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تهران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور خارجه از وضع تحریم های جدید ایران علیه اتحادیه اروپا و انگلیس خبر داد و گفت: تحت تاثیر فشــارهای سیاسی برای اخذ 
امتیازات قرار نمی گیریم.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا،  ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه  در ابتدای نشست خبری با اشاره به سالروز پیروزی 
بر سازمان سیاه تروریستی داعش و پایانی بر خالفت خودخوانده در عراق و سوریه و منطقه بود، یاد قهرمانان بزرگ مدافع حرم و حریم آل اهلل در عراق و سوریه و 
منطقه را گرامی داشت.کنعانی با گرامیداشت رشادت های سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، از آنان به عنوان قهرمان بزرگ مبارزه با تروریسم 

بین المللی یاد کرد و افزود: یاد همه رزمندگان فداکار و شجاع که در مسیر مقاومت علیه توطئه نظام سلطه .....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:
وضع تحریم های جدید ایران علیه اتحادیه اروپا

info@sobh-eqtesad.ir

برای پرستاراِن بیکار شده فکری کنید
یک فعال کارگری گفت: این چه رویه ای است که دولت، نیروهای مورد 
نیاز خود را از طریق نیروهای شرکتی جبران می کند و با حقوق ناچیز 
آن ها را به خدمت می گیــرد و بعد به راحتی آن ها را کنار می گذارد؟! 
این سیســتِم جبراِن کمبود نیرو هم در وزارت بهداشت وجود دارد و 
هــم در وزارت آموزش و پروش.به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون وزارت 
بهداشــت روز گذشته از مهاجرِت ۵۰۰ پرســتار در ماه خبر داد و به 
کمبود ۱۰۰هزار نفرِی پرستار در کشور اشاره کرد. این آمار البته بارها 
از ســوی فعاالن این حوزه مطرح شده است. در واقع نه آماری که در 
مورد کمبود پرســتار در ایران می دهند تازه است و نه آمار مربوط به 
اخراج پرستاران. اوایل امسال سازمان نظام پرستاری از بیکاری بیش از 
ده هزار پرستار خبر داد. پرستارانی که در دوراِن شیوع کرونا با عناوین 
مختلِف شرکتی و ۸۹ روزه و تمدید طرح و… آمدند تا مشکِل کمبوِد 
پرستار را جبران کنند اما بعد از فروکش کردِن شیوع کرونا بیکار شدند! 
برخورد با پرستاران مثل کارگران فصلی، محِل انتقاد فعاالن این حوزه 
به وزارت بهداشت است. آن ها می گویند وزارت بهداشت نمی تواند هر 
زمان که نیاز داشــت پرستاران را به خدمت بگیرد و بعد آن ها را کنار 
بگذارد. چنین برخوردی با نیروهایی که در این دو سال در سخت ترین 
شرایط کار کردند و جسم و روحشــان تحلیل رفت، بی انصافی است. 
وزارت بهداشت البته مشکل را سازماِن امور استخدامِی کشور و کمبود 
بودجــه می داند. نمایندگان مجلس نیز برای حل این مشــکل، طرح 
ساماندهی را پیش می کشند و می گویند جذب این پرستاران با تصویب 
طرح ساماندهی انجام خواهد شد. اما نه تنها وضعیِت طرح ساماندهی 
هنوز مشــخص نیست بلکه بهانه ی نبود اعتبار و بودجه همچنان یکی 
از مهم ترین موانع جذب پرســتاران است. فاطمه بحرینی )رئیس خانه 
پرستار مشهد( به بیکارِی پرستاران اشاره می کند و می گوید: پرستارانی 
که قبل از کرونا دعوت به کار شــدند از کار بیکار شده اند. البته تعداد 
کمی از این پرســتاران که معموال جزو ایثارگران به حساب می آمدند 
تبدیل وضعیت شــده اند اما سایر پرستاران که در این مدت در شرایط 
سخت مشغول به کار بودند کنار گذاشته شدند. آن ها اکنون منتظرند 
ببیند چه تصمیمی برای آن ها گرفته می شود و چطور می توانند به کار 
برگردند. احســان سهرابی )فعال کارگری( با تأکید بر اینکه اخراج این 
پرستاران بعد از کار در دوران سخت شیوع کرونا بی انصافی است، گفت: 

در شرایط بسیار سخت کرونا که دستگاه های دولتی.....
ادامه در صفحه سوم

وزیر صمت:

نخستینخودروهایوارداتیهفتهآیندهواردکشورمیشود
هر کارمند ساالنه ۹ میلیون تومان مالیات می پردازد

جامعه می پذیرد طالفروش و پزشک 
ساالنه 2.5 میلیون مالیات بدهد؟

سخنگوی صنعت آب خبر داد:

کاهش 21 درصدی حجم آب سدهای تهران

رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی اظهار داشــت: باید توجه داشــت که در مشاغل 
خرد برای مثال در مشــاغل مرتبط با حقوق بگیران دولتی، این افراد به طور میانگین ســاالنه ۹ میلیون 
تومان مالیات پرداخت می کنند یعنی طبق گزارش های ســال گذشــته هر کارمند مالیات تومان مالیات 
پرداخته است. این در حالی است که سایر مشاغل از کل مالیات ابراز شده از سوی 4 میلیون و 4۰۰ هزار 
نفر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر هر کدام از این مشاغل ابراز کردند که ساالنه 
2 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مالیات بپردازند.مهدی موحدی بکنظر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره انتقادات مطرح شــده مبنی بر ایجاد فشــار بر روی اصناف برای افزایش درآمدهای مالیاتی اظهار 

داشت: در افزایش میزان مالیات......

واریزسودسهامعدالتمشروطشد
عربستان: 

 رکوردهای قیمتی ماندگار شداختالفات واضحی با واشنگتن داریم

شکست سیاست های بانک مرکزی در مهار قیمت ارز و سکه

3

4

3

7

5

6

2

به گزارش روابط عمومی گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، گزارش 
عملکرد شش ماهه شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران حاکی 
از ثبت رکورد جدیدی در پرونده عملکرد این شرکت است؛ به نحوی که برخی 
شرکت های گروه توانسته اند در طول مدت شش ماهه، رقمی باالتر از کل درآمد 
عملیاتی و ســود خالص پیش بینی شده در بودجه سال 1401 را محقق نمایند.بر 
این اساس، شرکت حمل و نقل کانتینری 182 درصد، شرکت کشتیرانی حمل فله 
482 درصد، شرکت کشتیرانی دریای خزر ۹6 درصد، شرکت کشتیرانی والفجر 
48۹ درصد و شرکت حمل و نقل ترکیبی 113 درصد از بودجه پیش بینی شده 
خود در حوزه سود خالص را محقق کردند.مجموع درآمد عملیاتی شرکت های 
مذکور در شش ماهه منتهی به 31 شــهریورماه 1401 معادل 278 هزار و 843 
میلیارد و 21 میلیون ریال بوده که نســبت به درآمد عملیاتی پیش بینی شده 
در بودجه کل سال 1401 که معادل 238 هزار و 14 میلیارد و 868 میلیون ریال 
بوده، 117 درصد تحقق را به ثبت رسانده است.همچنین سود خالص پیش بینی 
شده برای شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال 1401 معادل 65 هزار و 7۹1 
میلیارد و ۹01 میلیون ریال بوده که با توجه به تالش های صورت گرفته از سوی 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، عملکرد 1۹2 درصدی در 6 ماهه سال 
جاری محقق شــده و رقم در این بازه زمانی به 126 هزار و 186 میلیارد و 62۹ 

میلیون ریال رسیده است.

کشتیرانیجمهوریاسالمیایران
دوبارهرکوردزد

کشتیرانی در نیمه اول سال، کل برنامه های پیش بینی 
شده یکساله را محقق کرد.
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گزیده خبر

بیانیه وزارت امور خارجه درباره اعمال 
تحریم علیه برخی اشخاص و نهادها در 

اروپا
تهــران- ایرنا- وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایــران در خصوص 
اعمال تحریم علیه برخی اشــخاص و نهادهای اروپا بیانیه ای صادر و ۵ نهاد 
و ۱۰ شــخص حقیقی را در فهرســت تحریم های خود قرار داد.به گزارش 
خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران 
در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشــخاص و نهادها در قلمرو اتحادیه 
اروپا امروز دوشنبه بیانیه ای صادر کرد.در این بیانیه آمده است: وزارت امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب 
قواعد مرتبط و ســاز و کارهای تحریمــی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، 
نهادها و اشخاص زیر در حوزه اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات عامدانه آنان 
در حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و 
خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و 

نقض حقوق بشر علیه ملت ایران گردیده، تحت تحریم قرار می دهد:

نهادهای زیر تحت تحریم قرار می گیرند:
۱( رادیو فردا )بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد(؛

۲( رادیو زمانه؛
۳( نشریه شارلی ابدو ))Charlie Hebdo؛

 Water Engineering Trading GmbH ۴( شرکت واتر اینجینیرینگ تریدینگ
W.E.T(.((، مشارکت در تولید تسلیحات شیمیایی استفاده شده توسط رژیم 

صدام در جریان جنگ تحمیلی علیه ملت ایران؛
۵( شرکت گیدلمایستر پروجکتا )Gidlemeister Projekta GmbH(، مشارکت 
در تولید تســلیحات شیمیایی استفاده شده توســط رژیم صدام در جریان 

جنگ تحمیلی علیه ملت ایران.
اشخاص زیر تحت تحریم قرار می گیرند:

۱( میشــائل تراوتِرَمن )Michael Trautermann(، فرمانده رابط نیروی هوایی 
ارتش آلمان و پایگاه هوایی رامشتاین؛

۲( ســرهنگ هولِگر کونِکل )Holger Kunkel(، فرمانده نیروهای آلمانی در 
عراق؛

۳( اریــک داوید )Eric David(، وکیل گروهک منافقین در کمپ اشــرف و 
لیبرتی و دیوان عدالت اروپا؛

۴( برنارد کوشنر )Bernard Kouchner(، سیاستمدار و دیپلمات فرانسوی؛
۵( هانا نومان )Hannah Neumann(، نماینده پارلمان اروپا؛

۶( ریتا زوسموث )Rita Sussmuth(، رئیس سابق پارلمان آلمان؛
۷( کاودیا روث )Clavdia Roth(، نائب رئیس سابق پارلمان آلمان؛

۸( فولکر بِک )Volker Beck( نماینده سابق پارلمان آلمان؛
۹( نوربرت المرتNorbert )Lammert(، نماینده اسبق پارلمان آلمان؛

۱۰( کرامپ کارنبائر )Kramp Karrenbauer(، وزیردفاع سابق آلمان.
تحریم های یاد شــده شــامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود 
اشــخاص فوق به جمهوری اســامی ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در 
قلمرو تحت صاحیت جمهوری اسامی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری 
اســامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات الزم را جهت اجرای 
این تحریم ها معمول خواهند داشــت.جمهوری اســامی ایران با یادآوری 
تعهدات اتحادیه اروپا و دولت های متبوع اشخاص و نهادهای فوق، حمایت، 
تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات 
بین المللی اتحادیه اروپا و دولتهای عضو دانسته و آنان را مسئول و پاسخگو 

می داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

وضع تحریم های جدید ایران علیه اتحادیه اروپا
تهران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور خارجه از وضع تحریم های 
جدیــد ایران علیه اتحادیه اروپا و انگلیس خبر داد و گفت: تحت 

تاثیر فشارهای سیاسی برای اخذ امتیازات قرار نمی گیریم.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا،  ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت امور خارجه  در ابتدای نشســت خبری با اشاره به سالروز 
پیروزی بر ســازمان سیاه تروریســتی داعش و پایانی بر خافت 
خودخوانده در عراق و ســوریه و منطقه بود، یاد قهرمانان بزرگ 
مدافع حرم و حریم آل اهلل در عراق و ســوریه و منطقه را گرامی 
داشــت.کنعانی با گرامیداشــت رشادت های ســردار حاج قاسم 
سلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس، از آنان به عنوان قهرمان 
بزرگ مبارزه با تروریســم بین المللی یــاد کرد و افزود: یاد همه 
رزمندگان فداکار و شجاع که در مسیر مقاومت علیه توطئه نظام 
ســلطه در منطقه و در مقابله علیه تروریســم سیاه داعش جان 
خــود را تقدیم کردند و در مســیر ایجاد امنیت و تثبیت و ثبات 
و آرامش و شــرایطی امن برای ملت های منطقه قدم برداشتند، 

گرامی می داریم.

اجازه اظهارنظر درباره تمامیت ارضی خود را نمی دهیم
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص بیانیه مشترک چین و 
عربستان گفت: ما به عنوان دستگاه دیپلماسی مواضع و دیدگاه 
های رسمی خود را به تفصیل بیان کردیم و به اطاع مردم و افکار 
عمومی رساندیم.ایران هرگونه اتهامات بی اساس مندرج در بیانیه 
پایانی اجاس ۴۳ ســران شورای همکاری خلیج فارس با حضور 
مقام چینی را محکوم می کند، ما درخصوص موضوعات مرتبط با 
برنامه هســته ای کشورمان مطالب مندرج در این بیانیه را مردود 
اعام می کنیم. برخی کشورهای منطقه با نادیده گرفتن پایبندی 
کامــل ایران به برجــام و قوانین بین المللی نســبت به اقدامات 
مشــروع ایران نکاتــی را در این بیانیه مطــرح کردند که مردود 
اعام می کنیم.وی ادامه داد: ایران در مورد مســائل منطقه ای بر 
امنیت درون زای منطقه ای مبتنی بر هنجارهای بین المللی و عدم 
دخالت در امور کشــورهای منطقه تاکید می کند و درباره جزایر 
ســه گانه ایرانی ابوموســی تنب بزرگ و کوچک تاکید می کنیم 
این جزایر جزو الینفک و ابدی جمهوری اسامی هستند و ادعاها 
درخصوص این جزایر را دخالت در امور داخلی و قلمرو سرزمینی 
ایران می دانیم لذا این ادعا از طرف هر کسی مطرح شود را محکوم 
می کنیم.کنعانی با بیان اینکه مذاکرات رفع تحریم ها منحصر به 
جمهوری اســامی اســت،گفت: طرف های مذاکــره طرف های 
شناخته شده ای هستند و آمادگی داریم، بر مواضع اصولی ایران 
تاکید داریم و در همین چارچوب از منافع اساسی ایران حمایت 
خواهیم کرد.آنچه که دخالت در امور داخلی ایران باشــد محکوم 
میکنیم و نمی پذیریم و به کســی اجازه دخالت در امور داخلی و 
اظهارنظر درباره تمامیت ارضی و ســرزمینی ایران نخواهیم داد 
در عین حال بر همکاری های منطقه ای مبتنی بر اصول و منافع 
مشترک و همسایگی پایبند خواهیم بود.وی افزود: ما در خصوص 
موضوعات منطقه ای به سیاســت همسایگی مبتنی بر  منافع و 
اصول مشترک پایبتند هستیم و از هر گونه ابتکار و اقدام در این 
زمینه حمایت می کنیم. آنچه که مرتبط با دخالت در ایران باشد 
را محکــوم و مردود می کنیم و هیچگونه ادعایی را نمی پذیریم و 
به کســی اجازه دخالت در امور داخلــی و اظهارنظر در تمامیت 
ارضی ایران نمی دهیــم و بر همکاری منطقه ای مبتنی بر اصول 
و منافع مشترک پایبند هستیم و در این مسیر به تاش هایمان 

ادامه می دهیم.

ایران هیچ گونه مداخله و اقــدام مداخله جویانه در امور 
داخلی کشور را نمی پذیرد

ســخنگوی وزارت امورخارجه با تاکید بر اینکه ایران هیچ گونه 
مداخله و اقدام مداخله جویانه در امور داخلی کشور را نمی پذیرد 
گفت: این اقدامات را مردود، غیر سازنده و متناقض با منشور ملل 
متحد و مقررات و سازوکارهای بین المللی می دانیم، کشورها حق 
مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل را ندارند. درباره اقدامات 
غیر سازنده که انجام دادند ایران از حق واکنش متقابل برخوردار 
بود و در این زمینه از حقوق شناخته شناخته شده خود در حوزه 
دیپلماتیک اســتفاده کرد و واکنش متقابل نشــان داد، در این 
ارتباط اقداماتی در راستای تحریم های غیرقانونی علیه جمهوری 
اسامی ایران از سوی برخی کشورها انجام شد، جمهوری اسامی 
ایــران واکنش به موقع و ســریع و متقابل نشــان داد .وی ادامه 
داد: در عین حال رفتارهای غیر ســازنده برخی کشــورها انجام 
دادند اقدامات مداخله جویانه ای را در قالب رویکردهای دســته 
جمعی از جمله از طریق ســاز و کار اتحادیــه اروپا انجام دادند، 
ایران به این اقدامات به موقع واکنش نشــان داد .کنعانی تاکید 
کرد: امــروز در همین چارچوب لیســت تحریم های جدیدی را 
علیه برخی نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپایی شــخصیت های 
اتحادیه اروپا هم تحریم هایی را علیه برخی نهادهای انگلســتان 
و برخی شــخصیت ها و مقامات این کشور اعام و اعمال خواهیم 
کرد، بنابراین جمهوری اسامی ایران در استفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی ها و حقوق قانونی خود به منظور ایجاد بازدارندگی در 
رفتار غلط و غیر سازنده این کشورها تردیدی به خود را نخواهد 
داد و در خصوص هرگونه رفتار غیر سازنده به موقع اقدام خواهد 
کرد ما تاکید میکنیم مداخله در امور داخلی جمهوری اســامی 
بدون واکنش نخواهد بود و ایران تحت تاثیر فشارهای سیاسی که 
با هدف اخذ امتیاز از جمهوری اسامی در برخی زمینه ها در حال 

اقدام و اجرا است نخواهد گرفت.

اقدامات حقوقی را در رابطه با شبکه ها و رسانه های معاند 
طراحی کرده و گام هایی نیز برداشته ایم

سخنگوی دســتگاه دیپلماســی در مورد نقش مداخله جویانه 
و تحریک آمیز برخی رســانه های فارســی زبان گفت: ما به طور 
مشــخص در مورد لندن هــم دیدگاهیمان را اعــام کردیم و 
اقداماتی را هم صورت دادیم.در حوزه دیپلماتیک ما هم در تهران 
به سفارتخانه های آنها در جلسات ماقات و احضاری که از سفرا 
و نمایندگی ها صورت گرفت اعتراض کرده و درخواســت کردیم 

اقدامات الزم را برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تروریستی انجام 
داده و مانع این شــبکه ها شــوند.وی ادامه داد: در چارچوب های 
قانونی موجود هم اقداماتی را درخصوص این شــبکه ها طراحی 
کردیم زیرا این شــبکه ها در حوزه های خارج از سرزمینی ایران 
فعالیت می کنند در حوزه اروپا و در کشــور انگلیس هســتند ما 
از چارچوب های قانونی در این کشــور درحال استفاده هستیم و 
اقدامات حقوقی را انجام داده ایم.این رسانه ها برای ایجاد آشوب 
و حمایت از اغتشاشاگران، آموزش رفتارهای تروریستی و مقابله 
با نیروهای مســلح و نحوه ایجاد آشوب اقداماتی که انجام دادند 
شــهروندان ایرانی دچار آسیب شــدند و تعدادی جان خود را از 
دســت دادند.ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: امیدوار 
هستیم سازو کارهای حقوقی موجود در انگلیس با پرهیز از رفتار 
سیاسی به اینگونه شکایت ها از منظر حقوقی نگاه کنند و اقدامات 
بازدارنده را انجام دهند.جمهوری اســامی ایران با توجه به نوع 
رابطه مواضع و پیام های جدی خــود را از طریق دیتپلماتیک و 
برخــی طرف های منطقه ای را اعام کرده و مــا انتظار داریم به 
این درخواست های توجه جدی کند.کنعانی تاکید کرد: مسئولیت 
دولت انگلیس در میزبانی از این شــبکه ها و فضایی که بر این ها 
فراهم کرده انکارناپذیر اســت و همچنین به عنوان کشوری که 
اینگونه جرایم در حوزه ســرزمینی آن کشــور انجام می شــود، 

مسئولیت قانونی دارد و پاسخگوی شهروندان ایرانی باشد.

