
بر اساس گزارش مرکز آمار؛
فقرا همچنان بیشتر از ثروتمندان 

فشار تورم را حس می کنند
بر اساس گزارش مرکز آمار بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور 
۱۴۰۱ برای دهک دهم بوده است.به گزارش اقتصاد آنالین، بر اساس 
جدیدتریــن گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه شــهریور ۱۴۰۱ 
در حالی برابر ۴۹.۷درصد اســت که این نــرخ برای دهک اول برابر  
۶۰.۱درصد و برای دهک دهم برابر ۴۳.۸درصد بوده اســت.در گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات هم نرخ تورم نقطه به نقطه برابر 
۷۵.۴درصــد بوده که از ۸۱.۶ برای دهــک اول تا ۷۳.۶ برای دهک 
دهم متغیر اســت.در گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات هم تورم 
نقطه به نقطه کل کشــور برابر ۳۵.۴بوده که دهک اول، ششم و نهم 
با ۳۴.۱درصد کمترین و دهک دهم با ۳۵.۸درصد بیشــترین تورم 

را داشته اند.

ثبت نام ۱۵۴ هزار نفر در طرح کارورزی
 معافیت بیمه ای ۱۱ هزار واحد

بررسی آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی نشان می دهد که تاکنون 
۱۵۴ هزار و ۲۴۹ نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی در این طرح ثبت 
نــام کرده و حدود ۱۱ هزار و ۲۶۷ بنگاه مشــمول معافیت بیمه ای 
شــده اند.به گزارش خبرنگار مهر، طرح کارورزی یکی از برنامه های 
دولت در راســتای رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای 
کار به ویژه فارغ التحصیالن با هدف تســهیل در جذب و بکارگیری 
جوانان در بنگاه ها و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کســب و کار در دانش 
آموختگان برای ورود به بازار کار است. اهمیت این طرح از آن جهت 
اســت که نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ 
بیکاری کل کشــور، رقم باالیی را نشــان می دهد.بر همین اساس، 
بررسی آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی حکایت از افزایش استقبال 
متقاضیان از این طرح دارد به شــکلی که تا امروز ۱۵۴ هزار و ۲۴۹ 
نفر از فارغ التحصیالن دانشــگاهی در این طــرح ثبت نام کرده اند و 
۲۱ هــزار و ۴۳۳ واحد پذیرنده این داوطلبان بوده و حدود ۶۳ هزار 
قرارداد منعقد شده است.استان فارس با ۱۵ هزار و ۲۱۸ نفر بیشترین 
داوطلب طرح کارورزی و استان خراسان رضوی با ۷ هزار و ۳۶۴ نفر 
کمترین داوطلب طرح کارورزی را داشته است.همچنین با توجه به 
اینکه مهمترین مزیت پیش بینی شده برای کارآفرینان و کارفرمایان 
در طرح این اســت که در صورت جذب کارورز، از معافیت حق بیمه 
ســهم کارفرما به مدت حداکثر دو ســال برخوردار می شوند، آمارها 
نشــان می دهد که تا به امروز ۱۱ هزار و ۲۶۷ واحد مشمول معافیت 

بیمه ای شده اند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ۶۶مین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: »انتظار داریم که آژانس برای حفظ اعتبار و انسجام 
خود اجازه ندهد برخی از عناصر اتهامات کهنه ای را که در سال ۲۰۱۵ بسته شده اند، مطرح کنند.«به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم؛ شصت  و 
ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور محمد اسالمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، محسن نذیری اصل، سفیر 
و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، بهروز کمالوندی معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی و جمعی از 

هیئت همراه پیش از ظهر امروز در وین آغاز شد.محمد اسالمی با حضور در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی....

www.sobh-eqtesad.ir

اسالمی:
 نظارت آژانس باید بی طرفانه و حرفه ای باشد

info@sobh-eqtesad.ir

آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان کارگری؛
جزییات تازه درباره متناسب سازی 

حقوق بازنشستگان
در حالی حدود ۲ هفته وعده برگزاری نشســت و مشخص شدن زمان 
پرداخت مطالبات بازنشستگان سایر سطوح کارگری می گذرد که هنوز 
مشخص نیست معوقات ۵ ماهه طبق چه زمان بندی و در چه ماه هایی 
از سال پرداخت شــود.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از خبرآنالین، 
واریز حقوق بازنشســتگان ســازمان تامین اجتماعی مطابق با مصوبه 
جدید افزایش مستمری ها در روز پایانی شهریورماه به اتمام رسید و از 
حاال به بعد نوبت تسویه ۵ ماه مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان 
اســت.به دنبال افزایش مجدد مستمری بازنشستگان غیرحداقلی بگیر 
در مرداد امســال و اعمال این افزایش در ماه شهریور، سازمان تامین 
اجتماعی بابــت مابه التفاوت ماه های گذشــته ایــن افزایش بدهکار 
شد.ســازمان تامین اجتماعی ۳.۶ میلیون بازنشســته دارد. در مصوبه 
جدید، حقوق بازنشستگان غیرحداقلی بگیر از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد 
افزایش یافت. براین اســاس ۱.۶ میلیون بازنشسته سایر سطوح بگیر 

سازمان تامین اجتماعی ۵ ماه مابه التفاوت طلبکار هستند.

نحوه احتمالی تسویه مابه التفاوت
هرچند دولت هنوز نحوه پرداخت این بدهی را اعالم نکرده اســت اما 
براساس تجربه گذشته و نیز طبق وعده میرهاشم موسوی، مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی، انتظار می رود که ایــن بدهی از ماه بعد به 
تدریج تســویه شــود.به بیان دیگر این احتمال وجود دارد که سازمان 
تامین اجتماعی همزمان با پرداخت مســتمری مهرماه، مابه التفاوت 
فرودریــن ماه را نیز پرداخت کند.این اتفاق به ترتیب در ماه های آبان، 
آذر، دی و بهمن تکرار خواهد شــد و بدین ترتیب مابه التفاوت مربوط 
به افزایش مســتمری های ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد نیز 
تا پیش از فرارســیدن ماه اســفند و موعد پرداخت عیدی پایان سال 
پرداخت خواهد شــد.پیش از این، میرهاشــم موســوی، مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی درباره زمان واریز معوقات گفته بود: در حال 
برنامه ریزی هســتیم، نشست هایی نیز با کانون بازنشستگان داشته ایم 
تا سازوکار پرداخت معوقات مشخص شود.وی درباره پرداخت معوقات 
بازنشستگان عنوان کرده، برای معوقات فروردین تا اول شهریور، یعنی 
پنج ماه، برنامه ریزی صورت گرفته و نحوه پرداخت معوقات نیز در اسرع 

وقت اعالم می شود.

موضع مجلس درباره معوقات
در این شــرایط بازنشستگان انتظار دارند قبل از پایان سال ۲۵ درصد 
متناسب سازی باقی مانده از ســال گذشته نیز اجرایی شده و معوقات 
آن از ابتدای سال به حســاب بازنشستگان واریز شود.در همین رابطه 
علی بابایی کارنامی، رییس فراکســیون کارگری مجلس گفته اســت؛ 
مــا در زمینه تاخیر در پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشســتگان 
و همچنین بحث افزایش مطابق مصوبه شــورای عالی کار حق مسکن 
کارگران نیز پیگیری الزم را از دولت انجام خواهیم داد و در این زمینه 

مردم اطمینان خاطر را داشته باشند.

پاندمی کرونا؛ در مرحله نسبی کنترل 
 احتمال بروز واریانت های جدید صفر نیست

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در دنیا و ایران، گفت: چشم اندازهایی از رو به افول 
گذاشــتن اپیدمی می بینیم، اما معنایش این نیســت که در روزها و هفته های پیش رو شاهد خاموشی 
اپیدمی باشــیم.دکتر حمید سوری در گفت وگو با ایســنا، درباره برخی اظهارات مبنی بر پایان پاندمی 
کرونا، گفت: چشــم اندازهایی از رو به افول گذاشتن اپیدمی می بینیم؛ چراکه پیک اُمیکرون کوتاه ترین 
و کم بارترین پیک موجود از ابتدای پاندمی تاکنون بوده اســت، اما معنایش این نیســت که در روزها و 

هفته های پیش رو شاهد خاموشی اپیدمی باشیم.

اساس خاموشی کرونا 
وی افزود: اساس خاموشی اپیدمی و شاخصی که در آن مهم است، به ابتال مرتبط است، نه بستری و مرگ. 
بنابراین کاهش مرگ یا بستری، عمدتا به ماهیت و شدت عامل بیماری زای ویروس بستگی دارد. ممکن 
است اکنون ویروس در شرایطی قرار گرفته که شدت کشندگی و بیماری زایی اش کم شده است. در نتیجه 

ویروس دارد در جامعه می چرخد، اما تعداد مرگ هایی که به جامعه بشری تحمیل می کند، کمتر است.

احتمال بروز واریانت های نگران کننده کرونا صفر نیست
ســوری ادامه داد: بر اســاس این سناریو ممکن است دیگر خیزش مرگ ها را مانند آنچه در واریانت دلتا 
دیدیم، نداشــته باشیم، اما احتمال آن صفر نیست؛ چراکه اکنون ویروس است که دارد الگوی پاندمی را 

برای کشورها تعریف می کند و جهش های آن هم ممکن است هر لحظه و هر روز اتفاق بیفتد.  

جامعه بشری هنوز در برابر کرونا مسلح نیست
وی با بیان اینکه در حال حاضر جامعه بشری هنوز خیلی در برابر ویروس کووید۱۹ مسلح نیست، گفت: 
زیرا هم جمعیت حساس دنیا افزایش یافته و واکسن ها دیگر اثربخشی قبل را نداشته و ایمنی زایی الزم را 

ایجاد نمی کنند و در عین حال رعایت پروتکل ها هم تقریبا به صفر رسیده است.

مراحل رسیدن به خاموشی پاندمی 
وی افزود: باید توجه کرد که برای رســیدن به مرحله خاموشــی اپیدمی، ابتدا پاندمی باید کنترل شود. 
اکنون به نظر می آید که پاندمی حالت کنترل پیدا کرده و نوســانات جزئی در آن می بینیم. مرحله بعد 
مرحله حذف پاندمی است که در این مرحله باید تعداد افراد مثبت حساس مان به گونه ای باشد که بعد از 
گذشت یک دوره بیماری،  مورد مثبت جدیدی نداشته باشیم یا اینکه شانس انتقال از فرد مبتال به فرد 
دیگر کاهش یافته و کوچکتر از یک شــود. مرحله بعد هم مرحله ریشه کنی است که در این مرحله باید 
حداقل دو دوره از بیماری بگذرد و مورد جدیدی نداشــته باشیم. مرحله آخر که مرحله خاموشی است؛ 
یعنی اینکه دوره بعد از پاندمی را هم رصد کرده و مطمئن باشیم که گردش ویروس متوقف شده است 

که هنوز تا این مرحله فاصله داریم.

کرونا؛ در مرحله نسبی کنترل
ســوری با بیان اینکه اکنون در مرحله نسبی کنترل پاندمی هستیم، گفت: رفتار جامعه بشری در برابر 
کووید۱۹ انفعالی است و اگر در ویروس جهشی اتفاق بیفتد، ممکن است مجددا شاهد مشکالت جدی 
باشــیم. ضمن اینکه باید توجه کرد که درست است که تجربه پاندمی های قبلی نشان می دهد که عمر 
پاندمی ها ممکن اســت بین سه تا پنج سال باشــد، اما این هم شرط کافی و الزمی برای این نیست که 
تصور کنیم حدود ســه سال از پاندمی کرونا گذشته و قطعا خاتمه می یابد. زیرا پاندمی کرونا، مربوط به 
یک بیماری نوپدید است و الگوی تغییرات بیولوژیک ویروس کووید۱۹ با پاندمی های قبلی خیلی متفاوت 

است که بسیاری از زوایای آن همچنان برای ما ناشناخته است.

آخرین وضعیت کرونا در ایران
این اپیدمیولوژیســت در باره وضعیت کرونا در ایران نیز گفت: وضعیت ایران هم از همین الگوی جهانی 
تبعیت می کند که کنترل نسبی و در عین حال نوسانات جزئی و فراز و فرودهایی وجود دارد. این نشان 
می دهد که وضعیت نه می تواند به این صورت ادامه یابد و نه می توان اطمینان داشــت که روند باز هم 
کاهش پیدا خواهد کرد. نوسانات جزیی مستمری که وجود دارد برای زمانی است که تعادلی بین رفتار 

عامل بیماری زا با رفتار میزبان که انسان است، وجود دارد. 

وزیر نفت

به خطر افتادن امنیت انرژی جهان با تحریم یکجانبه و ظالمانه علیه ایران

در گفت وگوی مطرح شد:

تحریم های ایران سود قابل 
توجهی برای تجار ترکیه دارد

چه بهانه خوبی!

عضو اتاق مشترک ایران و ترکیه خاطر نشان کرد: کاهش ارزش لیر به لحاظ تراز تجاری به نفع ما تمام نخواهد 
شد؛ چراکه میزان واردات ما از این کشور تصاعدی و از سوی دیگر صادرات ما کاهش پیدا می کند.بهنام تاج الدین 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به کاهش ارزش لیر در هفته اخیر، گفت: تحریم ها علیه ایران باعث 
شــد سود قابل توجهی عاید تجار ترکیه شود چراکه ایران بخش قابل توجهی از تحریم ها را از طریق ترکیه دور 

می زند و ترکیه برای......

معاون بانک مرکزی اعالم کرد

تخلف ۶ بانک در سود سپرده
ادعای بلینکن:

در کوتاه مدت هیچ انتظاری برای احیای 
توافق هسته ای با ایران ندارم

امیرعبداللهیان:

ایران آماده واگذاری دسترسی فراپادمانی بعد از توافق 
بازگشت به برجام است
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شهرداري صدرا به استناد مصوبه شماره 1401/186/6 /صدرا/ شــورا، مورخ 1401/03/10 شوراي اسالمي شهر صدرا ، در راستاي 
توسعه  و بهره برداري از زير ساخت هاي فن آوري اطالعات و ارتباطات شهر صدرا و گسترش شهرداري الكترونيك، در نظر دارد: 
اجرا و بهره برداري از شبكه زير ساخت، تونل ارتباطي و فيبر نوري اجرا شده و آماده بهره برداري در شهر صدرا را به طول 31107 
متر ، در قالب فراخوان جذب سرمايه گذار )روش تسهيم درمنافع( به  شركت هاي داخلي داراي FCP و يا ساير پروانه هاي مرتبط  و 
مورد تاييد وزارت ارتباطات و دستگاههاي نظارتي ، واگذار نمايد. از كليه شركت هاي واجد شرايط و داراي مشخصات فوق و عالقه 
مند به ســرمايه گذاري در اين بخش دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد و مدارك فراخوان، از 
تاريخ 1401/07/16 لغايت تاريخ 1401/07/25، در ساعات اداري، به آدرس استان فارس – شهر صدرا – بلوار پاسداران  –  ساختمان 

مركزي شهرداري صدرا  - طبقه دوم - واحد قراردادهاي شهرداري صدرا، مراجعه نمايند . 

تضمين و خريد اسناد :
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 8،600،000،000 ريال )هشتصدو شصت ميليون تومان (مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با 
اعتبار حداقل 3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088 بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد.

واريز مبلغ 2،000،000 ريال به حساب  100805891412 نزد بانك شهر جهت خريد اوراق فراخوان
شرايط فراخوان :

* شهرداري صدرا در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مي باشد .
* هزينه چاپ دو نوبت آگهي روزنامه ، هزينه كارشناسي و مشاور، بر عهده برنده فراخوان مي باشد .

* به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
* چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد .

* ساير شرايط، اطالعات و جزئيات، در اسناد فراخوان درج گرديده است .
* آخرين مهلت تحويل پاكات و پيشنهادات به واحد حراست شهرداري صدرا ، تا ساعت 14:30  روز سه شنبه  مورخ  1401/07/26 

)پايان وقت اداري( مي باشد.
* بازگشايي پاكات رأس ساعت 15 روز سه شنبه   مورخ 1401/07/26 در ساختمان مركزي شهرداري انجام مي پذيرد.

شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر: 36562091 -36414414 - 071          
تاريخ درج آگهي نوبت اول :  چهارشنبه   07/06 /1401

 تاريخ درج آگهي نوبت دوم:  شنبه           1401/07/16     

آگهي فراخوان عمومي

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

جذب سرمايه گذار شبكه زيرساخت فیبر نوري شهرداري صدرا

ول
ت ا

نوب

روش انجام كارموضوع فراخوانرديف

1 
بهره برداري از شبكه فيبر نوري موجود در شهر صدرا، )اجرا شده و اماده 

بهره برداري به طول 31107 متر با حفظ مالكيت شهرداري صدرا(
بهره برداري، تسهيم درمنافع )درصدي از 
درآمد ناخالص( و انتقال به شهرداري صدرا
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گزیده خبر
سرلشکر صفوی:

شاهد فرار آمریکایی ها از غرب آسیا در 
آینده نزدیک خواهیم بود

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: به حول و قوه 
الهی در آینده نزدیک شاهد فرار امریکایی ها از منطقه 
غرب آســیا خواهیم بود.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
سرلشکر صفوی دســتیار و مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا در هفتمین اجالســیه بین المللی مجاهدان در 
غربت که با حضور رئیس بنیاد شــهید، معاون پارلمانی رئیس جمهور، ســفرای 
کشورهای اســالمی و فرماندهان محور مقاومت برگزار شد گفت: نظام سلطه و 
گفتمان مقاومت در ابعاد مختلــف در تضاد قرار دارند از جمله در بُعد رهبری و 
مدیریت، نظام سلطه، آمرانه، خودخواهانه، سلطه جویانه و شیطانی عمل می کند، 
در حالی که گفتمان مقاومت مشــارکت جویانه، خدمتگزارانه، هدایت گرایانه و 
به دنبال حاکم کردن مصالح اســالمی، جمعی و انســانی است.وی با بیان اینکه 
نظام سلطه در ایدئولوژی و تفکر، مادی گرا، به دنبال منافع حداکثری، فرقه گرا، 
نژادپرســت و استثمارگر اســت تصریح کرد: گفتمان مقاومت، به دنبال خدمت 
به بندگان، گســترش عدالت، معنویت، جهاد مستمر و ایثار است.وی در تشریح 
شاخصه های گفتمان مقاومت و نظام سلطه در بُعد راهبرد یا استراتژی خاطرنشان 
کرد: راهبرد نظام سلطه کسب هژمونی سیاسی، فرهنگی و رسانه ای و اقتصادی 
در جهان و نفی اســتقالل، هویت و ارزش های دیگر ملت هاســت، در حالی که 
گفتمان مقاومت به دنبال همگرایی ملت های اسالمی برای تشکیل امت واحده و 
همگرایی مستضعفان برای غلبه بر مستکبران می باشد.وی افزود: راهبرد گفتمان 
مقاومت بر مبنای قران و ســنت رسول اهلل و اهل بیت مطهر او برای پیاده کردن 
عدالت، رفع فقر و ترس، رشــد کرامت و معنویت انسان هاست.رئیس پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی در تشریح تضاد این دو تفکر در بخش 
اقتصادی اظهار داشت: نظام سلطه در حوزه اقتصادی، به دنبال سیطره بر منابع 
اقتصادی جهان و غارت مســلمانان و غیر مســلمانان و یکپارچه سازی مالی از 
طریق سلطه دالر، تحریم و بایکوت مخالفان است.وی افزود: اما جبهه مقاومت با 
همکاری و هم افزایی افقی دولت ها و ملت های همســو، ایجاد بازارهای مشترک، 
تبادل علوم و فناوری های جدید، اعتباربخشــی به ارزهای ملی و تبادالت مالی و 
حذف دالر از تجارت خارجی به مقابله با نظام سلطه می پردازد.صفوی با تاکید بر 
اینکه نظام سلطه در بُعد حکمرانی به دنبال استفاده از زور و نظامی گری و کسب 
اقتدار نامشــروع و انحراف و مدیریت افکار عمومی و ایجاد قدرت فائقه اقتصادی 
است خاطرنشان کرد: ماهیت و ذات اقتدار گفتمان مقاومت، مردم پایه و از طریق 
بسیج عمومی، تأکید بر مردم ساالری و زمینه سازی عدالت اجتماعی و اقتصادی 
است.دستیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تشریح تفاوت های این دو 
تفکر در تاکتیک و راهکنش گفت: نظام ســلطه در تاکتیک به دنبال ائتالف های 
شــرورانه، تســلط بر نهادهای حقوقی، مالی، سیاســی و بین المللی، راه اندازی 
جنگ های منطقه ای و تحریم علیه مخالفان اســت اما گفتمان مقاومت با ایجاد 
جبهه ملت های تحت ستم، توسعه همکاری های منطقه ای همه جانبه بر مبنای 

منافع مشترک به دنبال دفع شرارت ها و تحریم های دشمنان مشترک است.

