نباید در اجرا با تاخیر مواجه شــود، بلکه باید تالش کرد در 
حین اجرا اشــکاالت آن در خود مجلس برطرف شود.رئیس جمهور دولت و مجلس 
را دو بازوی حکمرانی در کشور معرفی کرد و افزود: ضرورت دارد دولت و نمایندگان 
مجلس به ویژه درباره طرح هایی که دارای بار مالی است، هماهنگی بیشتری داشته 
باشند.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز همه ارکان کشور موظف به امیدآفرینی 
هســتند، تصریح کرد: دشمنان جمهوری اســالمی همه توان خود را به کار بسته تا 
مردم را از نظام مایوس کنند و در این زمینه از هیچ کارشکنی، دروغ و فریبی دریغ 

ندارند.رئیسی ادامه داد: در مقابل این جریان دولت و مجلسی قرار دارند که می گویند 
مسائل جامعه را به خوبی شــناخته و به دنبال رفع آنها هستند. مقتدای ما سخنی 
دارد که ما کاماًل به آن باور داریم و آن این اســت که هیچ مشکلی در کشور نداریم 
که راه حل آن در داخل وجود نداشــته باشد.رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان 
اینکه نظارت مجلس بر عملکرد دولت امری پســندیده و شایسته است، خاطرنشان 
کرد: نظارت البته باید به شکلی اعمال شود که شجاعت مدیران را از آنان نگیرد، چرا 
که اگر این اتفاق افتاد دیگر یک مدیر نمی تواند به خوبی از عهده ماموریت های خود 
برآید.آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه همکاری دولت و مجلس تاکنون نتایج سازنده  و 
مهمی داشته است، افزود: اصالحات اقتصادی که در این دولت با حمایت مجلس آغاز 
شد، از جمله کارهایی بود که سال ها معطل مانده و دولت ها و مجالس قبل از زیر بار 
اجرای آن شانه خالی کرده بودند. رئیس جمهور افزود: امروز فرصتی در اختیار دولت 
و مجلس است که می توانیم و باید از آن به نفع کشور و مردم بهره ببریم.رئیسی در 
خاتمه ســخنانش از برگزاری جلسات تخصصی میان وزرا و کمیسیون های مجلس 
استقبال کرد و گفت این جلسات می تواند به فهم مشترک دولت و مجلس از مسائل 

کشور کمک کند و به هماهنگی بیشتر دو قوه بینجامد.

رئیسی: 

گره گشایی از زندگی مردم، جبران عقب ماندگی ها مسئولیت ماست

اسالمی :

 نخستین سامانه های 
پرتودهی در روزهای 
آینده رونمایی می شود
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گزیده خبر
انتظار ۲۰ ساله کارگران برای خانه دار شدن

 ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره 
مسکن می شود

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوربا اشاره به اینکه مدت زمان انتظار 
کارگران برای خرید خانه حداقل ۲۰ســال اســت گفت: بیش از ۸۰درصد سبد 
معیشت کارگران برای مسکن است.حمیدرضا امام قلی تبار ،بازرس مجمع عالی 
نمایندگان کارگران کشــور در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
درباره  بحث مســکن کارگران گفت: در چند ســال اخیر با خارج شدن کنترل 
اقتصادی جامعه از دست مسئولین امر و عدم توفیق آنان در مهار تورم، ضربات 
جبران ناپذیری بر پیکره دهک های آسیب پذیر و عمدتاً کارگر جامعه وارد شده 
اســت.با این وجودبا اینکه  این قشر معیشت خود را حتی تا سرحد زنده ماندن 
تقلیــل داده اند باز هم خروجی این فرایند چیزی جز ســقوط اقتصادی و کوچ 
اجباری این افراد به دهک های پایین تر نبوده اســت.وی ادامه داد: با نگاهی به 
رشد تورم در چندساله اخیر که هیچ توجهی به سطح درآمد دهک های پایین 
کشور نداشته است در می بینیم با وجود کاهش نجیبانه هزینه های ضروری از 
سوی این قشر باز هم تامین حداقل های زندگی همچون مسکن،درمان،خوراک  
برای این خانوارها دشوار و دست نیافتنی شده است.در این میان هزینه مسکن 
یا بهتر بگوییم ابر هزینه ای که ســهم خود را در سبد معیشت در رتبه ی اول 
جای داده اســت برای کسانیکه از بدمســکنی رنج میبرند حداقل 7۰درصد و  
برای کسانیکه بدنبال مسکنی هستند که محدودیت های بدمسکنی را نداشته 
باشــد  معادل ۸5 درصد ســبد معیشــت را در برمیگیرد. امام قلی تبار با بیان 
اینکه براساس تعابیر این موضوع بدمسکنی به کسانی اتالق میشود که عمدتاً در 
حاشــیه ی شهرها دارای مسکن شخصی یا مستاجر هستند گفت: این دسته از 
افراد از لحاظ امکاناتی  همچون آب برق گاز و بهداشــت  یا متراژ در محدودیت 
بوده یادر مسکن فرسوده  یا از رده خارج زندگی میکنند. البته براساس آمارهای 
بین المللی میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها 1۸درصد تا ۲۰درصد عنوان 
میشــود که اختالف حداقل ســه برابری با متوســط این موضوع در ایران قابل 
لمس خواهد بود. این فعال کارگری اظهار داشت: فرآیند این چنینی که در طی 
دوســال اخیر تشدید شده است خرید مسکن را بطور کامل از ذهن خانوارهای 
فاقد مسکن دور کرده است با یک محاسبه ی سرانگشتی اگر میانگین قیمت هر 
متر مربع مســکن حدود 13 میلیون تومان باشد و یک خانوار کارگری بخواهد 
یک مسکن متوسط با متراژ تقریبی 7۰ متری خریداری نماید، میبایستی حدود 
9۰۰ میلیون تومان پرداخت نماید که با فرض اینکه هر کارگر 5۰  درصد حقوق 
ماهیانه ی خود را پس انداز نماید و قیمت مســکن هم ثابت باشــد در حالت 
خوشــبینانه حداقل ۲۰ ســال زمان نیاز دارد تا طعم خانه دار شــدن رو حس 
نماید. وی گفت: به همین منظور موضوع خرید مسکن برای این قشر به رویای 
دست نیافتنی بدل شده است،بنابراین کارگران با ناامیدی سراغ منازل اجاره ای 
رفته  که متعاقب آن تقاضا برای منازل اجاره ای را افزایش داده که خود مصوب 
افزایش اجاره بها خواهد بود.نکته ی حائز اهمیت اینجاســت که سبد معیشت 
واقعی که در حال حاضر برای یک خانوار 4 نفره در حالت محافظه کارانه حداقل 

15 میلیون تومان است.

جزئیات پیشنهاد دولت درباره افزایش 
حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان

پیشــنهاد افزایــش حقــوق 
و  کارمنــدان  مســتمری  و 
بازنشســتگان، در یک الگوی 
دولت  هیئــت  بــه  جدیــد 
ارائــه شــده، این پیشــنهاد 
و  اداری  ســازمان های  را 
اســتخدامی و برنامه و بودجه 
بــا هــدف بهبــود و کمک 
کارمنــدان،  معیشــت  بــه 
بازنشســتگان کشوری، لشگری و ارتقاء قدرت خرید، ارائه کرده اند.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  پیشــنهاد افزایش حقوق و مستمری 
کارمندان و بازنشستگان، توسط سازمان اداری و استخدامی به طور مشترک با 
سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال 
قانونی تأیید آن طی خواهد شد.عادالنه سازی پرداخت ها، افزایش قدرت خرید 
و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راســتای قانون جوانی جمعیت 
کشــور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده اســت.الگوی جدید پیشنهادی، 
اینگونه اســت که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشــمول قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با 
عنوان متناسب سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته 
می شود، به حقوق افزوده خواهد شد.بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
صندوق  های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی 
وابســته به دســتگاه های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره 1۲ قانون 
بودجه سال 14۰1 کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.همچنین 
در راستای اجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق 
این پیشــنهاد کمک هزینه اوالد و حق عائله مندی تمامی گروه های مختلف 
حقوق بگیر در دستگاه هایی که در ماده ۲9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
مطرح شده و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژی اتمی 
)به استثنای مشموالن قانون کار( از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش 

خواهد یافت.

 هیچ خبری از آئین نامه نیست

دولت قصد واردات خودرو را دارد؟
متولیان صمــت در اظهارات گوناگونی خبر از اجرای سیاســت 
آزادسازی واردات خودرو تا شهریور داده بودند اما تنها یک هفته 
تا پایان مهلت وعده ها مانده و این در حالیست که حتی از آیین 
نامه هم خبری نیســت.به گزارش خبرنگار مهر، یکی از هشــت 
فرمان رئیس جمهور برای صنعت خودروسازی که اسفند ماه سال 
14۰۰ صادر شد، اشــاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از 
ســال 97 آغاز شده بود، داشت.در فرمان رئیس جمهور آمده بود 
که »به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب 
ســازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز 
بــازار، موانع قانونــی و اجرایی واردات خودرو در ســال 14۰1، 
حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو 
و قطعات، نســبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش 
یابد.«پــس از کش و قوس های فراوان در مــورد واردات یا عدم 
واردات خودرو در اوایل ســال جاری و ســپس تنظیم آئین نامه 
واردات خودرو، ۲1 تیر ماه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل 
و نقل وزیر صمت بر اساس صحبت های فاطمی امین وزیر صمت 
که از ماه ها قبل و منطبق با فرمان رئیس جمهور خبر از واردات 
خودرو به کشور می داد، وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داد و 
اعالم کرد که »اجرایی شدن این آئین نامه منوط به مصوبه هیئت 
دولت اســت ضمن اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تا 
شــهریور 14۰1 واردات خودرو انجام می شود.«منطقی حتی روز 
گذشــته )۲3 مرداد ماه( دوباره در مورد واردات خودرو صحبت و 
اعالم کرد که »زمانی که قرار اســت خودرو با قیمت مشخص و 
برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می شود؛ به 
این معنی که هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی، اســقاط )برای 

واردات هر خودرو ۲ خودرو باید اســقاط شــود( و غیره محاسبه 
خواهد شد. سپس مشــوق هایی برای کاهش مؤلفه های مذکور 
پیش بینی می شــود تا قیمت هدف برای خودروهای اقتصادی به 
دست آید. بنابراین مشوق هایی برای واردات خودروهای اقتصادی 

در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد 
کاهش می یابد یا از اسقاط معاف می شوند.«البته منطقی در این 
اظهارات اشــاره ای به زمان واردات خودرو و وعده های صمت در 

خصوص انجام واردات در نیمه نخست سال نکرده است.

هیچ خبری از آئین نامه نیست
بر این اساس، تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خبری در مورد 
تصویب آئین نامه واردات خودرو در هیأت دولت منتشر نشده 
و تنها اخبار متناقضی از جانب نمایندگان مجلس رســانه ای 
شده است؛ به عنوان نمونه علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه 
مجلس اخیراً در یک اظهارنظری در مورد سرنوشت آئین نامه 
واردات خودرو گفته است که »مسئولین مربوطه گفته اند که در 
حال طی کردن مراحل نهایی تصویب این آئین نامه هستیم؛ اما 
مشخص نیست که این تأخیر با چه توجیهی صورت می گیرد. 
دولت باید هر چه سریع تر آن را به مجلس ارائه کند تا مجلس 
آن را با قانون تطبیق دهد تا مشــکلی نداشــته باشد.«اما از 
سویی دیگر نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس 
در اظهارنظری گفته است که »پیش کشیدن مسئله واردات 
خودرو تنها تلنگری به خودروسازان بود تا کیفیت خودروهای 
خــود را باال ببرند. در واقع ایــن همه هیاهو و گمانه زنی تنها 
برای این بوده که خودروسازان احساس خطر کنند و بخواهند 
کیفیت خودروهای خود را بــاال ببرند.«به گزارش مهر، عدم 
تعییــن تکلیف واردات خودرو و انتشــار اظهارات متناقض از 
سوی مسئوالن کشور، تنها نتیجه ای که داشته تشدید رکود 
در بــازار خودرو و بالتکلیفی خریداران و البته فروشــندگان 
بوده اســت، چراکه طبق گفته فعاالن بازار، بازیگران این بازار 
از حــدود 4 ماه پیش منتظر تعیین تکلیف واردات بوده و هر 
گونــه تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش خودرو را منوط 

به این سیاست کرده اند.

معاون ســازمان امور مالیاتی اظهار داشت: به 
صراحت اعالم می کنم که پس از یک ســال 
که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر 
شــد، متوجه خواهند شد که واریز وجه از طریق دستگاه های پوز یا از طریق کارت 
به کارت تفاوتی در میزان مالیات آنها نخواهد داشت و رویه خود را اصالح می کنند 
و دســتگاه های پوز را از کشوی خود بیرون می آورند.سعید توتونچی در گفت وگو با 
خبرنــگار اقتصادی ایلنا درباره اخذ مالیات از تراکنش های حســاب های مالیاتی و 
کارت به کارت ها تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که تراکنش حساب های مالی 
و کارت بــه کارت کردن مردم عادی )افرادی که فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند( 
مشمول اخذ مالیات نمی شود.وی درباره شناسایی حساب های بانکی و تراکنش های 
تجاری از حســاب های  غیر تجاری اظهار داشــت: در راستای اجرای تکالیف قانون 
بودجه سال 14۰۰ و 14۰1 و سایر قوانین مانند پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان 
به طور قطع باید حســاب های شخصی و حســاب های تجاری، حساب های مربوط 
به فعالیت های اقتصادی اعم از فعالیت  اشــخاص حقیقی و حقوقی از هم تفکیک 
شوند.معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تفکیک حساب های فعالیت های تجاری 
و حســاب های شــخصی از طریق خوداظهاری خود افراد و صاحبان حساب انجام 
می شــود و مبنای تفکیک قوانین مصوب شده  اســت و بانک مرکزی هم در حال 
انجام این تکلیف قانون بودجه است.توتونچی افزود: نحوه خوداظهاری به این گونه 
اســت که پیامکی از ســوی بانک مرکزی به افراد برای تعیین حســاب شخصی و 
تجاری ارسال می شــود و افراد باید مشخص کنند که کدام یک از حساب هایشان 
برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری مورد اســتفاده قــرار می گیرد و به بانک مرکزی 
اعالم کنند.وی درباره صحت خوداظهاری افراد گفت: بانک مرکزی بر اســاس فعل 
و انفعاالت و تراکنش ها، این حســاب ها و ادعای افراد را راست آزمایی می کند. باید 
توجه داشت که حساب شخصی یک آستانه مشخصی دارد و نمی تواند تراکنش ها و 

واریز و برداشت آن از یک رقمی بیشتر باشد و فراتر برود و اگر افرادی مدعی باشند 
که تمام حساب های آنها شخصی است، بانک مرکزی با الگوریتم های طراحی شده 
و هوشمند، تشخیص می دهد که این حساب نمی تواند شخصی باشد.معاون سازمان 
امور مالیاتی با بیان اینکه دوره انکار به ســر آمده   اســت، اظهار داشت: حساب یک 
کارمند مشخص اســت و یک ورودی و خروجی مشخصی دارد حال اینکه ممکن 
اســت در هر چند ماه یا چند ســال یک بار ورود و خروج پول قابل توجهی برای 
خرید مســکن، خودرو و... داشته باشد و به طور کامل این تراکنش ها و موارد قابل 
شناســایی هستند.توتونچی با تاکید بر اینکه حساب های غیرتجاری و تجاری افراد 
با الگورتیم های هوشمند بانک مرکزی قابل تفکیک است، ادامه داد: اساسا تفکیک 
حساب های شخصی و تجاری مبنای قانونی دارد و تکلیف بانک مرکزی است.وی با 
بیان اینکه مردم نگران مشمول شدن تراکنش ها و کارت به کارت  ها به اخذ مالیات 
نباشند، گفت: تاکید می کنم که سازمان امور مالیاتی هیچ قصدی برای اخذ مالیات 
از تراکنش های حســاب های بانکی مردم ندارد و اساسا اخذ مالیات از تراکنش های 
مردم مبنای قانونی ندارد و طبق اصل 51 قانون ســازمان امورمالیاتی، امکان اخذ 
مالیات در کارت به کارت و تراکنش ها وجود ندارد.این مقام مســئول در ســازمان 
امور مالیاتی گفت: تنها کاربرد این حساب ها به عنوان قرینه ای برای بررسی میزان 
و حجم معامالت و مبادالت فعاالن اقتصادی اســت.وی ادامه داد: همچنین میزان 
مالیات برای فعاالن اقتصادی هم متفاوت است و مالیات فردی با حسابی که تجاری 
اعــالم کرده و ۲ میلیارد تومان کار کرده با حســاب تجاری فردی که ۲۰ میلیارد 
تومان کار کرده، قطعا متفاوت اســت.معاون ســازمان امور مالیاتی با اشاره به اقدام 
برخی از صنوف برای جمع آوری دســتگاه های پوز و دریافت وجه از طریق کارت به 
کارت گفت: متاسفانه برخی از صنوف دستگاه های پوز خود را از میز برداشته اند و از 
مردم می خواهند که وجه را به صورت کارت به کارت پرداخت کنند اما این اصناف 
باید بدانند که به هر حال آن کارت بانکی هم به یک حســاب بانکی متصل است و 

فرقی ندارد که پول از چه طریقی ) چه پوز و چه کارت به کارت( وارد آن حســاب 
بانکی می شود. به هر حال گردش آن حساب بانکی مورد مالک قرار گرفته می شود.