موضوع افغانســتان از موضوعات بسیار مهم مورد توجه 
جمهوری اسالمی ایران است

ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاســخ به ســوالی نشســت 
چهارجانبه ایران، پاکســتان، افغانســتان و کمیســاریای عالی 
پناهنــدگان در تهران گفــت: موضوع افغانســتان از موضوعات 
بســیار مهم مورد توجه جمهوری اســامی ایران است.ایران در 
چارچوب مسائل دوجانبه در مورد کمک به توسعه ثبات و امنیت 
در افغانســتان و ایجاد شــرایط بهتر به ویژه برای شهروندان این 
کشور تاش های حداکثری را در ســالیان گذشته داشته است. 
در خصوص نشست چهارجانبه نیز بر مبنای نگاه ایران در مسیر 
کمک به صلح و ثبات در کشــور و ایجاد شرایط بهتر برای مردم 
این کشــور، موضــوع آوارگان و پناهجویان افغانســتان موضوع 
بســیار مهم است و باید حداکثر ظرفیت های بین المللی استفاده 
شــود. وی تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران پذیرای میلیون ها 
نفر از شهروندان افغانستان اســت و با نگاه به همسایگی و ناظر 
بر نگاه انســانی از تقدیم حداکثر خدمات به اینها دریغ نکرده و 
همواره خدمات آموزشــی، بهداشتی، معیشتی و .. ارائه می دهد. 
کنعانی همچنین در مورد قطع دسترسی شبکه پرس.تی .وی به 
یوتل ست، اظهارداشت: شکبه خبری پرس.تی.وی بارها در طول 
سال های گذشته مورد تحریم قرار گرفته است و شرایطی را برای 
این شبکه فراهم آوردند که نتواند به عنوان رسانه آزاد و شناخته 
شده امکان فعالیت آزاد رســانه ای داشته باشد. شبکه پرس تی 
وی از منظر سیاست رسانه ای کاما شفاف و مسئوالنه و منطبق 
بر مقررات بین المللی عمل می کند و این اقدام غیر مســئوالنه و 
کاما سیاســی و خاف فعالیت های مرتبط با آزادی رســانه و با 
انگیزه های سیاســی و با هدف ایجاد ممانعت از رســیدن صدای 
ملت ایران اســت. کنعانی در پاسخ به ســوالی در مورد مداخله 
کشــورهای خارجی در امور داخلی ایران گفت: مداخله در امور 
داخلی جمهوری اسامی ایران غیرقانونی مردود و محکوم است، 
ما موضع رســمی خود را اعام کرده و این دســته از کشورها را 
ارجاع می دهیم به اقدامی که داخل کشور خودشان و در ارتباط 
با معترضین و منتقدین شان انجام میدهند و کشورهایی که خود 
مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می شوند و خشونت را به صورت 
رســمی و علنی اعمال میکنند و دستورات سرکوب اعتراضات را 
هم در آنجا خبری و منتشــر می کنند حــق ندارند در ارتباط با 
اجرای قانون در دولت جمهوری اسامی ایران که به منظور ایجاد 
آرامش و تامین امنیت عمومی مردم اســت، اظهارنظر کنند و یا 
اقدامات و رفتارهای مداخله جویانه داشته باشند.وی در ادامه در 
مورد نشست شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد: همانطور 
که گفتیــم تکرار مواضع غیرســازنده که در پایان نشســت ها، 
کمکی به مناســبات دوجانبه و همکاری های سازنده منطقه ای 
نخواهــد کرد. ما بارها دیدگاه ها و مواضع خود را به کشــورهای 
شــرکت کننده در این نشســت ها اعام کرده ایم و هم از طریق 
ســفارتخانه های خود دیدگاه های انتقادی و اعتراضی خود را به 
این دسته از کشورها اعام کردیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی با 
بیان اینکه در مورد ســفر وزیر امورخارجه به صربستان و بوسنی 
گفت: رابطه با کشورهای حوزه بالکان جزو اولویت های جمهوری 
اســامی ایران است و سفر انجام شده مبتنی بر وجود مناسبات 
دوجانبه با بوســنی و هم نگاه توآم با اهمیت جمهوری اسامی 

ایران به کشورهای منطقه و مبتنی بر دعوت رسمی به عمل آمده 
و تاش برای توسعه مناسبات دوجانبه انجام شد. همچنین افکار 
عمومی کشورها در سفرهای دوجانبه در معرض موضوعات مرتبط 
با روابط دوجانبه قرار می گیرند و طبیعتا همواره برخی رسانه ها با 
انگیزه ها سیاسی در حوزه های مورد ارتباط تاش هایی می کنند 
که افکار عمومی را نســبت به مناسبات دوجانبه متاثر کنند و یا 
با طرح مباحث انحرافی موضوعات مورد نظر رهبران دو کشور را 

منحرف یا از کارآمدی الزم بیندازند.
وی تاکید کرد: ارتباط جمهوری اسامی ایران با کشورهای حوزه 
بالکان روابط خوبی است و توسعه مناسبات صرفا موضوع دوجانبه 
سیاسی و اقتصادی نیست و مناسبات فرهنگی هم حائز اهمیت 
اســت. حتما همکاری های فرهنگی امکان توســعه و گسترش 
خواهد داشــت. امکان آمد و رفت مردم دو کشور فراهم می شود. 
چنین فضایی به بهبود مناسبات فرهنگی دو کشور منجر خواهد 
شــد و و جزو اهداف و برنامه های جمهوری اسامی خواهد بود 
و امیدوار هســتیم که با توسعه مناســبات بتوانیم زمینه توسعه 
مناســبات فرهنگی و مردمی دو کشــور فراهم شود.کنعانی در 
پاسخی به ســوالی در مورد مواضع نرم جمهوری اسامی ایران 
در برابر اقدامات غیرســازنده چین گفت:ارتباط با چین در سایه 
اراده سیاسی رهبران دو کشور مبتنی بر مصالح و منافع مشترک 
در حال گســترش است. در همین چارچوب امروز میزبان هیأت 
عالیرتبــه چینی در تهران خواهیم بود که با هدف گســترش و 
توســعه مناسبات دو کشور به ایران ســفر می کنند.ما در ارتباط 
با چین نگاهمان در مسیر توســعه مناسبات و به عبارتی هدف 
مشــترک دو کشور هســت. ما در ارتباط با موضوعات مرتبط با 
منافع اساســی جمهوری اســامی ایران و موضوعات مرتبط با 
تمامیت ارضی جمهوری اسامی با هیچ طرفی مصالحه و مسامحه 
نخواهیم کرد و در این زمینه واکنش جدی نشان خواهیم داد که 
در این ارتباط هم موضع رسمی را بافاصله بیان کردیم.وی ادامه 
داد: وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران بافاصله وارد عمل 
شــد و سفیر چین را خواســتیم و اعتراضمان را منتقل کردیم و 
دیدگاه های خود را با جدیت بیان کردیم، یادداشت اعتراضی هم 
در این ارتباط دادیم، جمهوری اسامی ایران با جدیت عمل کرد 
و با جدیت دیدگاه ها و مواضع خود را بیان کرد، تاکید می کنم در 
ارتباط با موضوعات اساسی مرتبط با منافع ملی جمهوری اسامی 
از جمله تمامیت ارضی با هیچ طرفی مصالحه و مسامحه نخواهیم 
کرد و از ظرفیت ها و ابزارهای دیپلماتیک در این زمینه استفاده 
خواهیم کرد.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی در مورد 
اعزام مستشــار نظامی و خرید تجهیزات از سوی روسیه به ایران 
گفت: همکاری های ایران و روسیه در زمینه های مختلف در حال 
گسترش اســت، همکاری های دو کشور بخشی از همکاری های 
خوب و سازنده دو کشــور است که در چارچوب منافع و مصالح 
مشــترک صورت می گیرد ولی هیچ کشــور ثالثی هم نیست اما 
اینکه جزئیات همکاری ها در ارتباط با منافع مشترک دو کشور 
طرفیــن در حوزه های دفاعی هم کارهای مختلفی دارند. وی در 
پاســخ به سوالی در مورد سرکوب سیاســی در ایران گفت: این 
ها حرف های رســانه های معلوم الحال اســت و ما به اینها توجه 
نمی کنیم.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی 
در مورد خرید موشک های بالستیک توسط روسیه از ایران گفت: 
بارها دیدگاه جمهوری اسامی ایران درمورد این ادعاها در سطوح 
مختلف اعام شــد. ما یک طرف جنگ در اوکراین نیســتیم و 
معتقدیم راهکار این بحران گفت وگوی سیاسی برای ایجاد صلح 
و پایان بخشــیدن به جنگ است. بارها گفتیم به هیچ طرفی در 
این جنگ کمک تســلیحاتی و نظامی نکردیــم.وی تاکید کرد: 
دوباره تأکید می کنیم ایران همــواره تاش کرده و آمادگی دارد 
از مناسبات و توانمندی خود برای کمک به دیدگاه های دو کشور 
برای رسیدن به راهکار سیاسی استفاده کند.کنعانی در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر تحریم های جدیدی اتحادیه اروپا علیه ایران به 
گفته جوزف بورل گفت: ما در ارتباط با تحریم ها دیدگاه های خود 
را همواره بیان کرده ایم تحریم ها اقدام غیرقانونی است که از سوی 
تعداد مشخصی از کشورها چه در آمریکا و چه در حوزه اتحادیه 
اروپا علیه جمهوری اسامی اعمال می شود. این اقدامات غیرقانونی 
و غیرسازنده است. جمهوری اسامی همواره درخصوص اینگونه 
اقدامات غیرسازنده پاسخ داده و اقدام کرده است.وی تصریح کرد: 
همانطور که در ابتدای جلســه اعام کردم در واکنش به اقدامات 
غیرسازنده و مداخله جویانه این کشورها در امور داخلی کشورمان، 
جمهوری اسامی ایران امروز فهرست جدید تحریمی خود را علیه 
مقامات و نهادهای اتحادیه اروپایی و هم علیه مقامات و نهادهای 
کشور انگلستان اعام و اعمال خواهد کرد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه درباره تغییر احتمالی در مفاد قرارداد ۲۵ ســاله ایران و 
چین با توجه به بیانیه مشــترک چین و عربستان گفت: درباره 

این موضوع در این جلســه به طور مفصل صحبت کردیم و هم 
موضع رسمی منتشره ما به اندازه کافی گویا و شفاف بوده است. 
برنامه جامع همکاری های بلندمدت و ۲۵ ساله جمهوری اسامی 
و چین به عنوان یک نقشــه راه همکاری های خوب و سازنده دو 
کشور در برنامه اجرا قرار دارد و محل اهتمام جدی دو کشور و دو 
دولت است. در این زمینه هیاتی هم که امروز وارد تهران می شود 
بخشی از مذاکرات متمرکز بر اجرای این برنامه خواهد بود. منافع 
مشــترک ایران و چین اقتضا می کنــد که همکاری های خوب و 
سازنده دو کشــور مبتنی بر احترام متبادل، استمرار پیدا کند و 

چنین اراده سیاسی در دو طرف وجود دارد.

اقدام آمریکا در اخراج ایران از کمیسیون مقام زن مغایر 
روح این کمیسیون است

وی در پاسخ به ســوال دیگری درباره خروج ایران از کمیسیون 
مقام زنان از ســوی آمریکا گفت: در ارتباط با کمیســیون مقام 
زن در جلســه قبل به شکل مفصل و مبســوط توضیح دادم. ما 
با ۴۳ رای از ۵۴ رای کشورهای عضو مجموعه اکوسوک ما عضو 
این ســازو کار هستیم. عضویت در این سازو کار تاشی از سوی 
جمهوری اسامی به کمک سازنده و موثر به ارتقای سازوکارهای 
بین المللــی ناظر بر ارتقای مقام زن و حقوق زن بود.ســخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: ما براســاس اطاع از اقدامی که دولت 
آمریکا در پی انجام دادن آن است می دانیم که این رویکرد دولت 
آمریکا با مخالفت جدی تعداد قابل توجهی از کشــورهای عضو 
و مجموعه اکوســوک روبرو اســت و دولت آمریــکا در تاش با 
اســتفاده از ابزارها و رویکردهای مختلف سیاسی و غیرسیاسی 
برای جلب موافقت این کشورها است.کنعانی ادامه داد: این یک 
اقدام کامًا غیرسازنده و مغایر با روح حاکم بر چنین تشکل هایی 
اســت. بنابراین حتی برخاف منویات دولت آمریکا در ارتباط با 
مسئله حقوق زنان است و بســیار مایه تأسف است که کشوری 
کــه هم مدعی حقوق زنان و هم مدعی دفــاع از حقوق زنان در 
جمهوری اسامی است و هم در اقدام غیرسازنده تاش می کند 
که جمهوری اســامی ایران را از حق قانونی خود در حضور یک 
ساز و کار بین المللی با روش های غیرقانونی خارج و بی بهره کند.

وی عنوان کرد: جالب اینکه براساس نظری که دوستان متخصص 
ما دارند می گویند در ســاز و کار این مجموعه سازوکاری برای 
اخراج یک کشــور عضو در آن وجود ندارد. بنابراین اقدام دولت 
آمریکا اگر محقق شــود یک اقدام سیاسی و مخالف با روح این 
ســاز و کار و هم ناقض با شــعارهای این کشور در بحث ارتقاء 
حقوق زنان است و چنین موضوع غیر قابل قبول و محکوم است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کــرد: آمریکا مدعی دفاع 
از حقوق زنان در جمهوری اســامی است اوال این شعار، شعار 
دروغی اســت. زنان قشر عظیمی از جامعه ایرانی هستند نصف 
یا باالتر از نصف جامعه ایران را تشــکیل می دهند تحریم های 
طوالنــی مــدت آمریکا در طــول دهه های متمــادی به ویژه 
تحریم های یکجانبه که در این ســال های اخیر به بهانه مسائل 
هسته ای علیه جمهوری اســامی اعمال شد، آیا زنان ایرانی از 
این تحریم ها مستثنی بودند؟کنعانی افزود: بارها اعام کردند که 
مردم ایران هدف تحریم های ما نیستند چطور می توان بیش از 
۱۷۰۰ یا ۱۸۰۰ تحریم که یک رکورد بی ســابقه بین المللی در 
مناسبات میان کشورها است بر کشوری تحمیل شود و بعد زنان 
و کودکان آن کشور از این تحریم ها متاثر نشوند؟ آمریکا بعد از 
خروج یکجانبه از برجام مجــدداً بیش از ۸۰۰ تحریم یکجانبه 
علیه جمهوری اسامی تحمیل کرد این موضوع با شعار دفاع از 
حقوق زنان چه سنخیتی و سازگاری با یکدیگر دارند؟ مشخص 
اســت این شــعار دروغ اســت. مضافاً اینکه بد نیست براساس 
اطاعاتی که منتشر شده نگاهی هم به وضعیت زنان در داخل 
خود آمریکا بیندازیم.وی ادامه داد: دولت آمریکا بزرگترین زندان 
ســاز و هم بزرگترین زندانبان دنیا اســت. جالب این است که 
حدود یک ســوم از زندانیان زن در جهان در زندان های آمریکا 
هســتند گفته می شود بر اساس آمار بیش از ۲۱۱ هزار زندانی 
زن در آمریــکا وجود دارد. اجازه بدهند مراجع حقوق بشــری، 
گزارشگران و اصحاب رسانه زندان های آمریکا را هم ببینند. آیا 
اجازه می دهند که ببینند زندان های آمریکا چگونه اســت؟ چرا 
این تعداد زندانی زن در داخل آمریکا است؟ســخنگوی وزارت 
امور خارجه تصریح کرد: چرا این میزان جرم و جنایت در آمریکا 
باال اســت اگر همه اینها موجب واقعی هســتند؟ آیا غیر از این 
است که دولت آمریکا عملکرد درست و سازنده ای نداشته و به 
جای توجه به امور داخلی و امور شهروندان خودش وقت و انرژی 
و سرمایه ملی شهروندان آمریکا را طرف توجه و مداخله در امور 
داخلی دیگر کشورهای جهان می کند؟ کشوری که مدعی دفاع 
از حقوق زنان اســت اوال این میــزان تحریم نکند و دوم اینکه 
وضعیت وضعیت زنان در داخل آمریکا توجه کند. سطح باالی 
خشــونت در داخل زندان های آمریکا گزارش هایی است وجود 
دارد. بنابراین هم اقدام غیرقانونی و دوگانه است و هم شعارهایی 
که می دهند شــعارهای توخالی و دقیقا نقطه مقابل آن چیزی 
است که در داخل این کشورها منجمله کشور آمریکا وجود دارد.

اظهارنظر کنعانــی درباره خروج بلژیک از معاهده مبادله 
زندانی با ایران

کنعانــی درباره اقدام دادگاه بلژیک بــرای مبادله زندانیان اظهار 
کرد: متاسفم هستیم که با یک نگاه سیاسی موضوعات مرتبط با 
همکاری های قضایی دو کشور ایران و بلژیک هم تحت تاثیر قرار 
گرفته اســت آن یک موضوع قضایی میان دو کشور بود و اجرای 
آن می توانست یک اقدام سازنده میان دو کشور با تمرکز بر کمک 
به وضعیت شهروندان دو کشــور باشد.وی عنوان کرد: متاسفانه 
سیاسی نگری باعث می شــود موافقتنامه ای که اساساً با نگاه به 
کمک به شــهروندان دو کشور منعقد، تایید و تصویب شده است 
اجرای آن با تعلیق مواجه شــود این یک رفتار ســازنده و کمک 
کننده نیست و حتی با نگاهی که آنها ادعا می کند که نسبت به 
مســائل حقوق شهروندان و حقوق انسانی دارند سازگار نیست و 

امیدوارم در این نگاه بازنگری کنند.
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گزیده خبر

 برای پرستاراِن بیکار شده فکری کنید
ادامه از صفحه اول

با دستورالعمل ها و مصوبات دورکار می شدند، پرستاران نه تنها در خطرناک ترین 
شرایط کار می کردند بلکه حتی به دلیِل کمبود نیرو امکاِن استفاده از مرخصی 
اســتحقاقی هم نداشــتند. آن ها هفته ها از خانواده دور می ماندند. هر پرستار با 
فشــار سنگیِن کار، وظیفه ی چندین پرستار را انجام می داد. وی گفت: شنیدِن 
خبر تعدیِل پرستارانی که در خط مقدِم تالش برای نجات جان انسان ها بودند و 
بیش از دو سال سخت ترین فشارها را تجربه کردند، ناامید کننده است و نشان 
داد مســئوالنی که در دوراِن کرونا بارها از تکریم پرستاران گفتند امروز دیگر به 
صحبت های خود پایبند نیســتند و حاال که نیازشان به این نیروی زحمتکش 
تمام شده آن ها را به خانه های خود فرستادند. این فعال کارگری بیان کرد: این 
چه رویه ای است که دولت، نیروهای مورد نیاز خود را از طریق نیروهای شرکتی 
جبــران می کند و با حقوق ناچیز آن ها را بــه خدمت می گیرد و بعد به راحتی 
آن ها را کنار می گذارد؟! این سیســتِم جبراِن کمبود نیرو از طریق به اســتثمار 
کشــیدِن نیروِی کارِ جوان هم در وزارت بهداشــت وجود دارد و هم در وزارت 
آموزش و پروش. این درحالی است که هم پرستاران و هم معلمان، جزو نیروهای 

تحصیل کرده ای هستند که مستقیم با جامعه در ارتباط هستند. 
وی گفت ادامه داد: پرســتاران با جاِن انسان ها در ارتباطند و معلمان وظیفه ی 
مهم آموزش را بر دوش می کشــند. مسلم است که بی توجهی به آن ها کیفیِت 
این دو خدمِت مهم را در جامعه به کمترین حد خود می رساند. نیروی کاری که 
نه امنیِت شــغلی دارد، نه تامین مالی چطور می تواند خدمات ارزنده و باکیفیت 
ارائه دهد؟ سهرابی تصریح کرد: اینکه هر روز می شنویم تعداد پرستارانی که به 
دنبال مهاجرت هستند روز به روز افزایش پیدا می کند، به دلیِل همین رفتار با 
نیروی کار است. متأســفانه افزایش تعداد بیکاران باعث شده کارفرمای بخش 
دولتی و خصوصی هر رفتاری که می خواهد با نیروی کار انجام دهد. این رویه ی 
به شــدت غلط امروز تاثیر خود را در جامعه گذاشــته اســت. مهاجرِت نیروی 
کار، عدم گرایش برای انجام کارهای تولیدی و رفتن به ســمِت کارهای داللی 
و کاهش کیفیِت خدمات حاصل چنین سیســتمی اســت که نیروی کار را به 
استثمار می کشد. این فعال کارگری به طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد 
و گفت: چرا با وجود تبلیغات بســیار این طرح که بخش مهمی از نیروی کار، از 
جمله پرستاران، را پوشش می دهد هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است؟! 
کارگران، پرستاران و معلماِن بســیاری امروز چشمانشان به بهارستان نشینان 
اســت که این طرح را به سرانجام برســانند و تبدیل وضعیت شوند و از حصار 
پیمانکاران خارج شــوند اما مجلس در تصویب این طرح تعلل می کند. سهرابی 
بیان کرد: امنّیت شغلی یک مطالبه ی جدی است. نمایندگان مجلس حل مشکِل 
معلمان، پرستاران، کارگران دولتی، کارگران شهرداری و… را در گروی تصویب 
طرح ساماندهی می دانند اما به بهانه های مختلف بیش از یک سال است که این 
طرح را در مجلس معلق نگه داشته اند. این چه رفتار دوگانه ای است؟ این فعال 
کارگری گفت: یکی از راه های رشد هر جامعه ای توجه به نیروی کار است. ما از 
رشد اقتصادی و توسعه صحبت می کنیم اما مهم ترین مؤلفه ی آن را که نیروی 
انسانی است، نادیده می گیریم. در واقع نه تنها نیروی کار را نادیده می گیریم بلکه 
گاهی فراتر می رویم و نیروی کار را مقابل توسعه و رشد اقتصادی قرار می دهیم! 
به تکرار شنیده ایم که افرادی پرداخِت حداقلی ترین حقوق کارگران را مانع رشد 
تولید دانسته اند. تا زمانی که چنین دیدگاهی حاکم است، انتظار پیشرفت و رفتِن 

به سمت توسعه انتظاری بعید است.

