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سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه با برجام یا بدون برجام آماده مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا هستیم، گفت: در ارتباط با این موضوع، مذاکرات 
به طرق مختلف صورت گرفته و طرفین توافق های الزم را انجام داده اند و اکنون تصمیم دولت آمریکا است که این توافق را انجام دهد یا نه.به گزارش ایسنا، 
ناصر کنعانی با بیان این که جمهوری اسالمی ایران، استقالل سیاسی خودش را قربانی روابط با هیچ کشوری نخواهد کرد، گفت: استقالل سیاسی جمهوری 

اسالمی ایران آنقدر حائز اهمیت است که به هیچ وجه آن را در معرض یا متأثر از نگاه سیاسی هیچ طرف دیگری قرار نمی دهیم....
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احتمال تغییرات در طرح در صورت بازخورد منفی
ساعت اجرای طرح ترافیک یک ساعت 

بیشتر می شود
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه طرح جدید 
ترافیک تهران با افزایش یک ساعته نسبت به گذشته اجرا خواهد شد، 
گفت: از این طرح بازخوردگیری می شــود و اگر الزم باشــد تغییرات 
بعــدی در اجرای طرح ترافیک بر اســاس بازخوردهــا اعمال خواهد 
شد.سردار محمد حســین حمیدی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به 
پرسشــی پیرامون نظر پلیس درباره تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک 
در تهران گفت:  همانطور که پیش تر اعالم شده بود، با تصویب شورای 
ترافیک شهر تهران، ساعت اجرای طرح ترافیک از اول مهر تغییر کرده 
و از ۶:۳۰ صبــح تــا 18 خواهد بود. ما روی ســاعت و محدوده طرح 
جدیــد ترافیک اتفاق نظر داشــتیم و آن را تصویب کردیم و فعال نیز 
برنامه ای برای ایجاد تغییرات در ساعت اجرای طرح ترافیک نداریم.وی 
با بیان اینکه یک ساعت به مدت زمان اجرای طرح ترافیک افزوده شده 
اســت، گفت: تنها تغییر صورت گرفته نسبت به تابستان این است که 
زمان اتمام طرح ترافیک از ساعت پنج به شش عصر رسیده است. این 
درحالی است که در گذشته و پیش از پاندمی کرونا ساعت اجرای این 
طرح تا هفت عصر بود.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
درباره احتمال ایجاد تغییرات دیگری در طرح ترافیک پایتخت تصریح 
کــرد: با توجه به اینکه هنوز بازخوردی از طرح جدید ترافیک دریافت 
نشده، الزم اســت بازخوردگیری انجام شود و اگر بازخوردهای منفی 
دریافت شــود، پس از بررسی اطالعات مجددا فضا برای تصمیم گیری 
دوباره و اصالح طرح ترافیک وجود خواهد داشت.حمیدی درباره تغییر 
محدوده طرح ترافیک نیز گفــت:  فعال تصمیمی هم در این خصوص 
اتخاذ نشــده است، این کار نیازمند انجام کار کارشناسی و بررسی های 

متعدد است.

وزیر آموزش و پرورش:
 اینترنت »شاد« تا پایان سال

 رایگان است
وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه شــبکه شاد نباید تعطیل 
شــود گفت: بچه های ما باید در این زیســت بوم هم حضور داشــته 
باشــند. باید فرزندانمان را متناسب با زمان تربیت کنیم.یوسف نوری 
در گفت وگو با ایســنا، درباره جایگاه و چگونگی استفاده از شبکه شاد 
در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: شاد، شبکه منحصربه فردی است. 
راه اندازی شــاد، کار خوبی بود به گونه ای که می توان آن را در سطح 
جهانی هم معرفی کرده و به نمایش گذاشــت.وی افزود: شبکه ای که 
بتواند روزانه 11 میلیون نفر را پذیرا باشد، شبکه ای گسترده و قدرتمند 
اســت و این آمار باالیی اســت و گاهی پهنای باند باالتری نسبت به 
پیام رســان های معروف دنیا را به خود اختصاص می داد.وزیر آموزش و 
پرورش با بیان اینکه شاد، نقایصی داشت که به مدیر مجموعه فنی شاد 
منتقل کردیم و به تدریج برطرف شــدند که یکی از آنها ایجاد کالس 
مجازی بود که به قابلیت های شــاد افزوده شــد گفت: مخصوصاً برای 
خارج از کشــور و مناطقی که دسترسی کمتری به آموزش باکیفیت 
دارند باید از این شــبکه به صورت مکمل آموزش استفاده شود.نوری 
تاکید کرد که شــاد نباید تعطیل شود. بچه های ما باید در این زیست 
بوم هم حضور داشته باشند. باید فرزندانمان را متناسب با زمان تربیت 
کنیم. بچه ها با این فضا زودتر ســازگاری پیــدا می کنند و می توانند 
آموزش های مکمل را از آنجا دریافت کنند.وی با اشــاره به اینکه شاد 
خودش پیام رسان اختصاصی و مهمتر از آن، یک موتور جست و جوی 
پاک و اختصاصی تحت عنوان »شــادبین« دارد گفت: شادبین موتور 
جست و جوی بسیار خوبی است و اطالعات دسته بندی شده کامل بر 
اســاس نیاز دانش آموز در اختیار قرار می دهد؛ به جز مواردی که برای 
دانش آموز مضر هستند، مابقی اطالعات را نشان می دهد.وزیر آموزش 
و پــرورش ادامه داد: آموزش و پرورش شــبکه ای را در اختیار دارد که 

هم کالس مجازی دارد.

سرپرست اداره کل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد:
سرانه درمان در دوران بازنشستگی به 

۲ درصد کاهش می یابد
تهران - ایرنا - سرپرست اداره کل مستمری های سازمان تأمین اجتماعی 
اعالم کرد که در دوران بازنشستگی، سرانه درمان از ۹ درصد دریافتی 
زمان اشــتغال به ۲ درصد مستمری کاهش می یابد.به گزارش ایرنا از 
سازمان تأمین اجتماعی، کسر دو درصد از حقوق ماهیانه بازنشستگان 
و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی، برای اســتفاده آنان و افراد تحت 
تکفل آنها از خدمات درمانی این ســازمان، براســاس ماده 8۹ قانون 
تأمین اجتماعــی انجام می شــود و قانون تأمین اجتماعــی به  منظور 
مساعدت به بازنشستگان، سرانه درمان را که در دوران اشتغال و برای 
شــاغالن بیمه پرداز ۹ درصد اســت در دوران بازنشستگی به ۲ درصد 
کاهش داده اســت.جامعه بیش از چهار میلیون نفری بازنشستگان و 
مســتمری بگیران تحت پوشش ســازمان تأمین اجتماعی، هر ماه در 
فیش های حقوقی خود شاهد کســر مبلغی با عنوان »دو درصد ماده 
8۹« هســتند که برخی از آنان، از علت کســر این مبلغ و مستندات 
قانونی آن اطالع دقیقی ندارند.مجتبی طهماســبی آشــتیانی در این 
بــاره توضیح داد: طبق ماده )8۹( قانــون تأمین اجتماعی، افرادی که 
به موجب این قانون، بازنشســته یا ازکارافتاده شده یا می شوند، افراد 
بالفصل خانواده آنها و افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می کنند 
با پرداخت ۲ درصد از مســتمری دریافتی از خدمات درمانی برخوردار 
خواهند شد و مابه التفاوت مبالغ پرداختی مستمری بگیران به موجب 
این قانون تا هزینه های واقعی درمان از طرف ســازمان تامین اجتماعی 
پرداخت می شود.وی افزود: کســر این مبلغ همان گونه که گفته شد، 
بابت اســتفاده بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان از خدمات درمانی 

تأمین اجتماعی است.

کنعانی: 
همچنان آماده مبادله زندانیان با »آمریکا« هستیم

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه با برجام یا بدون برجــام آماده مبادله زندانیان بین ایران 
و آمریکا هســتیم، گفت: در ارتباط با این موضوع، مذاکرات به طرق مختلف صورت گرفته و طرفین 
توافق های الزم را انجام داده اند و اکنون تصمیم دولت آمریکا است که این توافق را انجام دهد یا نه.به 
گزارش ایسنا، ناصر کنعانی با بیان این که جمهوری اسالمی ایران، استقالل سیاسی خودش را قربانی 
روابط با هیچ کشوری نخواهد کرد، گفت: استقالل سیاسی جمهوری اسالمی ایران آنقدر حائز اهمیت 

است که به هیچ وجه آن را در معرض یا متأثر از نگاه سیاسی هیچ طرف دیگری قرار نمی دهیم.
بخش دوم گفت وگوی ایسنا با سخنگوی وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه، روند صدور ویزا برای گردشــگران خارجی را روان سازی و آسان سازی 
کرده است

به تازگی برخی از مدیران آژانس های گردشگری به ایسنا گفته اند که روند صدور ویزا برای توریست 
های کشــورهایی همچون  انگلیس، آمریکا و کانادا برای ســفر به ایران، با توجه به مسائلی که وجود 
دارد، عموما طوالنی اســت، اما این طوالنی شــدن روند صدور ویزا به توریست های کشورهای دیگر 
اروپایی هم رسیده است و این باعث می شود خیلی از توریست ها چون معطل  صدور ویزا می شوند، 
سفرشــان به ایران را کنســل کنند. از طرفی دیگر به نظر می رسد  هشــدارهای امنیتی دولت های 
انگلیس و فرانسه  و سوئد به شهروندان شان  در مورد سفر به ایران، مزید بر این علت شده که  تعدادی 
از گردشــگرهای خارجی به ایران نیایند. با توجه به این موارد، وزارت امور خارجه برای تسهیل صدور 
روادید برای گردشگران چه برنامه هایی دارد؟صدور روادید از سوی نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران به صورت الکترونیک و غیر کاغذی انجام می شود و گردشگران صرفاً کدی دریافت می کنند و 
به فرودگاه می آیند. در واقع وزارت خارجه روند صدور روادید را روان سازی و آسان سازی کرده است.
در مقطعی پروتکل های بهداشــتی و قرنطینه ای  کشورهای جهان به دلیل شیوع همه گیری کرونا، 
صنعت جهانی گردشگری را دچار رکود کرد، ضمن اینکه گردشگران خودشان نیز به اندازه سابق تمایل 
به انجام سفرهای توریستی نداشتد، ولی االن این مشکل تا حدود زیادی رفع شده است. بعد از بهبود 
شرایط بهداشتی و فروکش کردن کرونا، فضا باز شده و تا جایی که من اطالع دارم، روند صدور روادید 
در نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران با همان ترتیبات قبلی در حال انجام است. همان طور که می 
دانید در بحث گردشگری، وزارت امور خارجه در  حوزه صدور روادید و  در بخش اطالع رسانی و  اینکه 
عالقه مندان را  متوجه ظرفیت های گردشگری جمهوری اسالمی ایران کند، نقش دارد و در این زمینه 
تالش دارد که به نحو مناسب به این مسئولیت ها عمل کند، بخش دیگری هم به سیاست های عمومی 
دولت در این حوزه بر می گردد که سیاســت دولت نیز افزایش جذب گردشگر  است.در مورد هشدار 
کشــورهایی همچون فرانسه، سوئد و انگلیس به شهروندان شان در مورد سفر به ایران، این هشدارها 

ماهیت سیاسی دارند و نمی تواند تاثیر ملموسی بر وضعیت گردشگری داشته باشد.

 چرا پروسه انتخاب سفرای جدید ایران در کشورهای مهمی همچون انگلیس و فرانسه به 
این اندازه طوالنی شده است و هنوز بعد از گذشت چندین ماه، سفرای ایران در این کشورها 

مشخص نشده است؟
پروسه انتخاب سفرای ایران در دو کشور فرانسه و انگلیس در حال انجام است و سفرای جدید معرفی 

خواهند شد.

استقالل سیاسی خود را قربانی روابط با هیچ کشوری نخواهیم کرد
 در مقطعی در ارتباط با برجام، زمانی که توافق در حال انجام شدن بود، بحثی مطرح شد که روسیه 
سنگ اندازی کرده و مانع انجام توافق شده است که ایران و روسیه  هر دو این موضوع  را تکذیب کردند، 
در حال حاضر نیز بعضا این تحلیل و نگاه مطرح می شود که روسیه از ایران خواسته حصول  توافق را 
تا فرا رســیدن زمستان به تاخیر بیندازد؟ جمهوری اسالمی ایران، استقالل سیاسی خودش را قربانی 
روابط با هیچ کشــوری نخواهد کرد. در روند مذاکــرات رفع تحریم ها هم، همین رویکرد وجود دارد. 
روسیه یکی از اعضای توافق برجام بوده و به طور طبیعی همواره در روند مذاکرات حضور و مشارکت 

داشته و اظهار نظر کرده است.
ادامه در صفحه دوم

رئیس جمهور درباره اینکه آیا فکر نمی کنید انجام مذاکرات مســتقیم و رودر 
رو با مقامات آمریکایی بتواند به نهایی شــدن توافق کمک کند،گفت: فایده ای 
در مذاکره مستقیم با آمریکایی ها نمی بینیم.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت 
االســالم سیدابراهیم رئیســی در جریان سفر به ازبکســتان برای شرکت در 
بیســت و دومین اجالس سران کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای، 
گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی داشت.وی درباره اینکه آیا فکر 
نمی کنیــد که انجام مذاکرات مســتقیم و رودر رو با مقامات آمریکایی بتواند 
به نهایی شــدن این توافق کمک کند؟، گفت: ما یک دور مذاکره مستقیم را 
تجربه کردیم. فایده ای بر مذاکره مســتقیم مترتب نمانده و ثابت شده که آنها 
دنبال امتیازگیری های بیشتری هستند.رئیس جمهور تصریح کرد: ما هیچ گونه 
فایده ای برای مذاکره مستقیم با آمریکایی ها نمی بینیم و نفع ملت خودمان را 
هم در مذاکره نمی بینیم. چرا آمریکایی ها تعهدات خود در رابطه با این قرارداد 
را انجــام نمی دهند؟ ملت ایران باید ببیند که آیــا آنها در گفتار و عمل خود 
صادق هســتند یا باز در میانه مذاکرات به دنبال افزایش و گسترش تحریم ها 

علیه ملت ایران می روند!

متن کامل این گفتگو بدین شرح است:
جناب آقای رئیس جمهور! ارتقای عضویت جمهوری اسالمی ایران در 

سازمان همکاری شانگهای برای شما به چه معناست؟
رئیس جمهور: بســم اهلل الرحمن الرحیم. عضویت جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان شــانگهای، زمینه ارتباط ما را با زیرساخت های اقتصادی کشورهای 
آسیایی بهتر از قبل فراهم می کند. دولت سیزدهم برای همکاری های منطقه ای 
اهمیت زیادی قائل اســت. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به تقویت 
و تعمیق ارتباط با همســایگان اهمیت زیادی می دهد و سازمان همکاری های 
شــانگهای بستری برای اســتحکام همکاری اعضا در زمینه مسائل منطقه ای 
است.ارتقای ســطح عضویت ایران در سازمان شانگهای به عنوان عضو اصلی، 
حتماً در ارتقای ارتباطات منطقه ای ما تأثیرگذار اســت و همزمان می تواند با 
تســهیل تبادل ظرفیت های متقابل، زمینه رشد و پیشرفت بیشتر را برای کل 

منطقه فراهم کند.

با توجه به برگــزار چندین دور مذاکرات هســته ای در وین، از نظر 
جنابعالی امضای توافق تا چه حد نزدیک و امکان پذیر است؟

رئیس جمهور: موضوع بحث و انتظار ما از مذاکرات وین رفع تحریم های ظالمانه 
علیه جمهوری اسالمی ایران است. در این توافق آنکه به تعهد خود عمل کرد، 
جمهوری اســالمی ایران بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی، قریب به 1۵ بار 
اعالم کرد که جمهوری اســالمی ایران بــه تعداتش عمل کرده و فعالیت های 
هسته ای ایران هم صلح آمیز اســت.این آمریکایی ها بودند که از توافق خارج 
شــدند و این کشــورهای اروپایی بودند که که به تعهدات خود عمل نکردند. 
در وین مســئله رفع تحریم ها را دنبال کردیم و البته تاکید داشــتیم که هر 
توافقی باید با یک تضمین همراه باشد. دلیل مطالبه تضمین نیز این است که 
طرف های ما در توافق، نقض پیمان کردند و حاال به طور طبیعی باید اعتمادی 
حاصل شود که آنها دوباره نقض پیمان نمی کنند؛ پس تضمین ضرورت دارد.

همچنین رفع تحریم ها باید، با حل و فصل موضوعات پادمانی همراه باشد. اگر 
قرار باشد موضوعات ادعایی که ما معتقدیم سیاسی و بی اساس هستند، علیه 
جمهوری اســالمی باقی بمانند، توافق اثر و فایده ای ندارد. چون ممکن است 
طرف های توافق همانگونه که حین مذاکرات به شــورای حکام آژانس انرژی 
اتمی قطعنامه پیشنهاد کردند، با سو استفاده از نفوذ و ارتباطاتی که وجود دارد، 
دوباره مشکل ایجاد کنند.پس موضوعات پادمانی باید حل و فصل و تمام شود 
و در رابطه با رفع پایدار و نه موقتی و مقطعی تحریم ها، تضمین اطمینان بخش 
داده شود. اگر مسئله پادمانی حل و فصل شود، طبیعتاً زمینه توافق وجود دارد. 
االن هم این آمریکایی ها هســتند که باید تصمیم بگیرند، چون آنها بودند که 

نقض پیمان کردند. آنها از برجام خارج شدند و االن آنها باید تصمیم بگیرند که 
به تعهد خودشان پایبند باشند.

الجزیره: چه موضوعاتــی مانع از انجام توافق نهایــی بین ایران و 
آمریکاست؟

رئیس جمهور: آنچه مانع می شــود، تعهدی است که آمریکایی ها باید بدهند؛ 
مــا موضع مان را اعالم کردیم. تیم مذاکره کننده ما همچنان پای میز مذاکره 
حضــور دارد و بارها اعالم کردیــم که به یک توافق عادالنــه و خوب پایبند 
خواهیم بود، لکن آمریکایی ها باید تصمیم بگیرند. این مشکل در واقع مشکل 

آمریکایی ها است که باید تصمیم بگیرند چه می خواهند بکنند!
اگر چه تحریم برای هر کشــوری ممکن اســت مشــکالتی ایجاد کند، لکن 
جمهوری اســالمی نشــان داده که تحریم ها به هیچ وجه او را متوقف نکرده 
و نخواهد کرد. ما روند رشــد و پیشرفت کشور را پیش بردیم و بعد از این هم 
برنامه داریم که این روند را ادامه دهیم و به هیچ عنوان پیشــرفت کشــور را 
متوقف نخواهیم کرد، چون ملت ما ملت بااراده و قدرتمندی است و این توانایی 
را دارد که تهدید را به فرصت تبدیل کند. ما در عرصه های مختلفی این کار را 
انجام داده ایم.امروز صنعت هسته ای در ایران صنعتی بومی است. اوالً، با وجود 
آنکه دانشــمندان ما از طرف رژیم صهیونیستی تهدید می شوند و چند نفر از 
دانشمندان عزیز ما توسط عوامل رژیم صهیونیستی ترور شدند، اما این اتفاقات 
ما را در دستیابی و پیشرفت در صنعت هسته ای متوقف نکرد.صنعت هسته ای 
برای کشــور ما در وهله اول یک حق اســت و در وهله بعد فواید بسیاری در 
حوزه صنایع، کشاورزی، پزشــکی، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و تولید برق 
دارد.کسانی که به دروغ مدعی هستند نگران فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ایران هستند، چرا تالشی برای متوقف کردن رژیم صهیونیستی نمی کنند که 
ســالح های مخرب نگهداری می کنند و هیچ حدی برای خود نمی شناسند؟ 
معلوم است که اینها از قدرت و پیشرفت جمهوری اسالمی می ترسند. بنای ما 
بر این است که به هیچ عنوان از حق جمهوری اسالمی ایران و حق مردم مان 

کوتاه نیاییم.

ارائه چه نوع تضمین هایی از طرف غربی ها در مذاکرات هسته ای برای 
شما قابل قبول است؟

رئیس جمهور: تضمین هایی که غرب اعالم می کند باید برای جمهوری اسالمی 
اطمینان بخش باشد. شــما باید به جمهوری اسالمی حق بدهید که تضمین 
بخواهد، چون با کشور یا کشورهایی طرف نیست که به پیمان شان عمل کرده 
باشند، بلکه با آمریکایی طرف هستیم که نقض پیمان کرده است و خودشان 
هم قبول دارند که نقض پیمان کردند. وقتی خودشــان قبول کردند که نقض 
پیمان کردند، طبیعتاً برای اینکه بتوانیم به توافق با آنها به نحوی اطمینان کنیم 

الزم است که تضمین های اطمینان بخشی ارائه کنند.

آیا فکر نمی کنید که انجام مذاکرات مســتقیم و رودر رو با مقامات 
آمریکایی بتواند به نهایی شدن این توافق کمک کند؟

رئیس جمهور: ما یک دور مذاکره مستقیم را تجربه کردیم. فایده ای بر مذاکره 
مســتقیم مترتب نمانده و ثابت شده که آنها دنبال امتیازگیری های بیشتری 
هستند. ما هیچ گونه فایده ای برای مذاکره مستقیم با آمریکایی ها نمی بینیم و 
نفــع ملت خودمان را هم در مذاکره نمی بینیم. چرا آمریکایی ها تعهدات خود 
در رابطه با این قرارداد را انجام نمی دهند؟ ملت ایران باید ببیند که آیا آنها در 
گفتار و عمل خود صادق هســتند یا باز در میانه مذاکرات به دنبال افزایش و 
گسترش تحریم ها علیه ملت ایران می روند! آمریکایی ها باید حسن نیت خود 

را به ایران اثبات کنند.

ادامه در صفحه دوم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

هنوز زیرساخت  اجرای کاالبرگ الکترونیک فراهم نیست
 پوشش 48.5 درصدی درآمدهای دولت از مالیات در 5 ماه اول

بساط حساب های اجاره ای 
جمع می شود

رئیس سازمان توسعه تجارت:

تجارت آزاد با اوراسیا آذرماه نهایی می شود

معاون ســازمان امور مالیاتی اظهار داشــت: در ۵ ماهه اول امسال 48.۵ از کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی 
تامین شده که این رکورد بسیار قابل توجهی است.سعید توتونچی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
میزان فرار مالیاتی اصناف به ویژه پزشکان اظهار داشت: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص 
کشور متوجه بخش اصناف و بازرگانی است که نسبت به بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش ها سهم اصناف 
باال است اما در حال حاضر  مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی صنف پزشکان وجود ندارد.  وی با اشاره به اقدامات 

انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی....

سرنوشت خودروهای خارجی چه می شود؟

وزارت صمت:

پیامک های رجیستری وصل شد
رئیسی در گفتگو با الجزیره انگلیسی؛

 نفع ملت خودمان را در مذاکره با آمریکا نمی بینیم

3

5

5

5

3

1



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 28 شهریور 1401  22 صفر 1444  19 سپتامبر 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5003  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

در مطلبی مطرح شد؛
واکنش مرندی به ادعای نیویورک 

تایمز درباره وضعیت سالمتی 
رهبرانقالب

مشــاور تیم مذاکره کننده هسته ای کشــورمان ادعای اخیر 
روزنامه نیویورک تایمز درباره وضعیت ســامت رهبر معظم 
انقاب را نمونه ای از عملکرد مغرضانه و وحشتناک رسانه های 
غربی درباره مســائل ایران دانست.به گزارش خبرگزاری مهر، 
محمد مرندی مشاور رســانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر به گزارش ادعایی 
روزنامه نیویورک تایمز درباره وضعیت ســامتی رهبر معظم 
انقاب واکنش نشــان داد و نوشت: ادعای نیویورک تایمز یک 
روز پیش از ایراد سخنرانی توسط آیت اهلل خامنه ای مطرح شده 
اســت.وی تاکید کرد: آنها ادعا کردند که از چهار نفر مطلع با 
وضعیت سامتی ایشان )رهبر انقاب( اطاعات کسب کرده اند. 
تصور کنید که نیویورک تایمز و سایر رسانه های غربی در مورد 
دیگر موضوعات مرتبط با ایران چقدر وحشــتناک و مغرضانه 
عمل می کنند.روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشــی 
ادعا کرده بود که رهبر معظــم انقاب به تازگی یک جراحی 

داشته اند و وضعیت سامتی ایشان چندان مساعد نیست.