توتونچی درباره انتقــال وجه به کارت هایی که به نام افرادی دیگر و غیر از صاحب 
آن کسب و کار است، اظهار داشت: کارت به نام هر فردی که باشد آن فرد هم عضو 
حقیقی یا حقوقی این جامعه اســت و به نام آن در نظام بانکی کشــور حسابی باز 
شده  که باید در قبال تراکنش ها و حجم مبادالت پاسخگو باشد. باید مشخص کند 
این حســاب تجاری است یا شخصی و غیرتجاری و با الگوریتم های هوشمند بانک 
مرکزی تراکنش های باال به راحتی قابل شناسایی و رصد است و ازاین رو امکان دور 
زدن قوانین مالیاتی در اینباره وجود ندارد.معاون ســازمان امور مالیاتی گفت: برای 
حســاب های تجاری هم تعداد دفعات تراکنش ها و میــزان مبالغ مورد مالک قرار 
می گیــرد و اگر این دفعات و حجم تراکنش ها از حدی فراتر برود، بانک مرکزی آن 
را حســاب تجاری می داند. از این رو هر صنفی اگر کارت با نام افراد دیگری را برای 
واریز وجه معرفی کند، آن فرد مشــمول مالیات می شــود.  وی با بیان اینکه مردم 
از پرداخت وجه از طریق کارت به کارت ناراضی هســتند، گفت: با اجرای قوانین و 
مقررات جدید، صاحبان صنوف و کســب و کار تا چه زمانی می توانند دستگاه های 
پوز را در کشــوی میز خود قرار دهند یا شــماره کارت منشی و افراد دیگر را برای 
واریز وجه معرفی کنند؟توتونچی تاکید کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی 
از فعاالن اقتصادی و صنوف اظهارات نادرســتی درباره اخذ مالیات از تراکنش های 
بانکی مطرح و رسانه ای می کنند. به هیچ وجه قرار بر این نیست که تمام تراکنش ها 
و کارت به کارت ها مشمول مالیات شود بلکه تنها سود افراد مشمول مالیات خواهد 
شــد و تفکیک حســاب و رصد تراکنش ها قرینه ای است برای شناخت مختصات 
دقیق فعاالن اقتصادی و وسیله ای برای تشخیص مالیات عادالنه و منصفانه محسوب 
می شــود.معاون ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با این تمهیدات واریز وجه از 
طریق کارت به کارت عبث و بیهوده اســت، گفت: این مطالبات برای پرداخت وجه 
تنها زحمت مردم را افزایش می دهد و به عنوان کارشناس امور مالیات به صراحت 
اعالم می کنم که پس از یک سال که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر شد، 
متوجه خواهند شــد که واریز وجه از طریق دســتگاه های پوز یا از طریق کارت به 
کارت تفاوتی در میزان مالیات آنها نخواهد داشت و رویه خود را اصالح می کنند و 

دستگاه های پوز را از کشوی خود بیرون می آورند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

مالیاتکارتبهکارتمشمولمردمعادینمیشود

افزایش روزافزون نرخ بهره توسط بانک های مرکزی دنیا؛
ایران همچنان گرفتار بدفهمی از علم اقتصاد!

آمارها حاکی از آن اســت که در ماه های اخیر، تعــداد بانک های مرکزی که اقدام به 
افزایش شدید نرخ بهره خود کرده اند، به میزان قابل توجهی زیاد شده است.به گزارش 
اقتصاد آنالین، در پیش گرفتن این سیاست در پی افزایش نرخهای تورم به رکوردهای 
جدید بوده اســت. این در حالی است که در سالهای گذشته با وجود تورمهای بسیار 
بیشــتر در اقتصاد ایران، گروه هایی معتقد بودند که افزایش نرخ بهره منجر به رشــد 
نقدینگی و به تبع آن تورم می شود. بر اساس همین تفکر هم بوده که تصمیماتی نظیر 
ســقف ۲۰درصدی نرخ بهره بین بانکی اعمال شده و اینگونه مهمترین ابزار کنترل 
تورم عمال بالاثر شده است. اما مرور چندین باره تجارب جهانی یافته کامال متضادی 

را نتیجه می دهد. 
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نگـــاه

آیا ایران، پتانسیل تبدیل به هاب منطقه ای 
قیر را دارد!؟

دکتر مسعود اسفندیار /مدرس دانشگاه
تولید و مصرف قیر جهان در سال ۲0۲۱ بالغ بر ۱۲۵ 
میلیون تن بــود و ایران با ظرفیــت تولید بیش از ۶ 
میلیون تن قیر، ســهم 8 درصدی از بازار جهانی قیر 
را داشــته اســت. ایران از نظر تولید و صادرات قیر، به 
ترتیب، رتبه 7 و 4 جهانی را در دســت دارد. اهمیت 
این موضوع زمانی اســت که بدانیم که یکی از منابع اصلی درآمدهای ارزی در 
شرایط تحریم نفت، مربوط به قیر اســت. صادرات قیر در سال  ۱400 ارزآوری 
۱.۵ میلیارد دالری داشته و سهم ۲.9 درصدی از کل صادرات غیر نفتی کشور 
را در این سال به خود اختصاص داد و از نظر ارزش صادراتی در مقایسه با سال 
۱۳99 رشد 7۳ درصدی داشته است. مجموع ظرفیت تولید وکیوم باتوم کشور 
۱۲ میلیون تن در سال است که حدود ۶ میلیون تن به تولید نفت کوره و بیش از 
۶ میلیون دیگر هم به تولید قیر اختصاص دارد که از این میان 4 میلیون تن برای 
تولید قیر صادراتی و ۲ میلیون تن هم جهت مصرف داخلی است. از ۱00 درصد 
قیر تولید کشور، 70 درصد به صادرات اختصاص دارد و ۳0 درصد هم به تامین 
تقاضای داخلی می رســد. در زمینه مصرف داخلی هم حدوداً 90 درصد از قیر 
تولیدی، در حوزه راه سازی مورد استفاده قرار می گیرد و مصارف عایق کاری، تنها 
۱0 درصد از مصرف قیر را به خود اختصاص می دهد. براساس آمار ثبت شده در 
سایت بورس کاالی ایران، شرکت پاالیش نفت جی، بیشترین سهم از بازار را در 
اختیار داشته و به لحاظ میزان تولید و فروش با ۱.۳ میلیون تن در سال ۱400 
بزرگ ترین تولیدکننده قیر ایران بوده اســت. پس از آن، شرکت پاسارگاد با ۱ 
میلیون تن، قرار دارد.بنا بر اطالعات بورس کاال، شرکت نفت جی، ۲۳ درصد سهم 
بازار صادراتی )8۲0 هزار تن( را در اختیار داشــته و بزرگ ترین صادر کننده قیر 
ایران در سال ۱400 بوده و شرکت پاسارگاد به  رغم کاهش 80 هزار تنی فروش 
صادراتی نســبت به ســال ۱۳99، بالغ بر ۲۱  درصد سهم بازار صادراتی )حدود 
7۵0 هزار تن( را به خود اختصاص داده و سهم سایر شرکت های خصوصی از کل 
بازار صادراتی حدود ۵۶ درصد بوده است.یکی دیگر از نکات قابل توجه در زمینه 
صادرات قیر، افزایش حجم صادرات قیر فله ایران نسبت به بشکه در سال ۱400 
از بندرعباس است، به نحوی که براساس اطالعات موجود، بالغ بر یک میلیون و 
۶00 هزار تن قیر فله از بندرعباس به مقاصد صادراتی ارسال شده است. متاسفانه 
به دلیل عدم برخورداری کشور از ناوگان لجستیک حمل فله قیر، بخش عمده ای 
از ســود حاصل از فروش قیر فله در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار نگرفته و 
تعداد محدودی از واسطه های خارجی از آن بهره مند می شوند.قیمت قیر از اکتبر 
سال ۲0۲۱ تا جوالی سال ۲0۲۲ مرتبا رشد صعودی داشته است و از کانال 4۵0 
تــا ۵00 دالری در اکتبر ۲0۲۱ وارد کانال ۶00 تا ۶۵0 دالری در ماه های ژوئن 
و جوالی ۲0۲۲ شده است.مقایسه قیمت قیر ایران که معموال به صورت FOB از 
بندرعباس به سایر کشورها صادر می گردد به دو صورت فله ای و بشکه ای نشان 
می دهد که فاصله قیمتی حدود ۶0 دالری بین این دو نوع تحویل وجود دارد. از 
اکتبر سال ۲0۲۱ قیمت هر دو نوع قیر تقریبا تا پایان سال ۲0۲۱ رو به کاهش 
رفت ولی با شــروع سال ۲0۲۲ این روند تا ماه آوریل افزایشی بود و در ماه های 
می و ژوئن به تدریج رو به کاهش رفت. باالترین قیمت قیر بشــکه ای ایران بین 
4۵0 تا 480 دالر و در ماه آوریل سال ۲0۲۲ بوده است. بازار صادراتی قیر ایران 
در مــاه مارس و آوریل بازار کم تقاضا را تجربه کرد و بیشــتر صادرکنندگان و 
تولیدکننــدگان ایرانی تحت تاثیر نبود تقاضا در بازار جهانی  عدم رقابت پذیری 
قیمت های ایران با فشار کاهش فروش و کاهش حاشیه سود مواجه بودند.به رغم 
اختالف بیش از ۲00 دالری قیمت قیر ایران با شــرق آسیا، دلیل عدم استقبال 

خریداران شرق آسیا از قیر ایران به شرح زیر است:
۱-اعمال فشــار تحریمی: به طوری که خریداران، ریسک حمل فله و کشتی های 
بزرگ را نمی پذیرند و یافتن کشــتی مناســب اقیانوس پیما با شــرایط تحریم 
امکان پذیر نبوده است. ۲-رشد کرایه حمل دریایی فله و بشکه: در برخی موارد 
با رشــد قیمت کرایه حمــل دریایی بیش از ۵0 دالر نســبت به ماه های قبلی 
مواجه هســتیم. ۳-گلوگاه حمل کانتینری: طوالنی بودن زمان حمل کانتینری 
به طوری که در شــرایط نوسانات شدید قیمتی، خریدار تمایل به حمل و تحویل 
فوری بار دارد اما در شرایط کنونی، حمل بار بشکه تا مقاصد شرق آسیا حداقل 
۳0 تا 40 روز به طول می انجامد.تولیدکنندگان قیر ایران در ســال گذشــته با 
کاهش حجم عرضه وکیوم باتوم به عنوان خوراک و افزایش شــدید قیمت آن 
مواجه بودند. تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر ایران در ماه های گذشــته به 
ویژه بعد از تنش های روســیه و اوکراین و افزایش شدید و نوسانات قیمتی بازار 
نفت با کاهش حجم صادرات و افت شــدید تقاضا در بازارهای صادراتی مواجه 
هستند و متحمل زیان در فروش های صادراتی اخیر شده اند.  قیمت گذاری قیر 
ایران به طور مســتقیم با قیمت وکیوم باتوم به عنوان خــوراک رابطه دارد در 
حالی که قیمت گذاری وکیوم باتوم از فرمول ثابتی وابســته به نرخ نفت کوره در 
بازارهای جهانی پیروی می کند و بر مبنای حراج باز در بورس کاال با رقابت بین 
تولیدکنندگان به فروش می رســد اما قیمت گذاری قیر در بازارهای شرق آسیا 
در ماه های گذشــته با تغییراتی مواجه بود. تغییــر رویکرد کره جنوبی برخلق 
مزیت های رقابتی صادراتی در صنعت پاالیشــی خود و باز  پس گیری سهم بازار 
با حاشیه ســود باالی پاالیشــگاه های کره بعد از Upgradeرقم  می خورد. به 
طوری کــه کره جنوبی که در مارس ۲0۲۱ قیر صادراتی خود را ۳0 تا 40 دالر 
باالتر از نرخ نفت کوره صادراتی به فروش می رساند، در ماه های اخیر قیر صادراتی 
خــود را ۱40 تا ۱۵0 دالر کمتر از نرخ نفت کوره به فروش می رســاند. بدیهی 
اســت در این شــرایط اختالف نرخ قیر صادراتی ایران با سایر تامین کنندگان 
در آســیا بسیار کم و غیرقابل رقابت می باشــد در مقایسه، قیر فله ایران که در 
فروردین ۱400 با نرخ های ۲80 تا ۲9۵ دالر فوب بندرعباس به فروش می رسید 
دقیقا در زمان مشــابه کره جنوبی و ســنگاپور قیر خــود را 400 دالر تا 4۳۵ 
دالر فوب صادراتی عرضه می کردند، اختالف حداقل ۱۲0 دالری بین نرخ فوب 
ایران و ســنگاپور فرصت صادرات قیر ایران به بازارهای خاور دور و شرق آسیا را 
فراهم می کرد که معادل کرایه حمل دریایی حدود ۱۲0 دالر میان ایران و چین 
بــود. در حالی که در فروردین ماه ۱40۱ قیــر فله ایران 4۳۵ تا 4۵7 دالر فوب 
قیمت گذاری شد که کره جنوبی قیر خود را 4۵0 تا 470 دالر فوب و سنگاپور 
نیز قیر خود را ۵۵0 تا ۵70 دالر cfrبازارهای شرق آسیا پیشنهاد می دهد که از 
قیمت های صادراتی ایران به این مقاصد کمتر است.این موضوع در حالیست که 
ســنگاپور و کره جنوبی از مزیت کرایه حمل کمتر و معافیت عوارض وارداتی به 
کشورهای حوزه آسیا-پاسیفیک برخوردارند و در ماه های گذشته در تالش برای 
بازپس گیری سهم بازار از دست رفته خود در سال های گذشته موفق بودند. در 
حالی که قیر ایران مزیت رقابتی خود را در بازار چین و شرق آسیا از دست داده، 
قیمت های صادراتی قیر ایران قابل رقابت و مورد استقبال خریداران نبوده است.

در پایان باید گفت که ایران با توجه به مزیتهای نســبی و پتاســیلهای قوی در 
زمینه قیر مــی تواند به عنوان یــک benchmark و هاب برای قیمتگذاری 
قیر و تعادل عرضه و تقاضای آن نقش ایفا کند به شــرطی که حمایت دولت و 
انسجام قیرسازان را داشته باشد نه اینکه این مجال در اختیار کشورهای دیگری 
همچون بحرین یا عراق قرار گیرد. مضاف فروش قیر در مقصد )CFR( می تواند 
به عنوان یک استراتژی کارآمد دنبال شود چون حاسیه سود خوب ۵0 تا ۱00 

دالری ایجاد می کند.

افتتاح و آغاز عملیات 3 طرح آبرسانی شرکت 
آب منطقه ای کردستان در هفته دولت 

مهندس آرش آریانژاد گفت: در هفته دولت ســالجاری ۳ طرح در بخش آب با 
اعتبار مجموع یکصد و 77 میلیارد تومان در شهرســتان بانه افتتاح می شود.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس آریانژاد اظهار 
کرد: اجــرای خطوط انتقال به  طول4.۶ کیلومتر از ســد عباس آباد تا تصفیه 
خانه موجود بانه یکی از این پروژه هاست که اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان 
برای آن هزینه شــده اســت. وی افزود: از دیگر پروژه های این شرکت احداث 
ایستگاه پمپاژ اضطراری بوئین است که با اعتبار ۲ میلیارد تومان در هفته دولت 
افتتاح می گردد.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: پروژه آغاز 
عملیات اجرایی تکمیلی ایستگاه پمپاژ بوئین با اعتبار ۱0۵ میلیارد تومان نیز از 
پروژه های دیگر است که با اجرای این طرحها مشکل تأمین آب شرب شهرستان 

بانه مرتفع می گردد. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان از پیشرفت 
70 درصدی سازه ای تصفیه خانه فاضالب 

چادگان خبر داد
حســین اکبریان در بازدید معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری از فرآیند احــداث تصفیه خانه 
فاضالب چادگان، گفت: احــداث این تصفیه خانه از 
ســال۱۳9۲ با صرف هزینه ای بالغ بر ۱90 میلیارد 
ریال آغاز شــده و هم اکنون به لحاظ سازه ای به 70 

درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.وی افزود: برای برخورداری مردم چادگان از 
خدمات شبکه فاضالب باید ۵8 کیلومتر خط انتقال و شبکه فاضالب اجراء شود 
که تاکنون ۳4 کیلومتر خط انتقال و شبکه فاضالب در این شهرستان اجرا شده 
است.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: برای تکمیل 
ســازه، تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و سایر ملزومات و اجرای مابقی 
شــبکه فاضالب و همچنین احداث دو باب ایستگاه پمپاژ فاضالب مبلغ ۲۲00 
میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت ..مدیرعامل آبفای استان اصفهان در ادامه بازدید 
زینلیان از چگونگی خدمات رسانی آبفا در منطقه چادگان به طرح های آبرسانی 
به روستاهای مجتمع ســینه کوه اشاره کرد و اظهار داشت: طرح آبرسانی به ۵ 
روستای مجتمع سینه کوه با اجرای ۱8 کیلومتر خط انتقال همچنان ادامه دارد 
که با تکمبل این پروژه ۵ هزار نفردر این مجتمع از آب شــرب پایدار برخوردار 
می شــوند، این درحالیست که هم اکنون سه روستای علی عرب ، ده کلبعلی و 

معروف از مجتمع سینه کوه دارای آب شرب پایدار هستند.

توضیح وزیر نیرو درباره نتیجه مذاکره با افغان ها در مورد حقابه هیرمند

 بازی برد-برد ایران در اتصال شبکه برق به روسیه
وزیر نیرو اعالم کرد: اتصال شــبکه برق دو کشور مزیت های 
باالیی دارد و ما از این پروژه به دنبال بازی برد-برد هستیم در 
تابســتان که مصرف ما باال است برق را دریافت و در زمستان 
که روســیه مصرف باالتری دارد برق را ارسال خواهیم کرد به 

عبارت دیگر اتصال شبکه دو کشور مزیت های فراوانی دارد.
به گــزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علــی اکبر محرابیان در 
نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر 
در شــرایط پیک مصرف برق قرار داریم، اظهار داشــت: سال 
گذشــته حداقل ۱9 هزار مگاوات ناترازی تولید داشتیم این 
در حالی است که ساالنه 4.۵ درصد هم رشد تقاضا داریم که 
البته امسال این رقم بیشتر بود و پیش بینی می شد، ناترازی 
به ۲0 هزار مگاوات برســد، یعنی مشــکالت بیشتر شود، در 
ســایه این ناترازی شاهد خاموشی و مشــکالت فراوان برای 
زندگی روزمره مردم بودیم.وی با بیان اینکه امســال متوسط 
دمای کشــور ۳8 درجه است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته ۱.۱ درجه افزایش یافته اســت که با هر یک درجه 
افزایــش دما ۱۵00 مگاوات مصــرف افزایش می یابد، یعنی 
به ازای یک درجه ۲۵00 مگاوات نیروگاه اضافه می شــود، در 
برخی نقاط حتی 4 تا ۵ درجه رشــد درجه حرارت داشتیم، 
برخی شهرها رکورد زدند و ۵4 درجه دما ثبت شد.وزیر نیرو 
با بیان اینکه امســال علیرغم صرفه جویی مردم رشد 4. 8۵ 
درصدی را شاهد بودیم، گفت: از سال گذشته تا امروز حدود 
یک میلیون مشــترک برق اضافه شده است.وی بیان داشت: 
تابستان امســال تا امروز رکورد ۶9.۲78 مگاوات مصرف برق 
را داشتیم که نســبت به میزان تقاضای سال گذشته ۲۲00 
مگاوات رشد داشته است.محرابیان با بیان اینکه صنعت برق 
در سال جاری در دو جبهه تامین و توزیع و همچنین شرایط 
ســیل فعال بوده است، گفت: همزمان که مشغول تامین برق 
بودیم در ۲۱ استان هم درگیر سیل شدیم که در این شرایط 
یکی از بخش های آســیب پذیر برق اســت، ما با تمام توان و 
در حداقل زمان کار امدادرســانی را آغاز کردیم، به طوری که 
با وجود قطعی گســترده در اکثر نقاط در کمتر از ۱0 ساعت 
شبکه برقرار شد ولی در روســتاها شرایط سخت بود.وی در 
ادامه با بیان اینکه مدیریت تامین و مصرف برق ار شــهریور 
ســال گذشته آغاز و تا نیمه شــهریور ادامه دارد.محرابیان با 
بیــان اینکه برای تامین برق یک برنامه تصویب کردیم که به 
عنوان ســند همکاری با صنعت برق قرار گرفت اظهار داشت: 
مهمترین محور ما افزایش ظرفیت تولید برق است که بتوانیم 
در طول یک سال ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید اضافه کنیم 
متوسط عملکرد دولت گذشته ۲هزار و ۶7 مگاوات بود اما ما 
روی ۶ هــزار مگاوات تمرکز کردیم که حدود ۵ هزار مگاوات 
راه اندازی نیروگاه جدید و هزار مگاوات نیز استفاده از فناوری 
برای ارتقاء توان نیروگاه ها با کمک دانش بنیان ها بوده است.