واریز سود سهام عدالت مشروط شد
درحالی که قرار بود بخش نخســت ســود ســهام عدالت تا پایان ماه جاری به 
حساب مشــموالن واریز شود، آخرین اخبار از تعویق این فرایند حکایت دارد و 
زمان پرداخت آن مشــروط به زمان پرداخت سود از سوی شرکت ها شده است.

به گزارش ایسنا، دهم آبان ماه بود که سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و 
دارایی اعالم کرد که طبق مصوبه شــورای عالی بورس واریز بخشی سود سهام 
عدالت در دو مرحله صورت خواهد گرفت که مرحله نخســت آن به میزان ۵۰۰ 
هزار تومان برای هر مشــمول بوده و قرار اســت تا پایان پاییز سال جاری واریز 
شــود. بنا به گفته وزیر، واریزی مابقی سود که برای هر نفر متفاوت است نیز تا 
پایان سال جاری یا اوایل سال آینده انجام خواهد شد.با این حال بررسی ها نشان 
می دهد که قرار نیســت واریز بخش نخســت در زمان وعده داده شده صورت 
بگیرد و زمان دقیق آن نیز مشــخص نیســت.در این راستا، حسین قربانزاده - 
رییس سازمان خصوصی سازی - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری مجامع 
شــرکت های سهام عدالتی اظهار کرد: مجامع شــرکت ها در زمان های مختلف 
برگزار شــد، مجمع برخی شــرکت ها در خرداد، برخی دیگر در تیر و تعدادی 
از آن ها نیز در شــهریورماه برگزار شــد. طبق قانون تجارت شرکت ها تا هشت 
ماه بعد از برگزاری مجمع، برای پرداخت ســود فرصت دارند.وی افزود: بنابراین 
شــرکت هایی که مهلت قانونی آن ها تمام شده است باید به تکلیف خود عمل و 
سود را واریز کنند اما برخی شرکت ها که طبق قانون مهلت دارند می توانند واریز 
نکنند. به طور کلی برآوردها این بود که از ۶۰ هزار میلیارد تومان ســودی که 
باید از سوی شرکت ها پرداخت شود، ۳۰ هزار میلیارد تومان تا پایان پاییز وصول 
شود اما تا کنون بخشی از آن محقق شده است. شرکت سپرده گذاری باید باقی 

مانده سود را از شرکت ها وصول کند.

دکتر کافی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز :
رویداد ادبی صدرا ؛ فرزانگی جامعه از مسیر 

تلفیق تفکر نو با ساختار نوگرا
رئیس بخش شعر جایزه ادبی صدرا و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه شــیراز در گفتگویی اهداف و ضرورت های 
نخستین جشنواره ادبی شهر صدرا تشریح کرد :دکتر 
غالمرضا کافی در این گفتگو با اشاره به اهمیت ادبیات 
در جریان ســازی های مدنی مــی گوید: کارکردهای 

اجتماعی هنر در دوره معاصر بیش از همیشــه آشکار اســت. فرازهایی از این 
موضوع را در دوره مشــروطه مشــاهده می کنیم که ادبا و شــاعران نسبت به 
مســایل اجتماعی و سیاســی دغدغه مند بوده و شیوه نگرش آنها به مقبولیت 
عمومی انجامیده اســت. در نظر داشته باشــیم که مولفه های هنری همواره با 
اقبال عمومی جامعه همراه بوده و ارزش های فرهنگی ، تاثیرگذاری عمیقی بر 
افکار عمومی دارند.او با تقدیر از شهرداری صدرا که با عزمی راسخ درصدد برپایی 
نخســتین جایزه ادبی صدرا است، افزود: نخستین دوره این رویداد فرهنگی در 
چهار محور طنز ، داســتان ، شعرکالسیک و آزاد برگزار می شود و در گام های 
بعد این قابلیت را دارد که در ابعاد گسترده تری طراحی شده و گونه های ادبی 
و زمینه های بیشتری را شامل گردد. این مدرس دانشگاه با انتقاد از بی توجهی 
هایی که در حوزه های فرهنگی در جامعه باب شده می افزاید: غفلت و به حاشیه 
راندن مقوله فرهنگ تاوان ســنگینی دارد که در جامعه با نشانه های پررنگی از 
آنها روبرو هستیم. در حالی که برگزاری برنامه های نرم فرهنگی می تواند نقش 
تاثیرگذاری در پاالیش روان مردم ایفا کند و مخاطبان را برای اجرای شایســته 

مسئولیت های اجتماعی آماده سازد.

معاون بنیاد مسکن خبر داد
ثبت نام جدید نهضت مسکن؛ به زودی

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: حدود ۳۰۰ هزار واحد 
نهضت ملی مســکن توسط بنیاد در حال اجرا است که ۵۰ هزار واحد در برخی 
مناطق کشور ظرفیت خالی وجود دارد و به زودی ثبت نام از متقاضیان در این 
بخش انجام می شود.حمیدرضا سهرابی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مجموع 
تعهد بنیاد مســکن در طرح نهضت ملی مســکن ۴۰۰ هــزار واحد بوده که تا 
کنون حدود ۳۰۰ هزار واحد شروع شده است.وی افزود: ساخت ۲۰۰ هزار واحد 
روســتایی و ۲۰۰ هزار واحد با اولویت شــهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بر عهده ی 
بنیاد مسکن قراردارد. وزارت راه و شهرسازی، زمین و متقاضیان را به ما معرفی 
می کند و ما شروع به ساخت می کنیم. در بخش شهری تا کنون ۲۳۰ هزار واحد 
زمیــن تامین کرده اند ولی آن چه قابلیت تعریف پروژه داشــته ۱۲۰ هزار واحد 
بوده است.معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تاکید کرد: حدود ۱۰۰ هزار نفر از 
متقاضیان واریز وجه ۴۰ میلیون تومانی را انجام داده اند که پروژه های آنها فعال 
اســت. غیر از این ۲۰۰ هزار واحد هم در حوزه روســتایی داریم. به تدریج اگر 
زمین و متقاضی بیشتری به ما معرفی شود پروژه های دیگری را شروع می کنیم.

ســهرابی با اعالم این که ظرف امروز یا فردا ثبت نام از متقاضیان برای ۵۰ هزار 
واحد آغاز می شود گفت: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و مناطقی مثل سیستان 
و بلوچستان، خوزستان و کردستان زمین داریم و متقاضی معرفی نشده است. یا 
این که متقاضیان انصراف داده و پای کار نیامده اند. در این مناطق به وزارت راه و 

شهرسازی اعالم آمادگی کردیم تا سایت را برای ثبت نام باز کند.

یک کارشناس مطرح کرد
 اجاره نشینی در شمال تهران، خرید خانه

 در اروپا!
یک کارشــناس بازار مســکن گفت: بخشــی از جامعه هدف مسکن در شمال 
تهران سرمایه ی خود را به خرید ملک در ترکیه، امارات، یونان، اسپانیا و قبرس 
اختصاص داده اند و اینجا اجاره نشین هستند.سعید آسویار در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: افزایش قیمت ارز و نهاده های ســاختمانی شامل مصالح، دستمزد، 
عــوارض و قیمت زمین اثرات تورمی در بازار مســکن ایجاد کرده اســت. البته 
نقش عوارض ســاختمانی و زمین، کمتر بوده و دستمزد و قیمت مصالح نقش 
پررنگ تری داشــته اســت. با توجه به ضریب نقدشــوندگی ارز احتمال گسیل 
سرمایه های بیشــتری به این بازار وجود دارد و باید اقداماتی برای ثبات قیمت 
آن اندیشیده شــود.وی افزود: بخشی از پروژه های بخش عمرانی به دلیل نبود 
بودجه تقریبا متوقف اســت. بخش زیادی از بودجــه عمرانی صرف هزینه های 
جاری، حقوق، دستمزد و بدهی های قبلی می شود. به نظر می رسد طرح جدیدی 
تعریف نمی شود و بودجه  کافی برای تکمیل طرح های نیمه کاره وجود ندارد. این 
کارشناس بازار مسکن با بیان این که بانک ها به دلیل تراز منفی، تسهیالت قابل 
توجهی به بخش های اقتصادی نمی دهند گفت: عملکرد سیستم بانکی ناشی از 
نبود منابع باعث ورود سرمایه ها به بازارهای ارز، طال و مسکن شده است. قیمت 
ارز که باال می رود هزینه های تولید و زندگی  افزایش می یابد.آســویار ادامه داد: 
به طور کلی بخش ساخت و ســاز خارج از حیطه ی دولت است؛  چرا که بیش 
از ۹۰ درصــد آن در اختیار بخش خصوصی قــرار دارد که آن هم به دالیلی از 
سرمایه گذاری در این حوزه امتناع می کند.وی تاکید کرد: ساخت و ساز در حال 
حاضر توجیه اقتصادی ندارد؛ چرا که با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
و رکود معامالت، بازگشت سرمایه در بخش مسکن، دیر و ریسک سرمایه گذاری 
در آن باال است. سیاست های اشتباه مالیاتی نیز به مشکالت سازندگان دامن زده 
است.نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران، عمده خریدها در بازار مسکن 

را از نوع تبدیل به احسن دانست.

هر کارمند ساالنه ۹ میلیون تومان مالیات می پردازد

جامعه می پذیرد طالفروش و پزشک ساالنه ۲.۵ میلیون مالیات بدهد؟
رییــس مرکز برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی اظهار داشــت: باید توجه 
داشــت که در مشاغل خرد برای مثال در مشــاغل مرتبط با حقوق بگیران دولتی، 
این افراد به طور میانگین ســاالنه ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند یعنی 
طبق گزارش های سال گذشته هر کارمند مالیات تومان مالیات پرداخته است. این 
در حالی اســت که سایر مشاغل از کل مالیات ابراز شده از سوی ۴ میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده اســت به عبارت دیگر هر کدام از این 
مشاغل ابراز کردند که ساالنه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مالیات بپردازند.مهدی 
موحدی بکنظر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتقادات مطرح شــده 
مبنی بر ایجاد فشار بر روی اصناف برای افزایش درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: در 
افزایش میزان مالیات یا وصول درآمدهای مالیاتی که در ماه های اخیر انجام شده،  
هیچ تفاوت و تمایز بنیادی در پایه  و نرخ های مالیاتی نسبت به این نرخ ها در سال 
گذشــته صورت نگرفته و افزایش میزان مالیات حاصل از افزایش پایه ها و نرخ های 
مالیاتی نبوده و همان اعداد و ارقام ســال گذشته است.وی ادامه داد: اما عامل موثر 
اتفاقی بوده که در حوزه مالیات شاغل رخ داد که رسیدگی به مالیات حوزه مشاغل 
به تدریج آغاز شــد و بنا به اظهارنامه ای که صاحبان مشاغل در خرداد ماه ۱۴۰۱ 
به ســازمان امور مالیاتی تسلیم کردند این رسیدگی ها آغاز و به تحقق رسید. نکته 
حائز اهمیت این اســت، تفاوتی که نسبت به سال گذشته ایحاد شد در ساماندهی 
حساب های فروش بود.رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: 
در رسیدگی های مالیاتی در حوزه مشاغل سال گذشته شواهد و قرا ئن دیگری حاکم 
بود اما امسال شرایط به گونه دیگری تغییر پیدا کرده به طوریکه در یک سال گذشته 
به واسطه اجرای بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ که ناظر بر حساب های متصل 
به دســتگاه های پوز و درگاه های پرداخت بود که به عنوان حســاب فروش تلقی 
می شوند؛ شفافیت بخشی در حوزه درآمد و فروش صاحبان مشاغل انجام شد. یعنی 
در درآمد فروش که صاحبان مشاغل ابراز می کردند، تحولی صورت گرفت و باعث 
شد که اعداد و ارقام حساب های فروش یک واکشی اطالعات صورت بگیرد.موحدی 
بکنظر گفت: بنابراین  با این اقدام در مورد افرادی که بدون تسیلم اظهارنامه مالیات 
مقطــوع پرداخت می کردند، یعنی در اجرای تبصره مــاده ۱۰۰ قانون مالیات های 
مستقیم و ابراز مالیات شاهد رشد حدود ۲۰۰ درصدی بودیم و مالیات ابرازی نسبت 
به سال گذشته ۳ برابر شد. به این معنا که ابراز مالیاتی برخی مشاغل خرد که در 
طول سال کمتر از ۴ میلیارد و 8۰۰ میلیون درآمد داشتند نسبت به سال گذشته 
حدود ۳ برابر رشد پیدا کرد.وی ادامه داد: البته رشد در مورد افرادی که اظهارنامه 
تحویل دادند هم صادق بوده  اســت و طبیعتا براساس تبصره ۱۲ بند »م« قانون با 
آشــکار شدن مبنای حساب فروش، در مورد افرادی که فروش بیشتر از ۴ میلیارد 
و 8۰۰ میلیون تومان در سال داشتند، شفافیت بیشتری صورت گرفت و به دنبال 
این شــفافیت، مالیات واقعی مشخص شد و به دلیل عدم پرداخت مالیات حقه در 
سال های گذشته، امروز  تحت فشار قرار گرفته اند.رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی با اشاره به عامل دیگر منجر به وصول درآمدهای مالیاتی شد، 
اظهار داشت: عامل و نکته دوم در وصول درآمدها اجرای قانون بوده است. سازمان 
امور مالیاتی در حجم درآمد قابل وصول از صاحبان مشــاغل و اشخاص حقوقی و 

سایر پایه های مالیاتی متکی به قانون مجلس بوده، قوانین بودجه را به اجرا رسانده و 
در واقع سازمان امور مالیاتی در این موضوع مجری قانون است.موحدی بکنظر افزود: 
بنابراین با براساس دو عامل پایه های اطالعات و داده های درآمدی و اجرای تکالیف 
قانون، فضایی ایجاد شد که گویی سازمان امور مالیاتی فشاری را بر صاحبان مشاغل 
و مودیان وارد می کند اما این گونه نیســت، چراکه هر دو این عوامل مبنا داشــته 
و مبنــای عامل اول عدالت داده بنیانی بوده کــه به اتکای داده های واقعی، فرآیند 
مالیات ستانی از مشاغل انجام  شود و در مورد عامل دوم هم اساسا سازمان اختیاری 
نداشته بلکه مجری بوده  است.وی درباره انتقادات مطرح شده درباره تحت فشار قرار 
گرفتن مشاغل خرد در اجرای عامل اول گفت: در ابتدا باید دید که چه تعریفی از 
مشاغل خرد مد نظر است و مطرح می شود. اما سازمان امور مالیاتی درباره مشاغل 
و کســانی که در طول سال ۴ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان کمتر درآمد و فروش 
داشــته باشند، اعالم کرده که بدون تسلیم اظهارنامه اقدام کنند و مالیات بپردازند 
که ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این روش مالیات پرداختند و موضوع مهم این است 
که بخش عمده ای از این افراد مشمول مالیات صفر شدند.رییس مرکز برنامه ریزی 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در سال گذشته از کل تعداد اظهارنامه هایی 
که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون می شدند، حدود ۵7 درصد مالیات صفر داشتند. 
یعنی بیش از نیمی از مودیانــی که اعالم کردند فروش کمتر از ۴ میلیارد و 8۰۰ 
میلیون تومان داشــته اند و فروش آنها کفاف هزینه ها را نداده  مشمول مالیات صفر 
شــدند و در واقع ۵7 درصد افرادی که در قالب مودیان موضوع تبصره ماده ۱۰۰ 
قانون، مالیات مقطوع پرداختند، مالیات صفر داشتند.موحدی بکنظر ادامه داد: باید 
توجه داشت در قانون از افرادی که کمتر از ۴ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان درآمد 
داشــتند تعریفی با عنوان مشاغل خرد نشــده و مشاغل خرد تعریف مشخصی در 

قانون ندارد اما در تبصره ماده ۱۰۰ این موضوع در نظر گرفته شــده کسانی که در 
یکسال گذشته کمتر از ۴ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان درآمد داشتند، بدون تسیلم 
اظهارنامه پذیرش  شوند و به طور کلی می توان گفت کسانی که مشمول تبصره ماده 
۱۰۰ بودند مشمول مشاغل خرد هم می شوند.وی گفت: درباره افراد و مشاغلی که 
در یک ســال درآمد باالی ۴ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان داشــتند، توجه داشت 
که باید دید چه کسانی این درآمد و میزان فروش را داشتند. دیگر نمی توان گفت 
افرادی که باالی این رقم درآمد داشتند جزو مشاغل خرد هستند برای مثال آهن 
فروشان باالی چند ده میلیارد تومان درآمد دارند و پزشکان،  طال فروشان و ... جزو 
این مشاغل محسوب می شودند که این افراد جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری 

را تشکیل می دهند و اظهارنامه این تعداد از مودیان مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: از ۴ میلیون و ۴۰۰ 
هزار مودی در سال گذشــته، تقریبا رسیدگی به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بدون 
تســلیم اظهارنامه بوده که ۵7 درصد این افراد مالیات شان در قالب ماده ۱۰۰ صفر 
احتساب شده و برای مابقی قرار شده اظهارنامه مورد رسیدگی قراربگیرد.موحدی 
بکنظر گفت: باید توجه داشــت که در مشــاغل خرد برای مثال در مشاغل مرتبط 
با حقوق بگیران دولتی، این افراد به طور میانگین ســاالنه ۹ میلیون تومان مالیات 
پرداخت می کنند یعنی طبق گزارش های ســال گذشته هر کارمند مالیات تومان 
مالیات پرداخته است. این در حالی است که سایر مشاغل از کل مالیات ابراز شده از 
سوی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت 
دیگر هر کدام از این مشــاغل ابراز کردند که ســاالنه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
مالیات بپردازند.وی تاکید کرد: در این شرایط اگر عده ای مدعی هستند که باید از 
تمام این صاحبان مشاغل بگذریم و فرار مالیاتی هم وجود ندارد بنابراین باید همین 
مبلغ مالیات ساالنه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را هم بپذیرند. یعنی میزان مالیات 
ســاالنه یک طالفروش و پزشک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد و یک صاحب 
مغازه در روستا هم همین میزان مالیات را بپردازد که البته  این رقم  مالیات در ماه 
به چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان می رسد و در این صورت یک پزشک تنها مشمول 
پرداخــت ۲۰۰ هزار تومان در ماه می شــود، حال آیا این موضوع برای جامعه قابل 
قبول است ؟رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در حال 
حاضر این ادعا وجود دارد که این مشاغل با درآمد باالی ۴ میلیارد و 8۰۰ میلیون 
تومان هم باید همین ۲۰۰ هزار تومان مالیات در ماه را بپردازند، آیا باید این ادعا را 
پذیرفت؟ موضوع این است که برخی از مشاغل در سال های گذشته عادت داشتند 
مالیات بسیار کمتر از مالیات حقه بپردازند اما دیگر بنا بر این است که  مالیات واقعی 
از این گروه مشاغل ستانده شود. با این حال باز هم سازمان امور مالیاتی تمهیداتی 
را در نظر گرفته تا فشاری به این گروه مشاغل وارد نشود و مراعات مودیان می کند.

موحدی بکنظر با بیان اینکه فرایند مهار فرار مالیاتی آغاز شــده است، گفت: فرار 
مالیاتی در موردی به این معنا اســت مودی شناســایی نشده و بابت سودی که از 
فعالیت اقتصادی کســب می کند مالیات نمی پردازد اما در برخی موارد هم مودی 
مالیات می پردازد اما با مالیات حقه و واقعی فاصله دارد از این رو این اقدامات انجام 

شده شروع فرایندی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.
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گزیده خبر

 پایداری آب شرب روستای 
کل کل آسمان آباد

مدیر امورآب و فاضالب شهرســتان چرداول  گفت با توســعه  650 متر شبکه 
توزیع آب روستای کل کل آسمان آباد با جمعیتی بالغ ۱۸۹۱ نفر پایدار شد.

ایالم، صبح اقتاد_به گزارش روابط عمومی آبفای اســتان ایالم، جعفر محمدی 
گفت: در راســتای رســالت شرکت آبفا و بهره مندی مشــترکین  از آب شرب 
ســالم و پایدار و همچنین تقســیم عادالنه آب، این امور  اقدام به توسعه  650 
متر شــبکه توزیع روستای کل کل آســمان آباد  به صورت امانی نموده است.

وی افزود: این امور  با بهره گیری از نیروی انسانی واحد بهره برداری، تجهیزات، 
لوله و اتصاالت موردنیــاز،  اقدام به اجرای لوله گذاری بطول 650متر لوله پلی 
اتیلین  ۹0  میلی متر در روســتای کل کل آسمان آباد  نموده است.مدیر امور 
آب و فاضالب شهرستان چرداول  ضمن تشکر از حمایت های مدیر عامل آبفای 
اســتان گفت: از اوایل ســال جاری تا کنون  بیش از 4700متر اصالح و توسعه 
خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب شــرب در شهرستان چرداول بصورت امانی  

توسط پرسنل آبفای شهرستان چرداول صورت گرفته است

نهضت جهادی توسعه فیبرنوری مخابرات در 
استان گلستان آغاز شد

عملیات نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران )نجما( با حضور 
مدیران ارشــد مخابرات ایران در استانداری گلستان آغاز شد.با آغاز این نهضت 
جهادی وتوسعه فیبرنوری در استان شاهد توسعه شبکه فیبرنوری – تحول در 
فناوری وزیرساخت ارتباطی کشور – بهینه سازی الیه های مختلف شبکه های 
ارتباطی – توسعه اتصال فیبرنوری اماکن – ارتقاء کیفیت خدمات به مشتریان 
– توسعه زیرساخت کارآفرینی و نوآوری در کشور – تحول در عرصه کسب وکار 
واشــتغال – توسعه زیرساخت برای هوشمند ســازی خدمات – تحول در ارائه 
خدمات نوین ارتباطی – کاهش هزینه ارائه خدمات ارتباطی – تحول در اموزش 
وپژوهش – تحول در عرصه های زیســت محیطی خواهیم بود که رضایتمندی 

مردم ومشتریان در این زمینه اولویت مخابرات ایران است .

