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رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید سخت گیری بر صادرکنندگان می تواند به کاهش عملکرد کشور در این حوزه منجر شود.به گزارش ایسنا، در هفدهمین 
جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران »آیین نامه اجرایی تبصره ٦ ماده ٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« و »احکام اجرایی 
برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی« مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکالت ارزی که پس از فروردین سال ۱۳۹۷ پدید آمد و متعاقب آن، تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران، توضیح داد: 

این کمیته برای تعامل با دولت و حل مشکالت ارزی صادرکنندگان راه اندازی شد و در یک تعامل دو سویه...

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد

هشدار درباره تبعات سخت گیری بر صادرکنندگان
info@sobh-eqtesad.ir

بحران کووید در »چین« و هشدار 
برای »ایران«

کوویــد ۱۹ دوبــاره تاخت و تازش را در چین آغاز کرده و نســبت 
به خطر تکرار صحنه بیماری و مرگ در بیمارســتان ها هشدار داده 
می شــود؛ خطری که می تواند در سایر کشورها و از جمله ایران نیز 
نگرانی هایی را از بابت طوفان مجدد کرونا در فصل زمســتان ایجاد 
کنــد، آن هم بعد از چند ماه آرامش...به گزارش ایســنا، با کاهش 
محدودیت های کرونایی در چین، مجددا در این کشور افزایش سریع 
مــوارد ابتال به کووید ۱۹ رخ داد و بر همین اســاس هم پیش بینی 
می شود که میزان مرگ ومیر نیز در چین باال رود. افزایش موارد ابتال 
به کرونا در بین چینی ها به حدی باال بود که سازمان جهانی بهداشت 
با انتشار هشداری اعالم کرد که در مورد افزایش گزارش های مربوط 

به بیماری شدید کرونا در سراسر چین بسیار نگران است.

چرا کرونا دوباره در چین شایع شد؟  
این سازمان همچنین هشدار داد که تاخیر در واکسیناسیون می تواند 
منجر به مبتال شدن تعداد زیادی از افراد آسیب پذیر در چین شود.

البته گفته می شود که آنچه در چین رخ داده، بحث واریانت جدیدی 
از ویروس کرونا نیست، بلکه موضوع این است که کشور چین برای 
مدت  زیادی، سیاســت کووید صفر را پیگیری می کرد؛ به این معنا 
که طبق سیاســت گذاری آنها شیوع کرونا باید در حد صفر می بود. 
به همین دلیل هم هر کســی که در این کشــور بــه کرونا مبتال 
می شــد، قرنطینه جدی در کل آن منطقــه اعمال می کردند. حال 
ظاهرا در ماه های اخیر چین از این سیاست دست برداشته؛ چراکه 
نتیجه بخش نبوده اســت.همچنین طبق اعالم کارشناســان حوزه 
ســالمت، وقتی سیاست کرونای صفر را در نظر می گیرید، مقداری 
میزان واکسیناسیون هم کاهش می یابد. از طرفی اکنون که سیاست 
کرونای صفر در چین به نتیجه مطلوب نرســیده و چینی ها از این 
سیاست دست کشیدند، طبیعتا به نظر می آید که نسبت به خیلی از 
کشورها، سطح ایمنی در چین پایین آمده و در نتیجه کرونا مجددا با 

سرعت و در حجم وسیع در بین چینی ها شیوع یافته است.

نگرانی از شــیوع مجدد کرونا در دنیا در آســتانه سال نو 
میالدی

در عین حال از آنجایی که اکنون سال نو میالدی نزدیک است، بیم 
آن می رود که با افزایش ســفرها در کشورهای مختلف دنیا، به ویژه 
در جنوب شرق آسیا، کرونا نیز مجددا کشورهای مختلف را درنوردد. 
در عین حال این نگرانی ها زمانی تشدید می شود که بدانیم به گفته 
مسووالن، متاسفانه چینی ها سبقه خوبی در ارائه آمارهای کرونا به 
صورت شفاف ندارند؛ به طوری که گفته می شود که سازمان جهانی 
بهداشت، هیچگاه از آماری که چین درباره میزان ابتال و مرگ ناشی 
از کرونــا ارائه داده، راضی نبوده و خیلی هم روی صحت آمار چین 
اطمینان نداشــته است.  بر همین اســاس هم اکنون این سازمان 
جهانی که بحث شــیوع بیماری ها را در دنیا رصد می کند، هشدار 
داده که به نظر می آید موجی از کرونا در حال شروع و شیوع است.

احتمال بروز موج جدید کرونا در کشور
در عین حال به گفته مســئوالن وزارت بهداشــت کشورمان، طبق 
پیش بینی مجامع علمی احتمال دارد در اواخر پاییز و اوایل زمستان 
موجی از کرونا را در کشــور داشته باشــیم. هرچند که پیش بینی 
می شــود که این موج شــدت و حدت کمی داشته باشد، اما به هر 
حال موجی خواهد بود. در این زمینه دکتر شــهنام عرشی- رییس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت اعالم کرده است 
که نزدیک به دو ماه اســت که در کشور موج کرونا و موارد ابتالی 
آنچنانی نداشــتیم. این در حالی است که در برخی مناطق جهان 
مانند اروپا و آمریکا و همینطور جنوب شــرقی آسیا و کشورهایی 
مثــل چین و ژاپن به دفعات موج هایی از کرونا رخ داده اســت.  به 
گفته عرشی، بر این اساس در حال حاضر نگرانی داریم و منتظر موج 
احتمالی کرونا هســتیم. به ویژه بعد از تعطیالت سال نوی میالدی 
و با افزایش ســفرهای خارجی که در این زمان انجام می شود. این 
احتمــال و نگرانی وجود دارد که در کشــورهای مختلف از جمله 
ایران موج جدید کرونا خود را نشان دهد.در عین حال دکتر حسین 
فرشیدی- معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه در چین افزایش آمار ابتال به کرونا دیده می شود، گفت: 
البته عــالوه بر چین، افزایش موارد کرونــا در اروپا نیز ما را نگران 
می کند. کشورهایی مانند فرانســه، آلمان و ... نیز موارد ابتالیشان 
باال بوده و فوتی هایشــان نیز باالی ٢۰۰ مورد اســت. در عین حال 
ژاپن و کره جنوبی نیز آمارهای باالیی دارند؛ به طوری که در  ژاپن 
چندی پیش نزدیک ۳۰۰ فوتی ناشــی از کرونا داشــته است. در 
چین نیز آمار ابتال زیاد است که البته نمی توان به آمار چین استناد 
کنیم. آمار مورد استناد ما، آماری است که از سوی سازمان جهانی 
بهداشــت اعالم می شــود و نمی توان به آمار چین استناد کرد. در 
اروپا نیز ســویه هایی مانند اُمیکرون شایع بوده است.وی افزود: باید 
توجه کرد که کشورهای اطراف حوزه جنوب خلیج فارس که دو ماه 
قبل مقداری آمارشــان باال رفته بود، اکنون وضعیت مناسبی دارند. 
در عین حال به هر حال ســفرها و رفت وآمدها نیز زیاد می شــود. 
وزارت بهداشــت هم وضعیت را  رصد می کنــد. زمانی که افزایش 
آمار کرونا در اروپا یا کشــورهای جنوب شــرق آسیا رخ داده است، 
ما هم باید آمادگی الزم را داشته باشیم.همه این گفته ها، هشدارها 
و ابراز نگرانی ها نشــان می دهد که پاندمی کووید ۱۹ که به عنوان 
پاندمی قرن شناخته می شود، در هیچ کجای جهان هنوز تمام نشده، 
بلکه همچنان ادامه دارد و حتــی می تواند دوباره به روزهای اوج و 
پرخطر خود بازگشته و جان بگیرد. بر این اساس هم همچنان ضمن 
اینکه زندگی مان را پیش می بریم، باید نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به ویژه استفاده از ماسک در محیط های سربسته ای که 
تهویه مناســبی ندارند،   حساسیت داشته باشیم. همچنین تکمیل 
واکسیناســیون علیه کرونا نیز در این برهه بســیار ضروری به نظر 

می رسد.

در آذر ۱۴۰۱ ثبت شد
کاهش حدود یک درصدی تورم مسکن

نرخ تورم ماهیانه مسکن کل کشور در آذرماه ۱۴۰۱ معادل ٢.۸ درصد اعالم شد که در مقایسه با ماه 
قبل ۰.۹ درصد افت کرده اســت.به گزارش ایسنا، جدیدترین گزارش مرکز آمار درخصوص شاخص 
قیمت کاالها و خدمات نشان می دهد تورم ماهیانه مسکن کل کشور در آذرماه ۱۴۰۱ به ٢.۸ واحد 
درصد رســیده است. نرخ رشد نقطه به نقطه که مقایسه میزان افزایش قیمت در مقایسه با آذرماه 
ســال گذشته را به تصویر می کشد از افزایش ۴۱.۷ درصد حکایت دارد. تورم سالیانه مسکن کشور 
یعنی رشــد قیمت طی ۱٢ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۱ نیز گویای افزایش ۳٢.۸ درصد است.ماه قبل 
از آن یعنی آبان ۱۴۰۱ ســه شــاخص مذکور به ترتیب ۳.۷ درصد، ۳۹.٢ درصد و ۳۱.۵ درصد بود. 
بدین ترتیب تورم نقطه به نقطه مســکن کل کشــور ٢.۵ درصد افزایش و تورم ماهیانه ۰.۹ درصد 
کاهش نشان می دهد. این به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه از سرعت افزایش قیمت در مقایسه 
با آبان ماه کاســته شده اســت.در بخش اجاره نیز آذرماه ۱۴۰۱ با تورم ٢.۸ درصدی در مقایسه با 
آبان ماه مواجه بودیم. رشــد نقطه به نقطه قیمت اجاره ۴۱.٦ درصد و رشد سالیانه آن ۳٢.٦ درصد 
بوده اســت.تورم ماهیانه اجاره بها در آبان امســال ۳.۷ درصد، نقطه به نقطه ۳۹.۱ درصد و سالیانه 
۳۱.۳ درصد بود. بدین ترتیب ســرعت رشــد اجاره بها در آذرماه نسبت به آبان ماه نیز ۰.۹ درصد 
افت کرده است.بررسی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۹ ماه گذشته حاکی از آن است که رشد 
ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ٢.۵ درصد، خرداد ٢.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۸.٢ 
درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ٦.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد و آذر ٢.۸ درصد بوده است.میزان 
افزایش ماهیانه نرخ اجاره در کل کشــور نیز در اردیبهشــت ٢.۵ درصد، خرداد ٢.۳ درصد، تیر ۳.۸ 
درصد، مرداد ٢.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ٦.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد و آذر ٢.۸ درصد اعالم 
شــد.همانطور که آمار روایت می کند سرعت رشد قیمت ها در بازار مسکن در هر دو بخش فروش و 
اجاره در مقایســه با آبان ۰.۹ درصد و نسبت به مهرماه ۳.۳ درصد کاهش یافته است.از طرف دیگر 
بررسی شاخص قیمت مصرف کننده در آذر ۱۴۰۱ گویای آن است که نرخ تورم ماهیانه ۱.۹ درصد، 
تورم نقطه به نقطه ۴۸.۵ درصد و تورم سالیانه ۴۵ درصد بوده است. بدین ترتیب در یک ماه اخیر 

قیمت مسکن ۰.۹ درصد بیش از تورم عمومی افزایش داشته است.

 تنظیم بازار میوه شب عید به بخش خصوصی 
واگذار شد

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی از واگذاری تنظیم بازار میوه شــب عید به بخش خصوصی 
خبر داد.به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشــاورزی، محسن شــیراوند معاون بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی با اشاره به اهداف دولت از مشارکت بخش خصوصی در تنظیم بازار میوه شب عید گفت: 
در بحث تأمین میوه شب عید به  ویژه سیب و پرتقال، دولت به دنبال توزیع میوه به قیمت مناسب 
برای مصرف کننده و تأمین و حمایت از تولیدکننده است.وی افزود: تشخیص وزارت جهاد کشاورزی 
برای تنظیم بازار میوه شــب عید این اســت که این اقدام احتیاطی اســت و باید انجام شود.معاون 
بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: یکی از اشتباهات سال های گذشته این بود که قیمت برای 
خرید اعالم می شد یعنی دولت این پالس را به بازار می داد که به عنوان مثال قیمت پرتقال ۴۵۰۰ 
تومان اســت، یعنی تحت هیچ شرایطی پایین تر از این قیمت نفروشید و اگر برای کسی هم عرضه 
پایین تر از این قیمت به صرفه بود، این کار را نمی کرد چرا که سیاست دولت بر این است که با قیمت 
۴۵۰۰ تومان خرید کند و امسال برای نخستین بار برای آن که بتوانیم افزایش قیمت ها را مدیریت 
کنیم اعالم کردیم، قیمت خرید تعیین نمی کنیم.شیراوند افزود: دولت براساس رصد جامعه و قیمت 
محصول در بازار زمانی که قیمت ها متعادل باشــد، تعیین قیمت نمی کند، در مواقعی هم دولت در 
رصد تنظیم بازار میوه شــب عید متوجه می شــود که اقشار کم درآمد توانایی تهیه میوه مناسب به 
میزان مورد نیازشان را ندارند و در این صورت دولت با توجه به قیمت روز میوه در هر استان، قیمت 
تنظیــم بازاری تعیین می کند و در این حالت زیان بخش  خصوصی بر عهده دولت اســت.وی بیان 
کرد: اتحادیه مرکزی تعاون روســتایی، اتحادیه باغداران و اتحادیه بنکداران سه مجموعه خصوصی 
قدرتمندند که توان ایفای نقش در سطح کشور و ملی را دارند.معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: سازمان تعاون روستایی تحت هیچ شرایطی در اجرای تنظیم بازار میوه شب عید ورود نمی کند 

و فقط نظارت عالیه دارد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تحویل بیش از هشت میلیون از ۱۰ میلیون 
کارت ملی هوشمند معوق به شهروندان خبر داد.به گزارش ایسنا، هاشم کارگر 
در مراسم گرامیداشت روز ملی ثبت احوال و رونمایی از پایگاه اطالعات خانوار 
و طرح های هویتی کشور گفت: سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال را به همکارانم 
تبریک می گویم. بیش از یک قرن از عمر این سازمان می گذرد و میراثی است 
که به ما رســیده و ارائه خدمات آن همچنان ادامه دارد.وی افزود: مردم ایران 
در طول این ســال ها از خدمات این ســازمان بهره منــد بودند و هر کس که 
هویت ایرانی دارد و به دنیا می آید این ســازمان مدارک هویتی را به وی ارائه 
می کند. دستگاه های حاکمیتی و حتی بخش خصوصی هنگامی که می خواهند 
خدماتی ارائه دهند، بر اساس مدارک هویتی که ثبت احوال می دهد خدمات 
خود را ارائه می دهند. ثبت احوال جنس خدماتی داشته و خواهد داشت اما در 
تالش است تاثیرگذاری بیشتری در موضوعات تصمیم ساز و برنامه های اصلی 
کشــور داشته باشد.وی ادامه داد: از پایگاه های اطالعاتی ایجاد شده باید بهره 
بگیریم و اطالعات ارزشــمندی را در اختیار مجموعه های مختلف قرار دهیم. 
آمارها و گزارش های هویتی مختلفی که ما باید تولید کنیم قطعا مورد استفاده 
دســتگاه های مختلف قرار خواهد گرفت.رئیس سازمان ثبت احوال کشور در 
ارائه گزارشــی از اقدامات این سازمان ظرف یک سال گذشته گفت: ما در یک 
ســال گذشته به ســمتی حرکت کرده ایم که باید برخی کمبودهای گذشته 
را جبران می کردیم هماننــد موضوع کارت های ملی که تعویقی در آن وجود 
داشــت، اما توانستیم تولید انبوه را آغاز کنیم و در حال حاضر بیش از هشت 
میلیون از ۱۰ میلیون کارت ملی هوشــمندی که بدهی سازمان به شهروندان 
بــود را تحویل داده ایم و مابقــی را نیز به زودی تحویل خواهیم داد.وی تاکید 
کرد: صدور کارت ملی برای ایرانیان خارج از کشــور یکی دیگر از دغدغه های 
موجود بود که خوشبختانه ارتباط با این عزیزان برقرار شد و با هماهنگی وزارت 
امور خارجه درخواســت کارت ملی در نمایندگی های ایران دریافت و پس از 
دریافت بر خط اطالعات، کارت های ملی صادر و از طریق همین نمایندگی ها 
به شهروندان ایرانی ارائه شد و فعال سازی کارت ها نیز در همین نمایندگی ها 
انجام می شود. بیش از هشت نمایندگی که آخرین آنها در واشنگتن و سازمان 

ملل با حضور رئیس جمهور کار خود را آغاز کرد، به صورت نمادین چند کارت 
ملی به ایرانیان تقدیم شــد.کارگر با اشاره به اینکه برای ارائه اطالعات هویتی 
تالش های بسیاری صورت گرفته است، افزود: تخصیص شناسه و کارت شناسه 
ایرانیان فاقد شناسنامه از دغدغه هموطنان بود که تابعیت آنها مشخص نبود و 
شناسنامه نداشتند و به تبع این موضوع از خدمات اجتماعی محروم می ماندند. 
این شناســه ایجاد و کارت آن طراحی شــده که امروز از آن رونمایی شــد. 
همچنین ایجاد پایگاه خانوار که توسط وزیر کشور رونمایی شد سرویس هایی 
را در خرداد ماه سال جاری در اختیار دستگاه های مختلف قرار داد و در شهریور 
ماه نیز نسخه عمومی آن راه اندازی شد.وی افزود: سامانه هویت یکتا ایرانیان 
)ســهیم( که در این درگاه خدمات بســیاری ارائه می شود عالوه بر اطالعات 
خانوار نشــانی هموطنان نیز در آن وجــود دارد که قابلیت ویرایش نیز در آن 
دیده شــده اســت. نرخ باروری نیز مبتنی بر اطالعات ثبتی برای اولین بار در 
کشور ارائه شد. در حقیقت سازمان به سمتی حرکت کرده که اطالعات هویتی 
را مبتنی بر آمار ثبتی ارائه دهد.رئیس ســازمان ثبت احوال کشور با اشاره به 
سامانه روابط سببی و نسبی گفت: این سامانه به عنوان پایگاهی مهم در کشور 
شناسانده شد و خوشبختانه در بودجه سال آینده ردیفی برای آن در نظر گرفته 
خواهد شد. همچنین سامانه ای با عنوان سامانه تصاویر راه اندازی شده که برای 
موضوعات هویتی بکار گرفته می شود و چند سالی است که روی آن کار انجام 
شــده است. همچنین اقدام دیگر موثر و ارزشمند، گرفتن مجوز تشکیل اداره 
کل فناوری اطالعات در سازمان ثبت احوال است که مجوز آن از سازمان امور 
اســتخدامی دریافت شده و می تواند کمک موثری در سازمان باشد.وی تاکید 
کرد: وضعیت معیشت کارکنان وزارت کشور و به ویژه ثبت احوال بارها توسط 
وزیر کشور پیگیری شده لذا ما هم در جهت ارتقاء معیشت همکاران نجیب و 
سخت کوشمان در سازمان ثبت احوال ورود پیدا کردیم و در ابتدای کار قولی 
دادیم که نظام معیشت و پرداخت در سازمان عادالنه شود. لذا با تمام مشکالت 
موضوع ارتقاء و حرکت به ســمت عادالنه شــدن پیگیری شد و خوشبختانه 
شورای حقوق و دســتمزد با ۵۰ درصد افزایش فوق العاده ویژه کارکنان ثبت 
احوال موافقت کرد و امیدواریم این موضوع در هیات وزیران نیز به نتیجه برسد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد

صدور کارت ملی برای ایرانیان خارج از کشور

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه کارهایمان 
در اردوگاه ها نباید نمایشــی باشــد اظهار کرد: 
باید شــبکه سازی و درجه بندی اردوگاه ها انجام 
شــود و از مشارکت مردم در کارها بهره ببریم.به 
گزارش ایسنا، یوسف نوری در گردهمایی روسای 
اردوگاه های دانش آموزی کشــور که در اردوگاه 
دانش آموزی شهید باهنر برگزار شد با بیان اینکه 
در تحقیقات گردشگری آمده که اردو یا سفرهای 

تربیتی برای دانش آموز اعجاب انگیز اســت اما 
شــرایطی دارد گفت: وضعیت سواد گردشگری 
در کشــور ما از ســواد علمی که حافظه محوری 
است، اسفبارتر اســت.وی افزود: گردشگری یک 
صنعت محسوب می شود و به ازای هر ۱۰ شغل 
در دنیا یک شــغل در حوزه گردشگری است اما 
تفاوت ما با کشورهای دیگر در این است که علی 
رغم برخورداری از مواهب تمدنی و طبیعی، این 
نســبت ها متفاوت می شــود.نوری با بیان اینکه 
براســاس ســند تحول بنیادین ۱۰ تا ٢۰ درصد 
وقت دانــش آمــوزان باید بیــرون از آموزش و 
پرورش و کالس درس، صرف شــود اظهار کرد: 
لذا ضروری اســت ظرفیت استفاده از اردوگاه ها 
را افزایش دهیم.وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 
دانــش آموزان به اردو نیــاز دارند چراکه در اردو 
و اردوگاه ها خالقیت خود را شــکوفا می کنند و 

دانش آموز در اردو نوآور می شــود. الزم است در 
اردوگاه ها خالقیت داشته باشیم، به عنوان مثال 
می توان شرایط ایجاد مدرسه کوهنوردی، پرورش 
ماهی های تزئینی، فراهــم کردن زمینه پرورش 
گیاهان و خانه های درختی را در اردوگاه ها فراهم 
کنیم.وی خطاب به روســای اردوگاه های دانش 
آموزی کشور عنوان کرد: یکی از اقداماتی که باید 
انجام شــود این است که اردوگاه ها را برای دانش 
آموزان ســاماندهی کنیم. اگر در اردوگاه ها مرکز 
رفاهی ایجاد می  کنید باید ویژه دانش آموز ایجاد 
کنید. بچه ها باید در ســفرهای تربیتی با موارد 
متفاوتی آشنا شوند. این ســفرها باید سفرهای 
آموزشــی و هدفمند باشــند. همچنین روسای 
اردوگاه هــا نیز باید با مردم مشــارکت کنند.وی 
ادامه داد: شبکه سازی و استاندارسازی اردوگاه ها 

اهمیت باالیی دارد. 