وی ادامه داد: از شــش هزار مگاوات 4 هزار و ۲00 مگاوات به 
مدار تولید اضافه شده و ۱800 مگاوات هم طی روزهای آینده 
به مرحله بهره برداری خواهد رسید. این هزار و 800 مگاوات 
نیازمند تامین گاز اســت تا بتوانیم آن را سنکرون کنیم.وی 
ابراز امیدواری کرد که تمامی ۶ هزار مگاوات وعده داده شده 
تا پایان دوره به طور کامل وارد مدار شود.وی حداکثر استفاده 
از ظرفیت موجود نیروگاه ها را محور دوم عملیات پایدارسازی 

و تامین برق در تابســتان عنوان کرد و افــزود: برای تمامی 
نیروگاه ها برنامه ریزی کردیم که تعمیرات شان انجام شود تا 
اول خــرداد کل ظرفیت صنعت نیروگاهی در مدار قرار گیرد.

وزیر نیرو ادامه داد: اقدام دیگر ما در حوزه انتقال بوده اســت 
با توجه به اینکه عمر شــبکه ظرفیت انتقال باالست در این 
حوزه نیز تصمیمات خوبی برای بهسازی شبکه در دستور کار 
قرار گرفت.وی همچنین به طرح های مدیریت مصرف اشــاره 
و تصریح کــرد: برنامه ریزی کردیم که تامین و تولید برق به 
نحوی باشد که باالترین رضایتمندی حاصل شود. براین اساس 
خاموشی بخش خانگی صفر شد تمرکز مدیریت مصرف روی 
بخش ادارات بود به طوری که ۳0درصد صرفه جویی در این 
بخش شــاهد بودیم بدون اینکه لطمه ای به روند فعالیت این 
بخش وارد شود یعنی تغییر ساعات کاری در دستور کار قرار 
گرفت همچنین اســتفاده از مولدهای برق متوقف شده را در 
برنامه قرار دادیم و در کنار آن تنظیم درجه حرارت در دستور 
کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه در بخش خانگی سیاست ما 
عدم قطعی برق بوده است خاطرنشان کرد: در سال جاری 40 
درصد مصرف کنندگان نســبت به سال گذشته صرفه جویی 
کردند که این تعداد ۱۱ میلیون مشترک را شامل شده است.

بر این اساس متوســط پاداش تا تیرماه ۲۵0 میلیارد تومان 
بوده اســت یعنی به ازای هر کیلو وات ساعت صرفه جویی ۵ 
برابر خرید انرژی پــاداش دادیم به این ترتیب برخی قبوض 
رایگان و برخی مشترکین نیز بستانکار شدند.وی با بیان اینکه 
ما ۶۳0 هزار واحد تولیدی در کشــور داریم خاطرنشان کرد: 
از این تعداد ۵80 هزار واحد روی فیدر شــهری برق دریافت 
می کنند که هیچ محدودیتی برای آنها اعمال نشــد ۵0 هزار 
واحد تولیدی نیز طبق زمانبندی تعیین شده توانستند برق 
دریافت کنند و لطمه ای به این برق وارد نشد.همچنین صنایع 
انرژی بر که 400 واحد را شــامل می شوند بنابر این شد که 
۳0 تا 40 واحد از این صنایع که مصرف کننده بزرگ هستند 

تفاهمنامه ای به امضا رسید مثال معادل ۵ میلیون تن تولید 
ســیمان در بخش صنایع ســیمانی را تامین برق کردیم و 
آســیبی نیز به این بخش وارد نشــد.وزیر نیرو با بیان اینکه 
دیپلماســی انرژی یکی از سیاست های اصلی دولت کنونی 
است تصریح کرد: توسعه دیپلماسی با کشورهای همجوار در 
اولویت قرار گرفت در طول یک سال گذشته اقدامات خوبی 
با همسایگان انجام شــد به این ترتیب که تبادل برق برقرار 
خواهد شــد تراز ما در این بخــش 80 درصد صادرات و ۲0 
درصد واردات است. ما در این هدف از حداکثر ظرفیت فنی 
اســتفاده خواهیم کرد و با نگاه حداکثری منافع ملی کار را 
ادامــه خواهیم داد.محرابیان در ادامه به توضیحاتی در حوزه 
آب پرداخت و گفت: کشــور ما اقلیم خشک و نیمه خشک 
دارد و به همین دلیل بارش های در کشــور متقارن نیست و 
بین ۵0 تا ۱۲00 میلیمتر متفاوت اســت بنابراین باید طبق 
منابع و مباحث جمعیتی آب را مدیریت کنیم.وی ادامه داد: 
در شرایط عادی متوســط بارش در کشور ما ۲۵0 میلیمتر 
است امســال بارش در برخی نقاط ۱7 درصد کمتر شرایط 
نرمال بود و برخی نقاط نیز مثل سیستان و بلوچستان و ایالم 
و هرمزگان بهتر از نرمال بود.وزیر نیرو گفت: طی ۵۲ ســال 
گذشته یک سوم شرایط نرمال، یک سوم ترسالی و یک سوم 
خشکسالی بوده است اما این الگو در ۱۵ سال گذشته تغییر 
کرده یعنی یک دوم ســال خشک ، یک پنجم نرمال و یک 
سوم تر بوده است. از طرف دیگر سرانه آب تجزیه پذیر در ۵0 
سال گذشــته ۶۵00 متر مکعب بود اما امروز به ۱۲00 متر 
مکعب رسیده است که علت آن رشد جمعیت و کاهش بارش 
اســت.وی با بیان اینکه ما برنامه ها و سیاست های دولت در 
حوزه آب در دو محور دنبال می شود خاطرنشان کرد : ابتدا 
مدیریت مصرف و ســپس افزایش بهره وری و تکمیل طرح 
های نیمه تمام به منظور افزایش مدیریت آب در دستور کار 
اســت مهمترین از بخش مدیریت بخش کشاورزی است که 

90 درصــد مصرف را به خود اختصاص داده بنابراین افزایش 
بهــره وری در این حوزه اثر بخــش خواهد بود اگر ۵ درصد 
افزایش بهره وری داشته باشیم حدود ۵ میلیارد متر مکعب 
آب آزاد می شــود.وی ادامه داد: اصالح الگو کشت متناسب 
بــه نیاز و اقلیم و ارزش افزوده نیز در برنامه ما قرار گرفته که 
این روش هم به ما و هم به کشــاورز کمک می کند. در این 
راستا اســتفاده از فناوری برای افزایش راندمان و به حداقل 
رساندن مصرف آب برنامه ریزی شده است.وی همچنین به 
موضــوع باز تخصیص آب به بخش صنعت اشــاره و تصریح 
کرد: بازچرخانی آب در دستور کار جدی قرار دارد بخشنامه 
آن تنظیم شده است.محرابیان ادامه داد: کاهش تلفات آب و 
شرب بهداشت نیز از مهمترین برنامه های ما است و بندی نیز 
در بودجه برای تامین مالی این بخش اختصاص یافته است. 
همچنین طرح ها اولویت بندی شده و طرح های اضطراری 
و ویژه ســرعت و اعتبار بیشتری  خواهند داشت.محرابیان با 
بیان اینکه جهاد آبرسانی به منظور تامین آب پایدار مناطق 
روســتایی در دستور کار اســت افزود: ۱0 هزار روستا برنامه 
ریزی شــده که در تمامی استان ها در حال اجرا و پیشرفت 
است.وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم ارتقاء مدیریت 
بخش آب کشور بوده که نیاز است حکمرانی موثر در بخش 
آب کشور پیاده شود خاطرنشان کرد: عدالت، قانون، شفافیت 
و مشــارکت ذینفعان در ذیل این اهداف تعریف شــده است 
بر پایه آن از نظر کشــاورزان نیز جهت حمکرانی خوب آب 
بهره مند خواهیم شد همچنین بنا داریم از ظرفیت استان ها 
استفاده کنیم که این موضوع پس از تثبیت در شورای عالی 
آب پیگیری خواهد شد.وی با بیان اینکه دیپلماسی برای ما 
به عنوان مهمترین وظایف تعریف شده است خاطرنشان کرد: 
ارتقاء سطح همکاری با کشورهای همسایه از جمله محورهای 
مهم فعالیت ما است عمدتا مسایل آبی با کشورهای همسایه 
در اولویت قرار دارد به طوری که هیچ گفت و گوی دوجانبه 
و چند جانبه ای نداشــته باشــیم مگر اینکه آب محور مهم  
باشد. در این زمینه تفاهمات خوبی انجام شده البته باید راه 
زیادی بپیماییم تا به نقاط مطلوب رســیده و حقوق مردم را 
ایفــا کنیم به عبارت دیگر در ســایه همکاری منطقه ای به 
نقطه مطلوب خواهیم رســید.وی در ادامه درباره طرح نجات 
دریاچه ارومیه بیان کرد: واقعیت این که طرح احیا به اهداف 
خود نرسیده اما نمی توان گفت شکست خورده اگر این طرح 
اجرا نمی شد کسری مخازن و حوزه ها و آب زیر زمینی بیش 
از این بود. به اعتقاد بنده احیا و تعادل بخشــی نیاز به اصالح 
متناسب با پذیرش اقلیم و فناوری و استفده از دیگر ظرفیت ها 
خارج از وزارت نیرو و مردم سازی طرح بوده است .وی ادامه 
داد: مهمترین نقطه ضعف این بخش عدم مشــارکت مردم 
در اجرای بوده اســت اما ما معتقدیــم در موضوع آب و برق 
مهمترین محور مردم هستند موضوع دیگر مدیریت آب چاه 
ها است به هر حال امیدواریم با این اصالحات و حمکرانی آب 
شاهد تعادل در منابع و مصارف باشیم.وی درباره از ظرفیت 
بورس انرژی خاطرنشان کرد: بورس انرژی مهمترین موضوع 
در اقتصاد انرژی است در یک سال گذشته تصمیماتی خوبی 
در این حوزه اتخاذ شده و امیدواریم در نیمه دوم سال بخش 

قابل توجهی از برق از کنار بورس انرژی عرضه شود.

صادرکننــدگان  اتحادیــه  کل  دبیــر 
فراورده هــای نفت، گاز و پتروشــیمی 
گفت: بایــد عالوه بر پــول کاال هزینه 
تبدیــل دالر را به ســایر ارزهــا را هم 
بپردازیــم و ایــن تبدیل کــردن برای 
کشور و تاجر ایرانی هزینه باالیی دارد.
ســیدحمید حســینی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنــا، درباره حذف 
دالر از مبادالت تجاری اظهار داشــت: 
حــذف دالر از مبادالت چند معنا دارد، 
زمانی کاالهایی را بر مبنای دالر خرید 

و فروش می کنیــم و در زمان پرداخت 
تبدیل بــه یورو و یــا ارز دیگر کرده و 
تســویه می کنیم ایــن روش به معنای 
حذف دالر از مبادالت نیســت بلکه به 
دلیل محدودیت ها موقع پرداخت معادل 
را پرداخت کردیم. وی تصریح کرد: در 
دنیا مبادالت نفتــی و غذایی عمدتا بر 
مبنای دالر قیمت گذاری می شود و هنوز 
۶0 درصد سبد ارزی دنیا بر مبنای دالر 
است و اگر قرار باشــد دالر از مبادالت 
اقتصــادی دنیا حذف شــود باید آنقدر 

ارزها قــدرت بگیرند تا در قیمت گذاری 
جایگزین دالر شــوند، مثــال روزانه ۵0 
میلیون بشــکه یعنی ۵ میلیــارد دالر 
معامالت فیزیکی نفتی صورت می گیرد 
که مبنــای قیمت گــذاری و مبادالت 
همــه این میزان نفت؛ دالر اســت و یا 
در معامالت کاالهای اولیه همه چیز بر 
مبنای دالر است مگر اینکه ارزهای دیگر 
آنقدر قــدرت بگیرند که جایگزین دالر 
شوند و پلتفرم قیمت گذاری بر پایه دیگر 
ارزها باشد، مثل راه آهن از قبل بر مبنای 

کرون سوئد بوده است.دبیر کل اتحادیه 
صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی در ادامه با بیان اینکه اگر ما 
بخواهیــم دالر را حذف کنیم مجبوریم 
هزینه باالتری بدهیم، خاطرنشان کرد: 
مثال زمان پرداخت دالر را به دیگر ارزها 
از جمله یورو و درهم تبدیل می کنند و 
مــا باید عالوه بر پول کاال هزینه تبدیل 
دالر را به ســایر ارزها را هم بپردازیم و 
ایــن تبدیل کردن برای کشــور و تاجر 
ایرانی هزینه باالیی دارد.وی با تاکید بر 
اینکه حذف دالر از مبادالت تاثیری بر 
انزوای اقتصادی کشــور ندارد، گفت: ما 
با شــرکای تجاری کار می کنیم و روی 

معامالت توافق می کنیم.

حذف دالر از مبادالت تاثیری بر انزوای اقتصادی کشور ندارد

 هزینه تجارت باال می رود

نشست مدیر عامل شرکت نفت سپاهان با 
نمایندگان عاملین پخش روغن موتور

نشســت مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان با نمایندگان 
عاملیــن پخش روغن موتوردر سراســر کشــور در محل 
دفتر مرکزی برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفت سپاهان در این نشســت صمیمی که نمایندگانی از 
عاملین پخش استانها های اصفهان، تهران، همدان، فارس، 
خوزستان،کردســتان، سیستان و بلوچستان ،لرستان و ... حضور داشتند دکتر نیکو 
همت مدیر عامل شرکت نفت سپاهان در ابتدا ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این 
جلسه خواستارتداوم برگزاری این جلسات به منظور برطرف شدن برخی سوءتفاهم 
ها شد. مدیر عامل شرکت نفت سپاهان تصریح کرد وظیفه شرکت نفت سپاهان در 
شرایط فعلی ، کمک به توزیع عادالنه محصول و جلوگیری از رانت خواری است تا در 
نهایت مصرف کننده نهایی بتواند محصول کامال استاندارد و اصل را با قیمت مناسب 
دریافت نماید.وی افزود تغییری که در چند ماه گذشــته در روند توزیع محصوالت 
شرکت نفت سپاهان انجام گرفته در همین راستا بوده و شرکت کیمیا اسپیدی قشم 
به عنوان بازوی اجرایی شرکت نفت سپاهان در یک چارچوب هدفمند و برنامه ریزی 
شده این وظیفه مهم را پیگیری می نماید.دکتر نیکو همت گفت برخی تخلفات انجام 
گرفته در بازار مثل احتکار محصول،فــروش حواله ای، صادرات غیرقانونی ، فروش 
محصوالت شــرکت با برند های متفرقه و فروش روغن های تقلبی و مواردی از این 

قبیل ما را مجاب کرد تا در روند توزیع محصوالت شرکت تغییراتی صورت دهیم.

ضرورت نصب مخزن برای تامین آب طبقات 
باالی ساختمانهای کرج

برای جریان داشــتن و توزیع آب با فشــار متعادل در طبقات باالی ساختمانهای 
مســکونی در شهرســتان کرج نصب مخزن ذخیره متناســب با تعداد واحد های 
مسکونی هر ســاختمان ضروری اســت . به دنبال افزایش دمای هوا در تابستان 
و به تبع آن افزایش مصرف طبقات باالی ســاختمانهای مسکونی با احتمال افت 
فشار مواجه می شوند .بنابراین ضروری است ساکنان هر ساختمان با نصب  مخزن  
ذخیره به ازای هر خانوار ۲۵0 لیتر و نصب پمپ بعد از این مخزن فشــار مناسب 
برای توزیع آب در طبقات فوقانی را ایجاد نمایند .بدیهی اســت آبفای استان البرز 
قادر به تامین آب با فشار متعارف بوده و افزایش قشار آب خارج از استاندارد تعریف 
شــده موجب خسارت و ترکیدگی لوله ها خواهد شد .بر اساس این گزارش برخی 
از شــهروندان در اقدانی غیر مجاز و غیر فنی در بدون نصب مخزن اقدام به نصب 
مستقیم پمپ روی شبکه آب می کنند که این امر عالوه بر اینکه موجب اختالل 
در شبکه توزیغ آب شده بلکه آبرسانی به سایر شهروندان را نیز با مشکل روبرو  می 
ســازد . موجب نداشتن حجم آب ذخیره شده در زمان قطع آب شبکه ، سوختن 
مکرر پمپ بر اثر نوســانات شبکه و مشکالت فراوانی روبرو خواهد شد .بنابراین در 
صورت مشاهده و گزارش این موضوع ، آبفای استان البرز اقدام قانونی را برای جمع 
آوری اینگونه پمپ ها بعمل خواهد آورد . همچنین آبفای البرز می افزاید : تعدادی 
از شهروندان هم بعد از تخریب ساختمان های قدیمی و ساخت واحد های مسکونی 

جدید بیشتر  ، همچنان از کنتور قدیمی با قطر یک دوم ، استفاده می کنند .
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رشد ۵۳ درصدی مبادالت تجاری ایران و هند در نیمه نخست ۲۰۲۲
وزارت بازرگانی هند از رشد ۵۳ درصدی تجارت این کشور با ایران در نیمه نخست ۲۰۲۲ خبر داد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت بازرگانی و صنعت هند در جدیدترین آماری 
که از تجارت با ایران منتشر کرده کل مبادالت تجاری این کشور با ایران در نیمه نخست سال جاری میالدی را 1 میلیارد و ۳7۳ میلیون دالر اعالم کرده است.مبادالت تجاری ایران 
و هند در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ با رشد قابل توجه ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. کل مبادالت تجاری دو کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲1 بالغ 
بر 897 میلیون دالر اعالم شده بود.بر اساس این گزارش صادرات هند به ایران و واردات این کشور از ایران در نیمه نخست سال جاری میالدی با رشد قابل توجه نسبت به سال قبل 
مواجه شده است. هند در نیمه نخست سال جاری میالدی 1 میلیارد و ۳8 میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده که این رقم با رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
شده است. هند در نیمه نخست سال قبل 68۰ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.واردات هند از ایران در نیمه نخست امسال نیز رشد قابل توجه ۵4 درصدی داشته و به ۳۳۵ 
میلیون دالر رسیده است. هند در مدت مشابه سال قبل ۲17 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.برنج باسماتی مهم ترین کاالی صادراتی هند به ایران در نیمه نخست امسال بوده 
است به طوری که 6۰ درصد از کل صادرات هند به ایران در این دوره معادل 6۳۰ میلیون دالر مربوط به برنج باسماتی بوده است.انواع میوه نیز مهم ترین کاالی وارداتی هند از ایران 
در شش ماهه نخست ۲۰۲۲ بوده است. هند 9۰ میلیون دالر در این دوره میوه از ایران وارد کرده که معادل ۲7 درصد کل واردات از ایران بوده است. فرآورده های نفتی با 81 میلیون 

دالر معادل ۲4 درصد دومین کاالی وارداتی هند از ایران بوده است.