اسالمی:

  نظارت آژانس باید بی طرفانه 
و حرفه ای باشد

محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ۶۶مین کنفرانس عمومی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت: »انتظار داریم که آژانس برای حفظ اعتبار و انســجام 
خــود اجازه ندهد برخی از عناصر اتهامات کهنه ای را که در ســال ۲۰۱۵ بســته 
شده اند، مطرح کنند.«به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم؛ شصت  و 
ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور محمد اسالمی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، محسن نذیری اصل، سفیر 
و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، بهروز کمالوندی معاون 
امور بین الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی و جمعی از هیئت 
همراه پیش از ظهر امروز در وین آغاز شــد.محمد اسالمی با حضور در مقر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  در سخنرانی خود در این اجالس به روشنگری درباره مواضع 
کشــور و برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی ایران پرداخت و اظهار کرد: جناب 
آقای رییس، آقای مدیرکل؛ عالیجنابان؛ خانم ها و آقایان؛ سالم علیکم.آقای رییس، 
در ابتدا مایل هســتم انتخاب جناب عالی را به ریاســت کنفرانس عمومی تبریک 
عرض کنم و از حمایت و همکاری هیئت خود، شــما را مطمئن کنم.وی ادامه داد: 
برنامه های توسعه ای جمهوری اسالمی ایران در راستای پیشرفت و گسترش عدالت 
با هدف دستیابی به توسعه پایدار است؛ سند جامع راهبردی توسعه صنعت هسته ای 
برای افق ۲۰ســاله در سطح ملی به تصویب رسیده و در دستور کار سازمان انرژی 
اتمی ایران قرار گرفته است.اسالمی بیان کرد:  بر اساس این سند، سهم برق هسته ای 
در سبد انرژی کشور به حداقل ۲۰درصد از کل برق کشور افزایش می یابد و در این 
راســتا احداث ۱۰ هزار مگاوات برق هسته ای جدید برای سال های آتی پیش بینی 
شده است.وی گفت: در این سند همچنین توسعه تولید و کاربرد رادیوایزوتوپ ها، 
کاربرد گســترده پرتو در زمینه های سالمت، کشــاورزی، محیط زیست و صنعت 
پیش بینی شــده اســت.وی اضافه کرد: در این رابطه جمهوری اســالمی ایران از 
ابتکار پرتوهای امید که موضوع اصلی مجمع ســال ۲۰۲۲ است،  استقبال می کند.

رییس ســازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد: آژانس مســئولیت ویژه ای در زمینه 
تحقق هدف جهانی برای به صفر رســاندن تولید گاز کربن تا ۲۰۵۰ به عهده دارد؛ 
خوشبختانه مدیرکل آژانس اهمیت این موضوع را در مجامع بین المللی مختلفی از 
جمله در بیست و ششمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد 

درباره تغییرات اقلیمی که در گالســکو برگزار شد و همچنین طی دهمین نشست 
کنفرانس بازنگری NPT در نیویورک برجســته ساخته است.وی تصریح کرد: آقای 
رییــس، مایلم از این فرصت برای ارایه برخی توضیحات درخصوص برجام به عنوان 
یک توافق اســتفاده کنم. برجام نتیجه تالشی جمعی است که دربرگیرنده توازنی 
حساس، مرکب از مسئولیت ها و اقدامات متقابل است که طی آن ایران محدودیت 
در فعالیت های غنی سازی، کاهش سرعت و ظرفیت فعالیت های هسته ای و سیستم 
راستی آزمایی سختگیرانه ای را برای مدت مشخص شده ای، می پذیرد و به ازای آن، 
طرف مقابل می بایست تحریم های ظالمانه غیرقانونی و موانع مرتبط با ازسرگیری 
همکاری ها و مراودات مالی، تجاری و اقتصادی ایران را حذف کند و ادعاهای واهی 
علیه برنامه ها و فعالیت های صلح آمیز ایران را خاتمه دهد.اسالمی بیان کرد:  آمریکا 
به خالف خواست جامعه جهانی، مفاد برجام و قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان 
ملل متحد را نقض کرده، از این توافق خارج شــده و به سیاســت منحوس فشــار 
حداکثری متوســل شــده که در اجرای آن شکســت خورده و به بی اثر بودن این 
سیاســت اعتراف کرده است.معاون رییس جمهور گفت: پس از گذشت ۲.۵ سال، 
 آمریــکا تحریم های فزاینده ای را علیه بخش های مختلف اقتصاد ایران اعمال کرده 
است و سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا نیز با بی عملی مقابل آن مواجه بوده اند؛ لذا 
مجلس شورای اسالمی قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از منافع 
ملت ایران را تصویب کرد که در آن سازمان انرژی اتمی ایران ملزم به اجرای اقدامات 

مشخصی شده است.

جمهوری اسالمی ایران همچنان به توافق 2015 متعهد است
اسالمی اظهار کرد: همان طور که در فرصت های گوناگون بیان شده است؛ جمهوری 
اسالمی ایران همچنان به توافق ۲۰۱۵ متعهد است، اقدامات جبرانی ایران در پاسخ 
به نقــض تعهدات طرف های مقابل صورت گرفته اســت. چنانچه دیگر طرف های 
این توافق با رفع همه موانع و برداشــتن تحریم ها به تعهدات خود بازگردند؛ تداوم 
اقدامات اجرایی ایران با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسالمی تعیین خواهد 
شد.وی ادامه داد: آقای رییس؛ جمهوری اسالمی ایران همواره حامی اجرای کامل و 
غیرتبعیض آمیز معاهده عدم اشاعه و موافقت نامه های جامع پادمان بوده است؛ ایران 
ســابقه ای مثال زدنی در همکاری با آژانس در این زمینه دارد.رییس سازمان انرژی 
اتمی ایران خاطرنشان کرد: مایلم روشن سازم که هیچ گونه فعالیت یا مواد هسته ای 
اعالم  نشده در ایران وجود ندارد و تمامی اتهامات صرفاً مبتنی بر اطالعات ساختگی 
و نادرست رژیم غاصب اسرائیل است. جمهوری اسالمی ایران حقیقتاً انتظار دارد که 
آژانس گزارش دهی،  نظارت و راســتی آزمایی خود را به صورت حرفه ای، بی طرفانه و 
مستقل تر انجام دهد.وی گفت: حضار گرانقدر؛ جناب آقای رییس؛ انتظار داریم که 
آژانس برای حفظ اعتبار و انسجام خود اجازه ندهد برخی از عناصر اتهامات کهنه ای 
را که در ســال ۲۰۱۵ بسته شده اند و دوباره تأکید می کنم اتهامات کهنه ای را که 
در طول سالیان مطرح شده و در سال ۲۰۱۵ بسته شده است به بهانه های مختلف 
بازخوانی و مطرح کنند.وی عنوان کرد: ما معتقدیم که آژانس باید از اتکا به اطالعات 
بی اساس از طریق منابع غیرقابل اعتماد دوری کند و از سیستم راستی آزمایی قوی 
تبعیت کند و تنها زمانی این جریان قابل بازگشــت است که تحریم های غیرقانونی 
وضع شده علیه ملت ایران به بهانه های واهی لغو شود و ما همواره آماده گفت وگو و 
تعامل بوده ایم و خواهیم بود.گفتنی اســت اســالمی در این سفر با رافائل گروسی 

مدیرکل آژانس و برخی همتایان از دیگر کشورها دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

وزیر خارجه کشورمان در مصاحبه ای گفت وقتی درباره بازگشت به برجام توافق حاصل شود، ایران آماده خواهد بود به آژانس اتمی دسترسی فراتر از توافق های پادمانی 
بدهد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با المانیتور تاکید کرد تهران آماده همکاری با آژانس اتمی به منظور حل موضوعات 
مربوط به تحقیقات این ســازمان در ســه مکان ادعایی در ایران است.به نوشته المانیتور، امیرعبداللهیان گفته است هنگامی که در خصوص بازگشت به برجام توافق 
حاصل شود، ایران آماده خواهد بود به آژانس اتمی دسترسی فراتر از توافق های پادمانی بدهد.وی افزود: نخست ضروری است این ادعاهای بی اساسی که علیه ایران 
مطرح شده  و در دستورکار آژانس قرار داده شده، برطرف شود. ما معتقدیم و می پذیریم برای اینکه این کار انجام شود الزم است برخی اقدامات فنی انجام شوند. در 
عین حال، ضروری است آژانس اتمی، رفتاری فنی داشته باشد نه سیاسی.امیرعبداللهیان به رویه مشابهی اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد و مطابق آن آژانس 
به تحقیقاتش درباره مسئله »پی.ام.دی« پایان داد و قطعنامه ای صادر کرد که اجازه داد برجام اجرا شود.وزیر خارجه ایران در این مصاحبه تاکید کرد: »]همانند سال 
۲۰۱۵[ الزم است که برای بستن پرونده این ادعاها اراده سیاسی وجود داشته باشد.«وی در رابطه با پیام هایی که رد و بدل شده گفت: اگر آمریکایی ها جدی باشند 
و بخواهند اراده و میلشان برای بازگشت به برجام را نشان دهند همین پیام ]های غیرمستقیم[ کفایت می کند.امیرعبداللهیان افزود اما اگر طرف آمریکایی احساس 
می کند الزم اســت دور جدیدی از مذاکرات توســط هماهنگ کننده ها انجام شــود - )منظورم جوزپ بورل و اتحادیه اروپا است( آن را رد نخواهیم کرد.وزیر خارجه 
کشورمان همچنین ادامه داد طرف آمریکایی در نیویورک پیامی مبنی بر گفتگوی مستقیم ارسال کردند.وی با تاکید بر اینکه ما از مذاکرات مستقیم با آمریکا ترسی 

نداریم، تصریح کرد: باید احساس کنیم که این اقدام، تغییردهنده معادالت خواهد بود و برای ما نوعی دستاورد به همراه خواهد داشت.

امیرعبداللهیان:

ایران آماده واگذاری دسترسی فراپادمانی بعد از توافق بازگشت به برجام است

ســازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای واقع در اســتان تهران در نظر دارد مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه 
ای اســتان اصفهان )دانشــکده شهید مهاجر، آموزشکده سروش و آموزشکده دختران اصفهان(  جهت سال تحصیلی 1402-1401 را به شرکت و یا پیمانکار 
 واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه شرکت ها می توانند برای دانلود اسناد مناقصه به سامانه ستاد )setadiran.ir( به شماره مناقصه  2001010001000018 

 مراجعه نمایند. 
1. زمان اعالن عمومی اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/07/02  از ساعت 15:15 می باشد . 

2. مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/07/02 لغایت 1401/07/07  می باشد.
3. مهلت بارگزاری پاکت پیشنهادات : از تاریخ 1401/07/07 لغایت 1401/07/17 می باشد . )الزم بذکر است پاکت الف حاوی ضمانت نامه الزاما به صورت 
حضوری می بایست در روزهای شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل ، در ساعات 8:00 لغایت 14:00 به آدرس : اصفهان – میدان آزادی – خیابان هزار جریب 

– دانشکده فنی و حرفه ای شهید مهاجر اصفهان – ساختمان اداری – طبقه اول – واحد حراست تحویل گردد.
4. تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز دوشنبه 1401/07/18 می باشد.

5. محل بازگشایی پاکت ها: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پالک 4 ،سالن جلسات معاونت اداری،مالی می باشد.
6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/920/000/000 ریال  معادل یکصد و نود و دو میلیون تومان می باشد.

7. نوع تضمین: ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا وجه نقد میباشد.
8. اولویت با شرکت ها و پیمانکاران بومی استان اصفهان می باشد. 

9. هزینه ی درج این آگهی بر عهده ی برنده ی مناقصه می باشد. 
10. دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی با عنایت به صرفه و صالح هریک از پیشنهادات را در هر مرحله رد یا قبول نماید . 

11. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و کارت شناسایی معتبر در جلسه کمسیون بالمانع می باشد. 
* برای اطالعات بیشتر با شماره ی تلفن  09132178857 آقای نجفی تماس حاصل فرمائید.

واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان

 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شناسه آگهی :1385728

دیدار خانواده شهید قاسم سلیمانی با رئیس جمهور
  رئیسی: بدخواهان به دنبال حذف نام این

 شهید هستند
خانواده شهید حاج قاسم ســلیمانی با رئیس جمهور 
دیــدار و گفت وگــو کردند.به گزارش حــوزه دولت 
خبرگزاری تسنیم، خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده ســابق نیروی قدس سپاه پاسداران با آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیدار کردند.خانواده 
سردار شهید سلیمانی با قدردانی از مواضع حق طلبانه 

رئیس جمهور در سخنرانی ســازمان ملل متحد، اقدام آیت اهلل رئیسی در پاسداشت 
فرهنگ ایثار و شــهادت را در این سخنرانی ستودند.فرزندان سردار سرافراز مقاومت، 
جلب توجه افکار عمومی جهان به مکتب شــهید حاج قاســم ســلیمانی را یکی از 
مهم ترین کارکردهای سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل دانستند و گفتند: جهان 
امروز بیش از همیشه تشنه آموزه های شهیدان است، بر همین اساس اقدام ارزشمند 
رئیس جمهور در سازمان ملل متحد، موجب خرسندی ملت ایران و همه عالقمندان 
به محور مقاومت در منطقه شد.  آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی نیز در این دیدار که ظهر 
دوشنبه برگزار شد، فرهنگ و ایثار شهادت را مهم ترین مولفه  قدرت جمهوری اسالمی 
خواند و گفت: پاسداشت یاد، نام و جایگاه واالی شهدا وظیفه هر ایرانی منصف، بویژه 
مسئوالن کشور است.رئیس جمهور قدرت نظام جمهوری اسالمی ایران را برگرفته از 
خون شهدا، به ویژه شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی دانست و گفت: برخی قدرت 
ملی را صرفا منبعث از تجهیزات و تسلیحات نظامی می دانند، امروز جمهوری اسالمی 
در کنار پیشرفت های غیرقابل کتمان در صنایع دفاعی، از قدرت نرمی برخوردار است 
که به اعتبار خون صدها هزار شهید به دست آمده و بسیار موثرتر از هر سالحی است.

رئیســی با یادآوری اهمیت روایتگری حق طلبانه و مقابله با غرض ورزی امپراطوری 
رســانه ای غرب در موضوع مبارزه با تروریسم، تصریح کرد: دشمنان این مرز و بوم، 
تالش می کنند با ابزارهای رســانه ای واقعیت را وارونه و جای جالد و شهید را عوض 
کنند. بر همین اســاس در جریان تنظیم محتوای سخنرانی بنده در مجمع عمومی 
ســازمان ملل بر مبنــای ارج نهادن و به رخ کشــیدن نمادهای قدرت ملی تصمیم 
گرفتیم شهید سلیمانی را معرفی کنیم تا دنیا بداند که تروریسم چیست، تروریست 
کیســت و قهرمان مبارزه با تروریسم چه کســی بوده است؟رئیس جمهور با تقبیح 
رفتار رســانه های غربی در تحریف و جعل واقعیت ها، خاطرنشــان کرد: امروز نظام 
سلطه به اعتبار امپراطوری رســانه ای خود تالش می کند تعریف تروریسم را تغییر 
دهد و خودش را قهرمان مبارزه با تروریســم معرفی کند، لذا وظیفه ای ســنگین بر 
عهده ما اســت که اجازه ندهیم این تالش دشــمن به نتیجه برسد.آیت اهلل رئیسی 
در ادامه وظیفه مســئوالن کشور در پاسداری از حقیقت و مقابله با انگاره سازی های 
مغرضانه دشــمنان ایران اسالمی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: در جریان 
سخنرانی ها و دیدارهای مختلفی که در سفر به مقر سازمان ملل داشتم، تاکید کردم 
که کشورهای اروپایی و آمریکا امروز تالش می کنند منافقین را که دست شان به خون 
بیش از ۱7 هزار هموطن بی گناه ایرانی آلوده است، تطهیر کنند و در حالی که پیش 
از این آنها را در لیست سیاه گروه های تروریستی قرار داده بودند، امروز آنان را از این 
لیســت خارج کرده و مورد حمایت خود قرار داده اند.رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
امروز شهید سلیمانی به یکی از نمادهای نظام اسالمی تبدیل شده و از همین جهت 
مورد حقد و کینه دشــمنان جمهوری اسالمی است، گفت: شهید سلیمانی چنانکه 
مقام معظم رهبری تاکید کردند، نه فقط یک نام که یک مکتب است و امروز همه باید 
تالش کنیم مظاهر و شــاخص های این مکتب در شئونات زندگی مردم جاری شود.

رئیس جمهور همچنین از تالش دشمنان برای کاهش حساسیت جامعه نسبت شهید 
سلیمانی خبر داد و اذعان داشت: دشمن در مقاطع مختلف تالش می کند حساسیت 
جامعه نسبت به شهید سلیمانی و دیگر الگوها و ارزش هایش را بسنجد و اگر احساس 
کند حساسیت جامعه نسبت به نام و یاد این شهید کم شده است، تالش های خود را 
بــرای حذف کامل نام و راه و مکتب او از خاطره و یاد جمعی جامعه مضاعف خواهد 
کرد، لذا باید نسبت به هر گونه تعدی دشمن به شخصیت و مکتب شهید سلیمانی 
حســاس بود.در ابتدای این دیدار خانواده شــهید سلیمانی ضمن قدردانی از بیانات 
رئیس جمهور در مجمع عمومی ســازمان ملل، پاسداشــت نام سردار سلیمانی در 
تریبون ســازمان ملل متحد را موجب خوشحالی همه عالقمندان به انقالب اسالمی 
در منطقه دانستند.  خانواده سردار سرافراز مقاومت، تبیین شاخص های مکتب ایشان 
از سوی رئیس جمهور در سخنرانی نیویورک را اقدامی حکیمانه خواندند و افزودند: 
در مکانی که مدت هاســت از کارکــرد و ماهیت اصلی خود در احقاق حقوق ملت ها 
فاصله گرفته است، تبیین ویژگی های مکتب شهید سلیمانی که همان عدالت طلبی 
و حق طلبی است، بسیار موثر و درست همان چیزی بود که از رئیس جمهور مکتبی 
ایران اسالمی انتظار می رفت.به گزارش تسنیم، رئیس جمهور در سفر خود به نیویورک 
و حین سخنرانی اش مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جنایت آمریکا در تشکیل 
داعش و ترور شــهید سلیمانی اشاره کرده و تصویر فرمانده سابق نیروی قدس سپاه 

پاسداران را چندین دقیقه به حضار نشان داد و باال برد.
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گزیده خبر

چه بهانه خوبی!
به نظر می رســد پایین بــودن تعداد 
متقاضیان موثر نهضت ملی مســکن 
نســبت به تعداد ثبت نامی ها بهانه ای 
برای سیستم بانکی در عمل نکردن به 
تکلیف خود در اختصاص ۲۰ درصد از 
تسهیالت بانکی به بخش مسکن شده 
اســت.به گزارش ایســنا، طبق قانون 

جهش تولید و تامین مسکن، بانک ها مکلفند تسهیالت ساخت را متناسب 
با پیشــرفت ساخت واحدها، به صورت مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط 
پرداخت کنند که آمار و ارقام نشان می دهد از حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر متقاضی، تا روز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ تعداد ۶۶۳ هزار نفر افتتاح حساب 
کرده و تعداد کســانی که آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز  کرده اند 
حدود ۳۰۰ هزار نفر هســتند.بر اساس آمار بانک مسکن تاکنون مبلغ کل 
واریزی به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن از محل آورده متقاضیان و 
محل تسهیالت ۳۰ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۱ هزار 
و ۹۲۹ میلیارد تومان از محــل آورده متقاضیان و ۱۸ هزار و ۳۰۴ میلیارد 
تومان از محل تسهیالت به حساب سازندگان واریز شده است.از آن گذشته 
در هــر مرحله از فراخوان واریز وجه تعدادی از افراد ریزش می کنند. تامین 
نقدینگی از ســوی متقاضیان می تواند به پرداخت تســهیالت بانکی کمک 
کند که به دالیلی همچون پایین بودن توان افراد، تعداد کسانی که آورده را 
تکمیل می کنند با متقاضیان مطلق تناسب چندانی ندارد.با این حال، پایین 
بودن توان متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن نباید بهانه ای برای سیستم 
بانکی در تزریق نقدینگی باشــد؛ زیرا نظر برخی مسئوالن از جمله وزیر راه 
و شهرســازی این است که برای جلب اعتماد متقاضیان، پروژه ها در مراحل 
ابتدایی با تسهیالت بانکی جلو برود تا به تدریج، خانوارها برای تامین آورده 
ترغیب شوند.عدم همکاری سیستم بانکی در تامین منابع پروژه نهضت ملی 
مسکن، انتقاد مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس را در پی دارد. مدتی قبل 
رستم قاسمیـ  وزیر راه و شهرسازی از جریمه برای بانکهایی که به تعهدات 
خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مســکن عمل نکنند سخن گفت.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، بانکها مکلفند سالیانه 
۲۰ درصد از تسهیالت پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و 
اگر این اقدام را صورت ندهند جریمه ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشــده 
برای آنها پیش بینی شــده است.سال ۱۳۹۹ حدود ۵.۵ درصد از تسهیالت 
بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت. نمایندگان مجلس تالش کردند در 
قالب قانون جهش تولید و تامین مســکن این عدد را به ۲۰ درصد برسانند 
اما ظاهرا بانکها چندان توجهی به این قانون نداشــته اند.رحیم زارع ـ عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حدو ۹ میلیون خانوار 
مســتاجر در کشور داریم گفته اســت: وزارت راه و شهرسازی نباید نسبت 
به عدم همکاری بانک ها منفعل عمل کند. تامین منابع مالی برای ســاخت 
مسکن یکی از موضوعات بســیار مهم و چالش اصلی اجرای قانون جهش 
تولید مسکن اســت لذا دولت باید با جدیت پای کار باشد. ضمن اینکه در 
قانون جهش تولید مســکن نیز ضمانت اجرایی مناسبی پیش بینی شده تا 
در صورت عدم همکاری بانک ها با جریمه از ســوی دولت مواجه شوند.پس 
از تصویب قانون جهش تولید و تامین مســکن ۲۷ بانک و موسسه اعتباری 
مکلف به پرداخت تســهیالت این طرح شدند. برای هر بانک نیز سهمیه ای 
جداگانه تعیین شــد. بیشترین ســهمیه مربوط به بانک مسکن با ۶۳ هزار 
میلیارد تومان بود، دو بانک دولتی دیگر هر کدام پرداخت ۴۲ هزار میلیارد 
تومان را بر عهده گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتی نیز برای دیگر بانک ها تعیین 
شد که از ۳۰ میلیارد تومان تا ۳۹ هزار میلیارد تومان را شامل می شود.طی 
حدود یک سال اخیر و آن طور که از صحبت های مسئوالن شنیده می شود 
بانکها عملکرد چندانی درخصوص پرداخت تســهیالت طرح جهش تولید 
مسکن ارایه نکرده اند. البته حدود یک ماه قبل سهمیه وام دو بانک به بانک 
مسکن سپرده شده که آن هم رقم چندانی نیست؛ تکلیف یکی از آنها  ۷۲ 
میلیارد و دیگری موظف به پرداخت ۷۵ میلیارد تومان اســت.در هفته های 
گذشته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرد که سهم بانک 
مســکن در اجرای طرح نهضت ملی رو به اتمام اســت و ما برای تسریع در 

تکمیل پروژه ها به کمک سایر بانک ها نیاز داریم.