 دنا اتوماتیک با 185 میلیون افزایش رکورد زد

شیب تند افزایش قیمت ها در بازار خودرو
توصیه و خواهش یک اقتصاددان درباره بودجه سال آینده؛ کسری بودجه را مراقبت کنید

 تورم باال، معیشت مردم را سخت می کند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس پاسخ داد

توقف همکاری با آلمان برای اقتصاد ایران چه 
پیامی دارد؟

یک کارشــناس اقتصادی اعتقاد دارد: اگر الیحه بودجه دولت بدون توجه به افزایش کسری بودجه تنظیم شود، 
می تواند برای همین ســه ماه پایان سال هم التهاب را بیشتر کند.مریم فکری: گفته می شود بودجه ۱۴۰٢ فردا 
به مجلس خواهد رفت؛ بودجه ای که هم اکنون این نگرانی را در شــرایط تورم باالی ۴۰ درصد برای اقتصادیون 
ایجاد کرده که آیا کسری بودجه را عمیق تر خواهد کرد یا دولت تصمیمی جدی برای حل این مصیب بودجه ای 
خواهد داشــت. تحلیلگران اقتصادی عنوان می کنند که بودجه ۱۴۰۱ به دلیل پیش بینی درآمدهای اقتصادی، 
دچار کسری عمیق شد. در همین خصوص، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه می گوید: سال قبل 
وقتی تصمیمات غلط دولت گرفته شد، هشدار دادم و یکی از تصمیمات اشتباه، افزایش حقوق و دستمزدها در 

برخی زمینه ها یا درآمدهای غیرواقع بینانه...

موضوع افراد دوتابعیتی زندانی در ایران اولویت  
زنگ خطر جدی افزایش مصرف گازجدی واشنگتن است
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نوری:

وضعیت سواد 
گردشگری در 
کشور از سواد علمی 
اسفبارتر است

چاره ای جز افزایش نرخ سود بانکی نیست
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گزیده خبر
معاون وزیر دفاع:

جنسیت نمی تواند مغایر و مانع حضور بانوان 
 در پروژه های پیشرفته و حساس

دفاعی باشد
معاون وزارت دفاع با بیان اینکه جنسیت نمی تواند مغایر و مانع حضور بانوان در 
پروژه های پیشــرفته و حساس دفاعی باشد، از افزایش جذب و بکارگیری بانوان 
در وزارت دفــاع خبر داد .به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، 
امیر ســرتیپ دوم سعید صادقی معاون منابع انسانی وزارت دفاع  درباره خبری 
مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش بانــوان در بخش های راهبردی دفاعی وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح گفت: اساساً جنسیت نمی تواند مغایر و مانع 
حضور بانوان در پروژه های پیشرفته و حساس دفاعی باشد.  وی افزود: در تاریخ 
ایران پرتمدن،  نقش آفرینی بانوان ایرانی در جای جای آن پررنگ بوده اســت و 
همواره در  آوردگاه های حســاس و پر از فراو نشــیب پیروزی ها و دفاع از کیان 
ایران اســامی، این قشر یارای مردان و همپای دلیری های آنان از  این سرزمین 
بوده اند.ادقی با اشــاره به حماسه آفرینی های زنان در تاریخ این سرزمین گفت: 
اغلب جانفشــانی بانوان در ایران قبل ازانقاب اســامی، جنبه فردی و شخصی 
داشته است و به نقش و جایگاه زن در قالب سازمان و نهادی مستقل و یا مکمل 
اقتدار یک سرزمین پرداخته نشده است.معاون منابع انسانی وزارت دفاع با بیان 
اینکه پیروزی شکوهمند انقاب اسامی و جمهوریت ایران عزیز، عرصه فعالیت 
بانوان این سرزمین در زمینه های علمی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی و 
... را رشــد و توســعه داد یادآور شد: حمایت، پشتیبانی و نقش پررنگ بانوان در 
روند پیروزی انقاب اســامی و سپس 8 سال دوران دفاع مقدس بیش از پیش 
نمایان شــد و ماهیت جمهوریت و مردم ساالری دینی ایران اسامی فضا، بستر 
و زیر ســاخت هــای الزم را  برای از قوه به فعــل درآوردن ظرفیت و توانمندی 
های بانوان ایرانی بســط داد.وی ادامه داد: مصداق عینی این موضوع کسب رتبه 
هــای علمی بانوان در المپیادهای نجوم، فیزیک، ریاضی و همچنین ایســتادن 
بر ســکوی قهرمانی جهان و المپیک در آوردگاه های ورزشــی است که پیش از 
انقاب اسامی نمودی از آن را مشاهده نخواهید کرد.صادقی در ادامه با اشاره به 
سیاست های جذب بانوان نخبه در حوزه های حساس پدافند زیستی، پزشکی، 
بیوتروریســم وزارت دفاع و همچنین حوزه های لیزر و علوم شناختی با رعایت 
جایگاه، منزلت و اکرام زنان تصریح کرد : امروز بانوان و دختران ایران اسامی در 
وزارت دفاع مسئولیت طرح ها و پروژه هایی را در دست دارند که حضور آنان را به 
ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است.معاون منابع انسانی وزارت دفاع با اشاره به 
دستاوردهای وزارت دفاع در عرصه های گوناگون که بخشی از آنان از دریچه ی 
رسانه برای مردم اطاع رسانی شده است گفت: در بسیاری از این آثار و رهاوردها، 
نقش آفرینی های بانوان متخصص، مؤمن و متعهد وزارت دفاع قابل چشم پوشی 
نیست؛ بانوان مجرب و دانشمندی که به رغم دارا بودن تخصص های علمی و فنی 
و در ســطوح عالی به جهت حساسیت باال و رعایت موارد امنیتی در گمنامی در 
عرصه های  پژوهش، برنامه ریزی،الکترونیک، برق، هوافضا، نرم افزار، حوزه های 
ستادی و پزشــکی،  طراحی، ساخت و تولید محصوالت و سامانه های دفاعی و 

نظامی کشور پررنگ ظاهر شده و به معنای واقعی کلمه خوش درخشیده اند. 

وزیر کشور: 

درتحلیلهایجمعیتیدچاریکاشتباهبزرگشدهایم
تهــران - ایرنا - وزیر کشــور با اشــاره به آمار نــرخ باروری 
گفــت: اکنون در بحران جمعیتی قرار داریم و در تحلیل های 
جمعیتی دچار یک اشتباه بزرگ شده ایم.به گزارش خبرنگار 
ایرنا، احمد وحیدی روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی 
ثبت احوال)سوم دی ماه( و رونمایی از پایگاه اطاعات خانوار 
و برخی طرح های هویتی کشــور با اشاره به روز ملی سازمان 
ثبت احوال افزود: باید در گذشته تحلیل های درست جمعیتی 
ارائه می شــد تا االن با این بحران مواجه نباشیم و هشدار به 
موقــع داده نشــد و ما زمان زیادی را در این مورد از دســت 
داده ایم و باید تاش های زیــادی انجام دهیم که این بحران 
جمعیتی را جبران کنیم.وزیر کشــور ادامه داد: سازمان ثبت 
احوال باید تحوالت جمعیتی را پایش کرده و به دستگاه های 
مختلف این تحلیل ها را ارائه دهد تا دستگاه های تصمیم گیر 
براســاس تحلیل ها برنامه ریزی و سیاستگذاری داشته باشند.

وحیدی اظهارداشت: ســازمان ثبت احوال از نظر قدمت یک 
سازمان قدیمی است اما از نظر کارکرد یک سازمان به روز است 
ســازمان ثبت احوال با سن بیش از یکصد سال با بکارگیری 
فناوری های روز، همگام با تحوالت روز یک ســازمان پیشرو 
اســت.وی ادامه داد: ســازمان ثبت احوال همــواره باید یک 
سازمان پیشرو دانش بنیان و بهره ور با توجه به موقعیت های 
خود باشد؛ کارکردهای ســازمان ثبت احوال بسیار ارزشمند 
اســت؛ اصوال اطاعات جمعیتی برای هر کشــور از اطاعات 
زیربنایی و مهم محسوب می شــود و اگر آمایش سرزمین را 
یک رکن مهم برای همه تحوالت و پیشرفت و توسعه درنظر 
گیریم، یک رکن مهم این آمایش، مقوله جمعیت است که در 
سازمان ثبت احوال شکل می گیرد و هر برنامه ای که به مسائل 
هویتی مربوط می شــود در سازمان ثبت احوال انجام می شود.

وحیدی با اشــاره به پایگاه سببی و نسبی ثبت احوال گفت: 

شناسایی ریشه های هویتی و تاریخی ما بسیار مهم است و در 
سازمان ثبت احوال شکل می گیرد. در این سازمان، ریشه های 
تاریخی و هویتی افراد شــکل می گیرد و امیدواریم بتوانیم از 
این طریق به گذشته های دورتر هم برگردیم بنابراین این مرکز 
هویتی بســیار حائز اهمیت اســت که ما را به تاریخ می برد و 

گذشته ها را می تواند برای ما روشن کند.

مهاجرت، هرم جمعیتی را نامتوازن کرد
وزیر کشــور با اشاره به مســئله مهاجرت گفت: برخی از این 
مهاجرت ها ممکن اســت الزم باشــد اما بخشی از مهاجرت 

ها ضروری نیســت؛ از جمله مهاجرت از روســتا به شهرهای 
کوچک و از شــهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و از آنجا به 
کانشهرها و ما اکنون با هرم جمعیتی نامتوازن روبرو هستیم 
و این تحلیل ها باید در گذشــته انجام می شــد تا با مشکل 
هرم جمعیتی نامتوازن روبرو نباشــیم. این تحلیل ها می تواند 
سیاست های کان کشــور را تحت تاثیر قرار دهد.وی تاکید 
کرد: معتقــدم باید اطاعات هویتی هر فرد با اطاعات مکان 
محور فرد همراه باشد.وزیر کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از 
قوانین دیگر هم برای اجرای صحیح، نیازمند اطاعات دقیق 
ســازمان ثبت احوال اســت. به طور مثال تشویق هایی برای 

فرزندآوری در شــهرهایی با نرخ بــاروری دو و نیم و اجرای 
این مشــوقات موکول بود به اطاعات سازمان ثبت احوال که 
اکنون این اتفاق در مدت زمان کوتاه افتاده اســت.وی ادامه 
داد: ســازمان ثبت احوال با آحاد مردم ارتباط دارد و از سوی 
دیگر یک سازمان حکومتی است و شاید یکی از مردمی ترین 

سازمان ها، سازمان ثبت احوال است.

تعداد افراد دارای تابعیت مشــکوک  زیر 100 هزار نفر 
است

وزیر کشور در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه تعداد افراد دارای تابعیت مشــکوک زیر ۱۰۰ هزار نفر 
اســت، گفت: قرار بر این است که سازمان ثبت احوال به این 
افراد به طور موقت کارت شناسایی و هویت دهد.وحیدی درباره 
اقدامات ســازمان ثبت احوال برای افــراد فاقد اوراق هویتی 
افــزود: با توجه به اینکه در مورد ایرانــی بودن یا نبودن این 
افراد محل تردید وجود دارد و باید مراحلی طی شود و ممکن 
اســت این فرایند طوالنی باشــد؛ بنابراین قرار بر این شد که 
سازمان ثبت احوال به این افراد به طور موقت کارت شناسایی 
و هویــت دهد تا کارهای روزمره آنهــا برای دریافت خدمات 
دچار مشکل نشود تا در زمان مناسب با قطعیت یافتن هویت 
ایرانی آن ها، شناسنامه و کارت ملی برای این افراد صادر شود.

براساس گزارش خبرنگار ایرنا، در این مراسم از با حضور وزیر 
کشور از »کارت شناسه« افراد فاقد شناسنامه رونمایی شد و 
به چند نفر از این افراد کارت شناسه تحویل داده شد همچنین 
رونمایی و افتتاح پایگاه اطاعات خانوار )روابط سببی و نسبی 
( و رونمایی از ســامانه تشخیص چهره سازمان ثبت احوال و 
ایجــاد اداره کل امنیت فناوری اطاعات و فضای مجازی این 

سازمان از دیگر برنامه های امروز بود.

حســین امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه در حاشــیه 
نشســت بغداد ۲ با جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپــا دیدار و گفتگو کرد، امشــب )جمعه( دوم 
دی ماه در توئیتر نوشــت: در دیدار با آقای بورل در مورد 
برداشتن گام های نهایی توافق، موافق بودیم. پنجره توافق 
از ســوی ایران باز اســت، اما نه برای همیشه.به گزارش 
اقتصادآناین، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در 

حاشیه نشســت بغداد ۲ با جوزپ بورل مسؤول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو کرد،  )جمعه( دوم 
دی ماه در توئیتر نوشــت: در دیدار با آقای بورل در مورد 
برداشــتن گام های نهایی توافق، موافق بودیم.وی تصریح 
کرد: پنجره توافق از ســوی ایران باز اســت، اما نه برای 
همیشه.رییس دستگاه دیپلماســی اضافه کرد: بر راه حل 

سیاسی در اوکراین تاکید کردم. 

امیرعبداللهیان: 

پنجره توافق از سوی 
ایران باز است اما نه 

برای همیشه
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به این شیوه از جزئیات دریافت سود سهام عدالت مطلع شوید
تسنیم نوشت:روش های آگاهی از جزئیات واریز مرحله نخست سود سهام عدالت در سالجاری اعالم شد.معاونت فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات( اعالم کرد: مشموالن سجامی سهام عدالت برای اطالع از مبلغ واریز سود سهام سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ خود می توانند به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه 
به نشانی ddn.csdiran.ir مراجعه کنند.در این راستا سهامداران عدالت پس از ورود به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه می توانند با کلیک بر روی گزینه تاریخچه سود سهام عدالت مبلغ 
سود دریافتی خود را مشاهده کنند.همچنین سهامدارانی که سجامی نشده اند نیز می توانند با مراجعه به تارنمای sahamedalat.ir و یا تماس با مرکز تماس ۱۵۶۹ داخلی یک، نسبت به 
واریز سود سهام عدالت خود مطلع شوند.شایان ذکر است مرحله نخست واریز سود سهام عدالت به ۴۳ میلیون و ۷۴۰ هزار نفر ایرانی از صبح روز چهارشنبه گذشته از طریق شبکه بانکی 
آغاز شده است و در این مرحله، سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارند به ترتیب ۵۱۰، ۵۵۵ و ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی 

در اختیار دارند، مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود علی الحساب دریافت می کنند.

 نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲
 حداقل حقوق و مزایا کارگران چقدر

 خواهد بود؟ 
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دستمزد 
کارگران گفت:مبنای تعیین دستمزد فقط ماده ۴۱ است که باید تأمین کننده 
معاش و هزینه های زندگی باشد.به گزارش تسنیم، محمدرضا تاجیک, نماینده 
مجمع عالی نمایندگان کارگران در شــورای عالی کار، درباره دستمزد کارگران 
گفت:کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ســاعات تعیین شده قانونی 
به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شــده جدید پرداخت ننمایند  و در 
صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شــده و حداقل مزد جدید 
می باشد.نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در ماده ۴۱قانون کار شورای 
عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد 
تورمی که از طرف بانک مرکزی اعالم می شود  ، مشخص نماید اما به صراحت 
اعالم می کند که باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط 
آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تامین نماید. این نماینده کارگری گفت: 
مطمئناً کارفرما می تواند در کنار دســتمزد تعیین شده شورای عالی کار حق 
جــذب یا بهره وری را برای ترغیب یا بازدهی بیشــتر  نیروی کار در نظر بگیرد 
؛ مثالً  در آژانس های مســافرتی به دلیل اینکه کارمندان ترغیب شــوند برای 
جذب مشتری ، درصدی را در صورت جذب به نیروی خود اختصاص می دهند 
.تاجیک با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بند دو ماده ۴۱قانون کار گفت: قانون گذار 
بند۲ ماده۴۱ را گذاشــته است تا دستمزد متناسب با آن تعیین شود. بند۲ماده 
۴۱قانون کار می گوید,معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دســتمزد الزم 

است و باید در نظر گرفته شود.

بهمنی:
توسعه و پیشرفت در حوزه حمل و نقل ، 
تسهیل در تردد و نفسی است دلپذیر در 

خیابانهای شهر
شهردار کمالشهر در آئین تجلیل از فعاالن حوزه حمل 
و نقل با تاکیــد بر این مطلب افزود: در جهان مدرن 
امروز پیشــرفت و پویایی جوامع به گونه ای مرتبط 
اســت با تالش و کوشش فعاالن عرصه حمل و نقل 
عمومی و این امر اهمیت اقدامات این حوزه را بیش از 

پیش حساستر و بااهمیت تر می نماید.دکتر بهمنی در ادامه افزود: گسترش 
خدمات در حوزه حمل و نقل همگانی شهر ،همواره  مستلزم تقویت و بازبینی 
است چرا که فعالیتهای این بخش مستقیما با رفاه و آسایش در سفرهای درون 
شــهری شهروندان مرتبط و تبعا نقص درخدمات ، موجب نارضایتی و اتالف 
وقت وهزینه گزاف هم برای مدیریت شــهری و هم شهروندان محترم است 
.شــهردار کمالشهر در خاتمه با اشاره به نوسازی ناوگان حمل و نقل همگانی 
کمالشهر افزود:دراین راستا، مدیریت شهری پس از پیگیری هاو رایزنی هایی 
با سازمان حمل بارو مســافر شهرداری کرج ، تعداد۱۲ دستگاه اتوبوس نو را 
جایگزین ناوگان فرســوده نمود ، تا با نوســازی ناوگان حمل  و نقل همگانی 
شهر، گامی موثر در رفع مشکالت شهروندان دراین حوزه برداشته شود.گفتنی 
است در این آئین از پرسنل سازمان حمل و نقل همگانی کمالشهر با اهدای 

لوح ، تقدیر به عمل آمد.

یادداشت

 مدیریت کوسه ای راهکاری برای غلبه 
بر چالش ها

مجید طلیمی رئیس مرکز مطالعات بین المللی مدیریت دانش 
خاورمیانه و کارشناس عالی روابط عمومی و رسانه

 در برخورد با چالش ها و مشکالت زندگی، مدیریتی 
و یا خانوادگی، اگر تســلیم نشوید و با تمرکز بر راه 
حل های برون رفت و برای پیروزی و حل مشکالت 
تالش کنید، پیشرفت خواهید کرد و خود مشکل به 
عاملی برای جهش تبدیل خواهد شد.ژاپنی ها عاشق 

ماهی های تازه هســتند اما آب های اطراف ژاپن سال هاست که ماهی های 
تازه ندارد؛ بنابراین برای غذا رساندن به جمعیت ژاپن قایق های ماهی گیری 
بزرگتر شــدند و مسافت های دورتری را پیمودند.ماهیگیران هر چه مسافت 
طوالنی تری را طی کردند به همان میزان برای بازگشت زمان بیشتری الزم 
بود و اگر بازگشت بیشتر از چند روز طول می کشید، مشتریان مزه این ماهی 
را نمی پسندیدند.برای حل این مساله شرکت های ماهیگیری فریزهایی در 
قایق هایشــان تعبیه کردند.آنها ماهی هــا را گرفته و روی دریا منجمد می 
کردند. فریزها این امکان را برای قایق ها و ماهیگیران ایجاد کردند که دورتر 
بروند و مدت زمان طوالنی تری را روی آب بمانند. اما ژاپنی ها مزه ماهی تازه 
و منجمد را متوجه میشــدند و مزه ماهی یخ زده را نمی پسندیدند.بنابراین 
شرکت های ماهیگیری مخزن هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهی را در 
مخازن آب نگهداری می کردند.با این شیوه ماهی ها تازه می ماندند اما پس 
از کمی تقال آرام میشدند و حرکت نمیکردند آنها خسته و بی رمق ولی زنده 
بودند این ماهی ها نیز مزه جالبی نداشتند زیرا ماهی ها روزها حرکت نکرده 
و مزه ماهی تازه را از دست داده بودند.شرکت های ماهیگیری باید این مساله 
را به گونه ای حل میکردند اما آنها چه طور می توانستند ماهی تازه بگیرند؟

اگر شما مشاور صنایع ماهیگیری بودید چه پیشنهادی می دادید؟
رون هوبارد در اوایل ســال ۱۹۵۰ دریافت »بشــر تنها در مواجهه با محیط 
چالش انگیز به صورت غریبی پیشرفت میکند«. برای نگهداشتن ماهی تازه 
شرکت های ماهی گیری ژاپن باز هم مخازن نگهداری ماهی در قایق استفاده 
می کردند، اما آنها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن میانداختند.کوسه 
چندتایــی از ماهی ها را می خورد، اما بیشــتر ماهی ها با وضعیتی بســیار 
سرزنده به مقصد میرسیدند زیرا برای فرار از کوسه تالش می کردند.در واقع 
هرچه شما باهوش تر، مصر تر و با کفایت تر باشید از حل یک مساله بیشتر 
لذت می برید. اگر به اندازه کافی مبارزه کنید و به طور پیوسته در چالش ها 
پیروز شوید خوشبخت و خوشحال خواهید بود.بپذیریم که گاهی کوسه ها 
برای پیشرفت الزم هستند، پس به جای دوری جستن از مشکالت به میان 
آنها شــیرجه بزنید.البته در ابتدا باید ریشه مشکالت را تشخیص دهید تا در 
مبارزه با آنها به بیراهه نروید و خســته نشوید.پس خاطرمان باشد؛ به جای 
دوری جستن از مشکالت به میان آنها شیرجه بزنید، از بازی لذت ببرید و اگر 
مشکالت و تالش هایتان بیش از حد بزرگ و بی شمار هستند تسلیم نشوید.
ضعف شــما را خسته می کند، به جای آن مشکل را تشخیص دهید.»اگر به 

اهدافتان دست یافتید، اهداف بزرگتری را برای خود تعیین کنید.