معاون دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک کشور:
عدم مدیریت بهینه خاک ساالنه ۵۵ میلیارد 

دالر خسارت وارد می کند
همدان- محبوبــه یادگاری: معاون دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور گفت: حــوزه معرف زوجی و آبخیز گنبد 
همدان در مبحث پایش رتبه اول کشور است و از امکانات بسیار خوبی برخوردار 
اســت؛ همدان در بســیاری از زمینه ها در حوزه منابع طبیعی سرآمد است اما 
نیازمند بودجه و تزریق اعتبارات از طریق مسئوالن ارشد کشوری و استانی است 
تا بتواند به اهداف باالی خود برسد.محمد شرافتی در جریان بازدید خبرنگاران 
به شکل تور رسانه ای از ایستگاه های حفاظت از منابع طبیعی شهرستان همدان، 
ضمن تبریک روز جهانی خاک، با تاکید بر اینکه بسیار سخت است موضوع قابل 
توجه اهمیت خاک را در بین جامعه جای بیندازیم، اظهار کرد: برای ایجاد یک 
سانتی متر خاک 700 سال زمان نیاز است همین موضوع نشان دهنده مهم بودن 
اقدامات ســازمان حفاظت از منابع طبیعی اســت.وی افزود: برای اینکه بتوانیم 
خاک ارزشــمند و حاصلخیز را برای تولید محصوالت کشــاورزی حفظ کنیم 
دغدغه های فراوانی در سازمان داریم و به دنبال این هستیم که از بروز اثرات سوء 
و تخریب خاک جلوگیری کنیم تا بستر تولید محصوالت کشاورزی توسعه یابد.

فراخوان طراحی ورودی المان پارکرود کرج 
منتشر شد

سرپرســت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شــهری شهرداری کرج از انتشار 
فراخوان طراحی ورودی مجموعه تفرجگاهی پارکرود کرج )حاشــیه رودخانه( 
خبر داد.رمضانعلی پور رســتمی اظهار داشت: سازمان سیما منظر و فضای سبز 
شــهرداری کرج در نظر دارد با توجه به ضرورت طراحی نشــانه ها و المان های 
ورودی پارک رود برگرفته از هویت و شاخصه ها و ویژگی های فرهنگی، تاریخی و 
اجتماعی شهر کرج، نسبت به اجرای »فراخوان طراحی ورودی مجموعه تفرجگاهی 
پارک رود کرج« اقدام کند. وی اضافه کرد: از این رو از هنرمندان مجسمه ساز و 
معماران و طراحان شهری دعوت می شود با ارائه طرح متناسب با فضاهای ورودی 
در این فراخوان شــرکت کنند.این مسئول در توضیح نکات این فراخوان عنوان 
کرد: هنرمندان می بایســت به همراه طرح پیشنهادی، نحوه اجرا، مواد و مصالح 
 پیشنهادی برای ساخت المان را در فرم مشخصات طرح، تکمیل و ارسال کنند.
وی با بیان اینکه داوری و انتخاب آثار بر اساس نگاه هنرمندانه هنرمند و طراحی، 
رزومه هنرمند و اجرای حرفه ای توسط اعضای تخصصی کمیته داوری سازمان 
ســیما منظر و فضای سبز شهرداری کرج صورت می پذیرد، افزود: نتایج پس از 

برگزاری جلسه داوری از طریق سایت سازمان اعالم خواهد شد.

افزایش تعرفه و جریمه گاز برای 
بدمصرف ها

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: 
اگر مشــترکی به ازای هر یک درصد مصرف نسبت به سال گذشته 
کمتر مصرف داشته باشــد، می تواند تا 45 درصد از پاداش تخفیف 
استفاده کند و افزایش قیمت تعرفه ها و جریمه در بخش پرمصرف ها 
نیز اعمال خواهد شــد.به گزارش ایســنا مسلم رحمانی اظهار کرد: 
همسو با اجرایی کردن بند )م( تبصره یک قانون بودجه شرکت ملی 
گاز ایران، مصارف در بخش خانگی، شــهرها و روستاها از اقلیم های 
یک تا 5 و اقلیم های بســیار ســرد تا اقلیم گرم، تقسیم بندی شده 
است.وی افزود: براساس بند )ک( تبصره ۱5، گاز بهای مشترکان زیر 
پوشــش کمیته امداد و بهزیستی که مصارف متعارف در پلکان اول 
تا سوم قرار دارند، رایگان می شود و مبلغ گاز بهای این مشترکان از 
محل افزایش قیمت تعرفه های بدمصرف جبران می شود.سرپرست 
مدیریت هماهنگی امور گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران تصریح 
کرد: بر اســاس مصوبه دولت سه پلکان اول مصرف در همه اقلیم ها 
بدون تغییر باقی مانده و این یک تشــویق برای مشترکانی است که 
در حد متعارف گاز مصــرف می کنند.رحمانی که در گفت و گویی 
تلویزیونی صحبت می کرد گفت: پلکان چهارم تا ششــم ۳0 درصد 
تعرفه آنها نســبت به دوره پیش افزایش یافته، پلکان هفتم تا دهم 
50 درصد و پلکان یازدهم و دوازدهم که بسیار پرمصرف هستند با 
قیمت ثابت 5 تا 6 هزار تومان محاســبه می شــود.وی با بیان اینکه 
رایگان شــدن گازبهای مشترکان کم مصرفی که زیر پوشش کمیته 
امداد و بهزیســتی هســتند از محل افزایش قیمت های مشترکان 
پرمصرف اســت، ادامه داد: مشترکانی که از پلکان ششم به بعد ۸0 
درصد مصرف پارسال را بیشتر مصرف کنند، یعنی دوره متناظر سال 
گذشته اش ۸0 درصد بیشتر از مصرف داشته باشد قیمت تعرفه ای 

که برای آنها محاسبه می شود دو پله باالتر خواهد بود.

سخنگوی صنعت آب خبر داد:

کاهش ۲۱ درصدی حجم آب سدهای تهران نسبت به سال گذشته
تهران - ایرنا - ســخنگوی صنعت آب گفت: ســدهای تهران 
اکنون ۱0 درصد پرشــدگی دارند و نسبت به پارسال با کاهش 
۲۱ درصدی حجم آب روبرو شــده اند، این در حالی اســت که 
میزان مصرف همچنان باالست؛ بنابراین توصیه می شود مدیریت 
مصرف جدی تر گرفته شــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
»فیروز قاســم زاده« روز دوشــنبه در دهمین نشســت خبری 
افزود: مجموع بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری به ۳7 
میلیمتر رسیده است که در مقایسه با دوره بلندمدت با کاهش 
۲4 درصدی روبروست و عمده این کاهش بارش مربوط به مهر 
و آبان اســت.وی ادامه داد: بارش های این مدت اما نســبت به 
مدت مشــابه پارسال با ۱0 درصد رشد همراه شده که وضعیت 
بهتری را رقم می زند.ســخنگوی صنعت آب خاطرنشــان کرد: 
استان سیســتان و بلوچستان دراین بین با کاهش ۹0 درصدی 
بارش مقام نخست را دارد و استان های تهران، البرز، همدان، قم، 
سمنان، قزوین، کرمانشاه و آذربایجان شرقی 50 درصد کاهش 

بارندگی نسبت به پارسال دارند.

کاهش 20 درصدی بارش در تهران
قاسم زاده گفت: میزان بارش های تهران ۳۱ درصد است که در 
مقایســه با پارسال ۲0 درصد کاهش بارش دارد و عقب ماندگی 
آن زیــاد اســت.وی افزود: میــزان مصرف در تهــران با وجود 
اطالع رســانی های مداوم همچنان باال اســت و حدود 40 هزار 
لیتر بر ثانیه اســت که عدد قابل توجهی برای این موقع از سال 
به حســاب می آید.سخنگوی صنعت آب توصیه کرد: استفاده از 
آب برای آبیاری فضای سبز باید کاهش یابد و نیز زمان بازماندن 
شــیر آب موقع شست وشو هم باید کاهش یابد و از مصرف آب 
برای شست وشــوی خودرو و حیاط با خودداری کرد.قاسم زاده 
ادامه داد: وضعیت سدهای تهران چندان مناسب نیست؛ بنابراین 
الزم است کنترل جدی تر در باره مصرف صورت گیرد.وی افزود: 
وضعیت استان های بوشهر، خراسان شمالی، فارس و کهگیلویه و 
بویراحمد بهتر است و با رشد ۱0 درصدی بارش همراه شده اند.

وضعیت سدهای تامین کننده آب شرب کشور
ســخنگوی صنعت آب در باره وضعیت ســدهای کشور گفت: 

میزان ورودی ســدها ۳ میلیارد و 400 میلیون مترمکعب است 
که این رقم نسبت به سال گذشته ۱4 درصد رشد دارد.قاسم زاده 
ادامه داد: خروجی از سدها نیز 4.5 میلیارد مترمکعب بوده که 
نســبت به پارســال 4 درصد کاهش یافته است.وی با اشاره به 
اینکه سدها ۱۸ میلیارد متر مکعب آب دارند، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر مخازن ســدها ۳7 درصد پرشــدگی دارند. این 
حجم ۳ درصد اوضاع بهتری را نسبت به پارسال نشان می دهد.

سخنگوی صنعت آب در باره وضعیت پوشش برفی کشور گفت: 
تاکنون بارش برفی مناسبی اتفاق نیفتاده است و تنها 7 درصد 
پوشش برفی داریم.قاسم زاده ادامه داد: میزان برف تا االن معادل 
زمان مشابه پارسال است و عمده برف بارشی در ارتفاعات تهران 
رخ داده است که ۳۲ سانتیمتر در محدوده سد لتیان و ۲0 سانت 
در بقیه ســدهای تهران است.وی افزود: در حال حاضر مناطق 
برف گیر کشور شامل ارتفاعات البرز میانی و زاگرس جنوبی است 

که البته حجم قابل توجهی نیست.

بازدارنده نیست برنامه ای برای افزایش امسال  تعرفه ها 
نداریم

ســخنگوی صنعت آب تعرفه های فعلی را برای بازداشــتن از 
مصرف بی رویه مناســب ندانســت و درعین حال گفت: امسال 
برنامه ای برای افزایش تعرفه ها نداریم.قاســم زاده افزود: اکنون 
تعیین تعرفه ها برای سال آینده در دست اقدام است که تالش 
می شود افزایش داشته باشد.وی ادامه داد: امسال باهدف تشویق 
مشــترکان به مصرف کمتر پاداش در نظر گرفته شــده است 
که مصوبه هیئت دولت را گرفته است.ســخنگوی صنعت آب 
خاطرنشان کرد: براین اساس مشــترکانی که از ابتدای آبان ماه 
امســال مصرف خود را نسبت به مدت مشــابه پارسال کاهش 
داده باشند مشــمول دریافت این پاداش خواهند شد.قاسم زاده 
گفت: مشــترکانی هم که در ردیف الگوی باالتر از الگوی مجاز 
بوده اند اگر به زیر الگو آمده باشــند هم مشمول دریافت پاداش 

خواهند شد.

وضعیت دریاچه ارومیه
وی درباره وضعیــت دریاچه ارومیه ادامــه داد: تراز دریاچه از 
۱۲70٫06 پایین تــر نرفته اســت و اکنون ۱۲70٫۱0 اســت.
ســخنگوی صنعت آب درباره احداث سد خرسان در کهگیلویه 
و بویراحمد و احتمال به زیر آب رفتن روستاها و بناهای تاریخی 
منطقه گفت: این ســد به منظور تأمین آب شــرب یزد احداث 
می شــود، اما درهرحال برای احداث ســازه ها مهندسی ارزش 
داریم و ســود و هزینه بررســی می شــود و ضرورت اجرا مورد 
ارزیابی قرار می گیرد.قاسم زاده ادامه داد: دراین خصوص به ازای 
روستاهایی که زیر آب می رود منطقه مسکونی و زمین در اختیار 
کشاورزان قرار می گیرد همچنین سعی بر این است که بناهای 
تاریخی زیر آب نروند؛ اما درهرحال طبیعی اســت که همواره 
ایــن موضوع ها وجود دارد و ممکن اســت بناهای تاریخی و یا 
مناطق مسکونی زیر آب بروند که تمهیدات الزم دراین خصوص 

اندیشیده می شود.

وجود 850 هزار حلقه چاه در کشور
وی تعداد چاه های موجود در کشور را ۸50 هزار حلقه برشمرد 
و گفت: چاه های مجاز 500 هزار حلقه و چاه های غیرمجاز ۳50 
هزار حلقه است.ســخنگوی صنعت آب اســتفاده از کنتورهای 
هوشــمند را راهکاری برای مدیریت برداشت از چاه های مجاز 
برشمرد و خاطرنشان ساخت: تالش می شود با کمک کنتورهای 
هوشمند برق مدیریت برداشــت از چاه های آب کشاورزی هم 
دنبال شود.قاســم زاده افزود: اما باتوجه به اینکه هزینه خرید و 
نصب کنتورها برعهده کشــاورز است، کشــاورز انگیزه ای برای 
خرید کنتور ندارد؛ زیرا در این شــرایط نظارت هم افزایش پیدا 
می کند؛ بنابراین تالش می شــود از ظرفیت برق استفاده شود.

وی درباره تحقق پیش بینی های بارندگی در پاییز ســال جاری 
به گفت: طبق پیش بینی ها شرایط نرمال بارش از آذر تا اواسط 
فروردیــن بوده که اواخر آبان و آذر بارندگی خوبی داشــتیم و 
در زمســتان پیش بینی شده که بیشتر از نرمال بارندگی داشته 

باشیم.

بهای معامالت نفــت برنت در 
طول ســال ۲0۲۲ تحت تاثیر 
افزایش ســفرها و بهبود تقاضا 
برای سوخت های حمل و نقل، 
حمله نظامی روسیه به اوکراین 
و کاهش تولید اوپک پالس، ســیر صعودی داشــت.به گزارش ایسنا، 
نفت چهارشنبه گذشته همه رشــد قیمتی که از ابتدای سال ۲0۲۲ 
تاکنون پیدا کرده بود را از دســت داد و هفته گذشــته، به بزرگترین 
کاهش هفتگی در چند ماه اخیر تن داد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا روز جمعه در 7۱ دالر و دو سنت در هر بشکه بسته 
شــد و بهای نفت برنت، در 76 دالر و ۱0 سنت در هر بشکه ایستاد.
بهای معامالت نفت برنت در مارس که روسیه به همسایه خود حمله 
کرد، به باالی ۱۳۹ دالر در هر بشکه صعود کرد و سپس با مواجه شدن 
خریداران با محدودیت های ناشــی از تعطیلی پاالیشگاه ها در دو سال 
گذشــته، دوباره افزایش یافت. اما با نزدیک شدن به پایان سال، بهای 
نفت برنت و وســت تگزاس اینترمدیت، همه رشد قیمتی که در سال 

میالدی جاری داشتند را از دست داده اند.

افت تقاضا برای سوخت ها
چیــن، بزرگتریــن واردکننده نفت در جهان و دومین کشــور مصرف 
کننده بزرگ نفت پس از آمریکاست. اما در سال ۲0۲۲، تدابیر قرنطینه 

سخت گیرانه که دولت چین برای مهار شیوع کووید ۱۹ اجرا کرد، تولید 
صنعتی و اقتصادی و همچنین تقاضا برای سفر در این کشور را کاهش 
داد.طبق برآورد تحلیلگران، تدابیر قرنطینه در چین، باعث شــد تقاضا 
برای نفت در این کشــور حداکثر ۳0 تــا 40 درصد کاهش پیدا کند.
زمستان اروپا، شروع مالیمی داشت و تقاضا برای سوخت های مختلف از 
جمله نفت کوره که برای تولید برق و گرمایش خانه ها استفاده می شود 
را محدود کرد. فعالیت اقتصادی به صورت کلی، در سراســر جهان و به 

خصوص در چین و آمریکا رو به افول گذاشت.

نرخ های باالتر و صعود ارزش دالر آمریکا
بانک های مرکزی بزرگ جهان برای مبارزه با رشــد سرســام آور نرخ 
تــورم، افزایش متوالی نرخ بهره را تصویــب کردند. افزایش نرخ بهره، 
ارزش دالر آمریکا را بــاال برد و قیمت نفت که به دالر قیمت گذاری 
می شــود را با گران تر کردن آن برای خریــداران غیرآمریکایی، تحت 

فشار قرار داد.

نگرانی های پیرامون کمبود عرضه ناپدید شدند
اوپک پالس که شــامل کشــورهای عضو اوپک و متحدانشان شامل 
روســیه اســت، در اکتبر با تصویب کاهش هدف تولید به میزان دو 
میلیون بشکه در روز معادل دو درصد از عرضه جهانی که از نوامبر تا 
پایان ســال ۲0۲۳ اجرا می شود، آمریکا و متحدانش را عصبانی کرد. 

ایــن گروه اعالم کرد تولید را به دلیــل دورنمای اقتصادی ضعیف تر، 
کاهش داده اســت اما این اقدام، قیمت ها را تقویت نکرد. حدود نیمی 
از کاهش تولید تصویب شده توسط اوپک، تنها روی کاغذ بود زیرا این 
گروه مرتبا کمتر از اهدافش، نفت تولید کرده است.در این بین، تولید 
آمریکا اوج گرفته اســت. تولید داخلی رشد آهسته ای داشت اما اخیرا 
به ۱۲.۲ میلیون بشــکه در روز رسید که باالترین میزان از زمان موج 
نخســت پاندمی ویروس کرونا در مارس سال ۲0۲0 به شمار می رود.

بازارها همچنین تحت تاثیر نگرانی از متاثر شدن تولید نفت روسیه از 
تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، با افزایش قیمت روبرو شده بودند. هر 
چند تولید نفت در روسیه کاهش یافت اما این کاهش به سرعتی که 
تصور می رفت، نبود.کشورهای گروه هفت و استرالیا درست چند روز 
پیش از آغاز تحریمهای اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه در پنجم 
دســامبر، با سقف قیمت 60 دالر در هر بشکه برای نفت روسیه که از 
طریق دریا حمل می شــود، موافقت کردند. با این حال، نفت روســیه 
پیش از تعیین این نرخ هم با تخفیف عرضه می شد و احتمال اندکی 

وجود دارد که مکانیزم مذکور بازارها را دچار اختالل کند.

فرار سفته بازان
ســرمایه گذارانی که پس از حمله نظامی روســیه، قراردادهای خرید 
بزرگی در بازار نفت انجام داده بودند، به سرعت از بازار خارج شدند و 
ســیر صعودی نفت را از بخشی از حمایتی که امسال داشت، محروم 
کردنــد. قراردادهای خرید در بازار نفــت برنت، نزدیک به پایین ترین 
رکورد ۱0 سال گذشته است و تعداد قراردادهای فروش به پایین ترین 

میزان از نوامبر سال ۲0۲0 رسیده است.

وزیر انرژی عربســتان ســعودی در اظهاراتی گفت: تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا و 
ســقف قیمت برای نفت روســیه، هنوز نتیجه واضحی نداشته و اجرای آن همچنان 
مبهم است.به گزارش ایسنا، مکانیزم سقف قیمت گروه هفت برای نفت روسیه که از 

طریق دریا حمل می شود، از دوشنبه گذشته با هدف محدود کردن توانایی مسکو برای تامین مالی جنگ در اوکراین، فعال 
شد. روسیه اعالم کرده است به این سیستم عمل نمی کند، حتی اگر مجبور شود تولیدش را کاهش دهد.شاهزاده عبدالعزیز 
بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، گفت: آنچه که اکنون از نظر تحریم ها و سقف قیمت وضع شده، روی داده است 
از جمله تدابیری که از پنجم دسامبر اجرا شدند، نتایج واضحی نداشته است. ما شاهد ابهام در اجرای این تدابیر بوده ایم.وزیر 
انرژی عربستان سعودی اظهار کرد: واکنش روسیه و اقدامی که در پاسخ به این ابزارها انجام خواهد داد، جنبه دیگری است 
که در بررسی وضعیت بازارهای جهانی، باید به حساب آورده شود.شاهزاده عبدالعزیز با اشاره به مکانیزم سقف قیمت، گفت: 
این ابزارها برای اهداف سیاسی ایجاد شدند و هنوز معلوم نیست می توانند به این اهداف سیاسی دست پیدا کنند.وی گفت: 
عوامل دیگری که ســال ۲0۲۳ بر بازار تاثیر می گذارند، سیاستهای کووید ۱۹ چین هستند. تاثیر تسهیل محدودیت های 
کرونایی بر اقتصاد چین، به زمان نیاز دارد.بانکهای مرکزی که برای مهار تورم تالش می کنند، عامل تاثیرگذار دیگری هستند. 
شاهزاده عبدالعزیز گفت: بانک های مرکزی همچنان سرگرم کنترل تورم صرفنظر از هزینه این تدابیر و تاثیر منفی احتمالی 
آنها بر رشــد اقتصاد جهانی هستند.وزیر انرژی عربستان سعودی در ادامه خاطرنشان کرد: با نگاهی به تحوالت اخیر معلوم 
شد که تصمیم پنجم اکتبر گروه اوپک پالس برای کاهش هدف تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز، درست بوده است. 
این گروه در سال پیش رو، همچنان به ثبات بازار متمرکز خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز، شاهزاده عبدالعزیز گفت: وی 
اصرار دارد که همه اعضای اوپک پالس در تصمیم گیری مشارکت کنند. وی اظهار کرد: اقدام گروهی، مستلزم توافق است و 
بنابراین، همچنان اصرار دارم که همه اعضای اوپک پالس، خواه تولیدکننده بزرگ باشند یا کوچک، بخشی از تصمیم گیری 

باشند. تفاهم جمعی، پیامدهای مثبتی روی بازار دارد.

