
آخرین آمارهای کرونا در ایران؛
  ۳۲۲۸ بیمار جدید و فوت

 ۵۶ تن دیگر
طبق اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، 
در طول شــبانه روز گذشــته، ۵۶ بیمار مبتال به کووید۱۹در کشور 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری، به 
۱۴۳ هزار و ۵۰۵ نفر رســید.به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم وزارت 
بهداشــت، تا دیروز اول شــهریور ماه و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۳۲۲۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
و ۷۲۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
بــه هفت میلیون و ۵۱۳ هزار و ۹۲۹ نفر رسید.متاســفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشــته، ۵۶ بیمار مبتال به کرونا در کشور جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار و 
۵۰۵ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون هفت میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۵۸ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۱۳۱۱ 
نفر از بیماران مبتال بــه کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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مالی- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین کمیسیون مشترک همکاری ها ایران و مالی گفت: یکصد هزار دوز واکسن برکت را به مردم و کشور مالی تقدیم 
کردیم.به گزارش خبرنگار اعزامی سیاست خارجی ایرنا از آفریقا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در اولین کمیسیون مشترک همکاری های ایران 
و مالی در محل وزارت امور خارجه این کشور با حضور وزرای خارجه دو کشور و فعاالن اقتصادی و تجار برگزار شد، گفت: مراتب تشکر خود را از حضور در نشست 
کمیسیون مشترک ایران و مالی ابراز می دارم.وزیر امور خارجه کشورمان افزود: خرسندم که پس از حدود ۶ماه از توافق اینجانب و همکارم آقای عبداهلل در تهران و 

توافقی که درخصوص سرعت بخشیدن و شتاب دادن به همکاری های همه جانبه بخش های....

www.sobh-eqtesad.ir

در نخستین کمیسیون مشترک همکاری های ایران و مالی؛
امیرعبداللهیان: 100 هزار دوز واکسن برکت به مالی هدیه داده شد

info@sobh-eqtesad.ir

در نشست خبری مطرح شد؛
دو خبر خوش برای بازنشستگان 

تامین اجتماعی
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، دو خبر خوش 
را به نقل از سرپرســت وزارت رفاه برای بازنشستگان تامین اجتماعی 
اعالم کرد.به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان کیا، در نشست خبری، 
به روند افزایش حقوق بازنشســتگان سازمان تأمین اجتماعی در سال 
۱۴۰۱، اشــاره کرد و گفت: اواخر ســال گذشته شــورای عالی کار، 
جلســه ای را تشکیل داد و بر اســاس آن افزایش حقوق بازنشستگان 
این ســازمان به تأمین اجتماعی مشخص شــد و بر اساس آن حقوق 
بازنشســتگان حداقل بگیر ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ 
درصد بعالوه ۵۱۵ هزار تومان برای ســال ۱۴۰۱ مشــخص شد و این 
مصوبه به تصویب رسید.وی افزود: در ادامه اما دولت از اجرای این قانون 
ســر باز زده و اعالم کرد که افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی با افزایش حقوق بازنشســتگان کشوری و لشگری در 
تضاد است و نمی توانند افزایش ۳۸ درصدی را اجرا کنند.رئیس کانون 
بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه داد: در نهایت امسال 
کانون عالی بازنشســتگان جلســه ای را با مدیر عامل سازمان تأمین 
اجتماعــی و نمایندگان مجلس و …برگزار کرد.دهقان کیا گفت: پیرو 
جلسات متعدد، در نهایت کانون عالی بازنشستگان بر اجرای افزایش ۳۸ 
درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح ُمصر بوده و در نهایت مصوبه 
به هیئت دولت ارجاع داده شــد. در هیئت دولت نیز تیم اقتصادی با 
افزایش ۳۸ درصدی ســازمان تأمین اجتماعی مخالفت کرده و عنوان 
کردند که این بازنشســتگان مانند بازنشســتگان کشوری و لشکری 
بایســتی افزایش ۱۰ درصدی را در حقوقشــان در سال ۱۴۰۱ داشته 
باشند.رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه داد: 
کانون عالی بازنشســتگان به رغم موانع و مشــکالتی که وجود داشت 
جلسات خود را با رؤسای کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مجلس برگزار 
کرد.دهقان کیا با بیان این جمله که رئیس جمهور صدای بازنشستگان 
را شــنید، گفت: در همین ارتباط رئیس جمهــور به معاون اول خود 
دســتور داد که هرچه سریع تر جلســه ای را با کمیسیون مربوطه در 
مجلس برگزار و موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به صورت ویژه 
پیگیری کند.وی افزود: در همین خصوص کمیســیون تنقیح قوانین 
برای نخســتین بار به ریاســت رئیس مجلس شورای اسالمی تشکیل 
جلســه داد و در نهایت رئیس مجلس نامه ای را به دولت ارســال و بر 
اجرای ماده ۹۶ تاکید داشــته و قرار شــد افزایش ۳۸ درصدی حقوق 
بازنشستگان سایر سطوح عملیاتی شود.دهقان کیا افزود: در نهایت در 
هفته گذشته سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه 
خبر خوشی را مبنی بر موافقت و افزایش ۳۸ درصدی بعالوه ۵۱۵ هزار 
تومان برای بازنشستگان سایر سطوح اعالم کرد.وی گفت: همچنین در 
این جلسه دو خبر دیگر از ســوی سرپرست وزارت رفاه اعالم شد که 
یکی از آنها واگذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری به بازنشستگان 
بود و دیگری برنامه ریزی جهت خانه دار شــدن بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی بود که امیدواریم این موارد نیز به صورت ویژه مورد پیگیری 
قرار بگیرد.رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی اســتان تهران 
تصریح کرد: البته امیدواریم سود شرکت هایی در اختیار بازنشستگان 
قرار بگیرد که از شرکت های سودآور باشند نه از شرکت های زیان آور که 
این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد.وی در خصوص زمان پرداخت 
مابه التفاوت افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشســتگان ســایر سطوح 
تأمین اجتماعی، اظهار کرد: قرار اســت احکام جدید بازنشستگان در 
شــهریور ماه صادر و حقوق آنها بر اساس آن پرداخت شود. همچنین 
عقب افتادگی ۵ ماه گذشــته )از فروردین تا مرداد( قرار است از مهرماه 
به مرور پرداخت شود.رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان 
تهران، در ادامه افزود: در بندهای سیاســت کلی تأمین اجتماعی ابالغ 
شده از سوی رهبر معظم انفالل در بند ۳ این سیاست های کلی اعالم 
شــده که پای بندی به حقوق بازنشســتگان مهم است، در واقع یک 
کارگر انتطار دارد که در آینده حقوق او به میزان تورم افزایش یابد.وی 
گفت: یکی از بحث های مهم دیگر تأمین منابع پایدار اســت به طوری 
که ما باید بتوانیم هم حقوق، درمان و ۱۸ خدمت دیگر بازنشســتگان 
را تأمین کنیم و منابع آن باید موجود باشدو پرداخت بدهی های دولت 
سهم بســزایی در کمک های ما ایفا می کند.دهقان کیا، درمان را یکی 
از معضالت بازنشستگان خواند و افزود: درمان یکی از معضالت تأمین 
اجتماعی است و کمر بازنشستگان را خم کرده است. همه قیمت داورها 
افزایش یافته و تمام بازنشســتگان با این مشکالت دست و پنجه نرم 
می کنند.وی اضافه کرد: در نسخه ها برای دریافت داروها سقف تعیین 
کرده اند و اضافه های دارو را باید باید به صورت آزاد حساب کنند. این 

مشکل جدی است و باید بیشتر توجه کنند.

سردار هادیانفر اعالم کرد؛
خودروی ایرانی در تصادفات به نحوی آتش می گیردکه 

انگار بار TNT دارد
رئیس پلیس راهور گفــت: در تصادفات خودرو چنان آتش 
می گیــرد که انگار در آن خودرو TNT کار گذاشــته شــده 
اســت!به گزارش خبرنگار مهر، ســردار سید کمال هادیانفر 
رئیس پلیس راهور صبح دیروز در اولین نشســت تخصصی 
رؤسای پلیس راه، مدیران کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
کشور با هدف ارتقا ایمنی عبور و مرور گفت: مدیریت صحنه 
ترافیک یکی از مسائلی اســت که پلیس با عوامل راهداری 
مشــترکا مدیریت می کنند؛ باید بتوانیم در کنار ارائه خدمات مطلوب، سوانح را کاهش دهیم.وی 
افزود: امروز ۵۴ میلیون نفر گواهینامه دارند و بیش از ۳۸ میلیون وسیله نقلیه در معابر و جاده ها 
تردد می کنند. سالی یک و نیم میلیون وسیله نقلیه و موتورسیکلت به این ناوگان ۳۸ میلیونی اضافه 
می شــود. در شهرها به جای اینکه ترافیک روان داشته باشیم انسداد مسیر داریم و حتی برخی از 
خیابان ها تبدیل به پارکینگ شــده است و این موضوع را در جاده ها هم شاهد هستیم.هادیانفر با 
اشاره به اینکه در تصادفات ۵ عامل اصلی وجود دارد، گفت: مدیریت اولین عامل است، در برنامه 
ششم توسعه ۳۱ درصد کاهش جان باختگان تصادفات پیش بینی شده است، اما باید بررسی شود 
چرا به این شاخص نرسیدیم! دولت ها مسئول هستند در جهت تأمین ایمنی مردم؛ همین که اراده 
شود مدیریت انجام شــود و تکلیف قانونی انجام شود ۵۰ درصد مساله حل می شود؛ مدیریت در 
دولت تکالیف وزارتخانه های کشور، وزارت راه، وزارت بهداشترئیس پلیس راهور بیان کرد: امروز ۵۱ 
درصد فوتی ها در صحنه جانشــان را از دست می دهند، ۶ درصد حین انتقال و ۴۳ درصد هم در 
بیمارســتان ها جان خود را از دست می دهند.وی گفت: وزارت بهداشت باید امکانات انتقال هوایی 
ایجاد کند تا مصدومان سریع به بیمارستان ها برسد و بیمارستان ها باید بخش تروما داشته باشند.

هادیانفر با بیان اینکه امروز ۷ درصد از تولید ناخالص کشــور هزینه تصادفات می شوند، گفت: به 
کارگیری همیاران پلیس و کمک وزارت آموزش و پرورش باعث شد ۱۸ درصد تخلفات کاهش پیدا 
کند و آن همیاران االن جوانانی هستند که آموزه های رانندگی برایشان الگو شده است.رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی با اشــاره به اینکه باید بپذیریم هنوز نقاط حادثه خیز و پرخطر داریم، گفت: 
امروز بودجه ای که برای کاهش جان باختگان در کشور هزینه می شود اتالف هزینه نیست و سرمایه 
گذاری است.وی با بیان اینکه اعالم شده است ۵ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز نیاز 
هست اما دستگاه های مربوط این بودجه را اختصاص نمی دهند، افزود: ما اراده انجام کار را داریم اما 
منابع کافی نیست؛ اینجاست که مدیریت خودش را نشان می دهد.هادیانفر با بیان اینکه خودروی 
ملی نداریم و خودروهای حال حاضر هم ایمن نیست، گفت: کمپانی های بزرگ خودروساز بر چهار 
عامل زیبایی، ایمنی، کیفیت و ارزانی رقابت می کنند و خودروسازهای ایرانی به این مسائل اهمیت 
نمی دهند و در تصادفات خودرو چنان آتش می گیرد که انگار در آن خودرو TNT کار گذاشته شده 
بود!رئیس پلیس راهور با بیان اینکه قوانین و مقررات رانندگی بازدارندگی نیســت، گفت: قوانین 
باید به نحوی باشد که کسی جرأت نکند یک تخلف را دوبار تکرار کند.وی گفت: مدیریت، عامل 
انسانی، راه، وسیله و قوانین پنج عامل مهم و تأثیرگذار در تصادفات است.هادیانفر با اشاره به اینکه 
در ســال گذشــته ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از جرایم رانندگی به خزانه دولت واریز کرده ایم، 
تصریح کرد: چرا سهم دستگاه ها که در قانون به تفکیک آمده است اختصاص داده نمی شود؟رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی با اشــاره به اینکه اگر واردات خودرو آزاد شود کیفیت خودروی داخل 
هم بهتر می شود گفت: با وارد کردن خودروی خارجی می توانیم به کاهش تصادفات کمک کنیم.

وی با بیان اینکه در اربعین بیشتر تصادفات در جاده هایی رخ می داد که جاده ها جداکننده نداشتند، 
گفت: بیش از ۸ هزار مأموران پلیس راهور برای مأموریت اربعین به کار گرفته می شــوند.هادیانفر 
گفت: بیش از ۶۰ درصد زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند مرز مهران را برای خروج از 
کشور انتخاب کرده اند و به ترتیب شلمچه و چذابه مرزهای بعدی مورد انتخاب زائران برای خروج 
از کشور انتخاب شده است.رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه پلیس راهور نباید مأموریت اصلی 
خود را فراموش کند، بیان کرد: تقریباً از ۱۵ و ۱۶ شهریور سفرهای پایان تعطیالت در کشور آغاز 
می شــود و در کنار مأموریت اربعین باید به این موضوع هم توجه شــود. خراسان رضوی، گیالن، 

مازندران و شهرهای زیارتی در این ایام پرتردد می شوند.

تهران- ایرنا- رئیس جمهوربا بیان اینکه نگاه امام)ره( به مردم نگاه تشریفاتی 
نبود، اظهار داشت: دولت معتقد است که هر جا به مردم و جوانان اعتماد کند 
آنجا میدان موفقیت اســت، این نگاه ســیره امام خمینی)ره( است.به گزارش 
خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« دیروز سه شنبه و در 
آستانه آغاز هفته دولت که به منظور تجدید بیعت با آرمان های امام راحل در 
حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی حضور یافت،گفت:  آمدن اعضای دولت 
در روز اول هفتــه دولت به مرقد نورانــی امام راحل این پیام را دارد که دولت 
میثاق با امام را میثاق با همه خوبی ها و با همه ارزش ها می داند چون امام راحل 
عبد صالح خدا بود و دل در گروه خداوند داشــت و تمام وجود او خدمت  به 
مردم بود. عهد و پیمان با امام)ره(،میثاق با همه خوبی ها و ارزش هاست. چون 
امام)ره( دل در گرو خدا داشــت و با تمام وجود در خدمت مردم بود.آیت اهلل 
رئیسی ادامه داد:  از روح بلند امام)ره( کمک بخواهیم و مدد بجویم که به اذن 
پرودگار روح بلند ایشان و تمام گام هایی که برداشته می شود، در مسیر خدمت 
به مردم باشــد. نباید بر احدی منت گذاشت، کارها فقط باید برای خدا انجام 
شــود تا قیمت پیدا کند.رییس جمهور افزود: امروز در سرتاسر جهان خدمت 
به مردم یک ارزش اســت.برخی با نیات منفعت گرایانه و مادی گرایانه به مردم 
خدمت می کنند و فقط به دنبال نفع شخصی خود هستند، برخی هم خدمت 
را فقط از سر نوع دوستی، و دلسوزی انجام می دهند که ریشه انسان محوری 
دارد.آیت اهلل رئیسی گفت: نگاه امام به مردم نگاه تشریفاتی نبود و دولت معتقد 
اســت که هر جا به مردم و جوانان اعتماد کند آنجا میدان موفقیت است، این 
نگاه سیره امام خمینی است. اعتماد بنیانگذار جمهوری انقالب اسالمی  موجب 
پیروزی انقالب و تثبیت آن شــد.وی اظهار داشت: خیلی ها امروز در این کره 
خاکی مدعی خدمت به مردم هستند. برخی، نگاه مادی گرایانه به خدمت دارند 
و به دنبال نفع خود، حزب و جریانشان هستند. یک نوع خدمت داریم که از نوع 
دوســتی است. مثاًل می گویند ما دلمان می سوزد، کسی مسکن و کار و رفاه و 
سایر موارد نداشته باشد و این نوعی از خدمت و نوعی نگاه انسان مدارانه است.

رییس جمهور افزود: آموخته امام به جامعه و دولتمردان خدمت برای خدا بود. 
تمام اقداماتی که انجام می شود و گام های که بر داشته می شود، نباید پیرامون 
آن به احدی منت گذاشت. ما باید با امام)ره( پیمان ببندیم که هیچ خدمت ما 

منتی برای مردم نباشــد. کار ما باید خدمت برای خدا و کره گشایی از زندگی 
مردم باشــد.وی اضافه کرد: دولت توجه به مردم و باور به مردم را سرلوحه کار 
خود می داند و اعتقاد دارد هر جا به مردم اعتماد کند موفق خواهد بود. امام)ره( 
در جنگ ۸ ســاله به مــردم و جوانان اعتماد کردند و اعتماد ایشــان موجب 
پیروزی انقالب و تثبیت نظام اسالمی شد. هم دوره تشکیل و هم دوره تثبیت 
انقالب اسالمی، اعتماد به مردم و جوانان وجود داشت.آیت اهلل رئیسی اجرای 
عدالت را یکی دیگر از اصول امام خمینی )ره( عنوان کرد و گفت: نکته دیگری 
که در سیره و آموخته های امام)ره( وجود داشت، اجرای عدالت بود. امام وقتی 
از دین تعریف داشتند، عمیقأ اعتقاد داشتند دین برای این است که به آن عمل 
شــود. تفاوت امام)ره( با دیگران این بود که اعتقاد داشتند که دین را باید در 
متن جامعه جاری کرد و انسان معاصر باید به آن عمل کند و دولتمردان باید 
آن را محقق کنند.رییس جمهور افزود: ما با همه وجود باورمان این اســت که 
می توان دین را به عنوان نســخه نجات بخش در جامعه عملیاتی کرد. توکل، 
ایمان به خدا، صبر، ایستادگی در راه هدف را به ما آموختند که اموری دست 
یافتنی اســت، زمانی که شخصی مثل ســردار سلیمانی در این مسیر حرکت 
می کند، مکتبی باز می شود که در راستای مکتب امام )ره( است.رییس جمهور  
به بیانات امام خمینی )ره( اشاره و خاطرنشان کرد: انسان های عادل می توانند 
عدالت را اجرا کنند. این بسیار اهمیت دارد که عدالت در جامعه اجرایی شود 
و از محورهای مهمی است که همه دولتمردان باید به تاسی از امام)ره( و رهبر 
فرزانه که مفسر خط امام هستند، به این مشی توجه کنند و به خودمان اجازه 
ندهیم از عدالت تخطی شود.آیت اهلل رئیسی اظهار داشت: باید توجه به عدالت 
همواره مدنظر و مورد توجه و ســرلوحه کار همه دولتمردان قرار گیرد. در این 
شــرایط حتماً روح امام)ره( و شهدا مدد خواهند کرد که در این مسیر توفیق 
پیدا کنیم و اعتماد مردم افزون شود.وی ادامه داد: به خاطر اعتماد مردم، باید 
شاکر خداوند متعال باشم چون این اعتماد سرمایه بزرگی است و همواره باید 
پاس داشته شود و روز به روز افزایش پیدا کند. اعتماد مردم سرمایه اجتماعِی 
نظــام و دولت را روز به روز افزایش می دهد.رییس جمهور گفت: نگاه نخبگان 
و دیدگاه هــای صاحبنظران را در دولت نعمت دانســت و ابراز امیدواری کرد 

دولتمردان از آن بهره مند شوند.

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران تاکید کرد که اینترنت پرســرعت 
را یک حق برای مردم می دانیم و تمام تالشــمان این اســت که یک شبکه 
پرسرعت، با کیفیت و امن را برای استفاده همه مردم فراهم کنیم.به گزارش 
ایسنا ، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - در آستانه هفته 
دولت و یک سالگی دولت ســیزدهم، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به 
تشریح عملکرد، اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در طول یک سال 
گذشته و برنامه های این وزارتخانه در سال آتی پرداخت.زارع پور با اشاره به 
مهم ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای ایجاد پوشش ۲۰ 
میلیون فیبرنوری منازل و کسب وکارها گفت: ما در وزارت ارتباطات اینترنت 
پرسرعت را یک حق برای مردم می دانیم و تمام تالشمان این است که یک 
شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن را برای استفاده همه مردم فراهم کنیم.وی 
با بیان اینکه شبکه ارتباطی کشور از چهار الیه دسترسی، الیه داخل شهر یا 
استان که الیه تجمیع گفته می شود، الیه بین استان و در نهایت دروازه های 
اینترنت ملی برخوردار است اظهار کرد: ما در این چهار الیه چه برای ارتباطات 
ثابت و چه برای ارتباطات ســیار، برنامه های متعددی را پیش بینی کرده ایم 
که ظرفیت های کشور را در این الیه ها توسعه دهیم تا شبکه پرسرعت و با 

کیفیت ایجاد شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: در برخی از این 
الیه ها بیش از ۱۰ سال نوسازی صورت نگرفته است، به ویژه در الیه شهرها 
و داخل اســتان ها یا همان الیه تجمیع که در اختیار شرکت مخابرات ایران 
است؛ بنابراین برای جبران این عقب ماندگی یک کار بزرگ پیش رو داریم.

او با بیان اینکه در الیه دسترســی و بــرای ارتباطات ثابت کار بزرگ پروژه 
فیبرنوری منازل و کســب وکارها در دســتور کار قرار گرفت ادامه داد: این 
پروژه یک پروژه راهبردی برای کشور است و حداقل تا سه دهه آینده، کشور 
را بیمه خواهد کرد.زارع پور تشریح کرد: تحقق این پروژه نیازمند یک بسته 
اجرایی، عملیاتی و حمایتی بود که خوشبختانه در دولت تدوین و تهیه شد و 
منابع مالی الزم برای آن تأمین شد و کاری که در ابتدا و از نگاه متخصصین 
غیرممکن به نظر می رســید اکنون به یک کار امکان پذیر تبدیل شده است. 
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات  با تأکید بــر اینکه هدف گذاری ما این 
است که ۲۰ میلیون پوشــش را تا پایان دولت سیزدهم ایجاد کنیم گفت: 
در حال حاضر در ده استان کار شروع شده است و تاکنون حدود دو میلیون 
 پوشش ایجاد شده و مردم می توانند به صورت آنالین میزان پیشرفت پروژه را 

در سایت  Iranfttx.ir مشاهده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

اینترنت پرسرعت را حق مردم می دانیم

فروش میعانات گازی ایران 34برابر شد

 آمادگی ایران برای تأمین نیاز اروپا در زمستان سخت امسال
جزئیات واردات خودرو

 سقف واردات 20 هزار دالر خواهد بود

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار؛

46 درصد مخارج فقط توسط  20 درصد خانوارها

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات کاالهایی که تولید باال دارند و رقابت پذیر هستند، 
مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی است، گفت: بر اساس آیین نامه واردات خودرو 
که جزئیات آن به زودی اعالم می شــود، سقف قیمت خودروهای وارداتی ۲۰ هزار دالر است.به گزارش ایسنا، 
امید قالیباف در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا، درباره نتیجه بررسی لغو ممنوعیت واردات چهار یا پنج 
کاال، اظهار کرد: واردات کاالهایی که تولید باال دارند و رقابت پذیر هســتند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و 
این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم گیری است. واردات تا ابد نمی تواند ممنوع بماند. خط قرمز این 

است که به تولید داخل ضربه نخورد. ....

