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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی، جدا شدن از بنگاه داری و حرکت به سمت سهام داری صندوق های بازنشستگی 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلســه علنی )سه شنبه ۲۰ دی ماه( مجلس شورای اســامی و در جریان بررسی چالش های 
صندوق های بازنشســتگی اظهار داشــت: باید اصاحاتی در حوزه تصمیمــات اقتصادی در زیرمجموعه های شــرکت های صندوق های تأمین اجتماعی و 
بازنشستگی صورت گیرد. بخش زیادی از منابع این صندوق ها به دالیل مختلف نیازمند سرمایه گذاری است تا بتوانند تعهدات بلندمدت خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که نرخ بازده سرمایه گذاری در مجموعه های بزرگ سرمایه گذاری....

www.sobh-eqtesad.ir

پورابراهیمی در صحن مجلس:

صندوق های بازنشستگی بنگاه داری نکنند و به سمت سهام داری بروند
info@sobh-eqtesad.ir

تاش بانک ها برای جذب نقدینگی سرگردان مردم
افزایش نرخ سود بانکی؛ اجرا قبل 

از ابالغ؟
در شرایطی که در روزهای گذشته خبرهایی درباره افزایش نرخ 
سود بانکی مطرح شده است، اظهارات و بیانیه های رسمی منتشر 
شــده و برخوردهای اعامی حاکی از آن اســت که این اتفاق به 
صورت رسمی نیافتاده، اما برخی بانک ها به نظر نرخ سود را باالتر 
برده اند.به گزارش ایسنا، »افزایش نرخ سود بانکی تا ۲۵ درصد«؛ 
خبری بود که هفته گذشــته در برخی رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعی منتشــر شــد و بافاصله موجی از واکنش ها را در پی 
داشت. اطاعیه مشترک نظام بانکی در همین راستا منتشر شد 
و البته همین اطاعیه  هم نکات جالب توجهی داشــت. چرا که 
با وجود تاکید بر لزوم رعایت نرخ ســود قانونی از روز شنبه )۱۷ 
دی ماه( از ســوی همه بانک ها، اشاره ای به این نرخ که بر اساس 
آخرین مصوبه اباغ شــده شــورای پول و اعتبار ۱۸ درصد بود، 
نشــد. اما در ادامه این اطاعیه آمده بود که »از روز شنبه مورخ 
۱۴۰۱.۱۰.۱۷ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 
)عام( با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک ها طبق سهمیه اباغی 
اجرایی می شــود.« یعنی برای اوراق گواهی سپرده نرخ مشخص 
در اطاعیه اعام شد اما برای نرخ سود بانکی، خیر.البته آغاز این 
مسئله به اظهارات وزیر امور اقتصاد و امور دارایی بر می گردد که 
پنجم دی ماه  خاندوزی درباره احتمال افزایش نرخ ســود بانکی 
اینگونه توضیح داد که در مصوبه شــورای پول و اعتبار جزییات 
و ترتیباتی برای افزایش نرخ ســود بیشتر در قالب اوراق گواهی 
سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره 
اطاع رسانی کند. نرخ ســود برای هر کدام از سپرده های کوتاه 
مدت، بلند مدت و تسهیات به طور جداگانه در نظر گرفته شده  
اســت که امسال به اجرا می رسد.در این میان عملکرد بانک های 
مختلف و شعبه های آن ها نیز در زمینه نرخ سود بانکی تغییر کرد 
چرا که برخی شعب در مراجعه مردم اعام کرده بودند نرخ سود 
۲۴ و ۲۵ درصــد را پرداخت می کننــد، اما پس از آن  خبرهایی 
درباره برخورد و عزل روســای شعب متخلف و تعطیلی برخی از 
آن ها از ســوی بانک مرکزی منتشر شــد تا این مسئله را تحت 
شــعاع قرار دهد.در این روزها اما اظهارات دیگری هم مطرح شد 
که تکلیف نرخ ســود بانکی را مبهم تر می کرد. علیرضا قیطاسی، 
دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی درباره آخرین وضعیت 
نرخ سود بانکی گفت: در صورتیکه بانکی سپرده ای با سود باالی 
۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا 
با بانک متخلف برخورد می کند. این در حالی اســت که آخرین 
مصوبه شــورای پول و اعتبار نرخ ســود بانکی را ۱۸درصد اعام 
کرده است.به نظر می رســد این تغییرات در نرخ سود بانکی که 
به گفته وزیر اقتصاد در ســال جاری اعمال خواهد شد، به منزله 
این اســت که دولت می خواهد پول های سرگردان را از بازارهای 
غیر مولد مانند بازار ارز به سمت نظام بانکی جذب کند تا بتواند 
جلوی التهابات و نوســانات ارزی را بگیرد و ســاماندهی در این 

زمینه ایجاد کند.

تاکید رییس پلیس راهور بر تاثیر »ایمنی خودروها« در 
آمارهای تصادفات:

تصادفات در عراق ۳.۵ برابر ایران 
است اما امار کشته های عراقی ها 

نصف ایرانی ها
رییس پلیــس راهور فراجا بــا بیان اینکه در عــراق گواهینامه 
رانندگــی موضوعیت ندارد، گفت: در این کشــور هر فردی که 
رانندگی بلد باشــد از خودرو اســتفاده می کند و به همین دلیل 
هم تصادفات در عراق ســه ونیم برابر ایران اســت اما کشته های 
تصادفات در این کشــور نصف ایران است چرا که خودروهایشان 
ایمن تر اســت.به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر امروز 
در همایش بانوان فرهنگ یار ترافیک، گفت: بســیاری سه عامل 
انســان، راه و وســیله نقلیه را عامل وقوع تصادفات می دانند اما 
این ها تنها دالیل تصادفات نیســتند، بلکه باید به این سه مورد، 
دوعامل مدیریت و آموزش را هم اضافه کنیم.وی ادامه داد: امروز 
باور داریم که با مدیریت صحیح و آموزش درســت هم می توان 
از وقوع تصادفات جلوگیری کرد و هم شــمار مصدومان و فوت 
شــدگان را کاهش داد.هادیانفر با بیان اینکه سیاست گذاری ها، 
نقش ها و تامین منابع در قانون مشــخص است، گفت: اما صریح 
بگویم که این کافی نیست؛ در قانون پیش بینی شده است شورای 
عالی ایمنی به ریاســت رئیس جمهور برگزار شود به عبارتدیگر 
موارد بســیاری در قانــون وجود دارد، اما بایــد به آن عمل هم 
بشــود.رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت رانندگی در 
کشور عراق، گفت: در عراق اصا گواهینامه رانندگی موضوعیت 
و وجود ندارد و هرکسی که رانندگی بلد باشد از خودرو استفاده 
می کند ، به همین دلیل تصادفات کشــور عراق ســه و نیم برابر 
ایران است اما کشته های تصادفات عراقی ها نصف ایرانی ها است 
و ایــن موضوع تنها به دلیل خودروهای ایمنی اســت که دارند.

بــه گفته هادیانفر ، ســاالنه در تصادفات بیــش از ۱۷ هزار نفر 
جان خود را از دســت می دهند، اگر یک نفر در تصادفات جان 
خود را از دســت بدهد ۸.۳ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد 
می شــود و باید راهکاری برای کاهش قربانیان و تصادفات پیدا و 
آن را اجرا کرد.هادیانفر همچنین در پایان مراســم با حضور در 
جمع خبرنگاران اجرای طرح هایی چون بانوان فرهنگیار ترافیک 
را موثر توقیف کرد و گفت: از سال ۹۸ که طرح بانوان فرهنگیار 
ترافیک به اجرا درآمد شــاهد کاهش ۱۸ درصد تصادفات بودیم 
که این موضوع نشــان می دهد که زنان نقش برجسته و ویژه ای 

در این زمینه دارند.

بررسی بازار خودرو حکایت
قیمت خودرو یک ماه ۴۰ درصد گران شد

بررسی بازار خودرو حکایت از آن دارد که ترمز قیمت خودرو طی یک هفته اخیر تا حدودی کشیده 
شــده است که البته هنوز نتوانســته به قیمت های حدود دو ماه قبل برگردد.به گزارش خبرنگار 
مهر، با ورود به فصل پاییز و جهش یک باره قیمت دالر در بازار آزاد که حتی به مرزهای ۴۴ هزار 
تومان نیز رســید، خودرو نیز به تناسب با آن با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شد؛ به شکلی 
که قیمت خودرو در بازار آزاد به صورت میانگین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان جهش کرد.به اعتقاد 
کارشناسان، به دلیل تبدیل شدن خودرو از یک کاالی مصرفی به یک کاالی سرمایه ای، اصلی ترین 
عامل افزایش قیمت خودرو نوســانات نرخ دالر در بازار آزاد اســت؛ در واقع به دلیل کاهش ارزش 
پول ملی، افراد برای حفظ سرمایه خود به خرید خودرو روی آورده اند که به با توجه به عرضه کم 
و تقاضای باال، این جریان منجر به تاطم قیمتی در بازار شده است. در این بین با توجه به کاهش 
نســبی قیمت دالر در بازار و ریزش حدود ۲ تا ۳ هزار تومانی طی روزهای گذشته، قیمت خودرو 

نیز به همان تناسب در بازار آزاد دستخوش تغییر شد.

افزایش 40 درصدی قیمت ها در یک ماه
در این ارتباط ســعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه 
نوســانات ارزی تأثیر خود را بر کاالهای ســرمایه ای از جمله خودرو می گذارد و موجب نابسامانی 
بازار و افزایش قیمت خودرو می شــود، می گوید: قیمت خودروهای داخلی و خارجی در یک هفته 
اخیر حدود ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.به گفته 
وی، امروز هر دســتگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۴۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی 
۵۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ســقف شیشه ای ۶۰۷ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۲۹۴ 
میلیون تومان، تیبا ۲ معادل ۲۹۸ میلیون تومان، ساینا اس ۳۰۲ میلیون تومان، کوییک آر دنده ای 
۳۰۵ میلیون تومان و کوییک آر اتوماتیک ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد.مؤتمنی با اشــاره به 
خودروهای خارجی وارداتی، معتقد اســت که در صورت عرضــه خودروهای وارداتی به بازار قدم 

مثبتی در خصوص کاهش قیمت ها برداشته خواهد شد، ولی هنوز تعرفه ها مشخص نشده است.

عرضه خودرو در بورس باید مستمر باشد
از ســویی دیگر عرضه کم خودرو یکی از مشــکات اساســی در بازار خودرو محسوب می شود و 
وزارت صمــت نیز تاش دارد با عرضه خودرو در بورس کاال به نوعی این خأل را پر کند؛ موتمنی 
در این ارتباط ضمن اشاره به اینکه عرضه فعلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، مشکل اصلی افزایش 
قیمت خودرو در بازار محدودیت عرضه می داند و می گوید: به عنوان مثال خودرویی که در بورس 
عرضه می شــود اگر روزانه عرضه شود مشکلی ایجاد نمی شــود، ولی وقتی ۱۰ روز خودرو عرضه 
می کنند سپس به مدت یک ماه عرضه نمی شود، تأثیر خود را بر بازار می گذارد.در جدول زیر قیمت 
خودروهای پرتیراژ در بازار آزاد آمده است؛ البته باید اشاره شود که این قیمت ها بر اساس نرخ های 
متوسط اعامی از سوی فروشندگان جمع آوری شده و ممکن است در مناطق مختلف، قیمت های 

متفاوتی اعام شود.