گزیده خبر

به دلیل ارتقاء کیفیت محصوالت ؛
مراجعه به مراکز ایساکو ۳۷ درصد کم شد

رئیس ارزشیابی کیفیت و خدمات پس از فروش ایران 
خودرو از کاهش ۳7 درصدی مراجعان به خدمات پس 
از فروش ایران خودرو خبــر داد.کامیار ذوالفقاری در 
مصاحبه با صداوسیما با بیان این مطلب گفت: اگر سال 
پیش از هر 1۰۰ خودروی تحویلی، 1۰ خودرو پس از 

۳ ماه از تحویل به خدمات پس از فروش مراجعه می کردند امروز این شاخص ۳7 
درصد بهبود پیدا کرده اســت.وی افزود: در سال های گذشته استاندارد اجباری 
قطعات مشمول 6۰ قطعه بود که امسال این استاندارد ها به ۳۰۵ قطعه می رسد؛ 
در کنار این اســتاندارد ها، خودروسازان با انجام تست های جامع و فنی طراحی 
شده توسط خودروسازی های بزرگ مانند پژو افزایش کیفیت را برای کل زنجیره 
قطعات لحــاظ می کنند.ذوالفقاری فرآیند تولید و تعمیر قطعات را پیچیده و با 
تیراژ باال دانست و گفت: اینکه بگوییم ایرادی در هیچ قطعه ای وجود ندارد گزافه 
گویی اســت، اما در گروه صنعتی ایران خودرو با بسیج منابع و نیرو ها توانستیم 
روز به روز این ضعف ها را برطرف کنیم و محصوالت با کمترین ایراد را به دست 

مشتریان برسانیم.

مدیر اکتشافات ایمیدرو خبر داد:
آزادسازی ۸۱ پهنه معدنی در اختیار ایمیدرو

مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
گفت: از مجموع 8۲ پهنه به وســعت ۵۰۵ هزار کیلومتر مربع که از ســال 91 
ایمیدرو در اختیار داشــت، به جز پهنه دیوان دره، ســایر 81 پهنه ها آزاد شــده 
اســت. »احمد فتاحی مجلج« افزود: از ســال 91 مطالعات مربوط به پهنه های 
معدنی در کشــور آغاز شد که در نخستین گام پهنه های مرزی استان سیستان 
و بلوچســتان و استان خراسان جنوبی به عنوان دو استان کمتر برخوردار مورد 
مطالعه قرار گرفتند.وی گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۵ قانون معادن، ایمیدرو مجاز 
اســت در بخش های محروم و کمتر توسعه یافته کشور عملیات اکتشافی انجام 
دهد. فتاحی بیان داشــت: توسعه اخذ پهنه ها منجر به واگذاری پهنه سراوان در 
سیستان و بلوچستان و پهنه فردوس- قائن در خراسان جنوبی شد.وی ادامه داد: 
از سال 9۳ با ابالغ دســتورالعمل مربوطه تا پایان سال گذشته، در مجموع 81 
پهنه )به جز پهنه دیوان دره در اســتان کردستان( به وسعت ۵۰۲ هزار کیلومتر 
مربع به نام ایمیدرو و شــرکت های زیرمجموعه واگذار و تا پایان سال 14۰۰ در 

همه این پهنه ها کار اجرایی انجام و آزادسازی شد.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان:
 تیم های ورزشی فوالد هرمزگان مایه غرور و 

مباهات هستند
دکتر معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در پیامی ضمن غرورآفرین 
خواندن تیم های ورزشــی فوالد هرمزگان قهرمانی تیم فوتبال 6 نفره را به 
مردم استان و کارگران شرکت تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی شرکت 
فوالد هرمزگان، در پیام تبریک عطااهلل معروفخانی به مناسبت قهرمانی تیم 
فوتبال 6 نفره فوالد هرمزگان در مسابقات جهانی شرکت های کارگری آمده 
است: افتخارآفرینی تیم های ورزشــی فوالد هرمزگان در عرصه های ملی و 
بین المللی مایه مباهات و غرور مردم شــریف اســتان هرمزگان و کارکنان 
و کارگران زحمتکش فوالد هرمزگان اســت.حمایت  ها از تیم های ورزشــی 
فوالد هرمزگان به عنوان مسئولیت اجتماعی با تمام توان ادامه خواهد داشت 
تا تیم های این شــرکت به عنوان نماینده اســتان هرمزگان در سطوح اول 
لیگ های ملی و مســابقات بین المللی حضور داشته باشند.اینجانب قهرمانی 
قاطعانه تیم فوتبــال 6 نفره فوالد هرمزگان در مســابقات جهانی کارگری 
روســیه را محضر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم و  مردمی کشور، 
استاندار پرتالش و جهادی استان هرمزگان، نمایندگان محترم مردم شریف 
هرمزگان در مجلس شورای اسالمی ، مردم شریف و نجیب استان هرمزگان 
، بازیکنان و کادر فنی تیم ، کارکنان و کارگران زحمت کش فوالد هرمزگان 
و همه ذینفعان این شــرکت تبریک عرض می  نمایــم و امیدوارم بتوانیم از 
استعدادهای درخشان و پتانسیل های این استان در عرصه های ورزش به نحو 

احسن استفاده کنیم.

سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری گرگان 
به چرخه توسعه شهری کمک می کند

شــهردار گرگان از تاسیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری خبر داد و 
گفت: این سازمان به چرخه توسعه شهری کمک می کند.مهندس محمدرضا 
سبطی در هشتاد و یکمین جلســه شورای اسالمی شهر گرگان به تشکیل 
سازمان جدید در شــهرداری اشاره کرد و گفت: سازمان عمران و بازآفرینی 
شــهری در 6 ماه ابتدایی دوران مسئولیتم تاسیس شد و به استناد ماده ۵6 
قانون شهرداری ها، مالکیتش به طور کامل در اختیار شهرداری است.سبطی 
خاطرنشــان کرد: با راه اندازی این ســازمان، ما در سطح استان می توانیم 
فعالیــت های عمرانی انجام دهیم و منبع درآمــدی پایدار جدیدی را برای 
شــهرداری ایجاد کنیم.وی ادامه داد: با اهتمام اســتاندار و معاون عمرانی او 
اولین کار سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری، اجرای پروژه کمربندی غربی 
گرگان به طول 1۳ کیلومتر به شکل آنتنی خواهد بود.سبطی اظهار امیدواری 
کرد: امیدوارم این سازمان به عنوان بازوی پیمانکاری و درآمدزایی شهرداری 

بتواند به چرخه توسعه شهری کمک کند.

فروشگاه های زنجیره ای 
تولیدکنندگان را گروگان گرفته اند!

یک تولیدکننده از تعویق فروشــگاه های زنجیــره ای در پرداخت 
مطالبات تولیدکنندگان خبر داد و گفت که بیشتر تامین کنندگان 
در حال حاضر با این مشــکل دست و پنجه نرم می کنند و توانایی 
شکایت هم ندارند.به گزارش ایسنا، سال گذشته چند تولیدکننده 
در تماس با ایســنا، از هزینه های سرســام آوری که فروشگاه های 
زنجیــره ای از آن ها دریافت می کنند،   انتقــاد کردند. تا جایی که 
طبــق گفته برخی از آنها، فقط می توانند 4۰ درصد از قیمت درج 
شده روی کاال را از فروشگاه ها دریافت کنند و مابقی صرف هزینه 
ورود به فروشگاه زنجیره ای، خسارت، بازاریابی و غیره می شود که 
همان مبلغ را هم قسطی و با دیرکرد پرداخت می کنند.این موضوع 
از اتحایه فروشگاه های زنجیره ای هم پیگیری شد و یکی از اعضای 
این اتحادیه تلویحا دریافت هزینه های یاد شده از تولیدکنندگان را 
تایید کرد و با اشــاره به هزینه های چند صد میلیونی بیلبوردهای 
تبلیغاتــی گفت که حضور در یک فروشــگاه زنجیره ای به عنوان 
یکی از اثرگذارترین کانال های تبلیغاتی، نیاز به برنامه ریزی برای 
بهره برداری هر چه بیشــتر از حضور در شــلف فروشگاه دارد. در 
نهایــت معاونت بازرســی اتاق اصناف در ایــن رابطه گفت که در 
صورت شــکایت رسمی، امکان پیگیری ماجرا در سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان که زیرمجموعه وزارت صمت 
اســت و همچنین معاونت نظارت و بازرســی اتاق اصناف، وجود 
دارد.اما به نظر می رســد اختالفات تولیدکنندگان با فروشگاه های 
زنجیره ای تمام نشــده اســت. چرا که در روزهای اخیر یک تولید 
کننده در بخش بسته بندی در تماس با ایسنا از تعویق فروشگاه های 
زنجیــره ای در پرداخت مطالبات تولیدکننــدگان خبر می دهد.به 
گفته وی فروشگاه های زنجیره ای با تولیدکنندگان قرارداد دو ماهه 
دارند، اما پنج ماه اســت که پول محصوالتی که از این تولیدکننده 
خریده اند، پرداخت نکرده اند. این وضعیت به تولیدکنندگان آسیب 
جــدی وارد می کند، چرا که آن ها باید بابت دیرکرد اقســاط خود 
به بانک ها، جریمه هــای کالن بپردازند.این تولیدکننده همچنین 
می گوید که فروشــگاه های زنجیره ای بــا پول های تولیدکنندگان 
کارهای اقتصادی متفاوت و طرح های توســعه ای اجرا می کنند و 
سود می برند یا بدهی های خود را پرداخت می کنند: فروشگاه های 
زنجیره ای به نوعی ما را گروگان گرفته اند و حتی نمی توانیم از آن ها 
شکایت یا با آن ها برخورد تند کنیم. چرا که با کوچک ترین اتفاقی، 
فروشگاه ها اختالف حساب یک طرفه می زنند و می گویند باید این 
اختالف حســاب را حل کنید. یعنی تولیدکننده طلبکار است، اما 
فروشگاه ها پول هایی که تاکنون پرداخت کرده را منظور می کنند، 
اما رســید بار جدید تولیدکننده را نمی زنند و در نهاید می گویند 
شما بدهکار هستید. در این شرایط تولیدکننده باید دو ماه دوندگی 

کند تا اختالف حساب را حل کند.

سخنگوی گمرک خبر داد:

تجارت ۱۷ میلیارد دالری ایران با همسایگان
تهران- ایرنا- ســخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی ۲7 میلیون 
تنی ایران با 1۵ کشــور همسایه به ارزش 16.9 میلیارد دالر، در 
چهار ماهه نخســت امسال خبر داد و گفت: سهم صادرات کاالی 
ایرانی در تجارت با همســایگان ۲۰ میلیون و 711 هزار تن کاال 
به ارزش هشــت میلیارد و 871 میلیون هزار دالر بوده که رشد 
۲۲ درصدی را داشته است.به گزارش ایرنا از گمرک، »سید روح 
اله لطیفی« در نشســت دوره ای با وزارتخانه های فعال در حوزه 
تجارت خارجی با »علیرضا رضازاده« مشــاور وزیر و رییس مرکز 
روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تجارت غیرنفتی 
چهار ماهه ایران با کشــورهای همســایه اظهار داشت: از ابتدای 
سال تا پایان تیرماه، ۲7 میلیون و ۳۵ هزار تن کاال به ارزش 16 
میلیارد و 871 میلیون و 87۳ هزار و 79۲ دالر کاال بین ایران و 
کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 18 درصد 

رشد داشته است.

رشــد 22 درصدی صادرات کاالی ایرانی به کشورهای با 
همسایه

وی افزود: ســهم صادرات کاالی ایرانی در تجارت با همسایگان، 
۲۰ میلیون و 711 هزار و 6۵7 تن کاال به ارزش هشت میلیارد و 
871 میلیون و 7۳۳ هزار و 6۵۵ دالر بوده که با رشد ۲۲ درصدی 
نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.لطیفی در خصوص میزان 
واردات از کشــورهای همسایه گفت: در چهار ماه نخست امسال، 
6 میلیون و ۳۲۳ هزار و ۵4۰ تن کاال نیز به ارزش هشت میلیارد 
و 14۰ هزار و 1۳7 دالر، از 1۵ کشــور همسایه واردات به ایران 

داشتیم که 1۳ درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است.

تراز مثبت 871.5 میلیون دالری ایران با همسایگان
وی تاکید کرد: با پیشتازی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای 

همســایه نسبت به واردات از این کشــورها، تراز تجاری ایران با 
همسایگان در چهار ماه نخست امسال مثبت 871 میلیون و ۵9۳ 
هزار و ۵18 دالر شد. سخنگوی گمرک با تشریح جزئیات صادرات 
به کشــورهای همسایه تاکید کرد: عراق با خرید 6.9 میلیون تن 
کاال بــه ارزش ۲.4 میلیارد دالر و کاهش 1۵ درصدی، امارات با 
چهار میلیون تن به ارزش ۲.۳ میلیارد دالر با رشد ۳9 درصدی، 
ترکیه با ۳.4 میلیون تــن به ارزش ۲ میلیارد و 6۰ میلیون دالر 
و رشــد 1۲۳ درصدی، افغانستان با 9۳8 هزار تن به ارزش 497 
میلیون دالر و کاهــش ۳۲ درصدی، عمان با 1.1 میلیون تن به 
ارزش 41۵ میلیون دالر و رشــد 1۳۵درصدی، پاکستان با 8۵۵ 
هزار تن به ارزش ۳77 میلیون دالر و رشد 1۰ درصدی و روسیه 
با 4۲7 هــزار تن خرید کاالی ایرانی به ارزش ۲۳۲ میلیون دالر 

و رشــد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه، هفت کشور نخست 
صادرات کاالی ایرانی در بین همســایگان بودنــد.وی ادامه داد: 
جمهــوری آذربایجان با خرید ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ تن کاالی ایرانی 
به ارزش ۲۳۲ میلیون دالر و رشــد 78 درصدی، ترکمنستان با 
4۳9 هزار تن به ارزش 1۳۲ میلیون دالر و رشــد ۳7 درصدی، 
ارمنســتان با ۲79 هزار تن به ارزش 11۳.4 میلیون دالر و رشد 
۳6 درصــدی، کویت با یک میلیون و 66۰ هزار تن به ارزش ۵8 
میلیون دالر و رشد ۳۵ درصدی، قزاقستان با ۲۰7 هزار تن کاال 
به ارزش 49.4 میلیون دالر و کاهش هفت درصدی، قطر با ۲87 
هــزار تن کاال به ارزش 4۰ میلیــون دالر و کاهش 1۲ درصدی، 
بحرین با سه هزار و 84۰ تن کاال به ارزش سه میلیون دالر و رشد 
4۳ درصدی و عربســتان با خرید 1۲1 تن کاال از ایران به ارزش 

1۵ هزار و 688 دالر و کاهش ۵۲ درصدی، به ترتیب هشتمین تا 
پانزدهمین مقاصد کاالهای ایرانی در بین همسایگان ایران بودند.

جزییات واردات ایران از 15 کشور همسایه
ســخنگوی گمرک در خصوص جزییات واردات از 1۵ کشور 
همســایه تصریح کرد: امارات با فــروش ۳.6 میلیون تن کاال 
به ارزش 4.9 میلیارد دالر و رشــد چهــار درصدی، ترکیه با 
98۳ هزار تن به ارزش 1.8 میلیارد دالر و رشد 18 درصدی، 
روسیه با 9۳۰ هزار تن به ارزش ۵99 میلیون دالر و رشد ۳9 
درصدی، پاکســتان با ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۲4.۵ میلیون 
دالر و رشــد ۲98 درصدی، عمان بــا ۲6۲ هزار تن به ارزش 
۳۲۳.۳ میلیون دالر و رشــد ۳۲ درصدی، قزاقستان با 17۳ 
هــزار تن به ارزش 76.۲ میلیون دالر و رشــد 167 درصدی 
و عــراق با فروش ۳9 هزار تن بــه ارزش  ۵4.7 میلیون دالر 
و کاهــش 61 درصدی هفت تامین کننده کاالهای مورد نیاز 
کشور در بین همســایگان در چهار ماه نخست امسال بودند.
لطیفــی بیان کرد: قطر با فروش 7۰۲ تن کاال به ارزش 1۳.8 
میلیون دالر و رشد ۲۰8 درصدی، جمهوری آذربایجان با 8.6 
هزار تــن به ارزش 1۳.۵ میلیون دالر و رشــد ۲۵ درصدی، 
ترکمنســتان با 18.۲ هزار تن به ارزش 1۰.6 میلیون دالر و 
کاهش ۲۳ درصدی، افغانستان با 6.4 هزار تن به ارزش هفت 
میلیون و ۳۲6 هزار دالر و رشــد 1۳۵ درصدی، کویت با 1.۳ 
هزار تن کاال به ارزش سه میلیون دالر و کاهش ۲6 درصدی، 
ارمنستان با 1.۵ هزار تن به ارزش ۲.8 میلیون دالر و کاهش 
71 درصدی و عمان با فروش ۲8 تن کاال به ارزش ۵1۳ هزار 
دالر و رشد هشت درصدی نسبت به چهار ماهه نخست سال 
قبل در رتبه های بعدی تامین کاال در بین همســایگان ایران 

قرار دارند.

معاون وزیر صمت گفت: از اول شهریور تا آخر 
آبان 4 گروه کاالیی صادراتی به قطر که یکی از 
آنها خشــکبار است، تنها 7۰ درصد تعهد ارزی 
خواهند داشــت و مدت بازگشت ارز نیز 6 ماه 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک 
در دیدار با اعضای اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار و صادرکنندگان صنعت پسته از 
پیگیری این سازمان برای حل مشکالت بر سر راه صادرات پسته خبر داد و اظهار کرد: 
هر کاری از دستمان بر بیاید برای حل مشکالت انجام می دهیم، نه فقط پسته که 8۰ 
درصد کاالهای صادراتی ما همین مشــکالت را دارند.وی افزود: ایران کشوری نیست 
که تولید محصولش به قصد صادرات انجام شــود و این موضوع در کنار بخشنامه های 
متعددی که دســتگاه های مختلف صادر می کنند، از جمله مشکالت اصلی بر سر راه 

صادرات محســوب می شــود.پیمان پاک با بیان اینکه این سازمان تالش خود را برای 
تنقیح قوانین و بخشنامه های موجود انجام می دهد، گفت: به جد پیگیر حل مشکالت 
ارزی و ایجاد یک راهکار هســتیم، اما این راهکار برای اجرایی شــدن بیشتر از ۲ ماه 

زمان الزم دارد.