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

رفع سوء اثر از چک های برگشتی سه روزه شد

بورل:

 اکثرا با پیشنهاد اتحادیه اروپا موافق هستند
در آغاز هفته دولت؛

رییس جمهور: نگاه امام)ره( به مردم تشریفاتی نبود
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گزیده خبر

تخت روانچی:
  آیا آمریکا حاضر است به اسراییل 

فشار بیاورد؟
ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل با تاکید 
بر لزوم تعهد واقعی آمریکا به خلع ســاح هسته ای و 
ایجاد خاورمیانه عاری از ساحهای هسته ای در پاسخ 
به اظهارات نماینده واشنگتن گفت:بهتر است نماینده 
آمریکا بجای سیاســی کاری پاسخ دهد آیا آمریکا عزم 
سیاسی الزم برای پایبندی به تعهدات خلع ساح هسته ای دارد؟به گزارش ایرنا، 
در آغاز هفته چهارم دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع اشــاعه ساحهای 
هسته ای، جلسه نشســت عمومی کنفرانس برای استماع گزارش کمیته های 
ســه گانه و ارکان فرعی وابسته به آنها روز دوشنبه به وقت محلی برگزار شد.در 
گزارش روسای کمیته خلع ساح هسته ای و تضمین های امنیتی، کمیته عدم 
اشاعه ساحهای هسته ای و کمیته کابردهای صلح آمیز انرژی هسته ای تصریح 
شد که با وجود برخی پیشــرفتهای اندک، بدلیل اختاف نظر کشورهای عضو 
اجماع حاصل نشــد و الزم اســت در مدت باقیمانده تاش برای کسب اجماع 
ادامه پیدا کند.به دنبال اعام رســمی این موضــوع و لزوم انعکاس دیدگاههای 
همه کشــورهای عضو در بیانیه نهایی، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل نقطه نظرات و نگرانی های کشورمان را 
در خصوص مذاکرات و بیانیه نهایی کنفرانس تشریح کرد.نماینده دائم ایران در 
ســازمان ملل با اشــاره به لزوم رعایت شفاف سازی و شمولگرایی در مذاکرات و 
تهیه اسناد کنفرانس، اظهار داشت: دلیل اصلی عدم اجماع به فقدان توازن الزم 
در پیش نویس های تهیه شده بر می گردد.وی تاکید کرد که جمهوری اسامی 
ایران عمیقا از عدم پیشرفت در اجرای تعهدات خلع ساح هسته ای نگران است 
و سه هفته مذاکرات فشرده از آغاز کنفرانس تاکنون نشان می دهد که کشورهای 
دارای ساح هسته ای، عزم و اراده سیاسی برای پذیرش تعهدات یا جدول زمانی 
مشخص، معیارها یا اهداف مورد نیاز برای پیشرفت در مذاکرات خلع ساح هسته 
ای ندارند.نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: مواضع کشورهای دارای ساح 
هسته ای که از سوی کشورهای به اصطاح چتر هسته ای حمایت می شود، از 
جمله تاش آنها برای جایگزینی خلع ساح هسته ای با کاهش خطر هسته ای، 
مغایر با تعهدات قانونی صریح آنها در مورد خلع ساح هسته ای می باشد.تخت 
روانچی با اشاره به لزوم ایجاد هر چه سریعتر منطقه خاورمیانه عاری از ساح های 
کشــتار جمعی به دنبال پذیرش اجماعی قطعنامه ۱۹۹۵ و طرح اقدام مصوب 
کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰ و از جمله برگزاری یک کنفرانس در سال ۲۰۱۲ اعام 
کرد که هرگونه تأخیر بیشــتر در تشکیل کنفرانس ۲۰۱۲، فرایند ایجاد منطقه 
عاری را به خطر خواهد انداخت.دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل، دلیل تعویق 
برگزاری کنفرانس مزبور را مخالفــت آمریکا اعام و تاکید کرد این مخالفت در 
راستای سیاست همیشگی آمریکا مبنی بر چشم پوشی از زرادخانه های هسته ای 
رژیم صهیونیستی در عین عدم حمایت از برگزاری کنفرانس است.تخت روانچی 
ســپس انتظارات ایران از کنفرانس جاری را شامل رد موانع تشکیل کنفرانس ، 
خطرات ناشــی از عدم برگزاری کنفرانس ســال ۲۰۱۲ و تضاد آن با متن و روح 
قطعنامه ۱۹۹۵ درباره خاورمیانه، ابراز نگرانی نسبت به عدم پیشرفت در اجرای 
قطعنامه ۱۹۹۵ و برنامه اقدام ۲۰۱۰ در خاورمیانه و لزوم تاکید بر تحقق جهان 
شمولی معاهده مخصوصا در منطقه خاورمیانه بیان کرد.تخت روانچی همچنین 
درخواست کنفرانس از رژیم اســرائیل برای کنارگذاشتن تسلیحات هسته ای و 
انهدام کامل ذخایر ساح های هسته ای خود ، لزوم الحاق اسرائیل به معاهده منع 
اشــاعه ساحهای هسته ای بدون پیش شرط و تأخیر بیشتر و قرار دادن تمامی 
فعالیت ها و تأسیسات هسته ای آن تحت پادمان های جامع آژانس بین المللی انرژی 
هســته ای را بیان کرد و افزود که این موارد برای تحقق هدف پایبندی جهانی 
به این پیمان در خاورمیانه ضروری است.نماینده ایران در سازمان ملل همچنین 
بر حمایت قوی از روند دیگری توسط کنفرانس ایجاد منطقه عاری از ساح های 
هسته ای و سایر ساح های کشتار جمعی در خاورمیانه بر اساس تصمیم مجمع 
عمومی ۷۳/۵۴۶ تاکید کرد.سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در پاسخ 
به اظهارات نماینده آمریکا برای عدم طرح موضوعات اختاف برانگیز تاکید کرد 
که بهتر است نماینده آمریکا بجای سیاسی کاری پاسخ بدهد که آیا آمریکا عزم 
سیاســی الزم برای پایبندی به تعهدات خلع ساح هسته ای دارد و حاضر است 
برای تحقق جهان عاری از ساح هسته ای به اسرائیل به عنوان مانع اصلی تحقق 

خاورمیانه عاری از ساحهای هسته ای فشار بیاورد؟

گزارش شمخانی و باقری به مجمع تشخیص 
مصلحت درباره روند مذاکرات

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق العاده ای به ریاست آیت اهلل آملی 
الریجانــی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شــد، به 
بحث و بررســی درباره سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و استماع گزارشی 
از روند مذاکرات، پاسخ و پیشنهادهای ایران در جریان گفت گوهای رفع تحریم 
پرداخت.به گزارش ایسنا، اعضای مجمع، در ادامه بررسی موضوع فرهنگ عمومی 
در سیاســت های کلی برنامه هفتم، ضمن برشمردن نقاط آسیب و فرصت های 
فرهنگی کشــور »اعتای فرهنــگ عمومی در جهت تحکیم ســبک زندگی 
اسامی-ایرانی و مقابله با تهاجم فرهنگی، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت امید، 
همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء روحیه مقاومت، ایثارگری، کار و تاش در 
جامعه با تبیین و ترویج آموزه های قرآن و عترت و نهادینه کردن فرهنگ انتظار 
و تاکید بر هویت ملی و فرهنگ و تمدن اسامی-ایرانی و احیاء  میراث برخاسته 
از این فرهنگ و تمدن غنی با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور« را از 
تصویب گذراندند.در ادامه نظر به اهمیت احکام و راهبردهای تاکید شده در سند 
نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مسئولیت های شورای عالی انقاب فرهنگی، 
اعضای مجمع »روزآمدسازی و اجرایی شدن سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور 
در برنامه هفتم و الزام به تهیه و اجرای پیوســت فرهنگی طرح های بزرگ« و 
نیز »ایفای نقش قرارگاهی شــورای عالی انقاب فرهنگی در ارزیابی، هدایت و 
هم افزا و نتیجه بخش کردن فعالیت های فرهنگی« را تصویب کردند.در این 
جلسه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، رئیس سازمان صداوسیما، دبیر شورای 
عالی انقاب فرهنگی، سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس 
و معاون ســازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی حضور داشتند، اعضای مجمع »تقویت 
کارآئی و اثربخشــی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسامی-ایرانی 
و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان از طریق: 
تولید و پخش محتوای غنی، جذاب و امیدافزای فرهنگی، سیاسی، خبری و 
دانش افزائی و همچنین ترویج گفتمان پیشرفت و عدالت اقتصادی« را مصوب 
کردند. بررســی سایر بندهای سیاســتی مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی 
در جلســات آتی مجمع ادامه خواهد یافت.در پایان این جلسه، دریابان علی 
شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و دکتر علی باقری کنی معاون وزیر 
امور خارجه و رئیس گروه مذاکره کننده ایران، گزارشــی از آخرین وضعیت 

مذاکرات برای رفع تحریم ها را برای اعضای مجمع تشریح کردند.

بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع
محسنی اژه ای: پیشرفت های صنایع دفاعی ما با چهار سال پیش هم قابل 

مقایسه نیست
رئیس قوه قضاییه گفــت: امروز همگان نه تنها بر اقتدار نظامی و بازدارندگی کشــور ما معترف 
هســتند بلکه پیشرفت های نظامی و دفاعی ما از محاسبه دشمنان اصلی نظام جمهوری اسامی 
نیز خارج شده است.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسام والمسلمین 
محســنی اژه ای به مناســبت روز صنعت دفاعی، به مدت ۲ ســاعت از نمایشگاه دستاوردهای 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با عنوان »صنعت دفاعی، دانش بنیان، اقتدارآفرین« 
بازدید به عمل آورد و از نزدیک با توانمندی های حوزه دفاعی کشــور آشــنا شد.دســتاوردهای 

موجود در این نمایشــگاه، در سه بخش »ســامانه های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک«، »دستاوردهای دو سال اخیر وزارت 
دفــاع در حوزه های رزم موشــکی، رزم هوایی، رزم دریایی و رزم زمینی« و همچنین »ســرریز فناوری های دفاعی جهت رفع 
گلوگاه های صنعتی کشــور« به نمایش درآمده بود.محسنی اژه ای در جریان بازدید از بخش های مختلف نمایشگاه روز صنعت 
دفاعی، طی ســخنانی با اشاره به دستاوردها و توانمندی های ارزشمند نیروهای مســلح جمهوری اسامی و وزارت دفاع، این 
دستاوردها و توانمندی ها را غرورآفرین دانست و اظهار کرد: پیشرفت های نظام و کشور در حوزه صنایع دفاعی بواسطه تاش ها و 
مجاهدت های فعاالن این حوزه در بخش های مختلف از جمله وزارت دفاع، نه تنها با چهار دهه پیش که حتی با چهار سال پیش 
هم قابل مقایسه نیست و این امر بیانگر توسعه روزافزون صنایع دفاعی کشور است.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: محصوالت و 
دستاوردهای صنایع دفاعی کشور حقیقتاً شگرف و قابل اعتنا است و پیشرفت های صورت گرفته در این حوزه عاوه بر به ارمغان 
آوردن قدرت بازدارندگی برای کشور و نظام، منجر به تزریق حس اعتماد به نفس در جامعه و باالخص میان جوانان و ایجاد و 
گســترش روحیه خودباوری و غلبه بر مشکات و موانع شده است.رئیس دستگاه قضا با اشاره به ناتوانی دشمن در پیاده سازی 
اغراض شیطانی و تجاوزکارانه خود در قبال ایران اسامی بواسطه اقتدار نظامی و بازدارنده کشور، بیان داشت: در یک مقطعی 
دشمن تصور می کرد که در کمترین زمان می تواند بر کشور ما مسلط شود؛ اما امروز همگان نه تنها بر اقتدار نظامی و بازدارندگی 
کشور ما معترف هستند بلکه پیشرفت های نظامی و دفاعی ما از محاسبه دشمنان اصلی نظام جمهوری اسامی نیز خارج شده 
است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت اصل بومی بودن تجهیزات نظامی و دفاعی کشور، گفت: امروز ما در عرصه تجهیزات 
نظامی و دفاعی دارای مهندسی و دانش بومی هستیم، به گونه ای که دشمن حتی در صورت ضربه زدن، نمی تواند این دانش و 
مهندسی را در کشور ما از بین ببرد و این نکته بسیار حائز اهمیتی می باشد.محسنی اژه ای، پیشرفت های شگرف حوزه نظامی و 
دفاعی کشور را منبعث از اتکا جوانان و متخصصین این حوزه به قدرت الیزال الهی و ارزش های اسامی دانست و گفت : امروز 
شاهد هستیم که روحیه خودباوری و »ما می توانیم« نهادینه شده در نیروهای مسلح به بدنه جامعه و قشر جوان نیز سرایت کرده 
و آنها نیز چنین استدالل می کنند وقتی نیروهای مسلح ما می توانند به این اقتدار نظامی از حیث تجهیزات بومی نائل آیند، چرا 
ما نتوانیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه، بخش عمده ای از عزت و اقتدار کنونی نظام جمهوری اسامی را مرهون خدمات و زحمات 
فرماندهان و متخصصین و جوانان فعال در بخش های مختلف نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: قدرت بازدارندگی کشور و 
نظام که امکان تعدی و تجاوز را از دشمن سلب کرده بواسطه مجاهدت ها و خدمات فعاالن در بخش های مختلف نیروهای مسلح 
از جمله وزارت دفاع و صنایع دفاعی است.رئیس دستگاه قضا گفت: ایمان به خدا، روحیه خودباوری، پیروی و اطاعت از فرماندهی 
معظم کل قوا و دست یابی به فناوری های پیشرفته تجهیزاتی، عناصر و عواملی است که سبب ارتقاء روزافزون نیروهای مسلح ما 
می شود.رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت گرفته در وزارت دفاع در دوره مسئولیت »امیر محمدرضا قرایی 

آشتیانی«، وزیر دفاع را شخصیتی مخلص و مسئولیت پذیر خواند و توفیقات بیشتر وی را از خداوند مسئلت کرد.

در نخستین کمیسیون مشترک همکاری های ایران و مالی؛

امیرعبداللهیان: ۱۰۰ هزار دوز واکسن برکت به مالی هدیه داده شد
مالی- ایرنا- وزیر امور خارجه کشــورمان در نخستین کمیسیون 
مشــترک همکاری ها ایران و مالی گفت: یکصد هزار دوز واکسن 
برکت را به مردم و کشور مالی تقدیم کردیم.به گزارش خبرنگار 
اعزامی سیاســت خارجی ایرنا از آفریقا، حسین امیر عبداللهیان 
وزیــر امور خارجه کشــورمان در اولین کمیســیون مشــترک 
همکاری های ایران و مالی کــه در محل وزارت امور خارجه این 
کشــور با حضور وزرای خارجه دو کشــور و فعاالن اقتصادی و 
تجار برگزار شــد، گفت: مراتب تشکر خود را از حضور در نشست 
کمیسیون مشــترک ایران و مالی ابراز می دارم.وزیر امور خارجه 
کشورمان افزود: خرسندم که پس از حدود ۶ماه از توافق اینجانب 
و همکارم آقای عبداهلل در تهران و توافقی که درخصوص سرعت 
بخشیدن و شــتاب دادن به همکاری های همه جانبه بخش های 
خصوصــی، دولتی و همکاری های متنــوع در زمینه های علم و 
فناوری، گردشگری، بهداشــت و درمان داشتیم، این موضوع در 
فرمت و مکانیزم دنبال می شــود.وی خاطرنشان کرد: اراده عالی 
ایران همواره بر تداوم و توسعه روابط با همکاری کشور دوست و 
برادر کشور مالی بنا شده است و اصول ما بر دوستی، همکاری و 
منافع مشــترک اقتصادی استوار است و این روابط می تواند موثر 
باشــد.امیرعبداللهیان ادامه داد: ما دیروز یکصد هزار دوز واکسن 
برکت را به مردم و کشــور مالــی تقدیم کردیم.وی با بیان اینکه 
روابط ایــران و مالی می تواند از بنیانی محکم برخوردار باشــد، 
خاطرنشــان کرد: حضــور و فعالیت موسســات ایرانی از جمله 
مرکــز درمانی جمعیت هــال احمر جمهوری اســامی ایران، 
کلینیک ایرانی و برخی مراکز آموزشــی بــه مدت چندین دهه 
نشــانه ای از اراده جدی تاریخی ایران برای ایفای نقش ســازنده 
در برنامه توســعه انسانی و کمک به تقویت بخش بهداشت مالی 
و همکاری های دانشگاهی، علمی و فناوری است.امیرعبداللهیان 
بیــان کرد: دولت آیت اهلل رئیســی روابط تاریخی و دوســتانه با 
کشــور مهم و تمدنی مالی و اهتمام جدی برای توسعه روابط را 
در دســتورکار قرار داده است و همکاران من در وزارت خارجه و 
سایر وزارتخانه های ایران و در بخش خصوصی برنامه جدی برای 
توسعه مناسبات با کشــور مالی را در دستورکار خود قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان عنوان کرد: خوشبختانه برخی از این 
ایده ها در ماه های گذشــته و سال های قبل عملی شده است اما 
امیدواریم با شــیبی تند و جهشــی جدی در هفته ها و ماه های 
آینده شاهد عملیاتی شدن ایده های متنوع در همکاری بخش های 

خصوصی و دولتی ایران و مالی باشــیم. امیرعبداللهیان تصریح 
کرد: خوشبختانه روابط دو کشور دارای ظرفیت های فراوانی است 
که با توجه به ویژگی تکمیل کنندگی نیازها توســعه پیوندهای 
موجود را در دســتورکار مشــترک ما قرار داده است. وی اضافه 
کرد: معتقدیم افق های روشنی پیش روی دو کشور در زمینه های 
تجــاری و اقتصادی قــرار داد و دو طرف باید تاش کنیم از این 
فرصت به بهترین نحو اســتفاده کنیم. امیر عبداللهیان در ادامه 
گفت: قدمت تولید واکسن در ایران بیش از یک قرن دارد. ما پنج 
شــرکت ایرانی را داشتیم که پنج واکسن را تولید کردیم.واکسن 
برکت هم امروز به مالی هدیه شــد.وزیر امور خارجه کشــورمان 
خاطرنشان کرد: در جلسه امروز از همکاران از وزارت کار، وزارت 
نفت، صندوق ضمانت صــادرات و وزارت دفاع و برخی از وزارت 
خانــه های مرتبــط و تعداد زیادی از مدیــران بخش خصوصی 
در جمع مــا حضور دارند و به حرفه آن ها اشــاره می کنم و در 
حوزه ســرمایه گذاری و تولید برق و ماشین آالت و تراکتورسازی 
برای کشــاورزی و در حوزه مواد شوینده و در حوزه مواد و تولید 
محصوالت کنســرو شده و صنایع ساختمان و مصالح ساختمانی 

کیفیت و تنوع خودشــان قرار دارند.امیرعبداللهیان با بیان اینکه 
ظرفیت های ایران در زمینه های مختلف برای توسعه همکاری ها 
مورد توجه جدی اســت، گفت: ایران در ۴۳ سال گذشته پس از 
پیروزی انقاب اســامی در تمامی زمینه های عملی، فناوری و 
صنعتی و دفاعی و بهداشــتی، پزشــکی و درمانی و... امروز جزو 
حداقل پنج یا ۱۰ کشــور جهان قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: 
موفقیت کشــور را با کمال صمیمیــت در خدمت یکایک مردم 
در قاره زیبای آفریقا و به ویژه کشــور دوســت و برادر مالی قرار 
خواهیم داد. وزیر امور خارجه یادآور شد: جمهوری اسامی ایران 
اکنون برای انتقال علم و فناوری، مرکز فناوری آفریقایی خود را به 
عنوان اولین شعبه در کشور کنیا قرار داده است. وزیر امور خارجه 
کشــورمان تاکید کرد: اطمینان دارم امروز در ادامه این نشست 
هیأت های دو کشور دیدارها و رایزنی های سازنده و رو به جلویی 
داشــته و  برای رفع برخی موانع موجود در توسعه همکاری های 
دو کشــور با تمام ظرفیت مقامات دو کشور عمل خواهیم کرد.
امیرعبداللهیان اضافه کرد: در نشست بعدی کمیسیون مشترک 
که ان شــاءاهلل ســال آینده در تهران برگزار خواهد شد شتاب و 

پیشرفت و عمق هر چه بیشتر روابط را بیشتر شاهد خواهیم بود.
نمایشــگاه صنعتی بین ایران و مالی برگزار می شود/با مشارکت 
استراتژیک ایران به نقطه پیشرفت دست خواهیم یافتعبداهلل وزیر 
خارجه مالی در ادامه نشست کمیسیون همکاری ها مشترک ایران 
و مالی گفت: این کمیسیون مشترک نشان دهنده مرحله اساسی 
برای ارتقای روابط دو جانبه و افزایش رشــته های برادرانه میان 
دو کشــور است، این جلسه می تواند برای ادامه راه بین دو کشور 
باشد.وی افزود: تشــکر می کنم از کارشناس های ما و پروژه های 
مختلفی که در زمینه بهداشــت و کشاورزی و فنی و مهندسی 
و آموزش عالی در این کشــور اجرا شده است.وزیر خارجه مالی 
افزود: دنیا هر لحظه به دنبال تغییر و تحول است که با تروریسم 
مبارزه کرده و از افراط گرایی دوری کنیم. تروریسم در ابعادی که 
با آنها مواجه هستیم برای اهدافی تعیین شده اند که جنگ های 
نیابتی را آغاز کنند.وی افزود: خرسندم که در زمینه های اولویت 
دار برای مالی و جمهوری اســامی ایران قصد دارند تا همکاری 
های خود را افزایش دهند تا به رشــد بیشتر کشور متوجه شوند 
و میتوانیم از نیروهای انسانی که داریم در چارچوب اهداف خود 
اســتفاده کنیم.ما میتوانیم در زمینه هــای صنعت و نفت و ..به 
همکاری های خوبی برســیم و میتوانیــم از فعاالن اقتصادی در 
این زمینه استفاده کنیم.وزیر خارجه مالی ادامه دارد: در شرایط 
حساس در جهان به سر می بریم و باید چالش های خود را حل 
کرده و روابط خود را گســترش دهیم. مالی با مشکل تروریسم 
روبرو اســت و  باید این مشکل حل شود.دیوپ افزود: به مقاومت 
کشــور می پردازم با تمدنی قوی و دیرینه که می تواند به چالش 
های روبرو پاســخ مناســبی بدهد و ایران کشوری است که علی 
رغم مشــکات و تحریم ها، موفقیت ها و پیشرفت های بسیاری 
دارد و ما قدردان این هستیم، نمایشگاهی را در زمینه تحقیقات 
صنعتی و فنی موضوعی را برگزار خواهیم کرد.وی تاکید کرد: بی 
صبرانه منتظر برپایی نمایشگاه صنعتی بین ایران و مالی هستیم 
تا جوانان ما از آن استفاده کنند و با مشارکت استراتژیک با ایران 
میتوانیم به نقطه پیشرفت برسیم.وزیر خارجه مالی تاکید کرد: از 
هدیه ایران و واکسن برکت تشکر میکنیم. موضوع برای ما تعداد 
نیست و توسط تکنولوژیک ایرانی برای ما ارزشمند است. مالی از 
سیاســت گذاری تحریم ها بیزار است و ما شش ماه است تحریم 
شده ایم و ما معتقدیم که گفت وگو با کشورهای دوست میتواند 

موجب همکاری شود. 

معاون هماهنگ کننده ارتش از برگزاری رزمایش مشترک 
پهپــادی ۱۴۰۱ ارتش از فردا با حضور نیروهای چهارگانه 
ارتش خبــر داد.به گزارش خبرگزاری مهــر، امیر دریادار 
حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در تشریح 
اهداف رزمایش مشــترک پهپادی ارتش، اظهار داشــت: 
پهپادهای جدیدی که توسط کارکنان غیور ارتش جمهوری 
اسامی ایران، صنایع وزارت دفاع و با همکاری شرکت های 
دانش بنیان در سطح کشور تولید شده است در این رزمایش 
مــورد آزمایش قرار خواهد گرفت.وی افزود: دقت و قدرت 
تسلیحات، میزان مداومت پروازی، قابلیت های سامانه های 
هدایت و کنتــرل و توانمندی های رزمی پهپادها از جمله 
مواردی اســت که در این رزمایش مورد آزمایش و ارزیابی 
قرار خواهد گرفت.فرمانده رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۱ 
ارتش انتقال تجربه به نیروهای جوان، تمرین آموخته ها و 
افزایــش آمادگی های رزمی برای مقابلــه با تهدیدات را از 
دیگر اهداف و ویژگی های رزمایش عنوان کرد و گفت: این 
برای اولین بار است که رزمایش مشترک پهپادی در سطح 
نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسامی ایران و قرارگاه 
مشــترک پدافند هوایی کشــور اجرا می شود و رزمایشی 
است که در گستره جمهوری اسامی ایران از آب های گرم 

خلیــج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شــرق، 
غرب، شــمال و مرکز کشور برگزارمی شود.دریادار سیاری، 
تعداد پهپادهای شرکت کننده در این رزمایش را بیش از 
۱۵۰ فروند عنوان و خاطرنشــان کرد: این تنها قسمتی از 
توان پهپادی نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اســامی 
ایران است که با مأموریت های مختلف شناسایی، مراقبت 
و رزمی در حال اجرای عملیات هستند.وی گفت: از دیگر 
ویژگی هــای رزمایش جلوه های اقتــدار حضور و واگذاری 
مسئولیت به قشــر جوان خاقی است که با انگیزه، عشق 
و عاقه در ســاخت انواع پهپاد و ملزومات ارتباطی و انواع 
تسلیحات آن همت گمارده و همواره در این رزمایش ها در 
صحنه مدیریت و فرماندهی در میدان خوش درخشیده اند.

دریادار ســیاری در پاسخ به سوالی پیرامون علت برگزاری 
این رزمایش در مقطــع زمانی کنونی، تصریح کرد: ارتش 
جمهوری اسامی ایران رزمایش های متعدد در برنامه های 
آموزشــی و ســالیانه خود پیش بینی کرده و ما همواره از 
ابتدای ســال رزمایش هایــی را در رده های مختلف انجام 
داده ایم.معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد: تمرینات 
و رزمایش های ارتش در تقویم ســالیانه پیش بینی شــده 
است و این تمرینات برابر روش و با هدف آموزش و تبادل 
تجربــه و نهایتاً ارتقای آمادگی و توان بازدارندگی کشــور 
اجرا می شــود.وی ادامه داد: ما در ساخت انواع تجهیزات و 
مهمات شامل پهپاد و تسلیحات که توسط پهپادها استفاده 
می شــود، حرف برای گفتن داریم و از کشورهای موفق در 
حوزه طراحی و ساخت پهپاد هستیم. تحوالت جدید نشان 
می دهــد که نیاز به فناوری های نــو در عرصه دفاع مانند 
حوزه موشکی، سایبری و پهپادی وجود دارد که بحمداهلل 
ارتش جمهوری اسامی ایران در این حوزه ها با قدرت ورود 
بسیار موفقی داشــته و توان خود را متناسب با تهدیدات 

ارتقا داده است.