 وزارت بهداشت تصمیمی برای اعمال 
محدودیت های کرونایی ندارد

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعام کرد: تصمیمی مبنی بر پیگیری اعمال محدودیت ها یا 
تعطیلی مدارس و ادارات در مقابله با کرونا اتخاذ نشده است.به گزارش ایسنا، مرکز روابط عمومی 
و اطاع رسانی وزارت بهداشت در واکنش به برخی شایعات در فضای مجازی اعام کرد: »شایعات 
منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر درخواست تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به منظور پیشگیری 
از اوج گیری کرونا در کشــور صحت ندارد. ســتاد ملی کرونا و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی هیچ گونه تصمیمی مبنی بر اعمال محدودیت ها یا تعطیلی مدارس و ادارات اتخاذ نکرده و 
صرفا نسبت به ماسک زدن در فضاهای بسته و سرپوشیده و تکمیل چرخه واکسیناسیون و  تزریق 
نوبت یاد آور توصیه می کنند.توصیه وزارت بهداشت ناظر بر ارتقای سطح ایمنی مردم به واسطه 

تزریق نوبت یادآور واکسن کروناست و تدابیر محدودکننده در دستور کار قرار ندارد.«

سخنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد؛

حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۷ میلیون تومان
حریری پاسخ داد

چرا مصیبت قاچاق در ایران 
تمام نمی شود؟

رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد:

خودوری نو بعد از سه ماه به تعمیر نیاز دارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید برای این که انتظار داشته باشیم طرح های مبارزه با قاچاق با قاطعیت 
موفق باشد،  باید ریشه های شکل گیری و نیاز به قاچاق در اقتصاد ایران برطرف شود.مجیدرضا حریری در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: وقتی به عملکرد سال های گذشــته اقتصاد ایران نگاه می کنیم دو موضوع در شکل گیری 
بسترهای قاچاق نقش و سهمی اساسی داشتند. یک موضوع بحث از بین نرفتن نیازها به کاالهای قاچاق بوده و 
یک موضوع به نحوه نظارت بر این ماجرا مربوط می شود.وی با اشاره به سیاست های محدودیت های وارداتی که 

در سال های گذشته در اقتصاد ایران وجود....

جزئیات عرضه 500 هزار سکه در بورس

هر شخص می تواند چند سکه بخرد؟
کاخ سفید:

 توافق با ایران در اولویت نیست
بررسی بازار خودرو

قیمت خودرو یک ماه ۴۰ درصد گران شد
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شهرداري صدرا در نظر دارد به استناد مجوز شماره  573 / 6/شورا مورخ 01/ 08/ 1401 شوراي محترم اسالمي 
شهر صدرا، نسبت به ساخت و راه اندازي مجتمع تجاري، اداري و خدماتي در زميني به متراژ 5 /2271 واقع در 
بلوار ارتش فاز دو شهر صدرا به صورت مشاركتي از طريق جذب سرمايه گذار به روش با روش BOO)ساخت، 

بهره برداري و انتقال مالكيت( طبق مشخصات قيد شده در اسناد فراخوان اقدام نمايد. 
لذا از سرمايه گذاران واجدالشرايط داراي توان مالي و سوابق اجرايي در اين زمينه دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 
 درج نوبت دوم آگهي 21 / 10/ 1401 تا تاريخ 01 / 11/ 1401 جهت بازديد محل پروژه و دريافت اسناد فراخوان به آدرس:

 شيراز- شهر صدرا- بلوار پاسداران- ساختمان مركزي شهرداري صدرا- واحد قراردادها مراجعه نمايند.
1-  مبلغ كل برآورد اوليه ساخت و راه اندازي مجتمع تجاري اداري خدماتي: 484.636.000.000 ريال مي باشد.
3-  مبلغ تضمين شــركت در فراخوان 24.232.000.000ريال  مي باشــد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با 
اعتبار حداقل3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088 بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده 

شهرداري صدرا باشد.
4-  واريز مبلغ 2.000.000 ريال به حساب  100805891412 نزد بانك شهر جهت خريد اوراق فراخوان پس از 

دريافت فرم پرداخت از واحد امور قراردادها .
5-   به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-   سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد 
شد.

7- هزينه درج آگهي، مشاور و كارشناسي به عهده برنده فراخوان مي باشد.
8 - شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود.

9 - ساير شرايط و جزئيات در اسناد فراخوان قيد گرديده است.
10- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 بعد از ظهر مورخ  02 / 11 / 1401 مي باشد. ضمنا پاكت ها 

مي بايست تحويل واحد حراست شهرداري گردد.
 11- بازگشايي پاكت ها ســاعت 15:30 روز يكشــنبه مورخ  02 / 11/ 1401 در ساختمان مركزي شهرداري

 انجام مي پذيرد.
12-  شماره تماس جهت دريافت اطالعات بيشتر  36562091-071 واحد سرمايه گذاري

نوبت اول: 14 /  1401/10
نوبت دوم: 21 / 1401/10

آگهـی تجـدید فراخـوان

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

 مشارکت در سرمایه گذاری ساخت و راه اندازی مجتمع تجاری اداری 
 خدماتی در بلوار ارتش فاز دو شهر صدرا

وم
ت د

نوب
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گزیده خبر

 بازداشت چهار تیم عملیاتی سازمان
 جاسوسی موساد

وزارت اطالعات اعالم کرد: با مجاهدت های شــبانه روزی ســربازان گمنام امام 
زمان )عج(، چهار تیم ســازمان جاسوسی موســاد در داخل کشور شناسایی و 
دستگیر شــدند.به گزارش ایسنا در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است: » پیرو 
اطالعیــه  اول دی ماه این وزارت خانــه در خصوص ضربه به چهار تیم عملیاتی 
سازمان جاسوسی - تروریستی موساد، به استحضار ملّت بزرگ ایران می رساند 
که با مجاهدت های شــبانه روزی ســربازان گمنام امام زمــان )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشــریف(، تعداد تیم های شناسایی شــده به 6 تیم افزایش یافت. در این 
شبکه تروریستی همچنین 23 نفر از عناصر عملیاتی و پشتیبانی در استان های 
تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی و گلستان، شناسایی و تاکنون 13 نفر که در 
داخل کشور حضور داشتند، دستگیر و تجهیزات مختلف عملیاتی آن ها نیز کشف 
و ضبط گردید.سر پل این شبکه با نام مستعار »سیروس« در یکی از کشورهای 
اروپایی اقامت داشته و از طریق شبکه های اجتماعی »اینستگرام« و »واتس آپ« 
اقدام به شناسایی و برقراری ارتباط اولّیه با عناصر عملیاتی داخل کشور می نمود.

طبق آخرین یافته ها، سازمان جاسوسی - تروریستی موساد با هدف بهره گیری 
از فضای اغتشاشــات اخیر در برخی نقاط کشور، در صدد ترور یک مقام نظامی 
و انجام چندین عملیات خرابکاری در شــهرهای بزرگ کشور و نیز انتقال مواد 
منفجره در مقیاس باال از مرزهای دریایی جنوب کشــور بود که بحمداهلل کلیه 
عناصر عملیاتی و پشــتیبانی، پیش از هر اقدامی شناســایی و مورد ضربه قرار 
گرفتند. بدین ترتیب این دومین شکست بزرگ اطالعاتی و عملیاتی رژیم جعلی 
و موقت صهیونیستی در کمتر از 6 ماه گذشته بود که همچون همیشه با پاسخ 
قاطع دالور مردان فداکار و همیشــه بیدار حافظ امنیت جمهوری اسالمی ایران 

مواجه شده و خواهد شد.«

دادستان کرمانشاه:
دستگیری تعدادی ازمدیران شهرداری 

کرمانشاه
کرمانشاه- دادستان کرمانشاه گفت: تعدادی از مدیران شهرداری کرمانشاه 
دســتگیر شده اند و همگی در بازداشــت موقت به سر می برند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، شــهرام کرمی اظهار کرد: طی یکی 2 ماه اخیر تعدادی از 
مدیران شهرداری کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( دستگیر 
شده اند.وی ادامه داد: این افراد به جرم رشا، ارتشاء و تبانی در معامالت دولتی 
دستگیر شده اند.دادستان کرمانشاه با تاکید بر اینکه تمام افراد دستگیر شده 
هم اکنون در بازداشت موقت به ســر می برند، گفت: افراد دستگیر شده تا 
زمان اتمام تحقیقات کامل در بازداشت موقت به سر خواهند برد.وی در پایان 
با تاکید بر اینکه فعالیت تمام مدیران اجرایی در ســطح استان زیر ذره بین 
دستگاه های نظارتی خواهد بود، گفت: دستگاه قضائی هیچ گونه مماشاتی با 

مدیران متخلف نخواهد داشت.

سیاهکلی:
سوداگران هیچ مالیاتی نمی دهند

عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس در مورد طرح 
مالیات بر سوداگری، گفت: این طرح سرمایه های سرگردان 
و نقدیندگی داخل بازار را تا حدودی سروســامان می دهد و 
می تواند جلوی داللی را بگیرد.لطف اهلل سیاهکلی در گفتگو با 
خبرنگار مهر، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، 
گفت: اگر طرح مالیات بر ســوداگری و ســفته بازی تصویب 
شود، می تواند تا حدی بر کنترل قیمت دالر، طال و سکه تأثیر 
داشته باشد.وی بیان کرد: این طرح سرمایه های سرگردان و 
نقدینگی بازار را تا حدودی سروسامان می دهد و کنترل کند 
و می تواند جلوی داللی و ســفته بازی را در بازار بگیرد، چرا 
که در حال حاضر بســیاری از سوداگران هیچ گونه مالیاتی 
پرداخت نمی کنند.عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اسالمی اظهار داشــت: طرح مالیات بر سوداگری و 
سفته بازی نباید در قالب طرح به مجلس ارسال می شد، زیرا 
طرح جامعیت الیحه را ندارد.نماینده مردم قزوین در مجلس 
شــورای اسالمی ادامه داد: هم اکنون نیز در مجلس در حال 
بررسی و تصویب این طرح هستیم. البته تا پیش از این، طرح 
مالیات بر سوداگری و سفته بازی اشکاالتی داشت و الزم بود 
که برطرف شود تا مشکالتی را در پی نداشته باشد.سیاهکلی 
تصریح کرد: ما در این طرح عالوه بر جلوگیری از سوداگری 
در بازارها، در حال تالش هستیم که برای دولت منبع درآمد 
مالیاتی مناســب ایجاد کنیم. بنابرایــن بعد از تصویب طرح 
مالیات بر ســوداگری و ســفته بازی، دولت باید آن به خوبی 

اجرا کند.

کنعانی:
آمریکایی ها چیزی بیش از شکست 

حداکثری نصیبشان نشده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر فشــار حداکثری 
سیاســی و اقتصادی آمریکا علیه ایران بیان کرد: چیزی جز 
شکست حداکثری نصیب همه روسای جمهور آمریکا نشده 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی ســخنگوی 
وزارت امور خارجه درباره دشــمنی های آمریکا و همچنین 
فشار حداکثری دولت این کشور علیه ایران در صفحه شخصی 
در توئیتر نوشت: »دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسالمی و 
ملت ایران جدید نیست. مسئولیت حقوقی و بین المللی ناشی 
از اقدامات خصمانه دولت های مختلــف آمریکا علیه ایران، 
قابل کتمان نیست.«وی افزود: »دستورالعمل عملیات »فشار 
حداکثری« تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی رژیم آمریکا علیه 
نظام جمهوری اسالمی ایران همواره و با دروغ بزرگ حمایت 
از حقوق بشر و دموکراسی در دستور کار همه رؤسای جمهور 
آمریکا از کارتر تا بایدن بوده، ولی چیزی بیش از »شکســت 
حداکثری« نصیب شأن نشده است.«کنعانی همچنین نوشت: 
»چرا آمریکایی ها از این همه فضاحت ناشی از اعتمادشان به 
مشاوران خائن صهیونیست و منافق عبرت نمی گیرند؟ اینجا 

ایران مستقل مقتدر است.«

قالیباف:

سوء تفاهم های پیش آمده با جمهوری آذربایجان برطرف شد
رئیس مجلس با اشــاره به دیدار با رئیس مجلس آذربایجان 
گفت: این اواخر سوء تفاهم هایی با جمهوری آذربایجان پیش 
آمده بود که این مسائل برطرف شد و قرار شد در آینده سفری 
به باکو داشــته باشــم.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی بامداد دیروز با استقبال 
نایب رئیس اول مجلس و معاون پارلمانی رئیس جمهور و پس 
از شرکت در سیزدهمین مجمع عمومی پارلمان های آسیایی 
وارد تهران شــد.قالیباف در بــدو ورود به فرودگاه مهرآباد در 
سخنانی با اشاره به دیدارها و گفت وگوهای صورت گرفته در 
این اجالس با مقامات بلندپایه حاضر، گفت: ســفری فشرده 
و پرکار به کشــور ترکیه صورت گرفــت. این اجالس که در 
ادوار گذشته به دلیل شیوع کرونا به صورت غیرحضوری انجام 
می شد، امسال با حضور ۴۴ هیأت پارلمانی در سطوح مختلف 
از کشورهای آسیایی برگزار شــد.وی با اشاره به نشست سه 