کنعانی: 
همچنان آماده مبادله زندانیان با 

»آمریکا« هستیم

ادامه از صفحه اول
ادعاها در خصوص نقش بازدارنده روسیه در دستیابی به 

توافق، بحثی انحرافی است
همواره همه کشورهای عضو مذاکرات، دیدگاه ها و نظرات خود 
را مطرح  می کنند و ادعاها در خصوص نقش بازدارنده روسیه 
در دســتیابی به توافق، بحثی انحرافی است. در روند مذاکرات 
وین طرف اصلی که باید مســئولیت بپذیرد و به نتیجه بخش 
بودن مذاکرات کمک کند، طرف آمریکایی است و اینکه آمریکا 
هر از چند گاهی ادعاهایی را در مورد جمهوری اسامی ایران 
و یا نقش روســیه در مذاکرات مطرح می کند، فرافکنی است. 
همــان طور که پیش از این تاکید کرده ایم، نقش تمام کننده 
درباره مذاکــرات را دولت آمریکا دارد و حتی اروپا نیز در این 

ارتباط دقیقاً در پشت دولت آمریکا قرار دارد.
 به عبارت دیگر، اگر دولت آمریکا واقعا مسئولیت پذیر باشد، و 
نتیجه مذاکرات انجام شــده را به عنوان توافق بپذیرد و آماده 
جمع بندی شود، اروپا، روسیه و چین هیچ کدام در این مسیر 

نقش بازدارنده ای  نخواهند داشت.

 روسیه و چین از کشورهای کمک کننده روند مذاکرات 
بوده و هستند

روســیه و چین از کشورهای کمک کننده روند مذاکرات بوده 
و هستند، مواضع رسمی این کشورها کامًا در حمایت از روند 
مذاکرات و حمایت از موضع جمهوری اســامی ایران است و 
دولت آمریکا طرفی اســت که از روند مذاکرات خارج شده و 
االن هم در روند توافق و جمعبندی نهایی بهانه تراشی می کند.

بر این موضوع بار دیگر  تاکید می کنم که اســتقال سیاسی 
جمهوری اســامی ایران آنقدر حائز اهمیت است که به هیچ 
وجه آن را در معرض و یا متأثر از نگاه سیاســی هیچ کشــور 

دیگری قرار نخواهد داد.

بــا برجام یا بی برجام آمادگــی داریم که بحث تبادل 
زندانیان را به عنوان یک موضوع انســانی حل و فصل 

کنیم 
از مواردی که درحاشــیه مذاکرات احیای برجام مطرح است 
بحث تبادل زندانیان بین ایران  و آمریکا اســت، از آنجا که به 
نظر می رســد امیدها  برای احیای برجام تا حدودی کمرنگ 
شده اســت، بحث تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا چه می 

شود؟ آیا این موضوع هم منتفی شده است؟
 ما وقتی اعام کردیم موضوع تبادل زندانیان ارتباطی با روند 
برجام ندارد به این معنی است که با برجام یا بی برجام آمادگی 
داریم که بحث تبادل زندانیان را به عنوان یک موضوع انسانی 

حل و فصل کنیم .

اکنون تصمیم دولت آمریکا است که این  مبادله را انجام 
دهد یا نه

ما قبا آمادگی خود را بــرای مبادله زندانیان اعام کرده ایم 
و همچنان ایــن آمادگی در ما وجــود دارد. در ارتباط با این 
موضــوع، مذاکرات به طرق مختلف صــورت گرفته و طرفین 
توافق های الزم را انجام داده اند و اکنون تصمیم دولت آمریکا 
است که این توافق را انجام دهد یا نه. ما برای انجام این توافق 

آماده ایم.
 

دولت عربستان در مورد آزادی زائر ایرانی به عنوان یک 
موضوع انسانی، اقدام جدی انجام دهد

آیــا در مورد آزادی خلیل درمند، حاجی بازداشــتی ایران در 
عربستان اتفاق جدیدی رخ داده است؟

متاسفانه هنوز در این زمینه خبر جدیدی نداریم. انتظار ما از 
دولت عربستان سعودی این است به عنوان یک موضوع انسانی 
در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و در اســرع وقت شهروند 

ایرانی را که مهمان خانه خدا بوده است، آزاد کند.

رئیسی در گفتگو با الجزیره انگلیسی؛

نفعملتخودمانرادرمذاکرهباآمریکانمیبینیم
ادامکه از صفحه اول

با توجه به سابقه بیش از 40 سال روابط خصومت آمیز میان ایران و آمریکا، از نظر شما 
آینده این روابط چگونه خواهد بود؟

رئیس جمهور: جمهوری اسامی ایران آرمان ها و سخن هایی دارد؛ ایران به دنیا اعام کرده که 
ما نه ظلم می کنیم، نه زیر بار ظلم می رویم و نه سلطه هیچ سلطه گری را بر خود می پذیریم. 
آمریکا دنبال این اســت، سلطه ای که قبل از انقاب اسامی داشته ادامه دهد، اما ملت عزیز 
ایران به هیچ عنوان زیر بار سلطه نمی رود. آنها به انحاء مختلف می خواهند سلطه گری خود را 
بر جمهوری اسامی تداوم ببخشند و در این مسیر دشمنی خود را اعمال کردند.آمریکایی ها 
۸ سال از صدام و حزب بعث عراق علیه جمهوری اسامی حمایت تبلیغاتی و اطاعاتی کردند 
و خســارت های بســیاری را هم در ایران هم در عراق ایجاد کردند. برای انجام کودتا در ایران 
تــاش کردند و از جریان منافقینی حمایت کردند که در ســال های ابتدایی پیروزی انقاب 
اسامی، با همین روش هایی که امروز از داعش می بینیم، بیش از ۱۷ هزار نفر از جمله رؤسای 
جمهور و قوه قضاییه و نخست وزیر ایران را به شهادت رساندند. آمریکایی ها و اروپایی ها اینها را 
به عنوان گروه تروریســتی اعام کرده و در لیست سیاه قرار داده بودند، اما امروز دارند از آنها 
حمایت می کنند. سوال ما این است که غربی ها چرا از گروهی که خودشان تروریستی اعام 
کرده بودند و رسماً گفته بودند که دستشان به جنایت آلوده است و ۱۷ هزار نفر را به شهادت 
رســانده اند، دوباره حمایت می کنند. لیست دشمنی های غربی ها و به خصوص آمریکایی ها با 
ملت ایران لیست بلندی است و از جمله آنها ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران است، آنها 
پاسخ دهند که چرا این همه با این ملت دشمنی می کنند؟ آنها به دنبال این بوده و هستند که 
جمهوری اسامی را متوقف کنند، اما سوال این است که آیا توانستند؟ بنده جمله سخنگوی 
آمریکایی ها را تکرار می کنم که رسماً اعام کرد سیاست فشار حداکثری به جمهوری اسامی 
ایران مفتضحانه شکست خورده است. این حرف ما نیست، این حرِف سخنگوی آمریکایی ها و 
مسئولین آمریکایی است. چرا کاری که شکست خورده را دومرتبه دنبال می کنند؟ چرا دوباره 
تحریم می کنند؟ دشمنی هایی که آمریکا با جمهوری اسامی انجام می دهد قابل تحمل نیست. 
ما متوقف نشده و نمی شویم. آنها رسانه های بسیاری دارند که شبانه روز علیه جمهوری اسامی 
شایعه پراکنی می کنند و می خواهد در مردم یأس ایجاد کنند، اما می بینید که ملت ما چگونه 
هر ساله با حضور در مراسم هایی مثل راهپیمایی ها، آمریکا و این رسانه های مزدور آمریکایی ها 
و دشمنان انقاب اسامی را ناکام می گذارند.اگر آمریکایی ها و غربی ها می خواهند این مسیر 
دشــمنی را ادامه دهند، بدانند همچنانکه تاکنون ره به جایی نبرده اند، بعد از این هم راه به 
جایی نخواهند برد و موفق نخواهند شد. اگر دولتی در آمریکا می خواهد در کار خود بازبینی 
کند، باید ابتدا رفتار پیشینیان را کنار بزند. اینکه دولتی بیاید و اعام کند که رفتار گذشتگان را 
قبول ندارد، باید آثار آن در عمل او دیده شود. ملت ایران باید ببیند اینها عوض شده اند، ولی اگر 
ببینند همان رفتارها ادامه دارد، طبیعتاً به ملت ایران حق بدهید که اعام کند، به آنها اعتماد 

نداریم، لذا ما هم به تبعیت از خواست ملت ایران گفتیم که به آمریکایی ها اعتماد نداریم.

وضعیت فعلی مناسبات دوجانبه و دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی در چه 
حالی است؟ آیا تهران و ریاض آمادگی گفتگو درباره مسائل منطقه ای را دارند یا فعاًل 

فقط قصد بررسی مناسبات دوجانبه را دارند؟

رئیس جمهور: شــما در قالب یک سوال چند سوال پرســیدید. سوال اول درباره ارتباط ما با 
عربســتان بود. ما به میزبانی کشور دوست و برادر عراق، در حال گفتگو با عربستان هستیم. 
پنج دوره از این مذاکرات انجام شــده و باز هم ادامه دارد. اگر بیگانگان دخالت نکنند مسائل 
منطقه ای قابل در خود منطقه قابل حل اســت، لذا همواره برای مذاکرات منطقه ای اهمیت 
قائل بودیم و معتقدیم این مذاکرات می تواند در منطقه مفید و مؤثر باشد. معتقدیم مسئولین 
کشورهای منطقه قادر هستند مشکات منطقه را بدون دخالت بیگانگان حل کنند.به عنوان 
مثال حل مســئله یمن را باید به یمنی ها واگــذار کرد. معتقدیم که گفتگوی یمنی- یمنی 
می تواند مشــکل را حل کند. کســی نباید در یمن دخالت کند چرا کــه خوِد یمنی ها قادر 
هســتند مسائل خودشان را حل کنند. ۷ سال نسبت به ملت یمن ظلم می شود. مردمی که 
می خواهند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند، ۷ سال است با شکم گرسنه مقابل ظلم 
مقاومت می کنند. راه حل مشــکل یمن این است که ملت یمن را رها کنند. ملت یمن ملت 
رشید و فهیمی هستند و خودشان می توانند مسائل خود را حل کنند.آنچه الزم است صورت 
بگیرد این است که محاصره یمن سریعاً شکسته و آتش بس پایدار برقرار شود.یا درباره عراق، 
ما همیشه اعام کردیم و رهبری معظم انقاب اسامی امام خامنه ای )حفظه اهلل تعالی( هم 
اعام کردند که ما به عراق قوی می اندیشــیم. همواره خواسته ایم که ملت عراق ملت و دولت 
عراق قوی باشــند. این ملت عراق هســتند که باید تصمیم بگیرند و دولتی با اراده خودشان 
سر کار بیاورند که کشور را مقتدرانه اداره کند، اجازه ندهد بیگانگان در عراق دخالت کنند و 
آمریکایی ها حضورشان در عراق تداوم داشته باشد. ما همواره به یک عراق مقتدر و مورد اعتماد 
مردم می اندیشیم و لذا بعضی از کشورهای خارجی از اروپا و نقاط دیگر هم گاهی در این رابطه 
با ما تماس گرفتند، که به آنها اعام کردیم، اجازه دهید خوِد عراقی ها تصمیم بگیرند.اعتقادمان 
بر این است که عراقی ها باید خودشان تصمیم بگیرند، کما اینکه نسبت به سوریه هم همینطور 
است. آمریکایی ها در سوریه می خواهند چه کار کنند؟ ملتی که امروز اینقدر نسبت به آنها ظلم 
شده، آمریکایی ها بر چه اصل و اصولی نفت آنها را غارت می کنند؟ ملت سوریه خودشان باید از 
منابع شان استفاده کنند، حضور آمریکایی ها در آنجا چه معنی می دهد؟باور ما این است و بارها 
بر آن تاکید کردیم که ملت ها خودشــان باید برای خودشان تصمیم بگیرند. تمام مشکل سِر 
همین است! اصًا بحث این است که آمریکایی ها می خواهند با سلطه گری منافعی را از جیب 
ملت ها و از سفره ملت ها ببرند. ما معتقدیم این یک نگاه ظالمانه و استکباری است و نمی تواند 
در دنیا پایدار بماند. ملت ها بیدار شــدند، ولو اینکه ممکن است بعضی از دولت ها بخواهند با 
آمریکایی ها یا با کشورهای سلطه گر همراه باشند، اما امروز ملت ها نمی توانند این را بپذیرند 
که کشوری از آن سوی عالم به نام آمریکا به این طرف عالم بیاید و منابع آنها را غارت کند، 

چرا؟ این پذیرفتنی نیست.

در خصوص نگاه به شــرق فکر می کنید مناسبات میان ایران، چین و روسیه تا چه 
حدی می تواند گسترش پیدا کند و آمریکا در این زمینه چه فشارهایی وارد خواهد 

کرد؟
رئیس جمهور: در سیاســت خارجی این دولت تعادل و توازن وجــود دارد. ما می خواهیم با 
همه کشورها به ویژه کشورهای مستقل، ارتباط داشته باشیم. ما با چین برنامه همکاری ۲۵ 
ساله داریم و به دنبال اجرای این برنامه هستیم. ارتباط با چین را هم متأثر از ارتباطات دیگر 

بین المللی نمی کنیم. ارتباط جمهوری اســامی ایران با چین از ابتدای پیروزی انقاب برقرار 
بوده و رو به گســترش است. با روسیه هم همینطور، یعنی ارتباط وجود داشته و االن هم در 
حال توســعه است.بنای دولت سیزدهم گسترش روابط با کشــورهای دیگر منطقه، به ویژه 
کشــورهای همسایه است و در واقع نگاه متعادل و متوازن را قبول داریم. در این راستا هم با 
کشورهای همسایه، هم با کشورهای شرقی و هم با آن دسته از کشورهای غربی که نخواهند 
با روحیه سلطه طلبی و استکباری با ما برخورد و دشمنی کنند، می توانیم ارتباط برقرار کنیم.

ایران کشــوری با تمدن دیرینه، تاریخ غنی و سنت های کهن است، با توجه به این 
مسئله نگاه شما به ترسیم افق های آینده جمهوری اسالمی چیست و ایران در آینده 

چه اقدامات متمایزی را می تواند اتخاذ کند؟
رئیس جمهور: جمهوری اســامی ایران آینده را بســیار روشن می بیند. مبنای این نگاه هم 
آن اســت که معتقدیم نگاه جمهوری اسامی، برخاسته از خواسته های فطری انسان هاست. 
جمهوری اســامی به دنبال اجرای عدالت است و باور دارد عدالت باید هم در کشور خودمان 
اجرا شــود و هم روابط با کشــورهای دنیا عادالنه باشد. ما عدالت را برای همه می پسندیم و 

معتقدیم که روابط باید عادالنه باشد.

مخالفت ما با روحیه استکباری آمریکایی ها و عملکرد آنها، در راستای همین نگاه 
است. معتقدیم که روابط و مناسبات باید عادالنه تنظیم شود.

نگاه ما آن است که آینده را ارتباطات ناسالم، فساد، تبعیض و زد و بندهای سیاسی و استکباری 
رقم نمی زند، بلکه آنچه می تواند در عالم پایداری داشته باشد، حق و عدالت است. امروز همه 
مردم کشورهای می خواهند روابط حاکم بر زندگی آنها بر اساس قوانین اسامی باشد.آیا تاش 
رژیم صهیونیســتی برای عادی سازی روابط با بعضی از کشورهای اسامی، می تواند برای این 
رژیم امنیت ایجاد کند؟ آیا این تاش ها حق خواهی و عدالت خواهی مردم مسلمان را در دنیا 
تضعیف می کند؟ اگر شــما امروز از ملت های مســلمان درباره رژیم صهیونیستی و عملکرد، 
خونریزی ها، جنایت و ظلمی که این رژیم به مردم فلسطین می کند، نظرخواهی کنید، اگر این 
نظرسنجی را در میان انسان های آزاده انجام دهید، به نظرتان کدام انسان آزاده ای این رفتارها 
را می پسندد و می پذیرد؟ مگر قراردادهای کمپ دیوید، شرم الشیخ و اسلو نبود؟ آیا موفق شدند 
حق خواهی و عدالت خواهی فلسطینی ها را نابود کنند؟ مگر غزه محاصره نیست؟ مگر مردم غزه 
دیروز با سنگ در مقابل اسرائیل نمی ایستادند؟ آیا سرکوب کردن مردم غزه و فلسطین، آنها را 
از مقاومت بازداشت، یا سنگ های آنها را تبدیل به موشک کرد؟ سوال شما این بود که آینده را 
چگونه می بینید؟ ما معتقدیم که آینده را ظلم و بی عدالتی رقم نمی زند، بلکه آینده را خواست 
انسان ها فارغ از مسلمان و غیرمسلمان در این عالم رقم می زند و آن اجرای عدالت است.ممکن 
است سلطه گران چند صباحی با استفاده از قدرت شان در مقابل اجرای عدالت بایستند و سعی 
کنند که به نحوی در فضای رســانه ای برخاف ادعای شان مبنی بر اطاع رسانی، بی اطاعی 
را ترویج کنند و نوعی جریان اطاع نرسانی را دنبال کنند تا اطاع حقیقی به مردم نرسد، اما 
بدانند روحیه عدالت خواهی و حق خواهی را نمی توانند در جهان از بین ببرند.امروز جمهوری 
اســامی خواهان روابط و نظم عادالنه در جهان اســت و در یک جمله آینده را بسیار روشن 

الُِحوَن«. می بینیم و معتقدیم پیروزی از آِن حق است؛ و »أََنّ اْلَْرَض یَِرثَُها ِعَباِدَی الَصّ

ماقات رییس جمهور با رهبر معظم انقاب پس از بازگشت از سفر ازبکستان؛
رهبر معظم انقالب برای رییس جمهور در آستانه سفر به نیویورک آرزوی توفیق کردند

رئیس جمهور در بازگشت از سفر به ازبکستان با رهبر انقاب دیدار و گزارشی از ماقات ها و توافق ها در اجاس سازمان همکاری های شانگهای و همچنین 
برنامه های پیش رو در سفر به نیویورک ارائه کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان، در بازگشت از 
سفر ازبکستان با رهبر معظم انقاب اسامی دیدار کرد و گزارشی از ماقات ها و توافق ها در اجاس سازمان همکاری های شانگهای و همچنین برنامه های 
پیش رو در سفر به نیویورک به منظور شرکت در اجاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از گزارش و مجموعه اقدامات صورت 

گرفته، برای رئیس جمهور در آستانه به سفر نیویورک آرزوی توفیق کردند.
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گزیده خبر

صدمتریهایبیمشتری!
در شــرایطی که حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه 
شــده به بازار مسکن شــهر تهران را آپارتمان های 
بــاالی ۱۰۰ متــر تشــکیل می دهند، ســهم این 
خانه ها از معامالت قطعی فقط ۲۸ درصد اســت.به 
گزارش ایســنا، آپارتمان های باالی ۱۰۰ متر تحت 

تاثیر کســادی معامالت مسکن در شهر تهران دچار رکود در رکود شده اند. 
اگرچه به لحاظ فاصله گرفتن توان طرف تقاضا با ســطح عمومی قیمت ها 
در بازار مســکن، واحدهای متوســط و کوچک متراژ، کم مشتری هستند 
اما آپارتمان های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر گرفتار وضعیت بدون مشــتری 
شده اند.مرداد امســال از ۷۸۲۵ معامله مسکن در تهران، سهم آپارتمانهای 
بــاالی ۱۰۰ متر ۲۲۳۵ فقره و واحدهای بــاالی ۲۰۰ متر فقط ۱۶۶ فقره 
بود. این نشــان می دهد شــانس فروش واحدهای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر در 
مقایسه با آپارتمان های کوچکتر تقریبا یک به سه است. بررسی ها گویای آن 
اســت حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را 
خانه های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشــکیل داده اند. این در حالی است که 
مردادماه امسال رتبه اول از نظر تعداد معامالت قطعی به خانه های ۶۰ تا ۷۰ 
متر تعلق داشــت و آپارتمان های ۵۰ تا ۶۰ متر در جایگاه دوم قرار داشتند.

واحدهای مســکونی باالی ۱۰۰ متر در مردادماه امســال تنها ۲۸ درصد از 
معامالت مســکن شــهر تهران را به خود اختصاص دادند و سهم واحدهای 
باالی ۲۰۰ متر فقط ۲.۱ درصد بود.از ســوی دیگر شکاف ایجاد شده بین 
قیمت مســکن با توان طرف تقاضا باعث کاهش دائمی معامالت واحدهای 
نوساز و افزایش خرید و فروش آپارتمان های قدیمی شده است. مرداد امسال 
واحدهای با عمر بنای بیش از ۲۰ سال ۲۱ درصد قراردادهای خرید و فروش 
مســکن در شهر تهران را در بر گرفتند؛ در حالی که سال گذشته سهم این 
آپارتمان هــا از کل معامالت ۱۱ درصد و ســال ۱۳۹۲ به میزان ۵.۸ درصد 
بود.به دلیل فشار تقاضایی که برای واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد، 
همچنین کســادی معامالت واحدهای بزرگ متراژ، قیمت هر متر مربع از 
آپارتمانهای کوچک، بیش از خانه های بزرگ متراژ اســت.طبق اعالم بانک 
مرکزی متوسط قیمت هر متر خانه در مردادماه ۱۴۰۱ در شهر تهران ۴۲.۷ 
میلیون تومان در هر متر مربع بود که در مقایســه با ماه گذشته ۲.۵ درصد 
و نســبت به ماه مشابه ســال قبل ۳۸ درصد افزایش نشان می دهد.اما بازار 
مسکن در سال جاری پس از رونق نسبی در ماههای اردیبهشت و خرداد، از 
ابتدای تیرماه به تدریج با افت معامالت مواجه شد. مرداد امسال ۷۸۲۵ فقره 
خرید و فروش مســکن در تهران انجام شد؛ در حالی که خردادماه معامالت 
۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره بود که نشــان می دهد خرید و فروش ملک در تهران 
تقریبا نصف شــده است. بر این اساس ســرعت رشد ماهیانه قیمت نیز در 
مقایسه با دو ماه قبل تقریبا به یک چهارم رسیده است.یک کارشناس بازار 
مســکن معتقد است که در نیمه دوم سال بازار به نسبت آرامتری را شاهد 
خواهیم بود. رامین گوران درباره پیش بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم 
ســال ۱۴۰۱ به ایسنا گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی 
در بازار مســکن رخ نمی دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می توانســت منجر به رشد 
قیمت ها شود مثل افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و دستمزدها اتفاق 
افتاده اســت. تنها مولفه ای که می تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم 
یکباره بورس بازان و بخر و بفروش ها اســت کــه با توجه به رکود معامالت 

مصرفی بعید به نظر می رسد.

ارتباط شهرداری و پیمانکاران باید دو سویه باشد
بهبودوضعیتخدماتشهریخواستهبه

حقشهرونداناست
سرپرست شهرداری کرج گفت: باید ارتباط سالم و 
دو سویه ای بین شهرداری و پیمانکاران حاکم شود.

منوچهر غفاری در جلسه با معاونین و ناظران حوزه 
خدمات شهری مناطق دهگانه که با حضور برخی از 
اعضای شورای شهر برگزار شد، اظهار داشت: بررسی 

چالش های حوزه خدمات شــهری و ارائه راهکار مناسب اجرایی در راستای 
رفع کاستیها و مشکالت موجود در شهر ، از اهداف برگزاری چنین نشست 
هایی اســت.وی گفت: این چهارمین جلســه کاربردی است که طی هشت 
روز اخیر درخصوص بررسی مشــکالت حوزه خدمات شهری و پیمانکاران 
برگزار شده است.سرپرســت شهرداری کرج با بیان اینکه هم شهرداری در 
قبال پیمانکاران تعهد دارد و هم پیمانکاران در قبال شهرداری، افزود: اما به 
نظر می رسد برخی پیمانکاران نگاه یکطرفه به موضوعات دارند که میبایست 
معاونین و ناظرین خدمات شهری هم در اجرای قوانین دقت بیشتری بعمل 
آورند و از حقوق شــهروندی و شــهرداری در راستا بهبود وضعیت خدمات 
شهری دفاع کنند .غفاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر به شدت در حوزه 
خدمات شــهری دچار مشکل هستیم و در حقیقت جمع آوری زباله و رفت 
و روب معابر به درستی انجام نمی شود اما برخی پیمانکاران طوری صحبت 
می کنند که گویی همه قصورها متوجه شــهرداری است در حالیکه عوامل 
متعددی از جمله امکانات و تجهیزات پیمانکاران نیز در نتیجه مهم اســت 
.غفاری گفت: در گذشــته هم این مشــکالت وجود داشته و پیمانکاران از 
شهرداری مطالبه داشته اند اما واقعیت این است کارها روی زمین نمی ماند.