دریادار سیاری خبر داد؛

رزمایش مشترک پهپادی 1401 ارتش از فردا 
آغاز می شود

فرمانده کل سپاه گفت: نیروهای مسلح مظهر قدرت نظام 
اسامی هستند و فروتنی و تواضع در هنگام قوی و مقتدر 
بودن معنا پیدا می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، ســردار 
حسین سامی فرمانده کل سپاه با حضور در سازمان قضایی 
نیروهای مسلح با حجت االسام احمدرضا پورخاقان رئیس 
این ســازمان دیدار و گفت وگو کرد.رئیس سازمان قضایی 
نیروهای مســلح در این دیدار با اشاره به بیانات فرماندهی 
معظــم کل قوا در خصــوص اهمیت جایگاه ســازمان که 
فرموده اند سازمان قضایی نیروهای مسلح بایستی با اقتدار و 
البته حکیمانه کارش را پیش ببرد، اظهار داشت: این دیدگاه 
معظم له به دلیل اهمیت نیروهای مســلح اســت؛ چرا که 

آن ها ضامن اقتدار کشور هستند.حجت االسام پورخاقان با 
اشــاره به اینکه صیانت و پیشگیری از وقوع جرم از دیدگاه 
معظم له در ســازمان قضایی نیروهای مسلح اولویت کاری 
است، گفت: جرایم در نیروهای مسلح البته اندک است، اما 
وقوع همین اندک نیز زیبنده و قابل قبول نیست.وی افزود: 
به لطف خدا نیروهای مسلح ما در بین نیروهای مسلح کل 
دنیا می درخشند و طبق نظرسنجی صورت گرفته از مردم 
در خصوص میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های 
مختلف، نیروهای مسلح دارای رتبه دوم در کشور هستند 
و این نشــان از اطمینان و اعتماد مردم به نیروهای مسلح 
است.رئیس ســازمان قضایی نیروهای مســلح با اشاره به 

جایگاه ســپاه در قانون اساســی و فرمایشات حضرت امام 
خمینــی )ره( و مقام معظم رهبری، تأکید کرد: این نیروی 
قدرتمند و مردمی برآمده از متن انقاب است و حافظ اصول 
و ارزش های انقاب اســامی در عرصه های مختلف است.

حجت االسام پورخاقان ادامه داد: برنامه پیشگیری از وقوع 
جرم در نیروهای مســلح در سال جاری با موضوع بررسی 
جرائم نوپدید با محوریت فضای مجازی و ســایبر به منظور 
کاهش آســیب های فضای مجازی اجرا می شود.در ادامه، 
فرمانده کل سپاه در این دیدار با بیان اینکه سازمان قضایی 
نیروهای مســلح نهادی پاکیزه، درخشنده در قوه قضاییه و 
جمع صالحان است، اظهار داشت: سازمان قضایی نیروهای 
مسلح الگو و مدل بسیار خوبی برای سیستم قضایی کشور 
محســوب می شود.سرلشکر سامی با اشــاره به ضرورت 
اقدامات خوِب پیشــگیرانه ســازمان قضایی در صیانت از 
نیروهای مســلح، گفت: برنامه های پیشگیری از وقوع جرم 

چندانی  دو  اهمیت  از 
برخــوردار اســت.وی 
بــا بیــان خصوصیات 
اخاقی ســردار شهید 
تصریــح  ســلیمانی، 
کرد: یکــی از عواملی 
را  سلیمانی  شهید  که 
عزیز و مردم پسند کرد، 

تواضع و فروتنی وی در عین اقتدار بود.فرمانده کل ســپاه 
افزود: ارزش نیروهای مسلح در جامعه به همین پاک بودن 
آن هاست؛ چرا که آن ها مظهر قدرت نظام اسامی هستند 
و فروتنــی و تواضع در هنگام قوی و مقتدر بودن معنا پیدا 
می کند.سرلشکر سامی پس از این دیدار با حضور بر مزار 
شهید گمنام تدفین شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح 

به مقام شامخ ایشان ادای احترام کرد.

سرلشکر سالمی:

نیروهای مسلح مظهر قدرت نظام اسالمی هستند
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رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اختصاص یک کد اختصاصی 
برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد.داوود منظور در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قرار است برای هر فرد یک کد 
اقتصادی در نظر گرفته شــود، اظهار کــرد: از انجایی که قرار 
اســت صورت حساب الکترونیکی صادر شــود، برای افراد یک 

کد اقتصادی در نظر گرفته خواهد شــد و افراد با کد اقتصادی 
شناسایی می شوند.وی با تاکید بر اینکه کد اقتصادی هم شامل 
افراد حقیقی و هم شــامل افراد حقوقی می شود، توضیح داد: 
برای افراد حقیقی این کد بخش اصلی کد ملی اســت که چند 
رقم دیگر هم به آن اضافه می شــود. درمــورد افراد حقوقی و 

شــرکت ها به شناسه ملی شــرکت ها چند رقم اضافه خواهد 
شد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی درمورد کارکرد این کد نیز 
گفت: زمانی فردی حقیقی یا حقوقی کاالیی را خریداری میکند 
و به نام او ثبت می شود او را با کد اقتصادی میشناسیم.به گفته 

وی کد اقتصادی از آبان ماه اجرایی خواهد شد.

گزیده خبر
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار؛

 ۴۶ درصد مخارج فقط توسط 
 ۲۰ درصد خانوارها 

در ســال گذشته ضریب جینی خانوارهای کشــور با کاهش اندک به ۰.۳۹۳۸ 
رســیده اســت. همچین پرهزینه ترین ۲۰درصد جامعــه، ۴۶.۷درصد از کل 
هزینه های اقتصاد را مصرف کرده اند.به گزارش اقتصاد آنالین، در ســال ١۴۰۰ 
ضریب جینی خانوارهای کل کشــور ۰.۳۹۳۸ است که در مقایسه با سال قبل 
۰.۰۰۶۸ کاهش نشــان  می دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری در 
ســال گذشته برابر با ۰.۳۷۵۷ بوده که نســبت به سال گذشته ۰.۰۰۷۸ واحد 
کاهش پیدا کرده اســت. در نقطه مقابل ضریب جینی خانوارهای روستایی در 

سال گذشته با افزایش ۰.۰۰۰۴ نسبت به سال ١۳۹۹ به ۰.۳۵۹۴ رسید.

سال 1400-کل کشور:
ســهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ۵,۸۸ و 
۴۶.۷۰ درصد است.نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست 

و چهل درصد کم هزینه ترین به ترتیب ١۳.۴۶، ۷.۹۴ و ۴.۲۴ است. 

سال 1400– مناطق شهری:
ســهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ۶.۴۶ و 
۴۵.۳۴ درصد است.نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست 
و چهل درصد کم هزینه ترین جمعیت به ترتیب ١١.۵۴، ۷.۰۲ و ۳.۹١  است. 

سال 1400– مناطق روستایی:
ســهم بیست درصد کم هزینه ترین و پرهزینه ترین جمعیت به ترتیب ۶.۷۴ و 
۴۳.۹۶ درصد است .نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه ترین به ده، بیست 
و چهل درصد کم هزینه ترین جمعیت در مناطق روســتایی به ترتیب ١۰.۷۶، 
۶.۵۲ و ۳.۶۴  اســت.در ســال ١۴۰۰ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی 
در اســتان کرمان )۰.۲۷۲۹(  و باالترین ضریب جینی در اســتان سیستان و 

بلوچستان )۰.۴۹۲۹( مشاهده می شود.

بازگشایی نماد سرخابی ها؛ امروز
رئیس سازمان خصوصی سازی از بازگشایی نمادهای استقالل و پرسپولیس در 
روز چهارشنبه دوم شــهریورماه خبر داد.حسین قربانزاده در گفت وگو با ایسنا،  
در مورد آخرین وضعیت بورســی شدن سرخابی ها توضیح داد: نماد استقالل و 
پرسپولیس امروز چهارشنبه )۲ شهریور( در بازار پایه فرابورس بازگشایی می شود 
و ســهام داران می توانند اقدام به خرید و فروش این ســهام کنند.بر اساس این 
گزارش، ناظر دو نماد مذکور نیز از سهام داران تقاضا کرده است نسبت به تعیین 
کارگزار ناظر و بررســی اطالعات افشا شــده در سامانه کدال اقدام کنند.در این 
راســتا بازگشایی نمادهای استقالل و پرسپولیس مســتلزم این بود که این دو 

باشگاه متن قراردادهای خود را افشا کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

مالکان ۹۰ هزار واحد خالی شناسایی شده، اعتراض کردند
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تقریبا حدود یک پنجم یعنی ۲۰ درصد 
از واحدهای شناسایی شده متعلق به اشخاص حقوقی است.محمود محمودزاده در 
گفت  وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تاخیر در مالیات ستانی از مالکان خانه های 
خالی و ورود این درآمدها به صندوق ملی مســکن اظهار داشــت: پروژه مالیات بر 
خانه های خالی با موفقیت به اجرا رســیده و ســامانه امالک اســکان موفق شد با 
تمام مشکالت و کمبودهایی که در امکانات و ارتباطات داشت، شناسایی واحدهای 
خالی را انجام دهد.وی ادامه داد: در دی ماه ســال گذشته ۵۷۰ هزار خانه خالی از 
ســکنه را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم. ۹۰ هزار مالک پس از 
دریافت پیامک مالیاتی نسبت به شناسایی و مشمول شدن به این مالیات اعتراض 
و در نهایــت این افراد اطالعات خود را در ســامانه ثبت کردنــد و پس از آن، آمار 
خانه های خالی از سکنه تا بیش از ۴۰۰ هزار واحد رسید و کاهش پیدا کرد.معاون 
وزیر راه و شهرســازی افزود: اما دو ماه گذشــته با ادامه شناسایی خانه های خالی 
١۲۰ هزار واحد دیگر به مجموع خانه های خالی اضافه شــد و دوباره آمار خانه های 
خالی که به ســازمان امور مالیاتی معرفی شد به بیش از ۵۶۰ هزار واحد رسید که 
برای تمام مالکان این واحدها اظهارنامه مالیاتی ارسال شده  و از شهریور ماه اجرایه 
صادر خواهد شد.محمودزاده تاکید کرد: اخیرا سازمان امور مالیاتی برای ۵١۵ هزار 
واحد خالی اطالعیه ای  مربوط به آخرین مهلت برای اعتراض صادر کرد که تا دهم 
شــهریورماه فرصت اعتراض دارند و پس از آن اخذ مالیــات از مالک این واحدها 

اجرایی می شود.معاون امور مسکن و ساختمان گفت: در بهمن ماه سال گذشته که 
حــدود ۴۰۰ هزار نفر رقمی از مالیات بر خانه خالی را واریز کردند اقدام داوطلبانه 

انجام دادند اما از این پس به صورت قانونی باید مالیات بر خانه های خالی را بپردازند 
که تا تیرماه برای اظهار فرصت داشتند و طبق قانون برای پرداخت مالیات یک ماه 
فرصت دارند و پس از آن وارد مراحل اجرایی خواهند شــد. بنابراین پرداخت های 
مالیات بر خانه های خالی مانند سایر موارد از شهریورماه شروع می شود.وی درباره 
ســازوکار اعتراض مالکان به اطالعات ثبت شده، اظهار داشت: اگر اعتراض ناشی از 
اطالعات ثبت شده در سامانه امالک و اسکان است باید به این سامانه، تحت نظارت 
وزارت راه و شهرســازی مراجعه کنند اما اگر به درصد مالیات و محاسبات مالیات 
اعتراض داشــته باشند باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.محمودزاده ادامه 
داد: از سال گذشته برای کسانی که به عنوان مالک خانه های خالی شناسایی شدند 
چندین بار پیامک ارســال شــد و در این پیامک ها به مالک اطالع داده شد که اگر 
اطالعات ثبت شــده از این واحد نیاز به  اصالحات دارد، به سامانه امالک و اسکان 
مراجعه کنند و همانطور که گفتم ۹۰ هزار نفر به این اطالعات ثبت شده اعتراض 
کردند. ممکن است افرادی به هر دلیلی این پیامک را دریافت نکرده  باشند و پس 
از صدور اجرایه متوجه شــوند که شــامل مالیات بر خانه های خالی شده اند از این 
رو ایــن افراد می توانند همچنان موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.معاون وزیر راه 
و شهرســازی درباره میزان مالکان حقوقی و حقیقی واحدهای خالی که مشمول 
مالیات شدند، گقت: تقریبا حدود یک پنجم یعنی ۲۰ درصد از واحدهای شناسایی 

شده متعلق به اشخاص حقوقی است.

عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار 
ابــراز امیدواری کرد: مصوبــه افزایش حق 
مسکن کارگران این هفته در هیات وزیران 
به نتیجه برســد و از طریق وزارت کار ابالغ 
شود تا کارگران بتوانند مبلغ آن را با حقوق 
شــهریورماه دریافت کنند.علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: حق 
مســکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه قانونی شــورای عالی کار است که بالتکلیف 
مانده و قطعا باید ابالغ رسمی صورت بگیرد تا بتوان آن را اجرایی کرد.وی گفت: 

مبلغ کمک هزینه مسکن، رقم زیادی نیست و بسیاری از کارگران به همین مبلغ 
کم هم امید بســته اند تا بخشی از هزینه های زندگی خود را با آن جبران کنند.

عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار ادامه داد: مصوبه حق مسکن کارگران 
مثل مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان به سرانجام می رسد و به زودی ابالغ 
می شــود، منتها باید فرایند قانونی آن برای ابالغ طی شود که انتظار داریم این 
هفته به نتیجه برسد و از شهریورماه به اجرا درآید.به گفته اصالنی، حق مسکن 
بخشــی از دستمزد کارگران به شمار می رود که در شورای عالی کار روی مبلغ 
آن چانه زنی بســیاری صورت می گیرد.وی درباره اجرای مصوبه حق مسکن از 

سوی کارفرمایان و توقف آن به دلیل ابطال مصوبه توسط مجلس نیز تاکید کرد: 
متاسفانه این مساله بسیاری از کارگران را آزار داده است. بخشی از بنگاه ها هنوز 
بخشنامه جدید حق مسکن را اجرا نکرده اند ولی برخی کارفرمایان مبلغ مصوب 
را بــه کارگران پرداخته اند و اکنون با توقف پرداخت و ابطال آن دچار مشــکل 
شدند، چون کارخانه ای که فرضا ۲۰ هزار نیرو دارد و مصوبه جدید را اجرا کرده 
اســت، مالیاتش به مشــکل برمی خورد و باید مجددا توسط حسابرسان تامین 
اجتماعی مورد حسابرســی قرار گیرد و اعداد و ارقام و احکام آن اصالح شود تا 
مابه التفــاوت مبلغ را به کارگرانش پرداخت کند.اصالنی در پایان ابراز امیدواری 
کرد: با توجه به شرایط تورمی و هزینه های زندگی کارگران، مصوبه حق مسکن 
شــورای عالی کار هرچه سریع تر به وزارت کار برگردد و در شهریورماه ابالغ آن 

را شاهد باشیم.

مصوبه حق مسکن کارگران کی ابالغ می شود؟

شــرکت نفت و گاز اروندان به عنوان یکی از شــرکت های تابع شرکت ملی نفت 
ایران، مسئولیت های سنگینی را به منظور بهره برداری از میدان های نفتی به عهده 
دارد. این شرکت با راهبری میدان های آزادگان شمالی و جنوبی، میدان دارخوین، 
جفیر، یادآوران، یاران و میدان های تحت توســعه مشتاق، اروند، امید، بندکرخه، 
سوسنگرد، سهراب و سپهر بخش عمده ای از فعالیت های شرکت ملی نفت ایران را 
تصدی گری می کند.عبداهلل عذاری اهوازی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، 
در گفت وگو با خبرنگار شانا به مناسبت هفته دولت، با بیان اینکه این شرکت با در 
اختیار داشتن مسئولیت میدان های نفتی غرب کارون به ویژه میدان های مشترک 
با عراق نقش کلیدی در تولید صیانتی از مخازن و بهره برداری صحیح و مناسب از 
منابع نفت و نگهداری از تأسیسات به عهده دارد، گزارشی از عملکرد این شرکت در 

حوزه های مختلف ارائه کرد که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

با توجه به طرح های نگهداشــت و افزایش توان تولید جاری در شرکت نفت و گاز 
اروندان، در یک سال فعالیت دولت سیزدهم چه اقدام هایی در این زمینه در شرکت 

انجام شده است؟
شــرکت نفت و گاز اروندان، در دوره یک ساله دولت ســیزدهم، با توجه به تأکیدهای مقام 
عالی وزارت، همچنین مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، بخش مهمی از فعالیت های خود 
را بر طرح های نگهداشــت و افزایش توان تولید شرکت متمرکز کرده است. بر همین اساس 
در میدان آزادگان شــمالی، در دوره ذکرشده، تعمیر و احیای هشت حلقه چاه را اجرا کرد؛ 
موضوعی که افزایش توان تولید را در این میدان به دنبال داشت.در میدان آزادگان جنوبی، با 
تعمیر، رفع موانع و احیای تعدادی از چاه های بسته با عملیات درون چاهی با استفاده از لوله 
مغزی سیار، همچنین به کارگیری روش جدید آلتراسونیک از سوی شرکت های دانش بنیان 
برای رفع مانع های درون چاهی که اجرای دو حلقه از چاه های بســته با این روش هم اکنون 
در حال انجام اســت و فعالیت پژوهشی ساخت پایلوت جداسازی ترکیبات آسفالتین واکس 
و رزین به منظور سبک سازی نفت سنگین در تأسیسات روسطحی و ارزیابی آن توانست در 
دوره یک ســاله، افزایش ظرفیت توان تولید به میزان ۱۸ درصد نســبت به  مهرماه ۱۴۰۰ را 
رقم بزند.در همین حال با انتقال بخشی از نفت یکی از واحدهای آزادگان به واحد فرآورش 
غرب کارون صرفه جویی ســاالنه ۸ میلیون دالر را رقم زد که تاکنون ۷۰۰ هزار دالر در ماه 
محقق شده است. گفتنی است این نفت پیش تر به صورت دالری در یکی پاالیشگاه های سیار 
پاالیش می شــد، در حالی که ظرفیت واحد فرآورش غــرب کارون خالی بود.در دارخوین و 
غرب کارون برنامه ریزی و پیگیری الزم  به منظور احداث تأسیســات جمع آوری و خط لوله 
انتقــال گازهای مازاد واحدهای بهره برداری دارخوین و غرب کارون به واحد در حال احداث 
ان جی ال۳۲۰۰ انجام شد و در همین حال در میدان دارخوین عملیات ترمیمی روی تعدادی 
از چاه هــا انجام و با به کارگیری لوله های مغزی ســیار در این میــدان، تزریق حالل و انجام 
اســیدکاری نیز اجرا شــد.در همین منطقه پروژه احداث خطوط لوله جریانی و تأسیسات 
روســطحی چاه های شــماره ۳۲ و ۳۶ با اعتبار نزدیک به ۷ میلیون یورو با مدت زمان ۱۸ 
ماه با مشارکت شــرکت های داخلی )توسعه صنایع نفت و انرژی قشم و سی سخت( واگذار 
شــد.برای این میدان همچنین انجام تعمیرات اساســی در کمپرسورهای ردیف های تزریق 
گاز و پایش های درون چاهی به منظور پایداری تزریق امتزاجی و جلوگیری از گازســوزی از 
دیگر اقدام هایی بود که در دوره یک ساله صورت گرفت، همچنین در میدان دارخوین پروژه 
احداث ساختمان های نگهبانی چاه ها، کالسترها، دروازه های ورودی و تصفیه خانه آب منطقه 
نفتی دارخوین به منظور افزایش امنیت و پایداری تولید اجرا شــد.عالوه بر اهداف مورد نظر 
طرح های نگهداشت و افزایش تولید، هدف های دیگری نیز همسو با این اهداف محقق شد که 

می توان به پروژه احداث حوضچه بتنی )لندفیل( به منظور دفن کنده های حفاری در منطقه 
عملیاتی دارخوین اشــاره کرد که این پروژه به بهبود تولید با توجه به شــاخصه های حفظ 
محیط زیست منجر می شود.از ســوی دیگر، پروژه احداث خطوط لوله جریانی و تأسیسات 
روسطحی چاه های شماره ۳۲ و ۲۶ میدان دارخوین از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ کلید خورده 
است.همســو با این طرح ها، پروژه احداث خط انتقال ۱۲ اینچ گاز از مبدأ واحد بهره برداری 
دارخوین به ان جی ال۳۲۰۰ با برآورد بودجه ۱۴ میلیون دالر در حال اجرا است که به همین 
منظور پیش نویس قرارداد سرمایه گذاری با شرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس به شرکت 
ملی نفت ارســال شــد.بخش روســطحی پروژه حفاری و تعمیر چهار حلقه چاه در میدان 
دارخوین در حال انجام است و اولین دکل آن شهریور امسال آغاز به کار می کند که با انجام 
آن برآورد می شود ظرفیت روزانه ۱۰ هزار بشکه به منظور نگهداشت و افزایش تولید محقق 
شــود.در میدان دارخوین همچنین پروژه احداث و نصب لوله های جریانی پنج حلقه چاه از 
فروردین ماه ۱۴۰۱ آغاز شده که بخش مهندسی و تجهیز کارگاه نهایی شده است و با انجام 
آن برآورد می شــود ظرفیت روزانه ۲۰ هزار بشکه افزایش تولید محقق شود.در غرب کارون 
نیز پروژه ایجاد تأسیسات تقویت فشار و خط لوله انتقال گاز از واحد بهره برداری غرب کارون 
به  ان جی ال ۳۲۰۰ در حال اجرا اســت که به همین منظور مذاکره با شــرکت سرمایه گذار 
)هلدینگ خلیج فارس( در شــرکت ملی نفت ایران در حال انجام است. برای میدان آزادگان 
نیز انجام عملیات رفع مانع با لوله مغزی ســیار برای چاه های میدان های نفتی شرق آزادگان 

در دستور کار قرار دارد.

شرکت نفت و گاز اروندان در یک سال گذشته برای تحقق اهداف مسئولیت های 
اجتماعی چه کارهایی انجام داد؟

همســو با وظایف مسئولیت های اجتماعی، در سالی که گذشت در جریان سانحه تلخ ریزش 
ساختمان متروپل آبادان پیرو تأکیدهای مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و گاز 
اروندان از جمله شــرکت هایی بود که در ساعات اولیه حادثه در کنار مردم شریف و داغ دیده 
آبادان حضور یافت و به رســم وظیفه و به منظور خدمات رســانی به حادثه دیدگان از تمامی 
ظرفیت های خدماتی، نیرو و لجســتیکی خود برای خدمت رســانی استفاده کرد و با تشکیل 
قرارگاه پشــتیبانی با همکاری شــرکت مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری ایران در کنار 

پاالیشــگاه نفت آبادان و پایگاه های مقاومت بســیج، ادارات اچ اس ئی و سایر بخش های این 
شــرکت ها تا آخرین روز در صحنه بود.این قرارگاه پشتیبانی با تقسیم مسئولیت بین خود، 
یگانی بزرگ از ده ها فروند انواع ماشــین آالت سنگین همچون جرثقیل های بزرگ، کشنده، 
لودر، کرین، بیل مکانیکی، تانکر، کمپرسی، تریلی و انواع تجهیزات صنعتی مانند ژنراتور، پمپ، 
لیفتراک، دستگاه ماشین امدادی پله دار ویژه اطفای حریق، ماشین های یخچال دار، آمبوالنس 
و... را در کنار تیم های متخصص اچ اس ئی و آتش نشانی با تجهیزات کامل امدادرسانی به منطقه 
گســیل و در کنار آن با انواع خدمات پشتیبانی همه ظرفیت های ممکن را در صحنه بسیج 
کرد.در سالی که پشت ســر گذاشتیم با توجه به کاهش نزوالت آسمانی، شرکت نفت و گاز 
اروندان با توجه به  تنش آبی روســتاهای همجوار تأسیسات نفتی، برای تأمین ۳۰۰ دستگاه 
تانکر آبرسان در روز اقدام کرد و در کنار مردم بود.این شرکت برای کمک رسانی به طرح های 
راهیان نور نیز در ستاد اهواز ۶ دستگاه گریدر و کمپرسی در روز تأمین کرد، برای سپاه هویزه 
نیز سه دســتگاه در روز اتوبوس و برای دفتر امام جمعه خرمشهر ۶۰ دستگاه خودرو سمند 
در روز تأمین شد.با بازگشایی مدارس در سالی که گذشت این شرکت با توزیع حدود ۸ هزار 
و ۵۰۰ بســته آموزشی در روســتاهای محروم همجوار تأسیسات نفتی غرب کارون به مردم 
منطقه کمک کرد.شروع به ساخت مدرسه چهار کالسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در 
شهرستان خرمشهر با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان، ساخت مدرسه سه کالسه شهید سپهبد حاج 
قاســم سلیمانی در روستای البوبالد دارخوین، ساخت مدرسه سه کالسه شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی در روستای شریعه سید عبود، تعمیر مدرسه حیدر کرار روستای سویچتی علیا، 
تعمیر و بازسازی مدرسه بالل در روستای سویچتی سقی و کمک به مدرسه باقرالعلوم روستای 
ام الخرجی برای تکمیل کالس ها را می توان از دیگر تعهدات مسئولیت اجتماعی این شرکت 
در ســالی که گذشت برشمرد.اروندان همچنین در خاموش کردن آتش تاالب هورالعظیم در 

شهرهای همجوار تأسیسات این شرکت نقش داشت.