جانبه بین رؤسای مجالس جمهوری اسالمی ایران، آذربایجان 
و ترکیه در حاشیه اجالس APA، گفت: در حاشیه این اجالس 
نشســت هایی به طور خاص با رؤســای مجالس آذربایجان و 
ترکیه به صورت دوجانبه و ســه جانبه داشتیم که در نشست 
ســه جانبه موضوعات مربوط به حمــل و نقل و ترانزیت کاال 
و انرژی بین 3 کشــور مــورد تأکید قــرار گرفت.رئیس قوه 
مقننه خاطرنشان کرد: همچنین این اواخر سوء تفاهم هایی با 
جمهوری آذربایجان پیش آمده بود که این مسائل نیز برطرف 
شد و قرار شد در آینده سفری به باکو داشته باشم، همچنین 
مقرر شد این نشست ها تداوم داشته باشد.وی خاطر نشان کرد: 
گفت وگوها برای مسیرهای ترانزیتی شمال - جنوب و شرق - 
غرب صورت گرفت و مقرر شد نشست های سه جانبه در سطح 
وزرای خارجه، دفاع و ســران شکل گرفته و بحث های مرتبط 

با حمل و نقل، ترانزیت و تجارت نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی، جدا 
شــدن از بنگاه داری و حرکت به ســمت سهام داری صندوق های بازنشستگی اســت.به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا 
پورابراهیمی در جلسه علنی )سه شنبه 2۰ دی ماه( مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی چالش های صندوق های 
بازنشستگی اظهار داشت: باید اصالحاتی در حوزه تصمیمات اقتصادی در زیرمجموعه های شرکت های صندوق های تأمین 
اجتماعی و بازنشستگی صورت گیرد. بخش زیادی از منابع این صندوق ها به دالیل مختلف نیازمند سرمایه گذاری است 
تا بتوانند تعهدات بلندمدت خود را انجام دهند.وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که نرخ بازده سرمایه گذاری در 
مجموعه های بزرگ سرمایه گذاری که توسط این صندوق ها انجام شده، عدد بسیار پایینی است به طوری که یک سوم نرخ 
بازده بدون ریسک در اقتصاد کشور هم نمی شود.پورابراهیمی تاکید کرد: مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی، جدا شدن از 
بنگاه داری و حرکت به سمت سهام داری این صندوق ها است، موضوعی که شاه کلید تصمیمات مهم اداره بنگاه اقتصادی 
در مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی است. البته مقاومت شدیدی در این مجموعه در خصوص تصمیمات اتخاذ می شود. 
اصالحات پارامتریک صندوق های بازنشستگی یکی از موضوعات مهم برنامه هفتم توسعه است.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسالمی گفت: اخیراً به واسطه تصمیم غیرکارشناسی و خالف قانون، صندوق بازنشستگی کارکنان مس 
دولتی اعالم شــده است در این باره جلسه ای در کمیسیون اقتصادی تشکیل شد و معاونت قوانین مجلس گزارشی ارائه 
کرد. همچنین مجموعه دستگاه قضا و دیوان هم ورود داشتند. در حال حاضر پرونده در هیأت تطبیق قرار دارد و همزمان 

در دولت هم در حال رسیدگی است.

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی گفت: تا پایان سال منابع 
بودجه 1۰۰ درصد تحقق می یابد که این در چند ســال اخیر بی ســابقه بوده است.به 
گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی )سه شنبه 2۰ دی ماه( مجلس شورای اسالمی طی تذکر 
شفاهی، گفت: نکته ای برخی از همکاران مطرح کردند مبنی بر اینکه اگر منابع دولت 1۰۰ درصد تحقق پیدا کرده چرا 
درصد کمی از بودجه پروژه های عمرانی محقق شــده اســت.وی ادامه داد: از یک جهت درست است، اما صحبت بنده و 
میرکاظمی این بود که تا پایان سال، منابع بودجه 1۰۰ درصد تحقق می یابد که این در چند سال اخیر بی سابقه بوده و نکته 
این است که مجلس شورای اسالمی و نمایندگان بیدار بودجه ای مصوب کردند که منابع آن روشن بوده و هر فردی که 
گفت مجلس مصوباتی داشت که منابع آن موهون بود، غلط است.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: در مصوبه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان 6۵ همت از بودجه عمرانی به این بخش اختصاص یافت. اخیراً 
با تزریق 2۰ درصدی از صندوق توسعه ملی که جزو منابع بودجه بود و به دالیلی تاکنون انجام نشده بود و با فروش نفت، تا 
پایان سال منابع بودجه 1۰۰ درصد تحقق می یابد.نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: رئیس سازمان 
برنامه و بودجه تاکید داشت که این 2۰ درصد که از صندوق توسعه ملی اخیراً به بودجه اضافه می شود، به سمت اشتغال 
و پروژه های عمرانی خواهد رفت و قول داد در سه ماهه آخر سال بودجه پروژه های عمرانی به شدت افزایش یابد و بودجه 
آنها را تخصیص دهد.حاجی بابایی تاکید کرد: زمانی که با بررسی کامل و دقیق شرایط به جمع بندی می رسیم قطعاً منابع 

دولت تحقق می یابد، القای کسری بودجه به افزایش قیمت ارز و تورم در سطح جامعه و افزایش نگرانی مردم می انجامد.

پورابراهیمی در صحن مجلس:

صندوق های بازنشستگی بنگاه داری 
نکنند و به سمت سهام داری بروند

حاجی بابایی در صحن مجلس:

منابع بودجه تا پایان سال ۱۰۰ 
درصد تحقق می یابد



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 19 دی 1401  16 جمادی الثانی1444  9 ژانویه 2023اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5092 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: عزم دولت برای 
ساماندهی صندوق های بازنشســتگی با همراهی مجلس 
شــورای اســامی جدی اســت.به گزارش خبرنگار مهر، 
ســید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
جلسه علنی مجلس شــورای اسامی پس از ارائه گزارش 
کمیســیون اجتماعی مجلس در خصــوص ارزیابی ابعاد 
چالشــی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاه های 
اجرایــی مربوط، گفــت: عزم دولــت برای ســاماندهی 
صندوق هــای بازنشســتگی با همراهی مجلس شــورای 

اسامی جدی است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه 
داد: کار ما در ساماندهی صندوق های بازنشستگی با توجه 
به سیاست های کلی اباغی از سوی مقام معظم رهبری در 
حوزه تأمین اجتماعی است و اساس کار مبتنی بر استقرار 
نظام تأمین اجتماعی جامع، یکپارچه و چند الیه اســت.

وی با بیان اینکه صندوق های ۱۸ گانه کشــور به دو دسته 
صندوق های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر 
صندوق های تخصصی و صنفی تقســیم می شوند، گفت: 
تقریباً ۹۴ درصد جامعه هدف، مشــمول دریافتی از سوی 
سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و 
صندوق روستاییان و عشایر هســتند و حدود ۶ درصد از 
مابقی جمعیت جامعه هدف از سایر صندوق ها تأمین منابع 
می شوند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون 
گزارش ها حاکی از این اســت که در ســال ۱۴۰۰ نسبت 
پشتیبانی صندوق های تأمین اجتماعی به ۳.۲ نفر کاهش 
پیدا کرده اســت و صندوق بازنشستگی کشوری وضعیت 
بسیار نامناســب تری از این دارد.وی متذکر شد: در سال 

۱۳۳۰ ســن بازنشستگی ۵۶ سال بوده و هم اکنون به ۵۱ 
ســال رسیده و نرخ ســن امید به زندگی ۴۷ سال بوده و 
هم اکنون ۷۶ سال اســت. همچنین نسبت پشتیبانی ما 
بــه لحاظ کاهش نرخ باروری هم به شــدت رو به کاهش 
اســت به نحوی که ۶.۹۱ در سال ۱۳۳۸ به ۱.۶۲ رسیده 
اســت.مرتضوی با بیان اینکه مشکل دیگر شکاف منابع و 
مصارف صندوق های بازنشســتگی اســت، گفت: وضعیت 
بسیار نامناسبی در این حوزه وجود دارد تا جایی که منابع 
ما در سال ۹۴، ۵۶ همت بوده و مصارف ۷۳ همت و ۱۳۱ 
درصد مصارف نســبت به منابع افزایش داشته است. اگر با 
همین دست فرمان پیش برویم، ۷۵۹ همت در افق ۱۴۰۵ 
کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی و صندوق کشوری 
خواهیم داشت.وی گفت: برخی از قوانین سبب شده منابع 
مان نسبت به مصارفمان پاسخگو نباشد و دخل و خرجمان 
با یکدیگر ســازگاری نداشته باشد. متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان که تقریباً ۷۸ همت بار مالی دارد و متناسب 
ســازی حقوق بازنشستگان و مســتمری بگیران صندوق 

کشــوری و تأمین اجتماعی بار مالی نزدیک به ۸۶ همت 
داشــته اســت.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
عملکرد دولت ســیزدهم در حوزه تأمین اجتماعی و سایر 
صندوق ها، تصریح کرد: انجام بزرگترین تسویه بدهی تاریخ 
نظام بانکی کشور به مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان، خروج از 
لیست ابربدهکاران بانکی و جلوگیری از استقراض بی رویه 
بانکی از جمله اقدامات اســت.وی افزود: تادیه بخش قابل 
توجهی از مطالبات با تشــریک مســاعی دولت مردمی و 
مجلس انقابی در ســال ۱۴۰۰ صــورت گرفت که حدود 
۸۰ همت و در ســال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ همت از مطالبات 
معوق صندوق ها تأمین شد. همچنین توسعه پوشش بیمه 
فراگیر از طریق اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده و افزایش 
بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه شده و تولید و خرید 
بیش از ۵۰ درصد خدمات حوزه درمان کشــور توســط 
تأمین اجتماعی صورت گرفته و بــرای اولین بار خدمات 
بیمه تکمیلی در صندوق بیمه روســتاییان و عشایر انجام 

شده است

گزیده خبر

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعام کرد
افزایش فوق العاده عائله مندی و حق اوالد 