زمان امضای موافقت نامه تجارت آزاد 
با اوراسیا اعالم شد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که از ۲۸ دی 
ماه موافقت نامه تجارت آزاد با اوراســیا امضا خواهد شد.به گزارش 
ایســنا، از سال ۱۳۹۷ و در پی مشــکالت ارزی در کشور، واردات 
بیش از ۲۰۰۰ قلم کاال تحت عنوان کاالهای غیرضروری و لوکس 
ممنوع شد. از جمله مهم ترین این کاالها می توان به خودرو، لوازم 
خانگی، پوشــاک و اسباب بازی اشــاره کرد.از طرف دیگر وزارت 
صمت به دنبال انعقاد موافقت نامه های تعرفه تجاری با کشورهای 
مختلف است، اما سوال این اســت که آیا مسئوالن وزارت صمت 
همچنان ممنوعیــت واردات را اولویت قرار می دهند یا تعرفه های 
تجاری مقدمه ای خواهد شــد برای کاهش محدودیت های واردات 
که از ســال ۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است.در این 
رابطه، امید قالیباف در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه ایران با 
اوراســیا در چارچــوب نظام تعرفه ترجیحی هســت، اظهار کرد: 
ایران به اوراســیا ۴۰۰ قلم کاال و اوراسیا به ایران ۵۰۰ قلم کاال را 
تخفیف تعرفه ای داده اند.وی در پاســخ به اینکه اگر در این قرارداد 
و قراردادهای مشابه برخی اقالم مشمول ممنوعیت واردات وجود 
داشــته باشد، تکلیف چیست؟ گفت: در چنین شرایطی اولویت با 
پیمان تعرفه ترجیحی اســت و پیمان اصل قرار می گیرد. بنابراین 
تصمیم ممنوعیت واردات به نظام تعرفه ترجیحی با کشــورهای 
دیگر تعمیــم داده نمی شود.ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در ادامــه اعالم کرد که از هجدهــم ژانویه )۲۸ دی ماه( 
موافقت نامه تجارت آزاد با اوراســیا هم امضا خواهد شــد.به گفته 
وی اوراســیا شامل پنج کشــور با ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت است 
که ســاالنه ۳۰۰ میلیارد دالر واردات دارند. البته در مورد تجارت 
آزاد قاعده هایی دارد و برخی کاالهایی که ممنوعیت واردات دارند 
مثل آثار باستانی، گوشــت خوک و غیره برقرار است. اما در مورد 
ممنوعیت های واردات که به دلیل محدودیت های ارزی وضع شده، 

اولویت با قرارداد با طرف خارجی است.

توصیه و خواهش یک اقتصاددان درباره بودجه سال آینده؛ کسری بودجه را مراقبت کنید

تورمباال،معیشتمردمراسختمیکند
یک کارشــناس اقتصادی اعتقاد دارد: اگر الیحه بودجــه دولت بدون توجه به افزایش 
کسری بودجه تنظیم شود، می تواند برای همین سه ماه پایان سال هم التهاب را بیشتر 
کند.مریم فکری: گفته می شود بودجه ۱۴۰۲ فردا به مجلس خواهد رفت؛ بودجه ای که 
هم اکنون این نگرانی را در شــرایط تورم بــاالی ۴۰ درصد برای اقتصادیون ایجاد کرده 
که آیا کســری بودجه را عمیق تر خواهد کرد یــا دولت تصمیمی جدی برای حل این 
مصیب بودجه ای خواهد داشت. تحلیلگران اقتصادی عنوان می کنند که بودجه ۱۴۰۱ به 
دلیل پیش بینی درآمدهای اقتصادی، دچار کسری عمیق شد. در همین خصوص، وحید 
شقاقی شــهری، اقتصاددان و استاد دانشــگاه می گوید: سال قبل وقتی تصمیمات غلط 
دولت گرفته شــد، هشدار دادم و یکی از تصمیمات اشتباه، افزایش حقوق و دستمزدها 
در برخی زمینه ها یا درآمدهای غیرواقع بینانه بود که در الیحه بودجه دیده شــده بود و 
امســال هم دیدیم که محقق نشد. آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگو با وحید 

شقاقی شهری درباره بودجه ۱۴۰۲ با خبرگزاری خبرآنالین است.

* دولت ســیزهم در ارسال الیحه بودجه 1402 به مجلس تاخیر داشته است. 
به نظر شما ارسال دیرهنگام الیحه بودجه به مجلس، چه تبعاتی برای اقتصاد 

ایران دارد؟
ارسال دیر یا زود الیحه بودجه مهم نیست، مهم این است که الیحه ای به مجلس برود که 
حداقل کسری را داشته باشد و مثل الیحه ۱۴۰۱ نباشد که کسری باالیی داشته و عمال 
غیرواقع بینانه بوده و مشکالت عدیده ای ایجاد کرد که مهم ترین آنها تورم بود.با توجه به 
این که الیحه بودجه هنوز به مجلس نرفته، نمی توانیم درباره محتوای آن صحبت کنیم، 
ولی تمام امید ما این اســت که الیحه ای تدوین شده باشد که کسری حداقلی را برای 
ســال آینده در پی داشته باشد، چون امسال تورم در کشور اعداد باالیی را ثبت خواهد 

کرد و احتماال به نزدیک ۵۰ درصد خواهد رسید.

* گزارش اخیر مرکز آمار نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه به 48.5 درصد 
و تورم ساالنه به 45 درصد رسیده است.

نزدیک به ۵۰ درصد احتماال تورم امســال خواهد بــود. امیدواریم دولت الیحه ای برای 
سال آینده تدوین کند که درآمدها واقع بینانه و هزینه ها نیز با سخت گیری همراه باشد 
تا بتوانیم امیدوار باشیم که کسری بودجه به حداقل برسد و انضباط مالی و بودجه ای در 
کشور حاکم شود؛ در غیر این صورت هر گونه الیحه ای که حکایت از کسری بودجه باال 
باشد، انتظارات تورمی را برای سال آینده افزایش می دهد.اگر الیحه ای که روز یک شنبه 
هفته جاری به مجلس می رود، حداقل ها را نداشــته باشد، می تواند برای همین سه ماه 
پایان سال هم التهاب را بیشتر کند. به هر حال وقتی فعاالن اقتصادی الیحه بودجه را 
بررســی کنند، متوجه خواهند شد که برای سال آینده، یک بودجه مقاوم و واقع بینانه 
هست یا خیر. اگر احساس کنند که الیحه بودجه برای سال آینده با کسری باالیی همراه 
اســت، می تواند دوباره یک موج افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته باشد و عالمت 

منفی را به اقتصاد ارسال کند.

* البته دولت برخالف اظهارات شما، اعتقاد دارد که کسری بودجه نداریم.

مفهوم کسری بودجه این است که وقتی درآمدهای پایدار را با هزینه های پایدار مطابقت 
می دهید، مجبور می شــوید اموال بفروشــید یا اوراق منتشــر کنید. انتشار اوراق مالی 
اسالمی یا فروش اموال برای هزینه های جاری، مصداق کسری بودجه است. برای مثال، 
یک فرد با خانواده اش به رســتوران می خواهد برود و پول ندارد. بنابراین فرش زیر پای 
خود را می فروشــد یا از برادر یا خواهر خود قرض می کند تا با خانواده اش به رســتوران 
برود. اعتقاد من این اســت که رستوران رفتن در زمانی که درآمد ندارید، واجب نیست. 
شما می گویید من کم نیاوردم، اما من می گویم شما باید سال آینده این پول را برگردانی، 
تازه با سودش هم باید برگردانید.بر این اساس، زمانی ما می توانیم بگوییم دولت کسری 
بودجــه ندارد که درآمدهای پایدار و مطمئن، کفاف هزینه های پایدار را بدهد. انتشــار 
اوراق مالی اسالمی یا فروش اموال برای پوشش هزینه های جاری، یک سیاست و راهبرد 
اشتباه است که هم مصداق آینده فروشی است و هم مصداق عدم تعادل هزینه و درآمد. 
این مصیبت اقتصادی ما را در آینده سنگین تر می کند. ما هزینه های جاری را فقط باید 
با درآمدهای پایدار و به خصوص مالیات پوشش دهیم. اگر دولت می خواهد اوراق منتشر 
کند یا اموال بفروشد، فقط برای بودجه عمرانی باید هزینه شود. یعنی خط قرمز کشور 
برای فروش اموال یا انتشــار اورق، فقط برای بودجه عمرانی اســت. در کشور ما نباید 
امــوال را فروخت و با پول آن، هزینه های جاری را پرداخت کرد. با پول انتشــار اوراق 
که نباید حقوق کارمندان را پرداخت. ما فقط می توانیم اموال بفروشیم یا اوراق منتشر 
کنیم؛ آن هم صرفا برای سرمایه گذاری دولتی و بودجه عمرانی و پوشش زیرساخت ها؛ 
نه برای هزینه های جاری.ما دو ســه سال اســت که عادت کردیم اوراق منتشر کنیم و 
با انتشــار اوراق، حقوق کارمندان را پرداخت کنیم. این مصداق آینده فروشــی است و 
خطای راهبردی و مصیبتی اســت که کشور را گرفتار خواهد کرد و کسری های بودجه 

را عمیق تر می کند.

* شما چشم اندازی می بینید که دولت برای سال آینده بودجه ای بدون کسری 
تدوین کند؟

ما تا زمانی که الیحه بودجه را ندیدیم، نمی توانیم قضاوت کنیم. باید اجازه دهیم الیحه 
بودجه منتشر شود و به پیشواز تحلیل بودجه نرویم. زمانی که الیحه بودجه منتشر شود، 
می توانیم راحت تر تحلیل کنیم. شــواهد و تصورات ذهنی را االن نباید در تحلیل های 
کارشناسی دخالت دهیم، فقط می توانیم خواهش، توصیه و تمنا از دولتمردان کنیم که 
کسری بودجه را مراقبت کنند، چون با توجه به این که ۴، ۵ سال است گرفتار تورم های 
باالی ۴۰ درصد هستیم، تداوم این تورم ها معیشت یک ملت را تحت تاثیر قرار می دهد و 
واقعا تداوم زندگی را ناممکن می کند. یکی از مهم ترین ریشه های تورم نیز باید بپذیریم 
که کسری بودجه هایی است که دولت ها ایجاد می کنند. بر این اساس، اگر کسری بودجه 
همچنان برای ســال آینده تداوم پیدا کند، دوباره گرفتاری از حیث تورمی باال را باید 

منتظر باشیم که البته از توان یک ملت خارج است.

* فکر می کنید دولت سیزدهم در مهار تورم چقدر موفق بود؟
ببینید، یکی از ریشه های اصلی تورم، بی انضباطی های بودجه ای دولت است. سال قبل 
هم وقتی تصمیمات غلط دولت گرفته شــد، هشــدار دادم. یکی از تصمیمات اشتباه، 

افزایــش ۵۷ درصــدی حقوق کارگران بود که وزارت کار روی آن اصرار داشــت و یک 
مصیبت برای کشور ایجاد شد. همچنین افزایش حقوق و دستمزدها در برخی زمینه ها 
یا درآمدهای غیرواقع بینانه که در الیحه بودجه سال گذشته دیده شده بود و امسال هم 
دیدیم که محقق نشــد.ما باید به یاد داشــته باشیم که سال آینده امکان دارد که دیگر 
درآمد نفتی باال را نداشته باشیم، چون احتماال قیمت نفت در سال آینده به کمتر از ۷۰ 
دالر خواهد رسید. امسال دورانی بود که قیمت نفت تا ۱۲۰ دالر هم باال رفت و به طور 
قطع در سال آینده قیمت نفت به زیر ۷۰ دالر خواهد رسید. هم به دلیل این که در رابطه 
با جنگ اوکراین و روســیه یک یادگیری در دنیا اتفاق می افتد و هم این که تدابیری در 
دنیا در نظر گرفته می شود که بتوانند قیمت انرژی را کنترل کنند. از این منظر اعتقاد 
دارم که سال آینده قیمت نفت اعداد زیر ۷۰ دالر را خواهد داشت.بر این اساس، احتمال 
این کــه تحریم ها همچنان ادامه پیدا کند، وجود دارد، بنابراین ما نمی توانیم روی منبع 
درآمدهای نفتی حساب ویژه باز کنیم. از این منظر می خواهم بگویم دولت هر الیحه ای 
را هم که می خواهد به مجلس بفرستد، باید مبتنی بر درآمد واقع بینانه مالیات و درآمد 
واگذاری بنگاه ها باشــد.توصیه من این است که از فروش اموال یا از درآمدهای ناپایدار 
نمی شود برای هزینه پایدار عمال خرج کرد. یعنی هزینه پایدار، درآمد پایدار می خواهد. 
می شود برای هزینه های موقتی از درآمد موقتی استفاده کنیم. من امسال دیدم که برای 
مثال، می خواستند حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها را افزایش بدهند؛ این به عنوان 
یک هزینه پایدار بود. اما محل تامین آن را فروش اموال گذاشــته بودند. من گفتم که 
با فروش اموال که نمی توان یک هزینه پایدار ایجاد کرد. وقتی که حقوق اعضای هیات 
علمی دانشگاه یا حقوق معلمان را بخواهید افزایش دهید، این حقوق تا پایان عمرشان 
ادامه پیدا خواهد کرد. نمی شــود که با درآمد ناپایدار، یک حقوق و دســتمزد پایدار را 
تصویب کرد. بر این اســاس، باید مراقبت شود که برای هزینه های پایدار، به درآمدهای 

ناپایدار اتکا کنیم.

* با توجه به این که دولت در حال تدوین برنامه هفتم است و گفته می شود سال 
اول اجرای برنامه هفتم با بودجه سال آینده همزمان است. آیا می شود بودجه 

1402 را بدون برنامه هفتم تصویب کرد؟
چاره ای نیست، این تاخیر اتفاق افتاده است. درست این بود که باید برنامه هفتم نوشته 
می شد. بودجه های سنواتی برنامه های ساالنه برنامه میان مدت هستند. برنامه هفتم، یک 
برنامه ۵ ساله است که برای برنامه ۵ ساله، ۵ برنامه ساالنه می خواهیم. اصول این بود که 
باید برنامه هفتم آماده می شد و بودجه سال ۱۴۰۲ باید اولین برنامه ساالنه برنامه هفتم 
می بود. متاســفانه االن برنامه هفتم آماده نشده و تا این برنامه آماده شود، زمان بر است. 
این برنامه تا تبدیل به قانون شود، چند ماه زمان می برد.سناریو این بود که سال آینده 
بودجه سه دوازدهم در نظر گرفته شود، اما به نظر می رسد با رایزنی ای که بین دولت و 
مجلس صورت گرفته، این مســاله مرتفع شده و دولت هم قرار است الیحه بودجه سال 
آینــده را بدهد. من فکر نمی کنم االن برنامه هفتم بتواند فرآیند تصویب را طی کند و 
مبتنی بر برنامه هفتم، بودجه ۱۴۰۲ داده شــود. االن دی ماه است و این در حالی است 
که بودجه آذرماه باید به مجلس می رفت. حداقل ۱۸ روز از مهلت قانونی دولت گذشته و 

عمال بودجه سال آینده بدون برنامه هفتم مسیر خود را طی خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 
بیان اینکه اگر تا پایان سال بررسی برنامه 
هفتم و بودجه به اتمام نرسد ممکن است 
بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد، 
گفت: تکــرار مدل افزایش حقوق ســال 
گذشــته منطقی نیســت و باید براساس 
مــدل پلکانی معکــوس حقوق ها افزایش 
یابد.به گزارش تسنیم، جعفر قادری عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به سوالی در مورد کلیات 
بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در حال حاضر و 
با توجه به اینکه الیحه بودجه سال آینده 
هنوز به مجلس ارائه نشده است اطالعات 
دقیقی در دسترس نیست اما با استناد به 
مصوبه مجلس شورای اسالمی، بودجه باید 
به صورت دو مرحله ای ارائه شــود.وی در 

ادامه گفت: بر این اســاس ابتدا احکام به 
مجلس ارائه می شود و سپس نوبت به ارقام 
خواهد رسید. از جمله مواردی که می تواند 
مبنای کار مجلس شــورای اســالمی قرار 
بگیرد، سیاست های کلی مربوط به برنامه 
هفتم توسعه است. باید صبر کرد تا برنامه 
هفتم توســعه نیز توسط دولت به مجلس 

ارائه شود.
قادری افزود: در صورت ارائه الیحه بودجه 
از ســوی دولت، مجلس مسیر بررسی آن 
را دنبال خواهد کــرد و در اولین فرصتی 
که برنامه هفتم توســعه از ســوی دولت 
ابالغ شــود، منطقی است که بودجه را در 
همان نقطه بررسی رها کنیم و ابتدا برنامه 
توسعه را به تصویب برسانیم.براین اساس 
می توان به اســتناد برنامه هفتم توســعه 

بودجه ســال ۱۴۰۲ را نیز مورد بررســی 
قرار داد. در نهایت اگر تا پایان سال نتوان 
این مســیر را به اتمام رساند ممکن است 
بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد.

وی در پاسخ به ســوالی در مورد افزایش 
۲۰ درصدی حقوق ها و مدل پیاده ســازی 
آن گفت: افزایــش حقوق بین ۵ درصد تا 
۲۵ درصــد مدلی بود کــه در الیحه ارائه 
شــد و مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرد. 
تا زمانی که الیحه بودجه به مجلس نرسد 
و مدل تعیین شده توسط دولت مشخص 
نشود نمی توان در این خصوص بحث کرد.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به اعالم افزایش 
متوسط ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت 
در بودجه ســال آینده، گفت: البته ممکن 

است مدلی که از سوی دولت ارائه می شود 
در مجلس تغییرات جدی داشته باشد.وی 
در مورد مدل پیشنهادی افزایش حقوق ها 
با توجه به شرایط افزایش حقوق و دستمزد 
در بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: ایراد افزایش 
حقوق ها در ســال ۱۴۰۱ این بود که کف 
حقــوق را تا حدود ۶۰ درصد افزایش داده 
بود اما در رده های بعدی رشد ۱۰ درصدی 
را شــاهد بودیم. تکــرار این مدل منطقی 
نیســت و به نظر می رسد که باید براساس 
مدل پلکانی معکوس حقوق ها افزایش یابد.

قادری با بیان اینکــه مدلی برای افزایش 
حقوق ها در ســال ۱۴۰۱ پیشنهاد شد اما 
برای بررســی و اجرا دیر شده بود، گفت: 
باید مدل مناسبی که براساس آن درصدی 
به کف حقوق هــا اضافه و به تدریج درصد 
افزایش)در حقوق های باالتر( کاهش پیدا 
کنــد تا در نهایت به افــرادی که باالترین 
حقوق را دارند برسیم. به این ترتیب افرادی 
که حقوق حداقلی و متوسطی دارند ضرر 

نخواهند کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

مدل افزایش حقوق ها تغییر می کند

رییس مرکز برنامه ریزی 
امور  ســازمان  مالیاتی 
مالیاتی اظهار داشــت: 
درآمدهــای  ســقف 
مالیاتــی از ۴۵۴ هــزار میلیارد تومان امســال به ۶۸۰ هزار 
میلیارد تومان می رســد که این به معنای رشد ۵۰ درصدی 
در مجموع درآمدهای مالیاتی در ســال آینده اســت.مهدی 
موحدی بک نظر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
مالیات ۶۸۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۲ و نگرانی ها 
درباره افزایش مالیات کســبه و اصناف اظهار داشت: میزان 
مالیات مصــوب در بودجه ســال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۴۵۴ 
هزار میلیارد تومان بوده و در بودجه ســال ۱۴۰۲ طبیعتا با 

توجه به رشد متعارف ارقام کالن بودجه در بخش هزینه ای و 
درآمدی، باید میزان درآمدهای مالیاتی هم افزایش پیدا کند.  
وی تاکید کرد: هنوز جمع بندی نهایی در دولت انجام نشده 
اما فعال نظر دولت بر این اســت که سقف درآمدهای مالیاتی 
دربودجه ســال آینده ۶۸۰ هزار میلیارد تومان باشد بنابراین 
سقف درآمدهای مالیاتی از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان امسال به 
۶۸۰ هزار میلیارد تومان می رسد که این به معنای رشد ۵۰ 
درصدی در مجموع درآمدهای مالیاتی در ســال آینده است.

رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی گفت: 
بخش قابل توجهی از این افزایش ۵۰ درصدی به دلیل تورم 
ســاالنه کشور است که پیش بینی می شود تورم ساالنه باالی 
۴۰ درصد باشــد بنابراین اگر ۱۰ درصد باقیمانده از افزایش 

درآمدهای مالیاتی ناشی از اقدامات مالیاتی در ابعاد مختلف 
باشد به افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی می رسیم. از 
این رو دولت فعال به دنبال  پایه های جدید مالیاتی نیســت و 
پایه جدید مالیاتی در بودجه ســال آینده معرفی نشده است 
و نرخ مالیات همان نرخ ســنوات گذشته است و تالش شده 
صدمــه ای به حوزه تولید و بخش واقعی اقتصاد وارد نشــود.

موحــدی بک نظر ادامــه داد: با توجه به میزان ســهمی که 
درآمدهای مالیاتی در کل هزینه های کشور دارد که این سهم 
به حدود ۵۰ درصد می رســد تالش می شــود این سهم  ۵۰ 
درصدی در سال آینده هم حفظ شــود.وی افزود: البته این 
میزان افزایش درآمدهــای مالیاتی تنها به افزایش نرخ تورم 
متکی نیست و نگاه ما بر این است که معوقات مالیاتی یا فرار 

مالیاتی را به درآمدهای مالیاتی تبدیل کنیم و این درآمدهای 
مالیاتــی با توجه به تجربیات و اقدامات موفق ســازمان امور 
مالیاتی در ســال جاری در حوزه شناســایی فرار مالیاتی یا 
مودیان جدید محقق  شــود.رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی گفت: فرض بر اینکه نتوانیم فرار مالیاتی 
را هم شناســایی کنیم، بخش قابل توجهــی از این افزایش، 
به دلیل رشــد نرخ تورم اســت اما به این دنبال نبوده  که به 
انــدازه نرخ تورم مالیات را افزایــش دهیم بلکه با روش هایی 
و راه حل هایی اقداماتی در جهت شناســایی مودیان جدید و 
کاهش فرار مالیاتی و شناســایی فرصت و ظرفیت های خفته  
مالیاتی درآمدها را افزایش دهیم.موحدی بک نظر تاکید کرد: 
صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی نگران نباشند و قرار نیست 
این افزایش درآمدهای مالیاتی از محل افزایش نرخ ها باشد و 
فعال دولت به دنبال افزایش پایه های جدید مالیاتی نیست  و 
احتمال دارد طبق سنوات گذشته در بخش  هایی از اقتصاد که 
در رکود هستند  کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات اعمال شود.   