موضع عربستان درباره سقف برای صعود قیمت نفت چه اتفاقی افتاد؟
قیمت برای نفت روسیه
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گزیده خبر

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی عنوان کرد
 عوامل چهار گانه در افزایش قیمت 

گوشت قرمز
مشــاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت گوشــت قرمز نسبت به هفته های 
گذشته اســت. رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی علت این افزایش قیمت را 
افزایــش تقاضا، باال بودن قیمت نهاده های دامی، صــادرات و قاچاق دام عنوان 
می کند.به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی سطح شهر 
تهران قیمت هرکیلو شــقه گوسفندی ۲۲۸ هزار تومان، ران با راسته ۲۴۸ هزار 
تومان، ران با گردن ۲۴۸ هزار تومان، ران خالی ۲۶۸ هزار تومان، سردست ۲۴۸ 
هزار تومان، ماهیچه اعال ۲۹۸ هزار تومان، راســته گوسفندی ۲۴۸ هزار تومان، 
مخلوط گوساله ۲۶۸ هزار تومان، سردست گوساله ۲۶۸ هزار تومان، ران گوساله 
۲۸۸ هزار تومان و ماهیچه گوســاله ۲۹۸ هزار تومان است.گفتنی است قیمت 
گوشت قرمز نسبت به هفته های گذشــته روند افزایشی به خود گرفته است و 
قیمت هر کیلو شــقه گوسفندی از ۱۹۸ هزار تومان از دو هفته پیش به حدود 
۲۳۰ هزار تومان رســیده اســت.علی اصغر ملکی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه قیمت گوشــت قرمز هفته قبل افزایش یافت، اظهار کرد: در حال حاضر 
قیمت هر کیلو شــقه گوسفندی کیلویی حدود ۲۳۰ هزار تومان است.وی علت 
افزایش قیمت گوشت قرمز را تشریح کرد و گفت: وقتی هوا سرد می شود مصرف 
پروتئین باال می رود. از طرفی قیمت نهاده های دامی گران است و همین موضوع 
هزینه تولید را باال برده اســت. همچنین مقداری صادرات انجام شد که در حال 
حاضر قطع شده و قاچاق دام از غرب کشور همچنان در حال انجام است. رئیس 
اتحادیه گوشــت گوسفندی در پاسخ به اینکه گفته می شود صادرات تاثیری در 
گرانی قیمت گوشــت ندارد، گفت: چنین چیــزی امکان ندارد زیرا وقتی بحث 
صادرات می شــود دامدار دیگر انگیزه ای برای فــروش دام در بازار داخلی ندارد.

ملکی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قیمت گوشت باز هم افزایش 
خواهد یافت یا خیر؟ گفت: قیمت گوشــت افزایشی نخواهد شد زیرا قرار است 
شرکت پشتیبانی امور دام مقادیری گوشت منجمد از ذخایر خود وارد بازار کند 

تا جلوی تالطم بازار را بگیرد.پ

تورم مهمان چندساله آمریکا می شود؟
وزیر خزانه داری ایاالت متحده معتقد است که تورم بسیار کمتری تا پایان سال 
۲۰۲۳ مشاهده خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، جانت یلن، وزیر 
خزانه داری ایاالت متحده گفت که انتظار دارد تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به دلیل 
کاهش هزینه های حمل و نقل، کاهــش تاخیر تحویل و کاهش قیمت بنزین، 
بسیار کمتر شود.وی گفت که هنوز خطر رکود وجود دارد اما مطمئناً این چیزی 
نیست که تورم را پایین بیاورد.یلن در مورد سقف قیمت نفت که غرب بر روسیه 
تحمیل کرده اســت، نیز اظهار نظر کرد. وی می گوید که از نظر سرکوب درآمد 
روسیه و در عین حال اجازه تولید نفت به این کشور تا اینجا بسیار خوب عمل 
شده است.وی افزود: »توانایی روسیه برای تامین ارتش خود به دلیل تحریم ها و 
کنترل های صادراتی به طور قابل توجهی از بین رفته اســت و قول دولت بایدن 

برای حمایت از اوکراین تا زمانی که جنگ طول بکشد را تکرار کرد«.

۶۱۰ مصوبه برای حل مشکالت واحدهای 
تولید اخذ شده است

معاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری ســازمان صنایع استان تهران گفت:در ۸ 
ماه نخســت ۱۴۰۱ تاکنون ۶۱۰ مصوبه از ستاد برای حل مشکالت واحد های 
تولیدی اخذ شــده است.آقای ســعیدی گفت: در خصوص بحث رسیدگی به 
مشــکالت واحد های تولیدی از سال ۹۷ بر اساس قوانین ماده ۶۱ و ۶۲ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر که مصوبه مجلس هم بود جلسات کارگروه ها تسریع 
رفع موانع تولید شکل گرفت و به شکل منسجم اقدامات خود را انجام داد.او می 
گوید: البته از سال ۹۴ این اقدامات انجام می شد اما با توجه به این ابالغ)مصوبات 
مجلس( اقدامات الزام آور تر و قابل پیگیری تر از طریق مراجع ذی صالح شد.به 
گفته سعیدی : در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۹۴ مصوبه برای واحد های تولیدی که در 
خواست حل مشکل داشته اند از کار گروه تسهیل اخذ کرده ایم بر اساس بررسی 
هایی که در قالب کمیته پیگیری ها انجام شد تقریبا ۵۶.۸ درصد مصوبات اجرا 
و ۳۱.۵ درصد اجرا نشد است و حدود ۷.۶ درصد هم عدم پیگیری متقاضی را به 
دنبال داشت. یک درصد مصوبات نیز در دست اجرا است که بر اساس بحث زیر 
ساختی نیازمند زمان بیشتری است و حدود ۳۱ درصد آن اجرا نشده است که 
مجدد در سال ۱۴۰۱ در حال بررسی است.او می گوید: در ۸ ماه نخست ۱۴۰۱ 
تاکنون ۶۱۰ مصوبه از ســتاد برای حل مشکالت واحد های تولیدی اخذ کرده 
ایم که غالبا در بحث تعیین و تکلیف بدهی های معوق ،حوزه های بانکی، تامین 
اجتماعی ،مالیاتی ،محیط زیست مشــکالت وجود دارد . به طور کلی تا کنون 
۳۸.۴ درصد این مصوبات اجرایی و ۸ درصد اجرایی نشده و ۵۱.۱ درصد نیز در 
حال اجرا است.او در خصوص عمده ترین مشکالت بخش تولید گفت: حدود ۷۵ 
درصد مشکالت تولید در حوزه بانکی است تعیین و تکلیف بدهی های معوق و 

در خواست تسهیالت در رتبه های نخست مشکالت قرار دارند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:
فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست کامال 

مسئولیت پذیر است
، احمدرضا الهیجان زاده مدیرکل اداره محیط زیســت استان اصفهان، به همراه 
رؤســای اداره های محیط زیســت شهرســتان های مبارکه و لنجان و جمعی از 
کارشناسان این حوزه ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه، با دستاوردها 
و پروژه های در دســت اقدام این شــرکت در حوزه محیط زیست آشنا شد.وی 
ضمن ابراز خرســندی از حضور در فوالد مبارکه گفت: طی ســالیان متمادی 
که ســرمایه گذاری ها و فعالیت های زیست محیطی فوالد مبارکه را مورد پایش 
قرارداده ایم، مشاهده می کنیم که این شرکت در این حوزه کامال مسئولیت پذیر 
اســت و بــه جرئت می تــوان گفت، تــا ســال ۱۴۰۴ که تمامــی پروژه های 
زیســت محیطی این شرکت به بار می نشیند، به الگویی موفق برای سایر صنایع 
کشور و در سطح جهان مطرح خواهد شــد.مدیرکل اداره محیط زیست استان 
اصفهان تصریح کرد: بازدید از واحد تصفیه خانه پســاب فوالد مبارکه و آگاهی 
بیش از پیش از اقدامات این شرکت در این زمینه گواه این است که فوالد مبارکه 
با سرمایه گذاری قابل توجهی که در حوزه جمع آوری پساب های شهری مناطق 
همجوار انجام داده خوشــبختانه هم اکنون بخش اعظمی از آب مورد نیاز خود 
را از محل تصفیه و بازچرخانی همین پســاب ها تامین می کند که این دستاورد 
بسیار ارزشمند است.الهیجان زاده خاطرنشان کرد: گزارش ها و بازدیدها نشان 
می دهد در فوالد مبارکه اقدامات ارزشمندی در حوزه جمع آوری غبارهای ناشی 
از تولید و مدیریت پســماند صورت گرفته است که می توان در قالب بازدیدهای 
گســترده ای از فوالد مبارکه، قشر دانشجو و نخبگان کشور را با این فعالیت ها 

آشنا کرد و آموزش داد.

وزیر صمت:
نخستین خودروهای وارداتی هفته آینده وارد 

کشور می شود
تهران - ایرنا- وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اولویت ما واردات 
خودروهای اقتصادی است، گفت: ثبت سفارش خودرو در هفته های گذشته 
انجام شــده و نخستین خودروهای وارداتی هفته آینده وارد کشور می شود.به 
گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه انطباق 
سیاست های ارزی و تجاری وزارت صمت و بانک مرکزی، درباره واردات خودرو 
اظهار کرد: تمام هماهنگی های بین بخشــی الزم برای واردات خودرو انجام 
شــده است.وی با بیان اینکه اولین ثبت سفارش ها واردات خودرو انجام شده 
است، افزود: پیش بینی می شود که هفته آینده نخستین خودروهای وارداتی 
وارد کشور شــود.وزیر صمت توضیح داد: در چهار سال گذشته است واردات 
خودرو متوقف و ممنوع شده بود و اقدام وزارت صمت نه تنها در راستای رفع 
ممنوعیت چهار ســاله است، بلکه ضوابط و شــرایط جدیدی لحاظ شده که 
قبــاًل نبود مانند انتقال فناوری که پیش از این وجود نداشــت.فاطمی امین 
گفت: به طور کلی ممنوعیت واردات خودرو که در دولت یازدهم ایجاد شــد، 
برچیده شده و اولین ثبت سفارش نیز طی هفته های گذشته انجام شده است.

وی تاکید کرد: اولویت ما در واردات خودرو خودروهای اقتصادی هستند، اما 
در مرحله نخســت مهم برای ما زمان واردات خودرو است تا فضای روانی که 

واردات خودرو انجام نمی شود را از بین ببریم.

معاون سرمایه گذاری سازمان صمت استان تهران:
 ۷۵ درصد مشکالت تولید در حوزه 

بانکی است
به گفته معاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری سازمان صمت استان تهران، 
حدود ۷۵ درصد مشــکالت تولید در حوزه بانکی است و تعیین و تکلیف 
بدهی های معوق و درخواســت تســهیالت در رتبه های نخست مشکالت 
قرار دارند.رضا ســعیدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بحث رسیدگی 
به مشــکالت واحدهای تولیدی از سال ۱۳۹۷ بر اساس قوانین ماده ۶۱ و 
۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که مصوبه مجلس هم بود، جلســات 
کارگروه های رفع موانع تولید شکل گرفت. البته از سال ۱۳۹۴ این اقدامات 
انجام می شد، اما با توجه به این ابالغ )مصوبات مجلس(، اقدامات الزام آورتر 
و قابل پیگیری تر از طریق مراجع مربوطه شــد.به گفته وی در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۹۹۴ مصوبه برای واحدهای تولیدی که در خواســت حل مشــکل 
داشــته اند از کارگروه تسهیل اخذ شده است. بر اساس بررسی هایی که در 
قالب کمیته های پیگیری انجام شد، تقریبا ۵۶.۸ درصد مصوبات اجرا شد، 
۳۱.۵ درصد اجرا نشــد و حدود ۷.۶ درصد هــم با عدم پیگیری متقاضی 
روبه رو شــد. یک درصد مصوبات نیز در دست اجرا است که بر اساس بحث 
زیر ساختی نیازمند زمان بیشــتری است. حدود ۳۱ درصد آن ها هم اجرا 
نشده که مجدد در سال ۱۴۰۱ در حال بررسی است.سعیدی با بیان اینکه 
در هشــت ماهه نخســت ۱۴۰۱ تاکنون ۶۱۰ مصوبه از ســتاد برای حل 
مشکالت واحدهای تولیدی اخذ شده، گفت: بیشتر این مصوبه ها در بحث 
تعیین و تکلیف بدهی های معوق، حوزه های بانکی، تامین اجتماعی، مالیاتی 
و محیط زیســت بوده است. به طور کلی تاکنون ۳۸.۴ درصد این مصوبات 
اجرا شــده، هشت درصد اجرا نشده و ۵۱.۱ درصد نیز در حال اجرا است.او 
درباره عمده ترین مشکالت بخش تولید نیز گفت: حدود ۷۵ درصد مشکالت 
تولید در حوزه بانکی اســت. تعیین و تکلیف بدهی های معوق و درخواست 

تسهیالت در رتبه های نخست مشکالت قرار دارند.

دالیل افزایش قیمت خودرو

عامالن اصلی التهاب این روزهای بازار خودرو کدامند؟
یک کارشناس صنعت خودرو کشور، افزایش نرخ ارز و به دنبال 
آن افزایش جذابیت ســرمایه گذاری در بازار خودرو را دو عامل 
اصلی روند صعودی قیمت خودرو دانســته و معتقد اســت با 
صعودی شــدن نرخ ارز، قیمت خودروهــا در بازار نیز تقویت 
می شود و با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بازار خودرو یکی 
از سرمایه گذاری های راحت برای تبدیل ریال به کاالست، بازار 
خــودرو با افزایش تقاضا مواجه می شــود که خود عاملی برای 
افزایش قیمت این محصوالت است.این روزها بازار خودرو شاهد 
روند صعودی قیمت ها با یک شیب تند است، در رابطه با بررسی 
علت این افزایش قیمت ها، بابک صدرایی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهــار کرد: مهمترین عامل افزایش قیمت خودرو در بازار نرخ 
ارز اســت؛ زمانی که نرخ ارز روبه رشد است، قیمت های خودرو 
نیز به تبع باال خواهد رفت؛ از ســوی دیگــر این روزها، برخی 
اظهارنظرها و کارشناســی ها درســت یا غلط پیرامون نرخ ارز 
صورت می گیرد که نرخ ارز صعود بیشتر هم تجربه خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به دنبال این موضوع، 
بسیاری از افراد ترجیح می دهند سرمایه ریالی خود را به سمت 
راحت ترین ســرمایه گذاری که خودروســت، هدایت و به کاال 
تبدیــل کنند؛ همین افزایش تقاضا بر افزایش قیمت  خودروها 
در بازار دامن می زند. با باال رفتن نرخ ارز، بازار دچار یک شوک 

خواهد شد و بسیاری از ترس کاهش ارزش ریال خود، به خرید 
کاالدهجوم می برند و خودرو نیز همیشه از آن دست کاالهایی 

است که در این ســرمایه گذاری ها دارای جذابیت است.وی در 
رابطه با تناسب افزایش نرخ ارز با این حجم از باال رفتن قیمت 

خودرو در بازار )افزایش های بیش از ۳۰ الی ۶۰ میلیون تومانی 
قیمت خودروها(، گفت: طی  ماه های اخیر ارز از کانال ۳۰ هزار 
تومان به کانال ۳۷ هزار تومان صعود کرد و افزایشی حدود ۱۵ 
الی ۲۰ درصدی را رقــم زد. این میزان افزایش قیمت بر روی 
یک خودروی بطور مثال ۳۰۰ میلیون تومانی در حدود همان 

۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

دامنه تورم در کشور ادامه دار است...
صدرایی ادامه داد: البته که بحث تورم در کشــور را نیز باید در 
نظر گرفت. ما در ابتدای ســال جاری شــاهد تورم گسترده ای 
کــه به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بــر روی اکثریت کاال از 
موادغذایی و مواداولیه صنایع و ... شکل گرفت و این دامنه تورم 
در جامعه ادامه هم دارد. بنابراین بخشی از این افزایش قیمت 
کاالها اعم از خودرو متوجه تورم کل اقتصاد کشــور در ابتدای 
سال است.این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: در ابتدای 
امســال به  سبب تورم ایجاد شــده در اقتصاد کشور، قیمت ها 
روندی صعودی طی کرد امــا افزایش قیمت این روزهای بازار 
خودرو به دنبال افزایش نــرخ ارز و افزایش جذابیت و تقاضای 
سرمایه گذاری بر روی خودروهاست که بازار این روزهای خودرو 

کشور را با روندی صعودی مواجه کرده است.

عضو هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران می گوید فراموش کردن بخشی 
از بازار و کشــورها و اصــرار به تعامل 
صرفا با چند کشور خاص، برای تجارت 
خارجی کشــور یک تهدید به شــمار 
می رود.عباس آرگــون در گفت و گو 
با ایســنا، اظهار کرد: امروز در آسیا و 
در میان کشورهای منطقه و همسایه، 
ظرفیت های بسیار باالیی برای تعامل و 
تجارت خارجــی وجود دارد و با توجه 
به ســابقه همکاری ها و نزدیکی های 
سیاســی، می توان انتظار داشــت که 
امکان بهره برداری از بازار این کشورها 
چه برای صــادرات و چه برای واردات 
نیازهای داخلی فراهم شود.وی با اشاره 
نهایی  توافقات تجــاری منطقه ای  به 
شده در هفته های گذشته، بیان کرد: 
چه توافق تجارت ترجیحی با پاکستان 
و چه تجارت آزاد با اوراسیا هر یک در 
سطوح مختلف می توانند برای ما گره 

گشا و مثبت باشــند و قطعا ظرفیت 
خوبــی در این دو طرف وجــود دارد. 
البته این توقع که مثال پاکستان توان 
پاســخ دادن به نیازهای اقتصاد ما را 
دارد درست نیست و باید هر کشوری 
را بر اســاس ظرفیت هــای داخلی آن 
ارزیابی کرد. اوراسیا نیز از کشورهایی 
تشکیل شــده که هم جمعیت زیادی 
دارند و هم بازاری خوب برای کاالهای 
ایرانی به شــمار می رونــد اما اینکه ما 
چگونه از این ظرفیت اســتفاده کنیم 

تا حد زیادی بــه توانایی داخلی مان و 
تصمیماتی که می گیریم بستگی دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
مشکالت مربوط به تحریم در تجارت 
ما حتی با کشورهای منطقه نیز تاثیر 
دارد، توضیــح داد: یکی از اصلی ترین 
موضوعاتی که باید به آن توجه داشته 
باشــیم، نحوه حضور در بازارهای بین 
المللی اســت. هرچند ما می توانیم که 
با کشــورهایی ارتباطات سیاسی قوی 
داریم، تجارت گسترده نیز داشته باشیم 

اما در واقع در تجارت محدود شدن به 
یک یا چند کشور یا کشورهای منطقه 
درست نیست، زیرا آسیب پذیری ما را 
باال می برد و دســتمان را از بسیاری از 
بازارهای دور می کند.آرگون ادامه داد: 
آنچه که در روزهای گذشته در رابطه با 
چین رخ داد به خوبی لزوم تغییر جهت 
در این حوزه را نشــان می دهد. چین 
کشوری اســت که چه از نظر سیاسی 
و چه از نظر اقتصادی بارها عالقه نشان 
داده که با ما همکاری کند اما در عین 
حال منافع خود را نیز دنبال می کند. 
اگر ما در بازارهای مختلف حضور فعال 
داشــته باشیم آنگاه با اتفاقات مختلف 
احساس خطر یا تهدید نمی کنیم و در 
واقع سایر کشورها باید برای حضور در 
بــازار ما و تجارت با ایران رقابت کنند. 
با کنار رفتن محدودیت ها، قطعا امکان 
حضــور در بازارهــای مختلف وجود 
دارد و از ســوی دیگــر با تغییر جهت 
در سیاســت های صادراتی می توان به 
حضور در بازارهــای مختلف از جمله 
بازار منطقه و کشورهایی مانند اوراسیا 

امیدوار بود.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

در تجارت، وابستگی به کشورها اشتباه است

هنــوز حضور روس هــا در تکمیل راه آهن رشــت -
آستارا اجرایی نشــده و حاال در پروژه ای دیگر، قرار 
است روسیه نحوه مشــارکت خود را در پروژه ریلی 
اینچه برون-گرمســار اعالم کند تا کریدورهای ریلی 
ایران با همکاری این شــریک تجــاری گره بخورد.