در حقوق امسال
رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور با اشــاره به اصاح فوق العاده های 
مربوط به عائله مندی و حق اوالد در حقوق امسال و در راستای عادالنه سازی 
پرداخت ها و حمایت از قانون جوانی جمعیت، گفت: مسئله حقوق و دستمزد 
را در یک شب نمی توان درست کرد اما گام به گام این کار را انجام می دهیم.به 
گزارش ایسنا، میثم لطیفی معاون رئیس جمهور افزایش ۵۷ درصدی حداقل 
حقوق در ســال گذشــته را یکی از گام های دولت سیزدهم در عادالنه سازی 
پرداخت دانست و اظهار کرد: همچنین برای اینکه حداقل های حقوق را یک 
مقدار باالتر بیاوریم، در آذرماه پیشــنهاد ترمیم حقوق را دادیم که در دولت 
تصویب و در مجلس نهایی شــد.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از 
اصاح فوق العاده های مربوط بــه عائله مندی و حق اوالد خبر داد و گفت: ما 
جزو موافقان و پیگیری کنندگان قانون جوانی جمعیت هســتیم و ان شاءاهلل 
اصاح و افزایش فوق العاده عائله مندی و حق اوالد نیز امســال انجام خواهد 
شــد. بخشی از کار هم باید در بودجه پیش بینی شود که ما در بودجه امسال 
پیش بینی هایــی انجام دادیم.وی گفت: در حال حاضر هفت پیشــنهاد برای 
الیحه جامع اصاح نظام حقوق و دســتمزد تهیه و تدوین شــده ولی تبعات 
این ها بایستی بر اســاس داده های میدانی و واقعی تحلیل شود تا ما بتوانیم 
به تصمیم دقیق تری برسیم. این موضوع نیز یکی دیگر از گام های رسیدن به 
الیحه جامع عادالنه سازی پرداخت است.لطیفی با تاکید بر اینکه ساز و کارهای 
مختلفی برای عادالنه سازی پرداخت ها دنبال می شود، بیان کرد: یکی از این 
ســازوکارها، اصاح آیین نامه های موجود است که اصًا نیازی به الیحه ندارد 
و برخی از اقدامات باید در داخل دولت صورت بگیرد.رئیس ســازمان اداری 
و اســتخدامی با بیان اینکه ما شــورای حقوق و دستمزد را هم فعال کردیم، 
گفت: طبق گزارش های ارائه شده، در سال های گذشته به صورت میانگین دو 
جلسه شــورای حقوق و دستمزد در سال تشکیل می شده، ولی ما اکنون در 
دولت جدید، باالی ۱۸ جلسه این شورا را تشکیل دادیم.لطیفی برخی دیگر از 
گام های نهایی شدن الیحه جامع عادالنه سازی پرداخت ها را اینگونه برشمرد: 
این اصاحات جزیی باید صورت بگیرد و تبعات آن را در کل سیستم جبران 
خدمات ببینیم. ما هم زمان سامانه حقوق و مزایا را پیگیری می کنیم که اتفاق 
بیفتــد که آثار آن را روی احکام کارگزینی همکاران مان ببینیم و بخشــی را 
به صورت ســاماندهی مستمری ها و غیر مستمری های کارکنان انجام دهیم 
که بعد بر اســاس آن ان شاءاهلل بتوانیم گام به گام الیحه جامع عادالنه سازی 
پرداخت ها را نهایی کنیم.لطیفی اضافه کرد: شــورای حقوق و دستمزد یک 
ســازوکار تنظیم گر برای بحث حقوق و دســتمزد است که ان شاءاهلل بتوانیم 
از سازوکارهای قانونی موجود برای اصاح رویه های پرداخت در دستگاه های 

اجرایی استفاده کنیم.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن:
۵۰ درصد مردم تهران اجاره نشین هستند

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن ضمن اشاره به بسترسازی برای ایجاد خانه های 
مولد زیستی معیشتی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، محرک سازی 
در جهت مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را ضروری دانست.به گزارش 
ایلنا، ابوالفضل نوروزی، سرپرســت دفتر اقتصاد مسکن در برنامه نهضت ملی 
مســکن که با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرســازی، محسن رضایی 
معاون اقتصادی رئیس جمهور و فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیس جمهور 
در محل وزارت راه و شهرســازی برگزار شــد، از افزایش شاخص طول دوره 
انتظار صاحب خانه شــدن خبر داد.به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در 
برنامه نهضت ملی مســکن، این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد 
خانوار برای خرید مســکن معنا پیدا می کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال 
رســیده است، در حالی که در بیشتر کشــورهای دنیا این رقم زیر ۱۰ سال 
است.وی سکونت ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و شهری در بافت فرسوده را 
معضلی اساسی دانست و با اشاره به اینکه در تهران باالی ۵۰ درصد مستأجر 
هســتند، گفت: تعداد واحدهای خالی نیز روند افزایشی دارد.نوروزی با بیان 
اینکه سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن باالست و به ۶۰ درصد می رسد 
کــه این عدد در تهران به ۷۰درصد نیز می رســد، تصریح کرد: این در حالی 
است که در دیگر کشورها ۳۰درصد است و قیمت زمین بیشتر از میزان تورم 
افزایش می یابد.وی ادامه داد: مطابق آمارها نیاز به مســکن از سال ۱۴۰۰ تا 
۱۴۰۹ به غیر از مســتأجران چنین برآورد شده است: با توجه به این که ۲۴ 
میلیون دختر و پســر مجرد در کشور وجود دارد، طی ۱۰ سال آینده به ۱۲ 
میلیون مســکن نیاز دارند، همچنین ۸ میلیون مسکن به تخریب و نوسازی 
نیاز دارند و ۱.۴ میلیون کمبود مســکن در برابر تعــداد خانواده وجود دارد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تعیین وضع مطلوب مسکن را با شش شاخص 
کاهش طول دوره انتظار مسکن، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانواده، 
کاهش نســبت خانواده های مســتأجر به کل خانواده، کاهش سهم جمعیت 
ســاکن در واحدهای فرسوده شهری و روستایی از کل جمعیت، افزایش عمر 
مفید و کیفیت ساختمان و ارتقاء کیفیت معماری مسکن متناسب با هویت 
ایرانی - اسامی برشمرد. نوروزی برنامه عملیاتی در مناطق مختلف کشور را 
چهار پروژه اصلی شــامل روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، سایر 
شهرها، تهران و سواحل مکران دانست که باید به آنها وام مناسب تعلق گیرد 
چراکه اگر این پروژه در روستاها عملیاتی نشود، مطالبه وام از سوی مردم به 
شهرها می رسد، بنابراین باید مهاجرت معکوس رقم بخورد که با مهیا بودن 
خدمات زیربنایی و روبنایی، رونق اقتصاد روســتا و اشــتغالزایی در روستاها 
همراه می شود.وی با اشاره به لزوم محرک سازی در جهت مهاجرت معکوس 
خاطرنشان کرد: بسترســازی برای ایجاد خانه های مولد زیستی معیشتی در 

روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ضرورت دارد.

حضور همراه اول با مجموعه ای از 
دستاوردهای هوشمندسازی در نمایشگاه 

کشاورزی  
  اپراتــور اول بــا هدف ارائه آخرین دســتاوردها و تجربیــات خود در حوزه 
»هوشمندسازی کشاورزی« در هفتمین نمایشگاه جامع کشاورزی ایران حضور 
دارد.   »هفتمین نمایشگاه جامع کشاورزی ایران« صبح روز دوشنبه ۱۹ دی 
۱۴۰۱، به مدت چهار روز با حضور سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی 
و مشــارکت همراه اول به عنوان پرچمدار هوشمندسازی در کنار شرکت های 
بزرگ و فعاالن حوزه کشاورزی در محل نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار 
کرد.    همراه اول که در این رویداد با محوریت »هوشندسازی مزارع کشور« 
حضور یافته، در ســه زون تخصصی به ارائه سرویس و راهکارهای هوشمند 
ارتباطی در تطابق با نیاز جامعه کشاورزان می پردازد که عاقه مندان می توانند 

با حضور در سالن ۶ این نمایشگاه، به بازدید از این بخش ها بپردازند.

سخنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد؛

حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۷ میلیون تومان
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: درالیحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق 
کارمنــدان و معافیت مالیاتی هر یک به میزان ۷ میلیون تومان 
پیش بینی شــده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان 
خانــدوزی دیروز در نشســت خبری اظهار کــرد: طبق اعام 
گزارشــات هواشناســی از بیســتم دی ماه تا اواسط بهمن ماه 
جبهه هوای سردی بخش های متعددی از کشور را فرا می گیرد؛ 
بنابراین درخواست ما از مردم این است که با مدیریت تقاضا در 

مصرف گاز صرفه جویی کنند.

مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند
ســخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با صرفه جویی در مصرف 
گاز می توان کمک کرد تا مشکلی برای دیگر مناطق کشور رخ 
ندهد و شاهد قطع و یا افت فشار گاز در دیگر بخش های کشور 
نباشیم.خاندوزی افزود: از ۸۴۵ میلیون مترمکعب گاز تولید شده 
در روز بیش از ۶۳۰ میلیون مترمکعب مصرف خانگی، اداری و 
تجاری می شود بنابراین در مصرف گاز در بخش خانگی نیاز به 
صرفه جویی داریم.وی ادامه داد: دولت برای کاهش مصرف یک 
درصد گاز، ۳ درصد تخفیف در نظر گرفته است. بنابراین اگر ۳۰ 
درصد کاهش مصرف نسبت به سال گذشته صورت گیرد، هزینه 

گاز رایگان می شود.
خاندوزی گفت: هم اکنون ۴۸۵ هزار میلیون کیلومتر شــبکه 
گازی در سراســر کشــور داریم که تقریباً ۸۵ درصد کشور به 

نعمت گاز دسترسی دارند.

رشد ۷.3 درصدی سرمایه گذاری
وی به کاهش سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ 
شــاهد کاهش ســرمایه گذاری بودیم اما در سال ۱۴۰۱ روند 
سرمایه گذاری مثبت شد به طوری که در ۳ ماهه تابستان ۷.۳ 
درصد افزایش ســرمایه گذاری داشتیم.این مقام مسئول ادامه 
داد: سرمایه گذاری در ماشین آالت ۱۵ درصد و سرمایه گذاری 
در ســاختمان ۳.۹ درصد رشد داشت و مجموعاً متغیر سرمایه 
گذاری چشــم انداز مثبتی را برای فصول آینده دارد.خاندوزی 
گفت: میزان رشــد نقدینگی در دوره دوازده ماهه ۳۳.۴ درصد 
بوده کــه ۷ درصد کمتر از آغاز دولت ســیزدهم و یک درصد 
کمتر از ماه قبل بوده اســت که نشــان از انضباط بخشی دارد.

وی افــزود: در حوزه عملکرد بودجه ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار 
میلیارد تومان درآمد وصولی داشــته که ۸۸ درصد رقم مصوب 
بودجه برای ۹ ماهه اســت که امیدواریم تا پایان سال به ۱۰۰ 
در صد مصوب برسد.ســخنگوی اقتصادی دولت گفت: این رقم 
۶۳ درصد بیشــتر از پارسال اســت. ناترازی های بودجه هم به 
کمترین عدد در سال های گذشته رسیده است.وی اظهار کرد: 
دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ هزار 
میلیارد تومان اوراق کمتری اســتقراض و انتشــار انجام داده و 
۲۶ برابر فروش سهام شــرکت های دولتی افزایش یافته است.

خاندوزی ادامه داد: ۲۸ هزار میلیارد تومان مخارج عمرانی برای 
سال جاری داشتیم.

حداقل حقوق در الیحه بودجه ســال آینده ۷ میلیون 
تومان

وی تصریح کرد: انضباط بودجــه ای و برگرداندن نظم و قاعده 
و کاهش هزینه های اضافه و دســت نبــردن در جیب مردم و 
اســتقراض کمتر از مردم درس دستور کار دولت بوده و هست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یک هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد 
تومان منابع و مصارف عمومی و با مابقی هزینه ها به بیش از ۲ 

هزار هزار میلیارد تومان بودجه عمومی می شود.وی با اشاره به 
حقوق کارمندان در الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: ۷ میلیون تومان 
حداقل حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی هم ۷ میلیون تومان 
است که در الیحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.به گفته 
خاندوزی، ۲۰ درصد میانگین )۱۵ تا ۲۵ درصد( افزایش حقوق 
کارمندان دولت برای ســال ۱۴۰۲ پیش بینی شــده است.وی 
تصریح کــرد: در بودجه ۱۴۰۲، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
نقــدی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم یارانه نان، ۷ واحد درصد 
کاهش مالیات تولید، ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق 
تثبیت ســرمایه و نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری هایی خواهد بود که شرکت های دولتی انجام خواهند داد.

عرضه خودرو در بورس افزایش می یابد
خاندوزی در مورد وضعیت عرضه خودرو در بورس، اظهار کرد: 
وزارت صمــت باید طــرف عرضه را مدیریــت می کرد و طرف 
تقاضا هم باید مدیریت می شد اما در طرف عرضه وزارت صمت 
توانسته، میزان تولید و عرضه را به ترتیب ۱۸ و ۳۰ درصد نسبت 
به مدت مشــابه پارسال افزایش دهد. همچنین تولید خودروی 
کامل ۴۰۰ درصد افزایش یافته اســت.وی گفت: واردات هم به 
عرضه کمک می کنــد در مورد مازاد تقاضا هم امیدواریم موارد 
مربــوط به مالیات زودتر پیگیری شــود.خاندوزی تصریح کرد: 
شــیوه هایی همچون قرعه کشی و … برای فروش خودرو روش 
درستی نیست و بیشــتر منفعت دالالن و واسطه گران تأمین 
می شد اما عرضه خودرو در بورس باعث شده از اختاف قیمت 
خــودور در بازار و کارخانه ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به نفع 
مصرف کننده شــود زیرا با قیمت پایین تــر از بازار آزاد خودرو 
خریده اند.وی تاکید کرد: با افزایش عرضه خودرو قطعاً این میزان 

اختاف قیمت بین بازار و کارخانه از بین می رود.