رییس مرکز برنامه ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبر داد:

افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲
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گزیده خبر

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
مانور مدیریت شرایط اضطراری در بحران 

های منجر به قطع گاز برگزار شد
مانور افت فشار گاز در اثر سرما در شهرستانهای پارس 
آباد و اصالندوز با همــکاری تیم های عملیاتی درون 
ســازمانی در راســتای آمادگی مقابله با بحران های 
احتمالی برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اســتان اردبیل ، مانور افت فشار گاز در شهرستان 
پارس آباد و اصالندوز از توابع استان اردبیل با هدف آمادگی مقابله با بحران های 
احتمالی و قطعی گاز ناشــی از افزایش مصرف گاز با همکاری کمیته مدیریت 
بحران شرکت گاز استان و نیروهای معین شهرهای گرمی، بیله سوار  و مشگین 
شهر  برگزار شد.میر سعید سید متین، مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در 
جلسه کمیته مدیریت بحران که به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف مانور افت 
فشــار گاز ، برگزار شد؛ اظهار داشت: هدف از اجرای این مانور ایجاد هماهنگی 
، سنجش میزان آمادگی پرســنل در مقابله با حوادث ، قطع جریان گاز، ایجاد 
آمادگی برای انجام واکنش ســریع، مدیریت و عبور از هرگونه شرایط اضطراری 
ناخواسته ، شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و واکنش نیروهای پیشرو در صورت 

بروز حادثه یا افت فشار گاز می باشد.

اجرای دومین مرحله از طرح ساماندهی 
کودکان کار شهر گرگان

معاون محیط زیست زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: ۹ کودک 
کار با حضور مددکار اجتماعی بهزیســتی از تقاطع های سطح شهر جمع آوری 
و ساماندهی شدند.احمد ساالری با اعالم این خبر اظهار داشت: متاسفانه وجود 
کودکان کار در سطح معابر شهری به خصوص تقاطع  های سطح شهر به خطری 
بزرگ برای امنیت جانی کودکان و خودروهای عبوری شــهروندان تبدیل شده 
است. ساالری افزود: عالوه بر مشکالت ترافیکی حضور این افراد سیمای بصری 
شــهری را نیز بر هم زده و ساماندهی کودکان به درخواست به حق شهروندان 
تبدیل شده است. وی ادامه داد: موضوع ساماندهی کودکان کار بر اساس قانون 
بر عهده شهرداری نیست و شهرداری به درخواست شهروندان و بر اساس وظیفه 

اجتماعی خود به این موضوع ورود کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان:
ورزشکاران آذربایجان شرقی ۷۰ مدال و 

عنوان کسب کردند
تبریــز - وحید خــوش زرع: مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شــرقی گفت: 
ورزشــکاران استان امسال در رقابت های مختلف بین المللی، آسیایی و کشوری 
موفق به کسب ۷۰ عنوان و مدال رنگارنگ شدند.حبیب ستوده نژاد اظهار کرد: 
همچنین ۴۰ ورزشکار استان در سال جاری به اردوی 
های تیم های ملی دعوت شدند و بیش از ۴۰۰ برنامه 
و مسابقه ورزشی در طول سال در استان برگزار شد.وی 
به ۲۷ سفر شهرستانی به ۲۱ شهرستان استان و بازدید 
از اماکن ورزشی و دیدار با هیات های ورزشی و سمن 
ها نیز اشاره کرد و گفت: در این دیدارها، مشکالت ورزشی شهرستان از نزدیک 
احصاء و تصمیمات الزم برای رفع آنها در حضور ورزشکاران و روسای هیات ها 
اتخاذ شد.ستوده نژاد به پیشرفت های ورزش استان در سالجاری و حمایت های 

اعتباری دولت سیزدهم نیز اشاره کرد.

در بازدید از پروژه های عمرانی مطرح شد: 
عملیات اجرایی بیش از ۱۰ پروژه عمرانی در 

شهر باغستان مجدد کلید خورد
شــهریار _ نرگس اصالنی _  شــهردار باغســتان از 
عملیات اجرایی بیش از ۱۰ پروژه عمرانی در ســطح 
شــهر باغســتان خبر داد و گفت : امروز شاهد اجرای 
مجدد پروژه های راکد در ســطح شــهر بودیم ، پروژه 
های عمرانی قابل قبول که حدودا بعد از ۶ ماه مجددا 
استارت خورد .وی افزود : بازدیدهای میدانی از روند اجرایی پروژه های شهری، 
در پیشرفت فیزیکی پروژه ها تاثیر بسزایی دارد چرا که امروز شهروندان باغستان 
از حقوق شــهروندی بهره مند هستند و انتظاراتی از مجموعه مدیریت شهری 
دارند لذا بنده و همکارانم در پارلمان شــهری باغســتان در صدد ارائه خدمات 
هر چه بهتر و بیشتر و در خور شان مردم شریف شهر باغستان هستیم.شهردار 
باغســتان ادامه داد : همواره تالش شــده است اعتبارات عمرانی در سطح شهر 
عادالنه توزیع شود ، در این راستا نقاط کم برخوردار شناسایی شده و محالت با 
نیازهای عمرانی و دیگر سرانه ها در اولویت ما قرار گرفته است چرا که به اعتقاد 
بنده مهمترین اولویت مدیریت شهری جلب رضایت شهروندان است و این امر با 

اتمام و تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی میسر خواهد شد.

در نشست صمیمی شهردار، رئیس و اعضای شورای اسالمی با امام جمعه صدرا 
مطرح شد:

همکاری و تعامل بین ادارات شهر می تواند 
مشکالت مردم را به حداقل برساند

به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی شهرداری 
و شورای اسالمی صدرا: دکتر پرنیان شهردار، مهندس 
عزیزی رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر با حضور 
در دفتر حجت االسالم عباس موسوی امام جمعه شهر 
صــدرا دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار دکتر پرنیان 
شــهردار صدرا با بیان اینکه در حال حاضر بار اصلی کار فرهنگی بر دوش چند 
مجموعه در شــهر صدرا می باشد گفت: مجموعه شهرداری آمادگی همکاری با 
ســایر ادارات صدرا همچون شرکت عمران و اداره اوقاف می باشد. پرنیان گفت 
امور فرهنگی باید در ابتدا در ادارات نهادینه گردد و فضاسازی آن نسبت به هر 
مناســبتی انجام شود سپس با همکاری تمامی ادارات در سطح شهر نیز توسعه 
یابد.شــهردار صدرا اظهار داشت: بررسی و حل مســائل و مشکالت حوزه های 
اجتماعی و  فرهنگی با تعامل مؤثر و سازنده بین مسئولین شهر صورت خواهد 
پذیرفت از این رو مجموعه شــهرداری و شــورا آماده همکاری با سایر ادارات و 
نهادها می باشد و همکاری و تعامل بین ادارات شهر می تواند مشکالت مردم را 
به حداقل برساند.مهندس عزیزی رئیس شورای اسالمی شهر با ابراز خشنودی از 
حضور شخصیت علمی و با سابقه حجت االسالم موسوی به عنوان امام جمعه در 

شهر صدرا گفت: بیشترین بار مشکالت شهر بر عهده شورا است.

مواضعی که ژئوپلیتیک انرژی را تهدید می کند
 مشتریان نفت را نترسانیم

نماینده ســابق مجلس با اشاره 
بــه اظهاراتی مبنی بر بســتن 
تنگه هرمز گفت: این اظهارات 
در روابــط اقتصــادی و فروش 
نفــت ایجاد اشــکال کــرده و 
منجر به ترس خریدار می شود، 
اقتصاد ترسو اســت، برای کار 
اقتصــادی باید از امــن بودن 
و مشــتری مداری و کیفیــت 
صحبت شــود، با دعوا کسی کاال نمی خرد این سخنان ضد منافع ملی است.

هدایت اهلل خادمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برخی اظهارات 
گاه و بیگاه مبنی بر بســتن تنگه هرمز و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک انرژی اظهار 
داشت: تنگه هرمز آبراه مهمی است که حمل و نقل انرژی از این منطقه صورت 
می گیرد، بنابراین ما به عنوان یک کشور صادرکننده نفت باید این موضوع را 
در نظر بگیریم که اینگونه مواضع امنیت اقتصادی کشور خودمان را به مخاطره 
می اندازد. یکی از وزرای وقت چندین سال پیش اعالم کرد که اگر نفت ایران 
تهدید شود تنگه هرمز را می بندیم، آن زمان بنده اعالم کردم وزیر نفت باید 
نفت را بفروشــد، وزیر جنگ و دفاع کس دیگری اســت اینگونه نیســت که 
کشوری بتواند تنگه هرمز را ببندد، هرمز یک کانال ارتباطی و اقتصادی است 
و اگر به این نقطه برسیم که آن را مسدود کنیم، یعنی باید یک جنگ اساسی 
را شــروع کنیم. وی افزود: کشور ما نیاز به آرامش دارد، ایران کشوری نیست 
که بخواهد برای منطقه آشــوب ایجاد کند، فقط با این ســخنان  برای نظام 
دردســر درست می شود. همان زمانی که مباحث مربوط به بستن تنگه هرمز 
مطرح شد ما نه تنها تحریم نفت شدیم بلکه تنگه را هم نبستیم چون به این 
سادگی اتفاق نمی افتد و ضرر اصلی را هم خود ما باید متحمل شویم. کسانی 
که این مباحث را مطرح می کنند پای ناوهای امریکایی، رژیم صهیونیســتی 
و انگلیس را به آب های ما می کشــانند. پس این اقدامات شدنی نیست، نباید 
گفته شود و نظر نظام هم نیست، ما وارد جنگ نشده ایم که بخواهیم چنین 
کاری انجام دهیم.این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: امیدواریم روزی بیاید 
که هر کســی در هر مسئولتی قرار دارد از ادبیات همان بخش استفاده کند. 
کســی که در نفت است باید فنی ســخن بگوید و دنبال بازار، فروش نفت و 
توسعه پاالیشگاه باشد، باید دنبال این باشد که نفت را تبدیل به صدها فراورده 
باارزش کند، یا کسی که خودروساز است باید در حوزه صنعت موضع داشته 
باشــد و... مباحث نظامی را به  کسی که نظامی است واگذار کنیم. اکنون در 
کشور ما همه چیز برعکس است، تنگه هرمز به سادگی بستنی نیست و نظام 
هم به این سمت نمی رود مگر اینکه از سوی دشمنان شیطنت شود که البته 
آنها هم چنین ریســکی را نمی پذیرند.وی خاطرنشان کرد: این اظهارات در 
روابط اقتصادی و فروش نفت ایجاد اشــکال کــرده و منجر به ترس خریدار 
می شود. اقتصاد ریسک گریز است، بنابراین برای کار اقتصادی باید از امنیت، 
مشــتری مداری و کیفیت صحبت شود، با دعوا کسی کاال نمی خرد. از همین 
روی این سخنان ضد منافع ملی است. خادمی خاطرنشان کرد: چندین سال 
است که تحریم هستیم و نباید این اوضاع را بدتر کنیم، شورای امنیت ملی و 
وزارت خارجه باید در این موارد صحبت کنند، مثال ســال ۹۹ توافقات برجام 
انجام شده بود اما آنقدر نهایی کردن به تاخیر افتاد که گفتند با زمستان سخت 
اروپا می توانیم هر امتیازی بگیریم اما اکنون فرصت ها را از دســت می دهیم و 
شاید روزی برسد که امتیاز بیشتری هم بدهیم و دنبال توافق باشیم، بنابراین 

امروز زمان آن نیست که این سخنان ضد ملی مطرح شود.

زنگ خطر جدی افزایش مصرف گاز
با شروع فصل سرد زنگ ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور 
به صدا درآمد، موضوعی که در هفته های اخیر بارها با هشدار 
مســووالن همراه بوده، هشــداری که اگر جدی گرفته نشود 
ممکن است چالش های متعددی را در آینده برای کشور رقم 
بزند.به گزارش ایســنا، وجود منابع فراوان قابل استحصال گاز 
طبیعی  و توســعه آن سبب شده تا در دو دهه گذشته عرضه 
گاز طبیعی به منظور تامین نیاز انرژی کشور به طور متوسط 
ساالنه هفت درصد افزایش یابد؛ اما در سوی مقابل برنامه ریزی 
مناســبی برای مهار رشد افسارگســیخته تقاضا و مصرف گاز 
طبیعی در بخشــهای مختلف کشور صورت نگرفته است.علی 
رغم آنکه ایران رتبه ســوم بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی 
در جهان را دارد؛ اما با توجه به شروع افت فشار مخازن گازی 
میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف، چالش جدی 
برای تامین گاز طبیعی در آینده بســیار نزدیک وجود خواهد 
داشت. این موضوع در سالهای اخیر به خصوص در فصول سرد 
ســال با افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش تشدید 
شده است؛ به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد 
لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش بیش از ۵ میلیارد دالر برای 
جبران کمبود گاز توســط نیروگاه ها سوزانده شده است. در 
ســال جاری نیز علیرغم کاهش و بعضاً قطع گاز بخش های 
مختلف صنعت و در مواقعی کاهش صادرات و مصرف مقادیر 
بیشــتر نفت کوره در مقایسه با گذشــته، اعمال خاموشی در 
صنایع و بخش هــای خانگی و تجاری چنــدان دور از ذهن 

نیست.

افزایش مصرف گاز بخش خانگی و تجاری معادل 2 فاز 
پارس جنوبی

آنطــور که جواد اوجی، وزیر نفت به تازگی اعالم کرده مصرف 
گاز در بخــش خانگی و تجاری ۶۰ میلیون مترمکعب در روز، 
معادل ۲ فاز پارس جنوبی نسبت به پارسال افزایش یافته است، 
از همه مردم خواســته شــده برای بهینه سازی مصرف تالش 
کنند.وی با بیان اینکه اقدام های خوبی برای تشویق مشترکان 
هم در نظر گرفته شــده و با هر یــک درصد کاهش مصرف، 
شامل ۳ درصد تخفیف گازبها می شوند و اگر مشترکی نسبت 
به مصرف پارســال خود ۳۰ درصد صرفه جویی داشته باشد، 
گازبهای رایگان خواهد داشــت، اظهار کرد: توصیه می شــود 
مردم پوشیدن لباس های گرم و رعایت دمای رفاه ۱۸ - ۲۱ را 
مورد توجه قرار دهند.به گفته وزیر نفت اکنون روزانه نزدیک 
به ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز)حدود ۷۰ درصد گاز کشور( 

از پاالیشگاه ها و ســکوهای پارس جنوبی برداشت می کنیم و 
آمادگی ۱۰۰ درصدی برای تامین گاز با تدابیر اندیشیده شده و 
انجام تعمیرات اساسی در خطوط لوله، سکوهای برداشت گاز، 

پاالیشگاه ها و ایستگاه های تقلیل فشار وجود دارد.

افزایش محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها
به تازگی غالمرضا کوشــکی، رئیس مرکز کنترل گاز کشور از 
از افزایش میزان محدودیت گازرســانی به صنایع با ادامه روند 
صعودی مصرف گاز در بخش خانگی خبر داد و گفت: صنایع 
عمده شامل فوالد، ســیمان و پتروشیمی ها هستند و میزان 
محدودیت های شرکت ملی گاز متفاوت است، درکارخانجات 
ســیمان حدود ۷۰ درصد، در صنایع پتروشــیمی حدود ۳۵ 
درصــد و در صنایع فوالد حدود ۵۰ درصد نســبت به فصل 
تابستان محدودیت اعمال کردیم.به گفته وی، حدود ۶۵ درصد 
از گاز تولیدی به بخش خانگی اختصاص پیدا می کند که پیش 
بینی شده از اوایل هفته آینده مصرف در بخش خانگی به ۶۰۰ 
میلیون متر مکعب برســد و طبق اعالم هواشناسی در اواسط 
هفته )دوشــنبه و سه شنبه(، کاهش دما در کشور را خواهیم 
داشت از این رو میزان مصرف گاز تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب 

نیز افزایش پیدا می کند. خط قرمزشــرکت ملی گاز، مصارف 
بخش خانگی و تجاری اســت هر ســال با افزایش مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری را شاهد هستیم، وزارت نفت قبل از 
شروع فصل سرما تمهیدات الزم را در نظر می گیرد و سوخت 
جایگزین را به صنایع کشــور اختصاص می دهد و در روزهایی 
کــه افزایش مصرف بخش خانگی اتفاق می افتد متناســب با 
افزایش مصرف محدودیت هایی در بخش صنعتی و نیروگاهی 
کشــور داده می شــود که گاز به بخش خانگی اختصاص پیدا 

می کند.

راهکار چیست؟
در این بین برای گذر از بحــران انرژی می توان با جایگزینی 
وسایل گازسوز با راندمان باال در جهت بهینه سازی مصرف گاز 
گام نهاد، آنطور که اعالم شــده  ۸۰ درصد گرمایش کشور به 
وســیله بخاری تامین می شود، که با تعویض تنها یک میلیون 
بخاری گازسوز دودکش دار راندمان باال )هرمتیک( ساالنه ۶۰۰ 
میلیون مترمکعب در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می شود.

همچنین اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ســاختمان در 
ســاختمان های جدید االحداث و بهســازی و نوسازی تمامی 

ســاختمان های اداری و عمومی دولتی با هدف مصرف کمتر 
انرژی همچنین توســعه و نصب فراگیر کنتورهای هوشمند و 
قرائــت از راه دور با قابلیت قطــع و وصل گاز و برق به منظور 
مدیریــت پرمصرف ها می تواند در این راه موثر باشد.توســعه 
انرژی های تجدید پذیر بادی، خورشــیدی و زمین گرمایی از 
طریق بومی سازی و ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز به عنوان 
راه حــل پایدار و کلیدی. ســرمایه گذاری و همچنین  بهبود 
راندمان نیروگاه های کشــور و تبدیل نیــروگاه های گازی به 
سیکل ترکیبی می تواند نقش مهمی در گذر از شرایط بحران 

انرژی در کشور داشته باشد.

مصوبه ای برای گذر از افزایش مصرف
به تازگی نیز هیئت وزیران همســو با تکلیف مقرر در قانون 
برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر الزم از سوی دولت 
بــرای کاهش ســاالنه پنج درصد از تلفات انــرژی در بخش 
ســاختمان، راهکارهای اجرایی برای کاهش مصرف انرژی در 
ســاختمان ها را تصویب کرد.ارتقای کیفیت ساخت وسازها از 
طریق بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده 
انرژی ساختمان ها از طریق اعمال تشویقی و تنبیهی )گازبها 
و تعرفه برق( و اســتفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه ها 
با هدف افزایــش بهره وری انرژی در ســاختمان ها، از جمله 
دالیل مصوبه یادشده است.بر این اساس، دستگاه های اجرایی 
مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده 
انرژی یادشده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نسبت به 
مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث توســط 
شرکت های ذی صالح برای ساختمان های جدیداالحداث خود 
اقدام کنند.وزارت راه و شهرســازی موظف است با بهره گیری 
از خدمات شرکت های ذی صالح موضوع ماده )۴( قانون نظام 
مهندســی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، 
نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان های جدیداالحداث 
بخش خصوصی به منظــور اطمینان از رعایت کامل الزام های 
مبحث ۱۹ مقررات ملی ســاختمان اقدام کنند. شرکت های 
یادشــده نیز موظفنــد گزارش نظارت خــود را به واحدهای 
ذی ربط وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری ها ارائه کنند.

باتوجه به شرایط پیش رو به نظر چاره ای جز اجرای سیاست 
های مدیریت مصرف وجود نــدارد، هرچند که دولت با ارائه 
طرح های تشــویقی و تنبیهی در این راستا گام برداشته اما 
الزم است که مشترکان نیز نسبت به این مهم هوشیارتر باشند 

تا با چالش های بزرگی مواجه نشویم.
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گزیده خبر

 آغاز عملیات اجرایی اکتشافی 
در پهنه گناباد – بجستان

عملیات اجرایی اکتشافی در محدوده اکتشافی چاه مسی خراسان جنوبی 
در پهنه گناباد – بجســتان آغاز شــد.به گــزارش روابط عمومی مجتمع 
معدنی خراسان جنوبی، صفایی، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس 
شورای اســامی و همچنین نصیری فرماندار گناباد و رئیس اداره صمت 
گناباد در در این مراســم حضور یافتند.نماینده مردم گناباد در این بازدید 
ضمن ابراز رضایت از فعالیت های انجام شــده توسط شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران در استان خراسان رضوی، ابرازامیدواری کرد: با تسریع 
در روند این فعالیت ها به زودی شــاهد نتایج امیدبخش در استان باشیم.

علیرضا جالیان، مجری طرح های اکتشافی خراسان رضوی در این مراسم 
عنوان کرد: با عنایت به واگذاری پهنه اکتشافی گناباد بجستان به مساحت 
تقریبی حدود هزار کیلومتر مربع به شــرکت تهیــه و تولید مواد معدنی 
ایران، اقدامات الزم جهت انجام مطالعات پی جویی و شناســایی در سطح 
پهنه مذکور انجام و منجر به شناســایی ۱۴ محدوده اکتشافی اولویت دار 
شــد.وی از اخذ ۵ فقره پروانه اکتشاف در محدوده های چاه مسی، کاته 

آهنی، چیار، کاته رود گز و بی بی غیبی در سال جاری خبر داد.

با فراهم سازی تمهیدات الزم از سوی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران؛
چهارمین کشتی ایرانی حاوی بار صادراتی 

عازم ونزوئال شد 
چهارمین کشــتی حاوی بار های صادراتــی ایران با 
برنامه ریزی ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسامی 
ایران عــازم ونزوئا شــد.به گــزارش روابط عمومی 
گروه کشــتیرانی جمهوری اسامی ایران، در راستای 
سیاســت های دولت ســیزدهم و با تاکید بر ضرورت 

توســعه صادرات کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی، چهارمین کشتی حاوی 
محموله های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی راهی ونزوئا شد.بر اساس پیش

بینی های صورت گرفته از ســوی گروه کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران 
مقرر اســت کشــتی بعدی حاوی محموله هــای صادراتی ایــران، در صورت 
تکمیل ظرفیت های پیش بینی شــده، بهمن ماه سال جاری روانه ونزوئا گردد.