 شهردار گرگان:
پروژه»بازارهفتشهر«تاپایانسال

آیندهبهبهرهبرداریمیرسد
شــهردار گرگان ابراز امیدواری کرد پروژه سرمایه گذاری بازار هفت شهر تا 
پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.سید محمدرضا سیدالنگی در بازدید 
از پروژه بازار هفت شــهر گرگان گفت: این پروژه سرمایه گذاری شهرداری 
گرگان در عرصه ای به مســاحت ۴ هکتار با زیربنای ۶۸ هزار متر مربع در 
حال ســاخت است.سیدالنگی با اشــاره به اینکه این پروژه با کاربری های 
اداری، تجاری، خدماتی و فرهنگی احداث می شود، بیان کرد: در این پروژه 
۵ بازار اصلی و ۲ بازار فرعی که شامل بزرگترین آبشار موزیکال و مکان های 
تفریحی سینما و استخر در آن پیش بینی شده است.وی با تاکید بر توجه به 
موضوعات فرهنگی و اجتماعی، تصریح کرد: عالوه بر توجه ویژه بر مشاعات و 
خدمات عمومی، در این پروژه به موضوعات حوزه عفاف و حجاب برای بانوان 
نیز توجه شده است.شهردار گرگان با توجه به پیشرفت خوب اجرای پروژه 
خاطرنشان کرد: سرمایه گذار نیازمند حمایت است تا موانع اجرایی پیش رو 
با همکاری مدیران شهری و سایر دستگاه ها برطرف شود و سرعت احداث 
افزایش یابد.ســیدالنگی با بیان اینکه پروژه بازار هفت شهر در سطح کشور 
مورد توجه قرار می گیرد، ابراز امیدواری کرد این پروژه حوزه گردشگری تا 

پایان سال ۱۴۰۲ در شهر گرگان به بهره برداری برسد.

قیمت کاالهای اساسی در هفته آخر شهریور؛
مرغوتخممرغگرانشد

بررســی وضعیت قیمت کاالهای اساسی در هفته جاری حاکی از ثبات 
نســبی قیمت اکثر کاالها و رکود در بازار آنهاست اما قیمت مرغ و تخم 
مرغ کــه در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته بر این مدارپیش 
می رود.به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی 
در هفته جاری حاکی از ثبات نســبی قیمت اکثر کاالها و رکود در بازار 
آنهاست اما قیمت مرغ و تخم مرغ که در روزهای اخیر روند صعودی به 
خود گرفته همچنان بر این مدار پیش می رود.براین اســاس قیمت مرغ 
نســبت به هفته گذشــته بین ۳ تا ۷ هزار تومان و قیمت تخم مرغ نیز 
حدود ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.تولیدکنندگان دلیل این مساله 
را افزایش تقاضا عنوان می کنند ضمن اینکه جوجه ریزی در حوزه مرغ 
گوشتی نیز به شدت کاهش یافته است.براین اساس مرغداران معتقدند 
که هنوز مرغ و تخم مرغ به قیمت واقعی نرســیده و قرار است که دولت 

۳۱ شهریور ماه قیمت جدید این دو کاال را تعیین و اعالم کند.

کدامدهکدهمیهامیتوانند
یارانهبگیرند؟

معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از معلوالنی که 
بدلیل قرار گرفتن در دهک دهم، یارانه شان قطع شده اما خواهان دریافت 
آن هســتند، خواست از طریق سامانه اعالمی وزارت کار و رفاه نسبت به 
ثبت اعتراض جهت دریافت یارانه اقدام کنند.به گزارش ایســنا، چندی 
پیش بود که رییس ســازمان بهزیستی اعالم کرد »وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی رســما اعالم کرد افرادی که معلول هستند ولو دهک ۱۰ 
هم باشــند هیچ منعی برای دریافت یارانه ندارند. یک فردی که یک یا 
چند معلول را در خانواده دارد و خود سرپرست آن خانواده است، مشمول 
دریافت مســتمری سازمان بهزیســتی و هم موضوع دریافت یارانه های 
دولتی اســت. ما گزارشــی در حال حاضر نداریم که بخواهند یارانه های 
آنها را به جهت این که در دهک ۱۰ قرار گرفته اند قطع کرده باشــند. 
ســازمان بهزیستی به هر فردی که دارای معلول است و کارت معلولیت 
دریافت می کند متناســب با نوع و شدت معلولیت خدمات خود را ارائه 
خواهد داد.«در این راستا سیدمرتضی حسینی معاون توسعه مدیریت و 
منابع سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: 
اگر یارانه جدید دولت برای افراد دارای معلولیت تحت پوشــش سازمان 
بهزیســتی که جزو دهک دهم محسوب می شــوند حذف شده باشد، از 
طریق ســامانه ای که وزارت رفاه اعالم کرده، اعتراض خود را ثبت کنند 
و ســازمان بهزیستی نیز از طریق وزارتخانه این موضوع را پیگیری کرده 
که همه افراد دارای معلولیت مشــمول دریافت یارانه دولت باشــند.وی 
درادامه بیان کرد: در ســتاد گزارشی دال بر این موضوع که یارانه جدید 
افراد دارای معلولیت تحت پوشش حذف شده باشد، شنیده نشده است و 
اگر در استان ها چنین موضوعی وجود دارد افراد در صورت اعتراض، باید 

اعتراض خود را از طریق سامانه وزارت رفا اعالم کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

هنوز زیرساخت  اجرای کاالبرگ الکترونیک فراهم نیست
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به نظر می رسد 
هنوز زیرساخت  اجرای کاالبرگ الکترونیک فراهم نیست، گفت: 
البته برخی از دولتمردان گفتند که در شــهریور ماه برای اعطای 
کاالبرگ آماده هستند.به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی با 
اشاره به موانع اجرای کاالبرگ الکترونیکی، اظهار داشت: دولت تا 
امروز گزارشی از زیرســاخت های پایگاه رفاه جامع ایرانیان به ما 
ارائه نداده است.وی متذکر شد: مطابق نشستی که در کمیسیون 
اقتصادی مجلس با وزیر قبلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، 
اطالعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان ناقص اســت و برخط نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
در همان مقطع، گزارش هایی به ما ارائه شــد که نشان داد بیش 
از ۴۰ درصد از دستگاه هایی که باید به پایگاه رفاه جامع ایرانیان 
اطالعــات دهند، این کار را انجام ندانــد و هیچ خط ارتباطی با 
پایگاه رفاه ایرانیان ندارند.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: برای مثال، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 
سازمان بورس و بســیاری از مجموعه ها باید اطالعات خود را به 
این پایگاه ارائه دهند، اما این کار را انجام نداند.پورابراهیمی گفت: 
عالوه بر این، اطالعات بخش عمده ای از مجموعه ها و دستگاه ها به 
پایگاه رفاه جامع ایرانیان به صورت آفالین یا غیربرخط ارائه شده 
است، یعنی ارتباط برخط وجود ندارد و داده های آنان مربوط به ۶ 

ماه تا دو سال قبل است.

فرمول محاسباتی دهک بندی خانوارها اشتباه است

وی با اشــاره به اینکه فرمول محاســباتی دهک بندی خانوارها 
برای دریافت یارانه کاماًل اشتباه است، ادامه داد: فرمول محاسبه 
دهک بندی ها باید بازنگری شود. شاخص های ارزیابی برای بررسی 

دهک ها باید بر اســاس داده های واقعی باشد و نباید صرفاً مبنای 
درآمــدی، مالک عمل قــرار گیرد.رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی افزود: برای مثال، فردی به بنده مراجعه 

کرده اســت و می گوید خودم معلم و همسرم نیز شاغل است و 
یارانه ما حذف شده است. وی توضیح داد که درست است من و 
همسرم هر دو شاغل هستیم، اما دو فرزند معلول داریم و درآمد 
ما با هزینه هایمان همخوانی ندارد.پورابراهیمی ادامه داد: همچنین 
فردی مراجعــه کرده و می گوید که من نماینده کشــاورزان در 
پرداخت قبوض آب و برق چاه هستم و به همین دلیل، کل مبالغ 
کشــاورزان دیگر هم در حساب من متمرکز شده است تا قبوض 
را پرداخت کنم و یارانه مرا حذف کردند. باید محاســبه شود که 
آیا این حجم از نقدینگی برای خود کشاورز است یا خیر و سپس 
درباره اعطا یا عدم اعطای یارانه وی تصمیم گرفته شود.نماینده 
مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: مجلس تصویب 
کرد که اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در ســال ۱۴۰۱ حذف 
کند، موظف است مابه التفاوت آن را از طریق کاالبرگ الکترونیک 
به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کاالهای اساســی و 
دارو به نرخ شــهریور ۱۴۰۰ به دســت مردم برسد. از اینکه این 
قانون اجرا نمی شــود، از دولت گالیه داریم.وی با اشاره به اینکه 
دولت مکلف اســت کــه قانون را اجرا کند، تاکیــد کرد: به نظر 
می رســد هنوز زیرساخت های اجرای کاالبرگ الکترونیک فراهم 
نیست. البته سرپرســت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
کرده اســت که به روز کردن اطالعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان 
را آغاز کرده اند و صحبت آنان این اســت که در شهریور ماه برای 
اعطای کاالبرگ آماده هســتند. اگر این اتفاق بیفتد، ما حتماً از 

دولت تقدیر و تشکر می کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی به تشریح مشکالت و دست 
انداز هایی که ســرعت سازمان خصوصی سازی را در جاده 
ی پر پیچ و خم خصوصی ســازی ُکند می کند، پرداخت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصی 
سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در 
بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصالحات در اقتصاد و 
نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. چند سالی است که در 
ادبیات اقتصاد ایران موضوع خصوصی سازی و واگذاری سهام 
متعلق به دولت و شرکت های دولتی به بخش خصوصی بر 
سر زبان ها افتاده است. اگر چه می توان گفت در سال های 
اخیر شــاهد اقدامات مثبتی در خصوصی سازی و واگذاری 
سهام شــرکت های دولتی به بخش خصوصی بوده ایم اما 
باید پذیرفت که به طور کلی عالوه بر تاکید هایی که توسط 
مســئولین ذی ربط و ســکان داران اقتصاد کشور در بحث 
خصوصی سازی  صورت گرفته است، همچنان با چالش ها و 
ابهامات زیادی در این حوزه مواجه هستیم و فرایند خصوصی 
سازی آن طور که باید و شاید به سر منزل مقصود نرسیده 
است.حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی اخیرا 
در گفتگویی در خصوص چالش ها و دست انداز های جدی 
و مهمی که مسیر خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت 
های دولتی را ناهموار می کند، گفت: سختی فرایند خصوصی 
سازی فراتر از لفظ ها است، چالش های خیلی عمده ای دارد 
ما اگر بتوانیم در واقع حداقل وعده ای که می دهیم و برنامه 
ای که داریم با همــان فرآیند زمانی به آن عمل کنیم می 
توانیم بگوییم توانستیم به بخشی از این اهداف دست پیدا 
کنیم.شناسایی مجموعه ها و آسیب شناسی آن، زمان بسیاری 
برد به دلیل اینکه بسیار پرچالش بود و من اساساً برای اینکه 
این کار را انجام بدهم مجبور شدم که پیگیری کنم که یک 
رویداد بین المللی برگزار بشــود و سراغ آسیب شناسی دو 
دهه گذشته برویم چون موضوع فقط محدود به چهار پنج تا 
بنگاه یا دو سه سال نیست، موضوع این است که در گذشته 
سیاست هایی ابالغ شده و قانونی تصویب شده است، هنگامی 
که به  فرایند حدود ۱۵ سال گذشته نگاه می کنید شاهد یک 
افراط و تفریطی در قضاوت ها صورت گرفته هستیم، برخی  
می گویند کل  مسیری که طی شده اشتباه است و یک عده 
ای نیز می گویند که نه همه چی خوب اســت. برای اینکه 
بتوان به صورت کارشناسی، منطقی، عقالنی، تصویر درستی 
از واقعیت را عرضه کنیم الزمه آن این اســت که همه بنگاه 
ها یک بار رصد شود، آمار ، نمودار، درصد و کیفیت واگذاری 

آن ، به چه کســی و با چه قیمــت پایه ای صورت گرفته و 
یک قیاسی در حال حاضر با وضعیت امروز صورت بگیرد.وی 
افزود: البته می توان عنوان داشت که امروز، کارنامه ی باالی 
۹۰ درصد بنگاه ها )حدود ۹۸۱ بنگاه( که در دو دهه گذشته 
واگذار شده، با اندکی از آنچه که ممکن است همچنان غامض 
مانده باشــد )که دالیل خاص خود را دارد(، استخراج شده 
اســت.قربان زاده در مورد نقش منفی سیاست گذاری های 
دولت در ناهموار کردن فرایند خصوصی سازی گفت: دیگر 
عاملی که واقعاً تأثیرگذار بوده در شکســت یا توفیق بنگاه 
های واگذار شده، نوع مواجهه و مداخله دولت بود یعنی این 
مداخله نه فقط در آن بنگاهی که واگذار می شــود بلکه در 
کلیت اقتصاد ایران، کیفیت سیاستگذاری دولت در اقتصاد اثر 
مستقیم در موفقیت یا شکست واگذاری بنگاه داشته است.

زمانی که وضعیت نرخ ارز، نوسانات، تورم، بخشنامه های خلق 
الساعه، پیش بینی ناپذیری اقتصاد و بازده وحشی بازارهای 
نامولد را می بینیم برآیند آنها تولید را  دچار چالش می کند.

به طریق اُولی بنگاهی هم که دولت به دنبال واگذاراری آن 
است بخش خصوصی را دچار چالش می کند یعنی به عنوان 
مثال شما یک بنگاهی را می گیرید، یک باره  ارز جامپ می 
کند یا با یک بخشــنامه ای که صادرات را ممنوع می کند 
مواجه می شوید و مردم در بازار دیگری سرمایه گذاری می 
کنند به دلیل اینکه دولت نتوانسته مالیات بر عایدی سرمایه 
بگیرد، با نوع عملکرد مدیرانی که در وزارتخانه ذیربط هستند 
در تنظیم گری مواجه می شوید به دلیل اینکه احساس می 
کنند این بنگاه واگذار شده و تا زمانی که پیش آنها بود باید 
حمایت می شد اما اکنون که واگذار شده چه نیازی است، به 
یکباره یک دفعه در فروش محصوالتش به مشکل می خورد، 
در حمایتــی که باید در وثایق و تضمین ها صورت گیرد به 
مشکل می خورد، مهمترین چالش ما با این بزرگواران، این 
است که تفاوت بنگاه امالک با دولت این است که شما باید 
نقش پدری را ایفا کنید، اینها می روند مجوز سازمان توسعه 
ای می گیرند، یعنی مِن ســازمان توسعه ای وابسته به یک 
وزارتخانه باید بروم دو ســه سال یک بنگاهی را آماده کنم 
بعــد به بخش خصوصی واگذار و از آن حمایت کنم تا برود 
کارآفرینی و سرمایه گذاری کند اما در عمل تا دو سه سالی 
که طرح وجود دارد یک حمایتی صورت می گیرد بعد از آن 
یک یک چالشی ایجاد می شود.قربان زاده ادامه داد: در تمام 
جلسات واگذاری من دبیر جلسه هیأت واگذاری هستم دو 
وزیر، دو رئیس اتاق، دو نماینده مجلس و نمایندگان دیگری 

از دســتگاه ها، عضو آن هیأت هستند که این هیأت تبدیل 
به هیأت وانگذاری شــده، چون عمالً وزارتخانه و شــرکت 
مادرتخصصی به یک باره نکته ای را بیان می کند که دست 
همه می لرزد مثالً می گوید این شرکتی که شما درباره آن 
صحبت می کنید زمین آن هنوز ارزشــگذاری نشده دیگر 

محال است در هیأت واگذاری بتوان رأی گرفت.

صندلی خصوصی ســازی، جایی  که شما با دولت و 
وزارتخانه ها درگیر هستید!

قربان زاده در خصوص دیگر چالش های پیش روی سازمان 
خصوصی سازی افزود: کالً با سه چهار دسته از افراد مواجه 
هستیم، دسته اول کسانی که اصالً خصوصی سازی را قبول 
ندارند و معتقدند که سیاست های تحمیلی رفته ابالغ شده 
در حالی که اصالً نباید کشــور به این سمت می رفته و باید 
همچنان همه چیز را دولت اداره می کرده. حتی ابایی ندارند 
که بگویند این سیاست ها را به رهبری هم تحمیل کردند.
دسته دوم کسانی هستند که در بیان و ظاهر سخنرانی قرائی 
دارند در اینکه بخش خصوصی واقعی باید بیاید و خصوصی 
سازی واقعی باید اتفاق بیفتد اما زمانی که می خواهیم بنگاه 
را با هم بررســی کنیم می گوینــد نه منظور من این نبود، 
در مورد بنــگاه دوم هم می گوید نه، هیچ مصداقی را روی 
زمین پیدا نمی کنیم که با کلیتی که ایشان سخنرانی کرده 
تطبیق پیدا کند یعنی عمالً خیلی فرقی با دسته اول ندارند، 
دسته سوم کسانی هستند که در مصادیقی حتماً می گویند 
این اتفاق بیفتد ولی این مصادیق در واقع به سختی انتخاب 
می شــوند و این قدر که دیگه ما بیزار می شویم از اینکه در 
مورد آن موضوع گفتگو کنیم، مدتی پیش من به دادگاه برای 
نامه ای که به یک خریداری زدم احضار شــدم آن هم یک 
موضوعی که از دفتر رئیس جمهور و از دفتر وزیر آمده بود و 
گفتند که این موضوع را بررسی کنید من به خریدار یک نامه 
دادم که این موضوع در دست بررسی است، من می دانستم 
هیچ عنوانی نه مجرمانه دارد نه چیز دیگری، بازپرس کارکنان 
دولت، دادســرای کارکنان دولت احضار کرد که چرا شــما 
چنین نامه ای دادید؟ ما یک ساعت و نیم چلنج می کردیم 
که این عنوان مجرمانه اش چیست؟ گفت شما ذهن قاضی 
را می خواهی منحرف کنی که می خواهد بعداً آن پرونده را 
رسیدگی کند، آیا کسی حاضر می شود در این فضایی که این 
قدر محافظه کاری این قدر تزریق ترس و هراس بر مدیران 

جاری و ساری هست تصمیم بگیرد. 

ماجرای احضار رئیس سازمان خصوصی به دادسرا

 ایرالین با ۷ هزار میلیارد زیان بعد از خصوصی سازی 12 هواپیما خرید

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در ۵ 
ماهه اول امسال ۴۸.۵ از کل درآمدهای دولت 
از نظام مالیاتی تامین شده که این رکورد بسیار 
قابل توجهی است.سعید توتونچی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره میزان فرار مالیاتی اصناف به ویژه پزشکان اظهار داشت: 
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص کشور متوجه بخش اصناف 
و بازرگانی اســت که نسبت به بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش ها سهم اصناف 
باال اســت اما در حال حاضر  مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی صنف پزشکان وجود 
ندارد.  وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف، گفت: 
دو اقدام مهم انجام شــده، اول اینکه  براســاس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان بانک مرکزی نسبت به تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری اقدام کرده و اقدام 
دیگر هم ساماندهی دستگاه های پوز بوده است.معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به 
تفکیک حســاب های تجاری و غیرتجاری ادامه داد: با تفکیک حســاب های تجاری و 
غیر، بساط حساب های اجاره ای جمع می شود و از این پس الگوریتم های بانک مرکزی 
کارکرد تمام حساب ها را مورد ارزیابی قرار می دهد و حساب افرادی از جمله منشی ها 
و فرزند منشــی ها، اقوام و آشنایان پزشــکان که خودشان فعالیت اقتصادی ندارند اما 

حساب خود را در اختیار پزشکی می گذارند، مورد رصد قرار گرفته و به عنوان حساب 
تجاری تشــخیص داده خواهد شد. طبق آنچه که اعالم شده با توجه به الگوریتم های 
محاســباتی، تعداد پرداخت های ۱۰۰ تراکنش اعم از از کارت به کارت و انواع واریز به 
حساب و همچنین واریز باالی ۳۵ میلیون تومان در ماه حساب تجاری تشخیص داده 
می شــود.  توتونچی تاکید کرد: با این رصد ها، پس از این طرح درخواست هایی مانند 
کارت به کارت از درگاه یا اینترنتی بجای استفاده از دستگاه پوز، بالاثر می شود و دوباره 
دســتگاه های پوز به کار برمی گردند.وی با بیان اینکه  حساب های تجاری و غیرتجاری 
دو تفاوت ویژه دارند و حســاب های غیرتجاری هم حجم گردش مالی پایین و تعداد 
پرداخت و تراکنش های پایینی دارد، افزود: البته قانون اســتثنائاتی را هم قائل شــده  
اســت، احتمال دارد در یک ماه از سال حجم گردش مالی حساب غیرتجاری از سقف 
تعیین شــده عبور کند، برای این مواقع این امکان دیده شده که فرد توضیحات خود 
را به نظام بانکی و ســازمان امور مالیاتی ارایه دهد و در صورت قانع بودن توضیحات 
فرد، حســاب وی همچنان شــخصی و غیرتجاری تلقی می شــود و مشمول مالیات 
نخواهد شد.معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: همچنین اقدام دیگر انجام شده برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی دستگاه های پوز بوده   است که براین اساس  تمام 
دســتگاه های پوز باید به یک پرونده مالیاتی متصل شــده باشند و از مهرماه هم هیچ 

دســتگاه پوز فعالی در کشور نخواهیم داشت مگر اینکه به پرونده مالیاتی وصل شده 
باشد.توتونچی درباره میزان فرار مالیات اصناف در سال های اخیر اظهار داشت: در قانون 
بودجه ردیفی با عنوان ردیف مشاغل آمده  که همان مالیات اصناف است. در سال های 
گذشته اعداد این ردیف هم به لحاظ ارقام مصوب شده و هم عملکرد، پایین و غیرواقعی 
بود و نسبت به ظرفیتی که در صنف اقتصادی کشور وجود دارد و حجم مبادالت حدود 
۴ میلیون نفر در صنف فعــال گروه های مختلف، مالیات ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان 
واقعا ناچیز اســت از این رو نسبت به تغییر ارقام مالیاتی اصناف اقدام شد.  وی گفت: 
در ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این اعداد به صورت واقع بینانه اصالح شد البته نه 
به این معنا که یک شــبه به عدد مطلوب و ایده آل برســد اما رشدهای منطقی به آن 
داده شد. همچنین به دنبال آن احکام متناسبی در قوانین بودجه آمد که سازمان امور 
مالیاتی دستش باز باشد تا مالیات به حق را بگیرد.معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: 
در ســال گذشته حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برای مالیات اصناف در نظر گرفته شد 
و پس از آن حکمی مصوب شــد که واریزی پوزهای فعاالن اقتصادی درآمد محسوب 
 شود. همچنین امسال برای اولین بار با دو روش مالیات توافقی مبتنی بر تبصره ماده 
۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و روش حالت عادی و اظهارنامه شرایط بسیار مطلوبی 
در وصول مالیات داشتیم بطوریکه تعداد اظهارنامه ها تا ۵۰ درصد رشد داشته و مالیات 
ابرازی مودیان حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافت و این امار و ارقام نشان دهنده این است 
که احکام مالیاتی و اراده سازمان امور مالیاتی این بوده که مالیات واقعی از گروه هدف 
داشــته باشد. از این رو، در ۵ ماهه اول امســال ۴۸.۵ از کل درآمدهای دولت از نظام 

مالیاتی تامین شده که این رکورد بسیار قابل توجهی است.

 پوشش 48.5 درصدی درآمدهای دولت از مالیات در ۵ ماه اول

بساطحسابهایاجارهایجمعمیشود
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گزیده خبر

احتمال توقف صادرات شرکت برق فرانسه 
به ایتالیا

فرانســه گزارشی مبنی بر این که این کشــور قصد دارد صادرات برق به ایتالیا 
را قطــع کنــد را تکذیب و بر تعهد خود برای حفظ تامین برق به همســایگان 
اروپایی اش تاکید کرد.به گزارش ایســنا، وزارت گــذار انرژی در بیانیه ای اعالم 
کرد فرانســه پایبندی خود به همبستگی متقابل در خصوص گاز و برق با همه 
همســایگان اروپایی را مورد تائید مجدد قرار می دهد. اتصال برق بین شبکه ای 
فعال، بــرای امنیت تامین نیرو، یک اولویت است.نشــریه الرپوبلیکا اعالم کرد 
فرانســه به مقامات ایتالیایی به شــکل مکتوب درباره احتمال توقف دو ســاله 
صادرات برق، اطالع داده اســت. سخنگوی وزارت نیروی ایتالیا این خبر را تائید 
کرد.اپراتور شبکه فرانسه )آر تی ئی( هفته گذشته در گزارش دورنمای زمستانه 
اعالم کرده بود وضعیت حاد ممکن اســت نیازمند توقف اتصال بین شبکه ای به 
ایتالیا و همچنین انگلیس باشــد که چنین اقدامی، صادرات را متوقف می کند.