به دنبال این هستیم که کاالهای مصرفی دیگر ارز نیمایی نگیرند
وی خاطرنشــان کرد: موضــوع واردات در برابر صادرات را بــرای گروه های کاالیی 
بیشــتری در حال برنامه ریزی هستیم تا کاالهای مصرفی دیگر ارز نیمایی نگیرند 
و ارز خــود را از کاالهای خــاص صادراتی تأمین کننــد. همچنین در حال تهیه 
مشوق های صادراتی و بازاریابی هستیم تا در نقاط مقصد، برای صادرکنندگان ساز 

و کارهای ویژه ایجاد کند.

خبر خوش برای صادرکنندگان در جام جهانی قطر
معاون وزیر صمت در ادامه گفت: مصوب شده تا از اول شهریور تا آخر آبان )پایان جام 
جهانی( چهار گروه کاالیی صادراتی به قطر که یکی از آنها خشــکبار اســت، تنها 7۰ 
درصد تعهد ارزی داشته و ۳۰ درصد تعهد ارزی نداشته باشند و مدت بازگشت ارز نیز 
6 ماه باشد.وی درباره صادرات به اوراسیا اظهار داشت: مصوب شده تا امکان رفع تعهد 
ارزی همه کاالهای صادراتی به کشــورهای روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و 
ارمنستان از طریق کوتاژ به واردکنندگان کاال از روسیه فراهم شود.پیمان پاک با اشاره 
به فعال شــدن پلتفرم های B۲B و B۲C برای فروش محصوالت و بازاریابی و برقراری 
ارتباط تجار ایرانی با کشورهای دیگر، تصریح کرد: این پلتفرم ها روی سایت »آمازون« 
دیده شده و کار مشترکی نیز با چین، روسیه، برخی کشورهای اروپا و دوبی انجام شده 
است تا محصوالت از جمله خشکبار با ارزش افزوده بیشتر عرضه شود.وی اظهار داشت: 
در موضوع خشکبار و به طور مشخص پسته، همه موضوعات مرتبط با صادرات احصا و 
در یک جلسه با معاونت اقتصادی رئیس جمهور مطرح شود و با توجه به خروجی جلسه 
مصوباتی را از ســتاد هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس جمهور بگیریم. این موضوع 
درباره گروه های کاالیی دیگر نیز در حال اجراست و نخستین گروه را محصوالت دانش 

بنیان قرار دادیم که مشکالتی مشابه دارد.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین 
با اشــاره به اینکه دولت هم از توســعه صادرات نفع می برد و دنبال چوب الی چرخ 
صادرکننده گذاشتن نیســت، افزود: باید به عنوان یک تیم کار گروهی داشته باشیم. 
امروز یکی از مشــکالت ما در دولت و سازمان توسعه تجارت این است که نمی توانیم 
به علت فقدان دسترسی به همه صادرکنندگان، مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده را به 
آنان اطالع دهیم.وی با بیان اینکه همه باید از فرصت های ایجاد شده بهره مند شوند، 
تاکید کرد: با کمک اتحادیه ها باید سازوکاری طراحی شود که این مشکل برطرف شود.

صادرات کمتر از 100 هزار تنی پسته
در این جلسه همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان پسته با اشاره به مشکالت موجود 
بر سر راه صادرات پسته، اظهار داشت: رقیب بزرگی به نام آمریکا داریم که در صادرات 
پسته از ما پیشی گرفته است و زیر قیمت ما، محصول خود را می فروشد.وی به اختالف 
قیمت ارز آزاد و نیمایی اشــاره و خاطرنشــان کرد: دو نرخی بودن ارز موجب شده تا 
صادرکننده با قیمت ارز آزاد پســته را از تولیدکننــده بخرد و پس از صادر کردن، ارز 

حاصل شده را با نرخ نیمایی به فروش برساند، 

معاون وزیر صمت:

۸۰ درصد کاالها برای صادرات مشکل دارند
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گزیده خبر

“بانک پاسارگاد« با رأی مستقیم مردمی 
محبوب ترین برند بانکی ایران شد

 نهمین جشــنوارۀ برند محبوب مصرف کنندگان در تاریــخ 11اَمرداد1401 
با درخشــش بانک پاســارگاد به کار خود خاتمه داد. در مراسم اختتامیه این 
جشــنواره که در محل سالن همایش های صداوســیما و با حضور نمایندگان 
برندهای محبوب کشور برگزار شد، بانک پاسارگاد در تمامی گروه های خدمات 
بانکی موفق به کسب رتبه نخست شد و به عنوان محبوب ترین نام تجاری )برند( 
بانکی معرفی گردید.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، نهمین دوره این 
نظرســنجی مردمی از تاریخ ۵اردیبهشت تا 1۵تیر1401 با حضور 1۵00 نام 
تجاری معتبر کشور در 102 گروه کاال و خدمات، با ثبت 832001 رأی مردمی 
برگزار شد و شــرکت کنندگان بر اساس تجربه خود در بهره مندی از کاالها و 
خدمات نسبت به انتخاب برند محبوب خود اقدام کردند.راحله شهرابی، مدیر 
امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانک پاسارگاد با بیان اینکه این بانک با اتکا 
بر فرهنگ غنی پاســارگادی و توجه مستمر بر شناسایی و رفع نیاز مشتریان 
نظام بانکی و با تکیه بر دانش جوانان کشــورمان، همواره در راستای کمک به 
توسعه کشــور در بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی، آموزشی و... اقدامات 
ارزنده ای را انجام داده است، گفت: بانک پاسارگاد همواره به عنوان بانکی پیشرو 
در ارائه و توســعه خدمات بانکی اقدامات ارزنده ای انجام داده و در عرصه بین 

المللی نیز بسیار موفق عمل کرده است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:
افزایش تسهیالت مسکن نخبگان و 

استعدادهای برتر
معــاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مســکن، از افزایش ســقف فردی 
تسهیالت خرید و ساخت مســکن نخبگان و استعدادهای برتر خبر داد.سید 
محســن فاضلیان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، 
گفت: با توجه به تعیین شعار سال از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی 
بر »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« بانک مسکن خود را موظف می داند تا 
در راستای تحقق منویات رهبر انقالب گام بردارد که در همین راستا، حمایت 
از جوانان نخبه و با اســتعداد کشور را در دستور کار قرار دارد.وی ادامه داد: از 
سویی دیگر باتوجه به نقش مســکن در ایجاد آرامش خانوار و تأکید مدیران 
ارشد بانک درخصوص حمایت از موضوع تهیه مسکن، سقف فردی تسهیالت 
خرید و ساخت مسکن نخبگان و استعدادهای برتر به 6 میلیارد ریال افزایش 
یافت.معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک تاکید کرد: بر اساس مصوبه هیات 
مدیره بانک مسکن، به منظور حمایت بیشتر از فرآیند خرید و ساخت مسکن 
نخبگان و اســتعدادهای برتر، مدت بازپرداخت تسهیالت نیز 20 سال تعیین 

گردید.

رشد 84 درصدی تسهیالت پرداختی بانک 
توسعه تعاون 

سرپرست بانک توســعه تعاون از رشد 84 درصدی تسهیالت پرداختی بانک 
در مقایســه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.محمد شیخ حسینی سرپرست 
بانک توســعه تعاون در جلسه با تعدادی از مدیران ستادی بانک اظهار داشت: 
تسهیالت پرداختی بانک طی کمتر از پنج ماه سال جاری در مقایسه با مدت 
مشــابه سال پیشین از 84 درصد رشــد برخوردار بوده است، به گونه ای که از 
ابتدای ســال تا کنون بیش از 12۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت در بخش های 
گوناکون اقتصادی پرداخت گردیده است.وی افزود: بخش صنعت و معدن سهم 
42 درصدی، کشاورزی سهم 1۵.۵ درصدی و خدمات سهم 31 درصدی دارند 
و مابقی ســهم ها نیز به بخش های مسکن و بازرگانی تعلق دارد.شیخ حسینی 
تصریح نمود: افزایش سهم خدمات در سبد تسهیالتی بانک به دلیل پرداختی 
های بانک در اجرای بند الف تبصره 18 به ویژه در بخش های گردشــگری و 
صنایع دستی بوده است.سرپرست بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: رعایت 
الزامات و قواعد بانک مرکزی در رشــد متوازن تسهیالت پرداختی به صورت 
ســالیانه به صورت کامل به عنوان اصل مهم در بانک مطرح بوده اســت.وی 
یادآور گردید: بانک توسعه تعاون تکالیف اعتباری در حوزه پرداخت تسهیالت 
فرزندآوری، ازدواج جوانان، معرفی شــدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، 
بنیاد شهید و خرید تضمینی گندم دارد که این تسهیالت عموما قرض الحسنه 
و با نرخ ترجیحی هســتند که با برنامه ریزی هــای صورت پذیرفته بانک به 

تعهدات خود در این زمینه ها همگام با شبکه بانکی عمل می نماید.

زمینه سازی بانک دی و شرکت بهره برداری 
مترو تهران برای توسعه همکاری ها

مدیرعامل بانک دی و مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه طی 
دیداری بر توسعه همکاری های مشترک تاکید کردند.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی در این دیدار با اشاره به ظرفیت 
های قابل توجه این بانک برای ارائه خدمات مختلف به مشتریان گفت: امکانات 
بانک دی در زمینه خدمات مستقیم به مسافران و کارکنان مترو به طور کامل 
فراهم است.وی افزود: باید کارگروه مشترکی به منظور بررسی جوانب همکاری 
دوجانبه تشکیل و درباره مســائل مرتبط در آن تصمیم گیری شود.طی این 
دیدار که در محل بانک دی برگزار شد، مهدی شایسته اصل مدیرعامل شرکت 
بهره برداری مترو تهران و حومه نیز با ابراز خرسندی از ایجاد زمینه مشترک 
همکاری با بانک دی، تاکید کرد که این شرکت، زمینه های الزم برای استفاده 

از خدمات بانک دی و توسعه خدمت رسانی به مسافران را فراهم کرده است.

کارآفرین ضامن صکوک رازی شد
بانک کارآفرین ضامن صکوک مرابحه شرکت شیشه دارویی رازی شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک کارآفرین، با ضمانت بانک کارآفرین، 6،000 میلیارد ریال 
صکوک مرابحه شرکت شیشه دارویی رازی در نماد » صرازی۵0۵ " روز شنبه 
1401/0۵/22 پذیره نویسی شــد.پیرو اطالعیه شماره 122/10۹611 مورخ 
1401/0۵/11 شــرکت بورس اوراق بهادار تهــران این اوراق به منظور خرید 
ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز طرح افزایش ظرفیت تولید این شرکت، صادر 
شده و بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک 
ملت است و با ضمانت بانک کارآفرین به مدت 4 سال با نرخ 18 درصد و اقساط 
3 ماهه منتشــر شده اســت.همچنین عامل فروش و عامل پرداخت اوراق به 
ترتیب شرکت کارگزاری بانک کارآفرین و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تســویه وجوه خواهند بود.این اوراق از روز شنبه مورخ  22/0۵/1401  
به مدت ســه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران به روش حراج مورد 

پذیره نویسی قرار گرفته است و سپس معامالت ثانویه آن آغاز می گردد.

گام بلند بانک پارسیان در حمایت از طرح های مولد؛
مشارکت بانک پارسیان در ساخت پاالیشگاه 

» مروارید مکران”
تفاهم نامه مشــارکت و تأمین مالی احداث پاالیشــگاه »مروارید مکران« با 
ظرفیت پاالیش روزانه 300 هزار بشــکه نفت خام ســنگین و فوق سنگین 
در جاســک با برآورد 7 میلیارد دالر سرمایه گذاری دوشنبه، 10 مردادماه با 
حضور سیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری و جواد اوجی، وزیر نفت، میان 
وزارت نفــت، گروه اقتصادی مفید، بانک ملت، بانــک ملی، بانک تجارت و 
بانک پارســیان امضا شــد.محل احداث این طرح در بندر جاسک در کرانه 
دریای عمان خواهد بود و اســتفاده حداکثری از تجهیزات ســاخت داخل و 
بهره مندی از قانون تنفس خوراک از جمله ویژگی های این طرح اســت که 
با هدف ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشــی در جهت هم ســویی 
با نگاه دولت و پیش بینی ســند تحول، جلوگیری از واردات بنزین به کشور، 
افزایش ظرفیت پاالیشی و تولید فرآورده در کشور، اشتغال زایی و به کارگیری 
توانایی شرکت های داخلی و ظرفیت دانش بنیان ها، مقابله فعاالنه با تحریم ها 
و جلوگیری از تحریم پذیری و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری مولد 
طراحی و اجرایی خواهد شــد.با آغاز عملیات اجرایی طرح ساخت پاالیشگاه 
مروارید مکران اشتغال گسترده در کارخانجات تأمین کننده تجهیزات ایجاد 

خواهد شد.

بانک تجارت در »پاسخگویی« رتبه برتر را 
کسب کرد

بانک تجارت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، رتبه 
برترپاسخگویی را به خود اختصاص داد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت 
، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در گزارشــی با اشــاره به تاکید رییس جمهور بر اجرای دقیق قانون انتشار و 
دسترســی آزاد به اطالعات، رتبه بندی بانک ها و موسســات مالی، اعتباری 
متصل به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات را اعالم کرده است.

تغییر سکاندار مدیریت شعب بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در خراسان رضوی

مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در خراســان رضوی تغییر کرد 
و»نورالــه نظریان« جایگزین »محمدرضا صبوری« شــد.به گــزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، با حضور »محسن پدرام« نائب رئیس 
هیأت مدیره، دکتر »احمدرضا کریمی« مدیر امور اســتان ها و دکتر »روح اهلل 
قاسمیان« مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی و امور مشتریان 
بانک، آئین تکریم و معارفه مدیر شــعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان 
خراسان رضوی برگزار شد.پدرام با اشاره به موفقیت های بانک در بخش های 
مختلف گفت: عملکرد درخشان بانک قرض الحسنه مهر ایران باعث ایجاد توقع 
در میان دولت و مدیران اجرایی کشور شده و این موضوع مهمی است که باید 
به طور ویــژه مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: اکنون این بانک در مرحله ای از 
رشد و بالندگی قرار گرفته که بانک مرکزی در تخصیص وام های تکلیفی بانک 

را هم رده بانک های بزرگ در نظر می گیرد.

شرایط بیمه صندوق امانات بانک ها اعالم شد
طبق اعالم بیمه مرکزی، شرایط بیمه صندوق امانات اجاره ای 
بانکها فراهم شــده و در صورت توافق بانک و شــرکت بیمه، 
مشــتری می تواند صندوق خود را تا ســقف مــورد نظر بیمه 
کرده و در زمان حادثه به همان میزان خســارت دریافت کند.

بهروز بستگانی- معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی 
بیمه مرکزی- در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با آخرین اقدامات 
صورت گرفته برای پوشش بیمه ای صندوق های امانات اجاره ای 

بانک ها توضیحاتی ارائه کرد.

قبل از سرقت بانک ملی امکان بیمه صندوق ها بود
این مقام مسئول در بیمه مرکزی، با اشاره به این که بیمه مرکزی 
پیش از ســرقت صورت گرفته از بانک ملی و طرح موضوع در 
رســانه ها نسبت به طراحی پوشش بیمه ای صندوق های امانت 
اجــاره ای بانک ها اقدام کرده بود، گفت: در ســال 13۹8 برای 
اولین بار برای یکی از شرکت های بیمه خصوصی )بیمه »ما«( 
مجوز عرضه این پوشــش بیمه ای را صادر کرده ایم و در سال 
13۹۹ نیز یک شرکت بیمه ای دیگر )بیمه »پارسیان«( مجوز 
پوشش بیمه صندوق های امانی بانک ها را دریافت کرده است. 
البته این دو شرکت بیمه عرضه این پوشش بیمه ای را به صورت 
محدود برای بانک های ملت و پارســیان انجام دادند و متعاقبا 
بیمه مرکزی، مجوز عرضه این بیمه را برای بانک ملی نیز صادر 
کرد اما در مورد این بانک به دالیلی از جمله نبود الزامات فنی 

مربوط، امکان صدور بیمه نامه فراهم نشد.

اکنون تمام بانک ها امکان بیمه صندوق امانات را دارند
به گفته وی، بعد از سپری شدن مدت اجرای آزمایشی مجوزها، 
بیمه مرکزی این مجوز را به هر دو شرکت بیمه  داد که بتوانند 

این پوشــش بیمه ای را برای تمامی بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری عرضه کنند و در این باره محدودیتی وجود ندارد.

به زودی پوشش بیمه صندوق ها با 4 شرکت 
بستگانی، یادآور شــد: چندی پیش تقاضاهای جدیدی برای 
عرضه پوشش بیمه ای صندوق امانات اجاره ای به بیمه مرکزی 
واصل شده است و تقاضای دو شرکت بیمه دیگر جهت صدور 
بیمه صندوق های امانت بانک هــا در مرحله نهایی اخذ مجوز 
قرار دارد، این در حالی اســت که بیمــه مرکزی آمادگی دارد 
این امکان را برای تمام شــرکت های بیمه متقاضی عرضه این 
پوشــش بیمه ای فراهم آورد.وی در ادامه جزئیاتی درباره نحوه 
پوشــش صندوق امانــات اعالم کرد و گفــت: در جریان بیمه 

کردن صندوق هــای امانات اجاره ای حتمــا اصل محرمانگی 
رعایت می شــود و متقاضیان خرید این پوشش بیمه ای بنا به 
مقــررات بانک ها، اجباری به اعالم محتویات این صندوق ها در 
فرم پیشنهاد بیمه ندارند. شخص حقیقی اجاره کننده صندوق 
امانات اجاره ای بانک که نامش در قرارداد اجاره بانک قید شده 
اســت، می تواند این بیمه نامه را بــا تعهدات مد نظر خود برای 
مثــال  100، 200، ۵00 میلیون تومــان و یا ارقام باالتر برای 
نمونه چند میلیارد تومان از شرکت بیمه مربوط خریداری کند.

هر چقدر بیمه نامه بخرید صندوق شما بیمه و پرداخت 
می شود

بســتگانی با بیان اینکه  تعهدات بیمه گر در این پوشش بیمه ای 

جبران خسارت های مالی وارده به محتویات این صندوق ها  ناشی 
از آتش سوزی، انفجار  و سرقت است توضیح داد: هر سقفی که 
به عنوان سرمایه بیمه نامه، بیمه شده باشد، در زمان خسارت و 
وقوع خطرات تعیین شده و یا سرقت )با رعایت شرایط عمومی 
بیمه نامه( و ارزیابی صورت گرفته، مبنای پرداخت خسارت به 
اجاره کننده صندوق خواهد بود. مثال ممکن است بیمه نامه ای 
با ســقف تعهد 200 میلیون تومانی خریداری شــده باشد که 
آنگاه شرکت بیمه هنگام وقوع خسارت، بعد از ارزیابی که انجام 
می دهد،  درصورت محرز شــدن وقوع خطرات تحت پوشــش 
بدون توجه به محتویات داخل صندوق، حداکثر تا میزان فوق به 

اجاره کننده صندوق پرداخت خواهد کرد.