همچنین کشتیرانی جمهوری اسامی ایران در مکاتبات متعددی که با مراجع 
ذی صاح و اتاق های بازرگانی داشته، آمادگی خود را جهت برقراری خط منظم 
حمل بار صادراتی به کشــور ونزوئا اعام کرده که در صورت اســتقبال تجار 
و صادرکننــدگان ایرانی، امکان برقــراری این خط منظم فراهم بوده و ناوگان 
ملی کشتیرانی محدودیتی در این زمینه نخواهد داشت.بررسی های اقتصادی 
صــورت گرفته حکایت از آن دارد که حمل بار بــه طریق دریایی، تاثیر قابل 
توجهی در حمل بار صادراتی صادرکنندگان ایرانی داشــته و برخی مسیرهای 
پیشنهادی به تجار و صادرکنندگان از طریق ترکیب زمینی و ریلی برای حمل 
بار صادراتی به ونزوئا عاوه بر افزایش مدت زمان حمل بار، منجر به باال رفتن 
هزینه های جانبی نیز خواهد شــد؛ در عین حال کشتیرانی جمهوری اسامی 
ایران در صورت افزایش تقاضا برای حمل بار به مقصد این کشور، به طور قطع 
با به کارگیری کشتی  های دارای تناژ باالتر خود، نسبت به کاهش هزینه حمل 

بار اقدام خواهد نمود.

برگزاری افتتاحیه بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی در 

اصفهان 
 احمدرضا طحانیان،مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: از تمام 
سازمان ها، نهادها، انجمن ها و کانون های تخصصی و 
افــرادی که ما در برپایی این نمایشــگاه یاری کردند 
تشــکر و قدردانی می کنم.  در این نمایشــگاه سعی 

شده با تعریف برنامه های جنبی و آموزشی زمینه ارتقاء کیفی این نمایشگاه را 
افزایش بدهیم تا بهره وری بیشتری را به همراه داشته باشیم.  مهردا مرادمند، 
ریاست ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این مراسم گفت: از دکتر 
طحانیان تشــکر  قدردانی می کنم چرا که با همت زیادی به دنبال برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی هستند. وی با توجه به اهمیت امنیت غذایی افزودند:  
کشــور ما به دلیل کاهش بارندگی و سایر مسائل وضعیت مطلوبی ندارد و جا 
دارد با سرعت و دقت بیشتری کارهای مروبط به کشاورزی و همچنین امنیت 
غذایی را انجام دهیم تا بهره وری بهتری از منابع آب داشــته باشیم. کشاورزان 
ما فهیم و پیشرو هستند و امیدواریم بتوانیم با برداشتن موانع و افزایش بارش 

رحمت الهی افزایش بهره وری را با تکیه به دانش روز داشته باشیم. 

استقبال از فروش خودرو شاهین در بورس کاال؛
  فروش 2 هزار دستگاه خودرو شاهین 

در بورس کاال
 فروش 2 هزار دستگاه خودرو شــاهین که از صبح امروزچهارشنبه 30 
آذر ماه  در بورس کاال آغاز شــده بود، با استقبال مشتریان همراه شد.به 
گزارش ســایپانیوز، عرضه خودرو شــاهین در بورس کاال مورد استقبال 
بــي نظیر متقاضیان قرار گرفت.بر این اســاس با توجه بــه فروش انجام 
شــده، مشــتریان محترم پس از تسویه حســاب با بورس کاال و دریافت 
پیامك از شــرکت ســایپا  می بایســت با مراجعه به وب سایت اینترنتی 
گروه خودروســازی سایپا به نشانی www.saipacorp.com نسبت به 
پرداخت مالیات و عوارض قانوني و سایر فرایند ثبت نام خودرو اقدام کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد
هشدار درباره تبعات سخت گیری بر 

صادرکنندگان
رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران 
می گوید سخت گیری بر صادرکنندگان 
می تواند به کاهش عملکرد کشــور در 
این حوزه منجر شود.به گزارش ایسنا، 
در هفدهمین جلسه کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
تهران »آیین نامه اجرایی تبصره ٦ ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز« و »احکام اجرایی برش یك ســاله از برنامه دیپلماســی 
اقتصادی« مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی 
قرار گرفت.رئیس کمیســیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
تهران در ابتدای این جلســه با اشاره به مشــکات ارزی که پس از 
فروردین سال ۱3۹۷ پدید آمد و متعاقب آن، تشکیل کمیته ارزی در 
اتاق ایران، توضیح داد: این کمیته برای تعامل با دولت و حل مشکات 
ارزی صادرکنندگان راه اندازی شد و در یك تعامل دو سویه برخی از 
مشکات صادرکنندگان برطرف شد.محمد الهوتی به انتقال کمیته 
ارزی به منظور شکل گیری جایگاه قانونی و تضمین اجرای مصوبات 
به ســازمان توسعه تجارت اشــاره کرد و گفت: با تعیین دبیرخانه و 
برگزاری منظم جلســات کمیته اقدام ارزی که با حضور نمایندگان 
سه اتاق و وزارتخانه های مرتبط برگزار می شد، این کمیته موفق شد، 
طی ۹۸ جلسه، مصوبات تسهیل گرانه و خوبی برای رفع مشکل تعهد 
ارزی صادر کند.او در ادامه با بیان اینکه جایگاه کمیته اقدام ارزی با 
اباغ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فروردین ســال ۱۴0۱ ارتقا 
پیدا کرد، افــزود: در آیین نامه اجرایی این قانون، عمًا همه اقدامات 
در حوزه تعیین سیاســت های ارزی و تجــاری به کمیته اقدام ارزی 
واگذار شده اســت. اما این آیین نامه اجرایی در بعضی از موارد دچار 
ضعف های جدی اســت؛ یکی از ایــرادات آیین نامه اجرایی تبصره ٦ 
ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز این اســت که جلوتر از 
قانون حرکت کرده و در زمینه زمان رفع تعهد ارزی و مجرم شناختن 
صادرکنندگان سخت گیرانه تر برخورد می کند. به نحوی که در قانون 
زمان رفع تعهد ارزی، یك سال در نظر گرفته شده ولی در آیین نامه 
مذکور، مهلت نهایی، سه ماه پس از سررسید چهارماهه تعیین شده 
اســت.ضعف دیگری که الهوتی به این آیین نامه وارد دانست، حذف 
ســه اتاق از کمیته اقدام ارزی است. او گفت: در آیین نامه آمده است 
که جلســات کمیته با حضور نماینده بخــش خصوصی و به دعوت 
رئیس کارگروه حســب مورد برگزار می شود که این موضوع به طور 
مشخص خاف قانون است چرا که در قانون به صراحت اتاق  بازرگانی 
نماینده بخش خصوصی تعیین شده اما در این آیین نامه چون نام اتاق 
بازرگانی و اتاق تعاون ذکر نشده، لذا نماینده بخش خصوصی می تواند 
بنا بر سلیقه به جلسات دعوت شود.به گفته رئیس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، جرم انگاری در حوزه صادرات نیز 
سخت گیرانه تر شده است و عدم برگشت ارز صادرکنندگانی که بیش 
از 3 میلیون یورو صادرات داشته باشند، از زاویه قاچاق ارز و پولشویی 
جرم انگاری شده است. بر اساس اعام سایت اتاق تهران، وی گفت : 
یکی دیگر از ایرادات این  آیین نامه آن است که دبیرخانه کمیته اقدام 
ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانك مرکزی انتقال یافته و نگرانی 
از تفوق دوباره سیاســت های ارزی بر سیاست های تجاری در میان 
فعاالن اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ چنانکه، تجربه تلخ کاهش 
صــادرات در دولت قبل که به  همین جهت اتفاق افتاد. نکته دیگری 
که وجود دارد، این اســت که معافیت برگشت ارز صادراتی کمتر از 
30 هزار یورو در متن قانون ذکر شــده، اما در این آیین نامه اختیار 
معافیت به کمیته اقدام ارزی واگذار شده است که به نظر می رسد با 

متن قانون مغایرت دارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس پاسخ داد

توقف همکاری با آلمان برای اقتصاد ایران چه پیامی دارد؟
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و سوئیس می گوید با توجه به نقش مهم آلمان 
در اقتصاد اروپا تصمیم این دولت برای توقف توسعه همکاری ها با ایران می تواند برای 
اقتصاد ما نتایجی داشــته باشد.شــریف نظام مافی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
بررســی عملکرد تجاری ایران و اروپا در سال های گذشــته نشان می دهد که آلمان 
همواره به عنوان شریك اصلی اروپایی اقتصاد ایران مطرح بوده و در سال های گذشته 
چه در حوزه سرمایه  گذاری و چه در صادرات کاال نقشی مهم در این عرصه ایفا کرده 
اســت.وی اضافه کرد: در کنار آن آلمانی ها در بخش هایی از صنعت فعال هستند که 
جایگزین کردنشــان با سایر کشورها دشوار است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی 
اقتصاد این کشور در اروپا بسیاری از اعضای این اتحادیه نیز تصمیمات خود را بر مبنای 
برنامه های آلمان پیگیری می کند. از این رو خبری که روز گذشــته منتشر شد بسیار 
تاســف برانگیز بود و امیدواریم تغییراتی در این رویه اجرایی شود.رئیس اتاق بازرگانی 
مشــترک ایران و سوئیس درباره تصمیمات احتمالی دولت سوئیس در این زمینه نیز 
گفت: سوئیس اساسا کشوری مستقل به شمار می رود که سیاست های خود را نیز بر 
مبنای تصمیمات داخلی پیگیری می کند با این وجود در صورتی که اتحادیه اروپا در 

این زمینه تصمیمی بگیرد احتمال آن وجود دارد که ســوئیس آن را پیگیری کند با 
این وجود اگر بخش قابل توجهی از واردات ما از سوئیس به مواد غذایی و دارو مرتبط 
اســت، نمی توان انتظار داشــت که در این حوزه الاقل در کوتاه مدت تغییر بزرگی به 
وجود بیاید.نظام مافی درباره چگونگی پیگیری سیاســت توسعه روابط تجاری با اروپا 
در شرایط تحریم نیز توضیح داد: در این سال ها این طور نشان داده شده که رابطه ما 
با اروپا پیش از آنکه بر مبنای تجارت و اصول اقتصادی دنبال شــود بیشتر به مسائل 
سیاسی مرتبط است از این رو تا زمانی که این مسائل برطرف نشود تصور آنکه بتوانیم 
در کوتاه مدت تجارت مشترک با اروپا را گسترش دهیم قدری دشوار خواهد بود. این 
درســت است که اروپایی ها با خروج ترامپ از برجام موافق نبودند اما از آن زمان تا به 
امروز شــرایط بسیار پیچیده تر شده و در صورتی که ما بتوانیم برجام را احیا کنیم یا 
عضویت در FATF را نهایی کنیم پس از آن باید با عبور از این پیچیدگی ها شــرایط را 
برای توســعه روابط با اروپا مهیا کنیم.به گزارش ایسنا وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه 
با اشاره به تعلیق توسعه همکاری ها با ایران عنوان کرد که این تصمیم به دلیل آنچه 

»رفتار ایران با معترضان در این کشور« می خواند، اتخاذ شده است.

کارشــناس مبــارزه با مفاســد اقتصادی 
عملکرد ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را 
ضعیف عنوان کرد و گفت: متأسفانه ستاد 
در قبال وظایف خود پاســخگو نیســت و 
30 درصد از تجارت کشور قاچاق است.به 
گزارش خبرنگار مهر، آمارهای ستاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز از ۱2.۵ میلیارد دالر 
واردات غیررســمی یا همان قاچاق کاال به 
کشور حکایت دارد، این در حالی است که 
برآوردها و آمارهای غیررسمی، به بیش از 
2۵ میلیــارد دالر هم می رسد.ســید جواد 
حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس میزان قاچاق کاال در کشور را ساالنه 
2٦ میلیارد دالر عنوان می کند. از ســوی 
دیگر، علیرضــا مناقبی رئیس هیئت مدیره 
مجمع عالــی واردات ایران نیــز در اظهار 
نظری، میزان قاچاق کشــور را بیش از 30 
میلیارد دالر دانسته است.همچنین حسین 
ساح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
در همایش مبارزه با فســاد، میزان قاچاق 
کشــور را حدود یك ســوم واردات عنوان 
کرد، از آنجا که در ســال ۱۴00 بر مبنای 
آمار رسمی گمرک، حدود ۵3 میلیارد دالر 
واردات رسمی داشته ایم، لذا مطابق با اظهار 
نظــر وی ارزش کاالهای قاچاق حدود 2۷ 

میلیارد دالر برآورد می شود.

متأسفانه آخرین رقم اعامی ستاد مربوط 
به سال ۱3۹۸ بوده و از آن سال تا به امروز، 
رقمی از سوی این نهاد عنوان نشده است، 
ازآنجایی که میزان واردات در ســال ۱۴00 
برابر بــا ۵2 میلیــارد و ۹۹٦ میلیون دالر 
بوده است در نتیجه در سال ۱۴00 حداقل 
یك پنجم و حداکثر یك چهــارم کاالهای 
وارداتی به کشور از طریق قاچاق وارد کشور 
شده است.از سوی دیگر بر اساس اظهارنظر 
مســئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
حجم قاچاق معکوس یــا خروجی نیز در 
ســال ۹۸، حدود ۵.۵ میلیــارد دالر بوده 
است و با درنظرگرفتن این نکته که در سال 
گذشــته ۴۸ میلیارد و ۴۴0 میلیون دالر 
کاال به صورت رســمی از کشور خارج شده، 
می تواند گفت حدود ۱0 درصد از کاالهای 
صادراتی به صــورت غیرقانونی و از طریق 
قاچاق از کشــور خارج می شــود.باتوجه به 
ارقام گفته شــده و تجمیع ارقام صادرات و 
وارداتی در نتیجه ساالنه 20 الی 30 درصد 
از تجارت ایران به صورت غیررســمی و از 

طریق قاچاق صورت می گیرد؛ الزم به ذکر 
است، اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق به صورت 
دقیق قابل ماحظه نیســت و درصورتی که 
قانون به شکل دقیق اجرا شود و اقام کوله 
بــری، ته لنجی، اظهار خاف واقع و … نیز 
در آمارها لحاظ شــود، می توان گفت بیش 
از 30 درصد از تجارت )واردات و صادرات( 
ایران قاچاق است.ســهم بــاالی قاچاق در 
تجارت کشــور اصًا پذیرفتنی نیســت و 
باید علت را در عملکرد نهادهای مســئول 
یعنی ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
جست وجو کرد.مرصاد شهرودی، کارشناس 
و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
در گفت وگو با خبرگــزاری مهر با انتقاد از 
عملکرد ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نسبت 
به آمارهای قاچاق کشور نیز بی تفاوت است 
و با فــرض درنظرگرفتن آمارهای ســال 
۱3۹۸ و کمترین آمار اعامی یعنی قاچاق 
۱2.۵ میلیــارد دالری، حدود یك چهارم از 
واردات کشــور قاچاق بوده است و مسئول 

مستقیم این امر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز است.وی ادامه داد: اینکه ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز ارقام میزان قاچاق )ورودی 
و خروجی( به کشــور را اعــام نمی کند، 
بحث برانگیز است، در واقع بر اساس شواهد 
موجود و وفور کاالی قاچاق در بازار احتماالً 
رقم قاچاق بسیار باال بوده و در صورت اعام 
این رقم، هجمه های شدید به این نهاد وارد 
می شود.شــهرودی تصریح کــرد: به عنوان 
نمونه در حوزه لوازم یدکــی خودرو، میان 
آمار اعامی ستاد، وزارت صمت و اتحادیه 
تفاوت فاحش وجود دارد، باوجوداینکه ستاد 
حجم قاچاق لوازم یدک را حدود 2 میلیارد 
دالر عنوان می کند، اما آمارهای غیررسمی 
و شواهد حکایت از قاچاق ۵ میلیارد دالری 
لوازم یدکی دارد.وی افزود: همچنین میان 
آمار قاچاق ستاد و اتحادیه آرایش بهداشتی 
تفاوت وجود دارد، در بازار لوازم آرایشــی 
بهداشــتی بیــش از ۷0 درصــد کاالهای 
موجود قاچاق است، در نتیجه حجم قاچاق 
این بازار نیز بیش از 3.۵ میلیارد دالر است.
به گفته این پژوهشــگر حوزه اقتصادی، با 
این رویه و به دلیل تفاوت آماری میان ستاد 
و اتحادیه هــا در نتیجه می توان حجم بازار 
قاچاق در کشور را حداقل دوبرابر رقم فعلی 

تخمین زد.

20 تا ۳0 درصد از تجارت کشور از 
طریق قاچاق انجام می شود

بــازار خــودرو در پاییــز ۱۴0۱ روند صعودی 
بی سابقه ای داشــت. در طی سه ماه گذشته 
محصــوالت پرفــروش ایران خــودرو به طور 
میانگین باالی ۱00 میلیون و سایپا ۸0 میلیون 
افزایش را به ثبت رســانند.به گزارش ســرویس خودروی اقتصادآناین؛ پاییز امسال 
آرامش ٦ ماهه بازار خودرو را بهم ریخت. ســرد شــدن مذاکرات برجامی باعث شــد 
تــا نرخ دالر که اول مهرماه در کانــال 30 هزارتومانی بود پاییز را با ورود به کانال ۴0 
هزارتومانی به پایان برساند. عدم تحقق وعده واردات خودرو دلیل دیگری بود تا شوک 
جدیدی به بازار وارد شود و قیمت خودروهای داخلی را بیش از ۱00 میلیون تنها در 
سه ماه گران کند. در واقع پاییز ۱۴0۱ خودروهای داخلی را بیش از هر زمانی به کاالی 
سرمایه ای برای حفظ ارزش پول تبدیل کرد که نتیجه آن رکورد زدنی های پی درپی و 
کوتاه شدن دست خریداران واقعی از بازار خودرو بود.کارشناسان نیز از قیمت دالر به 

عنوان دماسنج اقتصاد ایران یاد کردند و پیش بینی می کنند که بازار خودرو با نوسان ارز 
آشفته تر خواهد شد و برفرض تحقق واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی جدید 
را نیز افزایش می دهد.در ادامه قیمت محصوالت ایران خودرو و ســایپا و تغییرات آنها 
طی پاییز ســال ۱۴0۱ )یك مهر الی 30 آذرماه( را می خوانید.قیمت پژو 20٦ تیپ 2 
آخر پاییز امسال ۴20 میلیون بود. این خودرو اول مهرماه 300 میلیون قیمت داشت 
و طی پاییز ۱20 میلیون گران شــده اســت.قیمت پژو 20٦ تیپ ۵ به ۴٦0 میلیون 
رســید درحالی که اول پاییز ۱0۷ میلیــون ارزان تر بود و 3۵3 میلیون تومان قیمت 
داشــت.قیمت پژو 20۷ پانوراما به ۵٦۵ میلیون تومان رسید، درحالی که یکم مهرماه 
۱٦۱ میلیون ارزان تر بود و ۴0۴ فروخته می شد.قیمت سمند EF۷  هفته گذشته به 
۴۴۸ میلیون رســید. این خودرو در معامات اول پاییز  3۵0 میلیون تومان فروخته 
می شد.قیمت تارا دنده ای حوالی ۵۸0 میلیون تومان اعام شد. این خودرو یکم مهر 
۴32 میلیون قیمت داشت و ۱۴۸ میلیون ارزان تر بود.قیمت تارا اتوماتیك طی پاییز 

امسال ۱۴0 میلیون گران شد و از ۵۸0 میلیون به به ۷20 میلیون تومان رسید.قیمت 
دنا اتوماتیك توربو پاس هم حوالی ٦۹0 قیمت خورد که نسبت به یکم مهرماه۱۸۵ 
میلیون تومان گران شــد. این خــودرو اول پاییز ۵0۵ میلیون تومان خریدفروش می 
شــد.قیمت رانا پانوراما پاس به ۴۸0 میلیون تومان رسید. رانا پانوراما پاس اول ماه 
33۵ میلیون بود یعنی ۱۴۵ میلیون ارزان تر.قیمت پراید ۱۱۱ به 230 میلیون تومان 
اعام شــد درحالی که در معامات یك مهر 202 میلیون خریدوفروش می شد.پراید 
۱3۱ نیز 2۱۹ میلیون تومان شد. قیمت پراید ۱3۱ طی یك سه ماه 32 میلیون گران 
شد.قیمت تیبا صندوق دار SX بنزینی 2۴0 میلیون تومان اعام شد و طی سه ماه اخیر 
 EX 3۸ میلیون گران شده است. قیمت این خودرو 202 میلیون بود.قیمت تیبا هاچبك
نیز ٦۱ میلیون تومان افزایش طی سه ماه گذشته به ثبت رساند. قیمت تیبا هاچبك 
با این در بازار آزاد به 2٦۵ میلیون تومان رســید.قیمت کوییك معمولی نیز به 2۸0 
میلیون تومان رســید که به معنی افزایش ۸0 میلیونی طی پاییز امسال است.قیمت 
ساینا S دنده ای  هم 2۸0 میلیون تومان شد. این خودرو یکم مهرماه ٦۸ میلیون ارزان 
تر بود.قیمت کوییك دنده ای R نیز 2۸۵ میلیون شــد، قیمت این خودرو اوایل پاییز 
20٦ میلیون تومان بود یعنی ۷۹ میلیون تومان ارزان تر.قیمت شــاهین ۱۵0میلیون 

افزایش داشت و ۴۹۵ میلیونی شد. درحالی که اول پاییز 3۴۵ میلیون بود.