تولید هسته ای شرکت برق فرانسه که عمده سهام آن تحت کنترل دولت است، 
به دلیل فرسودگی نیروهگاه های هسته ای، در آستانه سقوط به پایین ترین میزان 
در بیش از ســه دهه اخیر است. فرانسه که همواره بزرگترین کشور صادرکننده 
برق در اروپا بوده اســت، به یک واردکننده بزرگ تبدیل شــده اســت. کاهش 
جریان صادرات گاز روســیه به همراه بحران شــرکت برق فرانسه، عوامل اصلی 
کمبود انرژی در اروپا هستند.اروپا به سوی زمستان دشواری در حرکت است و 
سیاســتگذاران می دانند که ریسک کمبود، همبستگی میان کشورها و سیستم 
بین شــبکه ای آنها را به محک می گذارد.بر اساس گزارش بلومبرگ، سخنگوی 
شرکت برق فرانسه همچنین این گزارش را تکذیب و اعالم کرد این شرکت نیرو 

نامه ای به مقامات ایتالیاتی ارسال نکرده است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :
ضرورت همکاری بیشتر دولت با فوالدسازان 

برای استفاده از ظرفیت های معدنی
ایرج رخصتــی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در اولین 
همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال ۱۴۰۱گفت : 
تحول دیجیتــال در بخش های مختلف، افزایش بهره 
وری و مدیریت ریسک ها را در پی دارد و کشورمان در 
این زمینه با شرایط مناسبی که دارد، چشم انداز خوبی 
نیز برای آینده ترسیم نموده است.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود : حرکت 
به ســمت بازارها و اکوسیستم های جدید، توسعه سبد محصوالت و خدمات و 
افزایش سهم بازار از جمله سایر دستاوردها در این بخش است.رخصتی با اشاره 
به اینکه ذوب  آهن اصفهان در استفاده از سیستم های هوشمند در خطوط تولید 
و سیســتم های مدیریتی و پشتیبانی بســیار قوی عمل کرده و امروز یکی از 
پیشروان این موضوع در کشور می باشد گفت: دانش جوانان و تجربه خبرگان این 
عرصه، دو بال توسعه و شکوفایی صنایع هستند و لذا نیاز است از این پتانسیل 
ها بهره برداری بهتری شود. با همین توان توانستیم با وجود ۲۰ سال تحریم و 
۱۲ سال فشار حداکثری با قدرت پیشروی کنیم.مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با 
اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا میانگین عمق اکتشاف و بهره برداری از 
معادن ۳۰۰ متر و میانگین دنیا ۸۰ متر است اما در کشور ما در بهترین شرایط، 
۱۰ متر است گفت : استفاده از ابزار دیجیتال، هوشمندسازی و تجهیزات به روز 
در بهره برداری و اکتشاف بسیار کاربردی است و می تواند شرایط را بهبود بخشد 
. در واقع در زمینه اکتشــاف در کشور عملکرد مطلوبی نداشته ایم و نیاز است 

همکاری بیشتری از طرف دولت با فوالد سازان بزرگ انجام شود.

سرپرست شرکت گاز مازندران:
مازندران می تواند مرکز صنعتی سازی کنتور 

گاز هوشمند باشد
سرپرســت شــرکت گاز مازندران از وجود توانمندی 
 BLE صنعتی ســازی کنتورهای دیافراگمی هوشمند
با قابلیت قرائــت از راه دور در اســتان مازندران خبر 
داد.قاســم مایلــی رســتمی، درباره علت پیشــنهاد 
صنعتی سازی کنتور هوشمند BLE با قابلیت قرائت 
از راه دور در ســطح کشــور که اخیرا در نشســت آمادگی شرکت ملی گاز در 
حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران مطرح کرد، گفت: 
قیمت تمام شده پایین کنتور BLE با حفظ تمامی قابلیت های هوشمندسازی از 
جمله؛ تصحیح کنندگی عدد حجم گاز عبوری، ثبت مصرف ساعتی و یا لحظه ای، 
غیرقابل دســتکاری بودن، قرائت از راه دور، وجود امکان فنی و دانش نگهداری 
و تعمیرات در داخل کشــور، جلوگیری از تنش های اجتماعی و سیاسی ناشی 
از تعدیــل کامل نیروهای کنتورخوانی از جمله دالیــل اصالت فنی این کنتور 
و اصرار شــرکت گاز مازندران برای صنعتی سازی آن می باشد.وی افزود: وجود 
شرکت های ساخت، تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی در مازندران 
از یک سو و از سوی دیگر وجود شرکت های دانش بنیان فراوان در حوزه ساخت 
بردها و تامین باتری های استاندارد و همچنین پشتیبانی از این کنتور، مازندران 
را به قطب تولید کنتورهای هوشمند BLE تبدیل خواهد کرد.سرپرست شرکت 
گاز مازندران همچنین خاطرنشــان کرد: بر این اســاس قابلیت باالی عملیاتی 
شــدن و همچنین هزینه تمام شده بســیار پایین که پیش بینی می شود برای 
تولید تعداد باال به ازا  هر کنتور یک میلیون تومان باشد، اجرای پروژه بروزرسانی 
برای۲۰میلیون کنتور دیافراگمی کشــور و تجهیز آن ها به سامانه BLE ظرف 

حداکثر  ۵ سال صورت خواهد گرفت.

برنامه ایران برای اروپا چیست؟
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: در مورد اروپا باید بیش از حدود ۲ هزار 
کیلومتر خطوط لوله احداث کنیم که اقتصادی نیست، البته اکنون باید با قیمت 
جدید مطالعه شــود، ما می توانیم خط لوله ترکیه را فول ظرفیت داشته باشیم 
که این کشــور هم استقبال می کند.سیدمهدی حسینی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در ارزیابی اوضــاع کنونی تجارت جهانی گاز با توجه به موضوع 
جنگ روسیه و اوکراین و کمبود انرژی در اروپا اظهار داشت: زمانی ما با بحران 
بازار نفــت روبرو بودیم که اوپک مدیریت می کرد به طوری که طی ۴۰ ســال 
گذشته شــاهد آن بوده ایم با یک روز کم و اضافه کردن تولید؛ بازار را به تعادل 
می رساند، همین ایده یعنی تشکیل اوپک گازی دو دهه گذشته در کنفرانسی که 
در ایران برگزار شد مطرح شد و نهایتا GECF تشکیل شد اما چون ما در صادرات 
گاز موفق نکردیم دبیرخانه این ســازمان به قطر منتقل شــد. وی افزود: اکنون 
بحث صادرات گاز مطرح است و گاز کم کم جای نفت را می گیرد و جایگاه خود 
را باز می کند، البته امروز بحث گاز بســیار سخت و تبدیل به ابزار سیاسی شده 
است، روسیه در جنگ اوکراین از این ابزار استفاده می کند تا اروپا را تحت فشار 
قرار دهد و آنها هم در مقابل طبیعتا مالحظات سیاسی خود را دارند و به نوعی 
به اوکراین کمک تســلیحاتی و مالی می کنند و از طرف دیگر هم بحث تحریم 
روسیه مطرح است.این کارشناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد: دوره ای بعد از 
جنگ رمضان اعراب، اروپا را بابت نفت تحریم کردند و به عنوان ابزار سیاسی از 
آن استفاده کردند، همه دنیا اعتراض کرد که نباید نفت ابزار سیاسی باشد امروز 
هم ابزار شدن منابع انرژی از جمله گاز خوب نیست، اما اینکه دنیا بخواهد منابع 
انرژی خود را متنوع کند می تواند یک سیاست باشد. این موضوع در مورد نفت 
خیلی جا افتاده و مسائل تا حد زیادی حل شده، احتماال در مورد گاز هم می تواند 
اتفاق بیفتد، در هر حال با شــرایط کنونی دنیا یک مسئله دارد یکی اینکه اروپا 
در زمستان با مشکل مواجه می شود و در کوتاه مدت به شدت آسیب خواهد دید، 
کشورهایی مثل لهستان و آلمان مجبورند به تولید زغال سنگ که سال ها است 
آن را کنار گذاشــته بودند، برگردند، اکنون بخاری زغال سنگ سوز ندارند و این 
دردسرهایی برایشان ایجاد خواهد کرد و این فشاری روی مردم اروپا وارد خواهد 
شد. وی ادامه داد: روسیه به این زودی نمی تواند جنگ را تمام کند و اگر جنگ 
تمام نشــود از این ابزار استفاده خواهد کرد و همچنان چوب را روی سر اروپا و 
ناتو نگه می دارد تا به اهداف خود برســد، آنها هم متقابال سیاست هایی خواهند 
داشــت، اما در درازمدت اروپا مجبور است فکری به حال خود بکند، کشورهای 
جنوب اروپا می توانند تا حد زیادی نیازشــان را از شمال افریقا، الجزایر، لیبی و 
نیجریه حل کنند و گاز بیشــتری را دریافت کنند و شمال اروپا هم می تواند از 
گاز صادراتی انگلیس نروژ هلند اســتفاده کند، امروز گاز مایع امریکا به کویت و 
امارات می رود که می تواند اروپا را هم تغذیه کند. حسینی گفت: به هرحال اروپا 
به سمت راه حل های مطمئن و درازمدت و خالصی از مونوپول بودن منبع تامین 
حرکت خواهد کرد و اقدامات روسیه موجب خواهد شد اروپا استقالل بیشتری 
پیدا کنند و در درازمدت بازنده این بازی روســیه است چون اگر گاز را به اروپا 
ندهد و بخواهد تنها به چین ارســال کند زیرســاخت و خط لوله وجود ندارد و 
ســرمایه گذاری با اقتصاد نه چندان بزرگی که روسیه دارد بسیار سنگین است، 
مقداری سواپ گاز و ترانزیت از طریق ایران مطرح است که ما خودمان هم گاز 
داریم، مقداری برای مصرف داخل و مقداری هم به کشورهای همسایه مثل عراق 
گاز روسیه را صادر می کنیم اما این همه آن گازی را که ۲۳ کشور اتحادیه اروپا 

استفاده می کنند نخواهد شد و روسیه از این قضیه آسیب می بیند.  

مسیر حرکت انرژی ایران و ازبکستان هموار شد
وزیر نفت ایران و سرپرست وزارت انرژی ازبکستان برای همکاری 
در بخش های مختلف انرژی توافق کردند، موضوعی که به گفته 
کارشناســان حوزه انرژی می تواند گلوگاهی برای توسعه روابط 
بین المللی ایران با سایر کشــورها باشد.به گزارش ایسنا، جواد 
اوجــی - وزیر نفت ایران با عظیم احمد خوجه اف - سرپرســت 
وزارت انرژی ازبکســتان دیدار داشــتند؛ در ایــن دیدار تأمین 
فرآورده هــای مورد نیاز ازبکســتان اعم از ال پی جی، ســوخت 
جت، نفت کوره، میعانات گازی و ...، توســعه بعضی میدان های 
هیدروکربوری ازبکســتان از سوی شــرکت های توانمند ایرانی، 
اســتفاده از خدمات حفاری شــرکت های ایرانی در پروژه های 

باالدستی ازبکستان بررسی شد.

امضای تفاهم نامه برای همــکاری در بخش های مختلف 
انرژی

همچنین بررســی ایجاد شرکت های مشــترک در بخش های 
مختلف صنعت نفت، ارتقا و بازسازی پاالیشگاه های ازبکستان با 
استفاده از توان فنی شرکت های ایرانی )ازبکستان دو پاالیشگاه 
نســبتاً کوچک بخارا و فرغانه را در اختیار دارد( دیگر محور این 
مذاکرات بوده اســت.در نهایت نیز  برای همکاری دو کشور در 
بخش های مختلف انرژی تفاهم نامه امضا شد.طبق اعالم وزارت 
نفت، هیات عالی رتبه ایران و ازبکســتان در این دیدار در زمینه 
اجرای مشترک طرح های پتروشیمی در ایران، انجام فعالیت های 
زمین شناســی و اکتشاف در حوزه نفت و گاز، عرضه محصوالت 
پتروشــیمی ایران در ازبکستان، مبادله نفت خام و فرآورده های 
نفتی، تحقیق مشــترک برای توسعه و تجاری سازی کاتالیزورها 
و مواد شــیمیایی برای کارخانه های پتروشیمی، ارائه کمک های 

مالی و حمایت از همکاری های بانکی برای توســعه صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی در هر دو کشــور، تأمین تجهیزات مورد نیاز 
صنعت نفــت و گاز، همکاری در زمینه ایجاد و تأمین تجهیزات 
آزمایشگاهی و تبادل دانش در حوزه صنایع شیمیایی نفت و گاز 

و تربیت نیروی انسانی ماهر در صنعت نفت به توافق رسیدند.

ایران آمــاده همکاری های مطلوب در حــوزه انرژی با 
ازبکستان است

سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری  هم در جریان این دیدار با 

اشاره به گفت وگوی وزیران نفت و ازبکستان و امضای تفاهم نامه 
میان دو کشــور ابراز امیدواری کرد گام های خوبی برای توسعه 
روابط در حوزه انرژی برداشــته شود. امضای اسناد جلوه خوبی 

از اراده دو کشور برای توسعه روابط در حوزه های مختلف است.
به گفته وی  آمادگی داریم با توجه به امکاناتی که در جمهوری 
اســالمی ایران وجود دارد، همکاری های خوبی در حوزه انرژی 
با ازبکستان داشته باشــیم.رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه با 
اراده ای که در ســطح سران دو کشور وجود دارد می توان سطح 
روابط تجاری تهران - تاشکند را از ۵۰۰ میلیون دالر فعلی سه تا 

چهار برابر افزایش داد، از آمادگی کشورمان برای صدور خدمات 
فنی و مهندسی و توسعه همکاری های ایران و ازبکستان خبر داد.

شاهد توسعه روابط اقتصادی و تجاری خواهیم بود
جهانبخش امینی - کارشــناس ارشد حوزه انرژی - در این باره 
ضمن اهمیت توسعه روابط بین المللی ایران در حوزه انرژی به 
ایسنا، گفت: باتوجه به اینکه اراده دولت بر این است که مراودات 
اقتصادی خود را نسبت به گذشته افزایش دهد و در حوزه روابط 
اقتصادی نیز به دنبال توسعه است، اظهار کرد: اینگونه توافقات 
کــه با اراده دو طرف اتفاق می افتد، منجر به پیشــرفت روابط 
اقتصادی، تجاری و سیاســی خواهد شد.وی ادامه داد: قطعا در 
همین راستا نیز زمانی که اراده دولت حمایت از این بخش است، 
سرمایه گذاری ها نیز توسعه می یابد و این مساله منجر به این 
خواهد شد که نسبت به گذشته سطح روابط اقتصادی و تجاری 
ایران افزایش پیدا کند.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان 
اینکه باتوجه به تمایل هر دو کشــور برای توسعه روابط شاهد 
هم افزایی در تبادالت، اقتصادی، تجاری و حتی سرمایه گذاری 
خواهیم بود، گفت: هرچند که برخی از کشورها به دالیلی مایل 
به تحقق این مســاله نیســتند، اما این اقدامات خیلی از برنامه 
های دشــمنان را خنثی می کند و منجر به توافقات خوبی نیز 
می شــود.امینی با بیان اینکه قطعا این مساله منجر به توسعه 
روابط ایران با ســایر کشورها نیز خواهد شد، اظهار کرد: زمانی 
که کشــورهای دیگر شاهد هستند که ایران در بخش تبادالت 
تجاری و اقتصادی با همســایگان مصمم است انگیزه پیدا می 
کنند و با خیال راحت تری وارد این مذاکرات و این تفاهم نامه 

ها خواهند شد.

منابع آگاه می گویند عربستان سعودی 
و روســیه که بزرگترین تولیدکنندگان 
نفت گروه اوپک پالس هســتند، ۱۰۰ 
دالر در هر بشــکه را قیمت مناســبی 
می بینند که اقتصــاد جهانی می تواند 
هضم کند.به گزارش ایســنا، ســازمان 
کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک(، 
روســیه و متحدان دیگر که به عنوان 
اوپک پالس شــناخته می شوند، بیش 
از ۴۰ درصد از ۱۰۰ میلیون بشــکه در 
روز تولید جهانی را تولید می کنند. این 
گروه از طریق سیاست تولید خود، نفوذ 
قدرتمنــدی روی  قیمت های جهانی 
نفــت دارد.اوپک پالس ســطح قیمت 
مورد ترجیح خود را علنا ابراز نمی کند. 
مقامات ارشــد در عربستان سعودی و 
روسیه در هفته های اخیر اعالم کرده اند 
که سیاست این گروه به تضمین برابری 
عرضه جهانی نفت با تقاضا متمرکز است 
نــه دفاع از یک قیمت خاص.یک منبع 
آگاه در اوپــک پالس بــه رویترز گفت 
تمرکز ما واضح اســت: بررسی تعادل 
عرضه و تقاضا طی یک مدت بیشتر از 
یک سال و اقال یک سال و نیم. عوامل 
متغیــر زیادی خــارج از کنترل وجود 
دارند که یکی از ایــن موارد کووید در 
سال ۲۰۲۰ و بحران مالی سال ۲۰۰۸ 
بوده اســت. بنابراین مــا باید محتاط 
بمانیم.یکــی از عوامــل کلیدی تعادل 
عرضه و تقاضا، قیمت است. هنگامی که 
تقاضا از عرضه فراتر می رود،  قیمت ها  
افزایش پیدا می کند و بالعکس. اظهارات 
اعضــای این گروه اوپــک و این که آیا 
عرضه را افزایــش یا کاهش می دهند، 
نشــان می دهد این تولیدکنندگان چه 
چیزی را بــازده معقول برای نفت خود 
می دانند.سه منبع دولتی و تحلیلگران 
به رویتــرز گفتند: ســیگنالهای اخیر 
نشان می دهد که ســطح قیمت مورد 
ترجیح برای نفــت برنت، حدود ۹۰ تا 
۱۰۰ دالر در هر بشکه است.این سطح 
قیمت، باالتر از سطح قیمت قبلی ۷۵ 
دالر اســت که ناظران اوپک پالس به 
عنوان قیمتی که این گروه مایل است 
مشاهده کند، تخمین زده بودند.نفت در 
طول ســه ماهه دوم بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ 

دالر در هر بشــکه معامله شد که باعث 
نگرانی دولتها در بسیاری از کشورهایی 
شد که با رشد کم سابقه نرخ تورم دست 
و پنجه نرم می کردند.آمریکا در اعمال 
نفوذ بر عربستان و تولیدکنندگان دیگر 
برای افزایش بیشتر تولید نفت و کنترل 
رشــد قیمتها در یک ســال گذشته، 
پیشتاز بوده اســت. اما تولیدکنندگان 
بزرگ نفت شــامل عربستان سعودی 
در هفته های اخیــر اظهاراتی را مطرح 
کردند تــا از  قیمت هــای نفت که در 
بحبوحه ضعیف شدن دورنمای اقتصاد 
جهانی و تقاضا برای سوخت، به حدود 
۹۰ دالر نزول کردند، حمایت کند.این 
اظهارات بــا تصویب کاهش تولید نفت 
اوپک به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز 
در اکتبر به اوج خود رسید که بسیاری 
از تحلیلگران، آن را به عنوان سیگنالی 
توصیف کردند که این گروه می خواهد 
از قیمت هــا در بــاالی ۹۰ دالر در هر 
بشــکه دفاع کند. قیمت نفت همسو با 
افزایش هزینه های مواد و تورم افزایش 
پیدا کرده است.به گفته یک منبع دیگر 
مطلع از مباحث دولت عربستان، قیمت 
نفت همسو با افزایش هزینه های مواد و 
تورم، باال رفته اســت؛ عواملی که ملزم 
می کنند تولیدکنندگان درآمد باالتری 
از نفت داشته باشند تا بودجه های خود 
را متعادل کنند. یکی از این ســه منبع 
آگاه بــه رویترز گفت: قیمت نفت نفت 
در ۱۲۰ تا ۱۳۰ دالر، قیمت پرریسکی 
اســت و عربســتان می خواهــد از آن 

جلوگیری کند. اما قیمت نفت در ۱۰۰ 
دالر تاثیر زیادی بر اقتصاد جهانی ندارد 
و عربستان سعودی از این قیمت راضی 
خواهد بود. اگرچه اکثر تولید کنندگان 
اوپک پــالس به درآمــد نفتی متکی 
هســتند و برای متعادل کردن بودجه 
خود، به ســطح قیمــت مختلفی نیاز 
دارند، عربستان سعودی و روسیه سقف 
قیمت رســمی ندارند. مقامات سعودی 
هرگز آشــکارا درباره یک هدف قیمت 
یا تمایلشان برای یک قیمت مورد نظر 

سالهاست که آشکارا صحبت نکرده اند.

درآمد بادآورده نفتی
 خزانه کشورهای نفتی شامل عربستان 
ســعودی، با ریزش قیمت نفت در اوج 
بحران پاندمی کووید در ســال ۲۰۲۰ 
خالی شــد. قیمت های باال کمک کرد 
آنها بتوانند دوباره خزانه های خود را پر 
کنند.صندوق بین المللی پول در آوریل 
پیش بینی کرد قیمت نفت سربه ســر 
عربستان ســعودی )قیمتی که در آن 
بودجه اش را متعادل خواهد کرد( ۷۹ 
دالر و ۲۰ ســنت در هر بشــکه است. 
عربستان ســعودی قیمت نفت سر به 
ســری که در نظر گرفته را اعالم نکرده 
است.کارن یونگ از موسسه خاورمیانه 
در واشــنگتن می گویــد: قیمت باالی 
۱۰۰ دالر، یــک ثروت سرشــار برای 
این کشور اســت. تصور می کنم سطح 
قیمــت مطلوب، باالی ۸۰ دالر اســت 
اما سیاســت مالی منعطف است. نفت 

در ۱۰۰ دالر همچنین برای شــرکتها 
در سراسر جهان به منظور حفظ سطح 
سرمایه گذاری مطلوب و تضمین تداوم 
برابری عرضه با تقاضا ضروری اســت. 
حتی پس از کاهش قیمت نفت به ۹۰ 
دالر، نفت نسبتا گران مانده است. نفت 
برنت که از سال ۲۰۱۴ پایین این سطح 
معامله نشده بود، تنها در فوریه به باالی 

۹۰ دالر بازگشت.

تخفیف های روسی
روسیه انگیزه های متفاوت تری نسبت 
به عربســتان سعودی برای قیمت نفت 
مطلوب خود دارد. این کشــور امسال 
مجبور شده است نفت خود را با تخفیف 
نســبت به قیمتهای پایه به خریداران 
در آســیا عرضه کند زیرا اروپا و آمریکا 
واردات نفت روســیه را ممنوع کرده را 
به تالفی جنــگ در اوکراین ممنوع یا 
بایکــوت کرده اند.بــه گفته یک منبع 
صنعتی آشنا از تفکرات روسیه، روسیه 
نفت کمتر از ۱۰۰ دالر را نمی خواهد تا 
این تخفیف ها را جبران کند. الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر روسیه، ایده 
که هرگونه تبانی قیمتی وجود دارد را 
رد کرده و ماه جــاری گفت: ما درباره 
ســاختار قیمت صحبت نمی کنیم اما 
درباره کافی بودن عرضه به بازار حرف 
میزنیم تا از یک سو عرضه مازادی وجود 
نداشته باشد و از سوی دیگر کمبودی 
ایجاد نشود.اوپک در گذشته تالشهای 
مختلفی برای حفــظ قیمت ها در یک 
ســطح خاص انجام داده است. در سال 
۲۰۰۹ ایــن گروه بــه مکانیزمی برای 
حفظ قیمت نفــت بین ۲۲ تا ۲۸ دالر 
متوسل شد. هنگامی که قیمت ها  چند 
ســال بعد به بیش از ۲۸ دالر افزایش 
یافت، این مکانیزم را رها کرد.همچنین 
عربستان سعودی و اوپک در گذشته به 
دفعات مختلف موافق نفت ۱۰۰ دالری 
بودند. عربستان سعودی برای نخستین 
بار در سال ۲۰۱۲ از نفت ۱۰۰ دالری 
استقبال کرد و مقامات سعودی در سال 
۲۰۱۸ در دیدارهــای خصوصی اظهار 
کردند که نفت ۸۰ تا ۱۰۰ دالر مطلوب 

است. 