شرط امنیتی بیمه ها برای بانک ها 
معــاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امــور فنی بیمه مرکزی 
این را هم گفت که موضوع بســیار حائز اهمیت این است که 
شرکت های بیمه برای پوشش بیمه ای صندوق امانات بانک ها، 
ارزیابی ریســک دقیقی انجام می دهند و ســوابق خســارتی 
مرتبط، شــرایط بانک از لحاظ امنیتی و حفاظتی )برای نمونه 
دوربین های مدار بسته، تعداد نگهبانان مستقر و ...( و یا تعداد 
صندوق و نوع و ســایز آنها و همچنین منطقه جغرافیایی که 
شــعبه بانک قرار دارد را بررســی کرده و در صورت پذیرفتن 
شرایط، حق بیمه متناسب با آن را تعیین می کنند.دراین رابطه 
یادآور می شود که در خردادماه امسال طی سرقتی که از یکی 
از شعب بانک ملی صورت گرفت، صندوق امانات اجاره ای این 
بانک سرقت شــد، در حالی که بیمه ای برای آنها صادر نشده 
بود و این جریــان نگرانی هایی برای صاحبان صندوق اجاره ای 

بانک ها ایجاد کرد.

قیمت طالی جهانی از افزایش بیشتر جا ماند؟
قیمت طال امروز دوشــنبه در نزدیکی ســطح روانی کلیدی 1800 دالر در هر 
اونس ثابت ماند که تحت تاثیر کاهش ارزش دالر و بازدهی خزانه داری آمریکا 
قرار گرفت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال پس از افزایش 1.6 درصدی در 
هفته گذشته تا ساعت 6 و ۵0 دقیقه صبح به وقت شرقی با 7.6 درصد کاهش 
به 17۹6 دالر و 40 ســنت رســید و قیمت طالی آمریکا نیــز با 0.42 درصد 
کاهش به 17۹7 دالر و 40 سنت رسید.بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری 
ایاالت متحده پس از رســیدن به اوج سه هفته ای در روز جمعه به 2.84 درصد 
کاهش یافت و هزینه فرصت نگهــداری طالی بدون بهره را کاهش داد. ارزش 
دالر در برابر رقبای خود 0.1 درصد کاهش یافت و طال را برای ســایر دارندگان 
ارز ارزان تر کرد.توماس بارکین، رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند روز جمعه گفت 
که می خواهد نرخ بهره را بیشــتر افزایــش دهد تا تورم را تحت کنترل درآورد.

داده ها نشــان داد که قیمت های واردات ایاالت متحــده برای اولین بار در هفت 
ماه گذشــته در ماه جوالی کاهش یافت، در حالی که چشم انداز تورم یک ساله 
مصرف کنندگان در ماه آگوست کاهش یافت که آخرین نشانه ای است که فشار 
قیمت ها ممکن است به اوج خود رسیده باشد.اگر چه طال به عنوان پوششی در 
برابر تورم تلقی می شود اما افزایش نرخ بهره ایاالت متحده جذابیت شمش های 
غیر بازده را کاهش می دهد.قیمت های داخلی باال، تقاضای فیزیکی طال در هند 
را در هفته گذشــته محدود کرد، در حالی که عدم اطمینان پیرامون تحوالت 
مرتبط با تایوان باعث شــد واردکنندگان شــمش در چین از خریدهای بزرگ 
خودداری کنند.بر اساس گزارش رویترز، اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین 
صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن 

در روز جمعه 0.1۵ درصد کاهش یافت و به ۹۹۵.۹7 تن رسید.

بسته جدید ژاپن برای جلوگیری از افزایش 
هزینه های زندگی

فومیو کیشیدا، نخســت وزیر ژاپن امروز دوشنبه به وزرای خود دستور داد تا در 
بسته ای که قرار است در ماه آینده تهیه شود، گام های بیشتری برای مهار ضربه 
اقتصادی ناشــی از افزایش هزینه های زندگی بردارند.به گزارش ایسنا، به عنوان 
بخشی از این اقدامات، کیشیدا گفت که به دولت دستور داده است تا از افزایش 
قیمت گندم وارداتی که در ماه اکتبر به خرده فروشان می فروشد، اجتناب کند 
و این اقدامی اســت که اساســا به خانوارها برای مقابله با افزایش قیمت کاالها 
یارانه می دهد.کیشیدا در جلسه ای در مورد گام های مبارزه با افزایش هزینه های 
زندگی، همچنین گفت که به وزارت بازرگانی دســتور داده اســت تا طرح های 
بیشــتری برای جلوگیری از افزایش قبوض ســوخت و برق ارائه دهد.هیروکازو 
ماتســونو، دبیر ارشد کابینه گفت که دولت قصد دارد بسته اقدامات را در اوایل 
ماه آینده جمــع آوری کند و از حدود 4.7 تریلیون ین )3۵ میلیارد دالر( باقی 
مانده از ذخایر دولتی برای پوشش هزینه استفاده کند. دولت حجم تخمینی کل 
هزینه های بسته را منتشر نکرد.مقابله با افزایش هزینه کاالها یکی از اولویت های 
اصلی دولت کیشیدا بوده است زیرا وابستگی شدید ژاپن به واردات انرژی و غذا، 
اقتصاد این کشور را در برابر افزایش قیمت جهانی مواد خام آسیب پذیر می کند. 
جنگ اوکراین فشــار قیمت کاال را در سطح جهانی تشدید کرده است.گندم از 
جمله محصوالتی است که در نتیجه جنگ اوکراین شاهد افزایش قیمت ها بود. 
در ژاپن، دولت مسئول واردات گندم از خارج از کشور است و در آوریل و اکتبر 
هر ســال قیمت فروش را برای خرده فروشــان تعیین می کند.قیمتی که دولت 
برای گندم وارداتی از خرده فروشــان دریافت کرد در ماه آوریل نسبت به اکتبر 

17.3 درصد افزایش یافت.

بانک روســیه در آخرین به روزرسانی سیاست پولی خود، نشان 
داد کــه ارز دیجیتال بانک مرکــزی آن )CBDC( اجازه اجرای 
فنــاوری »هدف یابی« را می دهــد، به این معنــی که برخی 
از روبل های دیجیتــال می توانند فقط بــرای پرداخت کاالها 
یا خدمات خاص طراحی شــوند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
کوین، بــه گفته بانک مرکزی روســیه، فنــاوری هدف یابی، 
کارایــی هزینه هــای عمومــی را افزایش می دهــد همچنین 
تدارکات عمومی و قراردادهــای دولتی به طور خاص به عنوان 
زمینه هایی ذکر شــدند که می تواننــد از این فناوری بهره مند 
شــوند.این گزارش یک جدول زمانی برای اجرای ارز دیجیتال 

ارائه کرد که شــامل آزمایش هایی با تراکنش های پول واقعی و 
تسویه قراردادهای هوشمند در پلتفرم روبل دیجیتال در سال 
2023 اســت و انتظار می رود موسسات اعتباری در سال آینده 
به هم متصل شــوند.دولت همچنین می تواند پرداخت ها را به 
روبل دیجیتال صادر و دریافت کند؛ یک حالت آفالین که امکان 
ادغام موسســات مالی خارج از بخش بانکی را فراهم می کند و 
برای سال 202۵ برنامه ریزی شده است.بانک روسیه اعالم کرد 
که روبل دیجیتال در دسترس بودن خدمات مالی )به ویژه در 
مناطق دورافتاده( را افزایش می دهد، هزینه تســویه حساب ها 
را بهینه و به توســعه زیرســاخت پرداخت جدید هم در داخل 

کشــور و هم با سایر کشورها کمک می کند.این گزارش پس از 
تصمیم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای ممنوعیت 
پرداخت ارزهای دیجیتال منتشر شده است. با این حال، بانک 
روسیه اعالم کرده اســت که به دنبال ممنوعیت این کشور از 
سیستم بانکی سوئیفت، مخالف استفاده از ارزهای دیجیتال در 
تسویه حساب های فرامرزی نیســت.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهــای دیجیتالی در حال حاضــر 1.1۹ تریلیون دالر برآورد 
می شود که این رقم نسبت به روز قبل 0.66 درصد بیشتر شده 
است. در حال حاضر 40.02 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیــار بیت کوین بوده که در یک روز 0.13 درصد افزایش 
داشــته اســت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت 
گذشــته 64.۹2 میلیارد دالر اســت که 14.26 درصد افزایش 
داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 
۵.۵۵ میلیارد دالر است که 8.۵4 درصد از کل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۵7.74 میلیارد دالر اســت که 88.۹3 درصد از کل حجم 24 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

رمزارز دیجیتال هدفمند در راه است

به منظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان صورت گرفت
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سپه، 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت 
توسعه نوآوری نشان

بانک ســپه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت توسعه زیرساختهای 
نوآوری نشان به منظور توسعه فعالیتهای دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری مشترک 
امضا کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛آیین امضای تفاهم نامه همکاری 
سه جانبه با موضوع توسعه فعالیتهای دانش بنیان با حضور دکتر سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه و دکتر 
کاظم قلم چی ســهامدار اصلی شرکت توسعه زیرســاختهای نوآوری نشان در محل 
ســاختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.دکتر ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراســم با اشاره به اهمیت شعار سال 1401 و 
همزمانــی آن با ابالغ قانون جهش تولید دانش بنیــان گفت: موضوع ایجاد برجهای 
فناوری در محیط های شهری و در کنار دانشگاههای مهم و بزرگ کشور بسیار حائز 
اهمیت است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با قدردانی از پیشگامی بانک سپه 
در حمایت مالی از شــرکتهای دانش بنیان، اظهار داشت:اعطای تسهیالت بانک سپه 
به شرکتهای دانش بنیان موجب کمتر شدن هزینه این شرکتها و تسهیل در اجرای 
قانون جهش تولید دانش بنیان در کشور خواهد شد.وی از صدور مجوز سرمایه گذاری 

بانکها در حوزه دانش بنیان خبر داد.

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از اولین 
 واحدصنعتی ذوب و تولیدکننده 

چدن در کشور
مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید از شرکت لوله و ماشین سازی ایران به 
عنوان اولین واحد صنعتی ذوب و تولیدکننده چدن در کشــور، بر حمایت 
ویژه از بنگاه های تولیدی تاکید کرد و گفت: مهم ترین وظیفه یک بانک، 
تامین مالی بنگاه های تولیدی است و امروز با شکل گیری بانکداری جامع 
و بانکداری شــرکتی در بانک ملی ایران، این بنگاه ها می توانند از خدمات 
ویژه تری بدون طی بروکراســی هــای ادارای بهره گیرند.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا فرزین در این بازدید که به همراه 
سید فرید موسوی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و دیگر مدیران ارشد 
بانک صورت گرفت، با بیان اینکه بانک ملی ایران از مردم و برای مردم بوده 
و سود آن نیز در رضایتمندی مردم خالصه می شود، افزود: با محصوالت و 
خدمات متنوع تری میزبان بخش های صنعتی و تولیدی کشور هستیم.وی 
با ابراز خرسندی از رضایتمندی مدیران شرکت لوله و ماشین سازی ایران 
از خدمات این بانک تصریح کرد: بانک ملی ایران علی رغم محدودیت های 
ارزی کشــور، بزرگترین شبکه ارزی را داراست و می تواند در بحث تامین 
مالی ارزی نیز در کنار واحدهای اقتصادی از جمله شــرکت لوله و ماشین 

سازی ایران باشد



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 25 مرداد 1401  18 محرم 1444  16 آگوست 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4975  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

نگـــاه

/تحلیل-اسپکتیتور/
آمریکایبایدن»جمهوریموز«میشود

»آمریکا یک جمهوری موز* نیســت. با این حال، به شــکلی متقاعد کننده 
حال و هوای آن را دارد.«به گزارش ایســنا، نشریه اسپکتیتور در گزارشی با 
تیتر »تبدیل شــدن به جمهوری موز: آمریکای جو بایدن به سرعت در حال 
پسرفت است« در خصوص تحوالت سیاسی اخیر آمریکا و افول جایگاه این 
کشور می نویسد:»دوشنبه شب هفته قبل ماموران اف بی آی به ملک دونالد 
ترامپ در ماراالگوی ایالت فلوریدا در ظاهر به دنبال یافتن شواهدی از اقدام 
غیرقانونی این چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در ســن ۷۶ سالگی در 
پنهان سازی اسناد رسمی یورش بردند. در صورت اثبات این اتهام او ممکن 
اســت از نامزدی برای تصدی مجدد قدرت در آمریکا منع شود. کارشناسان 
حقوقی به هیچ وجه مطمئن نیستند که کسی بتواند ثابت کند ترامپ عمداً 
اسناد حساس دولتی را مخفی کرده است. از سوی دیگر سابق بر این با وجود 
اینکه از نظر اف.بی.آی هیالری کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا 
نسبت به مناقشه مربوط به ایمیل هایش در مقام وزیر امور خارجه »بسیار بی 
مالحظه« عمل کرد اما ســپس وزارت امور خارجه آمریکا در تحقیقاتش در 
خصوص این پرونده، او را از بابت اتهام سوء عملکرد نسبت به شواهد و مدارک 
بی گناه اعالم کــرد. با این حال، مقامات به هیچ یک از خانه های کلینتون 
)دســت کم به صورت علنی( یورش نبردند. بنابراین یورش روز دوشــنبه به 
اقامتگاه ترامپ بســیار شبیه آنچه ترامپ می گوید به نظر می رسد: اقدامی 
در راستای ارعاب سیاسی که میتوان از جانب یک دیکتاتوری رده پایین در 
جهان کشورهای در حال توسعه انتظار داشت؛ تالشی مذبوحانه برای یافتن 
چیزی – هر چیزی – که بتوان با آن مانع از نامزدی مجدد ترامپ برای کاخ 
ســفید در سال ۲۰۲۴ شد. ترامپ تقریباً انگار که از قبل پیش بینی میکرد 
که این اتفاق در راه است در عرض چند ساعت ویدیویی را منتشر کرد که به 
اعالن کمپین ریاست جمهوری شباهت داشت. دونالد ترامپ در این فیلم می 
گوید: ما ملتی هستیم که از بسیاری جوانب به یک شوخی تبدیل شده است. 
اما به زودی دوباره عظمت خواهیم داشت.شــاید اف.بی.آی چیزهای بسیار 
بدی درباره ترامپ می داند که ما نمی دانیم. اما اگر که این گونه نیست چرا 
این دفتر یا مریک گارلند، دادستان کل آمریکا کاری را انجام می دهد که در 
ظاهر آنقدر شسته و رفته این گفته ترامپیست ها مبنی براینکه دولت از دست 
زدن به هیچ کاری برای سرنگون کردن قهرمان آنها دریغ نمی کند را تایید 
می کند؟ چرا دشــمنان ترامپ یک فرصت تقریباً عالی به مثابه یک سکوی 
پرتاب به او می دهند؟تئوری های توطئه در همه جا جوانه می زند. یکی این 
اســت که اف.بی.آی که توسط کریســتوفر رای منصوب شده توسط ترامپ 
هدایت می شود – در یک سطح  نه اینکه علیه ترامپ کار کند بلکه به نفع او 
کار می کند تا به تبرئه او در انظار عمومی از بابت رفتارش در قبال پیامدهای 
انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ کمک کند. ایده دیگری که کمی دور از ذهن اســت، 
این اســت که دموکرات ها تالش می کننــد دونالد ترامپ را تحریک کنند تا 
قبل از نزدیک شــدن موعد انتخابات میــان دوره ای کنگره آمریکا نامزدی و 
کمپین انتخاباتی خود را برای ســال ۲۰۲۴ اعالم کنــد. انگیزه آن هم این 
است که ایده ترسناک بازگشت ترامپ ممکن است رای دهندگان دموکرات 
را در ماه های آینده بسیج کند و به جلوگیری از وقوع »موج قرمز«)حمایت 
از جمهوری خواهان( در انتخابات ماه نوامبر کمک کند.آنچه مسلم است این 
است که جمهوری خواهان به محض اینکه حزبشان کنترل کنگره را به دست 
بگیرد مترصدند تا تحقیقاتی متقابل را علیه دولت بایدن آغاز کنند. ساعاتی 
پــس از حمله به اقامتــگاه ترامپ، کوین مک کارتــی، رهبر اقلیت مجلس 
نمایندگان آمریکا اعالم کــرد: وقتی جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را 
پس بگیرند، ما نظارت فوری بر وزارت دادگستری انجام می دهیم، حقایق را 
دنبال می کنیم و از بررسی هیچ چیز غافل نمی شویم. از گارلند می خواهم 
که اســناد خود را حفظ کند و تقویم خــود را خالی کند.جمهوریخواهان از 
صحبت درباره چنین مبارزه ای هیجان زده می شــوند. مشکل اینجاست که 
این رویکرد، دموکراسی آمریکا را به یک کشمکش حزبی بی رحمانه تبدیل 
می کند، که در آن حزبی که در قدرت است به طور بی پایان مخالفان را تحت 
تعقیب قرار می دهد و هیچ کس به طور اساسی به مشکالت کشور رسیدگی 
نمی کند.با این رویکرد ما به جو بایدن بازمی گردیم. در روزهای اخیر، دستگاه 
دموکراتها در واشنگتن اصرار داشته بر خالف تصور شما، کاخ سفید در واقع 
در حال برنده شــدن است. مهم نیســت که بیش از ۷۰ درصد آمریکایی ها 
معتقدند کشورشــان در مسیر اشــتباهی قرار دارد. بایدن - به گفته تعداد 
زیادی از رسانه ها در مسیر موفقیت قرار دارد زیرا شروع به حصول دستاورد 
در برنامه های اقتصادی و زیست محیطی خود کرده است.تیم بایدن به رکورد 
باالیی که در زمینه اشــتغالزایی به جای گذاشته می بالد، اما این تنها زمانی 
خوب به نظر می رسد که بحران هزینه های زندگی، کاهش درآمدهای واقعی و 
ماه های متوالی انقباض اقتصادی را نادیده بگیرید.شاید دموکرات هایی که این 
روایــت را تولید می کنند واقعاً معتقدند که یک چرخش بزرگ بایدنی قریب 
الوقوع است. یا شاید آنها فقط امیدوارند که این پیرمرد بتواند خود را متقاعد 
کند که عامل شکســت بزرگی نیســت و ممکن است با کنار رفتن از رقابت 
برای انتخابات ۲۰۲۴ به شخص دیگری اجازه دهد از جانب حزب دموکرات 
در ســال ۲۰۲۴ نامزد شود. در هر صورت، داستان ترسناک سیاست آمریکا 
ادامه دارد.«*”جمهوری موز« به طور معمول یک جمهوری دارای جامعه ای 
از طبقات اجتماعی شدیداً جداشــده است و یک طبقه کارگربزرگ فقیر و 
یک طبقه ثروتمندان حاکم، متشــکل از نخبگان تجاری، سیاسی و نظامی 
اجزای آن را شکل داده اند. در واژگان سیاسی نوین، اصطالحی است که برای 
کشــورهایی که از نظر سیاسی ناپایدار هستند، به  کار می  رود. این کشورها 
معموال توسط گروهی کوچک، فاسد، پول دار، خودکامه در قالب الیگارشی یا 

زرساالری اداره می شوند.