به گزارش ایســنا، راه آهن اینچه برون -گرمسار یکی 
از پروژه های ریلی اســت که در مســیر برقی شدن 
قــرار دارد و در انتظــار همکاری و حضور روســیه 
برای تکمیل این خط ریلی اســت. به گفته شــهریار 
افندی زاده، معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، 
روسیه قرار اســت تا ۱۵ دسامبر امسال )۲۴ آذرماه 
۱۴۰۱( نحوه حضور و مشــارکت خــود را در پروژه 
ریلی اینچه برون-گرمسار اعالم کند که به این ترتیب 
عملیات اجرایی برقی کردن این خط آهن نیز تسریع 
می شــود.پیش از این ایگور لویتین -دستیار رئیس 
جمهور روسیه- با مســئوالن راه و شهرسازی دیدار 
و در خصــوص افزایش همکاری هــای حمل و نقلی 
گفت وگو کــرده بود؛ او در این خصوص گفته بود: ما 
بر اساس دســتور رییس جمهور روسیه برای اجرای 
خط آهن رشت-آستارا، برقی سازی خط اینچه برون- 
گرمسار و افزایش ظرفیت های همکاری های حمل و 
نقلی دو کشــور ایران و روسیه به ایران سفر کردیم.

شرکت راه آهن به این موضوع تاکید کرده که تسریع 

آغاز عملیات اجرایی ســاخت این مســیر ترانزیتی 
تضمین کننده ترانزیت ۱۵ میلیون تن کاال در ســال 
تا پایان سال ۲۰۳۰ میالدی خواهد بود و در صورت 
توسعه و بهسازی خطوط موازی و افزایش ظرفیت، با 
دوخطه کردن مســیر ریلی مذکور در چشم انداز افق 
طرح، ترانزیت تا ۴۰ میلیون تن کاال در سال ارزیابی 
شده اســت.با وجود این، کارشناسان و فعاالن بخش 
خصوصی معتقدند که فقــط تکمیل خط ریلی مهم 
نیســت، بلکه مسئوالن باید چشــمه های بار را برای 
ترانزیت پیدا کننــد، اگرنه راه اندازی خط ریلی برای 
سرمایه گذار صرفه ندارد؛ کمااینکه مرز اینچه برون در 
گلســتان به روسیه وصل است اما بار ترانزیتی ندارد.

رستم قاسمی- وزیر فقید راه و شهرسازی- با انتقاد از 

عملکرد دولت های قبل در عدم تکمیل کریدورهای 
ترانزیتی، گفته بود: متأســفانه در سال های گذشته 
به ایــن کریدورها توجه نشــده اســت؛ هرچند که 
زیرســاخت های ترانزیتی در ایران کامل نیســت اما 
با همین میزان زیرســاخت میزان ترانزیت را افزایش 
دادیــم و در حال حاضر چهــار کریدور ریلی و چهار 
کریدور جاده ای در مســیر ترانزیتی شــمال-جنوب 
وجود دارد. همچنین به دنبال تکمیل کریدور شمال-

جنوب، شــرق–غرب و نوسازی ناوگان باری هستیم. 
خط آهن ۹۰۰ کیلومتری رشــت-زاهدان در دستور 
کار است و اصالح کریدور شمالی اینچه برون-گرمسار 

نیز در دستور کار قرار دارد.
البته پیــش از این هم حضور روســیه برای تکمیل 
پــروژه ریلی رشت-آســتارا مطرح شــده بود و طی 
آخرین اخبار حدودا یک ماه پیش اعالم شد روس ها 
طــرح مالی خود را برای این پروژه ارائه داده و اعالم 
آمادگی کردند و این طرح در وزارت راه و شهرسازی 
در حال تکمیل است؛ اما هنوز از نحوه حضور روسیه 
در پروژه راه آهن رشت-آستارا خبری نشده و اکنون 
در پروژه ای دیگر، باید دید با رســیدن ضرب االجلی 
کــه برای پروژه ریلــی اینچه برون-گرمســار هم به 
روسیه داده شده، درنهایت ریل های ایران با روس ها 

گره می خورد یا خیر.

کریدورریلیایرانباروسیهگرهمیخورد؟

اتــاق بازرگانی تهران در سلســله گزارش های 
مشترک خود با دانشگاه شریف، این بار به بازار 
لوازم خانگی پرداخته و قیمت گذاری دستوری 

در این بخش را بررسی کرده است.
به گزارش ایســنا، پژوهشــگران در بخشــی از این مطالعه به بررســی آثار و تبعات 
قیمت گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی پرداخته اند که در چهار سال اخیر رشد 
قابل توجه ۷۵ درصدی داشته اما به مدد ممنوعیت قاچاق و افزایش قیمت ارز. به گفته 
این مطالعه، در کشــور بیش از هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت 
هســتند و ۸۵ درصد بازار در اختیار ۲۵۰ بنگاه اســت و ۱۵ درصد مابقی در اختیار 
بنگاه های کوچک که بین آنها شــرکت های نامعتبــر و دارای تولیدات معیوب و فاقد 
خدمات پس از فروش فراوان است.قیمت لوازم خانگی تولید شده در داخل، با توجه به 
»دســتورالعمل تعیین قیمت کاالی تولید داخل« انجام می شود و روش قیمت گذاری 

توسط سازمان های دولتی نیز شیوه Cost Plus است که در آن هزینه های تولید )مواد 
اولیه، نیروی انســانی و هزینه های ســربار تولید( به عالوه درصدی سود برای تعیین 
قیمت نهایی در نظر گرفته می شود؛ روشی که در آن تخمین قیمت با توجه به تفاوت 
زیاد و تنوع باالی مواد اولیه مورد استفاده و وابستگی هزینه های سربار تولید به کیفیت 
دستگاه ها و فناوری ساخت، تقریباً ناممکن است. این روش در دورانی که یک اقتصاد 
تورم فزاینده ای را تجربه می کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی اعم از تولیدکننده 
و مصرف کننده دارد و در نهایت نتیجه ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه 
در برندارد که منجر به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف کننده می شود.پژوهشگران 
با اشاره به ضعف اجرا در همین روش قیمت گذاری غلط و تاخیر زیاد در صدور مجوز 
افزایش قیمت که معموالً به دالیل سیاسی و غیراقتصادی به تعویق می افتد، می نویسند 
که در این روش برای تولیدکنندگان لوازم خانگی ۱۴ تا ۲۰ درصد سود در نظر گرفته 
می شود اما شواهد حاکی است که این سود به تدریج به ۳ تا ۴ درصد رسیده و حتی 

برای برخی شرکت های بزرگ در برخی سال ها منفی شده است. به همین دلیل است 
که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید که به سمت فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه 
ســرازیر می شود.در این مطالعه ذکر شده است که اگرچه ممنوعیت واردات و افزایش 
قیمت ارز باعث رشــد ۷۵ درصدی تولید شــده اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، 
باعث کاهش توان رقابت و صادرات این محصوالت خواهد شد و به تدریج قاچاق رونق 
می گیرد.در مطالعه پژوهشگران اندیشکده کســب وکار شریف و اتاق تهران، با تاکید 
بر ضرورت سیاســتگذاری مناســب و حمایت صحیح و اصولی به جای حمایت رانتی 
برای رشد صنعت لوازم خانگی، مهمترین موانع رونق تولید در این صنعت را »دخالت 
دولت در قیمتگذاری و قیمت غیرتعادلی ارز«، »نبود ســاختار نهادی و کلیدی بودن 
نقش افراد در فرآیند قیمت گذاری«، »بخشــنامه های متعدد و متناقض«، »مشکالت 
گمرکی«، »محترم نبود حقوق مالکیت و قراردادها« و »فضای رانتی و رابطه ای تولید« 
عنوان کرده اند.این مطالعه هشــدار می دهد که حدود نیم قرن قبل، سیاست سرکوب 
قیمت ارز دســتاوردهای صنعت لوازم خانگی کشور را از بین برد و بیم آن می رود که 
در شــرایط کنونی نیز با وجود تورم سرســام آور، پایین نگه داشتن قیمت ارز ، باعث 
توجیه پذیر شــدن قاچاق، کاهش تولید و از بیــن رفتن صادرات ۲۵۰ میلیون دالری 

لوازم خانگی شود.

پژوهش جدید اتاق تهران با دانشگاه شریف بررسی کرد

قیمتگذاریدستوریبالوازمخانگیایرانچهکرد؟
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متقاضیانمشاغلخانگیچقدرواممیگیرند؟
معاون اشــتغال وزیر کار با تشریح جزئیات پرداخت وام مشــاغل خانگی از افزایش سقف تسهیالت طرح های اشتغال خانگی با سود ۴ درصد خبر داد.محمود کریمی بیرانوند در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی اظهار کرد: تسهیالت مربوط به طرح های مشاغل خانگی ابالغ شده و در حال پرداخت است. وی درباره میزان 
تسهیالت پیش بینی شده برای توسعه مشاغل خانگی، افزود: مبلغ تخصیصی برای امسال ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده و هم اکنون بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان طرح در بانکها وجود 
دارد که تا پایان سال سقف ۳۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.کریمی بیرانوند درباره میزان وام پرداختی به طرح های مشاغل خانگی گفت: اگر کسی طرح اشتغال خانگی 
داشته باشد، بسته به نوع طرح اعم از مستقل یا پشتیبان از تسهیالت مربوطه بهره مند می شود. برای مشاغل مستقل پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان و برای مشاغل پشتیبان و 

افرادی که چند نفر را تحت پوشش خود قرار می دهند، تا سقف دو میلیارد تومان وام درنظر گرفته شده بود.

گزیده خبر

خدماتبانکمسکندرراستایپرداخت
عوارضآزادراهی

avarezi. مشتریان بانک مسکن می توانند از طریق وبسایت این بانک به آدرس
bank-maskan.ir و همچنین درگاه های بانک شــامل خودپرداز، کیوســک، 
موبایل بانک، اینترنت بانک، پایانه های فروشــگاهی و ... نسبت به ثبت نام 
برچسب و تیکت عوارض آزادراهی اقدام کنند.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مســکن – هیبنا ، با توجه به اخذ الکترونیکــی عوارض آزادراهی )ETC( در 
بانک مســکن، فرآیند ثبت نام برچسب عوارض آزادراهی از طریق وبسایت 
الکترونیک عوارضی این بانک به آدرس avarezi.bank-maskan.ir وهمچنین 
باجه های مستقر در عوارضی تهران - پردیس، اهواز – بندرامام خمینی )ره( 
و قم – تهران و تمامی شعب بانک مسکن میسر است.همچنین عملیات شارژ 
کیف پول متصل به برچســب الکترونیکی مشتریان نیز عالوه بر درگاه های 
ذکر شده از طریق تمامی درگاه های بانک مسکن شامل خودپرداز، کیوسک، 

موبایل بانک، اینترنت بانک و پایانه های فروشگاهی قابل انجام است.

ازاعضایایرانیاتحادیهجهانیتعاون
تقدیرشد

در مراسم تقدیر از اعضای ایرانی اتحادیه جهانی تعاون )ICA(، بانک توسعه 
تعاون مورد تقدیر قرار گرفت.بهمن عبداللهــی رئیس اتاق تعاون ایران در 
نشستی که به مناســبت تقدیر و تشــکر از اعضای ایرانی اتحادیه جهانی 
تعاون )ICA( برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی اجمالی از روند انتخابات هیات 
مدیره این اتحادیه، اظهار داشت: علیرغم محدودیت ها و حضور نمایندگان 
کشــورهای قدرتمند و صاحب نفوذ با حمایــت و همت اعضا این موفقیت 
حاصل گردید تــا اتاق تعاون ایران به عنوان یکــی از اعضای هیات مدیره 
ICA انتخاب گردد.رئیس اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون را بازوی مالی 
در بخــش تعاون عنوان کرد و ابراز داشــت: تعاونی ها با همکاری و تعامل 
بانک توســعه تعاون، آینده بهتری را ترسیم می کنند.محمد شیخ حسینی 
سرپرســت بانک توســعه تعاون گفت: این ظرفیت مهم وجود دارد تا با هم 
افزایی تعاونی ها در تمام بخش ها و نقش آفرینی تعاونگران در رسته های 
متنوع اقتصادی؛ و با اقدامات و تدابیر اتاق تعاون در این کرســی مهم بین 
المللی، بخش تعــاون ایران در عرصه ملی و بین الملل واجد موفقیت های 
ویژه ای گردد.وی افزود: بانک توســعه تعاون به عنوان یکی از اعضای ایرانی 
اتحادیــه جهانی تعاون ایــن اراده و انگیزه را دارد تا با همگرایی بیشــتر با 
دیگــر اعضای ایرانی ICA در صحنه های بیــن المللی حضور اثرگذار قابل 

تحقق است.

محصولی جدید از بانک تجارت:
»بازارچهتجارت«باهمکاریگروهانتخاب

رونماییشد
بانک تجارت در راســتای ارائه خدمات سفارشی ســازی شده به بخش های 

مختلف بازار، از محصول بازارچه تجارت رونمایی کرد.
بــه گزارش اداره روابــط عمومی و ارتقاء ســرمایه اجتماعی بانک تجارت، 
این محصول جدید طی مراســمی با حضور دکتر هادی اخالقی فیض آثار 
مدیرعامل این بانک و مهندس محمد رضا دیانی مدیرعامل گروه توســعه 
ســرمایه گذاری انتخاب به عنوان اولین شــرکت عضو این طرح مورد بهره 
برداری قرار گرفت.بازارچه تجارت بــه عنوان محصول جدید بانک تجارت 
در بســتر پلتفرم این بانک ویژه اصناف امکان احراز هویت، افتتاح حســاب 
و تخصیص اعتبار تا ســقف ۵۰۰ میلیون ریال به صورت غیرحضوری برای 
خریــد محصوالت از شــرکت های تولیدی عضو بازارچه تجــارت را فراهم 
می کند.از دیگر مزایای بازارچه تجارت به عنوان یک روش نوین تامین مالی 
می توان به افزایش قدرت خرید خانوارها،توســعه فروش محصوالت تولید 

داخل و تخصیص اعتبار با نرخ های متنوع اشاره کرد.

ممیزیمراقبتیبیمهتعاونباموفقیت
انجامشد

ممیزی مراقبتی بیمه تعاون در هر ۴ اســتاندارد اخذ شده توسط 
شــرکت با موفقیت پشت سر گذاشته شد.به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون، در پی انجام ممیزی های داخلی که در شهریورماه انجام 
شــد، ممیزی مراقبتی به منظور تقویت اثربخشی فعالیت ها و نیز 
کنترل فرایند استانداردهای اخذ شده صورت پذیرفت.این ممیزی 
که اســتانداردهای اخذ شــده ۹۰۰۱ )مدیریت کیفیت(؛ ۱۰۰۰2 
)مدیریت شکایات مشتریان(؛ ۱۰۰۰۴ )پایش و اندازه گیری میزان 
رضایت مشــتری( و ۳۱۰۰۰ )مدیریت ریسک( را مورد آزمون قرار 
می داد، در تمام ســطوح سازمان، مورد ممیزی قرار گرفت.گفتنی 
است جلســه اختتامیه ممیزی مراقبتی نیز با حضور تمام مدیران 
فنی و ســتادی بیمه تعــاون برگزار و برنامه هــای آتی نیز تبیین 
شد.مریم سلماســی، مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون در 
این خصوص مطرح کرد: »انجام ممیزی ها ســبب می شــود تا در 
شناسایی بهبودها؛ همسویی بیشتر با الزامات استانداردها و رعایت 
حداقل ها برای بهبود کیفیت؛ رضایت سنجی مشتریان و... دقیق تر 
عمل کرده و نسبت به فراتر رفتن از حداقل ها و تالش برای بهبود 

مستمر تصمیم گیری صورت پذیرد«

خدمتی نو از صندوق تامین خسارتهای بدنی ؛ 
پروندهتسهیالتذینفعانبرخطشد

به منظور تســریع و تســهیل در ارائه خدمات، امکان دسترسی و 
پرداخت برخط  اقســاط و تعهدات مقصران حوادث رانندگی که از 
تســهیالت صندوق تامین خســارت های بدنی بهره مند شده اند، 
فراهم شــد.به گزارش روابط عمومی صنــدوق، در خدمت جدید 
ارائه شده از ســوی صندوق تامین خسارت های بدنی، افرادی که 
از تسهیالت صندوق استفاده کرده اند می توانند با مراجعه به صفحه 
اختصاصی خود، عالوه بر اطالع از آخرین ســوابق پرداخت اقساط  
به صــورت برخط، از طریق درگاه اینترنتی برای پرداخت اقســاط 
تسهیالت خود اقدام کنند.گفتنی است تا پیش از ارائه این خدمت، 
ذینفعان تســهیالت صندوق برای اطالع از وضعیت مانده تعهدات 
خود باید به شعب صندوق در مراکز استانها مراجعه و صرفا از طریق 
شعب یا دستگاه خودپرداز بانک صادرات برای پرداخت اقساط اقدام 

می کردند که این امر مشکالتی را برای آنها ایجاد می کرد.

بسته خدمات و مشوق های بانک گردشگری؛
پرداختتسهیالتتا10میلیاردریال
بهصاحبانکسبوکارهایکوچک

 بانــــک گردشگری بــا هــدف کمک بــــه صاحبان کســب و 
 )POS(کار کوچک و متوســط که نسبت به نصب پایانه های فروش
یا دستگاه متصل بــه حساب بانک گردشگری اقـدام کرده اند، بسته 
خدمات و مشوق ها از جمله پرداخت تا ۱۰ میلیارد ریال تسهیالت 
درنظر گرفته اســت. به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، 
در این بسته بــــا ارائــه خدمــــات و مشــوق هــای تسهیالتی 
تالش شده نیازهای ایــــن گــــروه از کســب و کارهــا تأمیــن 
شــود. اجرای این طرح برای تمام مشـــتریان قدیم و جدید بانک 
گردشگری کــــه حائز شرایط هســتند، از ابتدای اسفند ۱۴۰۰ تا 
پایان ســال ۱۴۰2 برقرار است.کسب و کارهای کوچک و متوسط 
کــــه دستگاه کارتخوان)POS( یا درگاه پرداخت بانک گردشری را 
دارند، می توانند از تسهیالت ارزان قیمت بر مبنای معدل موجودی 
حساب متصل به دســتگاه کارتخوان/ درگاه پرداخت تا میزان ۱۰ 
میلیارد ریال بهره مند شــوند. نرخ سود این تسهیالت ۱۰ درصد و 
بازپرداخت آن بســته به مدت زمان معدل موجودی ۱2 تا 2۴ ماه 
است.همچنین دریافت دسته چک با شرایط تسهیل شده شامل ارائه 
خدمات افتتاح حســاب جاری و تحویل دسته چک و صدور دسته 
چک مشروط به رعایت شرایط افتتاح حساب جاری از دیگر خدمات 

این طرح بانک گردشگری است.

 رکوردهای قیمتی ماندگار شد

شکست سیاست های بانک مرکزی در مهار قیمت ارز و سکه
رکوردشکنی قیمت طال و ســکه در بازارهای ایران در حالی 
ادامــه دارد که پیش از این بانک مرکزی وعده مهار قیمت ها 
را داده بود و مقامات آن اعــالم کردند که بانک مرکزی ابزار 
الزم بــرای مهار بازار ارز را در اختیــار دارد.زهرا علی اکبری- 
در هفدهمیــن روز از آبان ماه بود که علی صالح آبادی، رییس 
کل بانک مرکــزی در جمع نمایندگان مجلس اعالم کرد که 
بانک مرکزی ابزار الزم بــرای مهار بازار ارز را در اختیار دارد. 
علی صالح آبادی در بیست و یک آبان نیز خبر داد: همانطور 
که برای کنترل بازار ســکه اقداماتی انجام شــد برای کنترل 
بــازار ارز نیز طی روزهای آینده بســته و ابزار جدیدی اعالم 
می شود.منظور وی فروش اوراق ارزی به متقاضیان خرید ارز 
بوده است. البته فروش ارز به نرخ توافقی با کارت ملی نیز در 
حال انجام است. نکته اما اینجاست که زمان اعالم وعده علی 
صالح آبادی درباره مهار قیت ارز دالر در کانال ۳۵ هزار تومان 
قرار داشــت و در محدوده میانی این کانال مبادله می شد اما 
در شرایط فعلی از مرز ۳۷ هزار تومان در بازار آزاد عبور کرده 
و همچنین بانک مرکزی با هدف پاک کردن صورت مســاله، 
قیمت ارز صرافی ها را نیز اعالم نمی کند. این وضعیت به ثبت 
رکوردهای تازه در بازار ارز منتهی شــده اســت.پیش از این 
رییس جمهوری و مقامات دولت سیزدهم وعده داده بودند که 
اقتصاد و معیشت ایران به برجام گره نخورد . حاال اما بسیاری 
از کارشناسان بر این اعتقادند که به نتیجه نرسیدن برجام در 
کنار عدم اعالم سیاست های دولت در قبال این موضع و روند 
طوالنی و فرسایشی مذاگره بدون دستیابی به نتیجه مشخص 
از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار است. توقف مذاکرات برجام 
نیــز پیش از این تاثیری افزایشــی در بازار به جا گذاشــت.