 دنا اتوماتیک با 185 میلیون افزایش رکورد زد

شیب تند افزایش قیمت ها در بازار خودرو
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گزیده خبر

تسریع ارائه خدمات به صادرکنندگان 
کاشانی

 مدیرعامل و هیات مدیره بانک توســعه صادرات ایران با صادرکنندگان مطرح 
کاشان، در مورد رویه ارائه خدمات این بانک و چالش های موجود گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، دکتر سیدعلی حسینی 
ضمن خوش آمدگویی به صادرکنندگان و رئیس اتاق بازرگانی کاشــان، گفت: 
نیروی انســانی کاربلد و عالقه مند در شــعبه کاشــان از یک سو و توانمندی 
تولیدکنندگان از سوی دیگر زمینه ساز تعامل سازنده بین بانک و بخش تولید 
صادرات محور در کاشــان شده است.حسینی تاکید کرد: دست خدا با جماعت 
است و تفاهم و همکاری بین شعبه بانک توسعه صادرات در کاشان و مشتریان 
به طور حتم منجر به رشــد بخش صادرات این شــهر خواهد شد.وی پس از 
استماع نظرات و پیشنهادات صادرکنندگان حاضر در جلسه بر افزایش سرعت 
عمل در ارائه خدمات از سوی بانک تاکید و اظهار امیدواری کرد که با افزایش 

سرمایه بانک بتوانیم سطح ارائه خدمات و تسهیالت بانک را ارتقا دهیم.

در بازدید معاون شعب بانک صادرات ایران از خزانه بانک مطرح شد:
آمادگی کامل 2000 شعبه برای ارائه خدمات 

مالی در ماه های پایانی سال
همزمان با توســعه خدمات بانکداری غیرحضوری در شــعبه مجازی ســپهر 
)ســامانه شمس( و درگاه های متنوع بانکداری الکترونیک بانک صادرات ایران، 
تمهیدات الزم برای تامین اســکناس مورد نیاز مشتریان به ویژه در ایام پایانی 
ســال اندیشیده شده است.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، معاون 
شعب بانک صادرات ایران در بازدید از اداره کل خزانه داری این بانک، با اشاره به 
خدمات رسانی به موقع به مشتریان و تامین نقدینگی مورد نیاز آنها در نیمه دوم 
سال و به ویژه افزایش تقاضای ریالی سه ماهه پایانی سال، گفت: شیوع دامنه دار 
بیماری کرونا در ســال های اخیر، عامل مهمی برای توســعه زیرســاخت های 
بانکداری الکترونیک و کاهش تمایل عمومی مردم به اســتفاده از اسکناس در 
مبادالت روزمره بوده است با این وجود، بانک صادرات ایران گسترده ترین شبکه 
پول رســانی در شــبکه بانکی را دارد و اسکناس مورد نیاز 2400 شعبه و باجه 

دراقصی نقاط کشور به طور مرتب انجام می شود.

معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بیان کرد:
بانک ایران زمین همگام با صنایع و تولید

به منظور بازدید از شــعب اســتان هــای اصفهان، قم، مرکــزی و چهارمحال 
و بختیاری و دیدار با کارکنان شــاغل در منطقه، معــاون اعتبارات و بانکداری 
شــرکتی با هیئت همراه به این استان ها سفر کردند.به گزارش روابط عمومی؛ 
در این دیدار که با حضور مسعود مهرداد فر معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی، 
محمد حسینی کنارویی مدیر امور شعب استان ها، مدیر امور اعتبارات و رئیس 
اداره نظارت بر اعتبارات مدیر شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی، چهارمحال 
و بختیاری از شعب این استان ها بازدید و با کارکنان دیدار کردند.در ادامه سفر 
3 روزه مدیران ارشــد بانک به اســتان اصفهان، همایش بررسی عملکرد شعب 
منطقه با حضور روســای شعب برگزار شــد و در این همایش معاون اعتبارات 
و بانکداری شــرکتی خدمت رســانی و رفع نیاز مشتریان را اولویت اصلی بانک 
دانســت و اضافه کرد: احترام و تکریم مهم ترین مطالبه مشتریان است و باید از 
امکانات و ظرفیت های موجود بانک برای جلب رضایت آنها استفاده و خدمات و 
محصوالت متناسب با درخواست و نیازهای آنها را عرضه کرد.مهردادفر مشتریان 
را به دو گروه دانش محور و دارایی محور تقسیم کرد و گفت: رؤسای شعب جهت 
بازاریابی باید شــرکت هایی را انتخاب کنند که از ریسک اعتباری کم برخوردار 

باشند و در اولویت قرار دهند تا از ایجاد مطالبات برای بانک جلوگیری کنند.

تحقق شاخص های عملکردی با رویکرد و 
کارکرد کمی و کیفی 

معاون مدیر عامل بانک توســعه تعاون از بررسی وضعیت و راهبری استان ها با 
هدف ارتقای عملکرد بانک خبر داد.سعید معادی معاون مدیر عامل بانک توسعه 
تعاون در کارگاه آموزشــی مدیران ستادی و اســتانی بانک در مشهد مقدس 
اظهار داشــت: واحدهای اجرایی بانک اعم از شــعب و مدیریت های استانی از 
طریق بررسی و اندازه گیری چندین شاخص عملکردی مورد ارزیابی واقع می 
شوند.وی افزود: تجهیز منابع، رشد منابع ارزان قیمت، نسبت مصارف به منابع، 
تســهیالت اعطایی، میزان ضمانت نامه های صادره، ضمانت نامه های تمدیدی و 
 ،npl صدور اعتبارات اســنادی، وصول تســهیالت غیر جاری، کاهش شاخص
کســب درآمد مشاع و غیر مشاع از جمله شــاخص هایی است که در فرآیند 
ارزیابی اســتان ها مورد ســنجش و تحلیل قرار می گیرد.معادی خاطر نشان 
کرد: چهار وضعیت در بررسی عملکرد استان ها قابل مشاهده است، دسته اول 
استان هایی که در تحقق برنامه از ریتم ثابت مثبت یا منفی برخوردار هستند، 
دسته دوم اســتان هایی که در تحقق برنامه از فراز و فرود عملکردی برخوردار 
بوده و نمی توان وضعیت ثابتی در آنها مشاهده نمود، دسته سوم استان هایی که 
از وضعیت ثابت عملکردی و ریتم مشخص برخوردار بوده و در یک بازه زمانی 
افت عملکردی پیدا می کنند و دسته چهارم دارای وضعیت نامناسب و نامتعادل 

بوده و در یک مقطع زمانی از وضعیت رو به رشد بهره مند می شوند.

 تماس با "1554" بانک تجارت بدون 
پیش شماره

بانک تجارت با هدف بهبود و ارتقاء روندهای پیگیری و پاسخگویی به مشتریان 
خــود از طریق مرکز ارتباط مشــتریان ، امکان تماس با این مرکز از سراســر 
کشــور را با شماره 1554 بدون نیاز به پیش شماره فراهم کرد.به گزارش اداره 
روابط عمومی و ارتقاء ســرمایه اجتماعی بانک تجارت، مرکز ارتباط مشتریان 
این بانک با ســاختاری مشتری مدار و خدمت محور در راستای مکانیزه کردن 
کانال های ارتباطی بانک و مشتری راه اندازی شده و شماره چهار رقمی 1554 
نقطه دسترسی به اطالعات انواع خدمات است که بر حسب درخواست مشتری 
ارائه می شود.مشتریان بانک تجارت در تماس با این مرکز می توانند به راحتی 
پاســخ ســواالت خود را در زمینه های مختلف خدمات بانکی دریافت کرده و 
مشــکالت بانکی خود را مطرح و پیگیری کنند. کارشناســان مستقر در مرکز 
ارتباط مشــتریان بانک تجارت با اســتفاده از تلفن، صندوق صوتی، پیام کوتاه 
و پست الکترونیکی به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشتریان هستند.

بانک تجارت در راســتای تسهیل فرآیند تماس مشتریان خود امکان تماس با 
شماره 1554 بدون نیاز به ورود پیش شماره را در تمام نقاط کشور فراهم کرده 
اســت. همچنین شماره ثابت 02188852200 نیز برای ارتباط با این مرکز به 

قوت خود باقی است.

 افزایش فروش ضمانت نامه ریالی توسط
 بانک آینده

فروش ضمانت نامه ریالی در بانک آینده طی مقطع یک ماهه شهریورماه تا مهرماه 
امســال از رشــد 5,5 درصدی حکایت دارد.صدور انواع ضمانت نامه شرکت در 
مناقصه و مزایده، ُحســن انجام کار، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و 
گمرکی در تمام شــعب بانک آینده، امکان پذیر است. رشد قابل مالحظه عملکرد 
بانــک آینده در این حوزه، رضایت پیمان کاران و مجریان پروژه ها را از این بانک، 

در پی داشته است.

هشدار قوه قضاییه نسبت به نداشتن 
بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی به نقل از خبرگزاری 
ایرنا، روز چهارشــنبه در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه آمده است: »در صورت بروز حادثه با وسیله نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه 
شــخص ثالث، عالوه بر پرداخت خسارت، مالک به پرداخت جزای نقدی تا 20 
درصد مجموع خسارت بدنی وارده ملزم خواهد شد. ارائه خدمات نقل و انتقال، 
اخذ کارت سوخت، همکاری با موسسات حمل و نقل بار و مسافر، به این قبیل 
وسایل نقلیه ممنوع است«.به گزارش ایرنا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه با ســه اپراتور مخابراتــی با هدف ارتقای آگاهی های عمومی و 
آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری ها با محوریت کاهش وقوع جرم، 
تفاهم نامه همکاری دارد همچنین از ســال گذشته نیز در قالب »پویش ارتقای 
آگاهی های حقوق جامعه« برای شهروندان پیامک های هشداری ارسال می شود.

بانک های قرض الحسنه در حوزه خدمات 
الکترونیک پیشرو هستند

رضا رزمی گفت: بانکداری فیجیتال تلفیقی از بانکداری فیزیکی و دیجیتال است 
و باید در مســیری حرکت کنیم که وظیفه شعب تنها راهنمایی مشتریان برای 
استفاده از خدمات الکترونیکی باشد. خوشبختانه بانک های قرض الحسنه در این 
حوزه پیشــرو هســتند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
»رضا رزمی« معاون اداره کل ســازمان و برنامه ریــزی بانک با حضور در برنامه 
گفت وگوی اقتصادی »رادیو گفت وگو« به تبیین خدمات بانک  های قرض الحسنه 
و راهکارهایی برای توسعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه پرداخت.رزمی با اشاره 
به اینکه بانک های قرض الحســنه کار بانکداری خــرد انجام می دهند، گفت: بر 
اساس آخرین مجوز بانک مرکزی این بانک ها می توانند تا 200 میلیون تومان به 
اشخاص حقیقی و 500 میلیون تومان به اشخاص حقوقی پرداخت کنند. افزایش 
ســقف مبالغ وام ها از سوی بانک مرکزی حرکت بســیار مثبتی بود.وی افزود: 
وام های ازدواج، فرزندآوری، اشتغال مددجویان کمیته امداد و... نیز جزو تکالیف 
بانک های قرض الحسنه است که با روند بسیار خوبی در حال پرداخت آن هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق: بانک مرکزی باید ریسک نرخ بهره را بررسی کند

چاره ای جز افزایش نرخ سود بانکی نیست
یک کارشــناس مســائل پولی و بانکی بر این باور اســت که 
افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی اجتناب 
ناپذیر است و با این وجود ممکن است این تصمیم بانک ها را 
با مشــکل مواجه کند.نگارعلی_ افزایش نرخ بهره یا نرخ سود 
سپرده بانکی، حربه ای است که دولتمردان از آن برای تقویت 
پول ملی و کاهش تورم در شــرایط تورمی استفاده می کنند؛ 
ایاالت متحده آمریکا نمونه خوبی برای این سیاســت بانکی 
است، ســطح فعلی نرخ بهره در این کشور 4.25-4.5 درصد 
اســت، رقمی که طی چهار جلســه افزایش نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو تعیین شــد و پیش بینی می شود که فدرال رزرو 
در ســال 2023 ســه چهارم درصد دیگر نرخ بهره را افزایش 
دهد. اقدامات فــدرال رزرو در تعیین دقیق افزایش نرخ بهره 
حال موجب شده است که دالر آمریکا از ابتدای سال 2022 تا 
امروز تقویت شود و در حال حاضر به با ارزش ترین ارز جهان 
بدل شود.نمونه ناموفق دستکاری نرخ بهره در راستای تقویت 
ارزش پــول ملی و کنترل تورم، ترکیه اســت؛ رئیس جمهور 
این کشــور، رجب طیب اردوغان، نرخ بهره را پدر و مادر تمام 
شرارت ها عنوان کرده  و بانک مرکزی ترکیه در 20 اکتبر نرخ 
بهره اصلی خود را برای سومین ماه متوالی کاهش داد و از 12 
درصد به 10.5 درصد رساند. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم 
ترکیه در راستای سیاست های غیر معمول رئیس جمهور این 
کشــور به 85 درصد رسیده است که باالترین رقم در دو دهه 
گذشته اســت و آمارهای غیررسمی نیز از تورم سه رقمی در 
این کشور حکایت دارد.کشور ما که چند دهه  است با شرایط 
تورمی مواجه اســت اما تاکنون سیاست های دقیق و درستی 
در راســتای تنظیم نرخ بهره برای کنترل شــرایط تورمی و 
افزایش ارزش پول ملی صورت نگرفته است و حال در شرایطی 
که انبوه نقدینگی به ســمت بازارهای غیرمولد طال،سکه ارز 
وخودرو سرازیر می شوند و حساب بانک ها درحال خالی شدن 
اســت،بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته  است، 
رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهار نظر خود سیاست 
بانــک مرکزی را در راســتای اصالح نرخ ســود، عنوان کرد، 
تصمیمی که اقتصاددانان اجرایی شــدن آن را اجتناب  ناپذیر 

عنوان می کنند.

تقاضا برای خروج دارایی  از بانک ها به اوج رسیده است
کامران ندری،کارشــناس مسائل پولی و بانکی، در گفت و گو با 
خبرآنالین، و با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ بهره یا نرخ 
سود سپرده بانکی در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است؛ گفت:» 
انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده  و مردم در تالش هســتند تا 
دارایی زیادی در بانک نداشته باشند و در نتیجه سپرده های بلند 
مدت به ســپرده های کوتاه مدت و پول تبدیل شــده اند و برای 
بانک ها مسئله آفرین شده است، بانک ها با اوج تقاضا سپرده گذاران 
برای خروج موجودی از ســپرده های بلند مدت مواجه شده اند و 
این کار بانک ها را با مشکل نقدینگی مواجه می کند و در چنین 
شرایطی افزایش نرخ بهره چه در بازار بین بانکی و چه در بانک ها 

اجتناب ناپذیر است.«

بانــک مرکزی خیلی دیــر به فکر افزایــش نرخ بهره 
افتاده است

این کارشناس مســائل پولی و بانکی با اشاره به این موضوع که 
اقدام بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ بهره، اقدامی انفعالی  
اســت؛ گفت:» در حال حاضر بانک ها با موج تقاضای مردم برای 

برداشت از حساب های بلند مدت مواجه شده اند و بانک مرکزی 
به صراحت افتاده اســت تا نرخ بهــره را در حال حاضر باال ببرد 
و ای کاش جای برخــورد انفعالی، بانک مرکزی برخورد فعاالنه 
داشت و تا قبل از اینکه موج خروج دارایی از بانک ها شروع شود 
که کامال نیــز قابل پیش بینی بود، زودتر این اقدام را انجام داده 
بود و شــاید ما در حال حاضر با افزایش این چنینی نرخ ارز در 

بازار مواجه نبودیم.«

اگر نرخ بهره افزایش پیدا نکند چه می شود؟
کامران ندری در ادامه گفت:» افزایش نرخ بهره حتما باید اتفاق 
بیافتد اما این سیاست ظرافت هایی دارد و تعیین نرخ بهره جدید 
چالش آفرین است و برآورد تبعات مثبت و منفی آن نیز چالش 
دیگری اســت که بانک مرکزی باید آن را بررســی کند؛ اما در 
شــرایط فعلی افزایش نرخ بهره باید صــورت بگیرد و اگر بانک 
مرکزی کماکان انفعاالنه در بازار عمل کند، بانک ها با مشــکل 
ذخایــر نقدی مواجه می شــوند و به بانک مرکزی فشــار وارد 
می کننــد تا پایه پولی را افزایش دهد و اضافه برداشــت آنها از 
بانک مرکزی زیاد می شود و مقصراین شرایط نیز تورم و انتظارات 

تورمی باال و غیر فعال بودن سیاســت گذار پولی است.«ندری با 
اشــاره به این موضوع که باید دید افزایــش نرخ بهره آن قدری 
هســت که مردم را از خروج دارایی هــای خود از بانک منصرف 
کند یا خیر؛ گفت:» اگر افزایش در نرخ بهره ناچیز و در حد یک 
تا دو درصد باشــد، ممکن است اثربخشی الزم را نداشته باشد و 
در نتیجه میزان در افزایش نرخ بهره باید آن قدری باشد که در 
تصمیم مردم برای خروج دارایی های خود از بانک اثرگذار باشد.«

خطر ورشکستگی بانک ها را تهدید می کند؟
این کارشــناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که 
آیا خطر ورشکســتگی بانک ها را تهدید می کند، یا خیر؛ گفت:» 
به دلیل شــرایط تورمی بانک ها سرمایه گذاری های عظیمی در 
بخــش های ارز و امالک و مســتغالت کرده اند و بازدهی هایی 
که از این بخش های به دســت می آورنــد، از نرخ بهره ای که به 
ســپرده گذاران پرداخت می کنند باالتر است و حتی اگر بانک ها 
اوراق دولتی را خریداری کرده باشند نیز بازدهی آن اوراق دولتی 
از نرخ بهــره ای که پرداخت می کنند باالتر اســت و در چنین 
شرایطی خطر ورشکســتگی بانک ها را تهدید نمی کند.«وی در 
ادامــه افزود:» اما اگر بانک ها بخش زیــادی از دارایی های خود 
را از طریق وام های با نرخ باال اعطا کرده باشــند و با افزایش نرخ 
بهره باید بهره بیشــتری بپردازند با مشکل مواجه خواهند شد و 
این افزایش نرخ بهره ریسکی در اقتصاد به وجود خواهد آورد که 
به آن »ریســک نرخ بهره« می گویند و بانک مرکزی باید برآورد 
دقیقی از این ریسک نرخ بهره داشته باشد و اگر این محاسبات 
درست انجام نشود، ممکن است بانک ها با مشکل افزایش میزان 
زیان ها مواجه شــوند و این کار باید دقیق و کارشناسی صورت 
گیرد.«ندری در آخر گفت:»  مشکالتی که در حال حاضر بانک ها 
با آن مواجه هستند، در اثر سیاست های غلط خود بانک مرکزی 
در گذشته اتفاق افتاده است و بانک مرکزی در گذشته بانک ها را 
مجبور کرده  است تا وام ها بلندمدت با نرخ بهره 18 درصد اعطا 
کنند و آن نرخ بهره غلط بوده است و افزایش نرخ بهره در شرایط 
فعلی ممکن است بانک ها را به دردسر بیاندازد. اقتصاد ما در حال 
حاضر دارد تاوان تصمیمات غلطی که در گذشته گرفته شده است 

را پرداخت می کند.«

امسال صورت گرفت
افزایش 122 درصدی پرداخت تسهیالت به 

شرکت های دانش بنیان
طی هشــت ماهه امسال به 1۷00 شــرکت دانش بنیان )در قالب 1۷۹ 11 فقره 
تسهیالت( معادل8۹۷.1 هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به هشت ماهه 
1400 معادل 122.۶ درصد افزایش داشته است.به گزارش ایسنا طبق اعالم بانک 
مرکزی، اهم نکات مرتبط با وضعیت تسهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان 
در پایان آبان ماه 1401 به شرح زیر است: مانده کل تسهیالت اعطایی از طرف 30 
بانک به شرکت های دانش بنیان در پایان آبان 1401، معادل 104۶.۶ هزار میلیارد 
ریال  اســت که نســبت به آبان 1400 معادل ۶8.5 درصد افزایش داشته است.
بیشــترین مانده کل به بانک های ملت )1۶1.8 هزار میلیارد ریال(، تجارت )152 
هزار میلیارد ریال ( و اقتصاد نوین )104.3 هزار میلیارد ریال( تعلق دارد.همچنین 
به دلیل ارزیابی ماهانه شرکت های دانش بنیان توسط کارگروه مربوطه در معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تعدادی از شرکت های جدید به فهرست شرکت 
های دانش بنیان افزوده شــده و برخی نیز حذف می شوند لذا بخشی از تغیرات 
در مانده تســهیالت پرداختی به دلیل فوق است.همچنین با توجه به اینکه برخی 
از  شــرکت های عادی پس از اخذ شرایط الزم توسط کارگروه مربوطه در معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان  شرکت دانش بنیان پذیرفته می شوند 
ممکن است بخشــی از مانده مطالبات  شرکت های دانش بنیان فعلی مربوط به 
زمانی باشد که شرکت دانش بنیان نبوده است.طی هشت ماهه 1401  به 1۷00 
شرکت دانش بنیان )در قالب 1۷۹ 11 فقره تسهیالت( معادل8۹۷.1 هزار میلیارد 
ریال پرداخت شــد که نسبت به  هشت ماهه 1400 معادل122.۶ درصد افزایش 
داشته است.- بیشترین تسهیالت طی هشت ماهه  1401 از سوی بانک های ملت 
بــه مبلغ 1۶3.8 هزار میلیارد ریال، تجارت به مبلــغ 13۷.۷ هزار میلیارد ریال و 
صادرات به مبلغ 81.1 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. - در آبان ماه 1401 
به 5۹۷ شرکت دانش بنیان )در قالب 482 1 فقره تسهیالت( معادل 10۹.1 هزار 
میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به آبان ماه 1400 معادل 83.4 درصد افزایش 
داشــته است.- بیشترین تســهیالت طی آبان ماه 1401 از سوی بانک های ملت 
به مبلــغ 20.۷ هزار میلیارد ریال، تجارت به مبلغ 1۶.۹ هزار میلیارد ریال و ملی 
به مبلغ 13.3 هزار میلیارد ریال پرداخت شــده است.گفتنی است؛ برای تهیه این 

گزارش از اطالعات موجود در سامانه سمات استفاده می شود.