از پروژه های دانش بنیان در میدان های تحت تصدی شرکت نفت و گاز اروندان یاد 
کردید، چه اقدام های دیگری در حوزه دانش بنیان در این شرکت انجام شده است؟

برای توسعه نرم افزار تعیین حد برش بر پایه روش های نوین و استفاده از آن در مخازن غرب 
کارون، با دانشگاه تهران قراردادی منعقد شد که از تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ اجرای آن آغاز 
شده و هم اکنون پیشرفت آن به ۶۷ درصد رسیده است.با دانشگاه صنعت نفت برای بررسی 
رفع رسوب آسفالتین درون لوله های تولیدی با استفاده از تزریق نفت مرده نیز در همان تاریخ 
قراردادی منعقد شد که آن هم ۵۸.۵ درصد پیشرفت داشته است.دانشگاه شهید چمران اهواز 
نیز پروژه ریزدماســنجی و طیف سنجی رامان میانبارهای نفتی به منظور تعیین خصوصیات 
مخزنی در میدان های غرب کارون را اجرا کرد که تکمیل شده است.پژوهشگاه صنعت نفت 
نیز از تیرماه ســال ۹۹ مشــغول طرح جداسازی آســفالتین، واکس و رزین از نفت خام در 
تأسیســات روسطحی و ارزیابی فنی و اقتصادی آن اســت که پروژه ای سرمایه ای محسوب 
می شود و ۹۵ درصد پیشرفت داشته است.برای مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه 
فناوری ها برای بهینه ســازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان دارخوین 
)بســته دوم کاری( نیز یک پروژه میدان محور از خردادماه ســال ۱۳۹۹ از ســوی دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر کلید خورده اســت که ۷۵.۹ درصد پیشرفت دارد.تفاهم نامه های متعددی 
نیز برای توســعه طرح های ساخت داخل منعقد شده است که رویدادهایی  هم در این دوره 
بــرای آن ها برگزار شــد. برای مثال با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای رفع 
نیازهای فناورانه شرکت تفاهم نامه ای به امضا رسید. برای انجام خدمات فنی، آزمایشگاهی و 
آموزشی نیز با دانشگاه صنعت نفت و برای انجام پروژه های تخصصی در حوزه های باالدستی، 
پایین دستی، انرژی و محیط زیست با پژوهشگاه صنعت نفت تفاهم نامه هایی امضا شد.دانشگاه 

آزاد خوزســتان برای انجام خدمات آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی و پارک علمی و فناوری 
خوزستان به منظور رفع نیازهای فناورانه شرکت با موضوع حمایت از ساخت داخل در صنعت 
نفت و گاز تفاهم نامه هایی را داشت.پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز و سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران نیز برای رفع نیازهای فناورانه تفاهم نامه هایی را با شرکت امضا کردند.

در دوره یک ساله چه اقدام هایی برای ارتقای جایگاه اچ اس ئی شرکت انجام شده 
است؟

در حوزه ایمنی، فایرتراک های منطقه عملیاتی دارخوین و غرب کارون در این دوره تعمیرات 
اساسی شدند، همچنین ۱۶ عدد دتکتور حرارتی، باالی ترانس های برق ردیف گاز دارخوین 
و ۱۵ عدد سنســور دتکتور گاز ســولفید هیدروژن مربوط به سیستم F&G سایت دارخوین 
خریداری و نصب شد.به منظور نصب Expansion، ایزوالسیون و تخلیه کل مسیر خط سبک 
)دارخوین و یادآوران( انجام شــد. در واحد اچ اس ئی دارخوین نیز تعمیرات اساسی دو عدد 
کمپرسور هوای تنفسی با موفقیت به اتمام رسید. کل بادنماهای سایت و چاه ها نیز تعویض 
شــدند.در زمینه بهداشــت نیز پیش نویس تفاهم نامه راه اندازی درمانگاه آزادگان شمالی و 
درمانگاه آزادگان جنوبی و تلمبه خانه غرب کارون تهیه و موافقت های اولیه آن اخذ شــد. در 
سالی که گذشت با توجه به کمبود آمبوالنس برای جابجایی کارکنان آسیب دیده در مناطق 
عملیاتی، سه دستگاه آمبوالنس نیز به همراه راننده برای مناطق عملیاتی تهیه شد.در بخش 
محیط زیست نیز کارهایی انجام شد که از آن جمله می توان به راه اندازی دو دستگاه پکیج 
تصفیه فاضالب منطقه آزادگان شمالی، تسطیح زمین و افزایش مساحت فضای سبز به میزان 
۱۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع، کاشــت ۲ هزار اصله نهال در منطقه آزادگان شمالی )اکالیپتوس، 
کهور، نخل و ...( و رهاسازی هزار قطعه ماهی در حوضچه پساب تصفیه شده منطقه آزادگان 
شمالی اشاره کرد.در زمینه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نیز مانورهای دوره ای در مناطق 
عملیاتی به منظور هماهنگی تیم های عملیاتی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برگزار شد که 

شامل ۱۹ مانور در سال ۱۴۰۰ و ۳ مانور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ می شود.

چه اقدام هاییدر این دوره یک ساله برای ارتقای نیروی انسانی شرکت انجام شده 
است؟

دوره های آموزشی مستمر تخصصی به منظور توانمندسازی کارکنان رسمی و پیمانکاری 
و دوره های آموزشــی مورد نیاز به منظور تبدیل وضعیت نیروهای مشمول بند )و( ماده 
۴۴ قانون برنامه پنجم توســعه در این یکسال برگزار شدند، همچنین گروه بندی شغلی 
کارکنان قراردادی مدت موقت به منظور برخورداری از مزایای سوابق شغلی مرتبط مطابق 
با ابالغیه های موضوعه انجام شد.این اقدام ها در حوزه آموزش و توسعه بود و برای بخش 
بهبود منابع انســانی )حفظ و نگهداشــت( نیز اقدام هایی صورت گرفت. در این بخش 
تشــریفات تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر قراردادی مدت موقت مشــمولین بند )و( و 
نیروهای پیمانکاری مشــمول بند )د( انجام شد.در همین حال تعدیل مدرک کارکنان 
به منظور بهبود شرایط کاری و معیشتی متناسب با توانمندی و مهارت کارکنان صورت 
گرفــت. افزون بر این معرفی کارکنان و خانواده آن ها به مراکز مشــاوره به منظور بهبود 
وضعیــت روحی و روانی کارکنان، پرداخت کمک های بالعــوض و وام های اضطراری و 
مصوبه به کارکنــان )بیماری های خاص، حوادث غیرمترقبه و...( بیمه تکمیلی کارکنان 
رســمی، قراردادی مدت موقت و پیمانکاری، برقراری امکان استفاده کارکنان از خدمات 
رفاهی و آموزشی قابل ارائه سایر شرکت های نفتی همجوار و پیگیری در زمینه تخصیص 
منازل ســازمانی به کارکنان و توســعه فضای اداری را می توان از دیگر اقدام ها در این 

حوزه برشمرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان تشریح کرد

عملکرد نفت و گاز اروندان در یک سال نخست دولت سیزدهم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد

هر ایرانی صاحب یک 
کد اقتصادی می شود
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گزیده خبر

توسعه نیروگاه های خورشیدی با رویکرد 
حمایت از اقشار کم  برخوردار

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان نیز در  نشست خبری با اصحاب 
رســانه با بیان اینکه سال گذشته شرایط خوبی را برای نیروگاه های خورشیدی 
نداشــتیم و برای ایجاد عدالت ناچار به قطع نیروگاه ها در محدوده شهرک های 
صنعتی بودیم، تاکید کرد: در این شرایط ظرفیت تولید خود را در ساعات پیک 
از دست دادیم.ســارا صالحی با بیان اینکه امسال طی برنامه ریزی های مختلف 
قرار شد تا در زمان مدیریت بار واحد تولیدی و نیروگاه ما خاموش نشوند، گفت: 
این کار از راه دور و از طریق اتوماسیون صورت گرفت و توانستیم رضایت بیشتر 
نیروگاه ها تامین و ظرفیت تولید خود را حفظ کنیم. نیروگاه های خورشــیدی 
کوچک در محدوده شهرک های صنعتی به ناچار در جهت اعمال محدودیت بار 
شبکه، خاموش شدند.مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان ادامه داد: از 
سال گذشته تاکنون ظرفیت نیروگاه های بادی اصفهان افزایش نیافت، اما امسال 
به دنبال توسعه نیروگاه های خورشیدی با رویکرد حمایت از اقشار کم برخوردار، 

با استفاده از قراردادهای خرید تضمینی برق هستیم.

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان از 
پروژه های نهضت ملی شهر بهارستان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از پروژه های 
نهضت ملی مسکن شهر بهارســتان بازدید کردند. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارستان دکتر 
قــاری قرآن با تاکید بر اهمیت پروژه های نهضت ملی 
مســکن بهارســتان و لزوم دریافت برنامه زمان بندی 
همراه با قرارداد سازندگان پروژه های نهضت ملی مسکن و آمادگی برای حضور 
در جلســات و همکاری در جهت حل مســائل احتمالی پیش روی احداث این 
پروژه ها، اظهار امیدواری کرد احداث این پروژه ها با جدیت و سرعت مطابق با 
برنامه زمان بندی ادامه پیدا کند. ایشان همچنین دستوراتی در خصوص تسریع 
در روند احداث پروژه های جاری و آغاز احداث پروژه های باقیمانده صادر کرد. 

شیوع محدود و مجدد طاعون نشخوارکنندگان
با توجه به اعالم محیط زیست شهرستان و تایید سازمان دامپزشکی پس از انجام 
آزمایش های مربوطه شیوع محدود و مجدد طاعون نشخوارکنندگان کوچک در 
طالقان اعالم و دومین نشســت تخصصی دستگاه های ذیربط به ریاست هاتفی 
معاون فرمانــداری برگزار گردید .با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از حیات 
وحش از سوی دیگر در راستای تامین امنیت و سالمت غذایی شهروندان موارد 
و مباحث گوناگون مطرح و تصمیمات الزم اخذ گردید .هاتفی معاون فرمانداری 
طالقان گفت : به منظور جلوگیری از گســترش شیوع بیماری از ضروریات امر 
جلوگیــری از مواجهه دام های اهلی با حیات وحش در مراتع بوده که توجه به 
این نکته بســیار مهم است .وی خاطرنشان کرد : خروج به موقع دام های اهلی 
از مراتع شهرســتان می بایست در دستور کار ادارات ذیربط قرار گرفته و اظهار 

امیدواری کرد دامداران در این حوزه همکاری مناسب داشته باشند .

شاخص های اصلی کرونا در هرمزگان با 
پوشش گسترده واکسیناسیون کاهش یافت

رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان گفت: 
خوشبختانه در مقایســه آماری دو هفته اخیر، شاهد 
کاهش قابل توجه شــاخص های کرونــا در هرمزگان 
هســتیم که نشان از شــیب نزولی انتشار این ویروس 
در استان دارد.دکتر حســین فرشیدی شنبه شب در 
گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: طی یک هفته گذشــته 
شــمار موارد مثبت کرونا در هرمزگان در مقایســه با هفته قبل تر 41 درصد، 
موارد مثبت بســتری 9 درصــد و موارد بدحال مثبت بســتری نیز 44 درصد 
کاهش داشــته است.وی ادامه داد: کاهش این شاخص ها، نشان از شیب نزولی 
مالیم کرونا در هرمزگان دارد که البته تداوم آن در گرو پوشــش هر چه بیشتر 
واکسیناســیون کرونا است.دکتر فرشیدی تصریح کرد: اگر در پیک اخیر شاهد 
فوتی ها و مبتالیان کمتر در مقایسه با پیک های گذشته هستیم، به دلیل انجام 
واکسیناســیون و استقبال گســترده مردم در تزریق دزهای اول و دوم و وجود 

ایمنی نسبی در بدن شهروندان است.

دانشگاه حضرت معصومه)س( ظرفیت خوبی 
برای بین المللی شدن دارد

دکتــر وحید حدادی اصل در نشســت با سرپرســت 
دانشــگاه و مسئول امور بین الملل دانشگاه، اختصاص 
این مجموعه به بانوان را ظرفیت مناســبی برای بین 
المللی شدن دانشــگاه حضرت معصومه )س( دانست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه حضرت معصومه )س( 
دکتر مریم بردبار سرپرســت دانشگاه و دکتر فائزه ارکان مسئول همکاری های 
علمی بین المللی دانشــگاه در نشســتی با دکتر وحید حدادی اصل قائم مقام 
وزیر علوم در امور بیــن المللی و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی 
وزارت علوم و روســای ادارات زیر مجموعه این مرکز به گفتگو پیرامون ظرفیت 
های فعالیت های بین المللی دانشــگاه حضرت معصومه )س( پرداختند.در این 
نشست دکتر حدادی اصل ضمن استماع گزارشی از اقدامات گذشته و همچنین 
توانمندی های بالقوه و بالفعل دانشگاه در حوزه بین المللی، از سرپرست دانشگاه 
خواست با جدیت تمام و با همراهی مسئولین و اعضای هیات علمی، رشد کمی 
و کیفی قابل توجهی در فعالیت های آموزشــی، پژوهشی و فرهنگی در عرصه 

بین المللی را رقم بزند.

 تقدیر از فعاالن فرهنگی مخابرات
 منطقه گلستان

از ۶ تن از همکاران  فعال در عرصه فرهنگی تقدیر شد.در جلسه شورای فرهنگی 
که به ریاســت دکتر غالمعلی شهمرادی برگزار شد ، از ۶ همکار فعال در عرصه 
فرهنگی تقدیر شد.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهمیت فعالیتهای 
فرهنگــی ، نقش آن در ایجاد محیط کاری ســالم و پویــا را مهم ارزیابی کرد.
وی با قدردانی از تالشــهای انجام شده در راســتای ترویج فرهنگ اسالمی در 
مخابرات منطقه گلســتان از فعاالن این عرصه تقدیر و ابــراز امیدواری کرد با 
اســتمرار اینگونه فعالیتها بتوانیم تاثیرات آنرا در رشد فردی و افزایش راندمان 

کاری مشاهده نماییم.

فروش میعانات گازی ایران ۳4برابر شد

 آمادگی ایران برای تأمین نیاز اروپا به انرژی در زمستان سخت امسال
وزیر نفت با ابراز »امســال زمســتان سختی برای کشورهای 
واردکننده انرژی اســت« گفت: فروش میعانات گازی ایران از 
۷هزار بشــکه در روز در روزهای ابتدایی دولت ســیزدهم به 
رکورد روزانه ۲۳۰ تا ۲4۰ هزار بشــکه در سال 14۰1 رسیده 
اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی در مصاحبه 
با ســیما با یادآوری اینکــه در روزهای نخســت آغازبه کار 
دولت ســیزدهم شرایط سختی به لحاظ کاری در وزارت نفت 
حاکم بود، گفت: در آن ایام ایران بیش از 8۷ میلیون بشــکه 
میعانات گازی روی آب ذخیره داشــت و تصور بر این بود که 
ما باید تعداد کشــتی بیشتری برای اســتمرار در تولید گاز 
کشــور به منظور ذخیره سازی میعانات گازی خریداری کنیم.

وی افزود: بر اســاس آمارهای موجــود وزارت نفت در دولت 
دوازدهم در اردیبهشــت ماه پارسال متأســفانه روزانه تنها ۷ 
هزار بشــکه میعانات گازی صادر می شد، همچنین در هر دو 
بخش خشکی و دریا میعانات گازی زیادی ذخیره سازی شده 
بــود. به یاد دارم روزی که وزارت نفت را از آقای زنگنه تحویل 
گرفتم ایشان برای حل مشکل ذخیره سازی میعانات گازی به 
بنده پیشــنهاد خرید 1۲ نفتکش غول پیکر را دادند و حتی 
مکاتبات این خرید را با دولت کرده بودند.وزیر نفت ادامه داد: 
چالش دیگر در روزهای نخســت آغازبه کار دولت ســیزدهم 
کســری گاز ۲5۰ میلیون مترمکعبی در کشور وجود داشت، 
این موضوع به دلیل نبود سرمایه گذاری در میدان های گازی در 
بخش های مختلف خشکی و دریایی بود، ضمن آنکه تا پایان 
برنامه ششم توســعه باید روزانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز تولید می شد، در حالی که این رقم تنها روزانه 
8۲۰ تا 8۳۰ میلیون مترمکعب بود.اوجی با اشــاره به اینکه 
حجم ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه های کشور در سال 
14۰۰ نسبت به سال پیش از آن ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر بود، 
گفت: کمبود ســوخت مایع اهمیت گازرسانی به نیروگاه ها را 
دوچندان کرده بود.وی کاهش ۲۰۰ هزار بشکه ای خرید نفت 
از سوی چین و افزایش تعرفه مالیاتی واردات نفت سنگین از 
کشور را دیگر چالش پیِش روی دولت سیزدهم در وزارت نفت 
دانست و تصریح کرد: هم زمان با این موضوع دولت پیش بینی 
کسری بودجه 45۰ هزار میلیارد تومانی را کرده بود و از طرف 
دیگر صنعت نفت به بانک ها و صندوق توســعه ملی به شدت 

بدهکار بود.

ایجاد تنوع در قراردادهای فروش نفت و بازاریابی های 
بسیار دقیق

اوجی افزود: بازاریابی برای افزایش فروش نفت و میعانات گازی 
از همان روزهای نخست آغازبه کار دولت سیزدهم شروع شد، 
اراده برای تحقق این امر به شــدت باال بود و ریسک فروش در 
شرایط تحریمی و بازاریابی سخت را همکاران من در صنعت 
نفت انجام دادند، به عبارت دیگر با ایجاد تنوع در قراردادهای 
فروش نفت و بازاریابی های بسیار دقیق توانستیم فروش نفت 
را افزایــش دهیم. من و همکارانــم از آن زمان تاکنون برای 
فروش نفت خام پشت میز ننشسته ایم و همواره شبانه روز در 
تالش برای یافتن راهکارهای مختلف برای دور زدن تحریم و 
افزایش فروش بوده ایم.وی با تأکید بر اینکه »مشتریانی خوب 
در آمریکای التین، آســیا و حتــی اروپا برای نفت و میعانات 
گازی ایران پیدا کردیم«، اضافه کرد: ما برای فروش نفت دنیا 
را دور زدیم و مشــتریان جدید خوبی پیدا کردیم که نفت ما 
با تأسیسات پاالیشگاهی آنها سازگاری داشت؛ همچنین تهاتر 
نفت با کاالهای اساسی یکی دیگر از روش های ما برای فروش 
نفت خام بوده و هســت.وزیر نفت شناســایی پاالیشگاه های 
فراسرزمینی و استفاده از ظرفیت خالی آنها برای پاالیش نفت 
خــام ایران را از دیگر روش های فــروش نفت خام و میعانات 
گازی دانست و گفت: هم اکنون 8۰ درصد از فروش نفت خام 
ایران به صورت نقدی و با ارزهای خارجی انجام می شود و پول 

نفت را تمام و کمال گرفته ایم و این روند ادامه دارد

تحقق کامل تعهدهای صادرات گاز با وجود کســری 
موجود

اوجی با اشــاره بــه اینکه پارســال در اوضاع کســری گاز 
تعهدهای قراردادهای صادرات گاز به ترکیه، عراق، ارمنستان 
و آذربایجان به طور کامل انجام شــد، گفت: درآمد حاصل از 
صادرات گاز از رقم یک میلیارد دالر در سال 99 به 4 میلیارد 
دالر در ســال 14۰۰ رسید که البته نزدیک یک میلیارد دالر 

آن مربوط به معوقات پیگیری نشده سال های گذشته بود که 
سرانجام آن را گرفتیم. در همان شرایط از نظر حجمی نیز یک 
میلیارد مترمکعب بیشتر از مدت مشابه پارسال گاز فروختیم، 
در واقــع خوشــبختانه تعهدهای خود را طبــق قراردادهای 
امضاشده محقق کردیم.وی ضمن اشــاره به موضوع کمبود 
و نبود ســرمایه گذاری در صنعت نفت طی سال های گذشته، 
تصریح کرد: در ســال های اخیر بــا وجود برجام در حالی که 
صنعت نفت سرمایه گذاری فوق سنگین می طلبید، این موضوع 
محقق نشد. اگر اکنون می گوییم کسری گاز یا کمبود ظرفیت 
پاالیشی در کشور داریم، موضوع بحث نبود سرمایه گذاری در 

این حوزه هاست.

تحریم فرآورده و محصوالت پتروشیمی ممکن نیست
وزیر نفت با بیان اینکه تحریم ها تنها نفت خام و میعانات گازی 
را شامل می شود، گفت: تحریم فرآورده و محصوالت پتروشیمی 
ممکن نیســت، زیرا دنیا به آنها نیاز دارد و از طرفی شناسایی 
آن مشکل اســت.اوجی از تحقق 1۲.5 میلیارد دالری فروش 
محصوالت پتروشیمی در بازارهای جهانی یاد کرد و افزود: در 
سال 14۰۰،  ۶۶ یا ۶۷ مجتمع پتروشیمی 1۲.5 میلیارد دالر 
محصول در دنیا عرضه کردند و ارز حاصل از آن در سامانه نیما 
تغذیه شد.وی احداث پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه را برای کشور 
مفید دانست و گفت: بهره برداری از این پتروپاالیشگاه ها چند 
حســن بزرگ دارد و مهم ترین آن این است که از خام فروشی 
جلوگیری می شود، ضمن آنکه فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه 
نفت خام دشوار و از طرفی ارزان و خام فروشی است، در حالی 
که این مقدار بشــکه نفت اگر در پاالیشگاه به فرآورده تبدیل 
شود هم ارزش افزوده دارد و از طرفی فروش آن به راحتی حتی 
با وجود تحریم ممکن می شود.اوجی درباره مزایای راه اندازی 
پروژه های پتروپاالیشی تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی، 
تأمیــن امنیت انرژی و ســوخت موردنیاز داخل کشــور در 
بخش های مختلف، تحریم ناپذیری فرآورده های تولیدی، ایجاد 
ارزش افزوده و اشتغال آفرینی به ویژه در مناطق محروم )طرح 
مروارید مکران( و ارزآوری برای کشور از جمله مزایای توسعه 
صنعت پاالیش کشور در بخش راه اندازی واحدهای پاالیشی 
جدید است.وزیر نفت در ادامه ارائه گزارش عملکرد اقدام های 
انجام شده در وزارت نفت طی یک سال گذشته، درباره مقدار 
فروش محصوالت پتروشیمی در سال 14۰۰ گفت: ما پارسال 
در حوزه فروش محصوالت ۶۷ مجتمع پتروشیمی نزدیک به 
1۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر درآمد داشتیم که ارز آن وارد 
ســامانه نیما شد و خوشبختانه صنعت پتروشیمی و صادرات 

فرآورده ما تحریم ناپذیر است.

اســتفاده از ظرفیت های فراســرزمینی برای یافتن 
مشتریان و بازارهای جدید نفت

وی همچنین با اشــاره به بحث شناسایی واحدهای پاالیشی 
افزود: پاالیشــگاه های مختلفی در دنیا زیر ظرفیت اصلی کار 
می کننــد یا نیاز به تعمیرات دارند که ما با اســتفاده از توان 
متخصصان فنی خود در بخش هــای دولتی و خصوصی، در 

مقابل نفت کشور خودمان را در این واحدها پاالیش می کنیم 
و با توجه به اینکه هر واحد پاالیشی با نوعی از نفت سازگاری 
دارد، آنها نیز به نفت ما وابسته می شوند.وزیر نفت تأکید کرد: 
این شناسایی و استفاده از ظرفیت های فراسرزمینی کمک کرد 
که مشــتری ها و بازارهای جدیدی پیدا کنیم و افزون بر آن 
تهاتر نیز انجام دهیم که خوشــبختانه همه این موارد، بحث 
فروش نفت و میعانات گازی را گســترش داد. به همه مدیران 
نفت گاز پاالیش و پخش و پتروشیمی خسته نباشید می گویم 
و دست همه آنها را می بوسم. کارکنان نفت کارکنان مظلومی 
هســتند که در ســال های اخیر در حق آنها کم لطفی هایی 

صورت گرفته بود و انگیزه آنها گرفته شده بود.

پول نفتمان را در سررسید دریافت کرده ایم
اوجی در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت پول نفت به کشور 
گفت: با مشــتریانی که پیدا کردیم، نوع قراردادها و بازارهای 
جدید، هر مقدار نفتی که فروخته ایم، یک تاریخ سررسید دارد 
و ما سر تاریخ پول محموله های صادراتی نفت خام را گرفته ایم 
و افزون بر آن معوقه ها را نیز دریافت کرده ایم.وی تأکید کرد: 
در بحث صادرات گاز نیز از کشور عراق ۲.۶ میلیارد دالر طلب 
از سال های 9۶ تا 98 داشتیم که بخشی از آن را سال گذشته 
و بخشی را نیز تیرماه امسال دریافت کردیم و طلب ما در بحث 
گاز نیز به روز است.وزیر نفت تصریح کرد: خوشبختانه باالترین 
رقم صادرات گاز و نیز ســوآپ را به کشورهایی نظیر ترکیه، 

عراق، آذربایجان و ارمنستان داشته ایم.

ارزان فروشی نداریم
اوجی همچنین در پاسخ به پرسشــی درباره برخی شایعات 
مطرح شــده درباره ارزان فروشی نفت، گفت: امیدواریم روزی 
بتوانیم همه موارد را شفاف به مردم نشان دهیم. اتفاقاً در بحث 
فروش نفت همکاران ما در شرکت ملی نفت و امور بین الملل 
این شرکت ابتکارهای خوبی انجام دادند که حتی هزینه های 
انتقال هم کمتر شــد، یعنی ما با شیوه ای کار می کنیم که در 
بعضی از بازارها و برخی مشتریان، هزینه انتقال پول و کارمزد 
کمتر است و خبر دارم که بعضی از مشتریان ما حتی کارمزد 
هم دریافت نمی کنند.وی با اشاره به مجوز فروش ساالنه یک 
میلیون بشــکه نفت در سال 9۰ و در زمان ریاست جمهوری 
باراک اوباما در آمریکا تصریح کرد: سخت ترین شرایط تحریم 
کشور در یک ســال گذشته بوده است، از ســال 9۷ دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری وقت ایاالت متحده همه تالشــش را 
کرد که قطع صادرات نفت ایران را به سرانجام برساند و افزون 

بر آن امنیت انرژی را به خطر بیندازد که موفق نشد.