سران اوپک پالس نفت کمتر از 
100 دالر نمی خواهند

ایده تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه که از سوی کشورهای صنعتی گروه 
هفت دنبال می شود ممکن است در تئوری درخشان به نظر برسد اما در عمل 
باعث آشــفتگی زیادی خواهد شد و احتماال قیمت های نفت را باالتر می برد.به 
گزارش ایسنا، جلوگیری از افزایش قیمت های نفت دقیقا هدف اصلی پشت ایده 
سقف قیمت است زیرا این مکانیزم، جریان نفت روسیه را با قیمت پایین تر حفظ 
می کند.چندین هفته است که گروه هفت سرگرم مذاکره درباره ایده معاف کردن نفت روسیه از ممنوعیت پوشش بیمه 
و فاینانس در صورت عرضه نفت این کشور در سقف قیمت مشخصی است که این گروه هنوز درباره آن به توافق نرسیده 
اســت.این امر مستلزم هماهنگی زیادی میان فراهم کنندگان بیمه دریایی و فاینانس اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا 
است اما این راحت ترین بخش از اجرای سقف قیمت خواهد بود. روسیه ممکن است تالش های فعلی خود برای داشتن 
نفتکشهای غیرغربی و بیمه گرانی که موافقت می کنند صادرات نفت و فرآورده های نفتی روسیه را بیمه کنند را مضاعف 
کند یا پوتین می تواند به راحتی به وعده خود برای توقف تمامی صادرات محصوالت انرژی شامل نفت خام، سوختها، 
گاز طبیعی و زغال ســنگ به کشورهایی که از ایده سقف قیمت برای نفت روسیه حمایت کرده اند، عمل کند.در هر 

صورت،  قیمت های نفت با اجرای تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه تا پایان سال میالدی جاری، احتماال بسیار باالتر 
خواهد رفت. روسیه با استفاده از ناوگان نفتکشها و خدمات بیمه غیرغربی، همچنان به فروش نفت خود به خریداران 
آسیایی مانند هند و چین ادامه می دهد و همزمان، عرضه به غرب را محدود کرده است.به گفته تحلیلگران، همچنین 
انتظار می رود روسیه با الگوبرداری از شیوه ایران، صادرات نفت پنهانی خود را با غیر فعال کردن فرستنده ها یا پنهان 
کردن مبدا نفت افزایش دهد.به گفته تحلیلگران شرکت انرژی اینتلیجنس، با این حال ناوگان نفتکشهای غیرغربی که 
روسیه می تواند بر آنها تکیه کند، کافی نیست. اگر روسیه حاضر نشود از خدمات دریایی مربوط به کشورهای گروه هفت 
استفاده کند، نفت روسیه باید توسط نفتکشهای غیرغربی حمل شود و نفتکشهای کافی برای حمل میلیون ها بشکه 
نفت روسیه وجود ندارد. در نتیجه عرضه نفت کمتر، قیمتها را باالتر می برد و فشار کمتری به روسیه وارد می شود.طبق 
گزارش انرژی اینتلیجنس، نفت روسیه که از خاور دور روسیه به آسیا می رود، توسط نفتکشهای روسی یا آسیایی حمل 
می شود، اما برآورد می شود روسیه ۴.۴۵ میلیون بشکه در روز نفت از بنادر خود در آرکتیک، دریای بالتیک و دریای سیاه 
صادر می کند و این صادرات، با استفاده از کشتیهای مرتبط با اتحادیه اروپا انجام می شود. یافتن نفتکشها و پوشش بیمه 
که ارتباطی با اتحادیه اروپا، گروه هفت یا کشورهای دیگر حامی مکانیزم سقف قیمت ندارند، برای این میزان صادرات 

نفت ممکن است تقریبا غیر ممکن باشد.گروه هفت اوایل سپتامبر تاکید کرد که ممنوعیت کامل خدماتی که حمل 
دریایی نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه به بازارهای جهانی را امکان پذیر می کنند را نهایی و اجرایی خواهند کرد. 
فراهم کردن چنین خدماتی تنها در صورتی مجاز خواهد بود که نفت و فرآورده های نفتی روسیه در یک قیمت مشخص 
یا پایین تر از آن که توسط ائتالف کشورهایی پایبند به اجرای سقف قیمت تعیین می شوند، فروخته شود. وزارت خزانه 
داری آمریکا هفته گذشــته، در دستورالعمل مربوط به سقف قیمت، اعالم کرد که سیاست سقف قیمت، سه هدف را 
دنبال می کند: حفظ عرضه قابل اطمینان نفت دریابرد روسیه به بازار جهانی، کاهش فشار صعودی بر  قیمت های  انرژی 
و کاهش درآمد فدراسیون روسیه از نفت. اگرچه در تئوری چنین طرحی هوشمندانه به نظر می رسد اما طرح سقف 
قیمت ممکن است در واقع به  قیمت های بسیار باالتر نفت منجر شود زیرا جریان تجارت را دوباره ملتهب خواهد کرد 
و صادرات نفت روسیه کاهش پیدا می کند.آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعالم کرد بازار 
نفت جهان باید خود را برای کاهش ۲.۴ میلیون بشکه در روز عرضه نفت روسیه پس از آغاز اجرای تحریم های اتحادیه 
اروپا آماده کند. یک میلیون بشکه در روز فرآورده های نفتی و ۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام باید بازارهای جدیدی 
پیدا کنند که ممکن است به کاهش بیشتر صادرات و تولید نفت روسیه منتهی شود. آژانس بین المللی انرژی انتظار 
دارد تولید نفت روسیه تا فوریه سال ۲۰۲۳ به ۹.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند که ۱.۹ میلیون بشکه در روز 
کاهش در مقایســه با فوریه سال ۲۰۲۲ خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی در اوت اعالم کرده بود تحریم های غربی 

تاثیر قابل توجهی روی تولید نفت روسیه نگذاشته زیرا مسکو، جریان صادرات نفت خود را به آسیا تغییر داده است.

فاجعه سیاست ضد روسی برای بازار نفت
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از ابتدای سال جدید میالدی؛
هزینه عبور از کانال سوئز ۱۰ تا ۱۵ درصد باال می رود

رئیس اداره کانال ســوئز، از افزایش ۱۵ درصدی هزینه های ترانزیت برای انواع کشــتی های عبوری از کانال ســوئز در ســال ۲۰۲۳ خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر اسامه ربیعی، رئیس اداره 
کانال سوئز، از افزایش ۱۵ درصدی هزینه های ترانزیت برای انواع کشتی های عبوری از کانال سوئز در سال ۲۰۲۳ خبر داد و این در حالی است که هزینه ترانزیت برای کشتی های فله خشک 
و کشتی های کروز ۱۰ درصد افزایش می یابد.سپهبد ربیعی در بیانیه ای بر تمایل برای اجرای یک استراتژی قیمت گذاری و بازاریابی متعادل و انعطاف پذیر تأیید کرد و گفت امکان ارائه خدمات 
ناوبری را برای عبور از کانال مطابق با سیاست مدلی فراهم می کند که حفظ رهبری کانال را تضمین می کند و آن را به بهترین، سریع ترین و کوتاه ترین انتخاب برای مشتریان در مقایسه با سایر 
روش های رقیب تبدیل می کند.وی در خصوص دالیل افزایش عوارض عبور کشتی های عبوری از کانال سوئز تصریح کرد: این تصمیم با توجه به پیگیری مستمر تحوالت تغییرات بازار در بخش 
حمل ونقل دریایی صورت می گیرد که بر ادامه آن نظارت دارد.سپهبد ربیعی افزود: تعیین هزینه کشتی های عبوری از کانال سوئز به عوامل متعددی از جمله میانگین قیمت انواع کشتی ها بستگی 

دارد و در این زمینه به افزایش زیاد و متوالی باربری اشاره کرد

گزیده خبر

تغییر ساعت های شیفت  کاری واحدهای 
تولیدی تهران

معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ساعت شروع 
به  کار شــیفت صبح واحدهای تولیدی و صنعتی تهران در مهرماه را اعالم کرد.

محمدرســول محمدیان در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بر اســاس مصوبات 
پنجمین جلســه شــورای هماهنگی ترافیک استان تهران ســاعت کار ادارات، 
واحدهــای تولیدی، مدارس و ... صرفا برای مهرماه ســال جاری شــهر تهران 
ابالغ شــد.به گفته وی به استناد این مصوبات ساعت شروع به  کار شیفت صبح 
کارخانجات و کارگاه ها شش صبح تعیین شد که متناسب با آن سایر شیفت های 
کاری نیز اصالح  می شود.معاون امور صنایع سازمان صمت تاکید کرد که زمان 
اجرای این ابالغیه صرفا در مهر سال جاری و هدف از آن روان سازی و جلوگیری 
از ترافیک صبحگاهی شهر است.وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری 
و هماهنگی واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی، شاهد روان سازی و کاهش 
ترافیک صبحگاهی معابر شــهر خصوصا هفته اول مهر ماه باشیم.گفتنی است 
پیش از این ســاعت شروع به  کار شــیفت صبح کارخانجات و کارگاه ها هشت 

صبح بوده است.

کمیته اقدام ارزی مصوب کرد؛
تمدید مهلت عدم اعمال محدودیتهای تجاری 

تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱
کمیته اقدام ارزی در مصوبه ای، مهلت عدم اعمال محدودیتهای تجاری تا پایان 
آذر ماه ســال ۱۴۰۱ را تمدید کرد.بــه گزارش خبرنگار مهر، کمیته اقدام ارزی 
در خصوص رفع محدودیت های صادرکنندگان کاالهای خارج از شــمول ایفای 
تعهدات ارزی و آخرین مهلت رفع تعهــد ارزی صادرات از محل ورود موقت تا 

پایان مهر ماه ۱۴۰۱ مصوبات تازه ای ابالغ کرده است.
در این ابالغیه آمده است: ۱. با توجه به پایان مهلت تعیین شده )پایان شهریور 
مــاه ۱۴۰۱( در مصوبه ۶۹ کمیته اقدام ارزی »در خصوص رفع محدودیت های 
صادرکنندگان کاالهای خارج از شــمول ایفای تعهدات ارزی )به شرح زیر(«،- 
مصوبه ۶۲ کمیته اقدام ارزی: »چنانچه تمام یا بخشــی از کاالی وارداتی به هر 
دلیلی از جمله معیوب بودن، فساد، عدم دارا بودن استانداردهای الزم و یا انصراف 
از خرید کاال، از طریق رویه صادرات قطعی از کشــور خارج شود، معادل ارزش 
کاالی وارداتی )کاالی جایگزین از محل بند ۲ ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات( با تأیید اصالت پروانه های وارداتی توسط گمرک ایران 

مشمول ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات نمی گردد«
- مصوبه ۶۷ کمیته اقدام ارزی: »چنانچه کاالیی به منظور تعمیر طی اظهارنامه 
صدور موقت از کشور خارج شود و به دلیل عدم قابلیت تعمیر و غیر قابل استفاده 
بودن به کشــور بازنگردد و اظهارنامه صــادرات موقت تبدیل به صادرات قطعی 
شود و یا کاالیی که اشتباهاً تحت رویه صادرات قطعی به منظور تعمیر از کشور 
خارج شود، منوط به تأیید مراتب توسط دستگاه تخصصی ذیربط، مشمول ایفای 

تعهدات ارزی نخواهد بود.«
»مهلت عدم اعمال محدودیت های تجاری تا پایان آذر ماه ســال ۱۴۰۱ تمدید 

شد.«
۲. »با توجه به ضرورت تعیین تکلیف پروانه های صادراتی رفع تعهد نشده سنوات 
۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ بــه صادرکنندگان کاال از محل پروانه های ورود موقت که 
صادرات از محل ورود موقت آنها مربوط به بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه سال ۹۷ 
لغایت تا پایان ســال ۱۴۰۰ است و تاکنون حسب مصوبه سی و دومین جلسه 
کمیته اقدام ارزی مورخ ۹ خرداد ســال ۱۴۰۰ نسبت به ارائه اطالعات خود به 
گمرکات ورود موقت کننده اقدام نکرده اند تا پایان مهر ماه ســال جاری مهلت 
داده می شود وفق مصوبه مذکور اقدام و موضوع را از گمرکات ورود موقت کننده 
پیگیری کند. بدیهی است پس از مهلت مزبور از پذیرش درخواست های مربوط 
به بازه زمانی یاد شــده در گمرکات اجرایی و ارســال اطالعات به بانک مرکزی 

خودداری خواهد شد.
صادرکنندگان از محل ورود موقت در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ تا پایان سال 

جاری جهت اقدام وفق مراتب فوق مهلت خواهند داشت.«

قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا:
اصالح رویکردهای سازمانی با محوریت 

مشتری مداری اولویت سایپا است
قائم مقام مدیر عامل گروه ســایپا در نشست هم اندیشــی مدیران ارشد گروه 
خودروســازی سایپا با نمایندگی های اســتان مازندران گفت: از نقطه نظرات و 
پیشنهادات سازنده که منجر به استفاده بهتر از خدمات مشتریان و جلب رضایت 
و آرامش بیشــتر مشــتری و رونق و گسترش کســب و کار نمایندگی ها شود 
استقبال می کنیم.به گزارش سایپانیوز، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی 
خودرو در استان مازندران نشست هم اندیشی مدیران ارشد گروه خودروسازی 
سایپا در حوزه فروش و خدمات پس از فروش با جمعی از نمایندگی های استان 
مازندران برگزار شــد.در این مراســم غالمرضا دفتری، گفت: تالش گروه سایپا 
در اصالح رویکردها در ســازمان است که در این مسیر محوریت اصلی مشتری 
مداری اســت.او تصریح کرد: تغییر ساختار در شبکه فروش و خدمات فروش و 
هر آنچه به این زنجیره پیوند می شود، در گروه سایپا شروع شده است.قائم مقام 
مدیرعامل ســایپا گفت: پیش نیاز رسیدگی به امور مشتریان، رسیدگی به امور 
شــبکه خدمات پس از فروش است و اگر بخواهیم مشتری راضی داشته باشیم 
باید شبکه راضی داشته باشیم.او در خصوص کیفیت قطعات و نحوه ارائه خدمات 
خاطر نشان کرد: تاکید مدیرعامل گروه سایپا بر تولید و عرضه خودروهای بدون 
ایراد است و خودروسازان و قطعه سازان ما به این جهت در تالش هستند.دفتری 
تولید اقتصادی را از موارد مورد تاکید مدیریت ارشــد گروه سایپا عنوان کرد و 
گفت: تولید خودروهای اقتصادی بســیار مهم و حائز اهمیت اســت که بتوانیم 
خودروهایی را تولید کنیم که حداقل زیان دهی را داشــته باشــند و به همین 
منظور توقف تولید ساینا و تیبا را در دستور کار قرار دادیم.قائم مقام مدیرعامل 
گروه ســایپا گفت: متاسفانه در سال های گذشته در زمینه تولید موتور سرمایه 
گذاری خوبی در سایپا صورت نگرفته است که برای رفع این مشکل با  پیگیرهای 
مدیریت ارشد گروه، تالشها برای تولید اولیه موتور۱۶۰۰ سی سی و ۱۶ سوپاپ 
در حال انجام اســت.او افزود: در خصوص خودروهای وارداتی مذاکراتی با شرکا 
صورت گرفته است و این موضوع به وزارتخانه اعالم شده و در صورت تایید شدن 
در آینده اعالم خواهد شد.قائم مقام مدیرعامل سایپا در خصوص همکاری و ادغام 
شبکه نمایندگی ها و بهره گیری از پتانسیل دو خودروساز بزرگ کشور گفت: از 
ســال گذشته مذاکراتی در جهت اتحاد دو خودروساز بزرگ کشور سایپا و ایران 
خودرو انجام شده است و در تالش هستیم از توان و امکانات یکدیگر بهره ببریم و 
برهمین اساس و به منظور کاهش هزینه ها و افزایش تعداد نمایندگی ها، زمینه 
های همکاری در حال شناســایی است.دفتری در خصوص برگزاری نشست هم 
اندیشی با نمایندگی ها گفت: سال ها بود که چنین فضایی جهت تعامل با شبکه 

نمایندگی های استان ها ایجاد نشده بود .

وزارت صمت:
پیامک های رجیستری وصل شد

وزارت صمــت اعــالم کــرد که 
اختــالالت چنــد روز اخیــر در 
ارسال پیامک های رجیستری حل 
شده است.به گزارش ایسنا، اخیرا 
گزارش هایی از اختالل گســترده 
در پیامــک رجیســتری موبایل 
منتشــر و علت آن اختالفات مالی اپراتورها با دســتگاه های 
دولتی عنوان شده بود. موضوعی که حمید محله ای- مدیرکل 
دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، نیز آن 
را تایید کرده اســت.این مقام مسئول با اشاره به قانون تعیین 
تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته که 
برای خدمات سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، کمیسیون تنظیم 
مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین 
۱۴۰۰ ایــن مصوبه به قوت خود باقی بــود و تعرفه خدمات 
رجیستری تلفن همراه را مشخص می کرد؛ اما مسئوالن وقت 
وزارت ارتباطات با این اســتدالل که این هزینه را باید دولت 
بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، 
اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد. بنابراین مشکل این است 
که در حــال حاضر نه بودجه تعیین شــده و نه مصوب های 
در کمیسیون در دسترس است.البته محله ای ابراز امیدواری 
کرده که ظرف چند روز آینده، وزارت صمت با سازمان تنظیم 
مقررات وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برســد و این مشکل 
به طور اساســی حل شود.او همچنین از اپراتورها خواسته که 
نگران پرداخت هزینه های خود نباشند. چراکه عدم پرداخت به 
دلیل موانع قانونی بوده که به زودی با همکاری سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شــد.گفتنی اســت 
پیامک رجیستری حاوی استعالم اصالت تلفن همراه به منظور 
بررســی قانونی بودن، نو یا دست دوم بودن، مشخصات فنی 
دســتگاه، اطالعات نشان تجاری، مدل، شرکت گارانتی کننده 
و نظایر آن اســت. گوشی هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی 
بودن گوشــی دریافت کنند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشته و 
پس از آن از شــبکه ســرویس نخواهند گرفت.بنابراین قطع 
پیامک منجر به عدم آگاهی از اصالت دســتگاه می شــود و 
می تواند خریداران را با مشکالت جدی مواجه کند.مشتریان 
می توانند قبل از خرید تلفن همراه، با پیامک کردن شناسه ۱۵ 
رقمی IMEI )که روی جعبه تلفن همراه درج شــده است( به 
شــماره ۷۷۷۷، اصالت تلفن همراه را استعالم کنند. به طور 
کلی انجام فرآیند استعالم اصالت از طریق درگاه های ارتباطی 

سامانه همتا امکان پذیر است.

سرنوشتخودروهایخارجیچهمیشود؟
تکلیف حدود ۲۴۰۰ خودروی خارجی مانده در گمرک همچنان 
مشــخص نیست و درحالی که تعدادی از آن ها در مراجع قضایی 
درحال پیگیری هســتند، مدتیســت که از فروش تعداد دیگری 
از ایــن خودروها به مناطق آزاد کیش و قشــم صحبت به میان 
امده اســت. از طرف دیگر گمرک از تعیین تکلیف بیش از هزار 
خــودرو توقیفی در گمرک طی روزهای آینده خبر داده اســت.
در این راســتا، عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل ســازمان جمع 
آوری و فــروش اموال تملیکی، در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
به وضعیت خودروهای وارداتی اظهار کــرد: این خودروها به دو 
دســته تقسیم می شود. یک دسته خودروهای قاچاق هستند که 
برای فروش نیاز اســت که رای قطعی از مرجع قضایی به مرجع 
رسیدگی کننده صادر شود یا دستور فروش داشته باشد. خودروها 
مربوط به پرونده ثبت سفارش خودروها در دادگاه انقالب تهران 
است. دستوراتی صادر شده است، زمانی که مقدمات فراهم شود 
از ســوی وزیر اطالع رسانی خواهد شد.وی ادامه داد: دسته دیگر 
خودروهای متروکه هستند که وضعیت آن ها در مصوبه ای توسط 
دولت درحال بررســی است. اگر دولت مصوب کند این خودروها 
به مناطق آزاد کیش و قشم فروخته خواهد شد. این موضوع مورد 

تقاضای دبیرخانه مناطق ازاد هم هست.

تعیین تکلیف بیش از هزار خودرو توقیفی در گمرک طی 
روزهای آینده

در این راستا، روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک اخیرا اعالم کرده 
است که: بر اساس تصمیمات اخذ شده و مکاتبات دادستانی قرار 
اســت بیش از ۱۰۶۲ دستگاه خودروی موســوم به پرونده ثبت 
سفارش  در اماکن بندری و گمرکات کشور، طی روزهای  آینده 

برای مزایده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.وی افزود: 
گمرک ایران با ابالغ تصمیم دادســتانی بــرای  ۱۰۶۲ خودروی 
موسوم به پرونده ثبت ســفارش از  گمرکات اجرایی خواست تا 
فرایند تحویل  خودروهای مذکور را به نماینده  ســازمان اموال 
تملیکــی بــرای انجام  مزایــده انجام  دهنــد. خودروهای فوق 
اتومبیل هایی هســتند که   فاقد ثبت ســفارش بودند  که باید 

تعیین تکلیف آن ها به زودی مشخص می شد.به گفته او، بر اساس 
رای دادگاه و بخشنامه ششــم شهریور گمرک باتوجه به دعوت 
نامه ای که دادســتانی تهران برای مزایده ۱۰۶۲ دستگاه خودرو 
پرونده موســوم به ثبت سفارش انجام شــده است و قرار شد در 
گمرکات انزلی، قم، بندر لنگه، گمرک غرب تهران، گمرک تهران 
)شهریار(، استان فارس، بوشــهر، گناوه، شهید باهنر هرمزگان، 

مازنداران و خرمشــهر که این خودروهــا در این اماکن بندری و  
گمرکات هســتند که باید فرایند تحویل خودروها تا ۲۷ شهریور  
از این اماکن  به نمایندگان  ســازمان جمع آوری و فروش  اموال 
تملیکی حداکثر  تکمیل شــود. بر اســاس این گزارش و به نقل 
از روابــط عمومی گمرک، لطیفی گفت: بر اســاس مکاتبه مرکز 
مبارزه با جرایم ســازمان یافته گمرک ایران به گمرکات اجرایی  
از روز دوشــنبه ۲۲ شهریور  به مدت ۱۰ روز   ادارات  استاندارد 
و محیط زیست  می بایســت نماینده خود را به محل نگهداری 
خودرو های فوق  اعزام کنند تا گواهی تائید را برای  راهور صادر 
کنند.سخنگوی گمرک کشور ادامه داد: بر اساس مصوبات دولت 
ترخیــص خودروهایی که حجم موتور آن ها باالی ۲۵۰۰ ســی 
ســی بوده  یا خودروهای آمریکایی یا خودروهایی که به سفارش 
آمریکا ساخته شدند ممنوع است و ظاهرا سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی نیز برای خودروهای قاچاق یا فاقد مدارک 
مثبتــه ورود برای این نوع خودروها، انهــدام  فنی را دنبال می 
کند  و موتورهای این خودروها نیز جهت استفاده از فناوری های 
موجود در اختیار دانشکده های مهندسی و فنی کشور قرار خواهد 
گرفت تا دانشجویان در حوزه هایی همچون مهندسی معکوس از 
آن ها استفاده کنند. بر اساس این گزارش، بر اساس این گزارش، 
خودروهای وارداتی دپو شده از سالها قبل از ممنوعیت واردات و 
در نتیجه تصمیــم یکباره برای ممنوعیت، در گمرک  بالتکلیف 
باقی مانده اند. در این راســتا، بیش از ۱۲ هزار خودروی دپو شده 
در گمــرک که درنهایت با چند مصوبه و تمدید زمان، از دی ماه 
۱۳۹۷ تا شــهریور ۱۳۹۹ تعداد زیادی از آن ترخیص شــد ولی 
بخشــی دیگر به دالیل مختلف، ترخیص نشد و مدت هاست در 

انبارها مانده است.