بدهی های دولت بابت اوراق نصف شد
دولــت از ابتدای ســال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ســود 
اوراق بدهی منتشر شده در سال های قبل را پرداخت کرده و کل تعهدات 
باقیمانده تا پایان ســال بابت تســویه اصل و ســود اوراق منتشر شده در 
سال های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است.به گزارش ایسنا، طبق قانون 
بودجه ۱۴۰۱، دولت در ســال جاری می توانست ۱۱۸ هزار میلیارد تومان 
اوراق بفروشــد اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۸۹.۲ هزار میلیارد 
تومــان اوراق فروخته که از این میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق 
غیرنقدی و ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است.طبق اعالم وزارت 
امــور اقتصادی و دارایــی، میزان فروش اوراق دولتــی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال 
۱۳۹۹ رســید، اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان کاهش یافته است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، میزان فروش 
اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود.براساس این گزارش، 
دولت باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق 
فروخته شده در سال های قبل را بازپرداخت کند.همچنین دولت تا پایان 
سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر 
شــده را پرداخت کند.از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۷ 
هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال های 
قبل، پرداخت کرده است که شــامل ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و 
۲۱.۹ هزار میلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است.گفتنی است؛ کل 
تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده 
در ســال های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است.عملکرد تسویه اصل و 
ســود اوراق دولتی در سنوات گذشته نشــان می دهد که در سال ۱۴۰۰ 
مجموعا ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان از اصل و سود این اوراق، تسویه شده و در 
ســال ۱۳۹۹ مجموعا ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود این اوراق 
پرداخت شــده است.طبق این گزارش، از آنجا که استقراض از بانک مرکزی 
برای جبران کسری بودجه خط قرمز دولت بوده، فروش اموال مازاد و اوراق 
به جای استقراض از بانک مرکزی و به عنوان کم خطرترین راه دنبال شده 
اســت و البته در این زمینه نیز مالحظه دولت این بوده که فروش اوراق را 
به گونه ای انجام دهد که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها داشــته باشد.

بنابراین در ماه های سپری شــده از سال جاری، ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان 
اوراق توســط دولت منتشر شده است و رقمی نزدیک به آن یعنی ۸۷ هزار 
میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده و در واقع از همین 

ابزار نیز حداقل استفاده را داشته است.

از تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان چه خبر؟
تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان از مهم ترین موضوعاتی است که وراث این افراد 
مدت هاست چشم انتظار آن هستند، با این حال زمان نهایی آن همچنان در هاله ای 
از ابهام قرار دارد.به گزارش ایســنا، آمارها از فوت سه میلیون مشمول سهام عدالت 
طی سال های گذشته خبر می دهند اما طی این سال ها امکان انتقال سهام متوفیان 
به وراث وجود نداشــته اســت. البته وعده تعیین تکلیف این ســهام بارها از سوی 
مســئوالن داده شده اما هنوز به مرحله اجرا نرســیده است. البته باید به این نکته 
توجه داشت که سود سالیانه ای که طی این سال ها برای مشموالن دیگر واریز شده 
اســت برای متوفیان محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، به حساب وراث واریز 
خواهد شــد.اتفاقی که در بین رخ داده، این اســت که وراث برخی از مشموالن هم 
فوت کرده اند و بازار سرمایه و قوه قضاییه باید در ارتباط با یکدیگر افراد را شناسایی 
کرده و ســهام را به صورت غیرحضوری منتقل کننــد. روش غیرحضوری به دلیل 
تعداد باالی افراد در نظر گرفته شده تا از مراجعه حضوری و ازدحام جلوگیری شود.

پیش از این اعالم شــده بود که اطالعات الزم که از قوه قضاییه به ســمات در حال 
ارســال است و پایان شهریور زمانی بود که برای به نتیجه رسیدن این فرایند اعالم 
شــده بود. اما به نظر نمی رسد این امر محقق شود؛ چراکه پیمان حدادی - مشاور 
رئیس ســازمان بورس در امور ســهام عدالت - در آخرین اظهار نظر خود درمورد 
تعیین تکلیف ســهام عدالت متوفیان گفته که قوه قضاییه در ارســال اطالعات به 
ســپرده گذاری کمی از برنامه عقب اســت.بنابراین ممکن است این فرایند با تاخیر 
بیشــتری انجام و تعیین تکلیف شــود. اما در هر حال الزم نیست وراث به صورت 

حضوری به هیچ مکانی مراجعه کنند و فقط باید منتظر اعالم مسئوالن بمانند.

عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:
اهمیت پیگیری دیپلماسی اقتصادی برای کشور

عضــو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید کشــور باید راهبردی را در 
پیش بگیرد که تقابل های سیاسی به تحریم های اقتصادی منجر نشوند.به گزارش 
ایسنا، محمد سیادت، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز دیگر تردیدی در آن 
وجود ندارد، وابستگی و تاثیرپذیری اقتصاد از شرایط سیاسی داخلی و بین المللی 
است. امروز بخش مهمی از تمرکز بسیاری از دولت ها بر دیپلماسی اقتصادی قرار 
دارد، زیرا بخشــی از اهداف مربوط به رشــد اقتصادی یا توسعه صادرات تنها در 
دل این چارچوب امکان پیگیری دارد.وی با اشــاره به سیاست های موفقیت آمیز 
برخی کشورها در حوزه دیپلماســی اقتصادی، بیان کرد: نمونه هایی مانند چین 
یا حتی ویتنام به خوبی نشــان می دهند که حتی با وجود تقابل های سیاســی، 
امکان آن وجود دارد که شــرایط اقتصادی طوری تعریف شــود، که کشور بتواند 
در حوزه هایی مانند تجارت بین المللی فعالیتی گســترده داشته باشد. ما نیز در 
ایــران باید تالش کنیم که با انتخــاب راهبردهای صحیح از ورود به چالش هایی 
چون تحریم اقتصادی جلوگیری کنیم.عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه 
موفق دولت سیزدهم در پیگیری برخی راهبردهای خود، توضیح داد: برای مثال 
یکی از اولویت های دولت، بهبود روابط با همســایگان بوده اســت. ما در ماه های 
گذشــته شاهد آن بودیم که با پیگیری های انجام شده روابط با کشورهایی مانند 
ترکمنســتان یا تاجیکستان توســعه یافته و مذاکرات با دیگر کشورها نیز ادامه 
یافته است.ســیادت به سایت اتاق ایران گفت: چند ماه پس از آغاز این مذاکرات 
و رســیدن به برخی تفاهم ها ما شــاهد آن بودیم که صادرات ما به این کشورها 
افزایش یافته و این مسئله بار دیگر نشان می دهد که پیگیری دیپلماسی اقتصادی 
تا چــه حد برای اقتصاد ما اهمیت دارد.به گفته وی، این امکان وجود دارد که با 
رفع تحریم ها، اقدامات مهمی در چارچوب دیپلماسی اقتصادی پیگیری شود که 
در نهایت به ســود اقتصاد ایران در ثبت آمارهایی مانند رشــد اقتصادی یا رشد 

صادرات تمام خواهد شد.

یک کارشناس بازار سرمایه:

خروج ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بورس
یک کارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسئوالن اقتصادی به شدت فرایند شکل 
گیری ایجاد فضای مثبت در بورس را تحت کنترل دارند تا فضای ســال ۹۹ ایجاد 
نشود، گفت: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج 
شــد.فردین آقابزرگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جاماندگی بازار 
ســرمایه از بازدهی بازارهای موازی اظهار داشــت: تجربه نشان داده بازار سرمایه با 
یک فاصله زمانی معقول هم جهت با ســایر بازارهای موازی حرکت می کند، به ویژه 
در شرایطی که یک دوره اصالح قابل توجهی از سال ۹۹ در حال سپری شدن است. 
بنابراین این انتظار که بازار ســرمایه خود را بــا بازارهای موازی تطبیق دهد کامال 
منطقی و توجیه پذیر است. وی ادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله اخیر یعنی در سال های ۹۸ و ۹۹ بورس به طور مجموع 
۳۵۰ درصد رشــد را تجربه کرد و در همان دوره سوال این بود که چرا در شرایطی 
که اقتصاد کشور راکد است اما بازار سرمایه رشد می کند و همان دوره بازار سرمایه 
نســبت به سایر بازارها تا حدودی رشــد داشت.   این کارشناس بازار سرمایه تاکید 
کرد: اما علی رغم بازدهی و رشد ۳۵۰ درصد آن دوره، کماکان بازدهی بازار سرمایه 
نسبت به بازارهای موازی مانند مسکن ارز یا کاالی مصرفی  کمتر است.آقابزرگی با 
اشاره به دلیل عقب ماندگی بازار سرمایه از حرکت متناسب با بازدهی سایر بازارهای 
موازی گفت: دلیل این شرایط بازار سرمایه به  فضای سال ۹۹ که همه به قصد سفته 
بازی وارد باز شــدند، برمی گردد. معتقدم مسئوالن اقتصادی اعم از مسئوالن بورس 

و ارکان بورس به شــدت فرایند شــکل گیری ایجاد فضای مثبت در بورس را تحت 
کنترل دارند تا فضای سال ۹۹ ایجاد نشود. مصداق تحت بازار هم عملکرد بورس در 
دوماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ است که در این شاخص کل ۱۶ درصد بازدهی و شاخص 
هم وزن هم بازدهی ۳۰ درصدی را کســب کرد که این اعداد و ارقام نسبت به سال 
گذشته که شاخص کل حدود ۴ درصد رشد و شاخص هم وزن ۲۰ درصدی بازدهی 
منفی داشت، این میزان بازدهی قابل قبول بود.وی ادامه داد: در ادامه رشد شاخص 
کل و شاخص هم وزن، بالفاصله از طریق انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق، حذف 
عرضه اولیه برای کدهای بورسی اشخاص حقیقی و با اعمال روش ها و سیستم هایی 
که ادامه رشد بازار را تحت کنترل داشتند، جلوی این رشد گرفته شد.  این کارشناس 
بازار ســرمایه افزود: در همین دوره درباره شــرایط بازار، برخی از مسئوالن مدعی 
شدند متغیرهای جهانی اقتصادی و  کاهش قیمت کامودیتی ها باعث ریزش شاخص 
شــده حال اینکه جنگ روسیه و اوکراین بهمن ماه سال گذشته رخ داد اما به گفته 
مسئوالن بازار سرمایه ایران خردادماه به این رویداد واکنش نشان داده در حالی که 
در همین دوره قیمت نفت هم رو به افزایش بوده است.آقابزرگی گفت: به طور قطع 
شــرایط بورس بی ارتباط با متغیرهای کالن نیست اما وزن مهم در این شرایط آن 
اراده ای است که معتقد است سهامداران خرد که برای سفته بازی وارد بازار شدند با 
این شرایط خسته می شوند و بازار را رها می کنند کما اینکه همین اتفاق هم افتاد و 

در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد.

بیش از ۳ماه اســت که 
قرار شده تا یارانه ماه بعد 
در صورت فراهم شــدن 
کاالیــی  زیرســاخت ها 
شــود؛ در واقع قرار بود 
یارانه تیرماه کاالیی باشــد؛ اما حاال مهر آمده و نه زیر ساختی 
فراهم شده و نه اثری از فراهم شدن زیرساخت ها دیده می شود؛ 
موضوعی که شکســت یارانه کاالیی را خبر می دهد.به گزارش 
اقتصاد آنالین، حدود پنج ماه اســت که تخصیص یارانه ها پس 
از ۱۰ســال تحولی داشــته و از ۴۵هزار و ۵۰۰تومان به ۳۰۰ و 
۴۰۰هزار تومان براســاس دهک بندی رســیده است؛ داستان 
از ایــن قرار بود که ارز ترجیحی باید حذف می شــد؛ حذف ارز 
ترجیحــی نیز نیازمند جایگزین بود؛ چراکه خواه ناخواه، قیمت 
کاالهــا افزایش می یافت؛ این جایگزین یا باید نقدی می بود و یا 

کاالیی.براین اساس تصمیم بر آن شد که دوماه یارانه نقدی داده 
شود و پس از آن، یارانه کاالیی جایگزین شود؛ حاال تقریبا پنج 
ماه است که از موضوع می گذرد و یارانه نقدی هنوز سر جایش 
است؛ در ابتدا که قرار بر انتخاب بین یارانه نقدی و کاالیی بود، 
برخی یارانه کاالیی را ترجیــح می دادند؛ اما حاال این افراد هم 
دیگــر امیدی به یارانه کاالیی ندارند و معتقدند پس از چند ماه 
قطع یارانه نقدی و جایگزینی یارانه کاالیی مشکل ســاز خواهد 

بود؛ اما چرا؟

چرا یارانه کاالیی دیگر نشدنی است؟
از همان ابتدا هم زیرســاخت های یارانه کاالیی وجود نداشت؛ 
کارشناسان اقتصادی معتقد بودند یارانه کاالیی ممکن است به 
همه افراد نرسد؛ ممکن است در روستاهای کوچک و دورافتاده 
اصال امکان اجرایی شدن وجود نداشته باشد و.... آن زمان مجلس 

پایــش را در یک کفش کرد که فقط و فقط یارانه کاالیی؛ حاال 
که پنج ماه گذشته، احتماال به همه ثابت شده که یارانه کاالیی 
دیگر قابلیت اجرا ندارد و زیر ســاخت هایش فراهم نیســت؛ اما 
حتی اگر زیر ســاخت ها هم فراهم شــود، اعصای یارانه کاالیی 

دیگر منطقی نیست.

مردم به یارانه نقدی عادت کرده و با آن زندگی می کنند
در ایــن پنج ماه، یک خانواده ۴نفره کــه در دهک ۴ تا ۹ قرار 
دارد، هــر ماهه یک میلیون و ۲۰۰هزار تومــان یارانه گرفته و 
قطعا پس از پنج ماه افراد روی این پول حســاب باز کرده و آن 
را به مخارج زندگی خود تخصیص داده اند؛ برخی براســاس این 
مبلغ، اجاره خانه خود را تعیین کرده اند؛ برخی بر این اســاس، 
مایحتاج زندگی خــود را خریداری می کنند و خالصه هر کس 
به نحــوی از این مبلغ بهره می گیرد که این عدد در دهک های 
پایین بیشتر و وابستگی به آن هم باالتر است؛ بنابراین اینکه به 
ناگاه به خانواده ها بگوییم دیگر یارانه نقدی تمام شــد و حاال با 
کاالبرگ سر کنید، شدنی نیست و قطعا تغییر شیوه تخصیص 

یارانه مشــکالت و هزینه زیادی را برای دولت خواهد داشت.از 
ســویی دیگر ایرادات پرداخت یارانه کاالیی هنوز بر ســر جای 
خود باقی است؛ آمدیم و یک خانواده نمی خواست مرغ و گوشت 
بخرد و خواســت با این مبلغ اجاره خانه دهد، تکلیف چیست؟ 
چه اصراری اســت که به جای مردم تصمیم بگیریم؟ مگر مردم 

خودشان نمی توانند برای آنکه چه بخرند، تصمیم بگیرند؟ 
بهتر نیســت به جای آنکه تالش کنیم تا با زور یارانه کاالیی که 
مشکالت زیادی هم دارد و زیرساخت خاصی هم برایش فراهم 
نیست را پرداخت کنیم، در یارانه های نقدی، تحولی ایجاد کنیم؟ 
اطالعات را به روز کنیم و زیر ساخت های پرداخت یارانه نقدی 
را توسعه دهیم؟ حتی اگر بعد از گذشت پنج ماه زیرساختی هم 
فراهم بشــود، ایرادات زیادی دارد که رفع آن ها به این سادگی 
نیست؛ دولت در پرداخت یارانه نقدی که بیش از ۱۰سال است 
آن را پرداخت می کند، مشکل دارد، اطالعاتش به روز نیست و 
جامعه هدف به درستی تعیین نشده است؛ آیا بهتر نیست یارانه 
کاالیی و این دغدغه که یارانه ماه بعد نقدی اســت یا کاالیی را 

از میان برداریم و پرداخت یارانه های نقدی را هدفمند کنیم؟

 یارانه کاالیی را فراموش کنید
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گزیده خبر

کارنامهسالآبی۱۴۰۱-۱۴۰۰نشانمیدهد
اوضاع منابع آبی تهران خوب نیست

بهدلیلوقوعخشکسالیپیاپیوکاهشبارندگیها،
ســالآبی۱۴۰۱-۱۴۰۰درتهرانباکسریمخزن
۸۹میلیونمترمکعبینســبتبهســالآبیقبل
پایانیافتوســالآبیجدیدبامجموعذخایرآبی
۴۱۱میلیونمترمکعبیآغازشدکهگویایاوضاع
نامناســبمنابعآبیبرایتهراناســت.بهگزارشایسنا،کارنامهسالآبی
۱۴۰۱-۱۴۰۰درحالیبستهمیشودکهمیزانبارشهایاستانتهراندر
مقایسهبامتوســطبلندمدتباکاهش۲۶درصدیمواجهبودهوورودی
آببهمخازنســدهایتهرانرانیزتحتتأثیرقراردادهاســت.مقایســه
میزانبارشهادرحوزهعملکرداســتانبیانگرکاهش۲۵درصدینزوالت
جویســالآبی۱۴۰۱-۱۴۰۰نســبتبه۲۷۵.۶میلیمتربارشسالآبی
۱۴۰۰-۱۳۹۹اســت،همینامرباتوجهبهعدمبارشبرفونبودپوشش
برفیمناسبدرحوضهآبریزسدهایتأمینکنندهآبشربکالنشهرهای
تهرانوکرجدرزمستانسال۱۴۰۰موجبشدکهبرفموجوددرحوضه
آبریزســدهانیزبهتدریجذوبشدهوشاهدروانابوسیالبهایناشیاز
ذوببرفنباشیم.اکنونمیزانورودیآببهمخازنسدهایپنجگانهتهران
باکاهش۱۶درصدینســبتبهسالآبیگذشتهمواجهبودهودرآستانه
فصلپاییزوشروعسالآبیجدید،با۴۱۱میلیونمترمکعبذخیرهآبیو
کسری۸۹میلیونمترمکعبینسبتبهسالگذشتهواردسالآبی۱۴۰۲-
۱۴۰۱میشویم،همچنینحجمذخیرهآبیدرمخازنسدهایامیرکبیرو
طالقاندرسامانهغرب۲۸۱میلیونمترمکعببودهودرمقایسهبامخزن
نرمالانتهایشــهریورکمبود۱۸۳میلیونمترمکعبیودرسامانهشرق
سدهایلتیان،الروماملوباحجمذخیره۱۳۳میلیونمترمکعبیکاهش
۲۷۵میلیونمترمکعبینسبتبهمخزننرمالانتهایشهریورمواجهشده
اند.ازســویدیگرباتوجهبهپیشبینیهایســازمانهواشناسیمبنیبر
بارشهــایکمترازنرمالدرمهروآبانماهســالجاری،درصورتتداوم
خشکسالیحاکمدرکشوروحوضهآبریزسدهایتحتپوششوروندنزولی
آبورودیبهمخازنسدهایتحتپوشش،سالسختیرابهلحاظتأمین
مطمئنوپایدارآبرقمزدهاست،آنطورکهبهزادپارسا-مدیرعاملشرکت
آبمنطقهایتهران-نیزاعالمکردهیکیازراهکارهایمؤثردربرونرفت
ازبحرانخشکســالیوبهرهبرداریبهینــهازمنابعآبیمحدوددراختیار
وکاهشآثارســوءوتبعاتناشــیازکمآبی،پایبندیبهالگویمصرفو
ادامههمراهیتمامیهمشهریاناست.ویهمچنینبااشارهبهتاثیرسامانه
بارشیمانسوندرمردادماهسالجاریگفت:اینسامانهبارشیدرمجموع
موجبشدکه۱۸.۴میلیونمترمکعببهذخایرآبیسدهایتامینکننده
آباســتانتهرانافزودهشــودکهاینمیزانبهاندازهمصرف۵روزشهر
تهرانبودهاســت.درروزهایاخیرنیزشرکتآبوفاضالباستانتهران
دراطالعیهایضمندرخواستازمشترکانبرایکاهشمصرفاعالمکرد:
بنابرگزارشهایســازمانهواشناسی،میزانبارشهادرمهروآبانامسال
کاهشمحسوســینســبتبهمیانگینبلندمدتداردوباتوجهبهاینکه
بخشاعظمنیازآبیتهرانازمنابعسدهاتامینمیشود،اینکمبودبارش
میتواندتهرانراباکمبودجدیآبمواجهکندوایندرحالیاســتکه
حجمسدهایپنجگانهتامینکنندهآبتهرانبهعلتبروزخشکسالیهای

پیاپیباکسریبیشاز۵۰درصدنسبتبهبلندمدتروبرواست.