هماهنگی و همکاری همه ارکان نظام برای فروش نفت
وزیر نفت با اشــاره به تأثیرگذاری مناقشــه روسیه و اوکراین 
در بازارهای نفتی جهان افزود: در یک ســال گذشــته وقتی 
نتوانستند قراردادهای نفتی ما را متوقف کنند و بازارهای ما را 
بگیرند، عملیات روانی انجام دادند و سراغ توقیف کشتی های 
ما رفتند، اما به لطف خداوند و با تالش و توان نیروهای مسلح 

و نیروی دریایی ســپاه امنیت خوبی ایجاد شد و خوشبختانه 
امروز کسی جرأت نمی کند به کشــتی های ما نزدیک شود، 
به طوری که شــوقی در میان همکاران ما ایجاد شد.اوجی با 
اشاره به اینکه هر کجا احساس خطر کردیم، نیروهای مسلح 
وارد شــدند، بیان کــرد: افزون بر همه ایــن موارد، مجموعه 
تصمیم هایی که در دولت گرفته شــد، کمک های ارکان نظام 
و اختیاراتی که ســران سه قوه به ما دادند، پشتیبانی شخص 
رئیس جمهوری و در عین حال معاون اول رئیس جمهوری و... 
سبب شــد که این اتفاق خوب رقم بخورد.وی درباره افزایش 
فروش نفت گفت: درصد فروش از نظر حجمی باال رفته است، 
افزون بر آن همه مطالبات وصول شــده است و بحث افزایش 
قیمت نفت هم زمان با آغاز دولت سیزدهم و مناقشه روسیه و 

اوکراین نیز در افزایش درآمدهای نفتی تأثیرگذار بوده است.

دنیا از ظرفیت خوب ایــران برای تأمین امنیت انرژی 
بهره مند شود

وزیر نفت با اشــاره به اینکه ایران ظرفیت خوبی برای تأمین 
امنیت انرژی جهان دارد، گفت: امسال زمستان سختی برای 
کشورهای واردکننده انرژی است و دولت ها به مردم خودشان 
ظلم می کنند و برای مردم جهان به ویژه کشــورهای اروپایی 
چالش بزرگی به وجود خواهد آمد.اوجی افزود: در نشســت و 
کنفرانس باکو هم گفتم که تنها یک کشــور تحریم ظالمانه 
علیه ایران اعمال کرده است. ما ظرفیت خوبی در بخش های 
تولید نفت، فرآورده و گاز داریم که می توانیم بخشی از کمبود 
انــرژی جهان را تأمین کنیم؛ تــراز قیمت ها امروز در دنیا به 
هم  ریخته و پتروشیمی های بزرگ در کشوری نظیر آلمان در 
حال تعطیل شدن است، قیمت گاز در اروپا به رقم بی سابقه ۳ 
دالر رسیده است که پیش بینی برای افزایش ۶۰ درصدی آن 
هم وجود دارد و در چنین شرایطی ایران آمادگی دارد بخشی 
از نیاز کشــورهای اروپایی را تأمین کند، اما خودشان در حق 

مردم خودشان ظلم می کنند.

تکمیل چاه های فاز نخست فاز 11 پارس جنوبی تا یک 
ماه آینده

وی در ادامه درباره اقدام های انجام شــده برای توسعه فاز 11 
پارس جنوبی در دولت ســیزدهم گفت: اکنون ۷۰5 میلیون 
مترمکعب از میدان گازی پارس جنوبی برداشت می شود که 
رکورد این برداشــت پارسال جابه جا شد و تنها فاز بالتکلیف 
همین فاز 11 اســت که ۲۰ سال است طلسم شده و در این 
ســال ها بین شرکت های خارجی دست به دست شده و هیچ 
اتفاقی هم برای آن نیفتاده است.وزیر نفت افزود: در این دولت 
اما کاری جهادی و انقالبی به همت شــرکت ملی نفت ایران، 
شــرکت نفت و گاز پارس و به پیمانــکاری پتروپارس اتفاق 
افتاد در حالی که پیش از آن هیچ اقدامی انجام نشــده بود، 
اما با ابتکار متخصصان داخلی، ســکوی 1۲c  از طرح توسعه 
  11b فاز 1۲ که افزایش بهره وری نداشــت، جمع شــد و در
نصب شــد. سکوی دیگر آن هم به مناقصه رفت و چند سالی 
طول می کشد تا ساخته شــود. خط لوله دریا به خشکی آن 
هم اجرایی شــد و چاه های فاز نخســت هم تا یک ماه آینده 

تکمیل می شود.

برداشت روزانه 11میلیون مترمکعب گاز از طرح توسعه 
فاز 11 در زمستان امسال

اوجی تصریح کرد: زمستان امسال از فاز 11 پارس جنوبی که 
۲۰ سال فقط در آن قرارداد رد و بدل شد، ان شاءاهلل روزانه 11 
میلیون مترمکعب برداشت خواهد داشت. از خط لوله فاز 1۶ 
نیز با تعمیرات مناسب پیمانکاران داخلی و آغاز ساخت خط 

لوله جدید، ۲8 میلیون مترمکعب در روز برداشت می شود.
وی ادامه داد: ســکوی 1۳A  هم که غیرعملیاتی شده بود با 
همکاری قرارگاه خاتم االنبیا )ص( بازسازی و نوسازی می شود 
و نهایت تا سال آینده به بهره برداری می رسد.وزیر نفت با اشاره 
به ســاخت پاالیشــگاه فاز 14 پارس جنوبی اظهار کرد: این 
پاالیشگاه هم از پارسال با کاری جهادی عملیاتی شد و تا پایان 
امســال هر چهار فاز آن تکمیل می شود و پرونده آن در این 
دولت بسته خواهد شد.به گفته اوجی، حفاری ۷۰ حلقه چاه، 
تعمیــرات 4۰۰ حلقه چاه و افزایش تولید از دیگر برنامه های 
وزارت نفت دولت ســیزدهم  در پارس جنوبی است و اکنون 

تولید روزانه ایران از این میدان مشترک از قطر بیشتر است.

قیمت نفت در معامالت روز سه شــنبه پس از این که عربســتان سعودی درباره احتمال 
کاهش تولید اوپک برای اصالح افت اخیر قیمت نفت هشــدار داد و نگرانی ها نســبت به 
محدودیت عرضه در بازار را تجدید کرد، افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت 

نفت برنت با ۲۳ ســنت معادل یک درصد افزایش، به 9۷ دالر و 41 ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معامالت پرنوسان 
روز دوشنبه، بیش از چهار دالر سقوط کرده بود اما تا پایان معامالت این ضرر را جبران کرد و در قیمت ثابتی معامله شد.بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 9۰ سنت معادل یک درصد افزایش، به 91 دالر و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید.نفت 
برنت ماه میالدی جاری تحت تاثیر نگرانی های سرمایه گذاران نسبت به رکود اقتصاد جهانی و آسیب دیدن تقاضا برای سوخت، 
1۲ درصد و شاخص نفت آمریکا هشت درصد، کاهش داشته است.نفت به دلیل نگرانی ها از تاثیر رکود اقتصادی بر تقاضا برای 
سوخت، تقریبا همه رشد قیمتی که پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین پیدا کرده بود را از دست داده است. اوپک پالس تقریبا 
کل تولید که در دوران پاندمی کووید محدود کرده بود را احیا کرده است. اما عربستان سعودی روز دوشنبه اعالم کرد اوپک آماده 
است تولیدش را برای اصالح کاهش اخیر قیمت نفت که ناشی از نقدینگی ضعیف بازار معامالت آتی و نگرانی های اقتصادکالن 
بوده است، کاهش دهد.خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
گــزارش کرد اوپک پالس انعطاف پذیری الزم و راه هایی برای رویارویی با چالش ها دارد.تحلیلگران شــرکت هایتونگ فیوچرز 
گفتند: در حالی که عربستان سعودی آماده دفاع از قیمت هاست، بازار احتماال از این فرصت برای افزایش معامالت خرید استفاده 
می کند. این تحلیلگران خاطرنشان کردند نتیجه مذاکرات هسته ای ایران همچنان یک ابهام بزرگ مانده است.بر اساس گزارش 
رویترز، در این بین، به دلیل آسیب دیدگی سیستم خط لوله ای که نفت قزاقستان را از طریق روسیه به بازار منتقل می کند، اروپا 

با اختالالت جدیدی در تامین انرژی روبرو شد.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: در مجموع در منابع هیدروکربنی معادل 1۲۰۰ 
میلیارد بشکه نفت خام منابع داریم که از این میزان، 159 میلیارد بشکه نفت و ۳4 تریلیون 
مترمعکب گاز اســت که تا رسیدن به 1۲۰۰ میلیارد بشکه نفت راه بســیاری داریم و باید برای 1۰۰ سال آینده برنامه ریزی و 
ساخت تجهیزات داشته باشیم.به گزارش ایسنا، محسن خجسته مهر امروز در آیین رونمایی از تجهیزات سرچاهی با فشار کاری  
15 هزار PSI برای اولین بار در کشور، با بیان اینکه از رقم 1۲۰۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام سقف قابل توجهی در مخازن 
فحلیان و  خامی قرار دارد که در مقایسه با مخازن آسماری سقف و پیچیده است، اظهار کرد: زمان تولید آسان نفت تمام شده و 
نیازمند تکنولوژی هستیم، بنابراین برای رسیدن به چشم انداز باید برنامه ریزی کنیم.وی با تاکید بر اینکه مخازن فحلیان عمیق 
هستند و فشار باالیی دارند گفت: نیازمند محصوالتی هستیم که به این پیچیدگی غلبه کنند و امروز بهترین زمان برای استفاده 
از محصوالت دانش بنیان و فناورمحور است.او با بیان اینکه چند میدان مهم از جمله مخازن اهواز خامی، مارون خامی، گچساران 
خامــی و آقاجاری خامی داریم که جزو میادین بزرگ و قدیمی هســتند تاکید کــرد: این میادین بخش قابل توجهی از ذخایر 
هیدروکربنی را در خود جای داده اند که برنامه ریزی کردیم در آینده 5.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری داشته باشیم.وی افزود: در 
صورت سرمایه گذاری در این میادین نیازمند محصوالت دانش بنیان هستیم، نه تنها تجهیزات سرچاهی بلکه تجهیزات درون 
چاهی نیاز داریم. به همین دلیل ظرفیت قابل توجهی توسط شرکت ملی نفت در حال ساخت است.خجسته مهر با بیان اینکه 
به مناطق نفت خیز جنوب اجازه داده ایم تا برای پنج سال آینده کاال سفارش دهند گفت: این مجموعه ها باید آماده بهره برداری 
حداکثری از این تجهیزات باشــند، به زودی 14 قلم کاالی اســتراتژیک و راهبردی را اعالم می کنیم و آماده دریافت پیشنهاد 

سازندگان در حوزه ساخت اقالم راهبردی هستیم.

قیمت نفت با سیگنال جدید 
عربستان باال رفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد

ذخایر هیدروکربنی ایران معادل 
۱۲۰۰ میلیارد بشکه نفت خام
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دومین اقتصاد بزرگ جهان به دست انداز رسید؟
معاون وزیر بازرگانی چین گفت: چین با چالش های فزاینده ای در تجارت خدمات بین المللی مواجه اســت زیرا شــیوع کووید-۱۹ تحرک را محدود کرده است و 
کاهش تقاضای خارجی بر چشم انداز عملیاتی شرکت ها تأثیر می گذارد.به گزارش ایسنا، شنگ کیوپینگ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که شیوع کووید-۱۹ 
 )CIFTIS( محلی، حرکت برون مرزی را محدود و به سفر، ساخت وساز و نمایشگاه ها آسیب وارد کرده است.شنگ پیش از نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین
گفت: برخی از شرکت های تجاری خدمات با چالش هایی مانند سفارش های ناکافی و افزایش هزینه ها مواجه هستند و انتظارات تجاری آنها ناپایدار است. به ویژه، 
بنگاه های کوچک و متوسط که توانایی های نسبتا ضعیفی برای دفع خطرات دارند، برای بقای خود با فشار بیشتری روبرو هستند.او گفت که در بحبوحه بهبود 
کند اقتصاد جهانی، تجارت خدمات چین با خطر کاهش تقاضای خارجی مواجه است.دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه ژوئن به سختی از انقباض اجتناب 

کرد زیرا قرنطینه های گسترده کووید و بحران اموال تلفات زیادی بر اعتماد مصرف کننده و کسب وکار وارد کرد. 

گزیده خبر

تجارت ۱۰ میلیارد دالری ایران با چشم بادامی ها در ۷ ماه؛
 صادرات ایران به چین ۲۳ درصد

 رشد کرد
مبادالت تجاری ایران و چین در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد ۲۲ 
درصدی نســبت به مدت مشابه ســال قبل مواجه شد و به مرز ۱۰ میلیارد دالر 
رســید.به گزارش تسنیم، گمرک چین اعالم کرد: مبادالت تجاری ایران و چین 
در ۷ ماه نخست ســال جاری میالدی به ۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دالر رسیده 
است.مبادالت ایران و چین در ماه های ژانویه تا جوالی امسال با رشد ۲۲ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادالت دو کشور در ماه های 
ژانویه تا جوالی ۲۰۲۱ بالغ بر ۷ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دالر اعالم شده بود.واردات 
چین از ایران در ۷ ماه نخست ۲۰۲۲ به ۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دالر رسیده که 
این رقم با رشــد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. 
چین در ماه های ژانویه تا جــوالی ۲۰۲۱ بالغ بر ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دالر 
کاال از ایــران وارد کرده بود.صادرات چین به ایــران در ماه های ژانویه تا جوالی 
۲۰۲۲ نیز با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 
۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر رسیده است. چین در ۷ ماهه سال قبل ۴ میلیارد 
و ۲۶۰ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.بر اساس این گزارش تراز تجاری 
دو کشــور در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی به میزان ۷۳۰ میلیون دالر به 
نفع چین بوده است.کل تراز تجاری چین با دنیا در ۷ ماهه نخست امسال مثبت 
۴۸۱ میلیارد دالر برآورد شده است. چین  در ۷ ماهه نخست سال جاری میالدی 
۳۶۴۳ میلیارد دالر با کشورهای جهان مبادله تجاری داشته که این رقم با رشد 
۱۰.۴ درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. این کشور در 
۷ ماهه نخســت امسال ۲۰۶۲ میلیارد دالر کاال صادر و ۱۵۸۱ میلیارد دالر کاال 
وارد کرده است. صادرات چین در این دوره ۱۴.۶ درصد و واردات این کشور ۵.۳ 

درصد افزایش داشته است.

خسارت ۸۰۰ میلیارد تومانی سیل اخیر به 
صنعت شیالت

رئیس سازمان شیالت کشور گفت: در سیل اخیر ۸۰۰ میلیارد تومان به صنعت 
شیالت خســارت وارد شد.به گزارش ایسنا، سید حســین حسینی در  رویداد 
نمایشگاهی شــرکت های دانش بنیان شیالتی که امروز برگزار شد، اظهار کرد: 
این رویداد اولین قدم برای بهره مندی از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در 
صنعت شیالت است. بیش از ۴۸ شرکت دانش بنیان در این رویداد حضور دارند 
و قصد داریم بر اساس نیازهای کشور تعداد آنها را گسترش دهیم.وی ادامه داد: 
بانک اطالعاتی این شرکت ها با همکاری مشترک معاونت علمی ریاست جمهوری 
و سازمان شیالت در این رابطه ایجاد شده است تا بتوانیم این شرکت های دانش 
بنیان را گســترش دهیم.رئیس سازمان شیالت کشور اضافه کرد: کمیته توسعه 
شرکت های دانش بنیان را  تشکیل داده ایم و بر اساس نیازهای خودمان شرکت ها 
را انتخاب کرده ایم. شرکت هایی که نیازهای ما را برطرف کنند به صنعت معرفی 
خواهند شــد و با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی آنها را تجاری سازی 
خواهیم کرد.وی در بخش دیگری از صحبت هایش در رابطه با خسارت سیل اخیر 
به مزارع آبزی پروری نیز گفت: متاسفانه در سیل اخیر بیش از ۱۲ استان درگیر 
شدند و  بیش از ۸۰۰۰ تن ماهی در این سیل از دست دادیم و به زیرساخت ها 
نیز خسارت جدی وارد شد.  وی عنوان کرد:همچنین ۸۰۰ میلیارد تومان به مزارع 
پرورش آبزیان خسارت وارد شد که این میزان خسارت از طریق مدیریت بحران 
وزارت جهاد کشاورزی منعکس شده و به دنبال این هستیم که این تولید کننده 
ها را به چرخه تولید بازگردانیم.حســینی در ادامه گفت: کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری، لرستان و مازندران استان هایی بودند که بیشترین خسارت 
را در سیل اخیر دیدند. در حقیقت میزان خسارت در این ۱۲ استان بیش از ۸۰۰ 
میلیارد تومان برآورد شده است.معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: متاسفانه کمتر 
از ۱۰ درصد این مزارع بیمه بودند و در صددیم تا انگیزه بیشتری برای بیمه کردن 
مزارع  در تولیدکنندگان  ایجاد کنیم.حسینی در پاسخ به این سوال که آیا با از 
بیــن رفتن محصوالت امکان افزایش قیمت ماهی وجود دارد یا خیر؟ گفت: باید 
بررسی جامعی انجام شود و برای پایداری تولید نیاز به حمایت بیشتری داریم.وی 
در ادامه گفت: بعد از مردمی ســازی یارانه ها برای حمایت از تولید و برای اولین 
بار در سازمان شیالت تسهیالت کم بهره جهت تقویت سرمایه در گردش، پایدار 
سازی تولید و کمک به تولید کننده ها در قالب شیالت کارت را در نظر گرفتیم 
و قرار است ۲۰۰ میلیون تومان به هر تولیدکننده با بهره ۱۲ درصد و در بازارگاه 
تا مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان با بهــره ۱۵ درصد تخصیص یابد تا تولیدکنندگان 
خودشان را با جراحی اقتصادی تطبیق کنند.معاون وزیر جهادکشاورزی در پایان 
گفت: تفکر الکچری بودن پروتئین آبزیان یکی از مشــکالت اساسی ما است و 
اولین پروتئینی که از سبد خانوار حذف می شود آبزیان هستند. بر همین اساس 
نیاز به کار تبلیغاتی داریم که بتوانیم سهم آبزیان را به عنوان یک غذای سالم در 

سبد خانوار پررنگ کنیم.

عضو سابق اتاق بازرگانی هشدار داد
به جای صادرات، کاالها را به دریا می ریزند!

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران می گوید سیاست هایی که اصرار بر صادرات یک 
کاال برای واردات کاالیی دیگر دارد، در بلندمدت به اقتصاد کشــور ضربه می زند.

مهدی علیپور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قطعا یکی از اصلی ترین مشکالتی 
که صادرات ایران با آن رو به روســت، محدودیت ســبد صادراتی و محدودیت 
مقاصد صادراتی ماست که باید تالش کرد برای آن راهکارهایی عملیاتی و دقیق 
پیش بینی شود اما با این وجود اینکه ما تالش کنیم فعالیت خود در بازارهایی که 
مزیت نسبی داریم و از گذشته در آن فعال هستیم را مدیریت کنیم نیز اهمیت 
فراوانی دارد. در این چارچوب باید در نظر داشــت که اگر سیاســت حمایتی به 
شــکلی اشتباه برنامه ریزی شود، خود به چالشــی تازه برای صادرات کشور بدل 
خواهد شــود.وی با بیان اینکه اصرار بــر واردات در برابر صادرات، می تواند اثرات 
منفی خاص خود را داشــته باشد، توضیح داد: ما در گذشته نیز شاهد آن بودیم 
که در مقاطعی واردات یک کاال را منوط به صادرات کاالیی دیگر می کردند. این 
موضوع باعث می شــد که برای واردات کاالهایی که سود فراوان داشتند، افراد به 
هر اقدامی دســت بزنند. تا جایی که ما شاهد آن بودیم که محصوالتی را به اسم 
صادرات از کشور خارج می کردند اما چون مشتری برای آن وجود نداشت آن را در 
دریا تخلیه می کردند و با مدارک حاصل از صادرات، نسبت به واردات محصوالت 
مدنظر خود اقدام می کردند.این فعال اقتصادی به سیاســت اخیر واردات خودرو 
در ازای صادرات فرش نیز اشــاره کرد و گفت: در این بازار نیز باید در نظر داشت 
که اوال عدد اعالم شده برای صادرات فرش منطقی نیست و کمتر افرادی شرایط 
اجرای آن را دارند. اما اگر گروهی به این نتیجه برســند که واردات خودرو سود 
بیشــتری دارد، امکان آن وجود دارد که فرش ایرانی را با قیمتی پایین تر از نرخ 
واقعــی وارد بازار کنند که این موضوع نه تنها نفعی برای کشــور ندارد که حتی 
در نهایــت به ضرر بازار فرش و پایین آمدن قیمت این محصول ایرانی نیز منجر 

خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتکا مطرح کرد؛
 سازمان اتکا در مناطق کمتر برخوردار حضوری

 فعال دارد
 به گــزراش روزنامه صبح اقتصاد- وحید بهرامی: مرتضی 
اعلمی مدیرعامل سازمان اتکا در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با اشاره به اینکه سازمان اتکا یک سازمان اقتصادی 
اســت که بیش از ۶۵ سال فعالیت دارد، اظهار داشت: این 
سازمان با تولید و عرضه کاالهای با کیفیت تاکنون موفق 
بــوده و هدف ما تامین امنیت غذایی جامعه هدف و مردم 
اســت.اعلمی ادامه داد: ســازمان اتکا با بهره گیری از نخبگان نیروهای مسلح و کشور توانسته 
مطالبات رهبر معظم انقالب اســالمی در حوزه اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشــد.وی با بیان 
اینکه امروز با وجود هزار و ۱۰۰ فروشــگاه محصوالتی توزیع می کنیم که با کیفیت و سالمت 
محور است، گفت: با توجه به پراکندگی فروشگاه های اتکا در سراسر کشور مراجعین به راحتی 
و ســرعت می توانند کاالهای اساسی خود را تامین کنند.مدیرعامل سازمان اتکا با بیان اینکه 
از ویژگی های سازمان اتکا داشتن تخفیف های ویژه برای مشتریان و حذف واسطه ها و عرضه 
مســتقیم  محصوالت به مشتریان اســت؛ افزود :امروز تمامی محصوالت ارایه شده در سازمان 
اتکا تولید داخل است.اعلمی خاطرنشان کرد: سازمان اتکا باتوجه به ذخیره سازی محصوالت 
و افزایش ســه برابری تولید کاال در کارخانه های خود توانسته است تحریم ها را بی اثر کند و با 
عرضه کاالهای اساسی یک تعادل در بازار ایجاد کند.مدیرعامل با اشاره به تخفیف های سازمان 
اتکا برای شاغلین نیروهای مسلح و بازنشستگان گفت: سقف تخفیف ها برای بازنشستگان ۲۵۰ 
هزاز تومان و برای شــاغلین از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۵ هزار توامان رســیده است.وی افزود: با 
تالش های صورت گرفته سقف اعتبای خرید کاالهای اساسی برای شاغلین نیروهای مسلح از 
یک میلیون به دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.اعلمی درباره اهدا جهزیه به فرزندان 
بازنشســتگان و شاغلین نیروهای مسلح اظهار داشت: سازمان اتکا در قالب طرح مطلع عشق 
با اقساط ۶۰ ماهه به فرزندان بازنشستگان و شاغلین نیروهای مسلح جهزیه اهدا خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان اتکا با بیان اینکه سقف خریدهای اقساطی کاال با حکمت کارت تاکنون ۲۵ 
میلیون تومان بود، گفت: به مناسبت روز صنعت دفاعی این مبلغ به ۵۰  میلیون تومان افزایش 
پیدا کرد.وی با تاکید بر اینکه ســازمان اتکا در مناطق کمتر برخــوردار حضوری فعال دارد، 
خاطرنشان کرد: تالش شده مراکز تولیدی و کارخانجات خود را در استان های کمتر برخوردار 
توسعه دهیم و کاالهای اساسی را به مناطق مرزی و ... ارسال کنیم.وی اضافه کرد: مهمترین 
دغدغه ما این است که مردم کمبود کاال نداشته باشند و توسعه مراکز خدماتی را در استان های 
کمتر برخوردار دنبال می کنیم.اعلمی ادامه داد، دولت مصمم است تا طرح کاال برگ الکترونیک 
را به اجرا بگذارد، از این رو ســازمان اتکا این طرح را به صورت آزمایشی در چند نقطه به اجرا 
گذاشــته است و در نتیجه با توجه به زیر ساخت های خوبی که فراهم شده است در بهترین 
وضعیت برای اجرای این طرح قرار داد.وی درباره اهدا جهزیه به فرزندان بازنشستگان و شاغلین 
نیروهای مسلح اظهار داشت: سازمان اتکا در قالب طرح مطلع عشق با اقساط ۶۰ ماه به فرزندان 
بازنشستگان و شاغلین نیروهای مسلح جهزیه اهدا خواهد کرد.ایشان  با بیان اینکه مهمترین 
دغدغه ما در سازمان اتکا این است که مردم کمبود کاال نداشته باشند، افزود: یکی از برنامه های 

ما توسعه مراکز خدماتی در استان های کمتر برخوردار است.