کارشناسان معتقدند عدم تغییر فضا و تداوم رشد قیمت ارز در 
بازار به واسطه نبود چشم انداز روشن آتی، پابرجایی تحریمها، 
کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و ماندگاری مشــکالت 

در نقل و انتقاالت پول ایران از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازار 
است و همین امر سبب شــده که روند رو به رشد قیمت ارز 

قابل مهار نباشد.

وضعیت ذخایر ارزی ایران
اگــر درباره وضعیت ذخایــر ارزی از رییس کل بانک مرکزی 
سئوال شود، می گوید که شــرایط ارزی ایران بسیار مناسب 
بوده و ایران مشکلی از این بابت ندارد. وی صراحتا در نهمین 
روز آذر اعالم کــرد: پیش بینی می کنیم وضعیت مطلوبی در 
تامین منابع ارزی در ماه های آینده داشــته باشیم.او در اوخر 
اردیبهشــت نیز این نکته را اعالم کرد که ذخایر اســکناس 
ارزی بانک مرکزی به بیشترین اندازه در تاریخ کشور رسیده 
اســت و با وزارت صمت جلســات متعددی داریم. باتوجه به 
بهبود وضعیت منابع ارزی کشــور ثبت سفارش ها نیز بیشتر 
شده اســت.رییس کل بانک مرکزی گفت: درآمدهای ارزی 

کشــور زیاد شده و درحال وصول است. از سوی دیگر احسان 
خاندوزی نیز تاکید کرده که بانک مرکزی ابزار الزم برای مهار 
قیمت دالر را دارد و رییس کل بانک مرکزی وعده داده است 
به زودی بازار ارز مهار خواهد شد.این اعالم از سوی وزیر امور 

اقتصادی و دارایی در آبان ماه صورت گرفت.

بازار به کدام سو می رود؟
کارشناســان معتقدند نرخ تورم عامل رشد بهای ارز است و 
ادامه این روند بار دیگر ســبب می شود به واسطه رشد قیمت 
ارز، نرخ تورم دستخوش افزایش شود.میثم رادپور، کارشناس 
مسائل مالی معتقد است تورم موضوعی است تعیین کننده و 
مهم که بدون شک بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد و جهت 
کلی بازار را مشــخص  می کند. اخیرا در کشور به رکوردهای 
بی سابقه ای از تورم رسیده ایم و به طور متوالی تورم های باالی 
۴۰ و ۵۰ درصد را تجربه  می کنیم.وی معتقد است دلیل رشد 

بهای ارز این اســت که ایران درآمدهــای ارزی کافی ندارد و 
مشکالت کنونی درآمدهای ارزی را نشانه رفته است.از سوی 
دیگر مرتضی افقه نیز می گوید: نرخ ارز نقش بسزایی در ثبات 
اقتصادی کشور دارد و امکان توسعه اقتصادی، بدون ثبات نرخ 
ارز وجود ندارد.عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
با بیان اینکه هر عامل و اتفاقی که باعث شود درآمدهای ارزی 
کشور دچار مشکل شود مســتقیما بر ثبات اقتصادی کشور 
تاثیرگذار اســت، تصریح کرد: از ابتدای انقالب، کشور تحریم 
شده بود اما این تحریم ها محدود بوده اند. با تشدید تحریم ها 
از ســال ۱۳۹۷ اغلب متغیرهای اقتصادی کشور تحت تاثیر 
تغییرات گاه و بی گاه نرخ ارز بی ثبات شدند و این مساله باعث 
شد که سرمایه گذار نتواند بازار ارز را پیش بینی کند و ریسک 

سرمایه گذاری باال رفت و تمایل به سرمایه گذاری کمتر شد.

شکست سیاست مهار بازار
به این ترتیب حتی پول پاشی نیز نتوانسته است موقعیت بازار 
را دســتخوش تغییر کند . در عین حال باید توجه داشت که 
ارزهای بلوکه شده ایران نیز هنوز آزاد نشده است و قول های 
متعدد در خصوص آزادســازی پول هــای یاران در کره نیز به 
حقیقت نپیوسته است. به نظر می رسد سیاست بانک مرکزی 
در خصــوص تخصیص ارز بــه متقاضیــان و افزایش امکان 
دسترســی به ارز از ســوی برخی گروه ها و ... در کنار فروش 
اوراق سکه و اوراق ارزی هنوز نتوانسته است عاملی برای مهار 
قیمت باشد. متقاضیان طبق اعالم در صورت خرید اوراق ارزی 
می توانند معادل چهار هزار دالر و در صورت خرید اوراق سکه 
می توانند تا معادل صد ســکه خریداری کنند و از مالیات نیز 
معاف خواهند بود اما به نظر می رسد وعده ها فعال در حد همان 
وعده باقی مانده است. در این شرایط دالر از ۳۷ هزار تومان و 

سکه از مرز ۱۸ میلیون تومان در هر قطعه عبور کرده است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رســید آنرا بــه این اداره تحویل نمایند :1- برابررای 
شماره 1401/1107 آقای توفیق محمودی فرزند علی به شماره ملی 3859007270 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی گاومه 
)الی ریگه ی زرینه ( به مســاحت 17070/96 متر مربع به شــماره پالک 79 فرعی 
از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رســمی آقای 
علی محمود. بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
 تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1401/09/08 
 تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1401/09/22

 برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره )م الف1۷8(
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گزیده خبر

موافقت رئیس جمهوری پرو با انتخابات 
زودهنگام

دینا بولوارته، رئیس جمهوری جدید پرو اعالم کرد، قصد دارد با تسلیم الیحه ای 
به کنگره کشــورش انتخابات سراســری در آنجا را دو ســال جلوتر آورده و در 
آوریل ۲۰۲۴ برگزار کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، خانم دینا 
بولوارتــه، رئیس جمهوری جدید پرو در حالی این برنامه را اعالم کرد که اخیرا 
این کشــور بعد از برکناری پدرو کاستیو از مقام ریاست جمهوری شاهد تنش و 
اعتراضات بوده است.رئیس جمهور جدید پرو همچنین امروز وضعیت اضطراری 
در مناطقی از این کشور که »سطح باالی نزاع اجتماعی« دارند اعالم کرد.بولوارته 
در ســخنرانی خطاب به مردم کشورش بیان داشت: »من در مناطقی که سطح 
باالیــی از نزاع های اجتماعی را دارند وضعیــت اضطراری اعالم می کنم.«چند 
روز پیش بولوارته بعد از برکنار شدن کاستیو توسط کنگره پرو به عنوان رئیس 
جمهور جدید این کشور ســوگند یاد کرد. کاستیو بعد از برکناری اش به اتهام 
تــالش برای منحل کــردن پارلمان برای ممانعت از برگــزاری رای گیری برای 
استیضاحش، دستگیر شــد.بولوارته در یک سخنرانی تصریح کرد: من تصمیم 
گرفتم با معرفی الیحه ای، با کنگره بر ســر جلو انداختن انتخابات سراســری و 
برگزاری آن در آوریل ۲۰۲۴ به توافق برسم.بیانیه بولوارته مبنی بر مطرح شدن 
این الیحه در »روزهای آینده« بعد از آن مطرح می شــود که روز یکشــنبه در 
جریان اعتراضات در پرو برای مطالبه برگزاری انتخابات سراســری بعد از برکنار 
شدن کاستیو، دو نوجوان کشته و چهار تن دیگر مجروح شدند.تظاهرکنندگان 
پرویی که عمده آنها را حامیان کاســتیو تشــکیل می دهند، تقاضا کرده اند به 
جای آنکه بولوارته تا ســال ۲۰۲۶ در قدرت باقــی بماند مقامات پرو انتخابات 
زودهنگام برگزار کنند. دوره ریاست جمهوری کاستیو در صورت تداوم ریاست 
جمهوری اش در سال ۲۰۲۶ به اتمام می رسید. برخی معترضان همچنین تقاضا 
کرده اند که کنگره تعطیل شود.هزاران معترض روز یکشنبه برای یک روز دیگر 
در سراســر پرو به خیابان ها آمدند و خواســتار استعفای بولوارته و تعیین زمان 

انتخابات برای جایگزینی او و کنگره شدند. 

همزمان با تهدید یونان
اردوغان: اولین جنگنده بدون سرنشین 

ترکیه به زودی به پرواز درمی آید
رئیس جمهــوری ترکیه گفت اولین جنگنده بدون سرنشــین ترکیه به زودی 
احتماال ظرف یک ماه به پرواز در می آید.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آناتولــی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه طی ســخنانی در جمع 
جوانان در شهر سامسون درباره ســاخت اولین جنگنده بدون سرنشین ترکیه 
»بایراکتار کیزیل الما« گفت: زیاد طول نخواهد کشــید. به گفته آقای سلجوق 
)بایراکتار( احتماال ظرف یک ماه آماده پرواز خواهد بود.اردوغان همچنین ادامه 
داد: دیگر شــروع به ساخت موشــک های خود کردیم. این امر نیز باعث هراس 
یونان می شــود. یونان از اینکه امکان هدف قرار گرفتن آن است، می ترسد. البته 
که خواهد ترسید.رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد: اگر یونان آرام نگیرد و دست 
از اقدامات تشنج آمیز برندارد جنگنده ها و پهپادهای مسلح ترکیه، آتن را هدف 
می گیرند. ترکیه در این مسائل شوخی ندارد.به گفته اردوغان، اگر یونان به مسلح 
ســاختن جزایر دریای اژه ادامه دهد، ترکیه دست روی دست نمی گذارد.روابط 
یونان و ترکیه از مدت ها پیش متشنج است و تنش ها درباره اتهامات ترکیه علیه 
یونان مبنی بر نظامی کردن جزایر یونانی در شــرق دریای اژه بیشــتر نیز شده 
اســت.از آن طرف، کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان در ماه سپتامبر 
درباره تردید ترکیه نســبت به حاکمیت یونان بر جزایر دریای اژه هشــدار داد.

اردوغــان همچنین درباره عملیات های بــرون مرزی ترکیه نیز گفت: آمریکا به 
شمال سوریه ۴-۵ هزار تریلر سالح و مهمات می فرستد. 

سفر هیاتی از دموکرات های آمریکا به کوبا
مقام های کوبا و ایاالت متحده تایید کردند که هیاتی متشکل از سه قانونگذار 
دموکــرات آمریکایی به هاوانا رفته و با دولت کوبا دیدار داشــتند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، سفارت ایاالت متحده در هاوانا 
اعالم کــرد، »جیمز مک گاورن«، »مارک پوکان« و »تروی کارتر« با میگوئل 
دیاز کانل، رئیس جمهوری کوبا، رهبران کنگره و وزیر خارجه این کشور دیدار 
کردند.این یکی از معدود سفرهای هیات های آمریکایی به این کشور در چند 
دهه اخیر بوده اســت. در حالی که مقام های دو کشور جزئیات کمی را درباره 
آنچــه که مورد بحث بود، اعالم کردند اما دیاز کانل و کنگره کوبا تصاویری از 
این نشســت را در توئیتر منتشــر کرده اند.در یکی از این تصاویر، مک گاورن 
دست رئیس جمهوری کوبا را می فشارد و در تصویری دیگری سیاستمداران 
ایاالت متحده با مقام های کوبایی نشست دارند.رئیس  جمهوری کوبا در توئیتی 
نوشت: ما اختالف نظرها و مسائلی که مورد توجه دو کشور است، مورد بررسی 
قرار دادیم. همچنیــن تمایل خود را برای بهبود روابط دو جانبه بین هاوانا و 
واشنگتن ابراز داشتیم.وی همچنین به اهمیت پایان شش دهه تحریم تجاری 

علیه کوبا اشاره کرد.

مقام سابق پنتاگون:
  زلنسکی ماه مارس برای سازش

 آماده بود
مشاور ســابق پنتاگون در مصاحبه ای ضمن آنکه مدعی شد رئیس 
جمهوری اوکراین در ماه مارس برای قبول برخی از شــرایط مسکو 
برای صلح آماده بود، نخســت وزیر سابق انگلیس را بابت جلوگیری 
از یک توافق ســازش مقصر دانست.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه 
خبری راشا تودی، همزمان با اینکه هیات های اوکراینی و روسی در 
ماه مارس در اســتانبول مذاکراتی برگزار کردند، اخباری در رابطه با 
تحقق یک توافق بالقوه منتشر شد که باعث می شد کی یف از خواسته 
خود برای پیوســتن به ناتو چشم پوشی و با سازش موافقت کند و در 
مقابل روســیه به خطوط نبرد پیش از ماه فوریه عقب نشــینی کند. 
چند روز بعد، ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین از کشــف 
اســناد و مدارکی در رابطه با جنایات جنگی در مناطق تخلیه شده 
توســط نیروهای روســی خبر داد و مذاکــرات در همان جا متوقف 
شد.داگالس مک گرگور، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و مشاور سابق 
پنتاگون در مصاحبه ای با مایکل والهوس، مورخ نظامی مدعی شد، 
انگلیس مسئول توقف ناگهانی این مذاکرات صلح است.وی گفت: ما 
اســنادی داریم که نشان می دهند زلنسکی اواخر مارس سال جاری 
میــالدی گفته بود »ما می توانیم با ســازش کنار بیاییم« و هنگامی 
که این ســخنان به گوش واشنگتن و لندن رسید، مردم خشمگین 
شدند.مک گرگور افزود: بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلیس 
نماینده منافع واشنگتن بود و گفت »مطمئنا نه، ما تا پایان تلخ این 
جنگ از شــما حمایت خواهیم کرد. شــما باید موضع خود را حفظ 
کنیــد و برای هر وجب از خاک اوکراین مبارزه کنید«.    مک گرگور 
نخســتین مقام آمریکایی نیســت که اعالم می کند زلنسکی در ماه 
مارس برای صلح آماده بود. فیونا هیل، یکی از دیپلمات های کهنه کار 
آمریکا که در دولت دونالد ترامپ به عنوان مدیر ارشد شورای امنیت 
ملی آمریکا در امور اروپا و روسیه خدمت کرده بود، در سپتامبر سال 
جاری میالدی نوشت: در استانبول بر سر یک »توافق موقت« توافق 
شده بود.رسانه های اوکراینی در ماه مه سال جاری میالدی ناکامی و 
توقف این مذاکرات را به فشار بوریس جانسون بر کی یف ربط دادند.

براساس گزارش روزنامه اوکراینســکا پراودا، جانسون ۹ آوریل سال 
جاری میالدی به کی یف سفر کرد و به مقامات گفته بود که »حتی 
اگر اوکراین برای امضای برخی از توافق نامه های ضمانت با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه آماده باشد، غرب آماده نیست.«در حال 
حاضر با گذشــت ۱۰ ماه از جنگ، زلنسکی مذاکره با پوتین را منع 
کرده و متعهد شده که تمامی مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و 

زاپوریژیا را که به مسکو الحاق شده اند، پس بگیرد.

عربستان: 

اختالفات واضحی با واشنگتن داریم
وزیر خارجه عربســتان تأکید کرد کــه به رغم اختالفاتی که 
میان ریاض و واشنگتن اســت؛ اما روابط دو طرف قوی باقی 
خواهد ماند.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، 
فیصل بن فرحــان، وزیر خارجه عربســتان در مذاکراتی در 
ابوظبی گفت: ما مذاکرات خوبی با شرکایمان در آمریکا داریم؛ 
اما به مذاکرات استراتژیک واقعی نیاز داریم. معتقدم که آمریکا 
نقش مهمی را بازی می کند و به ایفای این نقش در منطقه به 
ویژه از بعد امنیتی ادامه می دهد. هر دولت آمریکایی رویکردها 
و سیاســت های متفاوتی دارد برای همین مطمئنا اختالفات 
واضحی داریم. منافع آمریکا همان منافع اســت چه دولتش 
دموکرات باشــد و چه جمهوری خواه. ما روابط بسیار قوی با 
آمریکا داشته  و به برخورد با اختالفات عادت داریم.وی گفت: 
این منافع و همکاری میان آمریکا و کشورهای عربی همچنان 
قوی باقی خواهد ماند. آمریکا قدیمی ترین هم پیمان ما باقی 
می ماند؛ اما باید روابطمان را با همگان توســعه دهیم.آمریکا 
پیش از این از سفر شــی جینپینگ، رئیس جمهوری چین 
به ریاض ابراز ناخرســندی کرده بود.کاخ سفید اعالم کرد که 
این ســفر در راستای تالش پکن برای اعمال نفوذ خود است.
بن فرحان گفت: مذاکــرات با چین که دومین اقتصاد بزرگ 
جهان را داراســت موضوع بسیار مهمی اســت. ما نسخه به 
روزرسانی شده ای را از چشم انداز ملک سلمان بن عبدالعزیز 
برای همکاری میان کشورهای شورای همکاری خلیج )فارس( 
ارائه کرده ایم.وی گفت که عربستان از تشکیل کشور مستقل 

فلسطین حمایت می کند.بن فرحان درباره روابط عربستان و 
روســیه گفت: روابط ما خوب اســت. این مساله به عربستان 
کمک کرد تــا در معامالت آزادی برخی اســرا میانجیگری 

کند.پنج شنبه عربســتان و امارات اعالم کردند که در معامله 
تبادل دو زندانی میان مسکو و واشنگتن میانجیگری کرده اند.

وی گفت: ما به همکاری و تــالش برای ثبات قیمت نفت از 

طریق مذاکره با تمام شرکا ادامه می دهیم. قیمت نفت اکنون 
منصفانه و باثبات اســت.بن فرحان درباره توافق برجام مدعی 
شد: »این مساله منطقه را وارد مرحله بسیار خطرناکی می کند. 
این توافق به این معنا نیست که تهران حتما برای تولید سالح 
هسته ای تالش نکند. داشــتن چنین سالحی از سوی ایران 
تحول خطرناکی است که امنیت منطقه را تهدید می کند.«بن 
فرحان در حاشیه مشارکت در نشست سیاست های جهانی در 
ابوظبی نسبت به وضعیت خطرناک منطقه هشدار داد و گفت: 
کشــورهای منطقه چگونگی تضمین امنیت خود را بررسی 
خواهند کرد.بن فرحان همچنین با عبداهلل بن زاید آل نهیان، 
وزیــر خارجه امارات در ابوظبی دیدار و درباره روابط دوجانبه 
و تقویــت همکاری در تمام زمینه هــا و تحوالت منطقه ای و 
بین المللی با او بحث و گفت وگو کرد.عبداهلل بن زاید از ســفر 
فیصل بن فرحان به ابوظبی اســتقبال و بر اســتحکام روابط 
برادرانه میان دو کشور تأکید کرد.وی گفت: امارات و عربستان 
شــراکت اســتراتژیک قوی و پایداری دارند که با آن منافع 
مشــترک خود را محقق می کنند و از امنیت و ثبات منطقه 
و جهان حمایت می کنند.عبداهلل بن زاید به فیصل بن فرحان 
به خاطر آنچه »موفقیت چهل و سومین نشست سران شورای 
همکاری خلیج فارس« خواند و همچنین نشست این شورا با 
چیــن تبریک گفت و نتایج آن را که موجب تقویت همکاری 
میان چین و کشــورهای خاورمیانه و تقویت ثبات و امنیت و 

شکوفایی آن می شود، ستود.

بعد از ســفر اخیر فرمانده ارتش لبنان به دوحه و دیدار نخســت وزیر موقت لبنان با ولیعهد عربســتان در ریاض به نظر می رسد عرصه 
سیاســی لبنان وارد مسیر جدیدی شده است.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه االخبار لبنان، سفر ژوزف عون، فرمانده ارتش لبنان به 
دوحه و دیدار نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دو مسئله را روشن می کند. مسئله اول اینکه حمایت از فرمانده ارتش به عنوان 
نامزد ریاست جمهوری دیگر صرفا یک تحلیل نیست و واقعیت دارد. دوم عربستانی ها در مذاکرات را به روی فرانسوی ها درباره پرونده ریاست جمهوری لبنان گشوده اند. اخبار 
حاکی از این است که ریاض با فرانسوی ها و آمریکایی ها درباره حمایت از نامزدی ژوزف عون برای پست ریاست جمهوری لبنان مذاکره می کند.تا شب گذشته ژوزف عون که 
به بیروت بازگشته هیچ کدام از نزدیکانش را در جریان سفرش نگذاشت هرچند که از توجه زیادی برخوردار شد. او یکی از مهمترین نامزدهای ریاست جمهوری لبنان یا تقریبا 
تنها رقیب جدی سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده است. برای اولین بار محور سفر ژوزف عون تنها به حمایت از نهاد نظامی لبنان محدود نشد بلکه گفته می شود قطر وی 
را به دوحه دعوت کرد تا بیشتر درباره او بداند و بعدا به صورت رسمی به عنوان نامزد ریاست جمهوری لبنان معرفی شود.منابع آگاه می گویند، استقبال بن سلمان از میقاتی به 
درخواست امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه صورت گرفته است. به ویژه اینکه فرانسوی ها همچنان از میقاتی حمایت می کنند و می خواهند عربستانی ها را قانع کنند که 
بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید میقاتی همچنان نخست وزیر باقی بماند.حمایت عربستان مشروط به پایبندی به سیاست این کشور است که در بیانیه پایانی نشست سران 
عربستان-چین اعالم شد. در این بیانیه بر »اهمیت انجام اصالحات الزم و مذاکره برای حل بحران لبنان تأکید شد تا این کشور مرکزی برای اقدامات تروریستی یا گروه های 
»تروریستی« نباشد که امنیت و ثبات منطقه را برهم می زنند یا منبع و گذرگاهی برای قاچاق مواد مخدر نباشد.«میقاتی پایبندی لبنان را به این مسئله اعالم کرد. او تأکید 
کرد که تمام اقدامات الزم را برای ممانعت از توهین به عربستان اتخاذ خواهد کرد. میقاتی از حضورش در ریاض برای تقویت وجهه عربی اش استفاده کرد. او با مشعل االحمد 
الجابر الصباح، ولیعهد کویت دیدار و اعالم کرد که با هیئتی وزارتی به این کشور سفر خواهد کرد. وی با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق و ایمن عبدالرحمن، نخست 
وزیر الجزایر نیز دیدار کرد.در این راستا میقاتی در دیدار با بشاره الراعی، گفت: ما همچنان برای پیگیری امور شهروندان تالش خواهیم کرد. بشاره الراعی، رهبر مسیحیان مارونی 
لبنان مرا متوجه این مسئله کرد که باید قبل از برگزاری جلسه اخیر دولت مشورت می کردم.وی گفت: الراعی به مردم لبنان خیلی توجه دارد و امور لبنانی ها برای همگی ما 

مهم است. من گفتم که مذاکره با تمام تیم ها برای عبور از این مرحله دشوار را می پذیرم. تصمیم ما رسیدگی به امور شهروندان و کشور است.