رویترز:
دو کشتی حامل ۳ میلیون بشکه نفت و 

میعانات ایران به زودی به ونزوئال می رسند
دونفتکشحامل۱.۲۲میلیونبشکهنفتخامو۲میلیونبشکهمیعانات
گازیایرانطیروزهایآیندهدربندرخوزهونزوئاللنگرانداختهومحموله
خــودراتخلیهمیکنند.بهگزارشخبرگزاریتســنیمبهنقــلازرویترز،
نفتکشهایحامل۱.۲۲میلیونبشکهنفتخامو۲میلیونبشکهمیعانات
گازیایرانقراراستطیروزهایآیندهمحمولهخودرادرپایانهخوزهدر
ونزوئالتحویلدهند.ونزوئالبــرایتامینبخشبزرگیازرقیقکنندههایی
کهجهتتبدیلنفتســنگینخودبهدرجاتنفتــیقابلصادراتالزم
دارد،وابستهبهایراناست.نفتخامایرانهمدرپاالیشگاههایاینکشور
آمریکایجنوبیبرایتولیدســوختپاالیشمیشود.مدارکشرکتنفت
ملیونزوئالنشــانمیدهدیکیازنفتکشهاییکهدراینماهبهآبهای
ونزوئالمیرســدنفتکشیبانامهیوجباپرچمایراناستکهتحتمالکیت
شــرکتملینفتکشایرانقراردارد.ایراندرسالجاریمیالدیصادرات
خودبهونزوئالراکهشاملمیعاناتپارسجنوبیهممیشود،افزایشداده
وبیشترازناوگانکشتیرانیخوداستفادهمیکند.هردویاینمحمولههای
نفتیتوسطشرکتبازرگانینفتایرانعرضهمیشوند.اینشرکتبههمراه
برخیدیگرازشــرکتهایایراندراوایلسالجاریمیالدییکقرارداد
۱۱۰میلیونیوروییباشرکتنفتملیونزوئالبرایاحیاییکپاالیشگاه
دراینکشــوروعرضهنفتبهاینشــرکتامضاکردند.ونزوئالازماهژوئن
تااوت،حدود۴.۸میلیونبشــکهنفتخــامومیعاناتگازیایرانراوارد

کردهاست.

رقابت روسیه با نفت ایران در آسیا داغ شد
صادراتنفتایرانبهبازارآســیا،درماههایاخیر
تحتتاثیررقابتفزایندهازسویروسیهقرارگرفته
استکهدرپیتحریمهایغربی،درجستوجوی
مشتریانجدیداست.بهگزارشایسنا،پایگاهخبری
آمریکاییبلومبرگدرگزارشیبهنقلازمنابعآگاه،
مدعیشــدهصادراتروزانهنفتایراندرپیافزایشرقابتروسیهدربازار
آســیا،ازمیانگینیکمیلیونبشکه،به۷۵۰هزاربشکهکاهشپیداکرده
اســت.صادراتایراندرکشورهاییمانندچین،بارقابتروسیهروبروشده
وباعثشدهاستایرانقیمتهایپیشنهادیرامرتبابازبینیکردهوآنها
برایرقابتینگهدارد.اززمانیکهدولتترامپ،رئیسجمهوروقتآمریکا،
معافیتازتحریمهابرایوارداتنفتایرانرابرایمشــتریاناینکشــور
تمدیــدنکرد،برآوردهایمختلفیازمیزانصادراتروزانهنفتایرانوجود
داردوچینبزرگترینمشــترینفتایرانماندهاســت.دراینبین،مسکو
پسازاینکهبابایکوتوتحریمصادراتنفتازسویاروپاییهابهتالفی
جنگدراوکراینروبروشد،تالشکردهاستفروشبهآسیاراافزایشدهد.
پاالیشــگاههایخصوصیچین،خریدگریدهاینفتیروسیهماننداسپو
واورالکهباتخفیفعرضهمیشــوندراافزایــشدادهاند.جواداوجی،وزیر
نفت،روزیکشنبهدرمصاحبهباروزنامهنیککیژاپناعالمکردایرانچهار
میلیونبشکهدرروزظرفیتتولیدنفتداردوبهدنبالافزایشآنبه۵.۷

میلیونبشکهدرروزاست.

ریزش قیمت نفت متوقف شد
قیمتنفتپسازاینکهشــبگذشتهبهپایینترینرکورد۹ماه
اخیرســقوطکرد،درمعامالتروزســهشنبهتحتتاثیراحتمال
کاهشتولیداوپکپالس،اندکیبهبودیافت.بهگزارشایسنا،بهای
معامالتنفتبرنتبرایتحویلدرنوامبر،با۶۵سنتمعادل۰.۷۷
درصدافزایش،به۸۴دالرو۷۱ســنتدرهربشــکهرسید.بهای
معامالتوســتتگزاساینترمدیتآمریکابرایتحویلدرنوامبر،
با۶۴ســنتافزایش،به۷۷دالرو۳۵سنتدرهربشکهرسید.در
دوروزمعاملهگذشــته،بهاینفتبرنت۷.۱درصدووستتگزاس
اینترمدیت۸.۱درصدتحتفشارافزایشارزشدالرآمریکا،ریزش
کردهاست.قویشدندالر،خریدنفتکهبهاینارزقیمتگذاری
میشــودرابرایخریدارانیکهازارزهایدیگراستفادهمیکنند،
گرانترمیکند.عقبنشــینیدالردرمعامالتروزجاری،ازفشار
کاهشــیبرقیمتهادربازارنفتکاست.شاخصدالرازباالترین
رکورد۲۰سالهکهروزگذشتهبهآنصعودکردهبود،اندکیعقب
نشست.مقاماتتولیدکنندگانبزرگنفتدرروزهایاخیربااشاره
بهاینکهممکناســتبرایثباتقیمتهــا،اقدامکنند،واکنش
نشاندادهاند.احسانعبدالجبار،وزیرنفتعراقروزدوشنبهگفت:
اوپکومتحدانششاملروسیه،درحالرصدوضعیتقیمتنفت
هستندومیخواهندتوازنبازارهاراحفظکنند.ویدرمصاحبهبا
شبکهتلویزیوندولتیعراقگفت:ماافزایششدیدقیمتهاینفت
یافروپاشــیآنهارانمیخواهیم.تحلیلگرانمیگویندریزشبیشتر
قیمتهادربازارهاینفتممکناســتباعثشوداوپکپالساز
طریقکاهشتولیدبرایپشتیبانیازقیمتهااقدامکند.تحلیلگران
موسســه»آیانجیاکونومیکس«دریادداشتینوشتند:اگرقرار
اســتاینکاهشرامشاهدهکنیم،بایدبیشتراز۱۰۰هزاربشکه
درروزباشــدکهدردیدارقبلیوزیراناوپکپالستصویبشدتا
تاثیرمعناداریرویبازاربگذارد.اوپکپالسپسازاجرایداوطلبانه
کاهشتولیددرسال۲۰۲۰کهدرواکنشبهنابودیتقاضادراوج
بحرانکووید۱۹انجامشــد،امسالتولیدشراافزایشدادهاست.
بااینحال،اینگروهدرماههایاخیرنتوانستهاستافزایشتولید
رابهطورکاملمحققکنــدواینامر،تاثیراعالمکاهشتولیدرا
ضعیفکردهاست.اختالالتمربوطبهجنگروسیهواوکراینهم
بهالتهاببازاراضافهکردهاستبهخصوصکههنوزشفافیتیدرباره
مکانیزمسقفقیمتاتحادیهاروپابرایصادراتنفتروسیه،وجود
ندارد.بهگفتهتحلیلگرانشرکتANZResearch،قبرسومجارستان
درمیانکشورهاییهستندکهمخالفتشانبااینپیشنهادرااعالم
کردهاند.انتظارمیرفتتوافقدراینزمینههفتهجاریحاصلشود

امااکنونچنینتوافقیبعیدبهنظرمیرسد.

وزیر نفت

به خطر افتادن امنیت انرژی جهان با تحریم یکجانبه و ظالمانه علیه ایران
وزیرنفتبخشمهمیازراهحلچالشجهانیتأمینامنیتانرژی
جهانرادرگروتوجهوتمرکزبرگازطبیعیبهعنوانســوختی
پاکدانســتوگفت:بدونهمکاریهایبینالمللیدرکاهش
تدریجیانتشارکربنودرصورتتداومرویکردتهاجمیکنونی
درتوجهنکردنبهمنافعتولیدکنندگانسوختهایفسیلیدر
فرآیندگذارانرژی،بیتردیدجهاندردههآیندهبابحرانامنیت
عرضهودسترســیبهانرژیمواجهخواهدشد.بهگزارشایلنااز
وزارتنفت،جواداوجی)دوشــنبه،چهارممهرماه(درنشســت
وزارتیشــراکتسبزآسیا)AGGPM(درکشــورژاپنباتأکید
برضرورتگذارانرژیتدریجی،منصفانهوتمرکزبرتوســعهگاز
طبیعیاظهارکرد:درسالهایگذشتهرویکردیتهاجمینسبت
بهضرورتکاهشسریعاستفادهازسوختهایفسیلیباهدف
کاهشانتشارکربن،سببکاهشسرمایهگذاریدرمنابعفسیلی
شدهاســت.ویبابیاناینکهبافروکشکردنهمهگیریکرونا،
افزایشقیمتهــاوتقاضایجهانیانرژی،همچنینبحرانهای
ژئوپلیتیک،تأمینانرژیجهانرادرشــرایطکنونیبامخاطره
روبهروکردهاســت،افزود:برخالفرونــدموردانتظاردرفرآیند
گذارانرژیتهاجمیوکاهشسهمفسیلیها،پیشبینیهاگویای
آناستکهانرژیهایتجدیدپذیربهتنهاییقادربهپاسخگویی
بهنیازفزایندهانرژیجهانیدرشــرایطکنونیودهههایآینده
نخواهندبودومصرفسوختهایفسیلیبهویژهگازطبیعیدر
دههآیندهروندیروبهرشــدراتجربهخواهدکرد؛بنابرایناین
پرسشمطرحاستکهبرایتأمینامنیتپایدارانرژیباحداقل

آالیندگیوهزینهقابلقبولدرایندورانگذارچهبایدکرد؟

نقش بسزای ایران در تأمین امنیت انرژی جهان با تکیه بر 
ذخایر عظیم گاز

وزیرنفتبااشــارهبهاینکهکشــورهایمختلفجهانازجمله
عرضهکنندگانانرژیدرچندسالگذشتهبادرکضرورتهای
جهانیمرتبطباکاهشانتشــارکربن،سیاســتهاییراجهت
تنوعبخشــیبهســبدانرژیخــودوکاهشانتشــارکربندر
فرآیندهــایتولیددرپیــشگرفتهاند،تصریحکــرد:موفقیت
اینبرنامههامنوطبهمشــارکتفعاالنهجهانیبهویژهدرحوزه
ســرمایهگذاریوفناوریاســت.اوجیادامهداد:پیششرطاین
)Evolutional(وتدریجی)Fair(اقدام،پذیرشگذارانرژیمنصفانه
بهجایسیاستهایتهاجمیحذفسوختهایفسیلیازسبد

انرژیجهانیاست.ازسویدیگرگذارانرژیمنصفانهوتدریجی
نیازمندپرهیزازرژیمسازیاجباریومهمترازآنمشارکتفعاالنه
وبدونتبعیضدرتأمینمالیپروژههایکاهشانتشــارکربن
)CCS/CCUS،بهویژهدرحوزهتولیدفســیلیها)حذففلرینگ
بــادرکبهترازخألهایفناوری،مشــکالتاقتصادی،مقابلهبا
تحریمهایظالمانهوغیرقانونیو...کهبرخیازکشورهارادرگیر
بحرانهایفرسایشیمداومکرده،است.ویگفت:تصورمیکنم
بخشمهمیازراهحلچالشجهانیتأمینامنیتانرژیجهان
درگروتوجهوتمرکزبرگازطبیعیبهعنوانسوختیپاکبرای
حداقلچنددههآیندهاستکهتواناییتأمینسهمقابلتوجهیاز
انرژیاولیهموردنیازجهانراخواهدداشت.وزیرنفتتصریحکرد:
بهباوربسیاریازصاحبنظران،گازطبیعیمیتواندبهمنزلهپلی
میانعصرتسلطسوختهایفسیلیودورانبرتریانرژیهای
تجدیدپذیرباشد.دراینبرههزمانیخطیر،ایرانباتکیهبرذخایر
عظیمگازطبیعیخود،میتواندنقشبسزاییدرتأمینامنیت

انرژیجهانایفاکند.

به خطر افتادن امنیــت انرژی جهان با تحریم یکجانبه و 
ظالمانه علیه ایران

اوجیبااشارهبهاینکهجمهوریاسالمیایرانبادارابودنبیش
از۳۳تریلیونمترمکعبذخایرگازطبیعی،دومینکشوردارنده

گازطبیعیدرجهانبهشمارمیرودورکوردتولیدیکمیلیارد
مترمکعبدرروزراثبتکردهاستکهازاینمنظرنیزدررتبه
سومجهانقراردارد،اظهارکرد:ایندرحالیاستکهچشمانداز
تولیدگازطبیعیایرانبهلطفمناطقوســیعاکتشافنشدهو
میدانهایتوســعهنیافتهفراوان،ازظرفیتافزایشبسیارزیادی
برخورداراســت.اینمزایادرکنارموقعیــتراهبردیایراندر
دسترسیبهبازارهایمختلفوهمسایگانبامنابعغنینفتوگاز
مؤیدنقشاثرگذارجمهوریاسالمیایراندرآیندهامنیتانرژی
کشورهایمنطقهوجهاناست.ویباتأکیدبراینکهتحریمهای
یکجانبهوظالمانهوضعشدهعلیهجمهوریاسالمیایرانبهعنوان
دارندهرتبهنخستمجموعذخایرنفتوگازوتولیدکنندهمهم
انــرژیجهان،امنیتانرژیجهــانومنطقهرابهخطرانداخته
اســت،اظهارکرد:اگرچهتحریمهابالفعلساختنظرفیتهای
باالیتولیدوصادراتنفتوگازوایفاینقشمؤثرازسویایران
درزنجیــرهتأمینمنطقهایوجهانــیانرژیراباچالشمواجه
کرده،اماایراندرســالهایگذشتهباوجودهمهمحدودیتها،
بهموفقیتهاودستاوردهایقابلتوجهیدربخشهایمختلف

صنعتنفت،گاز،پاالیشگاهوپتروشیمینائلشدهاست.

تحقق توســعه اقتصادی کم کربن مستلزم همکاری همه 
کشورهای جهان

وزیرنفتباتأکیدبراینکهتحققتوســعهاقتصادیکمکربندر
جهانودستیابیبهاهدافوچشماندازهایایناجالسمستلزم
همکاریهمهکشورهاازجملهکشورهایتوسعهیافته،درحال
توســعهوتمامیتولیدکنندگانومصرفکننــدگانانرژیهای
فســیلیاســت،گفت:آنچهمسلماستمســئلهگذارانرژیو
کاهشاتکابهســوختهایفســیلیهرچنددرسالهایاخیر
باجدیتبیشــتریدنبالمیشــودامابهنظرمیرسدتاتحقق
کاملاهدافدرسطحهمهکشورهافاصلهقابلتوجهیوجوددارد
ودراینخصوصتوجهبهســطحتوسعهاقتصادیکشورهادر
تعیینوظایفوتعهداتآنهااجتنابناپذیراست.اوجیدرسخنان
پایانی،توجهوتمرکزبرگازطبیعیبهعنوانیکسوختپاکو
کمهزینه،دسترسیآزادتربهمنابعمالیوفناوریبدونتبعیض
وتحریــمباتوجهبهآثارجهانیناشــیازاعمالمحدودیتدر
اجرایطرحهایمرتبطبــاتأمینامنیتانرژیجهانوکاهش
انتشــارکربن،بازنگریدرســبدســرمایهگذاریانرژی،بهویژه
بااولویــتدادنبهافزایشتولیدگاز،حــذففلرینگوبهبود
کاراییانرژی،همکاریدرتوســعهوترویــجفناوریهایالزم
برایافزایشبهرهوریانرژی،شبکههایهوشمندوذخیرهسازی
انرژیوجمعآوریگازهایمشعل،همکاریوتعاملدرراستای
تجاریسازیاقتصادهیدروژن،ایجادپارکهایفناورینوآورانه
)InnovativeTechnologiesPark:ITP(بهمنظوراشــتراکگذاری
دانشبینپروژهها،بحثوتبادلاطالعات،همکاریدرطرحهای
توسعهســوختهایپاک،استانداردهاواجرایمدلهایتوسعه
بازارهایمربوطه،برگزاریرویدادهایمســتمروهدفمندبرای
شناساییمشکالتوتشــخیصراهحلهاوخطمشیوتدوین
برنامهرابرایتوسعههمکاریهایچندجانبهبینمصرفکنندگان
وتولیدکنندگانبزرگانرژیهایفسیلیباهدفکاهشانتشار
کربندربسترگذارتدریجیومنصفانهپیشنهادکرد.ویضمن
استقبالازحضورشرکتهایبینالمللیصاحبسرمایهودانش
فنیدرحــوزهافزایشکاراییانرژیوکاهشانتشــارکربن،از
توسعهانرژیهایپاکوتجدیدپذیر،ذخیرهسازیانرژیدرایران،
اظهارکرد:بدونهمکاریهــایبینالمللیدرکاهشتدریجی
انتشارکربنودرصورتتداومرویکردتهاجمیکنونیدرتوجه
نکردنبهمنافعتولیدکنندگانســوختهایفسیلیدرفرآیند
گذارانرژی،بیتردیدجهاندردههآیندهبابحرانامنیتعرضهو

دسترسیبهانرژیمواجهخواهدشد.