جزئیات واردات خودرو

 سقف واردات ۲۰ هزار دالر خواهد بود
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات کاالهایی که تولید باال 
دارند و رقابت پذیر هســتند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شــود و این موضوع در دست 
بررسی است، گفت: بر اســاس آیین نامه واردات خودرو که جزئیات آن به زودی اعالم 
می شــود، ســقف قیمت خودروهای وارداتی ۲۰ هزار دالر است.به گزارش ایسنا، امید 
قالیباف در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا، درباره نتیجه بررسی لغو ممنوعیت 
واردات چهــار یا پنج کاال، اظهار کرد: واردات کاالهایی که تولید باال دارند و رقابت پذیر 
هســتند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شــود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه 
تصمیم گیری است. واردات تا ابد نمی تواند ممنوع بماند. خط قرمز این است که به تولید 
داخل ضربه نخورد. اما اگر واردات کاال منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، اقدام به 
لغو ممنوعیت واردات می کنیم.وی با بیان اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی یک فرصت 
طالیی داشتند و از آن استفاده کردند، گفت: هدفگذاری تولید  امسال، تولید بیش از ۱۸ 
میلیون دستگاه لوازم خانگی است.قالیباف همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، درباره 
گزارش فوالد مبارکه گفت: نقدهایی به این گزارش وارد شــده، اما صرف نظر از حجم 
تخلف، سیاست وزارت صمت اصالح رویه ها است، تا یک ریال هم تخلف صورت نگیرد. 
بنابراین از قوه قضاییه خواستیم بازرسی دقیق شود تا اگر تخلفی بوده محرز شود.برای 
مثال به گفته وی ۵۷ همت از تخلفات مربوط به فروش فوالد زیر قیمت بوده که ممکن 
است بر اساس سیاست دولت وقت بوده یا تخلف باشد که قوه قضاییه باید تفکیک کند.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه پرونده تخلف فوالد مبارکه مربوط دوره مدیرعامل 
قبلی بوده، گفت: در دوره جدید رشد ۱۰ درصدی تولید، اصالح افراد و فرایندها صورت 
گرفته که از جمله می تــوان به بیش از ۵۰ تغییر در بدنه مدیریتی و لغو قیمت گذاری 

دستوری اشاره کرد.

افزایش قیمت ناشی از رشد نقدینگی است، نه خال ء وزارت بازرگانی
قالیباف با بیان اینکه وزارت صمت در افزایش قیمت ها دخل و تصرف ندارد، گفت: این 
موضوع یک پدیده پولی ناشی از مشکالت ساختاری در اقتصاد و افرایش نقدینگی است. 
وزارت بازرگانی باشــد یا نه، تا زمانی که نقدینگی رشد کند، قیمت ها باال می رود، پس 
وزارت بازرگانی نقش زیادی ندارد. البته وزارت بازرگانی نکات مثبتی هم دارد، اما رویه 
دنیا یکجا دیدن سیاست های تجاری و تولید است که همین باعث ادغام وزارتخانه ها شد. 

اگر این سیاست در کشور ما درست اجرا نشد، مشکل سیاست نیست.

افزایش 25 درصدی هزینه تولید بخاطر تحریم

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه تحریم ها ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه تولید را بخاطر 
هزینه حمل و نقل، هزینه واسطه تامین پول و غیره افزایش داده، تصریح کرد: پس اگر 
تحریم لغو شــود، هزینه تولید ممکن است تا ۲۵ درصد کاهش یابد که البته به معنی 

ارزان شدن نیست چون با تورم ۴۰ درصدی هم مواجه هستیم.

پلتفرم خودروی اقتصادی تا شهریور سال آینده به تولید می رسد
قالیباف با بیان اینکه برای ارتقا کیفیت خودرو در کوتاه مدت به دنبال افزایش کیفیت 
قطعات هستیم، گفت: اما در بلند مدت، مشکل پلتفرم یا بن سازه است و باید به دنبال 
پوســت اندازی پلتفرمی برویم. پلتفرم خودروی اقتصادی هم تا شهریور سال آینده به 

تولید می رسد.

اعالم جزئیات آیین نامه خودرو، به زودی
وی با بیان اینکه آیین نامه واردات نهایی شــده به زودی جزئیات آن اطالع رســانی و 

واردات انجام می شــود، اظهار کرد: با کشورهای مختلف برای واردات رایزنی شده است. 
هدف گذاری واردات هم برای کم درآمدها اســت و دو سقف ۱۰ و ۲۰ هزار دالر تعیین 
شــده اســت. بنابراین خودروی وارداتی باالی ۲۰ هزار دالر نخواهیم داشت.قالیباف با 
تاکید بر اینکه استاندارهای ۸۵ گانه و حتی بیشتر حتما باید برای خودروهای وارداتی 
پاس شــود، گفت: باید به این نکته توجه شــود که خودروهای اقتصادی بی کیفیت و 
زشت نیستند، بلکه با کیفیت و مناسب هستند. ۵۰ درصد تقاضا در دنیا را خودروهای 
اقتصادی تشکیل می دهد و خودروسازانی که در اشل جهانی کار می کنند هم روی دهک 

۱۰ برنامه ریزی نمی کنند.

مرحله سوم قرعه کشی در شهریور
قالیباف در ادامه با بیان اینکه مرحله سوم قرعه کشی در شهریور انجام می شود، گفت: 
بــرای اجرای طرح، ابتدا عرضه و توان تولید بررســی و تجمیع و بعد بر اســاس اینکه 
می توانند اســتانداردها را پاس کنند یا نه تصمیم گیری می شــود. بعد مشخص شدن 
این موارد، تاریخ دقیق قرعه کشــی اعالم خواهد شــد.وی همچنیــن درباره واگذاری 
خودروسازی ها که طبق دستور رئیس جمهوری باید تا شهریور انجام شود، گفت: سهام 
خودروسازی ها قیمت گذاری و  پیش نویس سند تکمیل شده که در هفته دولت امضا 
می شــود. سپس به سرعت به دنبال اهلیت سنجی متقاضیان و واگذاری خواهیم رفت.

به گفته ســخنگوی وزارت صمت در حال حاضر سایپا برای واگذاری ۴۱ درصد و ایران 
خودرو حدود ۲۰ درصد از ســهام خود اعالم واگــذاری کرده، اما وزارت صمت تصمیم 

می گیرد چقدر از این سهام مصوب شود و روش واگذاری چه باشد.

چرا کاالهای مشابه تولید داخل وارد می شود؟
این مقام مســئول در ادامه با بیان اینکه واردات کاالهای مشابه داخل در مواردی برای 
تنظیم بازار انجام می شود، اظهار کرد: در دنیا فقط چین سنجاق قفلی و سوزن ته گرد 
تولید، چون باید مقیاس تولید بزرگ باشد تا صرفه اقتصادی داشته باشد و در این حوزه 
بازار کل دنیا دست چین است. بنابراین برای صحبت درباره تولید داخل باید این نکات 
هم در نظر گرفته شــود.وی افزود: اما برخی کاالهای دیگر در ســایه ممنوعیت واردات 
و تخفیف حقوق ورودی، به درجه ای از بلوغ رســیدند که بازار داخل را تامین و رقابت 
می کنند و نیاز به صادرات دارند که در مورد آن ها باید فکر کنیم. فرصت طالیی به این 
صنایع داده شــده و آن ها رشد کردند، اما در حال حاضر برای بهبود کیفیت و تماس با 

فناوری روز دنیا باید آزاد شدن واردات بررسی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید 
تــا زمانی که سیاســت های کالن 
مدیریــت  و  خصوصی ســازی  در 
بنگاه داری اصالح نشــود، نمی توان 
انتظار داشــت که حرکت به سمت 
توســعه صنعتی در ایران ســرعت 
بگیرد.به گزارش ایسنا، رئیس اتاق 
ایران در نشســت فعاالن اقتصادی 
با اعضای کمیسیون ویژه جهش و 
رونق تولید مجلس، گفت: با وجود 
مشکالت متعدد، تالش های فراوانی 
در حوزه صنعت شــده و دلیل عدم 
موفقیت این حوزه، نبود نقشه راهی 
است که مورد اقبال عمومی باشد.

غالمحسین شافعی گفت: مجموعه 
بی نظیری از اهلیت در »کمیسیون 
ویژه جهش و رونق تولید و نظارت 
بر اجــرای اصل ۴۴ مجلس« جمع 
شــده اســت و این مایه امیدواری 
فراوان اســت؛ البته این کمیسیون 
تــالش خود را در تهــران متمرکز 
نکرده و در استان های مختلف هم 
کارهــای جدی انجــام داده اند.وی 
در ادامــه عنوان کرد: در گذشــته 
و حال بحثی وجــود دارد که اتاق 
ایران جای تجار و بازرگان هاســت؛ 

بر اساس بررسی مستند باید بگویم 
اتاق ایــران ۷۰ ارزش افزوده متعلق 
کارگاه های از ۱۰ نفر به باال در اتاق 
ایران مستقر هستند؛ بخش صنعت 
سهم باالتری از تجارت در اتاق ایران 
دارد. در سال ۱۳۹۸ مطابق سالنامه 
آمار نزدیک به ۸۵ درصد اشتغال در 
کشــور از همین بنگاه های کوچک 
و متوسط ایجادشــده و ۷۵ درصد 
مالیات را بخش خصوصی پرداخت 
کرده است. اغلب اعضای اتاق ایران 
در بخــش تولید و صنعــت فعال 
هستند. در مورد سیاست های اصل 
۴۴، درباره نتیجه خصوصی ســازی 
هیچ کس نه دولــت و نه مجلس و 
نه بخش خصوصی راضی نیســت؛ 
این حاصل عملکرد هیات واگذاری 
بوده اســت. اگر تغییر جهت داده 
نشود نمی توانیم امیدوار باشیم که 
تحول خاصی اتفاق افتد.وی اضافه 
کرد: به نظر می رســد که در هیات 
واگــذاری منابع دولــت در اختیار 
افــرادی قرار می گیرد که بیشــتر 
دولتی هســتند و عکــس آن قرار 
نمی گیرد و باید برای این مســئله 
فکری اساسی شود. ما بیش از آنکه 

مشــکل کمبود منابع مالی داشته 
باشیم، مشکل تخصیص منابع مالی 
داریم و این مشکل بزرگ تری است 
که به اتالف منابع در کشــور منجر 
می شود. تالش های فراوانی در حوزه 
صنعت شــده و دلیل عدم موفقیت 
نبود نقشــه راهی اســت که مورد 
اقبال عمومی باشد. در حال حاضر 
درباره واحدهای صنعتی اگر بررسی 
دقیق تری داشــته باشیم به نتیجه 
نامطلوبی می رسیم.بر اساس گزارش 
سایت اتاق ایران شافعی ادامه داد: 
اگر توســعه صنعتی در ایران اتفاق 
افتاده، مجموعه صنعت ایجادشده، 
ارزبر هستند یا ارزآور؛ در بسیاری از 
موارد ارزبر هستیم و با چه سیاستی 
این توســعه اتفاق افتاده است. آیا 
تکثرگرایــی در واحدهای تولیدی 
نشانه توســعه اســت یا خیر؟ در 
سال ۱۳۹۷، ۴۹ پروانه بهره برداری 
خودرو صادر کرده ایــم؛ ۳۲ مجوز 
هم داشــته ایم که جمــع آن ۸۱ 
خواهــد بود. کره جنوبــی ۵ واحد 
خودروسازی دارند؛ ژاپن ۱۱، آلمان 
۲۷ و فرانسه ۸ واحد خودروسازی 
دارد. در صنعت ســیمان ۷۳ مجوز 

بهره برداری در کشور صادر کرده ایم 
و ۹۲ واحــد در ســال ۱۳۹۷ در 
حال تأســیس بوده که نمی دانیم 
بهره برداری رسیده  به  چه تعدادی 
اســت یعنی ۱۶۵ واحد سیمان و 
کره جنوبی ۱۰ واحد سیمان دارد. 
در حوزه موتورسیکلت ۱۷۷ پروانه 
صادر و ۳۳ مجوز صادر کرده ایم. ۱۵ 
کشور از ترکیه تا ژاپن کاًل ۸۲ واحد 
دارند.رئیس  موتورســیکلت  تولید 
اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: 
پروانه  در رب گوجه فرنگــی ۳۰۲ 
تولید داده ایم و ۳۹۸ واحد در حال 
مجــوز گرفتن بودنــد یعنی جمعا 
۷۰۲ واحد و تولید گوجه فرنگی در 
کشور ۶ میلیون تن است و ۳۵۰۰ 
هزار تن تازه خوری می شــود. این 
وضعیت در صنعت فرش ماشــینی 
و خیلی از صنایع دیگر همین طور 
است. حرف من ندادن مجوز نیست، 
ولی باید این اطالعــات در اختیار 
سرمایه گذاران باشد و مشخص شود 
که دولت در این زمینه ها سیاست 
تشــویقی اعمال نکنــد. واحدهای 
تولیدی نباید به حمایت مالی معتاد 

شوند.

رئیس اتاق بازرگانی:

بنگاه های اقتصادی را معتاد دولت نکنیم!

رئیس ســازمان توسعه 
تجارت حضور ایران در 
اتومبیلیتی  نمایشــگاه 
مســکو را شروع جدی 
همکاری هــای  بــرای 
بزرگ میان ایران و روســیه در حــوزه تولید خودرو و مهم تر 
از آن حوزه هــای تأمین و صادرات قطعات خودرو دانســت.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، »علیرضا پیمان پاک« رئیس 
ســازمان توســعه تجارت ایران دوشــنبه در حاشیه مراسم 
افتتاحیه نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه گفت: »حوزه خودرو«، 
»قطعــات خــودرو« و »زنجیره ارزش مرتبط بــا خودرو« از 

محورهای مهمی اســت که زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی 
و افزایش همکاری های تجاری دو کشــور می شود.وی افزود: 
نمایشگاه اتومبیلیتی مســکو، از نمایشگاه های معتبر روسیه 
محسوب می شــود که فرصت بســیار خوبی را فراهم کرد تا 
شرکت های قطعه ســاز و خودروســاز ایران با حضور فعال و 
جــدی در آن، بتوانند توانمندی هــا و ظرفیت های فنی خود 
را به نمایش بگذارند.رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران با 
بیــان اینکه »از دو ماه گذشــته، با همکاری بخش خصوصی 
و حمایت دولت، برنامه ریزی منســجمی بــرای برگزاری این 
نمایشــگاه و حضور مؤثر در آن انجام شده است«، یادآور شد: 
در این نمایشــگاه، شرکت های ایرانی سالنی با بیش از ۱۰۰۰ 

مترمربع را به خود اختصاص دادند که بزرگترین میزان حضور 
شرکت ها و در اختیار گرفتن بیشترین فضای نمایشگاهی در 
طول تاریخ برگزاری نمایشگاه های بین المللی، برای کشورمان 
اســت.پیمان پاک اضافه کــرد: پیش از برگزاری نمایشــگاه 
اتومبیلیتی مســکو، نشست های مختلفی میان مجموعه های 
متناظر خودروساز با شرکت های متناظر قطعه ساز انجام شده 
است و در جریان این نمایشگاه نیز چندین نشست تخصصی 
و B۲B میان متخصصان ایرانی و خارجی در حوزه های مرتبط 
با صنعت خودرو برگزار خواهد شــد.وی همچنین ابراز کرد: 
مباحث مربوط به مســائل مالی و ساختارهای حقوقی جهت 
همکاری های صنعتی و فناوری میان دو کشور که در ماه های 

اخیر تعریف و هدف گذاری شــده است و در جریان برگزاری 
این نمایشگاه قراردادهای آن منعقد می شود، هم درنظر گرفته 
شده است.رئیس سازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه 
به نظر می رسد نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو، شروع جدی برای 
همکاری های بزرگ میان ایران و روسیه در حوزه تولید خودرو 
و مهم تــر از آن حوزه های تأمین و صــادرات قطعات خودرو 
خواهد شــد، گفت: پروژه های مشترکی هم میان شرکت های 
ایرانی و روسیه ای در حوزه تولید خودرو و قطعات آن تعریف 
خواهد شــد تا زمینه های الزم را جهت ارتقای صنعت خودرو 
در هر دو کشــور ایجاد کند.نمایشــگاه اتومبیلیتی روسیه از 
دوشنبه ۳۱ مرداد تا سوم شهریورماه ۱۴۰۱ )برابر با ۲۲ تا ۲۵ 
 Expo( در محل نمایشــگاه های بین المللی مسکو )اوت ۲۰۲۲
Center( و با حضور حدود ۶۰۰  شرکت از ۱۸ کشور و در ۳۰ 

هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برگزار می شود.

مذاکره ایران و روسیه برای تولید خودروی مشترک



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 2 شهریور 1401  26 محرم 1444  24 آگوست 2022بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4982  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد
برگشت ۳ میلیارد دالر قطعی شد 

رئیس هیأت عامل صندوق توســعه ملی با اعالم اینکه نزدیک ۳ میلیارد دالر از 
معوقات صندوق به تدریج وصول می شــود، از لغو مسدودیت حساب ارزی چند 
بانــک خبر داد. مهدی غضنفری در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت 
مســدود شدن حســاب ارزی چند بانک به دلیل بدهی به صندوق توسعه ملی 
اظهار کرد: بعد از آنکه صندوق توسعه ملی با کمک بانک مرکزی، حساب ارزی 
چند بانک و بنگاه های بدهکار را مسدود کرد، مذاکرات شروع و جلسات زیادی با 
هیأت عامل بانک ها و بدهکاران صندوق برگزار شد که سرانجام به توافق رسیدیم 
و دســتور توقف حســاب های ارزی لغو شــد.  وی افزود: پس از لغو مسدودی 
حساب ها، مهلت سه تا شــش ماهه به بدهکاران صندوق توسعه ملی داده شد 
تا به پرداخت اقســاط اقدام کنند. البته، اگر پــس از اتمام این مهلت باز هم از 
پرداخت اقساط امتناع شود، مجددا دستور مسدودسازی حساب ها داده می شود. 
رئیس هیأت عامل صندوق توســعه ملی با بیان اینکه وصول مطالبات صندوق 
نسبت به سال گذشته ۳ تا ۴ برابر بیشتر شده است، گفت: صندوق توسعه ملی 
یک صندوق ارزی اســت و وقتی وامی از این صندوق گرفته می شود حتما باید 
به صورت ارزی بازپرداخت شــود. غضنفری افزود: بیشترین تسهیالت پرداختی 
صندوق توسعه ملی به حوزه کسب وکار نفت و پتروشیمی است که توافق خوبی 
برای بازپرداخت انجام شده و حدود ۴ میلیارد دالر در این حوزه ها معوقه داشتیم 
که بــا توافقات صورت گرفته نزدیک ۳ میلیــارد دالر از این معوقات به تدریج 

وصول خواهد شد.

بانک مرکزی اعالم کرد:
مسدودی ۵.۲ میلیون حساب صادرکنندگان 

چک  برگشتی
براســاس اعالم بانک مرکزی، تاکنون در ســامانه محچک )ســامانه مسدودی 
حساب های چک های برگشــتی( ۵.۲ میلیون حساب متعلق به صادرکنندگان 
چک برگشــتی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان مسدود شده است. البته، معادل 
۳.۵ میلیون حساب با مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز پس از رفع سوء اثر، رفع 
مسدودی شــده اند.به گزارش ایسنا، مراسم رونمایی از سامانه محچک )سامانه 
مســدودی حساب های چک های برگشــتی( و آغاز به کار رسمی این سامانه با 
حضور رئیس کل بانک مرکزی و برخی از مدیران و مسئوالن بانکی برگزار شد. 
مهران محرمیان-معاون فناوری های نوین بانک مرکزی - در این مراسم آماری 
از عملکرد ســامانه محچک از زمان اجرای آزمایشی تاکنون ارائه کرد.طبق این 
گزارش، ســامانه »محچک« با قابلیت بکارگیری استعالم، مسدودسازی و رفع 
مســدودی آنالین حســاب های بانکی از هفتم خرداد ماه سال جاری به صورت 
آزمایشی عملیاتی شد.کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک  در کنار افزایش 
ارزش مجموع چک های رفع سوءاثر شده کمتر از ۳ ماه پس از اجرای آزمایشی 
سامانه  محچک )مسدودی حساب های چک های برگشتی(، از جمله اقدامات این 
ســامانه است.همچنین، متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک های 
برگشــتی چک با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است.

عالوه بر این، زمان متوســط رفع ســوء اثر این چک ها بــا کاهش ۹۰ درصدی 
از ۳۷ روز بــه ۳ روز کاهش پیدا کرده اســت.بنابر این گزارش، تعداد چک های 
پردازش شــده به کل چک های برگشتی در ســامانه محچک از ۲۲ درصد در 
ابتدای راه اندازی این ســامانه به ۱۰۰ درصد چک ها پس از هفت هفته رســید. 
تاکنون در این سامانه ۱.۱ میلیون چک برگشتی پردازش شده که ۵.۲ میلیون 
حساب متعلق به صادرکنندگان چک برگشتی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان 
تا کنون مسدود شده اســت. همچنین، معادل ۳ و نیم میلیون حساب با مبلغ 
۱۴ هزار میلیارد تومان نیز پس از طی کردن فرآیند رفع سوء اثر رفع مسدودی 
شده اند.سامانه محچک و اجرایی شــدن قانون جدید صدور چک هم چنین در 
کاهش زمان اقدام برای رفع سوء اثر چک اثر داشته است؛ در ابتدای سال ۱۳۹۸، 
افراد صادرکننده چک برگشتی به طور متوسط پس از حدود ۱۵۰ روز برای رفع 
ســوءاثر چک اقدام می کردند اما این زمان در حــال حاضر به کمتر از یک ماه 
کاهش یافته است.طبق این گزارش، روش کار سامانه محچک بدین صورت است 
که پس از غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک، اطالعات چک برگشتی 
توسط بانک یا موسسه اعتباری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی )سماچک( ثبت 
و کد رهگیری دریافت می شــود.پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطالعات و در 
صورت عدم رفع ســوء اثر چک، مراتب به سامانه محچک اعالم می شود. سامانه 
محچک موجودی تمام حساب های صادرکننده و امضاءکنندگان چک را از شبکه 
بانکی اســتعالم کرده و بر اساس موجودی استعالم شده، عملیات مسدودسازی 
وجوه حســاب ها به میزان کسری مبلغ چک بر اســاس اولویت مشخص شده 
برای حســاب ها انجام می دهد.  در صورت ثبت رفع ســوء اثر چک برگشتی در 
سامانه سماچک نیز، فرایند رفع مسدودی تمام وجوه مسدود شده توسط سامانه 
محچک آغاز می شود.پس از گذشت بیست و چهار ساعت از ثبت برگشت چک 
در سامانه بانک مرکزی عالوه بر مسدودسازی وجوه تمام حساب های صادرکننده 
چک نزد شبکه بانکی به میزان مبلغ کسری چک، امکان هرگونه افتتاح حساب 
و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانتنامه 
ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای صادرکنندگان چک 
برگشتی وجود ندارد.صادرکنندگان و ذینفعان چک برگشتی می توانند با مراجعه 
به ســایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir، در قســمت فوتر )پانوشت( وب 
سایت، از بخش »استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها بابت چک برگشتی« از 

مبالغ مذکور آگاهی یابند.

افزایش قیمت طالی جهانی و سایر فلزات 
ارزشمند

قیمت طال امروز سه شــنبه پس از رســیدن به 
پایین تریــن ســطح یک ماهه در جلســه قبل، 
افزایــش یافت کــه کاهش انــدک دالر به آن 
کمک کرد، اگر چه نگرانی هــا در مورد افزایش 
شدید بیشتر نرخ بهره آمریکا باعث شد که رشد 
قیمت ها کنترل شــود.به گزارش ایســنا، بهای 
هــر اونس طال تا ســاعت ۶ و ۳۸ دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۲.۵ درصد 
افزایش به ۱۷۳۹ دالر و ۴۰ ســنت رســید و این پــس از آن بود که در روز 
دوشنبه به کمترین میزان خود از ۲۷ جوالی)۱۷۲۷ دالر و ۱۰ سنت( رسید. 
قیمــت طال در بازار معامالت آتی آمریکا  نیز با ۰.۱۴ درصد افزایش به ۱۷۴۰ 
دالر و ۴۰ ســنت رسید.دالر پس از اینکه یک شبه به باالترین حد یک ماهه 
رســید، ۰.۱ درصــد در برابر رقبا کاهش یافت و طال را بــرای خریدارانی که 
ارزهــای دیگر دارند، ارزان کرد.توماس بارکیــن، رئیس فدرال رزرو ریچموند، 
هفته گذشــته گفت که مقامات بانک مرکزی ایاالت متحده هنوز زمان زیادی 
برای تصمیم گیری در مورد افزایش نرخ بهره در نشســت سیاســتگذاری ۲۰ 
تا ۲۱ ســپتامبر خود داشته باشــند.اظهارنظرهای جنگ طلبانه اخیر مقامات 
فدرال رزرو جذابیت پناهگاه امن شــمش را کاهش داده اســت. تمرکز اکنون 
به سمپوزیوم جکسون هول، وایومینگ، فدرال رزرو که اواخر این هفته برگزار 
می شود، معطوف شده است.قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو اکنون با 
احتمال ۵۶.۵ درصدی افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه 
سپتامبر قیمت گذاری می شوند.یواخیم ناگل، رئیس بوندس بانک در آخر هفته 
گفــت: بانک مرکزی اروپا باید به افزایــش نرخ های بهره ادامه دهد، حتی اگر 
احتمال رکود در آلمان به طور فزاینده ای وجود داشته باشد زیرا تورم در تمام 
ســال ۲۰۲۳ باال خواهد ماند.اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن ۰.۱۵ 
درصد کاهــش یافت و از ۹۸۹.۰۱ تن در روز جمعه بــه ۹۸۷.۵۶ تن در روز 
دوشنبه رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۲ درصد 
افزایــش به ۱۹.۰۴ دالر، پالتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۷۷ دالر و ۷۰ 
سنت رسید و پاالدیوم با ۱.۵ درصد افزایش به ۲۰۲۳ دالر و ۱۰ سنت رسید.