دولت به دنبال درآمدزایی از مالیات بر عایدی ســرمایه 
نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، 
اظهار کرد: مالیات بر ســوداگری و داللی یــا همان عایدی بر 
ســرمایه با هدف تنظیم گری رفتارهــای نامطلوب اقتصادی 

اســت.وی ادامه داد: در کشورهایی که دهه ها است این مالیات 
را پیــاده می کنند، نهایت بین ۶ تا ۸ درصد درآمد دولت از این 
نوع مالیات تأمین می شــود و نقش باالیی در درآمدهای دولت 
ندارد، نگاه ما نیز همین است و دولت به دنبال درآمدزایی نیست.

وی گفت: در واقع دولت به دنبال این اســت که ســوداگری به 
حداقل ممکن برسد و دولت هم درآمدی نداشته باشد.خاندوزی 
در مورد مالیات بر خانه های خالی نیز اظهار کرد: تاکنون بیش 
از ۵۲۰ هزار مورد خانه خالی از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
به ســازمان امور مالیاتی ارسال شده که برگه مالیاتی برای آنها 
ارسال شده است .وی تاکید کرد: البته اظهارنظر در مورد موفقیت 
یا شکســت این طرح زود است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
پاسخ به ســوال مهر در مورد نظر دولت در خصوص اصاحات 
مجلس روی مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: طرح الیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه از جمله طرح های مجلس یازدهم بود و دولت 
از زمانی که شــروع به کار کرد اعام کرد که موافق رویکرد این 
طرح اســت و تعامات خوبی بین مجلس و دولت برقرار است.

وی افزود: اتفاقاتی که تاکنون در صحن مجلس رخ داده کمک 
کننده اســت؛ در بسیاری از کشــورها به جای اینکه بار اظهار 
مالیات را بر دوش مردم بگذارند بر سامانه های دولتی گذاشته اند 
که رویکرد مثبت اســت.خاندوزی تصریح کرد: در واقع استفاده 
از شــبکه بانکی و دفاتر رسمی و صرافی ها و… برای تشخیص 
مالیات رویکرد بهتری اســت تا اینکه بــر دوش اظهارنامه های 
مردمی قرار دهیم.وی تاکید کرد: درصد بســیار کمی از مردم 
هستند که مشمول مالیات بر ســوداگری می شوند زیرا دامنه 
شمول این طرح به چند درصد محدود اصابت می کند که درست 
هم همین است.به گفته خاندوزی، قانون برای تنظیم گری رفتار 
سوداگرانه است که باید به اقلیت اصابت کند.سخنگوی اقتصادی 
دولت اظهار کرد: فقط امیدواریم تعدیل تورمی در سالهای اول 
نقل و انتقال دارایی ها اضافه نشود زیرا باعث کم اثر شدن مصوبه 

خواهد شد و در سایر اعضای توافق و هماهنگی وجود دارد.

جزئیات بودجه 1402 فردا در دولت تصویب می شود
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بررسی لوایح بودجه و برنامه 
هفتم توسعه در مجلس، گفت: در نسبت به تقدم یا تاخر الیحه 

بودجه و الیحه برنامه توسعه دو دیدگاه در کشور وجود دارد.وی 
افزود: بر اساس درخواست اولیه مجلس و مصوبه ای که شورای 
نگهبان در مورد اعداد کلی و جداول تصویب کرد، دولت الیحه 
را ارسال کرد.خاندوزی ادامه داد: بخش مربوط به جزئیات بودجه 
هم فــردا صبح احتماالً در دولت تصویب و به مجلس ارســال 
می شــود.وی گفت: به محض پایان یافتن فرایند تدوین برنامه 
هفتم توســعه، آن هم به مجلس ارســال خواهد شد.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در مورد افزایش نرخ ســود تسهیات، اظهار 
کرد: تکلیف روشنی در مورد اعتبار دهی به بخش های تولیدی 
وجود دارد و بانک ها باید این تکلیف را اجرا کنند که چه بسا با 
توجه به وضعیت فعلی، تولید به پشتوانه بانک بیشتر نیاز دارد.

وی افزود: در مورد نرخ سود تسهیات و سپرده به صورت همگام 
با هم باید تغییر کنند که امیدواریم شورای پول و اعتبار در این 

مورد تصمیم گیری کند.

الیحه بودجه دنبال افزایش تورم نیست
خانــدوزی در مــورد منابع افزایش یارانه، گفــت: یکی از خط 
قرمزهــای تدویــن الیحه بودجــه افزایش تورم اســت؛ یعنی 
هر آنجایی که به نظر می رســید پوشــش آن هزینه از طریق 
درآمدهای مشــکوک انجام می شد از دستور کار خارج شد و در 
مقابل درآمدهای شــفاف بیشــتر مد نظز قرار گرفت، تا از این 
طریق توازن در الیحه ایجاد شود.وی تاکید کرد: امیدواریم یک 
الیحه مخالف افزایش تورم را داشــته باشیم.خاندوزی در مورد 
ســامانه سادا هم گفت: در دولت ســیزدهم بیش از ۶۲۳ هزار 
داده با اســناد قطعی از اماکی که در اختیار تمام دستگاه های 
دولتی، مؤسســات و … قرار داشتند، بارگذاری کردیم.وی ادامه 
داد: برای ساماندهی به این اوضاع اولین جلسه هیأت مولدسازی 
هفته آینده برگزار می شود که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

ســخنگوی اقتصادی دولت در مورد کســری بودجه گفت: در 
۹ ماهه امســال کل درآمدهای تحقق یافتــه دولت ۹۱۷ هزار 
۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نســبت 
به مصوب نُه دوازدهم بودجه اســت.وی افــزود: میزان تحقق 
درآمدهای بودجه ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد 
افزایش داشته و مصارف نیز معادل ۹۰ درصد پیش بینی بودجه 
تخصیص پیدا کرده است.خاندوزی گفت: بنابراین کسری بودجه 
امســال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رســیده و میزان استفاده از 
تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین بار صفر شده. تا پایان سال 

نیز کسری بودجه صفر خواهد شد.

اف ای تی اف در مراجع عالی کشور تصمیم گیری  درباره 
می شود

خاندوزی درباره الیحه دولت در خصوص کولبران اظهار کرد: 
در این الیحه، موارد خوبی درباره حل این مشکل چندساله ی 
این عزیزان آورده شــده است؛ شــفافیت و رصدپذیر کردن 
واردات یکــی از آن موارد اســت و مرزنشــینان می توانند تا 
ســقف مشخصی کاال را به صورت رســمی وارد کنند. ضمن 
اینکه مسأله »شــوتی ها« حل و فصل خواهد شد و برخی از 
مالیات و عوارض اخذ نمی شود و مبالغ دریافتی در این باره هم 
صرف توســعه خود مناطق مرزی خواهد شد و نصیب خزانه 
نخواهد شــد.وی درباره خبری که اخیراً پیرامون نظر وزارت 
اقتصاد درباره اف ای تی اف منتشر شده بود نیز گفت: هنوز هیچ 
موضعی در این باره اعام نشده و درباره این موضوع در مراجع 
عالی کشور تصمیم گیری می شود و باید صبوری کرد و نتیجه 

توسط آن مراجع عالی اعام خواهد شد.

یک کارشناس مسکن گفت: مالیات بر عایدی 
سرمایه یکی از پایه های مهم مالیاتی است که به 
کاهش اختاف طبقاتی و کنترل سوداگری های 
مخــرب در اماک و خودرو منجر می شــود و 
دولت باید اعمال این سیاســت را از دالالن دانه درشــت آغاز کند.احمدرضا سرحدی 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: امروزه به طور کلی دولت ها در جهان هزینه های خود 
را از طریق مالیات تامین می کنند. ممکن اســت در کشورهایی که از منابع و معادن 
طبیعی بیشتری برخوردارند مالیات، کمتر و در کشورهایی که فاقد این منابع هستند، 
بحث مالیات جدی تر گرفته شــود. اما با شدت و ضعف تقریبا در همه جای دنیا انجام 
می شود.وی افزود: مالیات به کاهش ضریب جینی و کاهش اختاف طبقاتی می انجامد 
که مالیات بر عایدی سرمایه هم یکی از پایه های مالیاتی مهم است. بخصوص در ایران 

که مســاله ی داللی و سفته بازی در مسکن و خودرو وجود دارد این ضرورت به شدت 
احساس می شود.این کارشناس مسکن با بیان این که دالالن کسب و کارهای غیرمولد 
سودهای بادآورده به دست می آورند گفت: در سال های گذشته موضوع اخذ مالیات از 
این افراد چندان جدی گرفته نشده است؛ چرا که بعضی بانک ها، خودروسازان و افراد 
ثروتمند در فرآیند داللی و احتکار خودرو و مســکن دخیل بودند و جلوی تحقق این 
هدف را می گرفتند. معتقدم دولت باید اغماض با این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر 
عایدی سرمایه را از دالالن دانه درشت آغاز کند.سرحدی، معافیت خرید و فروش های 
مصرفی از مالیات بر عایدی سرمایه را ضروری دانست و افزود: طبیعی است کسی که 
می خواهد خانه خود را تبدیل به احسن کند از پرداخت مالیات معاف باشد. اما زمانی 
که یک آپارتمان دو تا ســه بار در سال معامله می شود معلوم است که دالالن در این 
دخیل هستند و باید مالیات ســود خود را نیز بپردازند.وی تصریح کرد: وجود فضای 

داللی در اقتصاد ایران به مصیبتی تبدیل شده است. در این شرایط دولت و اغلب مردم 
سودی نمی برند. وقتی  سود در داللی و خدمات است کسی که می خواهد یک فعالیت 
تولیدی داشته باشد کار را رها می کند و به کارهای غیرمولد رو می آورد. در واقع غفلت 
از این پایه مالیاتی، اقتصاد را از حالت تولیدی خارج و به ســوداگری می کشــاند.این 
کارشــناس مسکن یادآور شد: یکی از عوامل اصلی رشد حباب گونه قیمت مسکن در 
تهران و دیگر کانشهرها مساله سوداگری است. بعضا می بینیم که قیمت یک منطقه 
به یکباره باال می رود. وقتی مســاله را بررسی می کنیم می بینیم چند نفر دالل و بخر 
و بفروش به شــکل همسو قیمت ها را باال برده اند. انگار به صورت باند عمل می کنند.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر ســوداگری و سفته بازی )مالیات بر عایدی سرمایه( 
سال هاســت که مطرح می شود تا این که پنجم خردادماه ســال ۱۴۰۰ کلیات آن به 
تصویب مجلس شورای اسامی رســید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی 
ارجاع شد. اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب 
رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. 
مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت 

فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.