یکمقامخزانهداریآمریکاباوجودپیشنهادهفتهگذشته
ســناتورهایآمریکایی،اســتفادهازتحریمهایثانویهبرای
اجرایمکانیزمســقفقیمتنفتروســیهرامنتفیاعالم
کرد.بهگزارشایسنا،ســناتورهایدموکراتوجمهوریخواه
هفتهگذشــتهبهدولتجــوبایدن،رئیسجمهــورآمریکا
پیشــنهادکردندبــرایاجرایموثرمکانیزمســقفقیمت
برایصادراتنفتروســیهومحدودکردندرآمدهاینفتی
مسکو،ازتحریمهایثانویهعلیهبانکهایبینالمللیاستفاده

کند.کاترینولفرم،دســتیارمعاونوزیرخزانهداریدرامور
۲۰۲۲APPECاقلیمواقتصادانرژی،درحاشــیهکنفرانس
اعالمکردتصورنمیکنیمتحریمهایثانویهضروریباشند.
کشورهایصنعتیگروههفتانتظاردارندشرکتهایفعالدر
بخشزنجیرهتامینازکارگزارهاگرفتهتابانکها،بیمهگران
وشرکتهایکشــتیرانی،تجارتنفتروسیهرارصدکردهو
مواردغیرمعمولراگزارشکنند.مدیرانصنعتوتحلیلگران
پرسشهاییرادربارهقابلاجرابودنسقفقیمتواجرایآن

مطرحکردهاند.اینمقامآمریکاییگفت:مقاماتدستورالعمل
کاملدربارهچگونگیاجرایسقفقیمتنفتروسیهراپیش
ازاجرایتحریمهایاتحادیهاروپاعلیهصادراتنفتروسیه
درپنجمدسامبر،منتشرخواهندکرد.مقاماتآمریکاییاعالم
کردهاندهزینهتولیدوقیمتهایمعمولروسیهپیشازجنگ
اوکراینراپیشازتعیینسقفقیمت،بررسیخواهندکردتا
روسیهرابهادامهتولیدترغیبکنند.ولفرماظهارکرد:سقف
قیمــتدرهرتجارتیروینفتخامروســیهاعمالخواهد

شدامانهفرآوردههای
نفتیکهبانفتروسیه
تولیدشدهاند.بمحض
فرآوری نفت، که این
شوددیگرسقفقیمت
رویآناعمالنخواهد
ادامــه در وی شــد.
اگرمعاملهگران افزود:

ازتجارتاینفرآوردههاسودببرند،بهمعنایآناستکهاین
درآمدبهجیبمسکونمیرود.اینمقامآمریکاییخاطرنشان
کرد:انتظارنداردچینوهنددرســطحدولتی،رسمابهاین

ائتالفملحقشوندزیرابهنفعشاننیست.

مقام خزانه داری آمریکا:

واشنگتنازتحریمهایثانویهبراینفتروسیهاستفادهنمیکند
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معاون وزیر صمت اعالم کرد؛
پیشنهاد وزارت برای تخفیف ۱۰ درصدی تعهد ارزی لوازم خانگی

معاون وزیر صمت گفت: پیشــنهاد وزارت صمت به بانک مرکزی و ســازمان توســعه تجارت برای کاهش تعهد ارزی 
صادرکنندگان نمونه لوازم خانگی از ۹۰ درصد به ۸۰ درصد اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، 
محمدمهدی برادران اظهار کرد: صادرات لوازم خانگی از کشــورمان در پنج ماهه نخســت سال جدید نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است.معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در حال حاضر تولید کنندگان 
لوازم خانگی کشــورمان توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارند.وی درباره رفع موانع صادرکنندگان لوازم 
خانگی گفت: پیشــنهادهایی به بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای بازگشت تعهد ارزی صادرکنندگان نمونه 
لوازم خانگی داده شده است.برادران اضافه کرد: بر اساس این پیشنهاد، بازگشت تعهد ارزی صادر کنندگان نمونه لوازم 
خانگــی از ۹۰ درصــد به ۸۰ درصد کاهش می یابد. امیدواریم با اجرای این پیشــنهاد صادرکنندگان لوازم خانگی در 

بازارهای بیشتری حضور یابند.

یک مقام مسئول خبر داد؛
افزایش ۴۵ درصدی صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت از رشد ۴۵ درصدی صادرات به کشورهای حاشیه دریای 
خزر خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رحمت اهلل خرمالی اظهار کرد: بر اساس آمارهای گمرکی 
در پنج ماهه نخســت ســال جاری، صادرات ایران به کشورهای حاشــیه دریای خزر ۸۱۴ میلیون دالر بوده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه 
تجارت ایران افزود: در میان ۴ کشور حاشیه دریای خزر، بیشترین درصد افزایش صادرات محصوالت ایران در این مدت 
به کشــورهای آذربایجان ۸۴ درصد، ترکمنستان ۴۰ درصد و فدراسیون روسیه ۳۱ درصد اختصاص داشته است.وی 
خاطر نشان کرد: دومین همایش اقتصادی کشورهای ساحلی خزر با حضور نخست وزیران و رؤسای اتاق های بازرگانی 

کشورهای این منطقه نیز ۱۲ تا ۱۵ مهرماه سال جاری با حضور مقامات عالی رتبه کشورمان در مسکو برگزار شود.

۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات 
گندمکاران پرداخت نشده است

رئیس بنیاد ملــی گندمکاران گفت: در حال حاضر ۷ هزار 
میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده 
است که امیدواریم تا هفته آینده کل مطالبات تسویه شود.

عطااهلل هاشــمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت 
حدود ۱۲ هزار میلیارد تومــان به گندمکاران بدهکار بود، 
گفت: از این میزان ۵ هزار میلیارد تومان در سه روز گذشته 
پرداخت شــده و حدود ۷ هزار میلیارد تومان از این بدهی 
همچنان باقی مانده اســت.وی ادامه داد: چهارشنبه همین 
هفته با وزیر جهاد کشاورزی و بانکهای عامل جلسه داریم 
و امیدوارم تا هفته آینده کل مطالبات گندمکاران پرداخت 
شــود.به گزارش ایســنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
مجموع خرید تضمینی گندم امســال به ۷ میلیون و ۱۶۹ 
هزار تن رســیده اســت که نسبت به ســال گذشته که ۴ 
میلیــون و ۵۳۴ هزار تن بود، ۲ میلیــون و ۶۳۵ هزار تن 
افزایش و به عبارتی، ۵۸ درصد رشد داشته است.بنا بر این 
گزارش، ارزش گندم خریداری شــده در ســال جاری، ۸۲ 
هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان است که ۷۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد 
تومــان آن معادل ۸۸ درصد پرداخت شــده و کمتر از ۱۰ 
هزار میلیارد تومان آن باقی مانده که پرداخت آن در دستور 

کار قرار دارد.

گزیده خبر

مصرف سیگار در ایران چقدر است؟
رئیس انجمن تولیدکنندگان،وارکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی با 
اشــاره به مصرف ۷۵ تا۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور، گفت که این رقم حدود 
۲.۵ درصد ســیگاری است که در دنیا مصرف می شود و سیگار در ایران نسبت 
به سرانه درآمد در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی اروپایی، آمریکایی و 
حتی منطقه اقیانوســیه گران تر است.محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه ۴۷ درصد قیمت خرده فروشی سیگار به عنوان مالیات ارزش افزوده 
پرداخت می شود، تصریح کرد: اگر مالیات و عوارض مواد اولیه و مالیات عملکرد 
پایان سال به این مبالغ اضافه شود، می توان گفت تولیدکنندگان کاالی دخانی 
بابــت تولید و فروش، بیش از ۶۰ درصد مالیات پرداخت می کنند. بنابراین این 
ادعا که رقم مالیات دخانیات کم اســت، حرف درســتی نیست.وی با اشاره به 
مصرف ۷۵ تا ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور، گفت که این رقم حدود ۲.۵ درصد 
سیگاری است که در دنیا مصرف می شود. بنابراین بخشی از شعارها بدون توجه 
به آمار و ارقام بوده و در بسیاری از موارد مبنای تصمیم گیری هم قرار می گیرد.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
دخانی، سیگار در ایران نسبت به سرانه درآمد در مقایسه با بسیاری از کشورها 
ی آسیایی اروپایی، آمریکایی و حتی منطقه اقیانوسیه گران تر است. این موضوع 
از سوی ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز نیز تایید شده است.تاجدار با بیان اینکه 
مبارزه  اقتصادی با قاچاق خیلی مهم تر از مبارزه امنیتی وانتظامی است، تصریح 
کرد: همین اآلن هم با توجه به اختالف قیمت، بخش قابل توجهی از بازار ایران 
در اختیار سیگارهای قاچاق قرار گرفته و امسال هم شاهد افزایش قاچاق سیگار 
بودیم. البته اخیرا طرح مقابله با قاچاق ســیگار در سطح عرضه از سوی وزارت 
صمت و با مشارکت سایر دستگاه های مسئول آغاز شده که امیدوارم با استمرار 
آن و تسری به کل کشور شاهد کاهش ورود کاالی دخانی قاچاق به کشور باشیم.

اخیرا رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، ایران را به 
دلیل »قیمت بسیار پایین محصوالت دخانی«، بهشت صنایع دخانیاتی خوانده 
بود و گفته بود که ســال قبل مالیات به غیر از ۵ واحد درصد در مالیات ارزش 
افزوده، افزایش نیافت ولی چون پایه محاســبه مالیات بر ارزش افزوده،   قیمت 
درب کارخانه اســت، عمال این قانون هیچ تاثیری برای کاهش مصرف دخانیات 
ندارد و قانونی است که تنها به جنبه درآمدی آن نگاه شده است و جنبه کاهش 
مصــرف ندارد. تا زمانی که نرخ مالیات به نرخ ۷۵ درصد قیمت خرده فروشــی 

نرسد ما نمی توانیم بگوییم این سیاست منجر به کاهش تقاضا می شود.

کاالی داخلی، قاچاق تلقی می شود!
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
دخانی در حال حاضر ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ در صنعت دخانیات 
بــرای واحدهای تولیدی و توزیعی قانونی مشــکالت فراوانی را ایجاد و تجارت 
قانونی را مختل کرده اســت. این در حالی اســت که شــرایط بــرای فعالیت 
قاچاقچیان مهیا است. در حال حاضر تولید کنندگان و توزیع کنندگان  قانونی 
جرئت نمی کنند کاالی قانونی و رســمی  که عــوارض و مالیات آن رابه صورت 
کامل پرداخت کرده اند را در انبار نگه دارند؛ چرا که به دلیل ضوابط سختگیرانه 
تعریف شده، بازرسان می توانند به دالیل مختلف از یک واحد تولیدی یا توزیعی 
اشکال گرفته و با تشکیل پرونده برای افراد شناسنامه دارصنعت، تولید و تجارت 
رسمی کشــور را به تعزیرات معرفی کنند.وی افزود: از آنجایی که رسیدگی به 
این قبیل پرونده ها در شــعب تعزیرات شــکلی بوده و قضات به ماهیت موضوع 
ورود نمی کنند، بنابراین آراء صادره عموما منجر به محکومیت تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان شده و عالوه بر ضبط کاال، شاهد جرائم سنگین برای واحدهای 
تولیدی و توزیعی هســتیم. به عبارت دیگر کاالی قانونی قاچاق تلقی شــده و 
دود عدم توانایی متولیان دولتی برای ساماندهی توزیع کنندگان خرد به چشم 
واحدهای تولیدی وتوزیع کنندگان عمده کاالی دخانی می رود.تاجدار در پایان 
ابــراز امیدواری کرد که با تعیین تکلیف ضوابط اختصاصی تعریف شــده برای 
تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق در صنعت دخانیات کشــور که فراتر از 
قانون بوده و همچنین تداوم طرح مقابله با قاچاق وزارت صمت، وضعیت عرضه 
محصوالت دخانی را بهبود بخشــد.گفتنی است تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه 
با قاچاق که درباره نحوه جابجایی سیگارهای قانونی در کشور است و واحدهای 
تولیدی و توزیع کنندگان عمده کشوری، استانی و خرده فروشان را مکلف کرده 
در هر مرحله نسبت به ثبت آنی کاالی مورد معامله اقدام کنند. اما به دلیل عدم 
تکمیــل زنجیره توزیع، عدم آموزش الزم و عــدم توجه قانونگذار به موضوعات 
مربوط به لجســتیک کاال، در حال حاضر اجرای این قانون از ســوی نهادهای 
متولی و ســازمان های کاشف، معضل اصلی واحدهای تولیدی و توزیعی قانونی 
شده است. تا جایی که بسیاری از بازرسان به جای مقابله با قاچاق محرز، به سراغ 
انبارهای تولید کنندگان و توزیع کنندگان قانونی که اطالعات انبارهای آنها در 

سامانه ها ثبت نشده رفته و برای آنها پرونده سازی می کنند.

اشتغال در معادن ۱۰۵ درصد بیشتر شد
براســاس آمار وزارت صمت از عملکرد پنج ماهه امســال، مجوزهای صادره 
در حوزه معدن و صنایع معدنی، میزان اشــتغال در معادن به واســطه پروانه 
بهره برداری و هزینه های صرف شــده به جهت اکتشاف نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته، بیشتر شده اســت. در حالیکه پارسال، صدور مجوزها و میزان 
اشتغال روند کاهشی قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشت.به گزارش 
ایسنا، در حالیکه آخرین آمار و گزارش ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از وضعیت شــاخص های صنعت، معدن و تجارت متعلق به یکساله 
۱۴۰۰ بود، باالخره پس از یک وقفه چهار ماهه، وزارت صمت گزارش عملکرد 
پنج ماهه را منتشــر کرد. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی پنج 
ماهه سال جاری میزان صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری، 
میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره برداری و همچنین  هزینه صرف 
شــده به جهت عملیات اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 
رقم خورده است.در مجموع طی مدت مذکور، ۳۶۱ فقره پروانه اکتشاف صادر 
شده که پنج فقره بیشتر از میزان صدور آن در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ 
) ۳۵۶ فقره( اســت و رشد ۱.۴ درصدی داشته است.همچنین طی پنج ماهه 
امســال میزان گواهی کشف معادن صادر شده ۱۸۳ فقره ثبت شده است که 
نسبت به ۱۷۲ فقره صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد را 
تجربه کرده است.طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره برداری تا پایان 
مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد صدور مجوز مربوط به پروانه 
بهره برداری برابر ۵.۸ درصد دیده می شود و از ۱۹۱ فقره به ۲۰۲ فقره رسیده 
اســت.  عالوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه های 
بهره برداری نیز در مدت پنج ماهه سال جاری نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۰ رشد 
۱۰۵.۵ درصدی داشته اســت. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان مرداد 
سال گذشته، ۱۸۰۸ نفر مشغول بوده اند، این تعداد در مدت مشابه سال جاری 
۱۹۰۷ نفر بیشتر شده و به ۳۷۱۵ نفر رسیده است.سرمایه صرف شده به جهت 
عملیات اکتشاف نیز ظرف پنج ماهه سال جاری به ۹۷۷ میلیارد ریال رسیده 
که نسبت به ۸۱۴ میلیارد صرف شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش 

از ۲۰ درصدی را نشان می دهد.

در ۵ ماهه امسال صورت گرفت
کامیون در صدر تولید و روغن نباتی 

در قعر جدول
جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که در پنج ماهه امســال از ۱۹ کاالی 
منتخب صنعتی، تولید ۱۳ کاال افزایش یافته و بیشترین کاهش 
تولید نیز مربوط به روغن نباتی بوده اســت.به گزارش ایسنا، بر 
اساس این آمار در پنج ماهه امسال تولید یک کاال بیش از ۱۰۰ 
و تولید دو کاال بیش از ۵۰ درصد افزایش داشــته است.بر این 
اساس، بیشترین افزایش تولید مربوط به تولید کامیون، کامیونت 
و کشــنده با ۱۴۷.۱ درصد، الیاف اکریلیــک با ۸۶.۸ و تراکتور 
با ۵۳.۴ درصد افزایش تولید بوده اســت.همچنین در مدت یاد 
شــده تولید دو کاال بیش از ۲۰ )تــا ۵۰ درصد(، یک کاال ۱۰ 
تــا ۲۰ درصد و هفت کاال کمتر از ۱۰ درصد نســبت به مدت 
مشــابه سال قبل افزایش داشــته و تولید شش کاال نیز کاهش 
یافته است.بنابراین، دو کاالی دیگری که بیشترین افزایش تولید 
را داشتند شــامل وانت با ۴۸.۸ و انواع تلویزیون با ۲۰.۷ درصد 
افزایش هســتند.در پنج ماهه امسال ۵۹۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه 
تلویزیون تولید شده، اما تولید این محصول در مدت مشابه سال 
قبل معادل ۴۹۶ هزار و ۱۰۰ دســتگاه بوده است.در این میان، 
اطالعاتی از وضعیت تولید ســایر لوازم خانگی از جمله ماشین 
لباسشــویی و یخچال و فریزر که در گذشته منتشر می شد در 
دسترس نیست.گفتنی است؛ هدف گذاری امسال وزارت صمت 
تولید بیش از ۱۸ میلیون دســتگاه لوازم خانگی است.از جمله 
مهم تریــن کاالهای دیگری که تولید آن ها افزایش داشــته نیز 
می توان به ســموم دفع آفات نباتی، اواع کاغذ، الیاف پلی استر، 
انواع ســواری، دوده و الکتروموتور به ترتیب با ۱۰.۶، ۶.۸، ۵.۸، 

۵.۷، ۵.۳ و ۳.۸ درصد افزایش اشاره کرد.

تولید ۶ کاال کم شد
از بیــن ۲۷ کاالی منتخب صنعتی، تولید شــش کاال کاهش 
داشته که بیشترین کاهش مربوط به روغن ساخته شده نباتی 
بــا ۲۵.۵ درصد، نئوپان با ۱۴.۳ و فیبر با ۱۱.۲ درصد کاهش 
بوده اســت.تولید روغن نباتی در در پنج ماهه امسال به بیش 
از ۶۴۵ هزار و ۹۰۰ تن رسیده است.بر اساس نامه دبیر ستاد 
تنظیم بازار در سال گذشته، کارخانه های تولیدی باید نسبت 
به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش 
هــای خانوار، ۲۵ هزار تن در بخــش صنف و ۳۵ هزار تن در 
بخش صنعت خواهد بود، اقــدام کنند.کمترین کاهش تولید 
نیز مربوط به کارتن اســت که تولید آن با دو درصد کاهش به 
بیش از ۲۹۶ هزار تن در پنج ماهه امســال رسیده است.پودر 
شــوینده و روغن موتور از دیگر کاالهایی است که تولیدشان 
در این مدت کاهش یافته است.گفتنی است که وزارت صمت 
در سال های قبل به صورت ماهانه آمار منتشر می کرد، اما در 
ســال جاری آمار پنج ماهه نخستین آمار رسمی منتشر شده 
از این وزارتخانه اســت.همچنین در سال های قبل عمدتا ۲۷ 
کاالی منتخب صنعتی مورد بررسی قرار می گرفت که در آمار 
امسال به ۱۹ کاال کاهش یافته است. از جمله آمار حذف شده 
مربوط به چرم، پایپوش، کمباین، ماشین لباسشویی و یخچال 

و فریزر است.

در گفت وگوی مطرح شد:

تحریم های ایران سود قابل توجهی برای تجار ترکیه دارد
عضو اتاق مشــترک ایران و ترکیه خاطر نشــان کرد: کاهش 
ارزش لیــر به لحاظ تراز تجاری به نفع ما تمام نخواهد شــد؛ 
چراکه میزان واردات ما از این کشور تصاعدی و از سوی دیگر 
صــادرات ما کاهش پیدا می کند.بهنام تاج الدین در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشــاره بــه کاهش ارزش لیر در 
هفته اخیر، گفت: تحریم ها علیه ایران باعث شــد سود قابل 
توجهی عاید تجار ترکیه شود چراکه ایران بخش قابل توجهی 
از تحریم هــا را از طریق ترکیه دور می زنــد و ترکیه برای ما 
به دروازه اروپا در دوران تحریم تبدیل شــده است.تاج الدین 
ادامه داد: تحریم ها علیه ایران باعث شد از طریق شرکت های 
ترک تبادالت تجاری ما با سایر کشورها دنبال شود و به نوعی 
تجار ایرانی هزینه اضافی پرداخت می کنند که بتوانیم تجارت 
را با سایر کشــورها حفظ کنیم.وی با بیان اینکه در ماه های 
اخیر ترک ها سخت گیری های زیادی در زمینه تبادالت ارزی 
برای طرف های ایرانی در نظر گرفته اند، گفت: به نظر می رسد 
در تعرفه های تدریجی و حذف کاالهایی که هر ســال اتفاق 
می افتد یک تجدیدنظر اساسی باید انجام شود در این صورت 
می توان به اوج گیری تجارت بین  دو کشــور امیدوار بود.عضو 
اتاق مشــترک ایران و ترکیه با بیــان اینکه کاهش ارزش لیر 
زمینه های موفقیت در صادرات را برای آن کشور فراهم می کند، 
گفت: کاهــش ارزش لیر به لحاظ تراز تجاری به نفع ما تمام 
نخواهد شد؛ چراکه میزان واردات ما از این کشور تصاعدی و از 

سوی دیگر صادرات ما کاهش پیدا می کند.این فعال اقتصادی 
محصوالت کشاورزی را مهم ترین اقالم صادراتی ایران به ترکیه 

معرفی کرد و افزود: محصوالت ایرانی بعد از ورود به این کشور 
فرآوری و بسته بندی، سپس  به سایر کشورها صادر می شوند. 