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 
ســازمان راهداری با اشاره به مذاکرات بین 
تهران و ایروان درباره احداث پروژه »ترانشه 
۴« به عنوان مسیر تجاری جایگزین اظهار 
داشت: این پروژه بلندمدت، بزرگراه جدیدی 
است که از منطقه گاجاران و قاپان شروع و 
از این مسیر جدا و به سمت ایروان می رود. 
این مســیر فاصله زیادی از قره باغ دارد اما 
باتوجه به شرایط جغرافیایی و ابنیه های زیاد 
تعریف شده در پروژه، هزینه زیادی در پی 
خواهد داشت.جواد هدایتی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت حمل 
ونقل تجاری بین کشورمان با آذربایجان و 
ارمنســتان پیش از اعالم آتش بس اظهار 
داشت: به طور کلی روابط تجاری و اقتصادی 
ایران با حوزه قفقاز متشــکل از سه کشور 
آذربایجان، ارمنستان و گرجستان با توجه 
به مقایس جمعیت و اقتصاد منطقه روابط 
خوب و رو به افزایش بوده  است، اما هرگونه 
تنش منجر به بهم خــوردن ثبات منطقه 
می شــود و حوزه تجارت ما را دســتخوش 
تغییــر می دهد.وی ادامــه داد : این فرایند 
ذات تجارت اســت که با هــر گونه ناامنی 
رابطه عکس داشته باشد.مدیرکل ترانزیت 
و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری 

گفت: در تنش اخیر به دلیل بُعد مســافت 
مرزهای کشــورمان با منطقه درگیر تنش 
در آذربایجان، این تنش ها اثر مستقیمی با 
مرزهای ایران نداشــت اما در مسیر نوردوز 
با کشور ارمنستان از آنجایی که این مسیر 
فاصله زیادی با پایتخت ارمنســتان ندارد و 
در مجاورت مناطق درگیر تنش قرار داشت 
از لحــاظ روانی تاثیراتــی در بخش تردد 
تجاری داشــت اما در طول مدت تنش مرز 
ایران با ارمنســتان و آذربایجان بسته نشد 
و جریان تجاری و مســافری با مالحظاتی 
برقرار بود. هدایتی با اشــاره به توافق ایران 
و ارمنســتان برای انجــام پروژه های کوتاه 
مدت و بلندمدت در جهت احداث راه اندازی 
مســیر جایگزین و آلترناتیو برای دور زدن 
آذربایجان و برقــراری روابط تجاری بدون 

عبور از آذربایجان تاکید کرد: در مذاکرات 
بین تهران و ایروان ســه پروژه کوتاه مدت 
و بلندمــدت برای احداث مســیر آلترناتیو 
تعریف شده اســت که یکی از پروژه ها برای 
مسیر آلترناتیو در شــرایط اضطرار همان 
جاده تاتو اســت. وی افزود: جاده تاتو یک 
مســیر فرعی و روستایی محسوب می شود 
و در تکرار شــرایط سال گذشته در صورت 
انسداد مســیر تجاری از سوی آذربایجان، 
جاده تاتــو می تواند مســیر آلترناتیو بین 
ارمنســتان و ایران باشــد. البته این مسیر 
شــرایط سختی در فصل ســرما دارد و در 
ســال گذشته این مســیر جایگزین بدون 
تغییر مشــخصات فنی، آســفالت و خشی 
مشکالت حل شد و اتوبوس و ناوگان باری 
تا ۱۰ چرخ امکان تردد از این مسیر را دارند. 

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 
ســازمان راهــداری با بیان اینکــه پس از 
زمستان سال گذشته بخشی از روسازی این 
جاده از بین رفت، گفت: دولت ارمنســتان 
به دنبال تعریض و ارتقای مشخصات فنی 
جاده تاتو اســت و قرار بر این شده که این 
اقــدام را با منابع و امکانات فنی خود انجام 
دهد. هدایتی درباره پروژه دیگر برای ایجاد 
مسیر جایگزین ادامه داد: پروژه دیگر به ۱۲ 
کیلومتری است که در خاک آذربایجان قرار 
گرفته و یک واریانتی برای آن طراحی شده 
و شرکت مشاور ایرانی مطالعات این پروژه را 
انجام و نقشه  ای را پیشنهاد داده  است و قرار 
بر این شده که ارمنستان با توجه به منابع 
مالی خود و شــرایط اقلیمی این پیشنهاد 
را مورد بررســی قرار دهد. وی با اشــاره به 
مذاکرات بین تهران و ایروان درباره احداث 
پروژه »ترانشــه ۴« به عنوان مسیر تجاری 
جایگزین  اظهار داشت: این پروژه بلندمدت، 
بزرگراه جدیدی است که از منطقه گاجاران 
و قاپان شروع و از این مسیر جدا و به سمت 
ایروان می رود. این مســیر فاصله زیادی از 
قره باغ دارند اما باتوجه به شرایط جغرافیایی 
و ابنیه هــای زیاد تعریف شــده در پروژه، 
هزینه زیادی در پی خواهد داشت.مدیرکل 
ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ســازمان 
راهداری تاکید کرد: دولت ارمنستان سعی 
دارد برای اجرای این پروژه از بانک اتحادیه 
اروپــا وام بگیرد و درصــورت تامین مالی، 

ساخت این پروژه ۶ سال زمان خواهد برد.

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری:

 توافق تهران و ایروان برای 3 مسیر آلترناتیو

رئیس سازمان توســعه تجارت ایران گفت: 
آذرماه بحث های کارشناسی مربوط به تجارت 
آزاد با اتحادیه اوراسیا را نهایی خواهیم کرد 
و مورد امضا قرار می گیرد و برای تصویب به 
مجالس می رود.به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان پاک در یک گفت و گوی 
تلویزیونی درباره رفع موانع مبادالت مالی و بانکی میان کشورهای عضو شانگهای، 
اظهار کرد: رؤســای جمهور عضو پیمان، اعضای ناظر و شرکا صحبت های خوبی 
را در این زمینه مطرح کردند.رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: در چند 
مورد تاکیداتی صــورت گرفت که یکی از این موارد، تجارت کاال بود تا از فرصت 
اجالس استفاده و برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو شانگهای اقدامات الزم 
انجام شود. در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱، رشد قابل توجهی در خصوص صادرات 
با اعضای شانگهای داشتیم و صادرات ما بیش از ۹ میلیارد دالر بود. این نشان از 
دیپلماسی فعال در خصوص کشورهای عضو شانگهای دارد.پیمان پاک ادامه داد: 
در جلساتی که رئیس جمهور با رؤسای کشورهای عضو شانگهای داشت، بر توسعه 
تجارت و رفع موانع و چالش ها تاکید شد. در بحث مالی و بانکی با کشورهایی مثل 
روسیه، بالروس و قزاقستان، اقدامات خوبی انجام داده ایم تا از مسیرهای جایگزین 

اســتفاده کنیم. عالوه بر این حذف دالر و یورو در دستور قرار داده خواهد شد و 
به طرف های مقابل پیشنهاد استفاده از بیمه ها و کانال های مالی جدید که بانک 
مرکزی ما در نظر گرفته، ارائه شــد.معاون وزیر صمت تصریح کرد: رئیس جمهور 
تاکید بر توسعه تجارت آزاد دارد، ما تجربه خوبی را در حوزه اوراسیا داشتیم. ۸۰ 
درصد اقدامات به نتیجه رسیده، آذرماه بحث کارشناسی را نهایی خواهیم کرد و 
مورد امضا قرار می گیرد و برای تصویب به مجالس می رود. این اولین تجربه تجارت 
آزاد ما خواهد بود، کشــورهای اوراســیا که اکثراً عضو سازمان شانگهای هستند 
و رئیس جمهور پیشــنهاد دادند که بحث تجارت آزاد را در حوزه شــانگهای نیز 
دنبال کنیم.وی گفت: موضوع دیگری که رئیس جمهور مطرح کردند، اســتفاده 
از ظرفیت های ترانزیتی بین اعضای ســازمان شانگهای است. ما کریدور شمال-

جنوب را داریم و در چنــد ماه اخیر بر آن تمرکز کردیم و ظرفیت های ترانزیتی 
را توســعه دادیم اما حجم کار وسیع اســت و نیازمند مشارکت اعضای شانگهای 
اســت.پیمان پاک با بیان اینکه اعضای سازمان شــانگهای آمادگی خود را برای 
مشــارکت در توسعه زیرساخت ها اعالم کردند، درباره جذب سرمایه گذاری، بیان 
کرد: در جلســه رئیس جمهور کشــورمان با رئیس جمهور روسیه، در خصوص 
کریدور شمال-جنوب بحث و بر دو موضوع تاکید شد، موضوع اول تکمیل خطوط 

راه آهن رشت-آستارا و موضوع دوم افزایش ناوگان دریایی در خزر و توسعه بنادر 
شــمالی خزر بود.رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در حوزه شرق-غرب 
صحبت های جدی با کشور چین مطرح شد تا این ظرفیت ها را توسعه دهیم. در 
حال حاضر ظرفیت هایی را برای توسعه کاالیی داریم اما وقتی بخواهیم تجارت را 
با کشورهای عضو شانگهای توسعه دهیم باید زیرساخت هایمان را توسعه دهیم و 
به ابزارهایی مانند کشتی، واگن و … نیاز داریم.وی افزود: در حوزه بحث های نرم و 
گمرکات، مشابه توافق نامه ای که چند ماه گذشته بین ۳ کشور ایران، آذربایجان و 
روسیه امضا شد، با سایر کشورها نیز مذاکراتی انجام شده است. تمام این اقدامات 
منجر به توسعه تجارت و ایجاد درآمد پایدار برای جمهوری اسالمی می شود.پیمان 
پاک درباره تشکیل بازار برق منطقه شانگهای، گفت: بزرگ ترین تولید کنندگان 
انرژی جهان، از جمله ایران و روسیه عضو اتحادیه شانگهای هستند و بزرگ ترین 
مصرف کنندگان انرژی جهان مانند چین و هند نیز عضو اتحادیه هستند. رئیس 
جمهور اشاره به این موضوع داشت که باید ساز و کاری برای همکاری های پایدار 
در حوزه امنیت انرژی تعریف شود. باید در سایر حوزه های انرژی امکان مبادالت 
پایدار انرژی وجود دارد و باید مسئله تأمین انرژی امن و پایدار شود.رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه موضوع امنیت غذایی نیز در این دیدارها مورد 
تاکید قرار گرفت، خاطرنشــان کرد: رئیس جمهور به موضوعاتی مانند سالمت و 
استفاده از ظرفیت های ایران در حوزه سالمت تاکید کردند، تا صادرات تجهیزات 
پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی و خدمات گردشگری سالمت به کشورهای عضو 

شانگهای توسط ایران صورت گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت:

تجارتآزادبااوراسیاآذرماهنهاییمیشود
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براساس گزارش استاتیستا؛
اکثر کشورها در سال ٢٠٢٢ نرخ بهره خود را 

افزایش دادند
قیمت های مصرف کننده در سراســر جهان به طور قابل توجهی در حال افزایش 
اســت و مردم فشار شدید افزایش قیمت ها را احساس می کنند.به گزارش اقتصاد 
آنالین، بانک های مرکزی توانایی مقابله با این امر را از طریق سیاســت های پولی 
دارند - با افزایش نرخ های بهره.از اوایل ســپتامبر ٢٠٢٢، اکثر بانک های مرکزی 
در سراسر جهان افزایش نرخ بهره را انجام داده بودند - برخی افزایش های محدود 
و برخی دیگر نســبتا بزرگ.برخی کشــورها نیز نرخ بهره را کاهش دادند. اما این 
کشورها اغلب کشــورهایی بودند که آشفتگی شدید اقتصادی را تجربه می کردند 
یا کشــورهایی بودند که تا حدی از بازارهای جهانی دور شــده بودند.در مواجهه 
با تورم، بانک مرکزی اروپا برای اولین بار در یازده ســال گذشــته در ماه جوالی 
نرخ بهره را افزایش داد، اما نرخ بهره بانک مرکزی همچنان در اروپا پایین اســت. 
فدرال رزرو ایاالت متحده، که مانند بانک مرکزی اروپا برای مدت طوالنی به صفر 
پایبند بود، نرخ بهره را با شدت بیشتری افزایش داد زیرا ایاالت متحده تحت تأثیر 
تورم شــدیدتر از بسیاری از کشورها قرار گرفت.ترکیه و چین از جمله کشورهایی 
هســتند که در سال ٢٠٢٢ نرخ بهره را کاهش دادند و اکنون نرخ کمتری نسبت 
بــه اول ژانویه ٢٠٢٢ دارند. اقتصاد چین با تورم باال دســت و پنجه نرم نمی کند 
اما با ریســک های زیادی من جمله کمبود انــرژی، ویروس کرونا و مصرف پایین 
مواجه است. بر اســاس گزارش بلومبرگ، بانک خلق چین احتماالً سیاست پولی 
خود را تســهیل کرده و با فراهم کردن نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی حمایت 
خواهد کرد.سیاســت پولی رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه مورد انتقاد 
کارشناســان بلومبرگ قرار گرفته و آن را »غیر متعارف« توصیف می کنند. بانک 
مرکزی ترکیه اخیراً نرخ بهره اصلی خود را کاهش داده است. اردوغان آشکارا بر این 
عقیده است که نرخ های بهره باال برعکس باعث افزایش تورم می شود، در حالی که 

نرخ های پایین باعث تحریک وام ها و سرمایه گذاری ها می شود.

روسیه و هند تجارت با روپیه را آغاز می کنند
رئیس فدراســیون ســازمان های صادراتی هند )FIEO( گفت که هند به زودی تجارت روپیه با 
روسیه را آغاز خواهد کرد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که بانک دولتی هند با ساده سازی 
مکانیزم پرداخت جدید موافقت کرد.به گزارش ایلنا از راشــاتودی، رئیس فدراسیون سازمان های 
صادراتی هند )FIEO( گفت که دهلی به زودی تجارت روپیه با روسیه را آغاز خواهد کرد. این اقدام 
پس از آن صورت می گیرد که بانک دولتی هند با ســاده سازی مکانیزم پرداخت جدید موافقت 
کرد.شاکتیول گفت: » بانک دولتی هند برای تسهیل تجارت با روسیه، روپیه را مطرح کرد و برخی 
بانک های دیگر نیز عالقه نشان داده اند«در ماه ژوئیه، بانک مرکزی هند، بخشنامه ای را صادر و از 
وام دهندگان ملی خواست تا ترتیبات بیشتری را برای معامالت واردات و صادرات به روپیه ارائه 
کنند. این اقدام برای کاهش وابستگی روپیه به دالر نیز به عنوان انگیزه ای برای تقویت تجارت با 
مسکو تلقی می شود.صادرات هند به روسیه در ماه آوریل تا جوالی به دلیل تحریم های گسترده 
غرب علیه مســکو حدود یک سوم کاهش یافت.اما به گفته شاکتیول، تجارت به روپیه می تواند 

صادرات هند به روسیه را به حدود 5 میلیارد دالر در سال مالی جاری افزایش دهد.

افزایش ۳ برابری نرخ تورم منطقه یورو
تورم ساالنه منطقه یورو در ماه آگوست در بحبوحه بحران انرژی به ۹.۱ درصد رسید.به گزارش 
ایسنا به نقل از اکونومیک، آمارهای رسمی نشان داد که در بحبوحه بحران انرژی ناشی از جنگ، 
نرخ تورم ساالنه منطقه یورو در ماه آگوست به ۹.۱ درصد رسید که این رقم در ماه جوالی ۸.۹ 
درصد بود که رقمی صعودی محســوب می شــود.نرخ تورم ساالنه در سال گذشته به میزان سه 
درصد بود.اداره آمار اتحادیه اروپا، یورواستات گفت: در ماه آگوست، بیشترین سهم در نرخ تورم 
ساالنه منطقه یورو انرژی و پس از آن مواد غذایی، الکل، تنباکو، خدمات و کاالهای صنعتی غیر 
انرژی بوده است.بدون احتساب انرژی، غذا، الکل و تنباکو، تورم اصلی از چهار درصد در ماه جوالی 
به ۴.۳ درصد افزایش یافت. کمترین نرخ ساالنه تورم در فرانسه )۶.۶ درصد(، مالت )۷.٠ درصد( 
و فنالند )۷.۹ درصد( بود.باالترین نرخ تورم ساالنه در استونی )٢5.٢ درصد(، لتونی )٢۱.۴درصد( 

و لیتوانی )٢۱.۱ درصد( ثبت شده است. قیمت مصرف کننده ماهانه ٠.۶ درصد افزایش یافت.

گزیده خبر

هادی حیدری، مدیر ریسک و مطالعات 
اقتصادی بانک کارآفرین شد

مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه رعایت قوانین و مقررات درون سازمانی 
باید راهبرد اصلی مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی باشد خواستار مطالعه 
بر موضوعاتی شــدکه روی زندگی و اقتصادکشور تاثیر قابل توجهی دارد.به 
گــزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ با حضور احمد بهاروندی مدیرعامل، 
محمدرضا خورسندی و مسعود شریفات اعضا هیات مدیره، سهراب صادقی 
معاونت امور بانکی و همکاران مدیریت ریســک و مطالعات اقتصادی بانک 
کارآفرین، جلسه معارفه هادی حیدری به عنوان مدیریت ریسک و مطالعات 
اقتصادی برگزار شد.دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین در این 
مراســم با اشاره به اهمیت واحد مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی گفت: 
این واحــد یکی از مهمترین بخش ها برای هر بانک و البته اقتصاد اســت.

مطالعات و تحقیقات این واحدعالوه بر بانک ها برای اقتصادکشــور هم مهم 
اســت و باید در عین رعایت قوانین و مقررات درون ســازمانی به فکر تعالی 
ســازمان و کشور باشد. بهاروندی در ادامه تصریح کرد: امروزه اقتصاد کشور 
نیازمند ســرمایه انسانی اســت و آنچه می تواند اقتصاد کشور و آینده آن را 
بســازد، همین سرمایه انســانی متخصص و البته ثبات مدیریت است. نگاه 
به اقتصاد از گذشــته تا کنون نشــان می دهد که آنچه می تواند باعث عبور 
از تکانه های اقتصادی شــود، ثبات مدیران اقتصادی اســت.مدیرعامل بانک 
کارآفریــن همچنین افزود: تغییر مدیران در رده های باال، موجب عدم ثبات 

تصمیم گیری و اجرا می شود. 

معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران تاکید کرد:
بازنگری پروژه های بانک با مضامین 

استراتژیک
عضــو هیات عامل و معاون برنامــه ریزی و تحول بانک ملی ایران با تاکید بر 
اینکه اجــرای پروژه های راهبردی بانک یکی از اهداف مهم ماســت، گفت: 
این پروژه ها با مضامین اســتراتژیک بانک در حال بازنگری هســتند.محمد 
شــیریجیان در گفت و گو با خبرنــگار روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان 
اینکــه قلب و مغز بانک در معاونت برنامه ریزی و تحول اســت، افزود: اخیرا 
مدیریت عامل بانک ۳۸ اولویت جدی را برای بانک تعیین کرده اســت که به 
عنوان مبنای عملکرد واحدها قرار گرفته و در قالب مضامین استراتژیک بانک 
دیده می شــوند.وی تصریح کرد: در ســال جاری، پروژه های بانک با دقت و 
همت بیشتری پیش می روند و در حوزه ارزیابی عملکرد هم تعامالت خوبی 
با معاونت شعب و مجموعه ستاد داشته ایم.عضو هیات عامل و معاون برنامه 
ریزی و تحول بانک ملی ایران اظهار کرد: همچنین امسال برای نخستین بار 
اســت که هدف گذاری بانک در حوزه عملیات بانکی را پیش از شــروع سال 
اعالم کردیم و یقینا تا پایان ۱۴٠۱ اتفاقات خوبی را در بانک ملی ایران شاهد 
خواهیم بود.شیریجیان خاطر نشان کرد: الزمه رسیدن به اهداف متعالی بانک، 

باورپذیری تمام کارکنان و رسیدن به نگاه و درک یکسان از برنامه هاست.

بانک قرض الحسنه مهر ایران و سازمان 
 انرژی اتمی تفاهم نامه پرداخت 

وام امضا کردند
با حضور دکتر »محمد اســالمی« رئیس سازمان انرژی اتمی و دکتر »سید 
سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران تفاهم نامه 
همکاری پرداخت وام قرض الحســنه به کارکنان ســازمان انرژی اتمی امضا 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بر اساس این 
تفاهــم نامه، ارائه خدمات متنوع بانکی و اســتفاده بهینه از ظرفیت های ٢ 
مجموعه در دســتور کار قرار گرفت.در ابتدای مراســم امضای تفاهم نامه، 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، با اشاره به عملکرد بانک، بر ترویج 
فرهنگ قرض الحســنه تأکید و از روند رشــد آن در میان آحاد جامعه ابراز 
رضایت کرد.شمســی نژاد همچنین بر ضرورت حمایت از کارکنان سازمان 
انرژی اتمی به عنوان یکی از پیشــروترین ســازمان های کشــور در حوزه 
اســتراتژیک علم، تأکید کرد و گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران آماده 

ارائه خدمات مختلف و طرح های متنوع وام به کارکنان این سازمان است.

اختصاص بیش از 1٢ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن 

روستایی توسط بانک سپه
بانک ســپه بیش از ۱٢ هزار میلیارد ریال تســهیالت بهســازی و نوسازی 
مسکن روستایی پرداخت کرده اســت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
سپه: تســهیالت پرداختی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بانک سپه از 
ابتدای ســال ۱۴٠٠ تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از ۱۱ هزار و پانصد 
فقره پرونده، به مبلغ دوازده هزار و ۷۹٠ میلیارد ریال بوده اســت.بانک سپه 
همچنین طی 5 ماهه نخســت سال جاری یک هزار و ۴5۷ فقره تسهیالت 
بهســازی و نوسازی مسکن روستایی به مبلغ یک هزار و ۶۱5 میلیارد ریال 
اختصاص داده است.همراهی با اهداف و سیاستهای حمایتی دولت و پرداخت 
تســهیالت ازدواج، فرزندآوری، تأمین مالی واحدهای کوچک و متوســط، 
شــرکت های دانش بنیان و حمایت مالی از پروژه هــای کالن ملی در رأس 

امور بانک سپه است.

پیش بینی بازار طالی جهانی
تورم داغ و بازار طالی سرد

انتظارات  فشــار  تحت  طال 
افزایش  با  افزایش نرخ بهره 
بازدهــی دالر و خزانه داری 
این  یافت.  کاهــش  آمریکا 
فلز گرانبها از باالترین قیمت 
روزانه نزدیک بــه ۴٠ دالر 

ســقوط کرد و به پایین ترین سطح بیش از دو سال اخیر 
رسید.به گزارش ایسنا، طال پس از ناکامی در حفظ سطح 
۱۷٠٠ دالر در هر اونس در اوایل این هفته، بیشتر از این 
عقب نشــینی کرد. بازار طال حمایت بحرانی را در حدود 
۱۶۷5 دالر در هر اونس حفظ کرده است زیرا احساسات 
مصرف کننده همچنان درحــال بهبود و انتظارات تورمی 
ثابت مانده است.دانشــگاه میشیگان اعالم کرد که برآورد 
اولیه از نظرسنجی احساســات مصرف کننده در مقایسه 
با 5۸.٢ در آگوســت به 5۹.5 رسیده است. داده ها نسبتاً 
مطابق با انتظارات بود.بازار طال در واکنش اولیه نســبت 
به آخرین داده های احساسی، اندکی تسکین یافته است. 
معامالت آتی طال در دسامبر به سمت قلمروی بی طرف 
پیش رفت و نزدیک به باالترین سطح معامالت در ۱۶۷۸ 
دالر و ۱٠ سنت در هر اونس معامله شد. اگرچه احساسات 
نسبتاً پایدار اســت اما گزارش اشاره کرد که هنوز سطح 
باالیــی از عدم اطمینان در بیــن مصرف کنندگان وجود 
دارد.جوآن هســو، مدیر نظرسنجی مصرف کنندگان در 
UofM گفت: پس از بهبود قابل توجه احساســات در ماه 
اگوست، مصرف کنندگان نشانه هایی از عدم اطمینان در 
مورد مسیر اقتصاد را نشان دادند. این نظرسنجی که برای 
بازار طال مثبت است، کاهش انتظارات تورمی را برجسته 
کرد.در این گزارش آمده است که مصرف کنندگان شاهد 
افزایــش ۴.۶ درصدی تورم تا ســال آینده هســتند که 
نسبت به پیش بینی قبلی ۴.۸ درصد کاهش یافته است. 
این کمترین پیش بینی تورم در یک ســال گذشته است. 
انتظارات تورمی پنج ساله به ٢.۹ درصد کاهش یافته است.

هسو گفت: با این حال، مشخص نیست که آیا این بهبودها 
ادامه خواهند داشت یا خیر زیرا مصرف کنندگان همچنان 
در مورد مسیر آینده قیمت ها عدم اطمینان قابل توجهی 
را نشــان می دهند.اقتصاددانان افزودند که اگر انتظارات 
تورمی ثابت بماند، فدرال رزرو می تواند ســرعت سیاست 
پولی تهاجمی خود را کاهش دهد. آدام باتن، استراتژیست 
ارشد ارز در فارکس الیو گفت: افت در آنجا آرامشی را برای 
فدرال رزرو فراهم می کند زیرا به نظر می رســد با افزایش 
قیمت ها مبارزه کند.بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو در 
هفته آینده نرخ بهره صندوق های فدرال رزرو را ۷5 واحد 
پایه افزایش دهد. با این حال، بازارها همچنان نرخ پایانی 
بسیار باالتری را نزدیک به 5 درصد مشاهده می کنند که 
بــه گفته برخی تحلیلگران می تواند قیمت طال را کاهش 
 Blue Line دهد.فیل اســتریبل، استراتژیست ارشــد بازار
Futures بــه کیتکو نیوز گفت: طال در حال مبارزه با دالر 
آمریکاست و انتظارات افزایش ۷5 واحدی دیگر نرخ بهره 
از سوی فدرال رزرو وجود دارد.به نظر می رسد که فدرال 
رزرو عالوه بر انتظارات سپتامبر، تا پایان سال به افزایش 
نرخ بهره ادامه خواهد داد و این بر طال تاثیر گذاشته است.