سناتور جمهوریخواه آمریکایی تاکید کرد،  دکتر آنتونی فائوچی با وجود آنکه در ماه جاری میالدی از سمتش به عنوان مشاور ارشد 
پزشــکی جو بایدن و رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی این کشور کناره گیری می کند باید موضوع تحقیقات درباره 
مسائل مربوط به کووید-۱۹ قرار بگیرد.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه دیلی میل، این درخواست در حالی از سوی »رند پل«، 

سناتور جمهوریخواه آمریکایی مطرح شد که ایالن ماسک، مدیر عامل جدید شرکت توئیتر در یک توئیت در روز یکشنبه خواستار پیگرد قضایی آنتونی فائوچی، مشاور 
پزشکی ارشد جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی این کشور شد.فائوچی در ماه اوت اعالم کرده بود، ماه دسامبر جاری 
از سمت هایش با هدف پیگیری فصل بعدی حرفه خود کناره گیری خواهد کرد.فائوچی از سال ۱۹۸۴ به عنوان مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا  
که زیر مجموعه مراکز پیشگیری و کنترل بیماری این کشور است خدمت کرده و در ژانویه ۲۰۲۱ نیز از سوی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عنوان مشاور ارشد 
پزشکی او منصوب شد.به نوشته دیلی میل، فائوچی دریافت کننده بیشتری میزان حقوق بازنشستگی دولتی در آمریکا خواهد بود و پیش بینی شده که در اولین سال 
بازنشستگی اش ۴۱۴۰۰۰ دالر دریافت کند.جمهوریخواهان آمریکا اغلب از فائوچی به خاطر مواضعش در قبال ویروس کووید-۱۹ انتقاد کرده اند. سناتور رند پل یکی از 
شناخته شده ترین منتقدان فائوچی است که در چند موقعیت حمالت تندی را به این رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا داشته و او را متهم به کمک 
به ایجاد ویروس کرده است.چندین قانونگذار آمریکایی گفته اند قصد دارند در چارچوب تحقیقاتی درباره منشاهای کووید-۱۹ فائوچی را به ایراد شهادت فرا بخوانند. 
این برنامه تحقیقات با توجه به اینکه جمهوریخواهان نتوانستند در انتخابات میاندوره ای سال جاری میالدی اکثریت را در مجلس سنای آمریکا کسب کنند متمرکز بر 
مجلس نمایندگان خواهد بود.رند پل در توئیتی که امروز دوشنبه منتشر کرد نوشت، کناره گیری فائوچی از سمت هایش نباید جلوی انجام یک تحقیقات تمامی عیار 
درباره منشاهای همه گیری کووید-۱۹ را بگیرد. او باید ملزم به ایراد شهادت با ادای سوگند پیرامون هر گونه بحث مرتبط با نشت از آزمایشگاه ووهان که در آن شرکت 
داشته،  شود.این سناتور ایالت کنتاکی بیان کرد: سیاستهای او جان مردم را از بین برد.فائوچی به خاطر اتخاذ مواضع تند چپگرا در ارتباط با همه گیری کووید-۱۹ مکررا 
هدف انتقادات جمهوریخواهان قرار گرفته است.فائوچی به دلیل ترویج استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و واکسیناسیون برای کاهش نرخ مرگ ومیر کرونا، مورد 
انتقاد دونالد ترامپ و بسیاری از محافظه کاران قرار داشت. او و اعضای خانواده اش بارها به مرگ تهدید شدند، اما او هرگز به کناره گیری فکر نکرد. بایدن پس از پیروزی 

در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، فائوچی را به عنوان مشاور اصلی پزشکی خود برگزید.

االخبار نوشت:

قطر و عربستان مسیر ریاست جمهوری لبنان را برای 
»ژوزف عون« هموار می کنند

سناتور جمهوریخواه آمریکایی خواستار تحقیقات 
علیه آنتونی فائوچی شد
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کپســول فضایی اوریون ناسا پس از اتمام ماموریت تاریخی خود در ماه 
به اقیانوس آرام سقوط کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا،  فضاپیمای 
اوریون ناسا در ساعت ۹:۴۰ صبح یکشنبه به وقت منطقه زمانی اقیانوس 
آرام)۲۱:۱۰ به وقت ایران( پس از طی مسیری ۱.۴ میلیون مایلی)۲.۲ 
میلیون کیلومتر( در اطراف ماه به زمین بازگشــت و در آب های غرب 
ایالت باخا کالیفرنیا)Baja California( در مکزیک سقوط کرد.بازگشت به 
زمیــن و برخود با آب آخرین نقطه عطف ماموریت آرتمیس ۱ بود. این 
 )SLS(ماموریت موفقیت آمیز با پرتاب موشک سامانه پرتاب فضایی ناسا
در روز ۱۶ نوامبر از ســکوی پرتاب ۳۹B در مرکز فضایی کندی ناسا در 
فلوریدا آغاز شــد. در طول ۲۵.۵ روزی که اوریون در فضا بود، ناسا آن 
را در محیط سخت اعماق فضا آزمایش کرد.بازگشت فضاپیمای اوریون 
که ۵۰ سال پس از فرود آپولو ۱۷ روی ماه رخ داد نقطه عطف ماموریت 
آرتمیس ۱ اســت. ماموریتی که از پرتاب قدرتمندترین موشک جهان 
تا سفر اســتثنایی به دور ماه و بازگشت به زمین را شامل می شد. بیل 
نلسون، مدیر ناســا گفت، این پرواز آزمایشی یک گام بزرگ به جلو در 
عصر اکتشافات ماه توسط آرتمیس است که بدون حضور تیم باورنکردنی 
ناسا ممکن نبود. برای چندین ســال، هزاران نفر وقت و انرژی خود را 
صرف این ماموریــت کرده اند و الهام بخش جهانیان برای رســیدن به 
سواحل دســت نخورده کیهانی بوده اند. امروز یک پیروزی بزرگ برای 

ناسا، ایاالت متحده آمریکا، شرکای بین المللی ما و کل بشریت است.
در طــول این ماموریت، اوریون دو گذر از کنار ماه انجام داد و در فاصله 

۸۰ مایلی از سطح این قمر قرار گرفت.

تحقیقات محققان بریتانیایی نشان می دهد تفاله های قهوه مصرف شده، 
سرشــار از روغن ها و مواد مغذی هستند که می توان از آنها برای رشد 
ریزجلبک ها برای تولید بیودیزل استفاده کرد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از اس اف، راه های زیادی برای لذت بردن از قهوه وجود دارد و می توانید 
با نوشــیدن اسپرسو، آمریکانو یا ماکیاتو یا گزینه های بی شمار دیگری 
از خوردن قهوه لذت ببرید. برای بســیاری تهیه و صرف قهوه یک آیین 
اســت اما برای دیگران، فقط یک عادت. فرقی نمی کند کورتادو باشد یا 
دبل اسپرســو، هر فنجان قهوه تفاله تولید می کند. تفاله قهوه، پسماند 
قهوه پس از دم کردن آن در آخرین مرحله آماده ســازی قهوه اســت. 
اگرچه معموال تفاله ها دور ریخته می شوند، اما این نوع تفاله قهوه حاوی 
عناصر غذایی ارزشمندی هستند. محققان »دانشگاه آستون« در بریتانیا 
تصمیم گرفتند با دادن تفاله های قهوه به ریزجلبک ها، از آنها برای تولید 
 )Biodiesel(بیودیزل استفاده کنند.زیست دیزل یا بیودیزل یا بیوگازوئیل
، یک نوع ســوخت غیر سمی، ایمن، تجدیدپذیر و تجزیه پذیر است که 
از منابع طبیعی نظیر روغن های گیاهی، روغن پســماند غذایی، چربی 
حیوانات و جلبک ها بدســت می آید. این سوخت را می توان با گازوئیل 
مخلوط و در خودروهای گازوئیل ســوز به  کار برد.دکتر » دکتر وســنا 
ناجدانوویــچ«)Vesna Najdanovic( محقــق مطالعه گفــت: تفاله قهوه 
اســتفاده شده حاوی مواد مغذی ارزشمندی برای پرورش ریزجلبک ها 
اســت. در واقع، آنها سرشار از روغن هایی هستند که ماده مغذی اصلی 
جلبک ها و همچنین بیودیزل هســتند. تفاله های قهوه بین ۱۰ تا ۱۵ 
درصد روغن دارند. در مطالعه قبلی که به بررسی راه های تولید بیودیزل 

از آن پرداخته بودیم، پتانسیل آن را درک کرده بودیم. 

کپسول »اوریون« به زمین 
بازگشت

تولید سوخت پایدار از تفاله 
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پناهگاه زیرزمینی جنگ زدگان اوکراینی/ آسوشیتدپرس

بی ام و AHG Studie M1 تولید محدود حراج خواهد شد
بی ام و M۱ جزو شاخص ترین خودروهای تاریخ این خودروساز بوده و نسخه AHG Studie آن نیز عالوه بر نقاط قوت نسخه استاندارد از 
مزیت تولید بسیار محدود و سفارشی نیز سود می برد. حاال یکی از این خودروها برای حضور در حراجی آماده می شود.طرفداران بی ام 
و به خوبی Procar M۱ را به یاد دارند. این خودرو نســخه مســابقه ای M۱ مشهور به شمار می رود و دهه ۸۰ میالدی در مسابقات موتور 
اسپرت حضور یافته است. خودروی موردبحث عالوه بر ظاهر جذاب خود پذیرای برخی از بهترین رانندگان تاریخ همچون هانس خواکیم 
اســتاک، نیکی الئودا و نلســون پیکه بوده است. هیچ یک از مدل های Procar M۱ برای استفاده جاده ای تولید نشدند اما یک نفر آرزوی 
 AHG راندن این خودرو در جاده را داشت و تصمیم گرفت خودش این کار را عملی کند. او پیتر گارتمن رئیس و مالک نمایندگی بی ام و
بود که تصمیم گرفت برخی نمونه های M۱ را درست شبیه Procar کند و یکی از آن ها قرار است در حراجی RM ساتبیز میامی به فروش 
رود.این خودرو که درست شبیه Procar M۱ است بی ام و AHG Studie M۱ نام دارد و از نظر بصری و فنی بهبودهای متنوعی را به نمایش 
می گذارد. در بخش ظاهری می توانیم شباهت این خودرو به Procar را ببینیم و گلگیرهای پهن تر، کیت بدنه و بال عقب جزو موارد مشهود 
خواهند بود. خودروی موردبحث حتی از همان رینگ های BBS و پوشش بدنه مسابقه ای Procar سود می برد و جذابیت های زیادی دارد. 

پیروزی سوادکوهی مقابل جردن باروز
اتحادیه جهانی کشتی نوشت: جردن باروز هرگز در خانه مقابل هیچ کشتی گیر خارجی شکست نخورده نبود اما علی سوادکوهی ضمن 
رقم زدن این اتفاق بزرگ، به طلسم شکست ناپذیری باروز مقابل کشتی گیران ایران پایان داد.به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی کشتی 
با تمجید از شکســته شدن طلسم شکست ناپذیری جردن باروز دارنده ۶ طالی جهان و یک طالی المپیک مقابل کشتی گیران ایران 
توسط علی سوادکوهی دارنده مدال طالی آسیا و برنز زیر ۲۳ سال جهان، نوشت: جردن باروز تاکنون هرگز در خانه از یک کشتی گیر 
غیرآمریکایی شکست نخورده بود. او تاکنون در جام جهانی نیز شکست نخورده بود. هیچ کشتی گیر ایرانی تا به حال او را شکست نداده 
بود اما همه چیز زمانی تغییر کرد که علی سوادکوهی از ایران موفق شد مقابل باروز با نتیجه ۶ بر ۶ به برتری برسد.سوادکوهی اولین 
کشتی گیر ایرانی بود که قهرمان المپیک ۲۰۱۲ را شکست داد، ماموریتی خاص که حدود ۱۵ سال طول کشید. تاکنون تنها ۵ کشتی 
گیر در جهان موفق به شکست جردن باروز شده اند و علی سوادکوهی قهرمان آسیا نیز به این لیست اضافه شد.اتحادیه جهانی کشتی 
در ادامه خاطرنشان کرد: البته شاهکار سوادکوهی برای قهرمانی ایران در جام جهانی کافی نبود زیرا در نهایت ایران با نتیجه ۶ بر ۴ برابر 
آمریکا شکست خورد و آمریکا در سال۲۰۲۲ با عملکردی تماشایی به عنوان قهرمانی مسابقات جهانی بلگراد و جام جهانی دست یافت.
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چهره روز

کتاب افسون انرژی
برای معرفی کتاب افســون انرژی کافی اســت قبل 
از همه به نام آن توجه شــود. انــرژی به عنوان یک 
واحد فیزیکی با واژه  ی افسون پیونده خورده که راه به 
جهانی رازآلود می  برد. جذابیت رازآمیز عنوان افسون 
انرژی، خبر از دیگرگونــه بودن مفهوم انرژی در این 
کتــاب می  دهد.این کتاب را که باز می  کنید از همان 
شروع مولف با ترســیم یک موقعیت ساده و روزمره، 
مفهوم انرژی را به چالش کشیده است: او می  خواهد ما 
به این نکته فکر کنیم که بارها و بارها در موقعیت  های 
مختلــف زندگی روزمره از انرژی حرف زده  ایم بی  آن 
که منظورمان تعریف علمی آن بوده باشد پس، منظور 
از انرژی در حرف  های روزمره  ی ما چیســت؟ افسون 
انرژی دقیقاً به همین ســوال می  پردازد و نیروی اصیل درونــی ما را بازتعریف می  کند بیر آن که 
وارد مقوالت ماوراءطبیعیـ  انتزاعی بشود.در قسمتی از متن کتاب افسون انرژی می خوانیم:اصلی 
ترین داشته شما چیست؟ اگر روزی به شما بگویند برای سفر به سیارهای دیگر انتخاب شده اید، 
ولی فقط می توانید یکی از اصلی ترین داشــته هایتان را همراه خود ببرید، چه چیزی را با خودتان 
خواهید برد؟ شاید ناچار باشید از خیلی چیزها دل بکنید تا بتوانید اصلی ترین داشته تان را انتخاب 
کنید، اما واقعاً نیاز نیست چیزی همراه خودتان ببرید. اصلی ترین داشته شما انرژی درونیتان است. 
وقتی پرانرژی باشــید می توانید هرچه می خواهید به دست بیاورید. تمام فصل های کتاب متکی 
به تجربیات زیســتی پدید آورنده برای تعریف این انرژی شخصی است. فقط یک بار به فهرست 
و عنوایــن   بخش  هــای کتاب نگاه کنید تا جلوه ی جادویی آن را ببینید و ســپس وقتی کتاب را 
می  خوانیم با شخصیت  های پنهان درون مان آشنا می  شویم که انرژی ما را در اختیار دارند یا آن را 
از بین می  برند.چه دنیای شگفت  انگیزی که از جادوگر و مدیر انرژی، انرژی  خوارها و سیاهچاله  های 
انرژی ســاخته شده اســت! در همین جهان اســت که وقتی  جادوگر انرژی ، از اصل  بقای  انرژی  
می گوید به  چیزی  فراتر از قواعد علمی نظر دارد و یک معادله  ی درونی شضخصی را می  سازد. سفر 

به جهان رازآلود افسون انرژی، گامی برای نگاه به درون و تحّول فردی است.

مارک تواین
 Samuel :ســمیوئل لنگهــورن کلمنز )بــه انگلیســی
Langhorne Clemens( متخلــص به مارک تواِین]الف[ یا 

مارک توین]ب[ )به انگلیســی: Mark Twain( نویسنده و 
طنزپرداز آمریکایی بود. او شــهرت خود را مدیون رمان 
ماجراهای هاکلبری فین )۱۸۸۵( و ماجراهای تام ســایر 
)۱۸۷۶( اســت. مارک تواین در ۳۰ نوامبر ۱۸۳۵ در مرز 
ایالــت میزوری آمریکا در روســتای فلوریدا با کلبه های 
چوبی پراکنده به دنیا آمد. پدرش قاضی بخش و تاجری 
کوچــک و اصالتاً اهل ویرجینیا بود که در کنتاکی درس 
حقوق خوانده و در همان جا به جین همپتون موخرمایی 
برخورده و با او ازدواج کرده بود. در ۱۲سالگی پدرش فوت 
کرد و سمیوئل مجبور شد در چاپخانه های محلی پادویی 
کند و بعد در روزنامه ای که برادرش اوریون کلمنز دایر کرده بود، ابتدا حروفچین و ســپس چاپچی شد. 
سپس به نیویورک رفت و مدت کوتاهی در چاپخانه های کوچک کار کرد. در طی ۲–۳ سال به شهرهای 
مختلف می رفت و در آنجا حروفچینی می کرد. وی سفر نافرجامی به آمریکای جنوبی داشت. از ۱۸۵۷  – 
۱۸۶۴ سوار بر کشتی بخار به می سی سی پی سفر می کرد. در ۱۸۵۹ مجوز ناخدایی کشتی گرفت و در این 
حین با امضاهای مختلف برای مجالت مقاله های طنز می نوشت. در جنگ داخلی آمریکا نقش کوچکی را 
برعهده گرفت. در سال ۱۸۶۶ با آلتا کالیفرنیا برجسته ترین روزنامه غرب قراردادی به این مضمون امضا 
کرد: خبرنگار سیار بدون محدودیت مکان و زمان و سمت که دور کره زمین می گردد و ضمن سفر گزارش 
می نویسد.با اولیویا لنگدون دختر یکی از صاحبان صنایع ثروتمند نیویورک پس از مغازالت بسیار ازدواج 
کرد. در بیست سال بین ۱۸۷۵ و ۱۸۹۴ شادترین و ثروتمندترین نویسنده بود و بهترین کتاب هایش را 
در این مدت نوشت. اما در نیمه دهه ۱۸۹۰ اندوه و تلخ کامی روزافزونی نصیبش شد. دختر جوانش سوزی 
وقتــی پدر و مادرش در خارج بودند مرد. خانم کلمنز که ســال ها بیمار بود از دنیا رفت و کوچک ترین 
دخترش ناگهان در شــب کریسمس فوت کرد. در ۱۹۰۶ انشای سرگذشتش را آغاز کرد. ۱۵ سال آخر 
عمرش را با نوشتن کتاب های جدی و چند کتاب طنز گذراند. کلمنز نام مارک تواین را از ناخدای یک 

کشتی که با این نام در مجالت می نوشت به عنوان ادای ِدین گرفت.

سینما

انجمن منتقدان فیلم لــس آنجلس دو فیلم »تار« و 
»همه جا همه چیز به یکباره« را به صورت مشترک 
به عنوان بهترین فیلم های سال ۲۰۲۲ معرفی کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، فیلم »تار« ساخته 
»تاد فیلد« که پیش از از سوی انجمن منتقدان فیلم 
نیویــورک عنوان فیلم ســال را دریافت کرده بود، به 
انتخاب انجمن منتقــدان لس آنجلس هم به صورت 
مشــترک با فیلم »همه چیز همه جا به یکباره« به 
کارگردانی »دانیل کوان« و »انیل شاینرت«، برترین 
فیلم سال انتخاب شــد. »تاد فیلد« برای فیلم »تار« 
جایزه بهترین کارگردانــی و فیلمنامه را از نیز از آن 
خود کرد و »کیت بالنشــت« هــم برای ایفای نقش 
اصلی در این فیلم به صورت مشــترک با »بیل نای« بــرای فیلم »زندگی کردن« بهترین بازیگر 

نقش اصلی نام گرفت.

منتقدان لس آنجلس فیلم برگزیده 
سال را انتخاب کردند


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