می توان گفت نصف هندوانه ایران به ترکیه صادر می شود.عضو 
اتاق بازرگانی ارومیه در پاسخ به این پرسش که ترکیه توانست 
از طریق عراق راهی به سوی بازارهای کشورهای خلیج فارس 
پیدا کند چرا ما نتوانســتیم جایگزین ترکیه شــویم؟ افزود: 
مرغوبیت تولیدات مواد صنعتی، معدنی و کشاورزی ایران به 
نسبت ترک ها بهتر اســت عالوه بر این به عراق نیز نزدیک تر 
هستیم اما عدم مدیریت صحیح و تحریم ها باعث شد ترکیه 
جایگزین ما در منطقه شــود.وی میزان رایزن های اقتصادی 
ترکیه در عراق را حدود ۱۲ نفر دانســت و افزود: دیپلماسی 
اقتصادی ایران در عراق ضعیف اســت و ما در این کشــور ۲ 
رایزن اقتصادی و بازرگانی داریم متاسفانه ما آنگونه که باید در 
تصاحب بازارهای کشورهای خلیج فارس موفق عمل نکردیم؛ 
اگر دولت کمک حال بخش خصوصی شود اجازه نخواهیم داد 
ترکیه جایگزین ما در عراق شود.به گفته تاج الدین؛ بخشی از 
خوزســتانی ها ایرانی با عراقی ها نسبت فامیلی  و رفت و آمد 
دارند و این مســئله می تواند در اوج گیری مناسبات اقتصادی 
ما با این کشــور تاثیر بگذارد.وی با بیان اینکه پیمان سپاری 
ارزی برای صادرکنندگان دشــواری ایجاد کرده است، گفت: 
خط مشــی ترکیه این است که رقبای خود به ویژه ایران را از 
منطقه دور کند و این مســئله خاصیت تجارت این است که 
رقیــب خود را از میدان خارج کند ما هم اگر بتوانیم این کار 

را خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی 
تــالش دارد که ســرمایه گذاری در معادن 
کشــورهای افغانســتان، عراق، قزاقستان، 
قرقیزستان و آذربایجان را آغاز کند.ابراهیم 
جمیلی در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با بیان اینکه کمیســیون معادن اتاق 
ایران با توجه به محدویت هایی که در بحث 
اکتشاف در معادن داخلی وجود دارد پروژه 
بهره برداری از معادن فراسرزمینی را دنبال 
می کند، گفت: منابع طبیعی، محیط زیست 
و معارضین معدنی مشــکالت زیادی برای 
فعاالن معدنی و صاحبــان معدن در ایران 
ایجاد کرده است از این رو در اتاق  پیشنهاد 
ســرمایه گذاری در معادن دیگر کشورها را 
مطرح کردیم.وی با اشــاره بــه تجربه ۳۰ 
ســاله فعاالن بخش خصوصــی در حوزه 
صنعت، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی 
تــالش دارد که ســرمایه گذاری در معادن 
کشــورهای افغانســتان، عراق، قزاقستان، 
قرقیزســتان و  آذربایجــان را آغــاز کند.

رئیس کمیســیون معادن و صنایع معدنی 
اتاق ایران با اشــاره به نحوه همکاری ها در 
بخش معادن فراسرزمینی، خاطر نشان کرد: 
قرار اســت که کنسرسیوم تشکیل دهیم و 
اگر الزم بــود به این کشــورها تکنولوژی 

ببریــم و در ازای آن مــواد اولیه مورد نیاز 
کشــور را به جای خریداری از دیگر کشور 
از این معــادن تهیه و تامین کنیم.به گفته 
جمیلی؛ طرح معادن فراســرزمینی مورد 
استقبال فعاالن بخش خصوصی قرار گرفت 
و امیدواریم که در چند کشــور به صورت 
کنسرســیومی این پروژه را فعال کنیم.وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا زمینه فعالیت 
معادن مشخص شده است؟ گفت: معادنی 
که پتانســیل کار داشته باشند می تواند در 
دســتور کار ما قرار بگیرد از جمله معادن 
فلــزی و غیرفلزی.این فعــال اقتصادی با 

بیان اینکه دولت در این زمینه ورود نکرده 
است، تصریح کرد:  رسالت ما تقویت بخش 
خصوصی اســت و دولت باید در این زمینه 
از ما حمایت کند و در این میان اگر دولت 
در بخش دیپلماســی اقتصــادی از فعاالن 
خصوصی حمایــت کند بدون تردید زودتر 
به نتیجه خواهیم رسید.جمیلی ادامه داد: 
کشورها در حوزه صنعت قوانین خاص خود 
را دارد ما  باتوجه به میزان عیار ذخیره شده 
در معادن، راه  های دسترسی و زیرساخت ها 
موجود در آنها کشــورها تعیین می کنیم 
که در کدام کشورها سرمایه گذاری را آغاز 

کنیم. باید به این نکته توجه داشت که در 
بخش زیرســاخت ها و ماشین آالت معدنی 
ضعیف هســتیم و باید از ســایر کشورها 
این نیازها را تامین کنیم.وی با بیان اینکه 
میزان سرمایه گذاری در معادن فراسرزمینی 
مشخص نیســت، افزود: بهره گیری از  علم 
و دانش شــرکت های دانش بنیان باید به 
یک اولویت و هدف تبدیل شــود و ما باید 
به سمت این پروژه های بزرگ هدایت کنیم.

رییس کمیســیون معادن و صنایع معدنی 
اتاق ایران با اشــاره بــه احیای هزار معدن 
کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته 
است، بیان کرد: معادنی در کشور هستند که 
باید مورد توجه قرار بگیرند در حال حاضر 
معادن و محدوده های زیادی در کشور فعال 
نیستند از این رو طرحی با حمایت ایمیدرو 
و با کمک بخــش خصوصی و خانه معدن 
برای احیای معادن کوچک و متوسط دنبال 
شد.جمیلی در پایان بیان کرد: پروژه احیا و 
هوشمند سازی معادن را دنبال می کنیم در 
این شرایط هر  معدنی یک کارت هوشمند 
خواهد داشت و می تواند نیازها را تشخیص 
و به موقع مشکالت را رفع کند. این طرح در 
غالب یک پروژه بزرگ از سوی دولت دنبال 
می شود که به معادن راکد کمک و  آنها را 

به معادن فعال تبدیل کند.

آغاز سرمایه گذاری ایران در 
معادن فراسرزمینی

بر اساس یک تفاهم نامه مشترک بین سه نهاد، 
پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در 
گــردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان ســرمایه 
ثابت به بخش صنعت و معدن از سوی بانک ها 
در ســال جاری هدفگذاری شده است.به گزارش ایسنا، بین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، تفاهم نامه مشــترکی درباره 
نحوه تامین مالی تولید در ســال ۱۴۰۱ منعقد شده است.بر اساس این تفاهم نامه، 
پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان ســرمایه در گــردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان 
ســرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن از سوی بانک ها در سال جاری هدفگذاری 
شده اســت.گفتنی است تسهیالت پرداخت شده به بخش صنعت و معدن از سوی 

بانک ها و موسســات اعتباری در سال گذشته بیش از ۸۹۷ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت.همچنین اســتفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای مانند اوراق گام و برات 
الکترونیکــی در معامالت بورس کاال به میــزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، تخصیص 
۵۰ همت تســهیالت بازســازی، نوســازی و احیای واحدهای تولیدی و پرداخت 
تسهیالت مبتنی بر صورتحساب الکترونیک حداقل به میزان ۷۰ درصد تسهیالت و 
اعتبارات بانک ها تا پایان سال جاری از دیگر هدف های مهم این توافق است.همچنین 
راه اندازی ســامانه جامع وثایق و توسعه تامین مالی زنجیره ای مبتنی بر پلتفرم های 
بانکی به میزان ۲۰ درصد تسهیالت سرمایه در گردش شبکه بانکی تا پایان سال از 
جمله دیگر هدفگذاری این توافق اســت.در بند دیگری از توافقنامه مقرر شده که تا 
پایان سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز پتروشیمی، 

صنایع شــیمیایی و زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزار تامین مالی 
زنجیره ای، تامین شــود.در تفاهم نامه آمده که »در راستای تحقق اهداف شعار سال 
مبنی بر حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، برای تقویت راهکارهای تامین 
سرمایه در گردش تولید و در ادامه سیاست های دولت سیزدهم درباره ارتقاء و بهبود 
شــیوه های تامین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت های مولد 
در جهت رشــد تولیــد، برنامه هایی در ۲۲ بند مورد توافــق وزرای اقتصاد و صمت 
و رئیــس کل بانک مرکزی قرار گرفته و مقرر شــده همه اقدام های الزم بر اســاس 
تفاهم نامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد. بر این اساس  کمیته ای متشکل از معاونان 
دستگاه های مذکور تشکیل شده و به صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهم نامه 

را پیگیری و نظارت کند«.

بر اساس تفاهم نامه مشترکی صورت گرفت

هدف گذاری پرداخت ۱۱۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت به صنعت
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گزیده خبر

از درگاه  کدام بانک ها با کارمزد کمتر پول 
جابجا کنیم؟

در حال حاضر مشتریان بانک ها می توانند از طریق درگاه های اینترنت و موبایل 
۲۳ بانک مبتنی بر شــماره شــبا، روزانه ۱۰ میلیون تومان و در داخل شــعب 
بانک ها نیز ۱۵ میلیون تومان جابجا کنند.به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اوایل 
ماه گذشته از ســامانه پرداخت لحظه ای )پل( به عنوان یکی از سامانه های ملی 
پرداخت، بســتری برای انتقال آنی الکترونیکی وجوه ُخرد بین بانک های کشور 
بر اساس شماره حساب )شبا( در هر ساعتی از شبانه روز رونمایی کرد.مشتریان 
بانک ها از طریق این سامانه می توانند مبالغ خرد را از یک شماره شبا به شماره 
شــبای دیگر حســاب دیگر به صورت آنی منتقل کنند که سقف انتقال وجه با 
استفاده از این روش در اینترنت بانک و موبایل بانک ۱۰ میلیون تومان و در داخل 

شعب ۱۵ میلیون تومان است.
تراکنش هایی که از طریق این ســامانه قابل انجام است، شامل تراکنش تعیین 
وضعیت درخواست پرداخت از سمت بانک ذی نفع، تراکنش پیگیری درخواست، 
تراکنش درخواست پرداخت از سمت بانک مبدا و تراکنش درخواست بازپرداخت 
یا برگشتی است.بانک مرکزی، مزایای این سامانه را در کامزد کمتر از کارت به 
کارت، اتنتقال وجه آنی بین بانکی مبتنی بر حساب، کاهش وابستگی به کارت، 
پیگیری برخط تراکنش، ســهولت انتقال و کارکــرد ۷ در ۲۴ و بدون وقفه در 
تمام ایام ســال اعالم کرده اســت.در حال حاضر، امکان ارسال دستورپرداخت 
پل توسط تمام مشــتریان از درگاه های ۲۳ بانک )حداقل در یکی از درگاه های 
شعبه، اینترنت و موبایل بانک های سامان، آینده، ملی ایران، صادرات ایران، دی، 
ایران زمین، اقتصادنوین، سرمایه، پاسارگاد، قرض الحسنه رسالت، گردشگری، 
توسعه تعاون، معامالت ریالی، خاورمیانه، شهر، صنعت و معدن، کشاورزی، ایران 
- ونزوئال، قرض الحســنه مهر ایران، ســینا، پارسیان، پست بانک و مسکن ( به 
مقصــد ۲۷ بانک مقدور اســت و به مرور زمان این خدمــت در تمام بانک های 
کشور عملیاتی می شــود.در این زمینه، دستور پرداخت پل در بانک های آینده، 
گردشگری و خاورمیانه فقط از طریق درگاه های موبایل، اینترنت بانک و شعبه 
امکان پذیر است و در بانک های سامان، صادرات، دی، سرمایه، صنعت و معدن، 
اقتصاد نوین، ایران ونزوئال، ســینا، مســکن و پارســیان از درگاه های موبایل و 
اینترنت بانک فعال اســت.در معامالت ریالی، بانک پاســارگاد، کشاورزی هم از 
طریق درگاه های شعبه و اینترنت بانک امکان اتصال و دستور پرداخت در سامانه 
پل فراهم شده است.در بانک توسعه تعاون و رسالت نیز فقط از طریق شعبه این 
امکان وجود دارد و مشتریان بانک های ملی، ایران زمین، شهر، مهر ایران و پست 
بانک فقط از طریق  اینترنت بانک می توانند امکان تراکنش پرداخت در سامانه 

پل را داشته باشند.

پرداخت ۲۳.۶ هزار میلیارد وام بدون ضامن
بانک های دولتی از ابتدای بهمن پارســال تا پایان مرداد امسال، ۲۳ هزار و ۶۷۳ 
میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان تسهیالت به ۷۰۳ هزار و ۴۶۰ نفر پرداخت کرده اند.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانک های دولتی را 
موظف کرد در پرداخت تسهیالت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی 
را مالک پرداخت قرار دهند و از روش ســنتی درخواست ضامن دست بکشند.

طبق اعــالم وزارت اقتصاد، به دنبال این رویکرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
اقتصاد در ۲۹ دی ماه ســال گذشته طی بخشــنامه ای بانک های دولتی را  به 
پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامن مکلف کرد و با وجود آنکه بانک مرکزی 
بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به شبکه بانکی ابالغ کرد اما بانک های دولتی 
از همان ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیالت بدون ضامن و براساس 
اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال 
گذشــته تا پایان تیر ماه امســال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان 
تســهیالت در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تســهیالت توسط بانک های دولتی 
پرداخت شــده است که این آمار در پایان مرداد ماه با جهشی قابل توجه به ۲۳ 
هــزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان تســهیالت به ۷۰۳هزار و ۴۶۰ نفر 
رسید که تنها در یک ماه ۷۷۴۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان رشد داشته است. 
طبق این گزارش، بیشــترین تسهیالت بدون ضامن توسط بانک سپه با ۷۷۴۶ 
میلیارد تومان در ۲۷۴ هزار و ۹۹۴ فقره پرداخت شده است. در واقع ۳۳درصد 
از کل تسهیالت پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.بعد از 
آن بانــک تجارت با ۱۸ درصد، بانک قرض الحســنه مهر ایران با ۱۴درصد، رفاه 
کارگران با ۱۳ درصد و بانک ملی با ۱۲ درصد رتبه های بعدی را از نظر بیشترین 

میزان پرداخت وام بدون ضامن دارند.

مالیات خانه های خالی را آنالین پرداخت کنید
معاون فناوری های مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: از طریق پنجره 
واحد خدمات الکترونیکی ســازمان، امکان مشــاهده، پرداخت و ثبت اعتراض 
مالیات خانه های خالی و لوکس به صورت آنالین فراهم اســت.به گزارش اقتصاد 
آنالین، »افشــین خدامرادی« اظهار داشت: سامانه مالیات بر خانه های لوکس و 
گران قیمت، بر اساس الزامات آیین نامه بند )خ( تبصره )۶(  قانون بودجه ۱۴۰۰ 
و بر مبنای ماده )۶۴( قانون مالیات های مســتقیم و همچنین سامانه مالیات بر 
خانه های خالی نیز باهدف ارزش گذاری و محاســبه مالیات واحدهای مسکونی 
خالــی موضوع مــاده )۵۴( مکرر این قانون، طراحی و توســعه یافته و از طریق 
پنجره واحد خدمات الکترونیکی ســازمان مالیاتی در دسترس مؤدیان مالیاتی 

قرار گرفته است.

در بازار جهانی
دالر ثابت ماند/ طال افزایش یافت

قیمت طال )سه شــنبه( با توقف رشد دالر افزایش یافت اما به دلیل انتظارات برای تشدید 
سیاست های بیشتر توسط فدرال رزرو آمریکا در تالش هایش برای فرونشاندن تورم فزاینده، 
قیمت ها نزدیک به پایین ترین حد در ۲.۵ سال گذشته باقی ماند.به گزارش ایسنا، بهای هر 
اونس طال تا ســاعت ۶ و ۳۳ دقیقه صبح به وقت شرقی با هشت درصد افزایش به ۱۶۳۰ 
دالر و ۴۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۴۹ درصد افزایش 
به ۱۶۳۱ دالر و ۴۰ ســنت رسید.شــاخص دالر ۰.۲ درصد کاهش یافت و از اوج دو دهه 
در جلسه قبل کاسته شد.مقامات فدرال رزرو روز دوشنبه از نوسانات فزاینده در بازارهای 
جهانی، از افت سهام ایاالت متحده گرفته تا تالطم ارز در خارج از کشور جلوگیری کردند و 
گفتند که اولویت آنها کنترل تورم داخلی است. افزایش نرخ، هزینه فرصت نگهداری شمش 
را افزایــش می دهد که هیچ ســودی ندارد و در عین حــال ارزش دالر را تقویت می کند.

ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز دوشــنبه اعالم کرد: رشد اقتصاد جهانی در پی 
تهاجم روسیه به اوکراین، بیش از آنچه چند ماه پیش پیش بینی می شد، کاهش می یابد، 
زیرا بحران های انرژی و تورم ممکن است منجر به رکود در اقتصادهای بزرگ شود.داده های 
روز دوشنبه نشان داد، در حالی که تقاضا در بزرگ ترین مصرف کننده این فلز در جهان به 
رشــد خود ادامه می دهد، واردات خالص طالی چین از طریق هنگ کنگ در ماه اگوست 
تقریبا ۴۰ درصد افزایش یافت و به باالترین حد در بیش از چهار ســال گذشــته رسید.بر 
اساس گزارش رویترز، ذخایر اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری 
تحت پشتوانه طال در جهان، با ۰.۴ درصد کاهش از ۹۴۷.۲۳ تن در روز جمعه به ۹۴۳.۴۷ 

تن در روز دوشنبه رسید.

معاون بانک مرکزی اعالم کرد

تخلف ۶ بانک در سود سپرده
معاون نظــارت بانک مرکزی اعالم کرد:  بــا توجه به پایان 
مهلــت ارزیابی بانک های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ 
ســود علی الحساب سپرده ســرمایه گذاری مدت دار، شش 
بانک از نرخ های تعیین شــده تخطــی کرده اند که پرونده 
یکی از آنها در حال ارسال به هیات انتظامی بانک ها است.به 
گزارش ایسنا، ابوذر سروش گفت: با پایان مهلت دو هفته ای 
تعیین شــده از سوی بانک مرکزی برای بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب 
سپرده مدت دار، این موسسات و بانک های متخلف به هیات 
انتظامی بانک ها معرفی می شــوند.طبق اعالم بانک مرکزی، 
معــاون این بانک اظهار کرد: در بخشــنامه ای که هشــتم 
شهریور امســال به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیر 
بانکی ابالغ شد، آمده است » حسب بازرسی های انجام شده 
و همچنین گزارش های واصله،  برخی از بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های 
مختلف از نرخ های مصــوب ابالغی تخطی می کنند؛ لذا به 
این دســته از موسسات و بانک ها تذکر داده شد«.وی افزود: 
ادامه روند نقض ضوابط ابالغی در خصوص نرخ های ســود 
علی الحساب یاد شــده بدون توجه به پیامدهای آن توسط 
برخی از بانک ها و موسســات اعتباری ضمن افزایش بهای 
مالی بانک ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.به گفته سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات،  سالمت و استحکام تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق 

سروش، در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط 
موصوف تاکید شد و مجددا به بانک ها و موسسات اعتباری 
ناقض نرخ های ســود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده،  
یادآوری شد که مســئولیت حسن اجرای  ضوابط و دستور 
العمل های ابالغــی برعهده هیئت مدیــره و مدیران عامل 
بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که 
بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده، نظارت الزم را 
معمــول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک ها 
برخورد قاطع خواهد کرد.معاون نظارت بانک مرکزی افزود: 
در پی ابالغ این بخشــنامه با اعضای هئیت مدیره بانک های 
متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای 
تا پایان شهریورماه برای اصالح امور به این بانک ها داده شد. 
وی گفت:  هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک ها آغاز 
شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک 
و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی 
کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و در حال ارسال به 
هیات انتظامی بانک ها است.سروش خاطرنشان کرد:  معرفی 
هیئت مدیره بانک ها به هیــات انتظامی پیامدهای خاصی 
برای بانک ها دارد که با توجه به جمع بندی هیات انتظامی 
از تذکر تا ســلب صالحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را 

شامل می شود.