کاهش هزینه وام مسکن
هزینه اوراق مسکن نسبت به اواسط آذرماه کمی کاهش داشته است و متاهل های 
تهرانــی برای اخذ این وام باید بیــش از 103 میلیون و ۹00 هزار تومان پرداخت 
کنند.به گزارش ایسنا، بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن حاکی از آن 
اســت که هر برگ اوراق وام مسکن )تســه( در فروردین سال گذشته11۹ هزار و 
300 تومان، در اردیبهشــت ماه 111 هزار و ۶00 تومان و در خرداد ماه نیز 108 
هزار و 500 تومان قیمت دارد.هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر 
سال گذشته 114 هزار تومان، در مرداد سال گذشته 108 هزار و ۷00تومان و در 
شــهریور سال گذشته110 هزار و 200 تومان داد و ستد می شود.این اوراق در ماه 
مهر ســال گذشــته 105 هزار و 300 تومان، در آبان ماه 105 هزار و 500  تومان 
و آذرماه 10۷ هزار و 100 تومان قیمت داشــتند.اوراق تسهیالت مسکن در دی  و 
بهمن ســال گذشته نیز با قیمت های 10۶ هزار و 500 و 105 هزار و ۹00 تومان 
معامله می شــود. این اوراق در سال جاری 108 هزار و 300 تومان قیمت دارد که 
این گزارش بر اســاس همین قیمت نوشته شده اســت.بر این اساس، مجردهای 
ســاکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 
200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 80 میلیون تومان وام جعاله می شود؛ 
لذا برای دریافت 200 میلیون تومان وام باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 108 هزار و 300 تومانی، 43 میلیون و 320 
هزار تومان می شود.همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام جعاله که برای 
آن باید 1۶0 ورق به مبلغ 1۷ میلیون و 328 هزار تومان خریداری کنند، مجموع 
هزینه خرید اوراق به ۶0 میلیون و ۶48هزار تومان می رســد.زوج های تهرانی نیز 
بر همین اساس می توانند تا سقف 480 میلیون تومان شامل 200 میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 80 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ 
بنابراین زوجین باید 800 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 8۶ 
میلیون و ۶40 هزار تومان می شــود که همراه با هزینه 1۷ میلیون و 328  هزار 
تومانی وام جعاله که برای آن باید 1۶0 ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، در 
مجموع باید 103 میلیون و ۹۶8 هزار تومان پرداخت کنند.ســقف این تسهیالت 
برای مراکز اســتان و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 
1۶0 و برای زوجین به 320 میلیون تومان رسیده است و با توجه به اینکه مجردها 
باید 320 و متاهل های ســاکن این شــهرها نیز باید ۶40 برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها باید 34 میلیون و ۶5۶ و متاهل ها نیز باید ۶۹ میلیون و 

312  هزار تومان پرداخت کنند.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر اعم از 
اتبــاع ایرانی و خارجی از حداکثر 500 هزار تومان به پنج میلیون تومان افزایش پیدا 
کرد.به گزارش ایســنا، اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی در بخشنامه ای به اداره 
نشر اسکناس و خزانه این بانک اعالم کرد: بازگشت به نامه شماره 23۷350/01 مورخ 
22/۹/1401 در خصوص بررســی و اظهارنظر راجع به ورود ریال همراه مسافر بیش 
از ســقف مجاز به اطالع می رساند دســتورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نحوه ورود و 
خروج ریال همراه »مسافر« موضوع نامه شماره 11۹03/01 مورخ 22/1/1401 معاون 
محترم حقوقی و امور مجلس تاکنون مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و 

قابل استناد نمی باشد.علی ایحال حسب مصوبه جلسه یکهزار و دویست و چهل و یکم 
شورای پول و اعتبار مورخ 21/۹/13۹۶، ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر 
اعم از اتباع ایرانی و خارجی حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال )50.000.000( بالمانع 
است و به موجب تبصره )5( ماده )2( مکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز »وارد کردن 
خــارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایــج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی 
شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است به شرط 
احراز علم و عمد در مراجع ذی صالح با استناد به قرائن و امارات موجود نیز مشمول 
جریمه تخلف اخیر می شود.«بر این اساس، با عنایت به اینکه در مکاتبات گمرک اعالم 

شــده است برخی اتباع خارجی هنگام ورود به 
کشور حامل مقادیری وجه رایج کشور بیش از 
میزان مجاز بوده انــد عمل ارتکابی در صورت 
احــراز علم و عمد در مراجــع ذی صالح و در 
صورت تشــخیص مراجع یاد شده تخلف بوده 
و مشمول جریمه مورد اشاره در تبصره مذکور 
است.بنابراین، طبق این بخشنامه در حال حاضر 
سقف مجاز ورود و خروج ریال برای هر مسافر 

پنج میلیون تومان شــده، این در حالی است که براساس آخرین اعالم بانک مرکزی، 
پیش از این، میزان ورود و خروج ریال توســط هر مسافر حداکثر تا 500 هزار تومان 

مجاز بوده است.

سقف ورود و خروج ریال برای هر مسافر اعالم شد

اولیــن کنفرانس ملــی تحول دیجیتال بانــک و بیمه با 
مشــارکت وزارت اقتصاد و دارایی، بانک سینا، کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی، پژوهشــکده امور 
اقتصادی و مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 28 آذرماه 
سال جاری در ســالن همایش های کتابخانه ملی برگزار 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این کنفرانس با 
حضور وزیر اقتصــاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و 

جمعی از مدیران حــوزه پرداخت و فین تک با محورهای 
تحول دیجیتال و نقشــه راه نظام بانک و بیمه در ایران، 
نقش نظــام بانک و بیمه در حکمرانی دیجیتالی، چابکی 
نظــام بانک و بیمه کشــور در اکوسیســتم دیجیتال و 
آینده پژوهی نظام بانک و بیمه کشور در مواجهه با تحول 
دیجیتالی برگزار شد.بانک سینا هم راستا با تحوالت حوزه 
بانکــداری و تغییر رویکردها به بانکــداری نوین، تغییر و 

بهبود در برنامه کســب کار را با تمرکز بر این تحوالت به 
ویژه در حوزه بانکداری دیجیتال در دستور کار قرار داده 
است که می تواند جهشی مناسب در عملکردها و افزایش 
ســهم بازار به همراه داشته باشــد.حمایت بانک سینا از 
این همایش در راســتای همسویی با تحوالت، مباحث و 
رویدادهای فناورانه عصر جدید صورت گرفته که مســیر 

بانکداری آینده را ترسیم می کند.

کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه با حمایت بانک سینا برگزار شد
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گزیده خبر

اسنودن: 
سوءاستفاده های فعلی از ابزارهای نظارتی 

کووید-۱۹ را دو سال قبل پیش بینی کردم
ادوارد اسنودن، کارمند سابق افشاگر سازمان اطالعات 
مرکزی و آژانــس امنیت ملی آمریکا در پی انتشــار 
گزارشی در خصوص سوءاستفاده از ابزارهای تجسسی 
مخصوص کمک به مقابله با شــیوع کووید-۱۹ تاکید 
کرد که دو سال پیش خودش این مساله را از قبل گفته 

بود.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه راشاتودی، ادوارد اسنودن، کارمند سابق 
نهادهای اطالعاتی آمریکا در پستی که روز جمعه در توئیتر منتشر کرد به یک 
گزارش منتشــر شده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس درخصوص اینکه همه 
گیری کووید-۱۹ چطور باعث »عادی شــدن جاسوسی علیه شهروندان شده« 
واکنش نشان داد.اسنودن در این پست خود در توئیتر نوشت: »من قبال در اوایل 
سال ۲۰۲۰ درباره این موضوع صحبت کردم و به من گفتند پارانوئید هستم. این 
کار تبدیل به ســنت ما در زمانی که کسی به نتیجه قابل پیش بینی یک روند 
جدید خطرناک اما محبوب اشــاره می کند شده است.اشاره این کارمند مقاطعه 
کار سابق اطالعاتی آمریکا به گزارشــی است که اخیرا از سوی آسوشیتدپرس 
درباره اینکه چطور همه گیری کووید-۱۹ باعث »تسریع و عادی شدن« استفاده 
از ابزارهای ردیابی و تجسسی دولتی علیه شهروندان عادی و فعاالن شده، منتشر 
شد.اسنودن در این پستش لینکی به یک مصاحبه اش در آوریل ۲۰۲۰ با شین 
اســمیت، بنیانگذار رسانه »وایس« قرار داد. او در این مصاحبه پیش بینی کرده 
بود که تدابیر وضعیت اضطراری که برای مقابله با بحران کووید-۱۹ اتخاذ شدند، 
حالت دائمی پیدا کرده و از آنها برای نقض آزادی های مدنی اســتفاده خواهد 
شد.در آن زمان نگرانی از همه گیری بیماری در اوج خود قرار داشت و بسیاری 
از دولتهای سراسر جهان از بابت استفاده از اپلیکیشنهای نظارتی پیشرفته برای 
ردیابــی ابتالها و قرنطینه مردمی که در معرض ویروس قرار داشــته اند مورد 
تحســین قرار گرفتند.اســنودن در این مصاحبه به اسمیت اظهار کرد: »زمانی 
که هر کدام از ما به جهت این روند نگاه کنیم باید به این که کجا قرار داشتیم 
فکر کنیم. و متاســفانه این نوع اختیارات مربوط به وضعیت اضطراری که از دل 
بحران ها زاده می شــوند سابق بر این به شــدت مورد سواستفاده قرار گرفته اند. 
منظــور من این اســت که در ادامه این راه زمانی کــه به این چیزها نگاه کنید 
جالب ترین بخش آن که تاریک است، این است که این وضعیت اضطراری هرگز 
پایان نمی یابد و عادی می شود.«در گزارش آسوشیتدپرس به این موضوع اشاره 
شد که مقامات آمریکایی در راستای سواستفاده هایشان از ابزار ردیابی تلفنهای 
همراه و دیگر فن آوری ها برای متهم ساختن مردم به ارتکاب جرم، جلوگیری از 
ســفر شهروندان، آزار دادن جوامع به حاشیه رانده شده و پیوند دادن داده های 
مربوط به سالمت شخصی به سیستمهای پلیسی و تجسسی استفاده کرده اند.

اسنودن بعد از آن معروف شد که به افشاگری درباره تاکتیکهای تجسسی داخی 
و جهانی مقامات دولت آمریکا که برآمده از دل یک بحران قبلی یعنی حمالت 
تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بودند پرداخت. اسنودن از بابت این که فن آوری 
های مرتبط با همه گیری هم اکنون مورد سواستفاده قرار می گیرند اظهار تاسف 
کرده و هشدار داد: حاال متوقف کردن این روند سخت تر خواهد بود.اسنودن در 
مصاحبه سال ۲۰۲۰، استدالل کرد از آنجایی که همه از اتفاقات حال حاضر می 
ترســند، از فکر کردن به این موضوع که تصمیمات اتخاذ شده چگونه بر آینده 
تأثیر می گذارند غفلت می کنند.او بیان کرد: »آنچه ساخته می شود صرف نظر از 
اینکه چگونه از آن استفاده شود، معماری سرکوب است.« وی افزود: »همچنان 
که اقتدارگرایی گسترش می یابد، همچنان که قوانین وضعیت اضطراری اشاعه 
می یابند، همچنان که ما حقوق خود را قربانی می کنیم، ما در عین حال توانایی 
خود را برای درک این لغزش به ســوی دنیایی کمتر لیبرال و کمتر آزاد قربانی 

می کنیم.«

در پی تیراندازی در پاریس،
اقلیم کردستان عراق کردهای اروپا را به 

خویشتنداری فراخواند
اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه ای حادثه حمله 
به شــهروندان کرد در پاریس را به شــدت محکوم 
کرد.به گزارش ایسنا،  در بیانیه رسمی کابینه دولت 
کردستان عراق آمده: »حمله به شهروندان کرد در 
پاریس را به شدت محکوم می کنیم و به خانواده های 

قربان تسلیت می گوییم و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل می کنیم«.در 
این بیانیه از کردهای ســاکن اروپا خواسته شده که آرامش خود را حفظ و 
خویشتنداری کنند.دولت کردستان عراق تأکید کرده که به نهادهای دولتی 
فرانســه و دستگاه قضائی این کشــور در اتخاذ تدابیر الزم برای حفاظت از 
شــهروندان کرد و برخورد با مهاجمان و دست اندرکاران این حمله اعتماد 
کامل دارد.به نقل از میدل ایســت نیوز، عصر روز )جمعه ۲3 دســامبر( در 
تیراندازی در نزدیکی یک مرکز فرهنگی وابسته به شهروندان کرد در فرانسه 
سه تن کشــته و چند تن زخمی شدند.یک مقام پلیس فرانسه تأکید کرد 
که ضارب دستگیر شده و یک فرد حدود 6۰ ساله است که انگیزه وی برای 
حمله مشخص نیست.در پی این حادثه، کردهای پاریس دست به تجمعی 

زدند که به خشونت کشیده شد.

موضوع افراد دوتابعیتی زندانی در ایران اولویت  جدی واشنگتن است
نماینده آمریکا در امور ایران در اظهاراتی تاکید کرد که موضوع افراد دوتابعیتی زندانی در ایران یک اولویت  جدی برای واشــنگتن است.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در گفت گو با رادیو آزاد اروپا درباره موضوع افراد دوتابعیتی ایرانی- 
آمریکایی که در ایران در بازداشت به سر می برند، آن را یک مساله بسیار مهم در روابط کشورش با ایران توصیف کرد و در اظهاراتی مداخله جویانه 
خواستار آزادی آنها شد. وی با تکرار ادعاها درباره زندانی شدن این افراد گفت: ما به گفت وگوی غیرمستقیم با ایران درباره این موضوع که یک اولویت 
بسیار جدی برای ماست، ادامه داده ایم تا بتوانیم آمریکایی هایی را که برخی از آنها سال هاست به طور ناعادالنه در ایران زندانی هستند به خانه بازگردانیم.مالی افزود: این گفت وگوها 
هیچ گاه متوقف نشده است و تالش  خود را برای بازگرداندن هرچه زودتر آنها ادامه خواهیم داد.نماینده دولت آمریکا در امور ایران همچنین بیان کرد: ما در حال بررسی راه های 

بشردوستانه برای بازگرداندن این زندانیان به خانه هستیم. فارغ از اینکه چه اتفاق دیگری افتاده باشد، این موضوع اولویت ما در رابطه با ایران است.

رزمایش کم سابقه نیروی فضایی 
آمریکا با انگلیس،  کانادا و استرالیا

نیروی فضایی ارتش آمریکا به برگزاری رزمایش مشترکی با نیروهایی 
از ارتش های انگلیس، کانادا و استرالیا با هدف تقویت آمادگی خود 
برای جنگ فرضی در اروپا پرداخته اســت؛ رزمایشی که بزرگترین 
مانور از این نوع در تاریخ آن محســوب می شود.به گزارش ایسنا،  به 
نقل از راشا تودی، واحد موسوم به فرماندهی آمادگی و تمرین فضایی 
 Space در ارتش آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، سه مانور تحت عنوان
Flag ۲3-۱ هــر کدام برای مدت دو روز اوایل ماه جاری میالدی در 
محل پایگاه شریور متعلق به نیروی فضایی آمریکا در کلرادو برگزار 
شدند.سرهنگ آلبرت هریس، مقام ارشد نیروی فضایی آمریکا بیان 
داشــت: این رزمایش ها در راستای توانمندسازی شرکت کنندگان 
برای اجرای تمرین »تکنیک های جنگ مداری، تکنیک های جنگ 
الکترونیکی، تکنیک های اشراف بر حوزه فضا و فرماندهی اطالعاتی« 
برگزار شدند.هریس اضافه کرد: این رزمایش های Space Flag متمرکز 
بر سناریویی مرتبط با فرماندهی اروپای ارتش آمریکا بودند، بنابراین 
ما خواستیم تا مشکل را در این میدان مطرح کرده و قابلیت مان را 
برای کســب پیروزی در این سناریو بر مبنای مسائل مختلفی که 
به این تیم ارائه کردیم، به کار بگیریم.این نخســتین بار اســت که 
نیروی هوا فضای ارتش آمریکا رزمایشــی برای سناریوی جنگ در 
اروپا برگزار می کند، آن هم در شــرایطی که تنش ها بین واشنگتن 
و مســکو بر سر جنگ روسیه و اوکراین  رو به تشدید است. آلبرت 
هریس گفت که برنامه ریزی برای این رزمایش در ماه فوریه گذشته 
یعنی همان ماهی که روســیه عملیات نظامی خود علیه اوکراین را 
آغاز کرد، شروع شد.به نوشته راشا تودی، در این رزمایش سربازان 
وظیفه حل مشــکالت ویژه ســناریوی جنــگ در اروپا، در ضمن 
برنامه ریــزی برای حل ماموریت را پیدا کرده و همچنین رویه هایی 
را با هدف افزایش آمادگی خود برای کســب پیروزی در یک جنگ 
فرضی در این قاره تمرین کردند؛ با این حال سناریوهای دقیق این 
رزمایش همچنان محرمانه باقی مانده اند. ســرهنگ جیسون شرام 
گفت، این رزمایش به نیروهای آمریکایی و شرکای ائتالفی اش این 
امکان را داد تا تاکتیک هــای جنگ فضایی خود را تمرین کنند.او 
بیان داشت: کســب پیروزی در عرصه فضا عامل تقویت توامندی 
مرگبار ائتالف در سایر حوزه های جنگی است. ما در فضا به عنوان 
یــک ائتالف خواهیم جنگید و این فرصت ها برای ســاختن تیمی 
که در زمان ضرورت با هم بجنگند، بســیار ارزشمند است.آمریکا 
با اعطای انواع تسلیحات، تدارکات و سایر اشکال کمک های نظامی 
مانند اطالعات، از اوکراین در جنگ با روسیه حمایت کرده در حالی 
که ادعا می کند مســتقیماً در این جنگ دخالت ندارد. ژنرال جان 
ریموند، رئیس بخش عملیات های فضایی ارتش آمریکا در ماه ژوئیه 
گفت که »قابلیت های تجاری فضا در راستای تامین توانمندی های 
مفید برای اوکراین بسیار مهم بوده است.«یکی از موارد شناخته شده 
از ایــن قابلیت های تجاری، تامین تجهیزات زمینی دریافت داده از 
ماهواره های استارلینک برای اوکراین است. شرکت اسپیس ایکس 
متعلق به ایالن ماســک دسترسی به ســرویس اینترنت پهن باند 
ماهواره ای را برای سربازان ارتش اوکراین ارائه کرده است.کنستانتین 
ورونتسوف، نماینده روسیه، در سخنرانی در یک رویداد فضایی در 
سازمان ملل در ماه اکتبر، نســبت به استفاده آمریکا و متحدانش 
از »عناصر زیرساخت های غیر نظامی فضا، از جمله عناصر تجاری، 
برای مقاصد نظامی« ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که »ممکن است 
این زیرساخت های شــبه غیرنظامی به عنوان هدفی مشروع برای 
یک حمله تالفی جویانه در نظر گرفته می شود.«آمریکا نیروی فضایی 
خود را به عنوان یک شاخه نظامی جداگانه در سال ۲۰۱۹، بیش از 
۵۰ سال پس از امضای معاهده ای با اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس 

بر سر استفاده از فضا برای »اهداف صلح آمیز« تشکیل داد.

تالش مکرون برای کاستن از ارتباط عراق با ایران
رییس جمهور فرانسه گفت که کشورش از ماه آینده پروژه هایی را برای کاهش وابستگی 
عراق به ایران آغاز می کند.به گزارش ایرنا، امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه حضور 
»محمد شیاع السودانی« در نشست بغداد۲ را نشانه موفقیت این نشست دانست و خبر 
داد که در این نشســت نقشه راهی برای اجرای پروژه های مهم عمرانی در عراق تنظیم 
شده است.وی در بازگشت از امان در گفت وگو با چند نشریه از جمله النهار لبنان مدعی 
شد که مسائل عراق و لبنان و سوریه فقط در چارچوب کاهش تأثیر ایران در منطقه قابل 
حل است.به گزارش میدل ایست نیوز، او گفت که از سال ۲۰۲۰ برنامه ای گسترده را برای 
تقویت اقتصاد عراق و اجرای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری به منظور »تقویت استقالل 
این کشور در برابر ایران و افزایش نقش منطقه ای عراق« آغاز کرده است.مکرون گفت که 
پس از بر سر کار آمدن »محمد شیاع السودانی« با پادشاه اردن گفت وگو و وی را متقاعد 
به ضرورت برگزاری این نشســت کرده و او نیز حاضر به انجام این ریسک شده و تأکید 

کرد که حضور السودانی در این نشست نشانه موفقیت آن است و اگر این نشست برگزار 
نمی شــد »عراق دوباره از طرح های منطقه ای دور می شد«.مکرون تأکید کرد که نقشه 
راهی برای همکاری تنظیم شــده که از ماه آینده آغاز می شود و شامل پروژه های مهمی 
در عرصه آب و برق و گاز و توسعه اقتصادی است که همه اینها به کاهش وابستگی عراق 
به ایران می انجامد.وی تاکید کرد که در روزهای آینده نشست مشابهی درباره لبنان نیز 
برگزار خواهد شد و افزود که مهم ترین مساله در لبنان ایجاد راه حل سیاسی و انتخاب 
رییس جمهور و نخست وزیر پاکدســت در لبنان است.مکرون در پاسخ به سؤالی درباره 
نقش حزب اهلل نیز افزود که حزب اهلل در سطح امنیتی در لبنان حضور دارد و نفوذ باالیی 
در قدرت دارد. ضمن اینکه در نهادهای انتخابی هم حاضر است و از »ضعف نظام و نبود 
سازوکار سیاسی برای حل مشکالت استفاده می کند«.وی تأکید کرد که در ماه های آینده 

دست به ابتکار عمل تازه ای درباره لبنان خواهد زد.