ادعاهایبلینکنعلیهایراندرپیحملهبه
سلمانرشدی

وزیر امور خارجه آمریــکا در بیانیه ای با محکوم کردن 
حمله انجام شده به ســلمان رشدی، ادعاهایی را علیه 
ایران مطرح کرد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور در پی مورد 
حمله قرار گرفتن سلمان رشدی، نویسنده مرتد »آیات 
شیطانی« در جریان یک رویداد فرهنگی در نیویورک، با صدور بیانیه ای این اقدام 
را محکوم کرد.بلینکن با متهم کردن ایران به برانگیختن خشــونت علیه رشدی 
گفت: آمریکا و شــرکای آن در عزمشان برای ایســتادگی در برابر این تهدیدها 
سســتی نخواهند کرد، از هر وسیله مناســبی که در دسترسمان باشد استفاده 
خواهیم کرد. بیانیه بلینکن در پی این منتشــر شده است که براساس گزارش ها 
ســلمان رشــدی، دو روز پیش و در جریان یک رویداد فرهنگی در نیویورک با 
چاقو مورد حمله قرار گرفت، پس از عمل جراحی، اکنون از زیر دستگاه اکسیژن 
مصنوعی خارج شده و می تواند صحبت  کند. پیش از اعالم این خبر جدید، اعالم 
شده بود که وضعیت جسمی رشدی ۷۵ ساله وخیم است.اندرو ویلی، از نزدیکان 
رشــدی این خبر را تایید کرده اســت، او پیش از این گفته بود که این نویسنده 
ممکن است یک چشــم خود را از دســت بدهد.»هادی مطر« ۲۴ ساله، متهم 
است که به روی صحنه دویده و حداقل ۱۰ ضربه چاقو به صورت، گردن و شکم 

رشدی زده است.

هواپیماهایچینباردیگرازتنگهتایوان
عبورکردند

وزارت دفــاع تایوان ادعا کرد هواپیماهای متعلق بــه چین از خط میانی تنگه 
تایوان عبور کردند.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران، این نهاد 
تایوانی در بیانیه خود با ادعای آنکه پکن همچنان به فعالیت های نظامی خود در 
نزدیکی این جزیره ادامه می دهد، گفت: »۱۳ هواپیمای نیروی هوایی چین روز 
شنبه از خط میانه تنگه تایوان عبور کردند.«روابط میان چین با تایوان و آمریکا 
بر سر حاکمیت چین بر تایوان چندین سال است که رو به وخامت گذارده است، 
اما اکنون با ســفر هفته پیش »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به تایوان تنش ها میان این کشــور ها و همچنین برخی کشور های غربی افزایش 
یافته اســت.آمریکا در حالی مدعی حمایت از تایوان است که از طرفی تمایل به 

ارتباط با چین دارد.

فالکت و بیماری؛ ثمره یک ساله حضور طالبان در افغانستان
»بخش هــای مختلف و پرازدحام یک شــفاخانه نیمه  ویران در 
جنوب افغانســتان، نشانه ای از حضور یک ســاله طالبان و مهر 
تاییدی بر بحران انســانی و فاجعه باری اســت که این کشــور 
جنگ زده را فرا گرفته است.«به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت 
دیلی میل، یک ماه از آنچه در شفاخانه »موسی قلعه« در والیت 
هلمند افغانستان رخ داد می گذرد؛ مرکز درمانی که مجبور شد 
درهای خود را به روی همه به جز افراد مشــکوک به وبا ببندد.
دیری نپایید که این شــفاخانه مملو از بیمارانی شد که سست 
و بی رمــغ بودنــد و در عین حال بــر روی برانکارهای زنگ زده 
مراحل مربوط به درمان و تزریقات را ســپری می کردند.گرچه 
این شفاخانه امکاناتی را جهت آزمایش وبا نداشته و ندارد، اما با 
این حال طی چند روز، ۵۵۰ بیمار به این مرکز درمانی مراجعه 
کردند. آن ها عالئمی داشتند که از کمبود نیازهای اولیه بهداشتی 
نشــات می گرفت؛ از جمله این موارد می توان به آب آشامیدنی 
تمیز و سیستم فاضالبی مناسب اشــاره کرد.احسان اهلل رودی، 
رئیس این شفاخانه که از زمان شروع این بیماری و مراجعه مردم 
تنها پنج ســاعت در شب می خوابد، به خبرگزاری فرانسه گفت: 
»بسیار دشوار است. ما چنین چیزی را در سال گذشته و حتی در 
سال های قبل مشاهده نکرده ایم.«سازمان ملل متحد می گوید که 

بحران انسانی افغانستان، بدترین بحران جهان به شمار می رود.

»کودکان گرسنه«
مسئله فقر در افغانستان که عمیقا در جنوب این کشور ملموس 
است و احساس می شــود، وارد مراحل جدید و ناامیدکننده ای 
شده؛ موضوعی که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین، توسط 
عوامل دیگری از جمله خشکســالی و تورم تشــدید شده است.
زنی از لشــکرگاه، مرکز والیت هلمنــد در حالی که که در این 
مرکز درمانی کنار تخت نوه شــش ماهه اش که از ســوءتغذیه 
رنج می برد نشســته بود، گفــت: »از زمانی که طالبان به قدرت 
رســید، ما حتــی نمی توانیم روغن خوراکی پیــدا کنیم. مردم 
فقیر و بیچاره توسط طالبان ســرکوب و متالشی شده اند.«نوه 
این زن ۳۰ ســاله برای پنجمین بار در شفاخانه »بوست« تحت 
درمان قرار می گیرد؛ مرکز درمانی که به طور مشــترک توسط 
وزارت بهداشت افغانستان و »پزشکان بدون مرز« اداره می شود.

در بســیاری از تخت های بخش ســوءتغذیه این شــفاخانه، دو 
کودک کوچک و نحیف دیده می شــوند که هم زمان کنار هم و 
بر روی یک تخت مشترک خوابیده اند. برخی از آن ها با اشتیاق 
ســرنگ های شیر را می مکند، در حالی که برخی دیگر همچنان 

که برای زنده ماندن تقال می کنند، به ســختی نفس  می کشند.
برشنا، مادر کودک دیگری که از سوءتغذیه رنج می برد و احتماال 
بین ۱۵ الی ۲۰ ســال ســن دارد، گفت: »حتی نمی توانیم نان 
خشک پیدا کنیم. سه چهار روز است که هیچ چیز برای خوردن 
نداشته ایم.«حمیرا نوروزی، دستیار سوپروایزر پرستاری در این 
شفاخانه که از شنیدن صدای ناله  شیرخواران دلش به درد آمده، 
گفت: »کارکنان ما هیچ استراحتی ندارند. از آن جایی که مادران 
و پــدران این کودکان قادر به خرج و مخارج درمان نیســتند و 
زودتــر مراجعه نمی کنند، بیماران زیادی داریم که در شــرایط 
بحرانی به ســر می برند. ما نمی دانیم که چه تعداد تلفات داریم 

زیرا برخی از آن ها نمی توانند خودشان را به شفاخانه برسانند.«

»پیچیدگی اخالقی«
مصیبت افغانســتان خیلی قبل تر از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ آغاز شــد؛ 
درســت زمانی که طالبان پس از خروج عجوالنه نیروهای تحت 
رهبری ایــاالت متحده آمریکا، کابل را تصرف کرد. اما تســلط 
طالبان و فروپاشــی دولت تحت حمایت نیروهــای آمریکایی، 
این کشــور ۳۸ میلیون نفری را به ســمت پرتگاه ســوق داد.
هفت میلیــارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانســتان به 
دســت ایاالت متحده مسدود شده و بخش رسمی بانکداری در 
این کشــور سقوط کرده است. همچنین، کمک های خارجی که 

معادل ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشــکیل می داد، طی 
یک شــب متوقف شد.طی سال گذشــته، افرادی که عالقه مند 
کمک به این کشور ناخوش احوال و جنگ زده بوده اند - کشوری 
که طالبان نام آن را »امارت اسالمی« می نامد - با مسئله بغرنج 
و پیچیده انتقال بودجه دست و پنجه نرم کرده اند.رکسانا شاپور 
از شــبکه تحلیلگران افغانســتان چنین ســوالی را مطرح کرد: 
»چگونه به کشــوری که دولت آن را به رســمیت نمی شناسید، 
کمک می کنید؟«وی گفت: »ارائه کمک های بشردوستانه جهت 
رسیدگی به بحران هایی نظیر زلزله ماه ژوئن که بیش از هزار تن 
را کشــت و ده ها هزار تن را بی خانمان کرد، نسبتا ساده و آسان 
است و این نوع کمک سیاسی نیست بلکه نجات بخش و حیاتی 
اســت.«کمک های نقدی برای تامین بودجه غذا و مراقبت های 
بهداشــتی از طریق هواپیما ارســال می شــوند اما کمک های 
توســعه ای برای پروژه های بلندمدتی کــه می توانند اقتصاد را 
متحول کنند، پیچیده تر است.شاپور همچنین پرسید: »اگر گفته 
شود که حقوق تمامی معلمان پرداخت خواهد شد، عالی است. 
اما طالبان با آن بودجــه ای که از طریق پرداخت نکردن حقوق 

معلمان پس انداز می کند، چه خواهد کرد؟«

»احوال ناخوش«
در موسی قلعه - منطقه غبارآلودی که در بازار سیار آن غرفه ها 

و گاری هایی وجود دارند و فروشــنده هایش کودکان هستند - 
فقر و محرومیت قابل مشــاهده است.ظاهرا اقتصاد محلی آن از 
طریق تعمیرات موتورســیکلت، فروش الشه ماکیان رنگ پریده 
و نوشــیدنی های انرژی زایی که در یخچال  فریزرهای صندوقی 
کثیف نگهداری می شوند، به بقای خود ادامه می دهد.موسی قلعه 
شــاهد برخی از خونین ترین جنگ های ۲۰۲۱-۲۰۰۱ بود و به 
واسطه یک مسیر موقت آن هم در بستر رودخانه خشک شده ای 
که پوشــش چیزی جز ســنگ های ناهموار نیست، به لشکرگاه 
متصل می شــود.میمنه که دختر هشت ساله اش به نام »آسیا« 
در موســی قلعه تحت درمان بود، گفت: »اکنون چه شب و چه 
روز، می توانیم به شــفاخانه مراجعه کنیم. قبال این جا جنگ بود 
و جاده ها مســدود می شــدند.«اما طنز تلخ ماجرا این است که 
استیصال و تقاضا برای خدمات بشردوستانه تنها با رسیدن صلح 
شدت پیدا کرده است.سید احمد، رئیس اداره صحت عامه والیت 
هلمند به خبرگزاری فرانسه گفت: »سیل عظیم بیماران  جدید 
بدین معناســت که فضای کم و تعداد کارکنان محدودی وجود 
دارد. مشکالت فراوان است.«با این حال،  احمد اصرار می ورزد که 
وضعیت کلی از دولت قبلی که در آن فساد گسترده بود، »بهتر« 
است. وی تحریم های اعمال شده علیه طالبان را مقصر می داند و 
معتقد است که »نیازها و خواسته های مردم افزایش یافته است.«

اما تحلیلگران می گویند که طالبان بی تقصیر نیست.
گریم اســمیت، مشاور ارشد و کارشــناس افغانستان در »گروه 
بین المللی بحران« گفت: »سیاست های سرکوب گرایانه طالبان، 
توافق را برای دسترســی به دارایی های مســدود شده، دشوارتر 
کرده اســت. همچنین بسته شــدن مدارس متوسطه به روی 
دختــران، روحیه آن ها را تضعیف و زندگی را به کامشــان تلخ 

کرده است.«

»عدم توانایی در کنترل«
اکنون پرچم طالبان آشــکارا در سراسر والیت هلمند و بر فراز 
ساختمان های گلوله خورده به اهتزاز درمی آید. اما پس از دو دهه 
چشم داشــت برای کنترل و تصاحب این کشــور، آن ها در حال 
حکومت بر کشــوری هســتند که بدترین حالت ممکن خود را 
تجربه می کند.مردی از لشکرگاه که نخواست نامش فاش شود، 
اظهــارات تند و کوبنده ای در رابطه بــا طالبان مطرح کرد. وی 
گفت: »جامه های دولت این کشــور، بیش از اندازه برای طالبان 

بزرگ است.«

ادعا شــده اســت که یکی از مقامات 
ارشــد کرملین با روســای اطالعاتی 
و دیپلمات های غربــی تماس برقرار 
کــرده تا بــه پایــان دادن به جنگ 
اوکرایــن کمــک کنند.بــه گزارش 
ایســنا، به نقل از روزنامه دیلی میرر، 
گفته می شــود که این منبع مدعی 
است که »اکثر ســران مسکو شدیدا 
نسبت به خط سیر حمله به اوکراین 
و گزنــد تحریم های گســترده ای که 
غرب در واکنــش به آن اعمال کرده، 
نگران هستند.«در مدرکی که ظاهرا 
در اختیار آژانس های اطالعاتی غربی 
قرار گرفتــه و روزنامه دیلی میرر نیز 
آن را مشاهده کرده، آمده است: »یکی 
از نمایندگان دایره اطرافیان والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه با 
اشــاره ای تمایل به مذاکــره را اعالم 
کرده است.«  به ادعای این منبع، »در 
حال حاضر سران کرملین مضطرب و 
نگران هستند.«هنوز مشخص نیست 

که کدام یک از مقامات ارشــد مسکو 
احتماال برنامه های پوتین را زیر سوال 
برده اما این مدرک ظاهرا این مقام را 
به عنوان یکی از »ستون های دولت« 
در روسیه توصیف کرده است.یکی از 
منابع دیپلماتیک اوکراین به روزنامه 
دیلی میرر گفت: »از شــنیدن اینکه 
مقامات عالی رتبه کرملین در تالشند 
تا با آژانس های اطالعاتی غربی پشت 
سر پوتین ارتباط برقرار کنند، تعجب 
»معموال  افــزود:  منبع  نکردیم.«این 

همــان طور کــه در مراحــل پایانی 
جنگ جهانــی دوم رخ داد، مقامات 
در طرفی که نگران آینده شان هستند 
رویکردهایی را برای تضمین آینده شان 
گزارش ها،  می کنند.«طبــق  اتخــاذ 
سیاستمداران ارشد منتقد یا حامیان 
صلح در مســکو با چالش هایی مواجه 
هستند.آناتولی چوبایس، معاون سابق 
نخست وزیر روسیه که بر تغییر روسیه 
از اقتصاد کمونیســتی به کاپیتالیسم 
نظارت داشــت، در مارس سال جاری 

میالدی در اعتراض به جنگ اوکراین 
از ســمت خود به عنوان نماینده ویژه 
پوتیــن در ســازمان های بین المللی 
استعفا داد و روســیه را ترک کرد تا 
در تبعید خودخواســته زندگی گند.
چوبایس ۶۷ ســاله اواخر ماه گذشته 
پس از احســاس بی حسی در بدنش، 
به طور ناگهانی و جدی مریض شــد 
و در حال حاضر به خاطر یک اختالل 
عصبی نادر تحــت مراقبت های ویژه 
قــرار دارد. بیماری چوبایس تازه ترین 
مورد در ســری موارد مشکوکی است 
که از زمان آغاز جنگ اوکراین و اعمال 
تحریم های غرب، در رابطه با بازرگانان 
و مقامات روســی و خانواده هایشــان 
گزارش شده است.طبق گزارش دیلی 
میرر، هنوز مشــخص نیست که مقام 
ارشــد ادعایی در کرملیــن، چه نوع 
کمکــی را به آژانس هــای اطالعاتی 
غربی برای کمک بــه پایان دادن به 

جنگ اوکراین پیشنهاد داده است.

دیلی میرر:

 برخی از نزدیکان پوتین مخفیانه سعی دارند به جنگ اوکراین خاتمه دهند

تهران - ایرنا- معاون وزیر امور خارجه قطر پس از دیدار با مقامات جمهوری اســالمی ایران در تهران با مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تلفنی گفت وگو کرد.به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه »الخلیج آنالین«، محمد بن 
عبدالعزیز الخلیفی با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره روابط و همکاری دوجانبه بحث و گفت 
وگو کرد.برپایه این گزارش، الخلیفی و گروسی عالوه بر بررسی روابط دوجانبه، بر نقش مهم آژانس بین المللی انرژی اتمی به ویژه تقویت تالش ها برای منع 
اشاعه هسته ای تحت هدایت آژانس تاکید کردند.گفت وگوی تلفنی الخلیفی و گروسی پس از آن صورت می گیرد که معاون وزیر خارجه قطر دو روز پیش 
با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در تهران دیدار کرد.الخلیفی سپس در توئیتی نوشت که 
در این دیدار با باقری کنی درباره آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی و به ویژه آخرین تحوالت مربوط به بازگشت طرف ها به تعهدات خود در برجام با 
معاون وزیر خارجه ایران گفت و گو کرده است. وزارت امور خارجه قطر هم در حساب کاربری خود در توئیتر با اعالم این دیدار و انتشار عکسی از مذاکرات 
هیات های دو کشور، نوشت: علی الخلیفی با علی باقری کنی در خصوص روابط دو جانبه و تحوالت منطقه و بین الملل به ویژه تحوالت مربوط به مذاکرات 

هسته ای گفت و گو کرد.

رئیس جمهور سابق آمریکا تقاضا کرده برخی اسنادی که ماموران اف.بی.آی اخیرا در جریان تفتیش اقامتگاهش در ایالت فلوریدا با خود بردند، 
فورا به این اقامتگاه برگردانده شــود.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در مطلبی در 
شبکه اجتماعی متعلق به خودش یعنی »تروث سوشال« نوشت: عالی است! حاال فهمیدیم که اف.بی.آی طی حمله مشهورش به اقامتگاه ماراالگو 

چندین جعبه حاوی اسناد مشمول »حق محرمانگی رابطه وکیل و موکل« و مشمول امتیازات »اجرایی« را که می دانستند نباید با خود ببرند، برده اند.ترامپ در ادامه این پستش نوشت: 
من محترمانه درخواست می کنم که این اسناد فورا به مکانی که آنها را از آنجا برداشته اند، بازگردانده شود.روز یکشنبه »فاکس نیوز« گزارش داد که اف.بی.آی متهم است به این که در 
جریان بازرسی اقامتگاه ماراالگو برخی اسنادی را توقیف کرده که مشمول حق محرمانگی رابطه وکیل-موکل و حق محرمانگی مربوط به رئیس قوه مجریه بوده اند.»نیویورک تایمز« روز 
شنبه به نقل از افراد آگاه گزارش کرد که وکیل ترامپ در ماه ژوئن در بیانیه ای کتبی اعالم داشته بود که این رئیس جمهور سابق آمریکا همه اسناد طبقه بندی شده مربوط به اقامتگاه 
ماراالگو را به دولت آمریکا بازگردانده است.ماموران دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، اف.بی.آی در تاریخ هشتم اوت به ملک تفرجگاهی ماراالگو، متعلق به دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا 
ظاهرا در چارچوب تحقیقات در خصوص نقض بالقوه قانون جاسوسی آمریکا از سوی وی یورش بردند. بازرسان فدرال بر اساس محتوای حکم و گزارش مربوط به این تفتیش که روز 

جمعه علنی شد، ۱۱ مجموعه اسناد  را که برخی از آنها برچسب »فوق محرمانه« داشتند از این اقامتگاه با خود بردند.