مدیــر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اعالم کرد: در راســتای متنوع 
ســازی روش های تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشکالت اعتباری بنگاه ها، 
امسال حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معامالت بورس کاال با ابزارهای اعتباری 
مانند اوراق گام تامین مالی می شــود.به گزارش ایسنا، حمید آذرمند با اشاره به 
تفاهم نامه ۲۲ ماده ای که اخیرا میان بانک مرکزی و وزارتخانه های صمت و امور 
اقتصادی و دارایی به امضا رسیده است، ضمن تشریح جزئیات این تفاهم نامه گفت: 
دســتورالعمل معامالت بورس کاال با استفاده از ابزارهای اعتباری هفته گذشته به 
شبکه بانکی ابالغ و زیرساخت های  الزم فراهم شده است که انتظار می رود این 
هدف در نیمه دوم ســال جاری محقق شود.وی افزود: بند دیگر این تفاهنامه در 
خصوص تامین مالی زنجیره نفت و فرآورده های نفتی و پتروشــیمی و همچنین 
زنجیره ای صنایع غذایی با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای است که در 
این خصوص به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم سال هدف گذاری 
شده است.طبق اعالم بانک مرکزی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره ای تولید با بیان 
اینکه به منظور استفاده از ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه توافق شد که 
بانک مرکزی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها جهت ضمانت اوراق بدهی 
منتشر شده توسط شرکت ها در بورس مجوز اعطا کند، افزود: این موضوع می تواند 
روش های تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه را به میزان قابل توجهی توسعه دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: عالوه بر مواردی که گفته شد بحث 

اجرایی شدن استعالم صورتحساب الکترونیک بابت پرداخت تسهیالت و اعتبارات 
توســط بانک ها بود که مقرر شــد تا پایان ســال به میزان ۷۰ درصد حداقل این 
فرایند عملیاتی و اجرایی شــود. ضمن اینکه در خصوص تکمیل زیرساخت های 
تامین مالی زنجیره برنامه ریزی شــده اســت که ظرف مدت دو ماه آینده تمامی 
زیرساخت های مورد نیاز برای تامین مالی زنجیره تکمیل شود.وی افزود: به منظور 
استفاده از ابزار کارت اعتباری هم هدف  گذاری شده که امکان پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه خانوار از طریق کارت های اعتباری مهیا شود و خانوارها قادر باشند 
تســهیالت قرض الحســنه مورد نیاز را از طریق کارت های اعتباری دریافت کنند.

آذرمنــد در خصوص تقویت صندوق های تخصصــی تضمین از محل تبصره ۱۸ 
قانون بودجه گفت: در این زمینه هم توافق بین دستگاه ها انجام گرفته است که از 
طریق تقویت صندوق های تخصصی تضمین امکان تامین مالی بنگاه های اقتصادی 
با ریسک پایین تر و پوشش ریسک مناسب مهیا خواهد شد.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: عالوه بر اینها مقرر شــد که الیحه وثایق بانکی هم طی ماه های آینده نیز در 
دولت نهایی و به مجلس ارسال شود که از این طریق هم امکان تنوع بخشی به نحوه 
وثیقه ســپاری بنگاه ها مهیا خواهد شد. ضمن اینکه به منظور اجرایی شدن این 
برنامه ها کارگروه عملیاتی تفاهم نامه از دو هفته پیش کار خود را در بانک مرکزی 
شــروع کرده است و به صورت منظم و هفتگی این کارگروه تشکیل می شود و ان 
شــاء اهلل نظارت بر روند اجرای تفاهمنامه از طریق این کارگروه به صورت مستمر 

انجام خواهد شد.گفتنی است؛ در راستای تحقق اهداف شعار سال مبنی بر حمایت 
از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و همچینن به منظور تقویت راهکارهای تامین 
ســرمایه در گردش تولید که در دیدار رییس جمهور و اعضای هیات دولت با رهبر 
معظم انقالب در هشــتم شــهریورماه مورد تاکید قرار گرفت و همچنین در ادامه 
سیاســت های دولت سیزدهم درباره ارتقای و بهبود شیوه های تامین مالی تولید و 
هدایت منابع و اعتبارات به ســمت فعالیت های مولد در جهت رشد تولید، تفاهم 
نامه ای در ۲۲ بند مــورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رییس کل بانک مرکزی 
قرار گرفت و مقرر شد همه اقدام های الزم بر اساس تفاهم نامه، مورد اجرا و پیگیری 
قرار گیرد.این تفاهم نامه به امضای »سید احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، »علی صالح آبادی« رییس کل بانک مرکزی و »سید رضا فاطمی امین« وزیر 

صنعت، معدن و تجارت رسید.

اعالم جزئیات حمایت غیرتورمی از تولید

تامین ۱۰۰ هزار میلیارد از بورس کاال
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گزیده خبر

 گزارش ها از بازداشت خانگی
 رییس جمهوری چین

برخی وب ســایت های خبری و اکانت های توئیتری 
از برکناری شی جینپینگ رئیس جمهوری چین خبر 
داده و نوشته اند او در بازداشت خانگی قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنالین، اینترنت مملو از اخباری مبنی بر 
بازداشــت خانگی شی جینپینگ، رئیس جمهور چین 

شــده است. بســیاری از رســانه های اجتماعی چینی گفته اند که شی پس از 
برکناری از ســوی حزب کمونیســت چین، از ریاست ارتش آزادیبخش خلق و 
در بازداشت خانگی قرار گرفته است.همچنین برخی از شهروندان و خبرنگاران 
چینی فعال در توئیتر ادعا کردند که پکن تحت تصرف نظامی قرار گرفته است.

در گزارش دیگری که در وب ســایت نیوز هایلند ویژن منتشر شده آمده است 
که هو جین تائو، رئیس جمهور ســابق چین و ون جیابئو، نخســت وزیر سابق 
چین، سونگ پینگ،عضو سابق کمیته دائمی را متقاعد کرده و کنترل دفتر گارد 
مرکزی را به دســت گرفته اند. .درگزارش دیگری که در وبسایت نیوزروم پست 
منتشــر شده آمده است که توئیتر مملو از اخباری در خصوص بازداشت خانگی 
شــی جینپینگ شده اســت و برخی از فعاالن چینی حاضر در توئیتر با ارسال 
.تصاویری ادعا کرده اند که کاروانی از ادوات زرهی و نظامی به ســمت پکن در 
حال حرکت هستند.با این همه به دلیل بسته بودن فضای رسانه ای داخل چین 

هنوز نمی توان نسبت به صحت و سقم این خبر قضاوت دقیقی بعمل آورد.

پس از اخراج کنسول ژاپن؛
 توکیو، مسکو را به اقدام تالفی جویانه 

تهدید کرد
وزارت خارجه ژاپن، ســفیر روسیه در توکیو را احضار کرد تا مراتب اعتراض 
توکیو را بابت بازداشت و اخراج کنسول ژاپن در والدیووستوک در روز دوشنبه 
ابراز کند.به گزارش ایسنا، خبرگزاری کیودو )سه شنبه( به نقل از یوشیماسا 
هایاشــی، وزیر خارجه ژاپن گزارش داد که »روسیه کنوانسیون وین را نقض 
کرده و حرکت آن اصال قابل قبول نیســت.«این وزیر ژاپنی گفت که توکیو 
خواستار عذرخواهی روسیه است زیرا دیپلماتی که ساعاتی در بازداشت بود، 
هرگز در هیچ فعالیت »غیرقانونی« شرکت نداشته است. هایاشی همچنین 
عدم تکرار چنین حوادثی را خواستار شد.طبق اعالم سرویس امنیت فدرال 
روسیه، این دیپلمات ژاپنی هنگام دریافت اطالعات طبقه بندی شده در مورد 
جنبه های فعلی همکاری روسیه با یک کشــور آسیایی اقیانوسیه، تأثیرات 
سیاست تحریم غرب بر وضعیت اقتصادی در قلمرو دریایی و پرداخت مبلغی 
بابت آن بازداشــت شــد.وزارت خارجه روســیه بعداً اعالم کرد که موتوکی 
تاتسونوری، دیپلمات ژاپنی بازداشت شده، به عنوان عنصر نامطلوب شناخته 
شده و به او ۴۸ ساعت فرصت داده شده تا خاک روسیه را ترک کند.همچنین 
هیروکازو ماتسونو، دبیر کابینه اصلی ژاپن امروز به رسانه ها گفت که ممکن 

است توکیو دست به اقدام تالفی جویانه بزند.

جوزپ بورل:
اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه های مختلف برای 

پاسخ به رویدادهای ایران است
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از اظهارات تحریک آمیز علیه 
مذاکرات وین، این بار تهدید کرد ایــن اتحادیه علیه تدابیر قانونی ایران 
برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه، اقدام می کند.به گزارش فارس، 
بعد از دخالت های مکرر مقامات غربی در امور داخلی ایران و اســتفاده از 
اغتشاشات و آشوب های اخیر برای هدف گرفتن نظام جمهوری اسالمی 
در عرصه جهانی، اتحادیه اروپا از اقدام علیه تهران خبر داد.»جوزپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که این روزها نقش پلیس بد را برای مذاکرات رفع تحریم های 
ایران در وین از فرانسه هم شدیدتر ایفا می کند، مدعی شد این اتحادیه به اقدامات قانونی و مشروع 
امنیتی ایران علیه اغتشاشــگران و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، واکنش نشان می دهد.به 
نوشــته وبگاه »ریانووستی«، بورل طی بیانیه ای با گرفتن ژست حمایت از مردم ایران و همچنین 
دفاع آشکار از آشوبگران، گفت: »اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه های مختلف برای پاسخ دادن 
به رویدادهای ایران است«.وی که در هفته های اخیر مکرراً ادعاهایی را درباره دور از دسترس بودن 
توافق یا به بن بســت رســیدن مذاکرات وین مطرح کرده، مدعی شد: »در آستانه نشست شورای 
وزیران خارجه، اتحادیه اروپا به بررســی همه گزینه های در اختیار خود برای پاسخ به مرگ مهسا 
امینــی و همچنین نحوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات پس از آن ادامه خواهد داد«.

طبق این گزارش، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که چند هفته ای است رویکرد دیپلماتیک 
و به اصطالح بی طرفانه خود را کنار گذاشــته، ادعا کرد: »اتحادیه اروپا بر این باور است که استفاده 
نامتناســب از قوه قهریه توسط نیروهای امنیتی باعث تلفات در میان تظاهرکنندگان شده است«.

پیش از این نیز »پیتر اســتانو« سخنگوی اتحادیه اروپا در پاســخ به سوال خبرنگاران گفته بود، 
کمیسیون اروپا هنوز نمی داند که آیا تحریم های جدید این اتحادیه علیه ایران اعمال خواهد شد یا 
خیر.بورل پیش از این نیز در تالش برای افزایش فشار بر ایران، ضمن ادعای اینکه راهی بهتر از متن 
پیشنهادی خودش برای توافق هسته ای وجود ندارد، گفته بود که پاسخ های تهران کمکی به توافق 
نکردند. همزمان با این تقالهای ضد ایرانی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، رسانه های صهیونیست نیز 
ضمن ابراز تاســف از بازگشت آرامش کامل به تهران، نوشتند که ایران در مهار کردن آشوب های 

اخیر موفق بوده و تالش های آمریکا در جهت افزایش اغتشاشات بی نتیجه مانده است.

یوسف القرضاوی درگذشت
شیخ یوسف القرضاوی، رئیس سابق اتحادیه جهانی 
علمای مســلمان )دوشنبه( درگذشــت.به گزارش 
ایســنا، به نقل از شــبکه خبری روسیا الیوم، شیخ 
یوســف القرضاوی، بنیانگذار و رئیس سابق اتحادیه 
جهانی علمای مسلمان)دوشنبه( در سن ۹۶ سالگی 

درگذشت.حساب کاربری او در توییتر این خبر را اعالم کرد.شیخ القرضاوی 
ســال ۱۹۲۶ در روستای »صفط تراب« واقع در استان الغربیه مصر به دنیا 
آمد.او عضو گروه اخوان المســلمین و از رهبران معروف آن بوده و به عنوان 
اولین نظریه پرداز این گروه شــناخته می شد، همچنین بارها رهبری اخوان 

المسلمین به او پیشنهاد شد اما او نپذیرفت.

مدودف:
 روسیه حق دارد در صورت لزوم از سالح 

هسته ای استفاده کند
دیمیتــری مدودف، معاون رئیس شــورای امنیت 
روســیه گفت: روســیه تمام تالش خــود را برای 
جلوگیــری از ظهــور ســالح های هســته ای در 
همســایگان متخاصم مانند اوکراین نــازی انجام 
خواهد داد.به گزارش ایســنا، مــدودف در تلگرام 

نوشــت: دشمنان ما دوســت دارند جمالت فاخر بیان کنند. با اصطالحات 
»آزادی«، »دموکراسی«، »ماموریت«.وی افزوده است: موضوع روزهای اخیر 
تهدید هسته ای روسیه است. بایدن و تراس و سالیوان های مختلف از روسیه 
می خواهند که دســت خود را از »دکمه هسته ای« بردارد. آنها با هم، دائماً 
ما را تهدید می کنند که اگر روســیه از سالح هسته ای استفاده کند، عواقب 
»هولناک« خواهد داشت.مدودف نوشت: باید دوباره به شما یادآوری کنم - 
برای ناشنوایانی که فقط خودشان را می شنوند. روسیه حق دارد در صورت 

لزوم از سالح هسته ای استفاده کند.

اقدام آمریکا علیه ایران
 یک هواپیمای ایرانی تحریم شد

آمریکا یــک فروند هواپیمای ایرانی دیگر را بــه بهانه ارائه خدمات 
باری به روسیه به فهرست تحریم های مربوط به هواپیماهای ناقض 
قوانین کنترل صادرات ایاالت متحده قرار داد.به گزارش ایرنا، وزارت 
بازرگانی آمریکا اعالم کرد: این هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی 
ســاها وابســته به نیروی هوایی ایران، بدون مجوز این وزارتخانه به 
روسیه پرواز کرده است.به گزارش ایرنا از رویترز، آمریکا روز دوشنبه 
هفته گذشــته هم سه فروند بوئینگ ۷۴۷ خطوط هوایی ایران را به 
بهانه ارائه خدمات باری به روسیه، در فهرست تحریم های مربوط به 
هواپیماهای ناقض قوانین کنترل صــادارات ایاالت متحده قرار داد.

اداره امنیت و صنعت وزارت بازرگانی آمریکا ادعا کرد که هواپیماهای 
تحریم شــده از شــرکت های ماهان ایر، قشــم فارس ایر و ایران ایر 
هستند که کار حمل و نقل کاال از جمله اقالم الکترونیکی را به روسیه 
انجام می دادند.بر اســاس این گزارش، ۱۸۳ فروند هواپیما به دلیل 
آنچه نقض قوانین صادراتی آمریکا خوانده می شــود در این فهرست 
قرار دارند. گفته می شود که دولت آمریکا پیش از این محدودیت های 
متعددی را علیه این سه شرکت هواپیمایی ایرانی وضع کرده است.

آیت اهلل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران پیشتر درباره تحریم های 
آمریکا گفته بود که اگر این کشــور خواهان توافق با ایران است چرا 

تحریم های جدید وضع می کند.

پوتین به اسنودن تابعیت روسی داد
پوتیــن بــه ادوارد اســنودن، افشــاگر 
عملیات های جاسوســی و سری آژانس 
امنیت ملی آمریکا تابعیت روســی اعطا 
کرد. واشــنگتن در واکنش به این اقدام 
پوتین اعالم کرد که اعطای شــهروندی 
روسیه ممکن اســت این پیمانکار سابق 
آژانس امنیت ملی آمریکا را مجبور به خدمت در ارتش روســیه 
کند.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، ادوارد اسنودن، ۳۹ ساله 
پیمانکار اطالعاتی، پس از افشــای عملیات های جاسوسی سری 
توســط آژانس امنیت ملــی آمریکا  در ســال ۲۰۱۳، از ایاالت 
متحده گریخت و به روسیه پناهنده شد.او در افشاگری های خود 
پرده از عملیات های نظارتی گسترده داخلی و بین المللی توسط 
NSA، جایی که او کار می کرد، برداشــت. مقامات ایاالت متحده 

سال هاست که  می خواهند او به ایاالت متحده بازگردد تا به اتهام 
جاسوسی محاکمه شود.نام اسنودن بدون اظهار نظر کرملین در 
فرمان پوتین مبنی بر اعطای تابعیت به ۷۲ فرد خارج از کشــور 
آمده است. اسنودن بعداً پیامی را منتشر کرد که اساساً نسخه به 
روز شــده یک توییت در نوامبر ۲۰۲۰ بود و گفت که می خواهد 
خانواده اش در کنار هم بمانند، در این توییت آمده اســت: »پس 
از ســال ها جدایی از والدینمان، من و همســرم هیچ تمایلی به 
جدایی از پســرانمان نداریم. پس از دو ســال انتظار و نزدیک به 
۱۰ سال تبعید، کمی ثبات برای خانواده من تفاوت ایجاد خواهد 
کرد. من برای آنها و برای همه حریم خصوصی را خواهانم.توییت 
جدید اسنودن هیچ اشاره ای به فرمان رهبر کرملین نداشت، اما به 
یک تاپیک توییتری ۲۰۲۰ پیوست شد که در آن اسنودن گفته 
اســت که او و خانواده اش برای تابعیت دوگانه آمریکا و روســیه 
درخواست داده اند.آناتولی کوچرنا، وکیل اسنودن، به خبرگزاری 
ریا گفت که لیندسی میلز، همسر اسنودن که در سال ۲۰۲۰ یک 
پســر به دنیا آورد نیز برای شهروندی درخواست خواهد کرد.ند 
پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که از تغییر وضعیت 

اسنودن به عنوان یک شهروند آمریکایی بی اطالع است.

ادعای بلینکن:

در کوتاه مدت هیچ انتظاری برای احیای توافق هسته ای با ایران ندارم
وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه واشــنگتن هرگز یک توافق بد 
در مذاکرات وین را نمی پذیرد، مدعی شــد در کوتاه مدت هیچ 
انتظاری برای احیای توافق هســته ای با ایــران ندارد.به گزارش 
فارس، علی رغــم تاکید مقامات جمهوری اســالمی ایران طی 
روزهای اخیر مبنی بر ســازنده بودن نظرات ارسالی چند هفته 
قبل در واکنش به پاســخ آمریکا، مســئوالن کاخ سفید اما هوز 
در تالش برای فرار رو به جلو و شــانه خالی کردن از مسئولیت 
اجرای تعهدات شــان ذیل برجام هستند.»آنتونی بلینکن« وزیر 
امور خارجه آمریکا بامداد دوشــنبه با تکرار ادعاها علیه پاســخ 
تهران به متن پیشــنهادی توافــق در مذاکرات رفع تحریم های 
ایران در وین، مدعی شــد: »پاســخ ایران به پیشنهاد اروپا برای 
احیای توافق هســته ای، یک گام بزرگ رو به عقب بود. من در 
کوتاه مدت هیچ انتظاری برای احیای توافق هســته ای با ایران 
ندارم«.بلینکــن در مصاحبــه با برنامه »۶۰ دقیقه« در شــبکه 
»ســی بی اس«، ادعا کرد: »ایران همچنان به افزودن مسائل فرا-

برجامی به مذاکرات ادامه می دهد، که ما هم به این راحتی ها با 

آن موافقت نمی کنیم. ما یک توافــق بد را نمی پذیریم«.وی در 
بخــش دیگری از صحبت هایش درباره جنگ اوکراین گفت: »ما 
سخنان غیرمســئوالنه زیادی از پوتین شنیده ایم، اما تمرکزمان 
بر این اســت که مســئوالنه عمل کنیم. ما بــا روس ها چه در 
محافل خصوصی و چه در مالء عام بســیار صریح بودیم و از آنها 
خواستیم که صحبت در مورد سالح های اتمی را متوقف کنند«.