مطبوعات رژیم صهیونیستی اعالم کردند، نخست وزیر مکلف این رژیم از زمان پیروزی در انتخابات پارلمانی اخیر به منظور دستیابی به 
توافق عادی ســازی روابط با عربستان تماس های محرمانه ای با ولیعهد این کشور و رئیس جمهوری آمریکا برقرار کرده است.به گزارش 
ایســنا، روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشــت، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان که آماده مذاکره است، شروطی را تعیین کرد که شامل 
حل و فصل روابط با دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و لغو ممنوعیت فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان سعودی به طور کلی و هواپیماهای اف-3۵ به طور خاص 
است که این شرط ممکن است دشوار و شاید غیر ممکن باشد.به نوشته این روزنامه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی به هیچ گونه پیشرفتی در حل و 
فصل مناقشه اسرائیل و فلسطین متعهد نشده اما تأکید کرده است که کرانه باختری را در دوره نخست وزیری خود الحاق نخواهد کرد. او در این زمینه از روش مناخیم بگین، 
ششمین نخست وزیر رژیم صهیونیستی الهام می گیرد که مذاکرات محرمانه ای با مصر در مراکش میان موشه دایان، وزیر خارجه خود و حسن تهامی، مشاور سادات را شروع 
کرد؛ مذاکراتی که زمینه را برای سفر سادات به قدس فراهم کرد.یدیعوت آحارونوت نوشت، امارات پس از دریافت چراغ سبز از عربستان به توافقنامه های ابراهیمی پیوست و 
اگر ریاض چراغ سبز نشان نمی داد این توافق ها صورت نمی گرفت. این روزنامه در ادامه نوشت، پس از گذشت دو سال و سه ماه از امضای این توافق ها سعودی ها متوجه شدند 
که کشورهای امضا کننده به هیچ عنوان متضرر نشده اند و بلکه این تجربه موفقیت آمیز بوده و امکان رفتن به مرحله بعد نیز وجود دارد.روزنامه مذکور نوشت، این جزئیات را به 
نقل از سه منبع مختلف فاش کرده است. براساس این گزارش، شروط آغاز روابط دو طرف دشوار است و امکان دست یابی به یک توافق زیاد نیست؛ اما عربستان توجه ویژه ای 
نشان داده و به نظر می رسد بن سلمان واقعا آماده مذاکره است.یدیعوت نوشت، زیرساخت این مذاکرات فراهم است چرا که اسرائیل و عربستان یک همکاری راهبردی را علیه 
جبهه ضد ایرانی ادامه می دهند و در این رابطه چتر اطمینان خاطر دهنده به کل فرماندهی مرکزی آمریکاست که دفتر آن در قطر قرار دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا میان 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی هماهنگی انجام می دهد اما به گفته منابع آمریکایی دو طرف مدت طوالنی است که وارد تماس های مستقیم شده اند و 
هر دو از نتایج راضی هستند.این روزنامه نوشت که احتماال عربستان در قالب توافق عادی سازی روابط جایگاهی در مسجداالقصی به دست آورد؛ مساله ای که به تیرگی روابط 

میان رژیم صهیونیستی و اردن منجر خواهد شد.

ایالن ماسک ممکن است جانشین خود را در توییتر یافته باشد. استیو دیویس، مهندس سابق شرکت اسپیس ایکس و مدیرعامل سابق 
شرکت بورینگ که شرکت تونل سازی ایالن ماسک است، احتمال دارد به عنوان جانشین ماسک راهی توییتر شود.به گزارش ایسنا و به 
نقل از آی ای، استیو دیویس)Steve Davis( صاحب روح کارآفرینی است، زیرا یکی از مهندسان اصلی سیستم های هدایت در شرکت فضایی 

اسپیس ایکس)SpaceX( و مدیر عامل شرکت بورینگ)Boring( بوده است که وظیفه ایجاد تونل های حمل و نقل در تمام شهرهای بزرگ آمریکا را به دستور ایالن ماسک بر عهده 
دارد. همه اینها ممکن است به این منجر شود که دیویس مدیریت توییتر را از ایالن ماسک بگیرد.دیویس طی دو ماه گذشته در دفتر مرکزی توییتر کار کرده است و به عنوان 
یکی از مشاوران اصلی و قائم مقام ایالن ماسک فعالیت می کند.این مدیر عامل احتمالی توییتر یک مدیر سختکوش و سختگیر است و حتی همسر و نوزاد تازه متولد شده خود 
را بالفاصله پس از تولد اولین فرزندش سر کار آورده است و همه با هم در دفتر کارش خوابیدند.استیو دیویس از ابتدای ساخت و پرتاب مجموعه موشک های فالکون شرکت 
اسپیس ایکس، به عنوان یک دانشمند موشکی زندگی بسیار متنوعی داشته است.وی در حال حاضر در کنار کمک به ایالن ماسک در توییتر، هنوز شرکت بورینگ را مدیریت 
می کند و تالش ایالن ماسک برای رفع ترافیک را با ساخت تونل هایی در زیر شهرهای بزرگ پیگیری می کند. با اینکه این ابتکار هنوز موفقیت آمیز نبوده است، اما بسیاری از 
شهرها به آن فکر می کنند و امیدوار به آن هستند.همانطور که اشاره شد، دیویس در طول دو ماه گذشته در مقر توییتر در سانفرانسیسکو کالیفرنیا ساکن بوده است. او در این 
مدت قائم مقام ایالن ماسک در توییتر بوده و در نبود ایالن ماسک مدیریت می کند.اگرچه هیچ کدام از تغییرات توییتر به دیویس نسبت داده نمی شود، اما او ساعت های زیادی 
کار می کند و همان کاری را انجام می دهد که کارمندان ایالن ماســک انجام می دهند.از مدت زمانی که دیویس در مقر توییتر حضور داشــته است، می توان برداشت کرد که 
ایالن ماسک در حال بررسی استعفای خود است و با وجود این که توییت های مختلفی در مورد جایگزین های احتمالی خود می زند، به نظر می رسد دیویس را از چندی قبل 
برای مدیریت توییتر انتخاب کرده است.برخی از کارهای عجیب و غریب  دیویس همچنان خوراکی برای رسانه ها است. به عنوان مثال او صاحب یک فروشگاه زنجیره ای ماست 
فروشی به نام »مستر یوگاتو« بود که برخی موارد مسخره را به مشتریان ارائه می داد. یکی از این موارد این بود که مشتری می توانست با پرسیدن یک سوال بی اهمیت تخفیف 

بگیرد، اما اگر دیویس به این سوال بی اهمیت پاسخ می داد، مشتری باید هزینه بیشتری برای سفارش خود می پرداخت.

افشای تماس های محرمانه میان نتانیاهو و ولیعهد 
عربستان

مهندس اسپیس ایکس جانشین احتمالی ایالن 
ماسک در توییتر
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دانشمندان برای اولین بار از چهره رامسس دوم، قدرتمندترین فرعون 
مصر که ۳۲۰۰ ســال پیش می زیسته است، رونمایی کردند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از دیلی میل، چهره مقتدر رامسس دوم، قدرتمندترین 
فرعون مصر باســتان برای اولین بار به لطف یک بازسازی علمی جدید 
قابل مشــاهده شده است.دانشــمندانی از مصر و انگلیس با استفاده از 
یک مدل سه بعدی از جمجمه رامسس دوم برای بازسازی ویژگی های 
چهره این پادشــاه مصر همکاری کردند. آنها ســپس روند پیری وی را 
معکــوس کردند و چهره وی را نیم قــرن جوان تر کردند تا چهره او در 
اوج قدرت ظاهر شود.این اولین »بازسازی علمی صورت« قدرتمندترین 
فرعون مصر بر اساس سی تی اسکن جمجمه واقعی او انجام شده است.

سحر سلیم از دانشگاه قاهره که مدل سه بعدی جمجمه را ایجاد کرد، 
گفت که نتیجه این کار، یک چهره به زعم او بسیار خوش چهره را نشان 
می دهد. وی گفت: تخیل من از چهره رامســس دوم تحت تأثیر چهره 
مومیایی او بود. با این حال، این روش بازسازی کمک کرد تا چهره شبیه 
به واقعی او از چهره مومیایی شده وی ایجاد شود.کارولین ویلکینسون، 
مدیر آزمایشگاه بازسازی چهره در دانشگاه جان مورز لیورپول که چهره 
این فرعون را بازســازی کرد، روند علمی این کار را تشــریح کرد. وی 
گفت: ما مدل توموگرافی کامپیوتری)CT( جمجمه را گرفتیم که شکل 
سه بعدی جمجمه را به ما می دهد و سپس می توانیم آن را در سیستم 
کامپیوتری خود وارد کنیم. سپس ما یک پایگاه داده از آناتومی صورت 
از پیش مدل شده داریم که وارد می کنیم و سپس آن را تغییر می دهیم 

تا متناسب با جمجمه شود.

متخصصان تولید عطر گرد هم آمدند و نوعی عطر باســتانی متعلق به 
تمدن بین النهرین را بار دیگر تولید کردند.به گزارش ایســنا به نقل از 
انشــنت اوریجینز،   گروهی از متخصصان تولیــد عطر در ترکیه موفق 
شدند فرمول یک عطر باســتانی بین النهرینی را بار دیگر تولید کنند. 
در ســاخت این عطر ســه هزار و ۲۰۰ ســاله از گیاهان بومی منطقه 
بین النهرین استفاده شده اســت. این عطر اکنون در کلیسای تاریخی 
»ســنت جورج«   واقع در شهر دیاربکر کشور ترکیه به نمایش گذاشته 
شده است.به گفته شهردار »دیاربکر«، تعدادی از نمونه های بازخلق شده 
بطری های عطر چند هزارســاله به همراه نمونه ای از این عطر باستانی 
بین النهرینی برای مردم به نمایش گذاشــته شده است.این عطر که در 
ساخت آن از گیاهان مخصوص بخش های شمالی بین النهرین استفاده 
شــده،   »نیســابا«   نام گرفته اســت. این نام برگرفته از نام الهه گندم 
و نوشــتار بین النهرین است. »نیســابا«   یکی از قدیمی ترین الهه های 
سومری محسوب می شود.»دیاربکر«، خانه تمدن های باستانی بسیاری 
از جمله ســومری، آشــوری،   بابل و هیتی ها بوده اســت. این مکان به 
عنوان یک مرکز مهم برای تولیــد عطر و توقفگاه حیاتی برای تاجران 
عطر محسوب می شد.این عطرهای باستانی بین النهرینی در بطری هایی 
از جنس شیشــه های مخصوص یا محفظه های ســرامیکی نگهداری 
می شــدند. در نمایشــگاهی که اخیرا در »دیاربکر«   برگزار شده است،   
نمونه های بازخلق شده از بطری های عطری به نمایش گذاشته شده اند 
که در کاوش های باستان شناسی کشــف  شده اند. بطری های اصلی در 
یک قلعه سه هزار ساله کشف شــدند که در دوران حکومت امپراتوری 
روم به عنوان پایگاه نظامی مورد استفاده قرار می گرفت. یک متخصص 
سرامیک  و ظروف شیشه ای باســتانی بر ساخت نمونه های مشابه این 

بطری های عطر نظارت داشته است.

بازسازی چهره قدرتمندترین 
فرعون مصر توسط دانشمندان

تولید یک عطر 3200 ساله

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بارش برف در شهر مسکو روسیه/ رویترز

رم 1500TRX هاووک ادیشن؛ ابروانت اسپرت 
زمانی که رم TRX ۱۵۰۰ به عنوان خودروی مدل ۲۰۲۱ معرفی شد قیمت پایه ۶۹۹۹۵ دالری داشت. این وانت پیکاپ پرقدرت 
و پرفورمنس به طور قابل توجهی گران تر شــده و در مدل ســال ۲۰۲۲ قیمت ۸۳۸۹۰ دالری دارد.اما داســتان افزایش قیمت 
۱۵۰۰TRX به همین جا ختم نمی شــود چراکه مدل ســال ۲۰۲۳ این وانت پیکاپ بازهم رشــد قیمت داشته و برای خریداری 
آن باید حداقل ۸۴۵۵۵ دالر کنار بگذارید. اگر هم بخواهید نســخه سفارشی و جدید هاووک ادیشن را انتخاب کنید می بایست 
آماده پرداخت مبلغی شــش رقمی باشید! با برچسب قیمتی ۱۰۴۵۵۰ دالری به عالوه هزینه های تحویل قابل توجه ۱۸۹۵ دالر، 
رم  ۱۵۰۰TRX هاووک ادیشن حتی گران تر از مدل سند بلست ادیشن ۲۰۲۲ است.با پرداخت ۱۰۶۴۴۵ دالر، رم سریع ترین و 
قوی ترین وانت پیکاپ تولید انبوه دنیا را با رنگ جدید زرد باجا و نوشته های تیره و رینگ های ۱۸ اینچی مشکی تحویل خواهد 
داد. در داخل کابین این خودرو دوخت های زردرنگ، عناصر فیبر کربنی و پالکی روی کنســول مرکزی که حاکی از سفارشــی 
بودن خودروست دیده می شوند. از دیگر ویژگی های هاووک ادیشن می توان به سانروف پانورامیک، محفظه بار دارای محافظ، پله 

پشتی و چراغ ترمز LED اشاره کرد.

مشتری غیرمنتظره برای مورینیو
روزنامه ال رپوبلیکا ایتالیا اعالم کرد که تیم ملی فوتبال برزیل به همراه پرتغال به جذب ژوزه مورینیو عالقه دارند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از الرپوبلیکا، ژوزه مورینیو در بازگشت به ایتالیا هدایت رم را برعهده گرفته است و با این تیم تا حدودی عملکرد خوبی 
داشته است.مورینیو مورد توجه دو تیم بزرگ قرار گرفته است و به نظر می رسد که احتمال جدایی او از رم با وجود  آنکه با تیم 
قرارداد دارد زیاد اســت.گزینه جدی مورینیو تیم ملی فوتبال پرتغال اســت به طوری که این مربی سرشناس گزینه اصلی برای 
جایگزینی سانتوس به شمار می آید و رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال هم مذاکرات خود را باشگاه رم آغاز کرده است اما گزینه 
غیر منتظر برای جذب مورینیو طبق اعالم روزنامه الرپوبلیکا ایتالیا تیم ملی فوتبال برزیل است که با تیته در جام جهانی ۲۰۲۲ 
نتوانســت انتظارات را برآورده کند.برزیلی ها بعد از ناکامی در جام جهانی این بار قصد دارند که یک مربی غیر برزیلی را برای 
هدایت تیم ملی فوتبال خود انتخاب کنند. گزینه اصلی برزیلی ها کارلو آنچلوتی ایتالیایی بود که این مربی به صراحت اعالم کرد 
که قصد جدایی از رئال مادرید را ندارد.و  اما گزینه ایدآل برای هدایت سلسائو پپ گواردیوال است که او به تازگی قرارداد خود را 

با سیتی تمدید کرد و اعالم کرده است که فعال قصد حضور در فوتبال ملی را ندارد.

رس عشق از رخد ربون باشد
عشق را پیشرو جنون باشد

چند گویی هک: عشق بدبختیست؟
پس تو پنداشتی هک چون باشد؟

رگ تو رب خوان عشق خواهی بود
خورشت خاک و باده خون باشد

رقت چشم آرزومندان
ارث رحقت ردون باشد

هب نصیحت رقار کی گیرد؟
دل ، هک از عشق بی سکون باشد

کی هب شاخ غمش رسد دستی؟
هک هن رد زری این ستون باشد

پیشنهاد

چهره روز

یک مشت تمشک
یک مشــت تمشک از جمله آخرین رمان هایی است که 
اینیاتسیو سیلونه – نویسنده ایتالیایی – در زندگی خود 
نوشــته است. این رمان مشــابه تمام کتاب های ترجمه 
شده از این نویسنده به نقد ایدئولوژی می پردازد و تالش 
دارد که توجه خواننده را به روابط انسانی جلب کند. در 
ابتدای کتاب با شخصیت »مهندس روکو دوناتیس« آشنا 
می شویم که به شکل عجیبی سرخورده است. انگار دیگر 
هیچ چیزی در دنیا برای او اهمیت ندارد یا بهتر اســت 
بگوییم روکو از زندگی بریده است. حتی حالت چهره او 
عادی نیست: »چهره اش سرد و درهم رفته بود. دیدگان 
وحشتزده اش گویی از شیشه ساخته شده بود. چهره اش، 
مانده مرده بیرنگ بود.« کتاب را که بیشــتر می خوانیم 
متوجه می شــویم او از وضعیتی که حزب کمونیست ایجاد کرده ناراضی است و حتی نشان شجاعت و 
افتخار را از طرف آن ها قبول نمی کند.از نظر روکو حزب زمانی اهمیت داشت که »ّسری بود. آن موقع 
اعضایش را یک عده محکومین تشــکل می دادند اما حاال ما هم بــه نوبه خود داریم عده ای را محکوم 
می کنیم.« و این عده ای که از طرف حزب محکوم می شــوند تنها برای عدالت مبارزه کرده اند. بنابراین 
روکو از حزب استعفاء می دهد اما دوستانش همچنان در حزب می مانند.حزب امروز دیگر آن حزب سابق 
نیست. حزب از عده ای مرد جوان، شجاع و آزادی خواه تشکیل شده بود ولی اکنون تبدیل به یک سازمان 
نظامی شده. حتی در جوانبی هم که تا آن حد نفرت انگیز نیست، به هر حال حالت یک اداره را دارد. 
)کتاب یک مشت تمشک اثر اینیاتسیو سیلونه – صفحه ۱۱۸(مزکر حزب در »سان لوکا« قرار دارد اما 
در کنار این دهکده، دهکده دیگری نیز وجود دارد که افراد آن و مخصوصا پیر روستا حاضر به قبول هیچ 
ایدئولوژی خاصی نیســتند و به نوعی خودمختار هستند. این دهکده که توسط »زاکاریا« آباد شده در 
واقع پناهگاه افراد بی پناهی که ممکن است به خاطر افکار و عقایدشان تحت تعقیب باشند.در رمان یک 
مشــت تمشک با شخصیت های متعددی روبه رو می شویم که هرکدام برای خود مرام و عقاید متفاوتی 
دارند. عده ای تشکیل شدن حزب را وسیله قرار می دهند تا به اهداف خود برسند و آرمان های حزب را 
از هرچیزی باالتر می دانند، عده ای بسیار وفادار هستند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی با حقیقت 
دیگری روبه رو شوند و عده دیگری هیچ آینده ای برای حزب متصور نیستند. خواننده نیز می تواند درک 

کند که نویسنده همه این شخصیت ها را احتماال از زندگی خود و تجربیاتش بیرون کشیده است...

محمدرضا لطفی
محمدرضا لطفی )زادهٔ ۱۷ دی ۱۳۲۵ – درگذشــتهٔ ۱۲ 
اردیبهشت ۱۳۹۳( ردیف دان، موسیقی دان، آهنگ ساز، 
نوازنــدهٔ برجســتهٔ تار و ســه تار و کمانچــه همچنین 
پژوهشــگر و مدرس موسیقی ســنتی ایرانی بود. او از 
چهره های تأثیرگذار موسیقی ایرانی بود و با خلق آثاری 
چون »ایران ای ســرای امید«، »کاروان شهید«، »برادر 
بی قراره« و »عشــق داند« به میان تودهٔ مردم راه یافت. 
لطفی به مدت دو سال، ریاست پردیس هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران را بر عهده داشت.لطفی بنیان گذار کانون 
فرهنگی و هنــری چاووش، گروه شــیدا و مکتب خانه 
میرزا عبداهلل بود و هنرمندان بســیاری از جمله مجید 
درخشــانی، صدیق تعریف، حمید متبســم و حســین 
بهروزی نیا را تربیت کرد. او در کنار تار و سه تار، کمانچه، دف، نی و سنتور نیز می نواخت.لطفی تجربه 
همکاری با خوانندگان چون تاج اصفهانی، غالمحســین بنان، محمدرضا شــجریان و شهرام ناظری را 
داشــت و همچنین خوانندگانی چون هنگامه اخــوان، صدیق تعریف، محمد گلریز و محمد معتمدی، 
علیرضا شاه محمدی و امیر اثنی عشری را نخستین بار او به جامعهٔ موسیقی معرفی کرد. محمدرضا لطفی 
در ۱۷ دی ســال ۱۳۲۵ در شهر گرگان، در خانواده ای فرهنگی که پدر و مادر هر دو معلم بودند، زاده 
شــد.]۳[ مادرش از اهالی گرگان و پدرش زادهٔ خلخال بود و از آن جا که در اثر شیوع بیماری وبا، تمام 
خانواده اش را از دست داده بود، به رودسر نزِد یکی از اقوامش فرستاده می شود. این دو در دوران جوانی 
و زمانی که به معلمی اشــتغال داشتند، طی فرمانی از رضاشاه که تمامی معلم های مجرد را ظرف سه 
ماه به ازدواج موظف کرده بود، با یکدیگر ازدواج کردند، و به مدت ۱۵ ســال در ترکمن صحرا به معلمی 

پرداختند. مادر لطفی حرفهٔ معلمی را پی گرفت و آن را ادامه داد.

فرهنگ

سیامک سلیمانی روشن - شاعر و طنزپرداز - در ۴۵ 
سالگی از دنیا رفت.یکی از اقوام او با تأیید درگذشت 
این شاعر و طنزپرداز به ایسنا گفت: سیامک سلیمانی 
روشــن شــامگاه جمعه، ۲ دی ماه، در رودسر از دنیا 
رفت. او درباره علت درگذشــت این شاعر و طنزپرداز 
نیز  توضیح داد: دیشــب حالش بد شدف تا ماشین 
بگیریم و بــه بیمارســتان برویم، از دنیــا رفت؛ به 
ما گفتند خونریزی معده کرده اســت.گویا مراســم 
خاکسپاری )شنبه، ۳ دی ماه( در روستای زادگاه این 
شاعر برگزار می شود.سیامک سلیمانی روشن،  متولد 
۱۳۵۶ در روستای روشن آبسر از توابع رودسر بود.از 
آثار او به ترجمه  منظوم گیلکی »حیدر بابایه ســالم 
« )اســتاد شهریار(، »این سیب ها بی گناهند« )مجموعه شعر جدی(، »کال گب« )مجموعه شعر 
گیلکی(، »پلیس کوچولو« )قصه کودکانه(، »راز جنگل آدمخواران« )داســتان(، »عاشــقانه های 
آبکی« )مجموعه رباعی و دوبیتی های طنز و جدی(، »فارسی عمومی« )برای تدریس در دانشگاه(، 
»می دیله ویجین بزن« )مجموعه شــعر گیلکی( و »کبک آدم خروس می خواند« )مجموعه شعر 

طنز ( می توان اشاره کرد.

سیامک سلیمانی روشن درگذشت
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