رایزنی معاون وزیر خارجه قطر با گروسی پس از 
سفر به تهران

درخواست ترامپ از اف.بی.آی برای بازگرداندن 
بخشی از اسناد مصادره شده

کاخسفید:درپروندهتفتیشاقامتگاهترامپدخالتینداریم
کاخ سفید هرگونه ارتباط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در پرونده تفتیش منزل رئیس جمهور سابق این کشور را رد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از العربیه، کارین ژان پیر، 
سخنگوی کاخ سفید به ای بی  سی گفت: »این اشتباه است که هر یک از ما، حتی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، درباره این موضوع اظهار نظر کنیم.وی افزود: »این پرونده 
مربوط به پلیس و نیروهای مجری قانون است.«ژان پیر تاکید کرد، وزارت دادگستری آمریکا که در حال بررسی این پرونده است، کامال مستقل و عاری از هرگونه مداخله کاخ 
سفید است.وی همچنین تصریح کرد: نه در این پرونده دخالت داریم، نه به ما چیزی ابالغ شده است و نه در آن دخالتی می کنیم.وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه اعالم کرد 
اداره تحقیقات فدرال »اف بی آی« دوشنبه خانه ترامپ در فلوریدا را تفتیش کرده و ۱۱ مجموعه سند محرمانه از جمله برخی اسناد را که به عنوان »فوق محرمانه« طبقه بندی 
شده بودند، مصادره کرد.همچنین فاش شد که دادستان ها دالیل محتملی برای این باور دارند که ترامپ ممکن است قانون منع جاسوسی را نقض کرده باشد.این اسناد چهار 

روز پس از آن فاش شد که ماموران FBI به دستور یک قاضی فدرال، خانه ترامپ در مارآالگو در ایالت فلوریدا را بازرسی کردند.
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هیدروژلی که توسط دانشمندان دانشــگاه »دوک« ساخته شده است 
و عملکرد بهتری از غضروف دارد، می تواند در ســال ۲۰۲۳ در زانوهای 
انســان قرار بگیرد.به گزارش ایســنا و به نقل از نیــو اطلس، یک ماده 
هیدروژل جدید که عملکرد بهتــری از غضروف طبیعی دارد، می تواند 
جراحی های زانو را بهبود ببخشد.غضروف  نقش مهمی در عملکرد زانوها 
بازی می کند. اما متاســفانه هنگامی  که آسیب  دیده و یا فرسوده شود، 
ترمیم آن دشوار است. زانو مهم ترین بخش بدن برای تحمل فشار است. 
بنابرایــن غضروف زانو باید به اندازه ای قوی باشــد که وزن یک فرد را 
تحمــل کند. در عین حال، این غضروف باید در برابر فشــارهای وارده 
در هر گامی که برمی داریم، به اندازه کافی نرم باشد. ولی زمانی  که این 
ماده مفید در بدن آسیب می بیند یا پس از چندین دهه استفاده، از بین 
مــی رود، به خوبی بهبود نمی یابد.به این ترتیب گاهی اوقات تنها کاری 
که باید انجام شود، تعویض کامل زانو است. گرچه که قطعا هیچ کدام از 
این راهکارها به خوبی زانوی اصلی نخواهد بود.مدت  زمان زیادی است 
که محققــان هیدروژل ها را به عنوان یک ماده جایگزین برای غضروف 
مورد مطالعه قرار داده اند.هیدروژل ها طبقه ای متنوع از مواد هستند که 
همانطور که از اســم آنها پیداست، ژلی هستند که ماده اصلی تشکیل  
دهنده آنها آب است.اســتفاده از این مواد در پزشــکی در حال افزایش 
است که از میان آنها می توان به کمک به بهبود زخم ها، قطع خونریزی 
و حتی تحریک رشــد مجدد بافت ها اشاره کرد.همانطور که گفته شد، 
درد مفاصل متاثر از فرســودگی غضروف ها، یکی از بیماری های شایع 

مرتبط با پیری است.

پژوهشــگران آمریکایی در پژوهش جدیدی، به بررســی دلیل ابتالی 
افراد مســن به بیماری قلبی پرداخته اند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
نیوز مدیکال نت، شــاید بیشــتر افراد با این پرســش روبه رو شوند که 
چرا با افزایش ســن، خطر ابتال به بیماری هــای قلبی افزایش می یابد. 
عوامل خطر شناخته شده مانند فشار خون یا کلسترول باال، همه موارد 
ابتــال به بیماری های قلبی را توضیح نمی دهند. یک پژوهش جدید که 
نخستین نمونه در نوع خود به شمار می رود و در »بیمارستان کودکان 
بوستون«)Boston Children›s Hospital( انجام شده است، نشان می دهد 
ســلول هایی که عضله قلب ما را تشکیل می دهند، جهش های ژنتیکی 
جدیدی را به مرور زمان جمع می کنند؛ این در حالی اســت که توانایی 
ترمیم را از دست می دهند.پژوهشگران، کل ژنوم ۵۶ سلول عضله قلب 
را که از ۱۲ نفر در سنین مختلف به دست آمده بودند، توالی یابی کردند؛ 
از نوزاد گرفته تا شخص ۸۲ ساله ای که به دالیل غیر مرتبط با بیماری 
قلبی فوت کرده بود.این گروه پژوهشی با استفاده از روش ها و تجزیه و 
تحلیل های پیچیده بیوانفورماتیک، تعداد جهش های غیر ارثی موسوم 
به »جهش های سوماتیک«)Somatic mutation( را در سلول های سنین 
مختلف مقایسه کردند و همچنین به دنبال الگوهای جهشی یا امضاهایی 
بودند که ممکن است مکانیسم های بیماری قلبی را مشخص کنند. دکتر 
»سانگیتا چودری«)Sangita Choudhury(، سرپرست این پژوهش گفت: 
این نخستین باری است که جهش های سوماتیک قلب انسان، در سطح 
تک سلولی بررسی می شوند.پژوهشگران دریافتند هرچه سلول ها مسن تر 
باشند، تغییرات تک حرفی را که به عنوان انواع تک نوکلئوتیدی شناخته 

می شوند، در DNA خود دارند.

یک سال تا استفاده از هیدروژل 
جایگزین غضروف در انسان

چرا افراد مسن به بیماری قلبی 
مبتال می شوند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سیالب در کراچی پاکستان/ رویترز

شورولت کلرادو ZR2 جدید با تجهیزات ویژه آفرود معرفی شد
شورولت کلرادو ZR۲ یکی از گیراترین وانت پیکاپ های دنیا در زمینه آفرود محسوب می شود و همین چند روز پیش بود که 
نسل جدید کلرادو ۲۰۲۳ معرفی شد. اواخر ماه پیش نیز ما سومین نسل این وانت پیکاپ میان سایز را به همراه تریم آفرود محور 
آن یعنی ZR۲ مشاهده کردیم. البته این خودروساز آمریکایی قباًل نسخه گیراتر کلرادو ۲۰۲۳ را به شکل وانتی متمرکز روی آفرود 
توسعه داده است. در حساب کاربری رسمی شورولت در فیس بوک شاهد معرفی نسل جدید کلرادو ZR۲ هستیم. این خودرو در 
رویداد بهترین در صحرای هفته جاری معرفی شده است.به گزارش motor۱، هنوز جزئیات کامل این وانت تازه نفس در دسترس 
نیســت و تنها برخی تصاویر از آن را مشــاهده می کنیم. شورولت به همکاری خود با شرکت چاد هال ریسینگ ادامه می دهد و 
این موضوع را با توجه به پوشش روی بدنه شورولت کلرادو ZR۲ جدید می توانیم ببینیم. هنوز جزئیات مربوط به بهبودهای این 
وانت منتشر نشده اند اما نسل قبلی این خودرو می تواند معیار خوبی برای قضاوت درباره نسل جدید باشد. قباًل قطعات آفرود و 
مسابقه ای زیادی در سیستم تعلیق شورولت کلرادو ZR۲ بکار رفته بودند. در واقع هر فردی که می خواست وانت میان سایز خود 

را به هیوالیی در خارج از جاده تبدیل کند می توانست این قطعات را سفارش دهد.

یک طال و 2 برنز الهام حسینی در وزنه برداری 
دختر وزنه بردار ایران در بازی های کشورهای اسالمی سوم شد و مدال برنز مجموع را گرفت.به گزارش ایسنا، رقابت دسته های ۸۱ و ۷۶ 
کیلوگرم وزنه برداری زنان بازیهای کشورهای اسالمی برگزار شد و ایران در دسته ۸۱ کیلوگرم صاحب یک مدال طال و دو برنز شد.الهام 
حســینی نماینده ایران در دســته ۸۱ کیلوگرم، با رکورد ۱۰۰  یک ضرب ۱۲۳ دوضرب و مجموع ۲۲۳ کیلوگرم نفر سوم بازی ها شد و 
طالی یک ضرب و برنز دوضرب و مجموع را گرفت. ابریشم ارجمندخواه نماینده ایران در دسته ۷۶ کیلوگرم موفق به کسب مدال نشد و در 
رده پنجم قرار گرفت.حسینی وزنه های ۹۵ و ۱۰۰ کیلوگرم را مهار  کرد اما نتوانست وزنه ۱۰۳ کیلوگرم را باالی سر ببرد. او با رکورد ۱۰۰ 
کیلوگرم طالی یک ضرب را گرفت. حسینی در دوضرب وزنه های  ۱۱۷ و ۱۲۳ کیلوگرم را باالی سر برد. او در حرکت سوم نتوانست وزنه 
۱۲۷ کیلوگرم را مهار کند. او با ۱۲۳ کیلوگرم مدال برنز گرفت. حسینی در مجموع رکورد ۲۲۳ کیلوگرم را ثبت کرد و نفر سوم بازی ها 
شد. ۱- دالرا نارین از ترکیه با رکورد ۹۹ یک ضرب، ۱۳۰ دوضرب و مجموع ۲۲۹ کیلوگرم )۲ مدال طالی دوضرب و مجموع و نقره یک 
ضرب(۲- آیشا عمرووا از قزاقستان با رکورد ۹۸ یک ضرب، ۱۲۸ دوضرب و مجموع ۲۲۶ کیلوگرم ) ۲ مدال نقره دوضرب و مجموع(۳- 

الهام حسینی از ایران با رکورد ۱۰۰ یک ضرب، ۱۲۳ دوضرب و مجموع ۲۲۳ کیلوگرم )طالی یک ضرب و ۲ برنز دوضرب و مجموع(

 روزگار از رخ تو شمعی ساخت
آتشی رد نهاد ما انداخت

ما طلب گار عافیت بودیم
رد کمین بود عشق، بیرون اتخت

سوختم رد رفاق و نیست کسی
هک رما چاره ای تواند ساخت

مگر او رحمتی کند، ورهن
ره رکا او زبد، کسی ننواخت

عاشقانش رچا کشند هب دوش؟
رس، هک رد اپی دوست باید باخت

اوحدی آن چنان ردو پیوست
هک نخواهد هب خویشتن رپداخت

پیشنهاد

چهره روز

قهرمانان و گورها
کتاب قهرمانان و گورها اثر ارنســتو ساباتو، رمان نویس 
بزرگ آرژانتینی اســت. ســاباتو از جملــه مهم ترین و 
برجســته ترین رمان نویســان آمریکای التین و اد بیات 
اســپانیایی زبان اســت کــه در ســال ۲۰۰۷  کاندید 
جایزه ی نوبل بود.به جرات می توان گفت که ساباتو جزء 
نویســندگانی  اســت که به راحتی می تواند ذهن و فکر 
مخاطبش را به چالش بکشد. قهرمانان و گورها دومین 
اثری  است که از این نویسنده خواندم ولی هم این کتاب 
و هم رمان تونل جز کتاب هایی هســتند که به شــکلی 
عجیب در ذهن و اندیشه ام ته نشین شده اند.ساباتو یکی 
از برجسته ترین چهره های روشــن فکر آرژانتینی است. 
نویسنده ای که قبل از شروع حرفه ادبی، مبارزی سیاسی 
بود و تا مدت ها عضو حزب کمونیست آرژانتین و بعدها از حزب جدا شد و به اومانیسم روی آورد و به این 
شکل زندگی ادبی خود را شروع کرد. قهرمانان و گورها که یکی از بهترین کتاب هایی بود که از امریکای 
التین مطالعه کردم. رمانی چند صدایی که شخصیت های مختلف با صداها و ذهنیات گوناگون در این 
رمان به سخن درمی آیند. صداهایی چنان در هم تنیده شده و عجین شده که گویی خود همگی صدایی 
واحد را تشکیل داده اند.این کتاب قصه انسان اسیر سرنوشت است. انسان محکوم به جبر و واقعیت های 
گریزناپذیــر که راه گریزی از آن ندارد. ســاباتو در این کتاب از دهلیزهای تودرتو و تاریک درون آدمی 
سخن می گوید. او به خوبی به درون این هزارتوی تاریک و پیچیده رسوخ می کند و تنهایی آدمی را در 
سیطره ی وسیعی به نام هستی به تصویر می کشد.مارتین – آله خاندرا – برونو و فرناندو شخصیت های 
اصلی این رمان هستند که هر یک در فصلی برجسته می شوند و ساباتو با پرداختن به زندگی و گذشته 
دور و حال آینده شخصیت هایش، رفتارها و کنش ها و واکنش های روحی آن ها را با داللت های برخاسته 
از منطق علمی می کاود. آله خاندرا دختری با روانی رنجور و فرناندو پدری روان پریش، فردی مازوخیست 
و سادیست که همراهی با دنیا و افکارش تجربه ای وحشت انگیز بود و در این میان شخصیت آرام برونو که 
نمایی از سیمای خود نویسنده است. انسانی درون گرا که بیشتر عمرش را صرف تجزیه و تحلیل مفاهیم 
جهان کرده است. انسانی که دوست داشتم بیشتر از هرکسی در این رمان سخن بگوید؛ از دلبستگی ها 

و عشق های غریبش. از تنهایی  و ترسش و در نهایت از دنیایی که از آن ناامید است.

ارنستو ساباتو 
ارنستو ساباتو نویسنده و روزنامه نگار مشهور آرژانتینی- 
ایتالیایی در سال ۱۹۱۱ در بوئنوس آیرس در خانواده ای 
پر جمعیت متولد شد. وی عالوه بر نویسندگی به نقاشی 
نیز عالقه مند بود.ارنستو ساباتو عالقه زیادی به ریاضیات 
داشــت و تا سال های آخر دانشگاه نیز مجذوب آن بود. 
او تحصیالت خود را در فیزیک ادامه داد و در این زمینه 
موفق به کسب درجه دکتری شد. او در حال کار بر روی 
امواج اتمی در آزمایشگاه کوری در پاریس بود. اما ناگهان 
از علم دلزده شــد، زیرا انسان در ریاضیات کنار گذاشته 
می شد و ساباتو حس کرد که باید رابطه خود را با انسان 
ها محکم کند. از این رو به سراغ عالقه قدیمی خود یعنی 
ادبیات رفت.ارنســتو ساباتو همزمان با کار در آزمایشگاه 
اولین رمان خود با نام در خفا، به خاطر احساسات منفی از دانشمندان را در سی سالگی نوشت. اما آن را 
منتشر نکرد. او بیشتر نوشته های خود را می سوزاند زیرا رضایت کافی از آن ها نداشت. دهه سی زمان 
بســیار مناسبی بود. زیرا هنرمندان زیادی در پاریس وجود داشتند و ساباتو به سرعت با نویسندگان و 
نقاشان زیادی آشنا شد. روزها در آزمایشگاه مشغول به کار بود و شب ها به دیدار نقاشان و نویسندگان 
می رفت.ارنســتو ساباتو در طول ســال های فعالیت خود داستان های زیادی منتشر نکرد چون بسیار 
سخت گیر بود و نوشته ها برایش رضایت بخش نبودند و اغلب آن ها را می سوزاند. تنها کتاب هایی که 
جان سالم به در برده و به چاپ رسیدند تونل در سال ۱۹4۸، قهرمانان و گورها در سال ۱۹۶۱ و فرشته 
تاریکی در سال ۱۹۷4 می باشند. او همچنین تعداد زیادی مقاله منتشر کرد.اگرچه آثار ارنستو ساباتو 
بسیار محدود هستند اما همین آثار محدود توجه بخش عظیمی از منتقدین را به خود جلب کرده اند و 
جوایزی از جمله جایزه سروانتس را برای اون به ارمغان داشت. او همچنین در سال ۲۰۰۷ نامزد جایزه 

نوبل ادبی شد. ارنستو ساباتو سال ۲۰۱۱ در سن ۹۹ سالگی درگذشت.

سینما

مســتند »کامیون آبی« و انیمیشــن »گذشــته« از 
تولیدات مرکز گسترش به جشــنواره فیلم کراال در 
کشــور راه یافتند.به گزارش ایسنا، مستند »کامیون 
آبی« به کارگردانی هادی آفریده و انیمیشــن کوتاه 
»گذشته« به کارگردانی حمید محمدی، از تولیدات 
مرکز گســترش به بخش بین الملــل چهاردهمین 
جشــنواره فیلم های مســتند و کوتاه کراال در کشور 
هندوستان راه یافتند.»کامیون آبی« در چهاردهمین 
جشــنواره »ســینماحقیقت« نمایــش داده شــد. 
»گذشــته« در جشــنواره های فیلم فجر، پویانمایی 
تهران و ... نمایش داشــته و  تندیس نقره ای بهترین 
دســت آورد فنی و هنری جشــنواره پویانمایی را به 
دســت آورده است.این جشنواره که توسط آکادمی فیلم ایالت کراال هرساله در تریواندروم ) مرکز 
ایالت کراال ( برگزار می شــود، یکی از چهار جشنواره مستند مورد تایید آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی اسکار در آسیاســت و بهترین مستند کوتاه و بهترین مستند بلند آن به اسکار معرفی 

خواهد شد.جشنواره کراال از 4 تا  ۹ شهریور ماه ۱4۰۱ برگزار می شود.

2 فیلم ایرانی در جشنواره کراال
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