بانک های مرکزی ناجی اقتصاد جهان خواهند شد؟
پس از ســیر منفی بازارهای جهانی به دلیل فشــارهای تورمی 
و افزایش خطر رکود در هفته گذشــته، تمرکز سرمایه گذاران و 
تحلیلگران بر روی مجامع بانک های مرکزی قرار گرفته است که 
در هفته آینده تصمیم نرخ سود را اعالم می کنند.به گزارش ایسنا 
بــه نقل از اکونومیک، نرخ تورم بیش از حد انتظار ایاالت متحده 
در ماه آگوست طی هفته گذشــته با رقم ۸.۳ درصد، انتظارات 
برای افزایش ۷5 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش 
داد، درحالــی که برخی از تحلیلگران انتظــار دارند که این نرخ 
۱٠٠ واحد پایه افزایش یابد.هفته گذشته، بورس  آمریکا سقوط 
کــرد؛ داوجونز با ۴.۱۳ درصد، نزدک بــا 5.۴۸ درصد و اس اند 
5٠٠ بــا ۴.٠۸ درصد به صورت هفتگی نزول کردند.فدرال رزرو، 
روز پنجشــنبه هفته آینده تصمیم خود برای نرخ بهره را اعالم 
خواهد کرد. در اروپا، بحــران انرژی و خطرات رکود، موضوعات 
اصلی دستور کار هفته گذشته بود.در مقابل قیمت باالی انرژی 
و کمبود انرژی، اتحادیه اروپا و کشــورهای عضو اقداماتی مانند 
مالیات اضافی بر شــرکت های انــرژی، کاهش مالیات بر قبوض 
انرژی، محــدود کردن دمای ســاختمان های عمومــی و ارائه 
کمک هــای پولی به خانوارها را اعالم کردند.هفته گذشــته، در 

مقایســه با هفته قبل آن، شــاخص دکس آلمان ٢.۶5 درصد 
 FTSE ،کاهش یافت، کک ۴٠ فرانسه ٢.۱۷ درصد کاهش یافت
۱٠٠ انگلیــس ۱.5۶ درصد کاهش یافت.انتظــار می رود بانک 
انگلســتان که در هفته آینده تصمیم گیــری درباره نرخ بهره را 
اعالم می کند، نرخ بهره را بــا 5٠ واحد افزایش به ٢.٢5 درصد 
افزایش دهد.در آســیا، رکود اقتصادی چین و ضعیف شدن ین 
ژاپن موضوعات اصلی هستند. هفته گذشته، بانک مرکزی چین 
تصمیم گرفت نرخ بهره خــود را در ٢.۷5 درصد نگه دارد.بانک 
مرکزی ژاپن )BoJ( روز چهارشــنبه یک بررســی نرخ انجام داد 
که پیشروی در مداخله برای اقدام مستقیم بازار پس از رسیدن 
برابری  ین و دالر به ســطح ۱۴5 است همچنین تصمیم خود 
را در مــورد نرخ بهره در روز پنجشــنبه اعالم خواهد کرد.هفته 
گذشته شاخص شانگهای چین ۴.۱۶ درصد، نیکی ٢٢5 ژاپن با 
٢.٢۹ درصد، هانگ سنگ هنگ کنگ ۳.۱ درصد، کوسپی کره 
جنوبی ٠.٠۶ درصد و شاخص سهام هند ۱.5۹ درصد به صورت 
هفتگی کاهش یافت.هفته آینده، بانک مرکزی ترکیه نیز تصمیم 
خود در مورد نرخ بهره روز پنجشنبه اعالم خواهد کرد و بازارها 

انتظار دارند که نرخ را ثابت نگه دارد.

به نظر می رسد که مرحله نزولی بیت کوین 
به پایان نرسیده است زیرا دومین بازگشت 
از ســطح حمایت ۱۸ هــزار دالری به تله 
گاوی دیگری تبدیل شــد و در حال حاضر 
قیمت برای شکستن سطح حمایت بحرانی 
تــالش می کند.به گزارش ایســنا به نقل از 
کوین، بیت کوین در اوایل ماه سپتامبر پس 
از شکســت در عبور از مرز ٢۴ هزار دالر از 
سطح ۱۸ هزار دالر بهبود یافت و میانگین 
متحرک 5٠ روزه و ۱٠٠ روزه که تقریباً در 
٢٢ هزار دالر قرار داشت، قیمت را به سمت 
نزول رد کرد اما بیت کوین نتوانســته است 
از خــط روند نزولی قابل توجهی عبور کند، 
جایی که از زمان شروع بازار نزولی کنونی در 
پایین تر از آن باقی مانده است.اگرچه سطح 
۱۸ هزار دالر دست نخورده باقی مانده است 
اما ساختار بازار تا زمانی که قیمت با موفقیت 
از خط روند نزولی ذکر شده عبور کند و به 
مقاومت ٢۴ هزار دالر برســد، نزولی خواهد 
بود. عالوه بر این، شکســت سطح ۱۸ هزار 
دالر می تواند آغازگر یک حمام خون باشــد 
زیرا ممکن است بازار به ۱5 هزار دالر و حتی 
در کوتاه مدت عمیق تر سقوط کند.در نمودار 
چهار ساعته، واضح است که بیت کوین پس 
از شکســتن قیمت از ســطح ٢٠ هزار دالر 

به دنبال بازگشــت قــوی حمایت ۱۸ هزار 
دالری، از ٢٢.5 هزار دالر رد شد و با سرعت 
به منطقه ۱۹ هزار دالری بازگشــت که در 
حال حاضر به عنوان پشــتیبان اصلی است.

ابزار اصالح فیبوناچی همچنین قیمت را در 
ناحیه مهمی بین ٠.۶۱۸ و ٠.5 قرار می دهد 
نامیده  که »منطقــه طالیی فیبوناچــی« 
می شود. از این رو، اگر این سطح حفظ شود، 
افزایش دیگری به ســمت ســطح ٢٢هزار 
و 5٠٠ دالر و در نهایــت ســطح ٢۴ هزار 

دالر قابل تصور اســت.با این حال، با توجه 
 ،)RSI( به شــاخص شاخص قدرت نســبی
سناریوی محتمل تر شکست و ادامه نزولی 
در کوتاه مدت خواهد بود زیرا حرکت به نفع 
خرس هاست.نهنگ ها گروه مهمی در میان 
فعاالن بازار هستند. از این رو، ردیابی رفتار 
آنها ممکن اســت به پیش بینی روند کمک 
کند. معیار نسبت نهنگ مبادله ای می تواند 
برای شناسایی فعالیت آنها با مقایسه نسبت 
ســپرده نهنگ ها به کل میزان ســپرده در 

یک روز اســتفاده شود.با توجه به نمودارها، 
مشــخص اســت که نهنگ ها توانســتند 
ســکه های خود را در اولیــن مراحل بازار 
نزولی توزیع کنند و با قیمت های پایین تری 
انباشته شوند.در حال حاضر، متریک هنوز 
در روند صعودی قرار دارد که نشــان دهنده 
توزیع است. به طور کلی، به نظر می رسد که 
بازار تا پایان خود فاصله زیادی دارد و ممکن 
اســت یک رویداد تســلیم نهایی رخ دهد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۹۷۳.۳۳ میلیارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۹٢.٠ 
درصد بیشــتر شده اســت. در حال حاضر 
۳۹.۴۳ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیــار بیت کوین بوده کــه در یک روز 
٠.٠۷ درصد کاهش داشته است.حجم کل 
بازار ارزهای دیجیتال در ٢۴ ساعت گذشته 
۴۸.۱۳ میلیارد دالر است که ٢۶.۴۷ درصد 
کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی 
غیر متمرکز در حــال حاضر ۳.۸۶ میلیارد 
دالر است که ۸.٠٢ درصد از کل حجم ٢۴ 
ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم 
تمام سکه های پایدار اکنون ۴۳.۷۴ میلیارد 
دالر است که  ۹٠.۸۷ درصد از کل حجم ٢۴ 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

سقوط دیگری در راه است؟

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته معادل ۳5.5 و ۳۴.۹ درصد 
افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها 
و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مرداد ماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم ۶۱5۱.٢ هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان ســال گذشته معادل ۳5.5 و ۱۱.٢ درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین، 
باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده ۳٢۸۹ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷.۱ هزار میلیارد 
تومان است.عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در این زمان ۴۴۸5 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۴.۹ و ۸.۳ 
درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ٢۶۹5.۳ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان است.نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ٠.۱ و ٢.۱ واحد درصد کاهش را نشان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹٠.۱ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ٢.۱۱۱ 
درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 

استان ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

بررسی ها نشان می دهد که مستاجران تا ٢۴ شهریورماه امسال، حدود ۴٠٠٠ میلیارد تومان تسهیالت کمک ودیعه مسکن دریافت 
کرده اند.به گزارش ایسنا، وام کمک ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ وارد شبکه بانکی کشور شد و برای امسال نیز بانک ها مکلف به 

پرداخت این تسهیالت شده اند. البته، سقف این تسهیالت برای سال جاری در تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی ٢٠٠ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب 
۱٠٠، ۷٠ و ۴٠ میلیون تومان است.مبلغ این تسهیالت در سال ۱۳۹۹ در تهران 5٠ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳٠ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱5 میلیون 
تومان بود.در سال گذشته نیز، سقف وام ودیعه مسکن در تهران با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۷٠ میلیون تومان و در دیگر کالنشهرها و سایر شهرها نیز به 
ترتیب ۴٠ و ٢5 میلیون تومان شد.همچنین، دوره بازپرداخت این تسهیالت که اعطای آن از محل منابع بانکی موضوع ماده )۴( قانون جهش تولید مسکن )در سقف 
کلی ۴٠ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴٠۱( انجام خواهد شد، حداکثر پنج ساله و نرخ سود آن نیز ۱۸ درصد است.در این بین، بررسی ها نشان می دهد که تا تاریخ 
٢۴ شهریور ماه سال جاری معادل ۷۱ هزار فقره تسهیالت در قالب ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت شده است. بنابراین، مستاجران حدود ۴٠٠٠ میلیارد تومان 

وام دریافت کرده اند.الزم به ذکر است که اگر بانک ها بدون دلیل موجه بانکی از پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

در پایان مرداد ماه

مانده سپرده و تسهیالت بانکی اعالم شد
تا ٢۴ شهریورماه امسال

۴۰۰۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن به مستاجران 
پرداخت شد
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گزیده خبر
کشته شدن ۸۰ نظامی آذربایجانی در 

درگیری ها با ارمنستان
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از کشــته شــدن ۸۰ نظامی این کشــور در 
درگیری های مرزی با ارمنستان خبر داد، ضمن اینکه تاکنون ۳۲ جسد سربازان 
کشته شده ارمنستانی به ایروان تحویل داده شده، در حالیکه حداقل ۱۳۵ نظامی 
این کشــور جان باختند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از 
خبرگزاری »نووســتی«، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان شب گذشته، شنبه، 
اعالم کرد که یک ســرباز آذربایجانی که بر اثــر درگیری های نظامی در حین 
جلوگیری از تحریکات گســترده نیروهای مسلح ارمنســتان به شدت مجروح 
شــده بود، در بیمارستان ارتش جان باخت، بدین ترتیب تلفات نیروهای مسلح 
آذربایجــان به ۸۰ نفر افزایش یافت.طبــق این اطالعات، ۲۸۱ نفر نیز دیگر نیز 
مجروح شــدند. عالوه بر این، دو غیرنظامی نیز زخمی شدند.کمیسیون دولتی 
آذربایجان در امور اسرا، گروگان ها و مفقودین نیز یادآور شد که نیروهای مسلح 
این کشور اجساد ۳۲ نظامی کشته شده ارمنستانی که در منطقه تحت کنترل 
آنها پیدا شــده بود، را به مقامات ایروان تحویل دادند.این کمیته یادآور شــده 
که انتقال اجساد دیگر ســربازان ارمنی در حال بررسی است، آنها نیز در آینده 
نزدیک تحویل داده خواهند شــد.پیش از این، نیکول پاشــینیان، نخست وزیر 
ارمنســتان گفته بود که ۱۳۵ نیروی نظامی این کشور در درگیری با نیروهای 
مسلح آذربایجان در مناطق مرزی کشته شدند.وی همچنین یادآور شد که این 

رقم نهایی نیست.

نام پایتخت قزاقستان بار دیگر به »آستانه« 
تغییر کرد

رئیس جمهوری قزاقســتان با امضای حکمی به صورت رسمی نام پایتخت این 
کشــور را از »نورسلطان« بار دیگر به««آســتانه« تغییر داد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اســاس بیانیه ریاســت جمهوری قزاقستان، قاسم 
جومارت توکایف، رئیس جمهوری این کشــور آســیای میانه قانون پیش بینی 
اصالحات در برخی از مواد قانون اساســی را تصویب کرد. همچنین مدت زمان 
ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و به یک دوره محدود 
شده است.نام پایتخت قزاقستان در مارس ۲۰۱۹ به افتخار رئیس جمهوری وقت 

»نورسلطان نظربایف«، به »نورسلطان« تغییر کرده بود

نزاع چین با اعضای پیمان آکوس بر سر 
فروش زیردریایی اتمی به استرالیا

چین و اعضای ائتالف »آکوس« متشــکل از آمریکا، انگلیس و اســترالیا در مقر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر برنامه این ائتالف برای فروش زیردریایی های 
هسته ای به استرالیا نزاع لفظی پیدا کردند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، در یک هفته گذشــته پکن به دفعات مخالفت شدید خود را با این پروژه 
اعالم کرده است.لندن و کانبرا، تحت چارچوب ائتالفشان با آمریکا یا همان ائتالف 
آکوس، سال گذشته اعالم کردند، اســترالیا قصد دارد حداقل هشت زیردریایی 
هســته ای بخرد. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است 
که سوخت این زیردریایی ها از »اورانیوم بسیار غنی شده« تامین می شود، که این 
نشان می دهد این زیردریایی می تواند در سطح یک سالح هسته ای یا نزدیک به 
آن باشد.تا به امروز هیچ یک از طرفین معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای 
)ان.پی.تی( به جز پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه – که تحت 
این معاهده به عنوان کشــورهای دارای تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته 
می شوند، زیردریایی هسته ای ندارند. این زیردریایی ها می توانند مدت طوالنی تری 
نســبت به زیردریایی های معمولی زیر آب بمانند و شناسایی آنها سخت تر است.

چین در یک بیانیه که طی نشســت اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای اعضای این آژانس ارســال شد، گفت: پیمان شراکت آکوس درگیر در 
انتقال غیرقانونی مواد تسلیحات هسته ای شده که این اساساً یک اقدام در سطح 
اشاعه هسته ای است.استرالیا می گوید هم نمی تواند و هم نمی خواهد از سوخت 
زیردریایی های خود برای ساخت سالح های هسته ای استفاده کند، چرا که واحد 
تولید قدرت در این زیردریایی ها که حاوی مواد هسته ای است جوشکاری شده و 
این مواد نیز به نوبه خود برای استفاده در یک بمب اتمی نیازمند فرآوری شیمیایی 
هستند و استرالیا تاسیسات قادر به انجام این کار را نه نداشته و نه می خواهد که 
داشته باشد.کشورهای پیمان آکوس و آژانس بین المللی انرژی اتمی می گویند که 
معاهده ان.پی.تی استفاده از به اصطالح موتور پیشرانه هسته ای دریایی را مشروط 
بر اینکه هماهنگی های الزم با آژانس انجام شود مجاز می داند.چین می گوید به این 
دلیل در این مورد مخالف است زیرا مواد هسته ای به جای اینکه توسط استرالیا 
تولید شــوند به استرالیا منتقل می شوند. این کشور استدالل می کند که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از حکم خود فراتر رفته و خواهان آن است که یک فرآیند 
»بیــن دولتی« این موضوع را در آژانس بین المللی انرژی اتمی به جای واگذاری 
کامل این پرونده به آژانس آن را بررسی کند.چین در بیانیه هفت صفحه ای خود 
بیان داشت، کشورهای پیمان آکوس به دنبال این هستند که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را به گروگان گرفته تا این آژانس بتواند این اقدام مربوط به اشــاعه 
هسته ای را »ماست مالی کند.«زیردریایی های هسته ای از آن جهت یک چالش 
خاص محســوب می شوند چون وقتی در دریا هســتند سوخت آنها از دسترس 
بازرســان آژانس که مامور به رهگیری تمام مواد هسته ای هستند، خارج است. 
گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که از شفافیت کشورهای 
عضو پیمان آکوس تاکنون راضی اســت.با این حال نزاع به راه افتاده در روزهای 
اخیــر تاثیر چندانی در تغییر رویکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال این 
برنامه فروش زیردریایی هســته ای که هنوز در در دست اقدام است، نداشته اما 
نشان می دهد چین به کمپین به صورت شفاهی علیه آن حتی به قیمت آسیب 

زدن به روابطش با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد.

رییسی: 

دیداری با بایدن اتفاق نمی افتد
ســید ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران در آستانه شرکت در 
هفتادو هفتمین مجمع عمومی ســازمان ملل در گفتگو با یک 
رســانه آمریکایی اعالم کرد دیداری با جو بایدن رییس جمهور 
آمریکا اتفاق نخواهد افتاد.به گزارش ایرنا، ســید ابراهیم رییسی 
رییس جمهور ایران قرار است برای شرکت در هفتاد و هفتمین 
اجالس سران مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند.
شبکه خبری ســی بی اس نیوز گزارش داد که آیت اهلل رییسی 
در گفتگو با این شبکه خبری اعالم کرد که دیداری با جو بایدن 
اتفاق نخواهد افتاد.بر اســاس این گزارش، آیت اهلل رییســی در 
پاسخ به سوالی  درباره احتمال دیدار رو در رو با بایدن در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: فکر نمی کنم چنین 
دیــداری اتفاق بیفتد. نه مالقات و نه مذاکره را مفید نمی بینم.
رییس جمهور در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه تفاوتی 
میــان دولت ترامپ و دولت بایدن وجــود دارد؟ گفت: حکومت 
جدید در آمریکا ادعا می کند که با دولت ترامپ متفاوت است، 
اما ما در عمل هیچ تغییــری ندیده ایم.پیش از این نیز، رییس 
جمهور ایران در مصاحبه با شــبکه خبری الجزیره قطر با بیان 
اینکه گرفتن تصمیم نهایی برای دســتیابی به توافق هسته ای 
برعهده آمریکا است، تاکید کرد: مصمم به دفاع قاطعانه از حقوق 
ایران و مردم آن هســتیم.به گزارش الجزیره، آیت اهلل رییســی 
پنجشنبه شب در این مصاحبه افزود: رفع تحریم های ایران باید 
با دســتیابی به ضمانت ها همراه باشد و برای پیشبرد مذاکرات 
هســته ای باید موضوعات پادمانی حل شود.رییس جمهور ایران 
گفت: قبــل از اینکه غرب از ما بخواهد فعالیت های هســته ای 
را متوقــف کنیم باید آن را از رژیم صهیونیســتی بخواهند که 
سالح های کشــتار جمعی دارد.آیت اهلل رییسی با تاکید براینکه 
مصمم به دفاع قاطعانه از حقوق ایران و مردم آن هستیم درباره 

احتمال دیدار مستقیم با آمریکا، افزود: مذاکره مستقیم با آمریکا 
بر سر توافق هسته ای هیچ فایده ای ندارد و آمریکا باید اقدامات 
اعتمادســازی با طرف ایرانی انجام دهد.رییس جمهور ایران در 
ادامه دربــاره تحریم های جدیدی آمریکا علیه ایران اعمال کرد، 
گفت: اگر واشنگتن خواستار توافق است؛ چرا در جریان مذاکرات 
هسته ای تحریم های جدیدی اعمال می کند؟ دور جدید مذاکرات 
رفــع تحریم های ایران پس از وقفه ای پنج  ماهه ۱۳ مردادماه در 

شهر وین آغاز شد و این مذاکرات پس از چهار روز  ۱۷ مرداد ماه 
با بازگشت هیات ها به پایتخت ها پایان یافت. برگزاری این دور 
از مذاکرات در پی آن صورت گرفت که مسوول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در روزنامه فایننشال تایمز ادعا کرد بسته پیشنهادی 
جدیدی روی میز گذاشته که شــامل راهکارهای به روز درباره 
رفع تحریم ها و گام های هسته ای ایران است.جمهوری اسالمی 
ایران ۲۵ مرداد )۱۶ آگوســت( نظرات و درخواست های خود را 

درباره پیشنهادات اتحادیه اروپا درباره مذاکرات رفع تحریم ها در 
وین  ارسال کرد و آمریکا پس از بیش از یک هفته از آن در دوم 
شهریور ماه )۲۴ آگوست( نظر خود را در این باره به اتحادیه اروپا 
ارائه کرد.ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ۱۰ شهریور 
ماه )اول ســپتامبر( از ارسال نظرات جمهوری اسالمی ایران در 
مورد پاســخ آمریکا درباره متن پیش نویس توافق احتمالی رفع 
تحریم هــا به هماهنگ کننده خبــر داد و گفت: پس از دریافت 
پاسخ آمریکا، تیم کارشناســی جمهوری اسالمی ایران آن را به 
دقت مورد بررسی قرار داده و پاســخ های ایران، پس از ارزیابی 
در ســطوح مختلف، تدوین و امشب به هماهنگ کننده تحویل 
داده شــد. متن ارســالی دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی 
کردن مذاکرات است.ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
نیز ۲۲ شــهریور ماه )۱۳ ســپتامبر( به وقت محلی )آمریکا( با 
بیان اینکــه به تالش های دیپلماتیک ادامــه می دهیم، اظهار 
داشــت، نظرخود را در مورد آخرین پاســخ ایران داده ایم.گفت  
وگوها در حالی به مراحل سرنوشت ســاز رسیده که رسیدن به 
خط پایان و توافق نهایی معطل تصمیم های سیاسی غرب بویژه 
ایاالت متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق ســال 
۹۴ اســت.هیات جمهوری اســالمی ایران تاکید دارد که الزمه 
رســیدن به توافق، پایدار بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین 
شــده اســت و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت 
استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند و به دنبال توافقی است 
کــه در آن منفعت اقتصادی مردم تامین، موانع تجارت خارجی 
ایران رفع و محدودیت های غیرقانونی فروش نفت برداشته شود. 
از این رو، چنانچه طرف مقابل مطالبات منطقی ایران و الزامات 
شــکل گیری یک توافق پایدار و قابل اتکا را بپذیرد، توافق نهایی 

حاصل خواهد شد.

تهران- ایرنا-در پــی تضعیف موقعیت 
و اعتبــار ناتو در نــزد اعضایش، ترکیه 
بــه عنــوان اولیــن عضو ایــن ائتالف 
در پــی راهــکاری بــرای عضویت در 
پیمان شــانگهای و نزدیک تر شدن به 
کشــورهای صاحب قدرت و اقتصاد در 
سوی دیگر جهان است.به گزارش ایرنا از 
تارنمای تحلیلی بلینگهام هرالد، ترکیه 
به دنبال عضویت در ســازمان همکاری 
شــانگهای به رهبری چین است. رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 
سال های اخیر تالش قابل توجهی برای 
ایجاد اتحاد با کشورهای دوست در شرق 
صرف کرده است.اردوغان پس از شرکت 
در اجــالس اخیــر ســازمان همکاری 
شانگهای در ازبکســتان و گفت وگو با 
رهبرانی از جمله شی جین پینگ رئیس 
جمهور چیــن و والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه، این خبر را اعالم کرد. در 
صورت به سرانجام رسیدن این پیشنهاد، 

ترکیه بــه اولین عضو ســازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( تبدیل می شود 
که به ایــن بلوک می پیوندد.به گزارش 
خبرگزاری دولتی ترکیــه، اردوغان در 
گفت وگو با خبرنگاران در شهر سمرقند 
محل برگزاری اجالس سازمان همکاری 
شانگهای، گفت: با این اقدام روابط ما با 
این کشورها به موقعیت بسیار متفاوتی 
وارد خواهد شــد.به گفتــه آگاهان امر، 
اظهارات وی در مورد درخواست بالقوه 
ترکیه برای پیوستن به سازمان همکاری 

شانگهای در حالی بیان شد که اردوغان 
به دنبال دیــداری انفرادی با جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا در جریان مجمع 
عمومــی ســازمان ملــل در نیویورک 
است، اما هنوز نتوانســته آن را قطعی 
کند.ترکیــه از ســال ۲۰۱۳ با امضای 
قرارداد مشــارکت به سازمان همکاری 
شانگهای پیوسته است. عضویت کامل 
در این بلــوک به اردوغان اهرمی جدید 
علیه غرب و چشم انداز روابط اقتصادی 
قوی تر می دهد زیرا دولت این کشــور 

تالش می کند تا اقتصاد آشــفته اش را 
پیش از انتخابات سال آینده تثبیت کند.
بیســت و دومین اجالس سران سازمان 
همکاری شانگهای روز جمعه در حالی 
بــه کار خود پایــان داد که ۹ کشــور 
جمهوری اسالمی ایران، هند، جمهوری 
قزاقســتان، جمهــوری خلــق چین، 
قرقیزستان، پاکستان، فدراسیون روسیه، 
تاجیکســتان و ازبکستان عضو  رسمی 
سازمان همکاری شانگهای هستند و سه 
و مغولستان  افغانستان، بالروس  کشور 
دارای وضعیت ناظر و ۶ کشور جمهوری 
ارمنســتان،  جمهــوری  آذربایجــان، 
پادشاهی کامبوج، جمهوری دموکراتیک 
فدرال نپال، جمهوری ترکیه و جمهوری 
دموکراتیک سوسیالیســتی ســریالنکا 
شــرکای گفت وگوی سازمان همکاری 
همکاری  هستند.ســازمان  شــانگهای 
 Shanghai Cooperation شــانگهای 
Organization پانزدهــم ژوئــن ۲۰۰۱ 

در شانگهای توســط قزاقستان، چین، 
و  تاجیکستان  روســیه،  قرقیزســتان، 

ازبکستان تاسیس شد.