/طرح مالیات بر عایدی سرمایه/

مالیات مسکن از دانه درشت ها آغاز شود

مرتضوی در جلسه علنی مجلس:

عزم دولت برای 
ساماندهی صندوق های 
بازنشستگی جدی است
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گزیده خبر

افزایش درآمدهای ارزی با تعریف بازارهای 
جدید برای محصوالت پتروشیمی

ایالم-صبــح اقتصاد_ معاون برنامه ریزی و توســعه کســب و کار گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر لزوم بازاریابی بر محور افزایش درآمدها گفت: 
برای تولیدات پتروشیمی ایالم نیز بازار به نحوی بررسی و تعریف شود که حداکثر 
سود از صادرات محصوالت کسب شود.، »حسن نشان زاده مقدم« امروز در حاشیه 
مراسم بهره برداری از نخستین و پیشرفته ترین پروژه تصفیه پساب شیمیایی کشور 
)zld( در پتروشــیمی ایالم با اشــاره به اینکه با رفع موانع باید تولید را در این 
پتروشیمی افزایش دهیم، افزود: اقتصاد تولید باید پایدار باشد.وی به تامین بخشی 
از آب از مسیر تصفیه پساب اشاره کرد و ادامه داد: اجرای این طرح باید به کاهش 
مصرف آب اثر گذار باشد.نشان زاده به تنوع خوراک در پتروشیمی ایالم اشاره کرد 
و گفت: گسترش دامنه خوراک ضروری است.وی با تاکید بر لزوم بازاریابی بر محور 
افزایش درآمدها گفت: برای تولیدات پتروشیمی ایالم نیز بازار به نحوی بررسی و 
تعریف شود که حداکثر سود از صادرات محصوالت کسب شود.معاون برنامه ریزی 
و توسعه کسب و کارگروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس می خواهیم متفاوت فکر 

کنیم، کار کنیم و ارزش افزوده حداکثری داشته باشیم

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی خبر داد:
کاهش50 درصدی مصرف سوخت مازوت در 

نیروگاه شهیدرجایی قزوین
مدیرعامل نیروگاه شــهیدرجایی قزوین گفت: مصرف 
سوخت مازوت در این نیروگاه، به دلیل انجام تعمیرات 
به 50 درصد کاهش یافت. بــه گزارش روابط عمومی 
شرکت مدیریت تولید برق شــهیدرجایی، »ابوالفضل 
موتابها« مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین با اشاره 
به انجام تعمیرات برنامه ریزی شده با هدف کسب آمادگی تولید برق و متعاقب 
آن، کاهش مصرف سوخت مایع اظهار داشت: به دلیل نوع واحدهای نصب شده 
در نیروگاه شهید رجایی که از نوع بخاری و سیکل ترکیبی است، تنها 50 درصد 
از ظرفیت تولید انرژی الکتریکی در این نیروگاه به هنگام فصل ســرما، متکی بر 

سوخت مایع است و 50 درصد دیگر، وابسته به سوخت مازوت نیست. 
وی تصریح کرد: بنابراین برای کمک به صیانت از محیط زیســت، 2 واحد 250 
مگاواتی با قابلیت مصرف ســوخت مازوت، در دست تعمیرات قرار گرفت که این 
تعمیــرات همزمان، در مجموع با کاهش تولید 500 مــگاوات در نیروگاه بخار، 

موجب کاهش 50 درصدی مصرف سوخت مازوت در این نیروگاه شده است. 

حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
 گلستان در میز خدمت کاروان خدمت 

در شهر انبارالوم
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای گلستان در جلســه کاروان خدمت در شهر 
انبارالوم بخش وشــمگیر شهرســتان آق قال با حضور اســتاندار گلستان، دکتر 
منتظری نماینده مردم گرگان و آق قال ، مدیران دســتگاه های اجرایی استان، 
علمای اهل ســنت و تشیع ، با همراهی مردم والیتمدار و قدر شناس در مصلی 
نمازجمعه شرکت و به سواالت مراجعین محترم در خصوص موضوعات مختلف 
منابع آب پاسخ داد. مهندس سید محسن حسینی در این برنامه ضمن شنیدن 
دغدغه های مردم منطقه انبار الوم اقدامات انجام شده در حوزه عالج بخشی سد 
وشمگیر و تخریب اببندانهای غیرمجاز را تشریح و به سواالت و درخواست های 

مردم پاسخ گفت.

ناصر نیک افشار سرپرست اداره بهزیستی شهریار خبر داد : 
 آغاز اجرای طرح غربالگری شنوایی سنجی 

کودکان 5-۳ساله درشهرستان شهریار
شــهریار _ نرگس اصالنی به گزارش روابط عمومی بهزیســتی شهریار،  جلسه 
ای دوجانبه ناصرنیک افشار سرپرست اداره بهزیستی شهریار بهمراه منیژه صدر 
کارشــناس حوزه پیشــگیری اداره با  محمد جواد مؤید شنوایی سنج و مجری 
طرح غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران در شهرستان در راستای  هماهنگی 
, بررســی نحوه اجرا و مکان این طرح واقع در دفترمدیریت بهزیســتی شهریار 
برگزارشــد. نیک افشــارضمن اهمیت این طرح در سطح شهرســتان از شروع 
اجرای طرح غربالگری شنوایی کودکان 5-3 سال توسط غربالگران تحت نظارت 
بهزیستی شــهریاردر شهرستان خبر داد و اظهار داشــت:امید است جهت رفع 
مشکالت و چالشهای این طرح و تعامل با اداره آموزش وپرورش وشبکه بهداشت 
ودرمان شهرستان در راســتای طرح غربالگری شنوایی کودکان قدمهای خوبی 
برداریم. وی در ادامه خاطر نشــان کرد:  موسسه و مجری این طرح می بایست 
نســبت به رعایت استانداردهای کمی و کیفی در مراحل مختلف طرح مطابق با 
سیاست های اتخاذ شده در هر سال توسط اداره کل بهزیستی استان اقدام نماید 
ونســبت به تعهد غربال کودکان 3 تا 5 ســال با تعرفه  دولتی که بصورت ساالنه 
توســط دفتر پیشگیری از معلولیتهای معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 

بهزیستی کشور اعالم می گردد اقدام نماید. 

رئیس بهزیستی شهرستان املش خبر داد:
پرداخت بیش از ۷0 میلیارد ریال تسهیالت 

اشتغال به مددجویان
محمدپور-گیــالن؛ ســیما مهری رئیس بهزیســتی 
شهرســتان املش از پرداخت بیش از ۷0 میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال به مددجویان بهزیستی املش خبر 
داد.رئیس اداره بهزیستی شهرستان املش با اعالم این 
خبر عنوان کرد: به منظور اشتغال مددجویان، مبلغ ۷ 
میلیارد و ۱۷0 میلیون تومان تســهیالت در قالب مشاغل خانگی به مددجویان 
تحت پوشــش بهزیستی شهرستان املش پرداخت شد.وی در ادامه خاطرنشان 
کرد : در سال جاری ۷ میلیارد و یکصد میلیون تومان اعتبار از محل تبصره۱۶ 
اشتغال به بهزیستی شهرستان املش تعلق گرفت که جمعا ۷3 نفر از مددجویان 
متقاضی دریافت تسهیالت بودند و در همین راستا ۴2 نفر مبلغ 3 میلیارد و ۷00 
میلیون تومان از وام را دریافت کرده  و 3۱ نفر باقی مانده هم با معرفی به بانک 
های مربوطه در شرف گرفتن مبلغ 3 میلیارد و ۴00 میلیون تومان از تسهیالت 
اشــتغالزایی می باشند.سیما مهری با بیان اینکه این تسهیالت در قالب مشاغل 
خانگی و کسب و کار خرد شامل رشته های خیاطی ، آرایشگری ، کاشت نهال 
، دامداری ، سوپرمارکت و سایر موقعیت های شغلی پرداخت شده است تصریح 
کــرد: در طول این مدت۷0 میلیون تومان تســهیالت بالعوض هم به ۹ نفر از 

معلوالن مناطق ییالقی و جلگه ای که توانایی دریافت وام نداشتند.

در گفت وگوی مطرح شد:
پیشنهاد تهاتر بخاری با نفت خام

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطر نشــان کرد: فصل کاشــت 
بســیاری از کشورها آغاز شده اســت و آنها به اوره نیازمند هستند اما در حال 
حاضر به دلیل کمبود گاز پتروشیمی ها نمی توانند در این بازی ایفای نقش کنند 
و از تولیــد اوره باز مانده اند.آرش نجفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
بیان اینکه زمینه های کمبود گاز در کشور از ۱5 سال پیش آغاز شده بود، گفت: 
بخش خصوصی به دولت اعالم کرده بود که شــدت مصرف گاز در کشور از حد 
متعارف گذشــته اســت از این رو موضوعاتی در زمینه چگونگی صرفه جویی در 
مصرف را مطرح کردیم.وی جایگزین کردن بخاری های گازی گرید A را راهکاری 
مناســب برای جبران ناترازی گاز دانست و افزود: بزرگترین استراتژی برای تراز 
گاز در کشور، کاهش و کنترل شدت مصرف است؛ در حال حاضر در کشور 20 
میلیون بخاری گازی استفاده می شود که روزانه این بخاری ها حدود هزار میلیارد 
تومان اتالف گاز دارند که می توان با راهکاری ساده این اتالف انرژی را کنترل و 
به سمت صنایع هدایت کنیم.نجفی با بیان اینکه صنایع مولد با قیمت مناسب 
گاز را خریــداری می کننــد، گفت: هر متر مکعب گاز بــه صنایع 5 هزار تومان 
فروخته می شود این در حالیســت که هزینه فروش گاز در بخش خانگی ۱00 
تومان اســت از این رو فروش گاز در بخش خانگی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر 
اســت که کاهش مصرف گاز را در کشور رقم بزنیم و گاز صرفه جویی شده در 
مصارف خانگی را به صنایع تزریق و هدایت کنیم.رئیس کمیســیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران با اشــاره به کمبود گاز در صنایع پتروشیمی، تصریح کرد:  فصل 
کاشت بسیاری از کشــورها آغاز شده است و آنها به اوره نیازمند هستند اما در 
حال حاضر به دلیل کمبود گاز پتروشیمی ها نمی توانند در این بازی ایفای نقش 
کنند و از تولید اوره باز مانده اند باید به این نکته توجه کرد که نمی توان اوره را 
تولید و در انبارها دپو کرد.وی با بیان اینکه صنایع از جمله سیمان و فوالد به گاز 
طبیعی نیاز دارند، گفت: صنعت فوالدســازی برای احیا و سیمانی ها برای تولید 
به گاز طبیعی نیاز دارند و می خواهیم نیاز آنها به سوخت ها را با سایر سوخت ها 
مانند مــازوت جبران کنیم این اقدام را نمی توان در صنعت فوالد انجام داد اما 
می توان در نیروگاه ها سوخت را جایگزین کنیم.نجفی با اشاره به تبعات استفاده 
از سوخت جایگزین، گفت: افزایش آالیندگی هوا، کاهش راندمان تولید، صدمه 
زدن به فرآیند نیروگاهی و تکنولوژی از جمله پیامدهای استفاده از مازوت است. 
اگر همه این موارد را جمع کنیم میزان خســارت های وارده غیر قابل محاسبه 
می شــود در حالی که اگر سرمایه گذاری در کاهش مصرف را بهینه سازی کنیم 
حداقل با ۴ میلیارد دالر شبکه بخارهای کشور را از گرید F و G به گرید A ارتقا 
بدهیم و اینگونه بخش قابل توجهی از ناترازی گاز از بین می رود و حدود ۱20 
تا ۱50 میلیون مترمکعب گاز صرفه جویــی می کنیم.به گفته وی؛امکان تولید 
بخاری گازی گرید ای در داخل کشور تولید کنیم.رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران با بیان اینکه ظرفیت سرمایه گذاری در این بخش را تعریف کردیم.