این دیپلمات ارشــد آمریکایی اظهار داشت: »پوتین راه روشنی 
برای خروج از این جنگ دارد و آن توقف جنگ اســت. استفاده 
از تســلیحات اتمی، اثرات فاجعه باری برای کشــوری که از آنها 
اســتفاده می کند و دیگران نیز خواهد داشــت«.بلینکن درباره 
حمایت کشورهای حامی کی یف و ارسال تسلیحات به این رژیم 
نیز گفت: »ما مصمم به حمایت از اوکراین هســتیم و همچنین 
اصرار داریم که این جنگ گسترش نیابد«.پیش از این نیز »جان 
کربی« هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی 
کاخ سفید مدعی شده بود تا رسیدن به توافق با ایران در موضوع 

هسته ای و مذاکرات وین فاصله زیادی دارند.

براســاس نتایج انتخابات پارلمانــی ایتالیا، 
راســت گراترین جناح این کشور به رهبری 
»جورجیا ملونی« به پیروزی رســیده است 
و به نظر می رســد که خانــم ملونی به مقام 
اولین نخســت وزیر زن این کشور منصوب خواهد شد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، براساس نتایج اولیه انتخابات در ایتالیا، جناح راست گرایان در 
این کشور به رهبری حزب »برادران ایتالیا« و جورجیا ملونی اکثریت پارلمانی این 
کشور را به دست آورده اند تا بدین ترتیب راست گراترین دولت این کشور از زمان 
پایان جنگ جهانی دوم شکل بگیرد.همچنین خبرگزاری آناتولی گزارش داد که 
جورجیا ملونی ۴۵ ســاله، رهبر حزب »برادران ایتالیا« که انتظار می رود به زودی 
نخستین نخســت وزیر زن ایتالیا شود، در اولین سخنرانی خود پس از رای گیری 
گفت: رای دهندگان ایتالیایی پیام روشــنی به راست گرایان دادند تا بدین طریق 

دولت بعدی ایتالیا را شکل دهند.وی افزود: اکنون زمان مسئولیت است؛ زمانی که 
اگر بخواهید قسمتی از تاریخ باشید، باید درک کنید که چه مسئولیت هایی نسبت 
بــه میلیون ها نفر دارید زیرا ایتالیا ما را انتخاب کرده و ما خیانت نخواهیم کرد.با 
این حال، ملونی و متحدانش در مســیر آتی خود با چالش های بسیاری از جمله 
افزایــش قیمت انرژی و جنگ اوکراین مواجه خواهند شــد.خبرگزاری ایتالیایی 
ANSA گزارش داد که نتایج شــمارش آرا نشان می دهد که حزب خانم ملونی که 

شــامل حزب »لیگ« متعلق به ماتئو سالوینی و »فورزا ایتالیا« متعلق به سیلویو 
برلوســکنی اســت، ۴۳.۶۴ درصد آرا را کسب کرده و با این نتیجه پیروز مجلس 
ســنا و مجلس سفالی ایتالیا شده است.این درحالیســت که ائتالف چپ حزب 
دموکراتیک به رهبری »انریکو لتا« با کسب ۲۷.۲۸ در مقام دوم  و جنبش حزب ۵ 
ستاره هم با کسب آرای ۱۴.۸۷ در رده سوم قرار گرفت.همچنین براساس گزارش 
این خبرگزاری ایتالیایی، میزان مشــارکت ۶۴ درصد بوده و ۱۰ درصد نسبت به 

ســال ۲۰۱۸ با کاهش مواجه شده اســت.با این نتایج، جورجیا ملونی قرار است 
اولین نخست وزیر زن ایتالیا شود.حدود ۵۱ میلیون نفر به همراه بیش از ۴ میلیون 
ایتالیایی که در خارج کشور زندگی می کنند، برای شرکت در این انتخابات واجد 
شرایط بودند و روز یکشنبه به پای صندوق های رای رفتند. از میان جمعیت کل، 
حدود ۵۱ درصد از شــرکت کننده ها در ایتالیا زن بودند.ملونی و متحدانش بر سر 
سیاست خارجی با یکدیگر اختالف نظر دارند؛ سالوینی، رهبر حزب لیگ از تاثیر 
افزایش قیمت انرژی بر ایتالیایی ها انتقاد کرده و آن را تا حدی به دلیل بازگشت 
تحریم های غرب علیه روســیه می داند. برلوسکنی هم در کارزار انتخاباتی اش به 
دلیل حمایت از والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه باعث خشم مردم شده 
است.ایتالیا پیشــینه تاریخی در بی ثباتی سیاسی دارد و نخست وزیر بعدی این 
کشــور شصت و هشتمین دولت را از ۱۹۴۶ اداره خواهد کرد و با چالش هایی به 

ویژه افزایش هزینه های انرژی روبروست.

بر اساس نتایج اولیه

حزب راست گرا » جورجیا ملونی« در انتخابات ایتالیا پیروز شد
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دانشمندان با در نظر داشتن ذخایر محدود اندام قابل پیوند و تعداد 
زیاد بیماران نیازمند پیوند عضو، ســعی دارند راهکارهای جدید و 
پیشرفته ای را برای افزایش این ذخایر ارائه دهند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از بیزینس اینسایدر، کمبود اعضای بدن باعث مرگ های قابل 
پیشــگیری، پیوندهای پرخطر و تصمیم گیری های سخت در مورد 
این موضوع می شــود که چه کسی باید در اولویت باشد.دانشمندان 
طی سال جاری، پیشرفت هایی را در مسیرهای آزمایشی داشته اند تا 
اندام های بیشتری را در دسترس قرار دهند. آنها با کارهای گوناگونی 
از قلب خوک های اصالح شــده ژنتیکی گرفته تا پرورش جنین های 
مصنوعی، در تالش برای رسیدن به این هدف هستند.قلب »لیالنی 
گراهام«)Leilani Graham( برای نخستین بار در ۱۳ سالگی ناگهان 
متوقف شــد. او ســه بار دیگر دچار ایست قلبی شد تا اینکه در ۲۴ 
سالگی مجبور شد عمل پیوند قلب انجام دهد.گراهام خوش شانس 
بود که یک قلب به دســت آورد. از حدود ۱۰۶ هزار نفری که برای 
پیوند فهرست بندی شده اند، روزانه به طور میانگین ۱۷ نفر جان خود 
را از دست می دهند. حتی نام برخی از افراد هرگز در فهرست انتظار 
قــرار نمی گیرد.اگر گراهام انتخابی داشــت، قلب دیگری را انتخاب 
می کرد. این قلب اهدایی که از یک شــخص ۵۲ ســاله گرفته شد، 
یک اهدای پرخطر و پرحاشــیه  بود اما او ترسید هنگامی که زمان 
جایگزینی مجدد قلب او فرا برســد، به دلیل سنش احتماال نسبت 
به افرادی که منتظر نخستین پیوند خود هستند، در پایین فهرست 

قرار بگیرد.

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که ابتال به نوع خفیف 
کووید-۱۹ ممکن است مشکالت عصبی را در بلندمدت به همراه داشته 
باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، پژوهش جدید »دانشکده 
پزشکی دانشــگاه واشــنگتن«)WUSM(، جامع ترین تحقیقاتی را ارائه 
می دهــد که تا به امروز در مورد مشــکالت عصبی بلندمدت مرتبط با 
کووید-۱۹ انجام شده اند. این پژوهش با بررسی بیش از ۱۵۰ هزار بیمار 
مبتال به کووید-۱۹ به مدت ۱۲ ماه، نشان داد که عفونت ها به افزایش 
۴۲ درصدی خطر ابتال به چندین اختالل مغزی منجر می شوند.»زیاد 
العلی«)Ziyad Al-Aly(، متخصص همه گیرشناســی دانشگاه واشنگتن، 
 )VA(»از زمان آغــاز همه گیری با »وزارت امور کهنه ســربازان آمریکا
همکاری می کند. این پژوهش از پایگاه های اطالعاتی بزرگ مراقبت های 
بهداشــتی، برای جمع آوری اطالعات جدیــدی درباره اثرات بلندمدت 
کووید-۱۹ اســتفاده می کند.العلــی و همکارانش پیش از این، چندین 
پژوهش را منتشــر کردند که در آنها، افزایش مشکالت قلبی-عروقی و 
اختالالت ســالمت روان در بیماران کووید-۱۹ تا ۱۲ ماه پس از ابتالی 
اولیه گزارش شــده بود. این پژوهش به طور گسترده به انواع مشکالت 
عصبی در ســال بعد از ابتالی خفیف و شدید می پردازد.العلی توضیح 
داد: پژوهش ما، ارزیابی جامعی را در مورد پیامدهای عصبی بلندمدت 
کووید-۱۹ ارائه می دهد. پژوهش های پیشین، مجموعه محدودتری از 
پیامدهای عصبی را عمدتا در بیماران بستری شده در بیمارستان بررسی 
کرده انــد. ما ۴۴ اختالل مغزی و ســایر اختالالت عصبی را در بیماران 
بستری نشــده و بستری شــده، از جمله بیماران بستری شده در بخش 

مراقبت های ویژه ارزیابی کردیم.

5 راهکار پیشرفته برای 
افزایش بانک عضو پیوندی

مشکالت بلندمدت پس از ابتال 
به کووید-19 خفیف

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشنواره ای ساالنه در اسپانیا/ شاتر استوک

FF91 توان پیمایش 600 کیلومتر فارادی فیوچر
بسیاری از برندهای مشهور محصوالتی را در صنایع گوناگون ارائه داده اند که در ابتدا، سروصدای زیادی را به پا کردند اما با گذر 
زمان با مشکالت متعدد مالی و… روبه رو شده و نهایتا به فرجام نرسیده اند. گاه مشکل ظهور یک رقیب یا مشکالت مالی محسوب 
می شــود که باعث شکســت یک پروژه محبوب می شود و گاه هم یک شرکت دیگر حق تولید محصول را به دست می گیرد و با 
 ۹۱ FF بی تدبیری به عمر آن خاتمه می دهد.داستان برند فارادی کامال مشخص نیست اما محصول این برند یعنی فارادی فیوچر
درحال تبدیل شــدن به یکی از آن دسته محصوالت سردرگم بازار است. دیگر حرف از زمان عرضه این خودرو نیست بلکه برای 
بسیاری سوال شده که آیا فارادی فیوچر FF ۹۱ سرانجام تولید خواهد شد یا نه؟! خوشبختانه این کراس اوور تمام برقی به تازگی 
تست های مجموعه EPA را گذرانده که صحت ادعای سازنده این خودرو درباره گستره مسافت قابل پیمایش آن را تایید می کند؛ 
بنابراین احتمال تولید آن وجود دارد.براســاس گزارش EPA، فارادی فیوچر FF ۹۱ مجهزبه رینگ های ۲۲ اینچی با یک بار شارژ 
کامل تا ۶۰۹ کیلومتر راننده اش را همراهی خواهد کرد. این رقم از اعالمیه رسمی خود فارادی برای نسخه های متفاوت این خودرو 

که برای پیش فروش آماده شده بودند بیشتر است.

کانتونا:

 اسم ورزشگاه اولدترافورد عوض شود دیگر هوادار 
یونایتد نخواهم بود

اسطوره فرانسوی به مخالفت با تغییر اسم ورزشگاه یونایتد به خاطر جذب اسپانسر پرداخت.به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز،  اریک کانتونا 
بازیکن سابق منچستریونایتد گفته است در صورت تغییر نام ورزشگاه خانگی اولدترافورد دیگر هوادار این باشگاه نخواهد بود.او درباره این 
موضوع گفت: اکنون همه ورزشگاه ها امارات یا آلیانز نام دارند. این استادیوم ها روح و تاریخ خود را از دست داده اند. آرسنال و وستهام هم 
همینطور شدند. من با هواداران آرسنال صحبت کردم. آن ها اسم استادیوم را تحقیر می کنند.وز به روز ورزشگاه های بیشتری در حال تغییر 
نام هستند. خوشبختانه اولدترافورد هنوز اولدترافورد است و آنفیلد همچنان آنفیلد است. آیا می توانید تصور کنید که اولدترافورد نام جدیدی 
پیدا کند؟ اگر روزی این اتفاق بیفتد، دیگر هوادار منچستریونایتد نیستم و به طور کلی من فوتبال را دنبال نمی کنم.  کانتونا همچنین 
از فروش بخشی از سهام باشگاه به هواداران این تیم حمایت کرد. منچستریونایتد از سال ۲۰۰۵ تحت مالکیت خانواده گلیزر بوده است.

اسطوره فرانسوی در پایان گفت: صدها هزار نفر منچستریونایتد را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند. اگر اعالم می کنند ۵۰ درصد 
باشگاه برای فروش است خیلی ها این سهام را می خرند پس چرا باید این سهام را به یکی دو تاجر به قیمت ۵۰۰ میلیون پوند بفروشند؟

 ساقیا ربخیز و َدِده جام را
خاک رب رس کن غم ایام را َ

سارغ می رب کفم ِن ات ز رب
ِکشم این دلق َازَرق افم را َ

رب
رگ هچ بدانمی ست زند عاقالن

ما نمی خواهیم ننگ و انم را
باده َدِده چند از این باد رغور

خاک رب رس نفس انرفجام را
دود آه سینٔه انالن من

سوخت این افسردگان خام را
محرم راز دل شیدای خود

کس نمی بینم ز خاص و عام را
با دالرامی رما خارط خوش است

د آرام را
ُ

زک دلم یک باره رب
ننگرد دیگر هب رسو اندر چمن

رههک دید آن رسو سیم اندام را

پیشنهاد

چهره روز

کتاب اسیر
جلد پنجم رمان در جســتجوی زمان از دست رفته، 
اثر بزرگ مارسل پروست، کتاب اسیر است. کتابی که 
زیبایی آن شــما را شگفت زده خواهد کرد. این کتاب 
با نقاشــی »کافه تراس در شب« اثر ونسان ون گوگ 
شاید دلچســب ترین و بهترین جلد از رمان پروست 
باشــد. اسیر در ســال ۱۹۲۳ منتشر شد و نخستین 
کتــاب از مجلدات باقی مانده رمان اســت که پس از 
مرگ نویســنده آن به چاپ رسید.پرداختن به رمان 
در جســتجوی زمان از دســت رفته و معرفی آن در 
یک مطلب عالوه بر اینکه کار ســاده ای نیست حق 
مطلــب را نیز ادا نمی کند. چه بســا درباره این رمان 
کتاب های بسیار زیادی هم نوشته شده ولی همچنان 
نکاتی وجود دارد که می توان درباره آن به بحث و گفتگو پرداخت و درباره آن تحقیق کرد. ما نیز در 
کافه بوک هر کدام از کتاب های این مجموعه را به طور جداگانه معرفی می کنیم تا به این نویسنده 
و کتابش ادای احترام کرده باشیم. معرفی جلد های دیگر رمان را از طریق لینک های زیر می توانید 
مطالعه کنید: بدون شک خواننده هم همراه با راوی در کتاب های قبلی بسیار سرخورده شده است. 
پی بردن به زوایای زندگی کسل کننده اشراف، انحراف اخالقی و مشکالت متعدد آنان و همچنین 
همراه شدن این موارد با توصیفات بسیار طوالنی نویسنده، صبر هر خواننده ای را لبریز می کند. به 
درستی این مسیر سخت به سفر دانته در دوزخ تشبیه شده است. اما اکنون دیر خواننده می تواند 
نتیجه صبر خود را ببیند و از کتاب اســیر نهایت لذت را ببرد.از ابتدای رمان تا به حال عشــق به 
صورت های مختلف در رمان ظاهر می شد. در همان ابتدا عشق سوان را خواندیم و سپس ماجراهای 

عاشقی راوی با دختر سوان را شاهد بودیم. ...

امین تارخ
امین تــاُرخ )۲۰ مرداد ۱۳۳۲ – ۲ مهــر ۱۴۰۱( بازیگر 
ســینما، تلویزیون و تئاتر اهل ایــران بود. او فعالیتش را 
پیش از انقالب ۱۳۵۷ در تئاتر آغاز کرد و اولین حضورش 
در ســینما مربوط به بازی در مرگ یزدگرد )۱۳۶۰( بود. 
او چهره هــای تاریخی مانند حســن جوری در مجموعهٔ 
ســربداران )۱۳۶۲( و ابن سینا در مجموعهٔ بوعلی سینا 
)۱۳۶۴( را به تصویر کشیده است. تارخ برای نقش آفرینی 
در ماه و خورشید )۱۳۷۵( برندهٔ سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد شــد. تارخ ۲۰ مرداد ۱۳۳۲ در 
محلهٔ »ســردوزک«, شیراز متولد شــد.پدرش در شش 
ســالگی از شیراز به سیســتان و بلوچستان منتقل شد. 
پس از ســه ســال به همراه خانواده به شیراز بازگشت و 
به تحصیالت خود ادامه داد. در ســال ۱۳۵۱ به دانشــگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۶ از دانشکدهٔ 
هنرهای نمایشی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او تحصیالت تکمیلی خود را در سال ۱۳۶۳ با کسب 
مدرک فوق لیسانس در رشتهٔ مدیریت فرهنگی به پایان برد.امین تارخ به عنوان هنرپیشه آزاد به فعالیت 
می پرداخت. او نقش های مختلفی را در فیلم ها، سریال های تلویزیونی و تئاتر ایفا کرد. وی هم به عنوان 
هنرپیشه و هم به عنوان عضو هیئت داوری در جشنواره های ملی مختلف و به عنوان عضو هیئت مدیره 
خانه سینما حضور داشت. او همچنین به عنوان میهمان به جشنواره های مسکو، ژاپن و آلمان دعوت شده 
بود.او در سال ۱۳۷۳ نخستین مدرسهٔ بازیگری را به نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس کرد که 
یکی از مؤسســات آموزش بازیگری سینما در ایران محسوب می شود. تعدادی از فارغ التحصیالن کارگاه 
آزاد بازیگری تا سال ۱۳۸۷، جوایز هنرپیشهٔ برتر در رویدادهای مختلف را به خود اختصاص داده اند. این 

مؤسسه در سال ۱۳۷۹ اقدام به برقراری ارتباط با سایر مدارس بین المللی آموزش بازیگری کرد.

فرهنگ

ســینمای ایتالیا، پرافتخارترین کشــور در عرصه اسکار 
بهترین فیلم غیرانگلیسی فیلم »نوستالژیا« را به عنوان 

نماینده رسمی خود در اسکار ۲۰۲۳ برگزید.
به گزارش ایسنا به نقل از اســکرین، فیلم »نوستالژیا« 
ساخته »ماریو مارتونه« که امسال در بخش مسابقه اصلی 
جشنواره کن رونمایی شد بر اساس رمانی نوشته »اِرمانو 
رِئا« ساخته شده و داستان مردی با بازی »پیرفرانچسکو 
فاوینو« را در شــهر ناپل روایــت می کند که پس از ۴۰ 
سال دوری به اصالت های خود بازمی گردد. کمیته اسکار 
سینمای ایتالیا فیلم »نوستالژیا« را از فهرست کوتاه ۱۲ 
فیلم از جمله »کیارا« ساخته »سوزانا نیکارلی« و »ارباب 
مورچه ها« به کارگردانی »جیانی آملیو« به عنوان نماینده 
ســینمای این کشور در اســکار پیش رو برگزید.سال گذشته هم فیلم »دســت خدا« ساخته »پائولو 
ســورنتینو« نماینده سینمای ایتالیا در جوایز اسکار بود و در نهایت به جمع پنج نامزد نهایی نیز راهی 
یافت اما در نهایت رقابت را به فیلم ژاپنی »ماشــین منو بران« واگذار کرد.سینمای ایتالیا با کسب ۱۴ 
جایزه شــامل ۳ جایزه افتخاری بین ســال های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۵ و ۱۱ جایزه اســکار در بخش بهترین 
فیلم  غیرانگلیســی زبان )فیلم بین المللی(، پرافتخارترین کشــور در این عرصه است و آخرین بار در 
ســال ۲۰۱۴ با فیلم »زیبایی بزرگ« ساخته »پائولو سورنتینو« موفق به کسب این جایزه شد و پیش 
از آن نیز »واکسی« ساخته »ویتوریو دســیکا«)۱۹۴۷(؛ »دزد دوچرخه« از »ویتوریو دسیکا« )۱۹۵۰ 
(؛ »دیوارهای ماالپاگا« ســاخته »رنه کلمنت« )۱۹۵۱(؛ »استرادا« ساخته »فدریکو فلینی«)۱۹۵۷(؛ 
»شب های کابیریبا« ســاخته »فدریکو فلینی«)۱۹۵۸(؛ »هشت ونیم« به کارگردانی »فدریکو فلینی« 

)۱۹۶۴(؛ »دیروز، امروز، فردا« به کارگردانی »ویتوریو دسیکا« )۱۹۶۵(؛ .

رکورددار اسکار خارجی وارد رقابت شد
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