صرافی روسیه اعالم کرد
ممنوعیت استفاده از دالر به عنوان وثیقه 

در روسیه
صرافی مســکو اســتفاده از دالر را به عنوان وثیقه از ۲۹ آگوست ممنوع کرد.

به گزارش ایســنا و به نقل از بیزنس، صرافی مسکو استفاده از دالر را به عنوان 
وثیقه برای پذیره نویسی معامالت ممنوع می کند زیرا روسیه به دنبال کاهش 
وابستگی به ارز کشورهایی است که آن را تحریم کرده اند.در بیانیه منتشرشده 
در وب سایت این صرافی آمده است که سیاست جدید از ۲۹ آگوست اجرایی 
خواهد شــد.اوایل این ماه، صرافــی MOEX.MM، بزرگترین گروه صرافی این 
کشور  اعالم کرد که استفاده از دالر را به عنوان وثیقه از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد 
محدود می کند.مقامات روســیه نگرانی های خود را در مورد دارایی های فردی 
و شــرکتی ارزهایی که آن را »غیر دوستانه« می نامند، ابراز کردند و خواستار 
تبدیل آن ها به ارزهای جایگزین شــده اند.از زمان حمله نیروهای روســیه به 
اوکرایــن در ماه فوریه، ایاالت متحده و متحدانش چندین دور تحریم از جمله 
تحریم هایی که بزرگترین وام دهندگان کشــور روســیه و پوتین را هدف قرار 

می دهد، اعمال کرده اند.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

رفع سوء اثر از چک های برگشتی سه روزه شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با آغاز به کار ســامانه محچک 
رفع سوء اثر از چک های برگشتی سه روزه شده است.به گزارش 
ایســنا، علی صالح آبادی در مراسم رونمایی از سامانه محچک 
)سامانه مسدودی حساب های چک های برگشتی( اظهار کرد: 
یکــی از مهم ترین ســامانه ای که می تواند اعتبــار را به چک 
برگرداند، سامانه محچک است که امروز به صورت رسمی آغاز 
به کار کرد. وی افزود: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده های 
قضایی درباره چک کمتر خواهد شــد. اکنون، قاضی به صورت 
آنالین می تواند دستور مسدودی حساب های چک برگشتی را 
بدهد.صالح آبادی بیان کرد: امروز شاهد تحولی مهم در صنعت 
بانکداری هستیم که با اعتماد بیشتر به چک، نیاز به ابزارهای 
پرداخت نقدی کمتر شــده و فعاالن اقتصادی با اعتماد بیشتر 
بــه چک می توانند بدون اتکا بــه پرداخت نقدی فعالیت های 
خود را انجام دهند. رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به برنامه 
بانک مرکزی برای گســترش ابزارهای پرداخت اعتباری افزود: 
اوراق گام نیــز یکــی از ابزارهای پرداخت اعتباری اســت که 
ضمانت پرداخت آتی توسط شــبکه بانکی در قالب اوراق گام 

)گواهی اعتبار مولد( انجام می شود. استفاده از این ابزار می تواند 
با کاهش فشــار بر منابع شــبکه بانکی، کمک مهمی به رونق 
بخش های تولیدی باشد.صالح آبادی افزود: در حالیکه در یک و 
نیم ســال گذشته ۸۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر 
شده بود، این رقم در یک ماهه گذشته به بیش  از ۷۵۶۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. با مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی 
و شــورای پول و اعتبار امکان تنزیل اوراق گام بالفاصله پس از 
انتشار فراهم شده که این امر دلیل اصلی استقبال از این اوراق 
در یک ماه گذشــته اســت. رئیس کل بانک مرکزی با آغاز به 
کار سامانه محچک رفع سوءاثر از چک های برگشتی سه روزه 
شده است، خاطرنشان کرد: محچک ضمن بازگرداندن اعتبار به 
چک به قوه قضائیه در کاهش پرونده ها هم کمک شایانی کرده 
است. صالح آبادی در پایان گفت: همچنین در مسیر عملیاتی 
شــدن قانون جدید چک باید به همکاری سازنده مجلس، قوه 
قضائیه و شــبکه بانکی اشاره کنیم که با هم افزایی تقریبا می 
توان گفت که اجرایی شدن قانون جدید چک به لحاظ فنی به 

اتمام رسیده است.

وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکــه روزی که وارد 
وزارتخانه شدم، خزانه ۵۴ میلیارد تومان بدهی 
داشت، گفت: یکی از ویژگی هایی که می توان به 
عنوان ویژگی این دولت نسبت به دولت گذشته 
مطرح کرد، مشــارکت دادن مردم در ساختن 
اقتصاد است.به گزارش ایسنا، با بیان اینکه با وجود نقش و وظیفه مهمی که در مجلس 
و در کمیسون اقتصادی داشتم علی رغم میل خودم آقای رئیس جمهور به بنده اعتماد 
و بنده را برای این ســمت انتخاب کردند، تصریح کرد: امیدوارم در این جایگاه سربلند 
باشم و نزد مردم روسفید شوم.وی درباره نقش وزیر اقتصاد در اتفاقات اقتصادی کشور 
گفت: برخالف برخی از حوزه ها که قلمرو مشخص و محدودی دارند، در حوزه اقتصاد 
اینطور نیست و عوامل متعددی بر وضعیت اقتصادی دولت و مردم مؤثر است و عموما 
این امور در ید قدرت یک وزیر خالصه نمی شــود و به همین جهت این وزارتخانه در 
قبل از انقالب اسالمی که این عنوان بر آن گذاشته شده بود، با یک ترکیب دیگری از 
وزاتخانه ها معنا داشت که بعدها خیلی از آنها مستقل شدند و از ذیل وزارت اقتصاد به 
یک وزارتخانه و سازمان دیگری تبدیل شدند اما این نام همچنان باقی ماند.سخنگوی 

اقتصــادی دولت که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، همچنین یادآور شــد: 
عمال مســؤلیت اقتصادی دولت برعهده ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت است که در 
کنار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه که دو ارگان فرابخشی هستند و سایر وزرای 
بخشــی دولت با حضور معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور تصمیم می گیرند 
که جمع ســتاد اقتصادی دولت آیا با یک چنین طرح کالنی موافق است یا نه؟ و وزیر 
اقتصاد چون کمتر نگاه بخشــی دارد باید منافع کل اقتصاد را در نظر بگیرد و به یک 
نوع تنظیم کننده کلی اقتصاد کشور است.خاندوزی در پاسخ به این سؤال که به عنوان 
وزیر اقتصاد تا چه حد اختیار واگذاری امور حوزه اقتصادی را به ســایر بخش ها دارید، 
اظهار کرد: اساســا اقتصاد براســاس مدل های مختلفی ارائه می شود و در دولت آقای 
رئیسی بر این باور داریم که اقتصاد را باید از پائین به باال ساخت و از باال به پائین زمینه 
را فراهم و نظارت و حمایت کرد و برای اینکه این مســیر چند ده ساله که یک دولت 
نفتی پولدار و متمرکزی می نشسته از تهران برای روستاها هم تعیین تکلیف می کرده 
اصالح شود اجماعی که انجام شده این است که سهم کف اقتصاد باال برود و استان ها 
و مناطق خودشان درگیر ساختن اقتصاد شوند.وی ادامه داد: این یکی از ویژگی هایی 
است که می توان به عنوان ویژگی این دولت نسبت به دولت گذشته مطرح کرد، مثال 

بنده ۳۵ تا از اختیاراتی که اســتان ها باید برای آن از تهران اجازه می گرفتند را گفتم 
که این ضوابط است، خودتان در استان تصمیم بگیرید، فقط بعدا به بنده اطالع دهید 
که در جریان باشــم که تخلف و بده بستانی در سطوح پائین تر اتفاق نیفتاده باشد، به 
نظرم این مســیر خوبی اســت که مردم به معنای واقعی کلمه درگیر شوند، ما پول و 
اختیار به استان ها و مردم بدهیم تا دست به زانو بزنند و برای طرح و پروژه های استانی 
خودشــان تصمیم گیری کنند.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به این سؤال که 
دولت ســیزدهم اقتصاد را با چه وضعیتی از دولت قبلی تحویل گرفت، عنوان کرد: ما 
بعد از سال ۱۳۹۷ که فشارهای تحریمی ایجاد شده بود، تقریبا سیاست های فعاالنه ای 
که حتی اگر تحریم بماند، اقتصاد پیش برود و کشــور دچار مشــکل نشود، مشاهده 
نمی کردیم، این اتفاقی بود که مرتبا به تأخیر می افتاد و ثمره آن این شــده بود که ما 
در تمام ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که دولت جدید بر سر کار آمد، باالترین نرخ تورم 
مستمر در دهه های گذشته را شاهد بودیم که بی سابقه بود و تمام امکانات نیز مصرف 
شده بود.وی با اشاره به اینکه آن قدری که دولت می توانست اوراق خودش را بفروشد 
و از مردم استقراض کند، کرده و بیشتر ظرفیت ها استفاده شده بود، توضیح داد: بنده 
یک ماه توانستم از ظرفیت مانده استفاده کنم و آخر شهریور گفتند کل ظرفیت سال 

استفاده شــده است و من تالش کردم که مجوزی در مهر و آبان برای چند ماه مانده 
سال بگیریم و اوراق منتشر کنیم که با یک عدد کمی این اتفاق افتاد. رئیس سازمان 
برنامه به من می گفت که در چند جلسه که با کابینه قبلی داشتند، وزرای دولت قبل 
می گفتند همین مرداد و شهریور را به چه ترتیبی می خواهید دستمزدها و حقوق ها را 
بدهید.خاندوزی همچنین تأکید کرد: نامه ای است بین آقای واعظی و نوبخت مبنی بر 
اینکه طبق دستوری که شما داده بودید، خزانه خالی است برای اینکه بشود روی آن 
خزانه اقدامات جدید کرد. در واقع نه تنها تمام امکانات مالی اســتفاده شده بود بلکه 
در روز اولی که بنده وارد وزارتخانه شدم، ۵۴ هزار میلیارد تومان از تَن خواهی که باید 
در کل سال مصرف می شد، در همان دو، سه ماه اول تمام شده بود، یعنی خزانه ۵۴ 
میلیارد تومان بدهی داشت.وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که »قبل از تصدی این 
سمت گفته بودید اگر همین االن دولت هیچ کاری نکند، تورم ۱۰ درصد پائین می آید، 
این به چه دلیل بود؟ گفت: این جمله به لحاظ کارشناسی جمله درستی بود، به جهت 
اینکه تورم سطوح باالیی را طی کرده بود، براساس چند فرمول تورم کاهش طبیعی 
خودش را در یک ســال خواهد داشت. بنابراین اگر یک سال گذشت و اتفاقی نیفتاد 
باید تعجب کرد. با تالش هایی که دولت در ماه های اول انجام داد نه در یک سال بلکه 
در شش ماه عملکرد دولت فاصله بین عدد ۵۷ تا ۲۹ را طی کرد، این کاهشی بود که 
تورم نقطه ای کشور طی کرد، تورم ۱۲ ماهه هم از ۵۸ به ۴۳ کاهش پیدا کرد و این 
عدد هم به جهت تالش های دولت در جهت کنترل تورم بود که توانســتیم در شش 

ماهه اول دولت به درجات باالتر به آن هدف رسیدیم.

وزیر اقتصاد:

روزی که وارد وزارتخانه شدم خزانه ۵۴ میلیارد تومان بدهی داشت
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گزیده خبر

گوترش: 
خطر هسته ای در باالترین سطح قرار دارد

دبیرکل ســازمان ملل تاکید کرد کــه در حال حاضر 
خطر هســته ای در باالترین ســطح طی چندین دهه 
قرار دارد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری تاس، 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل دوشنبه در 
نشست شورای امنیت گفت: خطر هسته ای به باالترین 

سطح طی چندین دهه افزایش یافته است.او تاکید کرد: کشورهای با تسلیحات 
هسته ای باید متعهد شوند که اولین طرفی نیستند که بخواهند از آن تسلیحات 
اســتفاده کنند. آنها همچنین باید به کشورهایی که تسلیحات هسته ای ندارند 
تضمین دهند که علیه آنها از تسلیحات هسته ای استفاده نخواهند کرد و آنها را 
هم به اســتفاده از چنین تسلیحاتی تهدید نمی کنند و در این زمینه هم شفاف 
باشند. رجزخوانی هسته ای باید متوقف شود.گوترش گفت:  ما نیاز داریم تا همه 
کشورها بار دیگر به یک جهان عاری از تسلیحات هسته ای متعهد شوند و از هیچ 
تالشی برای آمدن به پای میز مذاکره به منظور کاهش تنش ها و پایان دادن به 

رقابت هسته ای، یکبار و برای همیشه، دریغ نکنند.

آمریکا درخواست زلنسکی را رد کرد
آمریکا درخواســت اوکراین را بــرای ممنوعیت ویزای 
عمومی علیــه روس ها رد و اعالم کرد که واشــنگتن 
نمی خواهد جلــوی پناهجویی مخالفان روس را که در 
معرض خطر نقض های حقوق بشــری هستند، بگیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نخستین بار در مصاحبه ای که اوایل ماه جاری 
میالدی با واشنگتن پست داشت گفت که روسیه باید تا زمانیکه سیاست هایش 
را تغییر نداده، در انزوای خود بماند.زلنسکی همچنین چند هفته قبل بار دیگر 
از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواســت تا صدور ویزا را برای اتباع روس منع 
کنند.یکی از سخنگوهای وزارت خارجه آمریکا گفته که دولت جو بایدن، رئیس 
جمهوری این کشور محدودیت های ویزایی را برای مقام های کرملین وضع کرده 
و همچنین گفت: این ممنوعیت ها علیه افرادی اســت که در حمله روســیه به 
اوکراین دســت دارند.وی ادامه داد: آمریکا نمی خواهد مســیرهای مهاجرتی و 
ایمن را بــرای مخالفان روس یا دیگران که در معرض خطر سوءاســتفاده های 
حقوق بشــری در این کشــور قرار دارند، مســدود کند.این سخنگو همچنین 
افزود: ما به صورت مشــخص گفته ایم که یک تمایز بین اقدامات دولت روسیه 
و سیاســت هایش در اوکراین و بین مردم روسیه داریم.برخی از رهبران اروپایی 
مانند نخست وزیر فنالند و همتای اســتونیایی او خواستار ممنوعیت گسترده 
ویزای اتحادیه اروپا علیه روســیه شــده اند. اما صدراعظم آلمان با این پیشنهاد 
مخالفت کرده و می گوید، روس ها می توانند در صورتیکه با دولت مسکو مخالف 

هستند از کشور خود فرار کنند.

زمان مشخص شدن نخست وزیر جدید 
انگلیس اعالم شد

اندرو استیونســون رئیس مشــترک حزب محافظه کار، گفت: نام نخست وزیر 
جدید بریتانیا در تاریخ ۵ ســپتامبر ســاعت ۱۲:۳۰ به وقت لندن اعالم خواهد 
شد.به گزارش اسپوتنیک به نقل از اسکای نیوز، رئیس حزب محافظه کار، اندرو 
استیونسون، در نامه ای خطاب به سایر مقامات نوشت: خوشحالم تأیید کنم که 
نتایج در ســاعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر روز دوشــنبه، ۵ سپتامبر ۲۰۲۲  در سالن 
مرکزی وســت مینستر اعالم خواهد شد.بر اســاس گزارش این کانال، بوریس 
جانسون نخســت وزیر کنونی احتماالً زودتر از ۶ سپتامبر اختیارات خود را به 
رهبر جدید حزب منتقل خواهد کرد و در ۷ سپتامبر، ممکن است جلسه سنتی 
سؤاالت از نخست وزیر در پارلمان برگزار شود.در بریتانیا، در ۲۰ ژوئیه، پنجمین 
دور رای گیری نمایندگان پارلمــان از حزب محافظه کار برای انتخاب رهبر این 
حزب برگزار شد که او نیز نخســت وزیر این کشور خواهد شد.بر اساس نتایج، 
دو نامــزد به فینال رقابت انتخاباتی راه یافته اند: لیــز تراس وزیر امور خارجه و 
ریشی سوناک، وزیر دارایی سابق، در دور آخر، برنده دو »فینالیست« توسط همه 
اعضای حزب که امروز حدود ۲۰۰ هزار نفر هســتند، انتخاب خواهند شد. رای 

گیری از طریق پست انجام خواهد شد.

نتانیاهو:
 الپید اسرائیل را به بحران کشانده است

نخست وزیر پیشــین رژیم صهیونیستی و رئیس اپوزیســیون این رژیم از 
دولت یائیر الپید انتقاد و تأکید کرد که دولت کنونی، اسرائیل را وارد بحران 
اقتصادی کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المیادین بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رهبر اپوزیسیون این رژیم 
گفت: دولت یائیر الپید اسرائیل را وارد یک بحران اقتصادی کرده است که از 
چند سال پیش شاهد آن نبوده ایم. قیمت تولیدات اصلی و قیمت آپارتمان ها 
باال رفته اســت. آن ها هیچگونه طرحی برای انجام دادن ندارند. در گذشته 
می دانستیم که چگونه اســرائیل را از بحران های اقتصادی خارج کنیم این 
بــار نیز همین کار را خواهیم کرد.وی گفت: بعد از ۷۱ روز یک دولت باثبات 
را تشکیل می دهیم که هزینه زندگی را کاهش داده و فروپاشی اقتصادی را 

متوقف کند.

در پی تحصن حامیان صدر
الکاظمی سفرش به مصر را نیمه کاره گذاشت

درپی تحوالت امروز )سه شنبه( عراق و تعطیلی نهاد قضایی این کشور، نخست وزیر عراق سفرش به مصر را نیمه کاره رها کرد و به بغداد بازگشت.به گزارش ایسنا، خبرگزاری 
اسپوتنیک در خبری فوری اعالم کرد؛ مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق که برای برگزاری نشست پنج جانبه به مصر سفر کرده بود، این سفر را نیمه کاره رها کرد و درحال 
بازگشت به بغداد است.الکاظمی در سخنانی در این باره خواستار برگزاری نشستی با حضور رهبران احزاب برای پیش بردن روند »گفت وگوی ملی« در این کشور شد.الکاظمی 
پس از آن تصمیم به بازگشت به عراق گرفت که حامیان جریان صدر امروز در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی این کشور تجمع کرده و اقدام به برپایی چادرهای تحصن 

کردند.شورای عالی قضایی عراق و دادگاه عالی فدرال این کشور نیز در واکنش به این اقدام حامیان صدر فعالیت دادگاه های خود را به حالت تعلیق درآوردند.

گروسی باز هم ادعاهای پادمانی علیه ایران 
را تکرار کرد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر 
ادعاهای خود درباره برنامه هسته ای ایران را تکرار 
کرد.به گزارش فارس، »رافائل گروســی«، مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دوشــنبه در 
مصاحبه ای با شبکه خبری ســی ان  ان بار دیگر 
ادعاهای اثبات نشــده درباره تحقیقات از برخی 
اماکن در ایران را تکرار کرد.گروســی در این مصاحبه خطاب به ایران گفت: 
»به ما اطالعات و پاســخ های ضروری و دسترسی به افراد و اماکن را بدهید 
تــا بتوانیم درباره چیزهای خیلی زیادی که هنــوز به توضیحات نیاز دارند 
شفاف سازی کنیم. وقتی که این اتفاق رخ بدهد ما هر چیزی را کنار خواهیم 
گذاشت و گزارشی برای توضیح درباره آنچه اتفاق افتاده تهیه خواهیم کرد 
و این مسائل فیصله خواهند یافت.«وی در اظهاراتی که احتماالً به ادعاهای 
مربوط به »مواد هســته ای اعالم نشده در ایران« اشــاره داشت اضافه کرد: 
»اجــازه بدهید توضیحی در اختیار ما قرار بگیرد. آنها االن کجا هســتند؟ 
آن موقع، قادر خواهیم بود گزارشــی داشته باشیم که می گوید درباره این 
مسئله شفاف ســازی کرده ایم.«آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال های 
گذشته برخی از ادعاهای مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی درباره برنامه 
هســته ای ایران را مورد توجه قرار داده و تکرار کرده است. تهران این ادعاها 

را ساختگی دانسته و آنها را رد کرده است.

فائوچی خداحافظی می کند
آنتونــی فائوچی کــه در خط مقــدم مقابله با 
کرونا در آمریکا فعالیت می کرد و مقام ارشــد 
بیماری های عفونی این کشــور بود، اعالم کرد 
که پس از ۵۴ ســال، قصد کناره گیری دارد.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، 
تالش هــای دکتر آنتونی فائوچــی در مقابله با 
کرونا - با وجــود انتقادات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا 
و بســیاری از جمهوری خواهان- مورد تحسین بســیاری از کارشناسان 
سالمت قرار داشــت.او روز دوشنبه اعالم کرد که در ماه دسامبر، منصب 
خود را به عنوان مشــاور پزشــکی جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا و 
رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی این کشور، ترک می کند.

او که اکنون ۸۱ ســال دارد، از ســال ۱۹۸۴ رئیس این موسسه بود.این 
ایمنی شــناس کهنه کار آمریکایی از دولت رونالد ریگان تا کنون، مشــاور 
هفــت رئیس جمهــوری آمریکا بوده و بــر بیماری هــای عفونی نوظهور 
تکرارشــونده از جمله ایدز، ابوال، زیکا، آبله میمونی و کرونا تمرکز داشت.

فائوچی به دلیل ترویج اســتفاده از ماســک، فاصله گــذاری اجتماعلی و 
واکسیناسیون برای کاهش نرخ مرگ ومیر کرونا، مورد انتقاد دونالد ترامپ 
و بســیاری از محافظه کاران قرار داشــت. او و اعضای خانواده اش بارها به 
مرگ تهدید شــدند، اما او هرگز به کناره گیــری فکر نکرد. بایدن پس از 
پیروزی در انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکا، فائوچی را به عنوان مشــاور اصلی 
پزشکی خود برگزید.آنتونی فائوچی روز دوشنبه به رویترز گفت: بی شک 
احســاس می کنم که این همه ســال فعالیت، ارزشــش را داشته است. 
تلخ اســت، اما حقیقت این اســت که امروز درجامعه ای زندگی می کنیم 
که بســیار تفرقه افکن اســت.قانون گذاران جمهوری خواه، از جمله منتقد 
ســفت و ســخت فائوچی، یعنی راند پاول، گفته اند کــه اگر در انتخابات 
میان دوره ای آتی اکثریت مجلس نمایندگان یا مجلس سنای آمریکا را به 
دست آورند، قطعا تحقیقاتی را درباره اقدامات فائوچی آغاز خواهند کرد.

بورل:

 اکثرا با پیشنهاد اتحادیه اروپا موافق هستند
تهران- ایرنا- جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به دنبال پاسخ ایران به متن پیشنهادی این اتحادیه اعالم 
کرد که بیشتر کشــورهای طرف مذاکره هسته ای با ایران با 
پیشــنهاد اتحادیه اروپا در وین موافق هستند.به گزارش روز 
سه شــنبه ایرنا از خبرگــزاری رویترز، بــورل در مصاحبه با 
تلویزیون TVE با اشــاره به کشــورهای طرف مذاکرات وین 
گفت: بیشــتر آنها موافق هســتند، اما هنوز جوابی از امریکا 
دریافت نکرده ایم. انتظار داریم واشنگتن این هفته پاسخ دهد. 
بورل همچنین مدعی شــد که ایران درخواست چند اصالح 
در پیشنهاد اتحادیه اروپا داده است. مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نیز روز گذشــته در حاشیه سمیناری در اسپانیا 
تصریح کرد: فکر می کنم پاسخ ایران معقول است. پاسخ ایران 
به آمریکا انتقال داده شده و واشنگتن هنوز جواب نداده است. 
منتظر آمریکا هســتیم و امیدواریم که این پاسخ به ما اجازه 
دهد روند مذاکرات را تکمیل کنیم. نســبت به این مســئله 

امیدواریــم اما نمی توان در مورد آن به شــما اطمینان بدهم.
در این میان »ناصر کنعانی« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران روز گذشته در مورد روند مذاکرات 
ویــن گفت: در آخرین دور مذاکرات در وین پیشــنهاداتی از 
ســوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به طرف های مذاکره از 
جمله ایران ارائه شــد و طرف ایرانی مبتنی بر رویکرد سازنده 
و مسئوالنه خودش پاسخ خودش را نسبت به پیشنهاد طرف 
اروپایــی در زمان مقــرر داد. کنعانی افزود: تــا اینجای کار 
هنوز از ســوی طرف مقابل و به طور مشــخص آمریکا پاسخ 
به پیشــنهادات طرف اروپایی را دریافت نکرده ایم، ما زمانی 
میتوانیم از نتیجه بخش بودن این مرحله از مذاکرات صحبت 
کنیم که طرف اروپایی اعالم کند که پاســخ طرف آمریکایی 
را هم دریافت کرده اســت تا این زمان هنوز چنین اتفاقی رخ 

نداده است

امور خارجه آمریکا  سخنگوی وزارت 
شــامگاه دوشــنبه گفــت به محض 
تکمیل رایزنی های داخلی این کشور، 
پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا 
داده خواهد شــد.به گــزارش فارس، 
»ند پرایس« ســخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا شــامگاه دوشنبه )به 
وقت تهــران( گفت بــه محضی که 
رایزنی های داخلی ما تکمیل شود، به 
پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا، 
پاسخ خواهیم داد.وی که در کنفرانس 
امــور خارجه صحبت  خبری وزارت 
می کــرد، افزود: »ما در ســریع ترین 
زمان ممکــن تالش خوایــم کرد تا 
پاسخ مناسبی به پاسخ ایران بدهیم. 
اســت که می خواهیم  فرآیندی  این 
اطمینــان یابیم که با دقت و توجه به 
جزئیاتی که برای موضوعی به مهمی 
این ضــروری بوده، انجــام داده ایم«.