 FATF مسیر خطوط لوله گاز ایران را مسدود کرد

نقش صفر ایران در معادالت گازی آسیای میانه
یک کارشــناس بین الملل حوزه انرژی گفــت: تا زمانی که ایران 
بــه نظام بانکی جهان متصل نشــده و FATF را امضا نکرده و به 
نظام بین المللی برای انعقاد قــرارداد با ایران اطمینان ندهد که 
ســرمایه گذاری آنها از امنیت الزم برخوردار است و تا ارتباطات 
بلندمدت بین المللی تضمین نشــود، بعید است سرمایه گذاران 
خارجی تمایل داشته باشند در ایران سرمایه گذاری کنند .محمود 
خاقانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم همکاری 
گازی ایران با ترکمنستان اظهار داشت: پس از فروپاشی شوروی 
سابق وزارت نفت سیاست کالن دیپلماسی انرژی برای کشورهای 
تازه استقالل یافته آسیای مرکزی، کشورهای ساحلی دریای خزر 
و قفقاز تعریف کرد، در راســتای آن ایران ســرمایه گذاری 200 
میلیون دالری انجام داد و برای اولین بار دری برای ترکمنستان 
گشــود که بتواند گاز طبیعی خود را صــادر کند و احداث خط 
لوله کرکپه به کردکوی در دستور کار قرار گرفت تا از این مسیر 
گاز طبیعی ترکمنستان برای تخصیص به نیروگاه نکا وارد ایران 
شــد و این موضوع توســعه پیدا کرد، از مسیر دولت آباد هم یک 
خط لوله احداث شــد که بخش های مجاور مرز ترکمنستان در 
ایران گازرسانی می شد. وی افزود: در آن دوران روسیه از گشایش 
دروازه برای صادرات گاز ترکمنستان به ایران ناراضی بود به همین 
دلیل در قیمت گاز با ایران رقابت و سعی می کرد مبلغ بیشتری 
به ترکمنســتان بدهد تا این کشــور به ایران گاز صادر نکند. به 
طوری که در زمان دولت دهم که هوا بســیار سرد هم شده بود، 
ترکمنســتان گاز را بــروی ایران قطع کــرد و مذاکرات تهران- 
عشــق آباد نیز برای وصل مجدد گاز به جایی نرســید، در نهایت 
صنعت نفت ایران مجبور شــد مناطقی که گاز ترکمنســتان را 
دریافت می کردند؛ گازرسانی کند و به این ترتیب روابط گازی دو 
کشور به حالت تعلیق درآمد. این رویه ادامه پیدا کرد تا اینکه چین 
در رقابت با روسیه و ایران وارد بازار ترکمنستان شد. پکن حدود 
۱0 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرد و گاز این کشور را با ظرفیت 

قابل توجهی از مسیر خط لوله به چین برد بنابراین ترکمنستان 
توانســت بازار جدیدی پیدا کند، در همین حال بانک توســعه 
آسیایی مطالعات فنی و اقتصادی برای صادرات گاز ترکمنستان 
از مسیر ترکمنستان- افغانستان-پاکستان- هند انجام داد و این 
خط لوله را با ســرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری شروع به احداث 
کرد و اکنون تقریبا در حال تکمیل است.این کارشناس بین الملل 
حوزه انرژی تصریح کرد: چین با افغانستان و طالبان فعلی قرارداد 
25 ســاله تولید و صادات نفت و گاز صــادر کرده و 25 میلیارد 
دالر هم در صنعت پتروشــیمی پاکستان سرمایه گذاری کرده و 
دنبال این است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان برای صنعت 

پتروشیمی پاکســتان صادر کند و همچنین اجازه ندهد گاز به 
هند برود، اروپا هم دنبال این بود که گاز ترکمنستان را به کمک 
ترکیه از عرض خزر به آذربایجان و گرجســتان و از خط لوله گاز 
قفقاز جنوبی به اروپا ببرد، در گذشته روسیه با مسیر عرض خزر 
و ایران مخالف بود اما در سال 20۱8 در اجالس سران کشورهای 
ســاحلی خزر این توافق حاصل شد که اگر احداث این خط لوله 
به محیط زیست صدمه نزند احداث شود، بنابراین اتحادیه اروپا با 
ترکمنستان وارد مذاکره شده و در رقابت با چین سعی می کنند 
که گاز ترکمنســتان را از مسیر خزر، آذربایجان و ترکیه به اروپا 
صادر کنند. وی با اشاره به جایگاه ایران در مسیر همکاری گازی با 

کشورهای آسیای میانه بیان داشت: متاسفانه ایران در حال حاضر 
هیچ جایگاهی در این معادالت ندارد، روابط ایران با مشــتریان و 
استفاده کنندگان از گاز طبیعی تیره است و چین هم با بیانیه ای 
که با کشورهای حوزه خلیج فارس و آل سعود در عربستان امضا 
کرد در واقع نشان داد که تمایلی ندارد با ایران همکاری نزدیکی 
داشــته باشد، روسیه هم به طور سنتی نمی خواهد ایران در اروپا 
رقیبش داشــته باشد و رفاقت روسیه با ایران در واقع نگه داشتن 
ایران در جایگاهی اســت که نتواند حرکتی در حوزه گاز داشته 
باشــد، به طوری که علیرغم اینکه ترکمنســتان در مقام چهارم 
دارندگان ذخایر گازی جهــان قرار دارد، مصرف کنندگان زیادی 
تمایل دارند با این کشــور وارد مذاکره، تعامل و قرارداد شــوند.

خاقانی تاکید کرد: تا زمانی که ایران به نظام بانکی جهان متصل 
نشــده و FATF را امضا نکرده و به نظــام بین المللی برای انعقاد 
قرارداد با ایران اطمینان ندهد که ســرمایه گذاری آنها از امنیت 
الزم برخوردار اســت و تا ارتباطات بلندمدت بین المللی تضمین 
نشــود، بعید است سرمایه گذاران خارجی تمایل داشته باشند در 
ایران سرمایه گذاری کنند .وی یادآور شد: به نظر می رسد اکنون 
مسیری طی می شود که منزوی باشیم، به عبارت دیگر در شرایط 
فعلــی جایگاهی برای ایران در معادالت رقابتی بازار انرژی وجود 
ندارد یعنی اکنون مصرف کنندگان عمده نفت و گاز خود را با این 
واقعیت تطبیق داده اند که بدون نفت و گاز ایران زندگی کنند، از 
زمانی هم که روسیه عملیات ویژه ای را برای اقدامات نظامی خود 
در اوکراین شروع کرد تولیدکننده و صادرکنندگان نفت و گاز از 
جمله کشورهای آســیای مرکزی مثل قزاقستان، ترکمنستان و 
آذربایجان، کشورهای حوزه خلیج فارس، نروژ و حتی امریکا سود 
کالنی داشــتند که در تاریخ بی نظیر است، دولت مادورو و بایدن 
هم رفاقتی صمیمی را شروع کردند در نتیجه سهم بازار ایران در 
بازار بین المللی را رقبا تسخیر کردند در نتیجه فعال گاز ایران در 

بازار بین الملل چشم انداز روشنی ندارد.

با ابــالغ آیین نامه اجرایــی بند »ک« 
بودجــه ۱۴0۱ دربــاره  تبصــره ۱5 
افزایش تعرفــه گازبهای خانگی، صدور 
قبض های جدید گاز برای مشــترکان 
پرمصرف و بســیار پرمصرف این بخش 
با افزایش همراه شده است و مشترکانی 
که نســبت به رقم اعالم شده اعتراض 
دارند می توانند شــکایت خــود را در 
سایت شــرکت ملی گاز ثبت کنند.به 
گزارش ایســنا، اکنون ۶5 درصد حجم 
گاز مصرفــی بخش خانگــی در دوره 
سرد ســال ازسوی مشترکان پرمصرف 
)پلکان ۴ تا ۱2( مصرف می شــود و در 
عین حال، بیشترین مقدار یارانه پنهان 
انرژی را مشــترکان پرمصرف دریافت 
می کننــد،   ایــن در حالی اســت که 
بیش از ۶۴ درصد از مشــترکان که در 
پلکان نخست تا ســوم قرار دارند، تنها 
35 درصــد حجــم گاز مصرفی بخش 
خانگی در دوره ســرد ســال را مصرف 
می کنند که تعرفه آنها افزایشی نداشته 
است. بر این اساس، برای ایجاد عدالت 
اجتماعی و توزیع عادالنه یارانه انرژی، 
با مصوبه هیئت وزیران، برای مشترکان 
پرمصرف و بســیار پرمصــرف گاز نیز، 
جریمه هایــی در نظر گرفته شــده که 
از ۱۶ آذرماه، اجرایی شــده اســت. بر 
اســاس مصوبه ابالغی، مصرف متعارف 
در پلکان اول تا ســوم اقلیم 3 )بیش از 
50 درصد مشترکان در این اقلیم قرار 
دارند(، به ترتیــب، ۱۷5، 250 و 325 
مترمکعب به ازای هر واحد مسکونی در 
ماه و محاســبه گازبهای پلکان نخست 
تا ســوم بدون افزایش نسبت به قبل و 
مشابه سنوات گذشته است.اما محاسبه 
تعرفه گازبهای پله های چهارم به بعد که 
با افزایش تعرفه روبرو خواهند شــد، به 
این صورت اســت که پلکان ۴، 5 و ۶، 

افزایش 30 درصدی نســبت به تعرفه 
ســال قبل، ۷، 8، ۹ و ۱0 افزایش 50 
درصدی نسبت به پارسال و پلکان ۱۱ 
و ۱2 که بســیار پرمصرف هستند، به 
ترتیب، مترمکعبــی 5 و ۶ هزار تومان 
محاسبه خواهد شــد؛ اما این افزایش 
تعرفه گازبهــا به صورت پلکانی و تعرفه 
هر پلــه به ازای مازاد مصــرف پله های 
قبلی محاسبه می شــود، ضمن آن که 
این محاســبات از ۱۶ آذرماه امسال به 
بعد، اجرایی و تــا پیش از آن، با همان 
نرخ مصوب پیشین محاسبه خواهد شد. 
امکان اعالم شــکایت و اعتراض نسبت 
به محاسبه گازبهای مشترکان خانگی 
با ثبت شــکایت در ســامانه بازرسی و 
پاســخگویی به شــکایات شرکت ملی 
گاز ایران فراهم شــده اســت و آنطور 
که  مسلم رحمانی مدیر هماهنگی امور 
گازرســانی شرکت ملی گاز ایران اعالم 
کرده همه متقاضیان و مشــترکان گاز 
خود  درخواست های  می توانند  طبیعی 
به منظور دریافت خدمــات را از آدرس  
کننــد.  دنبــال   www.nigc.ir/services
بدیهی است شرکت های گاز استانی نیز 

موظف اند همه سامانه های خدماتی خود 
را به ایــن آدرس متصل کنند.به گفته 
وی، بر اســاس آیین نامــه اجرایی بند 
»ک« تبصــره ۱5 بودجه ۱۴0۱ درباره 
افزایش تعرفه گازبها، تعرفه مشترکان با 
مصرف متعارف که در سه پله اول قرار 
دارند، نسبت به پارسال افزایشی نداشته 
و صورتحســاب آنها مشــابه سال های 
گذشــته اســت. همچنین آن دسته از 
مشترکان خانگی  که مصرف گاز آنها در 
ماه های سرد سال نسبت به دوره مشابه 
سال پیش کمتر شود، به ازای هر یک 
درصد کاهش، مشمول تخفیف پاداش 
صرفه جویی معادل 3 درصد در گازبهای 
صورتحساب همان دوره خواهند شد که 
این تخفیف تا سقف ۴5 درصد گازبها در 
صورتحساب آنها اعمال می شود.رحمانی 
گفت: از سویی گازبهای مشترکانی که 
در ماه های بسیار سرد سال، مصرفشان 
الگــوی متعارف  حداکثــر ۷0 درصد 
)ســقف پله 3 جدول پلکانی( باشــد، 
مشمول ۱00 درصد تخفیف و مصرف 
آن دوره برای مشــترک، بدون هزینه 
)رایگان( خواهد بــود. در مقابل، تعرفه 

مشــترکان پرمصرف بخــش خانگی، 
یعنی از پلــکان ۴ به بعد افزایش یافته 
اســت. این تغییر تعرفــه از ۱۶ آذرماه 
محترم  مشترکان  صورتحساب های  در 
اعمال شده است.طبق آیین نامه اجرایی 
بنــد »ک« تبصــره ۱5 بودجه ۱۴0۱ 
درباره افزایش تعرفه گازبها،   آن دسته 
از مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها 
در ماه های سرد ســال نسبت به دوره 
مشابه ســال پیش کمتر شود، به ازای 
هر یک درصد کاهش، مشمول تخفیف 
پــاداش صرفه جویی معــادل 3 درصد 
در گازبهای صورتحســاب همان دوره 
خواهند شــد که این تخفیف تا سقف 
۴5 درصد گازبها در صورتحســاب آنها 
قابــل اعمال اســت.همچنین گازبهای 
مشــترکانی که در ماه های بسیار سرد 
ســال، مصرفشــان حداکثر ۷0 درصد 
الگوی متعارف )ســقف پلــه 3 جدول 
پلکانی(  باشد، مشــمول ۱00 درصد 
تخفیف و مصرف آن دوره برای مشترک 
بدون هزینه )رایــگان( خواهد بود. در 
مقابل، تعرفه مشترکان پرمصرف بخش 
خانگی، یعنی از پلکان ۴ به بعد افزایش 
یافته اســت. این تغییر تعرفــه از ۱۶ 
آذرماه در صورتحســاب های مشترکان 
اعمال می شــود.گفتنی است، بر اساس 
بنــد )ک( تبصــره ۱5 بودجه ســال 
۱۴0۱، گازبهــای مشــترکانی که زیر 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و سازمان بهزیستی قرار دارند و مصرف 
آن ها در حد متعارف است نیز، رایگان 
خواهد بود. براین اساس، ۴ میلیون نفر 
از جمعیت زیر پوشــش کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی، در قالب یک میلیون 
و 25۹ هزار اشتراک )خانوار( می توانند 
با رعایت الگوی مصرف، از امتیاز  رایگان 

شدن گازبهای خود برخوردار  شوند.