ترکیه در دوراهی ناتو و شانگهای

تهران– ایرنا–کشورهای اروپای که بعنوان دوست و متحد 
نزدیک آمریکا شــناخته می شوند و تاکنون در همراهی 
کاخ ســفید در مخمصه جنگ هــای منطقه ای بخصوص 
افغانســتان گرفتار بوده اند، امروز بــه حمایت آمریکا در 
تامین انرژی مورد نیاز برای تحمل زمستان سخت پیش 
رو، امیــد چندانی ندارند.به گزارش ایرنا، شــبکه خبری 
روسی »راشا تودی« )RT( با  انتشار گزارشی در این زمینه، 
تاکید کرد: زمســتان امســال آمریکا، اروپایی ها را از یخ 
زدن نجات نخواهند داد چرا که شرکت های بزرگ نفتی 
آمریکایی می گویند با چشــم انــداز افزایش بهای انرژی، 
عجله ای برای افزایش صادرات  نفت و گاز به اروپا ندارند.
این گزارش می افزاید: درحالی که آمریکا خواهان افزایش 
تولید نفت از ســوی کشورهای نفت خیز جهان بوده و در 
همین راســتا جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ناگزیر به 
مالقات با مقام های سعودی شد که انتقاد های فراوانی را 
هم به همراه داشت و سرانجام بدون حصول نتیجه هم از 

ریاض بازگشت، امروز سرمایه گذاران شرکت های عظیم 
نفتــی آمریکایی تمایلی به افزایش صادارت نفت و گاز به 
متحدان اروپایی خود از جمله فرانسه که با بحران انرژی 
مواجه است، ندارند.»ویل ونلوح« )Wil Vanloh( بنیانگذار 
و مدیر اجرایی شرکت آمریکایی »کوانتوم انرژی« در این 
زمینه به شبکه خبری روســی،گفت: اینگونه نیست که 
آمریکا بتواند بیش از این )نفت و گاز( تولید کند، تولیدات 
)نفتی( ما همین است، هیچ کمکی )برای اروپایی ها( در 

راه نیست ، نه در زمینه نفت و نه در زمینه گاز.راشاتودی 
افزود: اتحادیه اروپا نشــان داده که تمایل دارد تا آخرین 
فرد اوکراینی و تا آخرین ســنت یورو شهروندان اروپایی 
خود با روسیه بجنگد، در این میان شهروندان اروپایی بر 
این باورند که نخبگان سیاســی آنان خواهند توانست تا 
فشار فزاینده بهای هزینه زندگی و انرژی ناشی از حمایت  
جنگ اوکراین را از آنها بکاهند اما هرچه بیشتر زمان می 
گذرد آنها متوجه می شوند که اینگونه نیست، کشورهای 
اروپایی درحالی شــاهد دریافت نکردن کمک های انرژی 
از جانب آمریکا هســتند که دریافت گاز روسیه را که نیاز 
مبرم به آن دارند تحریم کرده اند.این رســانه روســی در 
ادامه گزارش داد: این درحالی است که »اورسوال فون در 
الین« رئیس کمیسیون اروپا بعنوان یک سیاستمدار نخبه 
که شــهروندان اروپایی از وی توقع کاهش فشــار هزینه 
زندگی و انرژی را دارند، در حمایت از کی یف گفته است: 
همبستگی  و ایستادن در کنار  کی یف  هزینه باالیی دارد.

راشاتودی:

 اروپایی ها برای تحمل زمستان سخت به حمایت آمریکا دلخوش نباشند

دبیرکل ناتو اظهار کرد، ضدحمله اخیر اوکراین علیه قوای روسیه به معنی این نیست که جنگ در این کشوربه پایان 
خود نزدیک می شود.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه راشا تودی، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در مصاحبه ای ادعا 
کرد، جنگ روســیه و اوکراین به رغم آنچه که او ضد حمله »موثر« کی ِیف علیه سربازان مسکو خواند قرار نیست به 
زودی پایان یابد.استولتنبرگ در مصاحبه با رادیو بی.بی.سی گفت: مشاهده اینکه نیروهای مسلح اوکراین توانسته اند 
اراضی را باز پس بگیرند و به پشت خط مقدم نیروهای روسیه حمله کنند شدیدا دلگرم کننده است.دبیر کل ناتو تاکید کرد: مهم است درک کنیم این 
وضعیت شروع روند پایان جنگ نیست، ما باید برای جنگی دراز مدت آماده باشیم.این اظهارات استولتنبرگ بعد از آن مطرح شد که روسیه عقب نشینی 
سربازانش از چند ناحیه در شمال شرق اوکراین از جمله شهر »ایزیوم« را اعالم کرد.مسکو توضیح داده که هدف از برداشتن این گام تقویت نیروها در حوزه 
»دونتسک« است در حالی که کی یف نیز از عقب نشینی روسیه به عنوان یک پیروزی یاد کرد.استولتنبرگ اخیرا همچنین ادعا کرد، روسیه »خواستار در 
کنترل گرفتن اوکراین است« و هشدار داد اگر اوکراین به جنگش با روسیه ادامه ندهد ممکن است »دیگر موجودیتی به عنوان یک کشور مستقل نداشته 
باشــد.«دبیر کل ناتو خواستار آن شد که کشورهای غربی حمایتشان از کی یف را با ارسال کمک های نظامی بیشتر و همینطور اعطای یونیفرم زمستانی، 

ژنراتور، چادر و اقالم دیگر ادامه دهند.

دیدار از پیش برنامه ریزی شده میان نخست وزیر جدید انگلیس و جو بایدن در لندن لغو شد اما این درحالیست که گفت وگو این نخست وزیر 
با محمد بن سلمان و دیگر رهبران جهان پیش از تشییع جنازه ملکه الیزابت در روز دوشنبه همچنان پابرجا باقی مانده است.به گزارش ایسنا، 
به نقل از راشا تودی، الیزابت دوم، ملکه انگلیس در تاریخ ۸ سپتامبر درگذشت و اکنون سفر گروهی از رهبران جهان به مراسم تشییع جنازه 
او فرصتی را برای لیز تراس، نخست وزیر جدید انگلیس ایجاد کرده است تا از نظر دیپلماسی امتیاز ویژه ای به دست آورد.با این حال، دفتر لیز 
تراس روز شنبه اعالم کرد که گفت وگو از پیش  برنامه ریزی شده روز یکشنبه میان این نخست وزیر جدید انگلیس و جو بایدن، رئیس جمهوری 

آمریکا لغو شده است.»داونینگ استریت« هیچ توضیحی درخصوص لغو این دیدار حضوری ارائه نداد. تراس و بایدن قصد دارند »یک جلسه کامل دوجانبه« را روز چهارشنبه – 
هنگامی که هر دو برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور خواهند داشت – برگزار کنند. مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت هم برای روز دوشنبه 
برنامه ریزی شده است.بایدن، از اولین رهبرانی که حضورش در مراسم تشییع جنازه ملکه را تایید کرد، بعد از ظهر روز شنبه کاخ سفید را به مقصد لندن ترک کرد. مشخص نیست 
که چه کسی گفت وگو میان بایدن و لیز تراس را لغو کرد اما گزارش شد که هنگام اعالم این خبر، جو بایدن سوار ایر فورس وان )هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا( شده بود.لیز 
تراس پیشتر با آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا و جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند گفت وگو کرده است. وی همچنین با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات گفت وگو 
کرد و همچنین عصر شنبه با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفت وگوی تلفنی داشت. دیدارهای لیز تراس با مایکل مارتین، نخست وزیر ایرلند، جاستین ترودو، نخست وزیر 

کانادا و آندژی دودا، رئیس جمهوری لهستان نیز طبق برنامه پیش رفتند.

ناتو: 

دیدار نخست وزیر جدید انگلیس با بایدن لغو شدجنگ اوکراین قرار نیست به زودی تمام شود
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دانشمندان چینی با بررســی نمونه های به دست آمده از ماموریت 
»چانگ ای-Chang›e(»۵-۵( به تاریخچه فوران های آتشفشانی در 
منطقه فرود این کاوشــگر پی بردند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
چاینادیلی، چین ۲۳ نوامبر سال ۲۰۲۰ کاوشگر چانگ ای-۵ خود را 
به سمت کره ماه پرتاب کرد. چین این کاوشگر را با این هدف پرتاب 
کرد که نمونه هایی از خاک و سنگ های ماه را به زمین بازگرداند. این 
کاوشگر پس از ۱۱۲ ساعت سفر، در تاریخ ۲۸ نوامبر به مدار ماه وارد 
شــد و سپس در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ به زمین بازگشت. این کاوشگر 
در مجموع ۱۷۳۱ گرم نمونه که عمدتا سنگ و خاک بود را از سطح 
ماه جمع آوری کرده بود. چین با این ماموریت موفقیت آمیز تبدیل 
به ســومین کشوری شــد که نمونه های قمری را چند دهه بعد از 
ایاالت متحده و شوروی سابق به زمین آورده است. آخرین ماموریت 
بازگرداندن نمونه ماه مربوط به ماموریت »لوناLuna(»۲۴ ۲۴( اتحاد 
جماهیر شــوروی در ســال ۱۹۷۶ بود. منطقه فرود این ماموریت 
شــمال غربی اقیانوس طوفان ها بوده اســت. اقیانــوس طوفان ها 
یکی از جوانترین نواحی بازالتی در ســطح ماه می باشــد.اقیانوس 
طوفان ها)Oceanus Procellarum( نام دشت بازالتی بسیار بزرگی بر 
روی ســطح کره ماه  است. این اقیانوس وار در کناره غربی نیمه رو 
به زمین کره ماه قرار گرفته. دانشمندان می گویند این منطقه غنی 
از عناصر تولید کننده گرما مانند اورانیوم، توریم و پتاســیم اســت 
که تصور می شود آنها مسئول ایجاد فعالیت های آتشفشانی طوالنی 

مدت در ماه هستند.

اولین دستگاه جهان که می تواند بر رشد تومور سرطانی در لحظه نظارت 
کند، ابداع شده است که »FAST« نام دارد و برای درمان سریع سرطان 
به کار گرفته می شــود.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، گروهی از 
محققان »گروه Bao« در دانشگاه استنفورد دستگاهی پیشگامانه به نام 
FAST که مخفف کلماتی به معنای »حسگر خودکار منعطف اندازه گیری 
تومورها« است، ساخته اند. اعتقاد بر این است که این اولین ابزاری است 
که قادر به اندازه گیری رشــد تومورهای ســرطانی و به اشتراک گذاری 
جزئیات آن در تلفن های هوشــمند آن هم به صورت زنده و در لحظه 
است.این دستگاه به عنوان یک دستگاه پوشیدنی غیرتهاجمی با باتری 
کار می کند تا سرطان را در بدن انسان و اثربخشی داروها را در بیماران 
سرطانی بررسی کند.اگرچه این دســتگاه در حال حاضر فقط بر روی 
مدل های حیوانی آزمایش شده است، اما محققان برنامه هایی دارند که 
به زودی این دستگاه را برای استفاده انسانی آماده کنند.در حال حاضر، 
یافتن درمان های جدید برای درمان سرطان زمان زیادی طول می کشد، 
زیرا تجزیه و تحلیل اثر یک درمان بر تومورهای سلول سرطانی فرآیندی 
کند است. دانشــمندان باید هفته ها و گاهی حتی ماه ها منتظر بمانند 
تا گزارش های اندازه گیری پســرفت تومور ناشی از یک درمان جدید را 
دریافت کنند.با این حال، آنها اکنون با FAST می توانند تأثیر یک درمان 
بر تومورهای ســرطانی را در لحظه مشــاهده و مطالعه کنند.پروفسور 
»الکس آبرامســون« نویســنده ارشــد این مطالعه و استادیار مؤسسه 
فناوری جورجیا می گوید: ما امیدواریم که این دستگاه به ما این امکان 
را بدهد که اثرات کوتاه مدت داروها بر تومورها را بهتر درک کنیم و به 

دانشمندان و متخصصان مراقبت های بهداشتی اجازه دهد.

کشف جدید محققان درباره 
فوران های آتشفشانی ماه

اولین دستگاه نظارت در لحظه 
روی تومور سرطانی ساخته شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مخالفان حکومت نظامیان در شهر خارطوم سودان/ رویترز

نسخه اسپیدستر ابرخودرو دوالژ D12 رونمایی شد
دو سال پیش بود که دوالژ با معرفی ابرخودروی جمع وجور و قدرتمند توجه بسیاری را به سوی خود جلب کرد. این خودرو که 
D۱۲ نام داشت، حال در دو نسخه جدید هم تولید می شود. دو نسخه اسپیدستر و F۱ به راننده اجازه سواری این خودرو با سقف 
باز را می دهند و هر کدام ۱۹۰ هزار دالر قیمت دارند.ظاهرا خریداران با تهیه هر دو این بسته ها به قیمت ۲۶۰ هزار دالر می توانند 
تا ۲۰ هزار دالر در هزینه هایشان صرفه جویی کنند. تهیه نسخه اسپیدستر یک شیشه کوچک جلو را به خودرو اضافه می کند تا 
خودرو از فرم کوپه خود خارج شود. خرید نسخه F۱ هم یک منحرف کننده باد را به همراه دارد.دوالژ D۱۲ قدرت خود را از یک 
موتور هیبریدی V۱۲ با قدرت خروجی ۱۱۰۰ اسب بخار )در نسخه GT( دریافت می کند. نسخه کلوب نیز ۱۰۱۰ اسب بخار قدرت 
دارد اما در مقام مقایســه حدود ۹۰ کیلوگرم از GT سبک تر است. قدرت موتور از طریق یک جعبه دنده ۸ سرعتی تک کالچه به 
سطح جاده منتقل می شود تا D۱۲ درعرض ۲.۴ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد. سازنده مدعی است که این خودرو 
می تواند در نوربرگرینگ رکورد تازه ای را به ثبت برساند.دوالژ هم اکنون درحال چرخاندن D۱۲ در یک تور در سراسر آمریکا است. 

این شرکت نهایتا ۳۰ عدد از ابرخودروی خود را تولید می کند که ۹ عدد از آن ها به مشتریان آمریکایی تحویل داده می شوند.

قاسمپور: کاکس خیلی تکنیکی و زرنگ است
کشتی گیر طالیی ایران در بلگراد از مبارزه با جی دن کاکس آمریکایی گفت و مدال طالی خود را به مردم ایران تقدیم کرد.به گزارش 
ایســنا، کامران قاســمپور قهرمان دو دوره جهان بعد از شکست جی دن کاکس در فینال برای دومین سال متوالی گفت: امیدوارم این 
طالی من روحیه مردم ایران را که چند روزی است که از شروع مسابقات در انتظار مدال طال هستند، باال برده باشد. قاسم پور در ادامه 
گفت: حریف من حریف بســیار تکنیکی و زرنگ بود. من حتی یک امتیاز هم به او ندادم که می توانســت من را در خطر از دست دادن 
طال قرار دهد. خوشحالم که آمادگی من برای این مسابقه باعث شد تا مدال طال را کسب کنم.جی دن کاکس آمریکایی نیز بعد از این 
مبارزه گفت:  فقط می خواستم پی در پی حمله کنم. من برای به دست آوردن امتیاز یا هر چیزی تمام تالش خود را کردم. این کشتی 
احتماالً بیشترین کاری است در یک کشتی انجام دادم و هیچ امتیازی نگرفتم که نشان دهنده توانایی ها و بهره هوشی رقیبم است.پس 
از پایان رقابت فشرده، دو کشتی گیر احترام خود را به یکدیگر نشان دادند. کاکس حتی زمانی که می خواست طبق رسم برای دست 
دادن به ســمت مربی ایران برود او را در آغوش گرفت.کاکس گفت: نبرد شــش دقیقه است و ما هر دو از آن لذت بردیم، برای رسیدن 

به چیزی که می خواستیم یعنی طال رقابت کردیم و فشار آوردیم و امروز او به برتری رسید. احترام متقابل زیادی بین ما وجود دارد.

نیشکر آن روز دل ز بند رب آرد
کو چو لبت پسته ای هب قند رب آرد

صید چو آن زلف چون کمند ببیند
پیش رود، رس هب آن کمند ربآرد

رب چمن و سبزه آفتی رمسادش
باغ، هک رسوی چنین بلند رب آرد

پیش من آن خاک رپ ز لعل، هک روزی
رگد خود از نعل آن سمند رب آرد

سینه سپند تو گشت و آتش سودا
ات هب کجا بوی این سپند رب آرد؟

رب دل ریشم، شبی هک دیده بگرید
خط تو آن را هب ریشخند رب آرد

پیشنهاد

چهره روز

ماه پنهان است
ماه پنهان است با عنوان اصلی The Moon is Down رمانی 
کوتاه از جان اســتاین بک، نویسنده آمریکایی است که 
در مورد جنگ جهانی دوم نوشــته شده است و در مورد 
افزایش فاشیسم در اروپا هشدار می دهد.ماه پنهان است 
در زمــان جنگ جهانی دوم به یکــی از پرخواننده ترین 
کتاب های زیرزمینی در اروپا تبدیل شده بود که هزاران 
نسخه از آن به شــکل مخفیانه در فرانسه، آلمان، نروژ، 
هلند و… منتشــر شــده و بالفاصله به یکی از نمادهای 
ادبیات مقاومت تبدیل شــد. این کتاب نقش مهمی در 
تقویت روحیه مردم داشت.در پشت جلد کتاب، قسمت 
مهمی از متن کتاب آمده اســت:و آن مردان پیوسته به 
یاد خانه بودند. افراد گردان کم کم از سرزمینی که اشغال 
کرده بودند بیزار شدند و با مردم درشتی کردند. مردم نیز با آنان درشتی کردند. رفته رفته اندک هراسی 
در دل فاتحان رخنه کرد، ترس از این که جنگ هرگز تمام نشود و آنان هیچ گاه به خانه برنگردند و دیگر 
روی آسایش را نبینند، ترس از این که روزی از پا دربیایند و همچون خرگوشی در کوهستان شکار شوند، 
زیرا نفرت مردمی که سرزمینشان اشغال شده بود هیچ گاه فرو نمی نشست. در همین ابتدا اشاره کنم که 
اگر به کتاب های مرتبط با جنگ جهانی دوم و ادبیات مقاومت عالقه دارید، رمان ماه پنهان است یکی از 
بهترین گزینه های ممکن برای مطالعه است. این رمان کوتاه با اینکه فقط ۱۶۰ صفحه است، بدون شک 
در ذهن عالقه مندان برای همیشــه ماندگار خواهد بود.محوریت این رمان براساس گفت وگوهای میان 
افراد است و در آن اثرات جنگ به خوبی در هر دو سمت دیده می شود. جنگ و خشونت های آن کاری 
به این ندارد که شما چه کسی هستید و در کدام جبهه قرار دارید. در این رمان سربازانی را می بینیم که 

پیروز میدان هستند و از اینکه به راحتی کنترل شهر را در اختیار گرفته اند خوشحال اند....

الیا کازان
 Elias( با نام کامل الیاس کازانوغلو )Elia Kazan( الیا کازان
Kazantzoglo( )۱۹۰۹–۲۰۰۳( کارگــردان، نویســنده و 
تهیه کننده آمریکایی-یونانی بود. همچنین وی مؤسس 
آموزشگاه اکتورز استودیو نیویورک است.الیا کازان دو بار 
اســکار بهترین کارگردانی، چهار بار جایزه گلدن گلوب 
بهتریــن کارگردانی و ســه بار جایزه تونــی را تصاحب 
کرده اســت. همچنین بارها نامزد و برنده جشنواره های 
جهانی نظیر جشــنواره فیلم کن و جشنواره فیلم ونیز 
نیز شده اســت. کازان یک تندیس اســکار نیز برای یک 
عمر دستاورد هنری دریافت کرده است. الیا کازان در ۲۸ 
سپتامبر سال ۲۰۰۳ در ۹۴ سالگی درگذشت الیا کازان، 
با نام اصلی الیا کازان اغلو، از کارگردانان مهم ســینما و 
همچنین تئاتر، در ســال ۱۹۰۹ از پدر و مادری یونانی در شهر کنستانتینوپل ﴿استانبول امروزی﴾ به 
دنیا آمد.در ســن ۴ ســالگی با والدینش به آمریکا مهاجرت کرد و در نیویورک مقیم شد. پدرش تاجر 
فرش بود. کازان پس از پایان تحصیالت متوســطه به کالج ویلیامز، در دانشگاه ییل رفت و به تحصیل 
رشته درام نویسی پرداخت و پس از فارغ التحصیلی در دهه ۱۹۳۰ به کار با یک گروه تئاتر پرداخت.کازان 
نخســتین نمایشــنامه اش را در ۱۹۳۵ روی صحنه برد و در دهه ۱۹۴۰ به عنوان یکی از مستعدترین 
کارگردانان تئاترهای برادوی شهرت یافت. از معروف ترین نمایشنامه های او می توان به پوست دندان های 
ما ﴿۱۹۴۲﴾، تمام پســران من ﴿۱۹۴۷﴾ و چای و سمپاتی ﴿۱۹۵۳﴾ اشاره کرد.. از شاخصه های بارز 
فیلم سازی الیا کازان، همکاری او با نویسندگان نام دار دنیای ادبیات در نگارش فیلم نامه بود. وی سابقه 
همکاری با نویسندگانی چون »تنسی ویلیامز«، »هارولد پینتر«، »جان استاین بک« و »آرتور میلر« را 

داشته است.

سینما

ســینمای فرانســه با تغییر رویکرد خود برای انتخاب 
نماینده خود در جوایز اســکار ۲۰۲۳، در تالش اســت 
ناکامی خود را در این شــاخه پس از ۳۰ ســال به پایان 
برساند.به گزارش ایســنا به نقل از ایندی وایر، فرانسه با 
اعالم فهرست کوتاه پنج فیلم که قرار است برای ارسال 
به آکادمی برای شــاخه بهترین فیلم بین المللی در نظر 
بگیــرد، فصل جدیدی در تالش  برای کســب اســکار 
برای این کشــور صاحب ســینما آغاز کرد و با توجه به 
واکنش های منفی سال گذشته در پی انتخاب فیلم برنده 
نخل طالی »تیتان« و نادیده گرفتن فیلم »اتفاق«، این 
کشور رویکرد خود را در تالش برای حمایت از فیلم هایی 
که احتمال بیشــتری برای کسب نامزدی دارند، اصالح 
کرده است.هییچ اجباری نیست که نماینده سینمای فرانسه در اسکار ۲۰۲۳ از فیلم های جشنواره کن 
باشد، تصمیمی که از اثرات برکناری »تیری فرمو« رئیس جشنواره کن از جایگاه تاثیرگذارش در کمیته 
اسکار این کشور پس از بیش از یک دهه نفوذ است.از سوی ساخته »کلر دنی« فیلمساز باسابقه فرانسوی 
با عنوان »دو طرف تیغ« که برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشــنواره برلین بود نیز از سوی کمیته 
اســکار سینمای فرانسه رد شده است و به جای آن آثاری از پنج فیلمساز جوان این فرصت را دارند تا 
نماینده سینمای فرانسه در رقابت اسکار پیش رو باشند که شامل »سنت عمر« ساخته »آلیس دیوپ«، 
»یک صبح خوب« به کارگردانی »میا هانســن-الو«، »تمام وقت« ساخته »«اریک گراول«، »خاطرات 
پاریس« ســاخته »آلیس وینوکور« و»بدترین ها« ســاخته مشترک »لیســا آکوکا« و »رومن گوئره« 
می شوند و روز ۲۳ سپتامبر در نهایت یک فیلم به عنوان انتخاب نهایی به آکادمی اسکار معرفی می شود.

سینمای فرانسه در پی جبران ناکامی 
30 ساله
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