پرایــس اضافه کرد: »مــن می توانم 
تضمین دهم که حتی یک روز بیش از 

زمان الزم برای ارائه پاسخ به اتحادیه 
اروپــا، وقت را از دســت ندهیم«.وی 
گفت: »پاســخ ایران با نقطه نظرات 
متعددی همراه بوده است. این نیازمند 
زمان بیشتر برای مرور آنها و مشخص 
کردن پاسخ مان است. ما به طور جدی 
در حال مرور پاســخ ایران هستیم«.

امور خارجه آمریکا  سخنگوی وزارت 
گفت: »هنوز موضوعات برجســته ای 
باقی مانده که باید حل شوند. برخی 
شکاف ها باید برطرف شوند«.پیش از 
بورل« مسئول سیاست  این »جوزپ 
خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی در 
یک رویداد دانشــگاهی در اســپانیا، 

پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا 
را معقول خواند. وبگاه شــبکه خبری 
بلومبرگ هم بــه نقل از جوزپ بورل 
نوشــته دیپلمات ها ممکن اســت در 
هفته جاری )تا یکشــنبه هفته آینده 
بر اســاس تقویم ایران( برای رایزنی 
درباره گام های بعــدی در وین دیدار 
همچنین  اوت(   ۲۲( کنند.دوشــنبه 
روسیه  نماینده  اولیانوف«  »میخائیل 
در ســازمان های بین المللی مســتقر 
در ویــن از گفت وگو با همتای ایرانی 
خود درباره مذاکــرات وین خبر داد 
و یــادآوری کــرد: یــک هفته پیش 
در چنیــن روزی، ایــران به ســایر 
شــرکت کنندگان در مذاکــرات وین 
پیش نویــس پیشــنهادات نهایی و از 
نظر ما کامال معقول خود در خصوص 
پیش نویــس تصمیم احیــای برجام 
را ارائــه کرد. امیدواریم بررســی این 
پیشنهادها در واشنگتن زمان زیادی 

نبرد.

آمریکا زمان پاسخگویی به 
ایران را اعالم کرد

شــایعات مبنی بر اینکه ایاالت متحده بیش از آنچه 
دولت علنا   اعالم کرده اســت به اوکراین تســلیحات 
داده اســت، بسیار داغ اســت. روز جمعه، یک مقام 
ارشــد پنتاگون گفت که ایــاالت متحده برای مدتی 
بی سر و صدا به اوکراینی ها موشک های ضد تشعشع 
پرســرعت - که برای هدف قرار دادن سیســتم های 
راداری استفاده می شود - می داد.به گزارش ایسنا، به 
نوشته پولتیکو،  برای اولین بار که از ارائه اولیه موشک 
های HARM خبر داده شــد، گفته شــد که آمریکا 
در حال ارائه توانمندی های ضــد راداری به اوکراین 
اســت.پولتیکو در این گزارش اعالم کرده اســت که 
آمریکا مهمات هدایت شــونده اکس کالیبر را در بسته 
کمک های نظامی روز جمعه خود به اوکراین گنجانده، 
اما نوع دقیق آن را اعالم نکرده اســت.بر اســاس این 
گزارش، ممکن است آمریکا »ســامانه های موشکی 

تاکتیکی آرمی« را در اختیار اوکراین قرار داده باشد، 
تســلیحاتی که احتماال اوکرایــن در حمله به پایگاه 
هوایی »ساکی« در شبه جزیره کریمه از آن ها استفاده 
کرده است.یاهو نیوز در روز یکشنبه گزارش داد که بر 
خــالف ادعای دولت کی یف، حمالت اخیر به مواضع 

روسیه در شبه جزیره کریمه توسط نیروهای ویژه و با 
مواد منفجره انجام نشــده، بلکه این انفجارها ناشی از 
اصابت موشک های دور برد هستند. این در حالیست 
که بر اســاس آمارهای اعالم شده درباره کمک های 
تســلیحاتی آمریکا، اوکراین هیچ موشکی در اختیار 
ندارد که به پایگاه ساکی برسد.هفته گذشته بلینکن 
در توییتر اعالم کرد که تازه ترین بســته کمک های 
نظامی آمریکا به اوکرایــن ۸۱۵ میلیون دالر قیمت 
دارد، در حالی که پیش از این ارزش کمک های مذکور 
۷۷۵ میلیون دالر اعالم شده بود. بلینکن اندکی بعد 
این توییــت را حذف کرد و در توییت دیگری مدعی 
شــد که ازش بســته همان ۷۷۵ میلیون دالر است. 
رســانه های آمریکا هفته گذشــته گزارش دادند که 
ارزش تازه ترین بسته کمک های آمریکا بیش از ۸۰۰ 

میلیون دالر خواهد بود.

پولتیکو: 

آمریکابیشازآنچهعلنااعالممیکندبهاوکراینسالحمیدهد

رهبر جمهوری خواهان مجلس سنای آمریکا با پذیرش وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، بخت حزب خود را برای به 
دست گرفتن کنترل سنا ۵۰-۵۰ پیش بینی کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »میچ مک کانل«، رهبر حزب جمهوری خواه 
ســنا در واکنش به نظرســنجی های اخیر و باور جمهوری خواهان به تقلب در انتخابات آمریکا اذعان کرد که »تقلب در انتخابات آمریکا 
وجود دارد«، اما در عین مدعی شد »دموکراسی ما مستحکم است و نگرانی دراین باره وجود ندارد«.مک کانل که در جلسه اتاق بازرگانی 
شــهر اســکات کانتی صحبت می کرد، گفت: چقدر برای تغییر سنا شانس داریم؟ جواب ۵۰-۵۰ است. کشور ما ۵۰-۵۰ است و سنایی هم داریم که به دو قسمت تقسیم شده 
است. و به نظرم، نتیجه انتخابات میان دوره ای خیلی خیلی نزدیک خواهد بود.وی افزود: اگر اکثریت سنا و مجلس نمایندگان تغییر کند، تصور می کنم که رئیس جمهور موضع 
میانه روی را در پیش می گیرد. او هیچ انتخابی ندارد و در نتیجه تالش خواهیم کرد تا در دو ســال آخر ریاســت جمهوری او، کمی کشــور را در مسیر پیشرفت قرار دهیم اما 
نباید انتظار تغییر چشمگیری را داشت.در برهه ای که بر اساس نظرسنجی ها، اکثر جمهوری خواهان دروغ های »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا را در مورد تقلب در 
انتخابات ۲۰۲۰ این کشــور باور کرده اند، مک کانل از مردم آمریکا خواســته تا نگران تقلب در انتخابات نباشند.وی دراین باره اذعان داشت: تقلب در انتخابات تا اندازه ای وجود 
دارد و هرازگاه اتفاق می افتد اما دموکراســی ما مســتحکم است و این موضوع در فهرست مسائلی نیست که در مورد آن نگرانی داشته باشم.جمهوری خواهان با امید به دست 
گرفتن کنترل سنا و مجلس نمایندگان آمریکا وارد کارزار انتخابات ۲۰۲۲ شده اند و این در حالی است که تورم و کاهش رضایت عمومی از »جو بایدن« رئیس جمهور کنونی 
آمریکا، دموکرات ها را تحت فشار قرار داده است.گرچه جمهوری خواهان همچنان شانس زیادی برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان را دارند، اما چشم انداز تغییر سنا برای 
آنها کمرنگ شده و دلیل آن هم عملکرد متزلزل برخی از نمایندگان تازه کار این حزب در ایاالت اصلی همچون آریزونا، جورجیا، اوهایو و پنسیلوانیا است.انتخابات میان دوره ای 
ســنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ ســناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقامات محلی و ایالتی در سراسر آمریکا، هشتم 

نوامبر )۱۷ آبان ۱۴۰۱( برگزار خواهد شد.

به دنبال تغییر لحن مقامات آنکارا در قبال دمشق و ابراز تمایل آنها برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با سوریه، وزیر 
خارجه ترکیه در ســخنانی از گفت وگو میان دســتگاه های اطالعات دو کشور در این باره خبر داد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از رویترز، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در سخنانی اعالم کرد: گفت وگویی میان سرویس های اطالعاتی 
ســوریه و ترکیه در حال انجام اســت.وی تاکید کرد: ما هیچ پیش شرطی برای گفت وگو با سوریه نداریم.وزیر خارجه 

ترکیه همچنین گفت: گفت وگو با دمشــق باید هدفمند باشــد.چاووش اوغلو در واکنش به انتشــار اخباری مبنی بر دیدار احتمالی رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه و بشــار اســد، همتای سوری وی در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان )۲۴ و ۲۵ شهریور( نیز تصریح کرد: 
هیچ دیداری با دولت سوریه برنامه ریزی نشده و بشار اسد به نشست شانگهای دعوت نشده است.وزیر خارجه ترکیه که با شبکه ترکیه ای »خبر گلوبال« 
گفت وگو می کرد درباره روابط آنکارا و قاهره نیز تاکید کرد: روند عادی ســازی روابط با مصر کند پیش می رود و موفق نشــده ایم پیشــرفتی را که در از 
ســرگیری روابط با عربســتان و امارات به دســت آوردیم در رابطه با مصر نیز داشته باشیم.وی در این باره ادامه داد: هیچ چیز در روابط ما با مصر منفی 
نیست، اما این رابطه باید به حرکت دربیاید.اظهارات چاووش اوغلو درباره رابطه با سوریه پس از آن مطرح شد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه جمعه گذشــته در مســیر بازگشت از شهر لویو اوکراین در پاسخ به ســوالی درباره مذاکرات احتمالی با سوریه به خبرنگاران گفت: دولت ها هرگز 
نمی توانند گفت وگوی سیاســی و دیپلماســی را کنار بگذارند و رد کنند و ما باید گام های بیشــتری با سوریه برداریم.وی افزود: ما چشم طمع به اراضی 
سوریه نداریم و مردم سوریه برادر ما هستند و به تمامیت ارضی آن اهمیت می دهیم و دولت سوریه باید این را درک کند.اردوغان همچنین گفت: آمریکا 
و نیروهای ائتالف، پرورش دهنده اصلی تروریســم در ســوریه هستند و همچنان به این کار ادامه می دهند. ما باید گام های بیشتری با سوریه برداریم تا 

از طریق آن بتوانیم بسیاری از طرح ها را در منطقه ناکام بگذاریم.

در آستانه انتخابات میان دوره ای؛

میچمککانل:تقلبدرانتخاباتآمریکاوجوددارد
چاووش اوغلو: اطالعات ترکیه و سوریه درحال گفت وگو هستند

پیششرطیبرایگفتوگوبادمشقنداریم



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

چهارشنبه 2 شهریور 1401  26 محرم 1444  24 آگوست 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4982

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

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

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

دانشمند ۶۰ ژن جدید اوتیسم کشف کرده اند که ممکن است سرنخ های 
مهمی در مــورد علت بروز این اختالل ارائه دهند.به گزارش ایســنا و 
به نقل از تک اکسپلوریســت، اختالل طیف اوتیسم)ASD( یک اختالل 
عصبی-رشــدی است که با مشــکل در تعامالت اجتماعی همراه بوده 
و باعــث بروز رفتارهای تکراری در فرد می شــود. چندین ژن مرتبط با 
اوتیســم پیش از این مشخص شده اند که در مجموع، ۲۰٪ از کل موارد 
ابتال به اوتیســم را تشکیل می دهند. اکثر افرادی که این ژن ها را دارند 
اشکال شــدیدی از اختالل اوتیسم و  ســایر بیماری های عصبی مانند 
صرع و ناتوانی های ذهنی را نشــان می دهند.محققان دانشگاه کلمبیا از 
داده های مربوط به بیش از ۴۳ هزار فرد مبتال به اوتیســم برای یافتن 
ژن های پنهان اوتیســم استفاده کردند که می تواند بیشتر موارد ابتال را 
توضیح دهد.آنها ۶۰ ژن مرتبط با اوتیســم را کشــف کردند که ممکن 
است ســرنخ های مهمی از علل ابتال به اوتیسم در سراسر طیف کامل 
این اختالل ارائه دهند. پنج ژن نسبت به ژن های کشف شده قبلی تأثیر 
متوسط تری بر مشخصه های اوتیسم از جمله شناخت داشتند.این پنج 
ژن همچنین توضیح می دهند که چرا اوتیسم اغلب در خانواده ها ادامه 
می یابــد. به عالوه، این ژن ها اغلب از والدین شــرکت کننده ها به ارث 
رســیده اند.وندی چانگ)Wendy Chung(، رئیس ژنتیک بالینی در گروه 
اطفال در کالج پزشکان و جراحان واگلوس دانشگاه کلمبیا، می گوید: به 
طور کلی، ژن هایی که ما پیدا کردیم ممکن است نسبت به ژن هایی که 
پیش این کشف شــده اند، متفاوت باشد. این ژن ها دسته ای متفاوت از 

ژن ها را نمایش می دهند.

مهندســان موسســه فناوری ماساچوســت)MIT( یک پوســت 
الکترونیکی بدون تراشه و بی سیم برای نظارت بر سالمت بدن ایجاد 
کرده اند که حتی می توان گلوکز مربوط به ســطوح اســترس را از 
طریق این حســگر پوستی همه کاره تشخیص داد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از آی ای، مهندسان موسسه فناوری ماساچوست)MIT( در 
یک پیشــرفت مهم، نوع جدیدی از حسگرهای بی سیم پوشیدنی 
شبیه به پوست را برای نظارت بر سالمتی توسعه داده اند که به باتری 
یا پردازنده داخلی نیازی ندارد.بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده 
توســط این تیم تحقیقاتی، طراحی این حسگر، شکلی از »پوست 
الکترونیکی« اســت که شــامل یک نوار نیمه رسانای انعطاف پذیر 
است که روی پوست می چسبد.»یئونگین کیم« نویسنده ارشد این 
مطالعه گفــت: اگر تغییری در نبض یا مواد شــیمیایی در عرق یا 
حتی قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش در پوست وجود داشته 
باشد، همه این فعالیت ها می توانند الگوی امواج صوتی سطحی روی 
الیه »گالیوم نیترید« در این حســگر را تغییر دهند و حساســیت 
حســگر ما آنقدر زیاد اســت که می تواند این تغییرات را به خوبی 
تشخیص دهد.فناوری بی سیم این امکان را فراهم می کند که فشار 
خون، ضربان قلب، ســطح گلوکز و سطح فعالیت افراد به راحتی از 
حسگر به تلفن هوشمند برای تجزیه و تحلیل بیشتر منتقل شود و 
حسگرهای پوشیدنی را بسیار رایج می کند.اغلب حسگرهای بی سیم 
در حال حاضر با استفاده از تراشه های بلوتوثی تعبیه شده که توسط 
باتری های کوچک تغذیه می شــوند، ارتباط برقرار می کنند. اما این 

حسگر جدید چگونه کار می کند؟

60 ژن جدید مرتبط با اوتیسم 
کشف شد

ابداع یک پوست الکترونیکی 
بدون تراشه و بی سیم 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات گاوبازی در شهر "جکسون" ایالت وایومینگ آمریکا

طرح مفهومی دلورین امگا برای رانندگی آفرود در سال 2040
روز گذشــته دلورین از دو خودروی مفهومی به نام اومگا و آلفا ۵ پالسما تیل )Plasmatail( رونمایی کرد. این برند امریکایی پس 
از ورشکســتگی در سال های دور، با تزریق سرمایه توسط سهام داران جدید به حیات برگشته است.شرکت دلوین )DMC(  سال 
۱۹۸۱ با تولید یک خودروی اسپرت به شهرت رسید. این مدل، طراحی  مدرن با درهای بال پرنده )گال وینگ( داشت و ضمن 
حضور در چند فیلم سینمایی، از جمله مجموعه ی سفر به آینده، دوران باشکوهی را تجربه کرد.خودروسازی دلورین، توسط جان 
دلورین در سال ۱۹۷۵ تاسیس شد. این مجموعه در امریکا، فقط بین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ فعالیت تجاری داشت و خیلی 
زود، ورشکسته شد. تنها محصول دلورین با نام DMC۱۲، حدود ۹ هزار دستگاه تولید داشت. کارخانه دلورین، با مشکالت مالی 
و مطالبات بانکی روبرو شد؛ درحالی که تنها محصول تولیدی هم ایرادات فنی و مونتاژی داشت.اوایل خردادماه امسال، دلورین از 
یک مدل الکتریکی تولید انبوه رونمایی کرد. این خودروی چهارسرنشینه ی دودر، آلفا ۵ نام دارد و قرار است با توان پیمایش ۴۵۰ 
تا ۵۰۰ کیلومتر، سرعت گیری صفر تا صد کیلومتر برساعت ۳ ثانیه ارائه دهد. جزئیات فنی آلفا ۵ هنوز مشخص نیست اما قیمت 

نهایی برای مصرف کننده، حدود ۲۰۰ هزار دالر خواهد بود.

مهدی تاج از سوی نهادهای قضایی تایید صالحیت نشد
نهادهای قضایی و امنیتی صالحیت میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی را برای حضور در انتخابات تایید کرده اند و فعال خبری از 
نام مهدی تاج نیست و او نمی تواند روز هشتم شهریور در مجمع حاضر شود.به گزارش ایسنا، حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون 
فوتبال دیشب در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که نهادهای قضایی فقط دو تن از سه نامزد تایید شده از سوی کمیته بدوی 
انتخابات فدراســیون فوتبال را تایید کرده اند و در انتظار روشن شدن وضعیت نفر سوم هستیم.بررسی های ایسنا نشان می دهد 
نهادهای قضایی و امنیتی که صالحیت نامزدها را بررسی می کنند، تاکنون میرشاد ماجدی و عزیزاهلل محمدی را برای حضور در 
انتخابات این فدراسیون که هشتم شهریور برگزار می شود تایید کرده اند و فعال وضعیت مهدی تاج روشن نیست.به گزارش ایسنا، 
فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه، دو هفته قبل یعنی ۲۱ روز قبل از انتخابات فدراسیون فوتبال اسامی نامزدهای تایید شده از 
سوی کمیته بدوی را در شرایطی اعالم کرد که هنوز استعالم های قانونی برای تایید صالحیت از سوی نهادهای قضایی و امنیتی 
اعالم نشده بود.طبق اساسنامه فیفا و فدراسیون فوتبال ایران، هیچ کدام از نامزدهای فدراسیون فوتبال نباید پرونده قضایی مفتوح 

و منجر به حکم داشته باشند. این قانون در راستای صیانت از فوتبال تایید شده است.

نجمن شهر مالی گلست
ا

باده بیاور، هک صالی گلست
انهٔل رمغان سحرخوان هب صبح

از رس عشقت، هن ربای گلست
رب رخ خوبان جهان خط کشید

سبزه، هک خاک کف اپی گلست
باغ، هک او خاک معنبر کند

سنبل او خواهج رسای گلست

ریپهن یوسف مصری، هک شهر
رپصفت اوست، قبای گلست

رس هب رد دوست نهادند خلق
رد همه رساه چو هوای گلست

پیشنهاد

چهره روز

ارباب و بنده
کتاب ارباب و بنده داستانی تقریبا کوتاه از لئو تولستوی 
است که در سال ۱۸۹۵ منتشر شد. در پشت جلد کتاب 
این بریده از داستان آورده شده است:نیکیتا نزدیک صبح 
بیدار شــد. ســرما، که دوباره نیزه اش را در پشتش فرو 
می بــرد بیدارش کرد. به خواب دیده بود که از آســیاب 
می آیــد و گاری آرد اربابــش را می آورد و ضمن عبور از 
نهر چرخ گاری از پل لغزیده و در آب مانده بود. به خواب 
دیــد که به زیر گاری خزیده و آن را بر گردن گرفته بود 
تا بلندش کند اما عجیب آن بود که گاری نمی خواست 
حرکت کند و به پشِت او چسبیده بود و او نه می توانست 
آن را بلنــد کند و نه از زیر آن بیرون آید و بار ســنگین 
گاری کمرش را خورد می کرد. این رمان داستان اربابی به 
نام واسیلی است که برای خرید یک جنگل از امالک مجاور راهی سفر می شود. در این سفر تنها همراِه 
او، نوکرش، نیکیتا است. نیکیتا مردی پنجاه ساله و ساده است. کسی که همواره خود را مطیِع اربابش 
دانســته و به او خدمت کرده. او اختیاری ندارد و برای خودش حق آزادی ای هم قائل نیست. همه او را 
نه تنها بخاطر خدمتگزاری بلکه بخاطر اخالق و منش پاکش دوســت دارند.او همین طور ارتباط خیلی 
نزدیک و خوبی با طبیعت و حیوانات دارد. ما از روی همین موضوع که تولســتوی به آن اشــاره دارد، 
متوجه ذاِت پاک او می شویم. ذاتی که خود را با طبیعت و حیواناِت بی آزار همسو می داند. و دغدغه ای 
فراتر از آن در ذهنش نیســت. او به حداقِل زندگی راضی است. در بخشی از کتاب می خوانیم:نیکیتا با 
همه شان حرف می زد. از مرغ ها معذرت می خواست و آرام شان می کرد و اطمینانشان می داد که دیگر به 
وحشت شان نخواهد انداخت و گوسفندان را سرزنش می کرد که اینقدر ترسویند و خود نمی دانند از چه 

می ترسند و ضمن اینکه اسب را می بست مدام سگ را نصیحت می کرد که عاقل باشد...

هوشنگ مرادی کرمانی
هوشنگ مرادی کرمانی )زاده ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در 
روستای سیرچ از توابع بخش شهداد کرمان( نویسندهٔ 
معاصر ایرانی اســت. شــهرت او به خاطر کتاب هایی 
اســت که برای کودکان و نوجوانان نوشته و شماری 
از این ها که به فیلم نیز درآمده است. هوشنگ مرادی 
کرمانی در ســال ۱۳۲۳ در روســتای سیرچ از توابع 
بخش شهداد استان کرمان متولد شد. تا کالس پنجم 
ابتدایی در آن روســتا درس خواند و همراه پدربزرگ 
و مادربزرگش زندگی کرد. مادرش از دنیا رفته بود و 
پدرش دچار نوعی ناراحتی روانی-عصبی شده بود و 
قادر به مراقبت از فرزند عزیزش نبود. از همان سنین 
کودکی به خوانــدن عالقه زیادی داشــت و عموی 
جوانش که معلم روستا بود در این عالقه بی تاثیر نبود. پس از تحصیالت ابتدایی به کرمان رفت و 
تا ۱۵ ســالگی در آنجا زندگی کرد و در این دوره بود که شیفته سینما هم شد.دوره دبیرستان را 
در یکی از دبیرستان های شهرستان کرمان گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. وی پس از مهاجرت 
به تهران دوره دانشــکده هنرهای دراماتیک را در این شــهر گذراند و در همین مدت در رشــتهٔ 
ترجمهٔ زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت.از سال ۱۳۳۹ در کرمان و همکاری با رادیو محلی کرمان 
نویســندگی را آغاز کرد، و در سال ۱۳۴۷ با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتی اش را 
گسترش داد.اولین داستان وی به نام »کوچه ما خوشبخت ها« در مجله خوشه )به سردبیری ادبی 
شاملو( منتشر شد که حال و هوای طنز آلود داشت. در سال ۱۳۴۹ یا ۱۳۵۰ اولین کتاب داستان 
وی »معصومه« حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام »من غزال ترسیده ای هستم« به 

چاپ رسیدند.

فرهنگ

منوچهر اســماعیلی دوبلور هنرمند و پیشکسوت 
کشورمان دوشنبه ۳۱ مرداد دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری صداوسیما،   
منوچهر اسماعیلی دوبلور مطرح و مرد هزار صدای 

ایران دوشنبه، ۳۱ مرداد دار فانی را وداع گفت.
مجیــد نقی یی مدیــر دوبالژ ســیما در تایید این 
خبر بیان کرد: متاســفانه منوچهر اسماعیلی شب 
گذشته بر اثر ایســت قلبی در منزل خود دار فانی 
را وداع گفت.وی در جزییاتی درباره تشــییع پیکر 
این هنرمند عرصه دوبله تصریح کرد: ایشــان چند 
روزی در بیمارستان بستری بود با این حال به منزل 
آمده بود و شب گذشته ۳۱ مرداد بر اثر ایست قلبی 
درگذشــت.به گفته مدیر امور دوبالژ سیما احتمال دارد محل خاکسپاری این دوبلور فقید در 
بهشت سکینه کرج باشد.منوچهر اسماعیلی دوبله فیلم های بیشماری را بر عهده داشته است 
و همچنین مدیر دوبالژ آثار مختلفی بوده است.او به صحبت کردن به جای چند شخصیت در 
یک فیلم با صداهای متنوع و تیپ گویی )صحبت با صداهای مختلف( شــهرت دارد. در فیلم 
هزاردستان به کارگردانی علی حاتمی، اسماعیلی به جای شعبان )محمدعلی کشاورز(، به جای 
رضا تفنگچی )جمشید مشایخی( و هزاردستان )عزت اهلل انتظامی( و جمشید الیق صحبت کرد.

منوچهر اسماعیلی صداپیشگی در آثار سینمایی بسیاری را هم در کارنامه حرفه ای خود داشت. 
او به جای آنتونی کوئین در نقش حمزه در فیلم محمد رسول اهلل صحبت کرده بود.اسماعیلی 
همچنین دوبله بازیگران مطرحی چون استیو مک کوئین، همفری بوگارت، چارلتون هستون و 

کرک داگالس را در کارنامه داشت

منوچهر اسماعیلی درگذشت
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