اگر به قبض گاز شکایت دارید، 
باید چطور اقدام کنید؟

جمع کل مخازن ســدهای پنجگانه تهران حدود 2۶0 میلیون 
متر مکعب است که نسبت به سال قبل که حدود 3۴0 میلیون 
بوده نزدیک 80 میلیون متر مکعب کسری مخزن داریم و این 
درحالیست که مصرف انرژی و آب در کالن شهر تهران بیشتر 
از میانگین شهرهای جهانی است.به گزارش ایسنا، در حال حاضر 
روزانه حدود دو میلیون و ۹00 هزار متر مکعب آب شــرب در 
تهران مصرف می شود که نســبت به سال قبل تقریبا یکسان 
است، اما موضوع مورد توجه این است که امسال سومین سال 
خشــک در ۱0 سال اخیر را تجربه می کنیم، میزان بارندگی ها 
تا به حال خوب نبوده اســت و حدود ۶5 درصد نسبت به سال 
قبل کسری بارندگی داریم.در این استان ساالنه یک میلیارد و 
۷00 میلیــون متر مکعب آب مصرف می شــود که حدود یک 
میلیــاد و 200 میلیون مترمکعب آن در شــهر تهران و 500 
میلیون مترمکعب در سایر شهرهای این استان مصرف می شود. 
به لحاظ حجم مخازن سدها وضع خوبی نداریم در حال حاضر 
حدود 2۶0 میلیون متر مکعب حجم مخازن ســدهای تهران 

است که نسبت به سال قبل که که آن هم سال خوبی هم نبوده 
و حدود 3۴0 میلیون ذخیره مخزن داشتیم نزدیک 80 میلیون 

کسری مخزن داریم.

مصرف لحظه ای آب تهران از حجم آب دریاچه چیتگر 
گذشت!

این اعداد در شرایطی است که در سال های نرمال حجم مخازن 
حدود 5۹0 میلیون مترمکعب در این مقطع زمانی بوده است، 
باقری معاون مشترکین آبفای استان تهران اعالم کرده مصرف 
لحظه ای شهروندان تهرانی به مقدار 2 میلیون و ۹00 هزار متر 
مکعب رسیده که این حجم مصرف به اندازه حجم آب دریاچه 
چیتگر تهران است.به گفته وی  تا کنون حدود 2۱ هزار انشعاب 
بد مصرف را بــه صورت موقت قطع کرده ایــم. درمورد طرح 
تشــویقی خوش مصرف ها نیز باید گفت که این طرح از اوایل 
آذر ماه شــروع شــده تا کنون ۴0 هزار مشترک مشمول طرح 
شده اند و پاداش تشویقی آنان در قبض شان اعمال شده است 
و بــه ازای هر متر مکعب کاهش آب نســبت به الگوی مصرف 

33۶2 تومان است.
جریمه و پاداش چگونه است؟

طرح جریمــه و پاداش مشــترکان تاثیر نســبتا خوبی برای 
جلوگیری از ســیر صعودی مصرف داشــته اســت، آنطور که 
محمدرضا بختیاری مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب تهران 
گفته آب حدود 2۱ هزار  مشــترک بدمصرف  به صورت موقت 
قطع شــده و اخطار هم داده شده اســت. در مرحله اول شش 
ســاعت است، مرحله دوم ۱2 ساعت و مرحله بعد ممکن است 
بیشــتر هم شــود.وی اظهار کرد: با اجرای این طرح در مدت 
دو ماه اخیر تعداد مشــترکان بد مصــرف در تهران از 8 و نیم 
درصد به 5 درصد کاهش پیدا کرده است، تقاضای همیشگی ما 
از مشــترکان صرفه جویی در مصرف آب است، امسال سومین 
سال خشک را پشت ســر می گذاریم و با همه سختی ها و کم 
بارشی هایی که داشتیم به حتی یک ساعت در فرایند آبرسانی 
در شــهر تهران مشکل ایجاد نشــد، خواهش می کنم آن قشر 
کمی هم که رعایــت نمی کنند به جمع اکثریت بپیوندند و به 
ما کمک کنند.مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران همچنین 
اعــالم کرد از یک میلیون و ۱00 هزار قبض صادر شــده، ۴0 
هزار قبض )معادل 3 درصد مشترکین(، پاداش دریافت کردند. 
مشــترکان پر مصرفی که زیر الگو مصرف کرده باشند به ازای 
هر متر مکعب 3۶22 تومان دریافت می کنند این پاداش خوش 

مصرفی در قبض ماه آینده آن ها اعمال می شــود و افرادی که 
زیر الگو مصرف می کردند اگــر مصرف را کاهش دهند پاداش 
دریافــت می کنند. در ۷0 روز اخیر و اوایل ابان ماه ۹ درصد به 
مشترکین خوش مصرف افزوده شد و ۹ درصد پاداش دریافت 
کردند که از قبض بعدی آن ها کسر می شود.چندین سال است 
که تغییــر اقلیم و کاهش بارش ها تهران را با مشــکالت آبی 
مواجه کرده است، هرچند که طرح هایی در این حوزه اجرایی 
شــد و تاکنون پایتخت بی آب نشده است اما باید توجه داشت 
که حفظ این وضعیت بدون اجرای برنامه های مدیریت مصرف 

امکان پذیر نیست.

آب در تهران طال شد!
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گزیده خبر

نایب رییس اتاق بازرگانی تشریح کرد
جدیدترین تصمیمات نهایی شده در شورای 

گفت و گو
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید که در آخرین جلسه شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی، سه مصوبه جدید برای حل مشکالت فعاالن 
اقتصادی در نظر گرفته شــده اســت.به گزارش ایسنا، حسین سالح ورزی، 
نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت وگو در تشریح تصمیماتی 
که در نشســت اخیر شورای گفت وگو اتخاذ شــده است در ابتدا به بررسی 
مصوبه صدودهمین جلســه مبنی بر صدور الیحه تنظیم گری صنعت برق 
به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این مصوبه اجرا نشده است، 
به این دلیل که شــورای رقابت در تازه ترین مصوبه خود اعالم کرده نیازی 
به ایجاد نهاد تنظیم گر برق نیســت و شــورای رقابت می تواند با ایجاد یک 
کارگروه تخصصی، روند تنظیم گری را انجام دهد.بر اســاس اظهارات او این 
موضوع از ســوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفت چراکه به باور آنها 
شورای رقابت در چارچوب کارگروه تخصصی توان تنظیم گری صنعت برق 
که دچار ناترازی شــده است را ندارد. بنابراین باید یک نهاد مستقل در این 

رابطه فعالیت کند.
ســالح ورزی تصریح کرد: به دنبال انتقادهایی که توســط بخش خصوصی 
مطرح شــد، اعضا تصمیم گرفتند یک مطالعه کارشناسی توسط دبیرخانه 
شــورای گفت وگو انجام شود و در چارچوب آن محدوده هایی از صنعت برق 
که هنوز در قانون درباره آن تعیین تکلیف نشــده، شناسایی و اعالم شوند. 
همچنین نشســتی با حضور نمایندگان وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
شــورای رقابت و وزارت نیرو برگزار شده و گزارش تهیه ظده مورد بررسی 
قرار گرفته و نتیجه آن برای تصمیم گیری در نشست بعدی شورای گفت وگو 
اعالم شــود.نایب رئیس اتاق ایران از موافقت رئیس گمرک با پیشنهادهای 
دبیرخانه شورای گرفت وگو مبنی بر حذف مازاد مالیات ارزش افزوده از میزان 
مطالبه مودیان ناشــی از مابه التفاوت نرخ ارز در دو ماه اول سال جاری خبر 
 ETS داد و افزود: تعدادی از واردکنندگان به دلیل اختالف نرخ ارز ترجیحی و
دچار مشکالت مالیاتی شده بودند و در نهایت با این تصمیم گمرک، مشکل 
مطالبه نامه های کسر دریافتی گمرک درباره مابه التفاوت نرخ ارز واردات در 
فروردین و اردیبهشــت سال جاری رفع شد.قائم مقام دبیر شورای گفت وگو 
همچنین به حل مشــکالت سامانه توانیران تا انتهای بهمن و اصالح بند ۷ 
ابالغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره استفاده از تسهیالت ماده ۱۳۲ 
قانون مالیات های مستقیم اشــاره کرد که در این نشست شورای گفت وگو 
مورد توافق قرار گرفت.بر اساس اعالم اتاق بازرگانی، صدوپانزدهمین نشست 
شــورای گفت وگو با حضور وزیر اقتصاد، رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس و اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی شــب گذشته در 

محل این اتاق برگزار شده است.

مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران:
هشت مرکز تجاری ایران در آفریقا فعال 

شده است
مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: شبکه ای از 
هشت مرکز تجاری در سرتاسر قاره آفریقا فعال شده و به ارائه طیف وسیعی 
از خدمات به شــرکت های تولیدی و صادراتی می پردازند.به گزارش ایلنا، 
ســید محمدصادق قنادزاده مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت 
ایران در همایش بررســی ظرفیت های تجاری شــمال آفریقا، با برشمردن 
ویژگی های کم نظیر قاره آفریقا به تشــریح برخی موانع موجود پرداخت و 
از لزوم همگرایی بیشــتر در تمامی ارکان نظام برای بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت هــای قاره بکر آفریقا گفت.وی همچنین با برشــمردن مجموعه 
اقدامات گســترده سازمان توســعه تجارت ایران در جهت ایجاد و افزایش 
شــناخت دو طرفه بین ایران و کشورهای قاره آفریقا، به حضور در ۴ رویداد 
بزرگ نمایشــگاهی آفریقــا، تبادل بیش از ۱۰۰ هیئت تجــاری، برگزاری 
سلســله همایش های معرفی ظرفیت های تجاری آفریقا، اعزام قریب الوقوع 
۳ رایزن به مناطق مختلف آفریقا و نشست های تخصصی متعدد با اتحادیه ها 
و سندیکاهای صادراتی کشور طی ۹ ماهه گذشته اشاره کرد.قنادزاده با بیان 
اینکه ظرفیت باالی مراکز تجاری زیر نظر ســازمان توسعه تجارت ایران در 
کشــورهای هدف به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ورود به بازار اســت، 
گفت: شــبکه ای بالغ بر ۸ مرکز تجاری در سرتاســر قاره آفریقا فعال شده 
و به ارائه طیف وســیعی از خدمات به شــرکتهای تولیــدی و صادراتی که 
بنــای حضور در بازار آفریقا را دارنــد، می پردازند.به گفته وی این مراکز در 
کشورهای کنیا، اوگاندا، تانزانیا، ساحل عاج، غنا، کامرون، سنگال، نیجریه، 
الجزایر و آفریقای جنوبی مستقر و این شبکه تا پایان سال تکمیل می شود.

در ادامه این همایش، شوشــتری دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب 
آسیا و شمال آفریقا این وزارتخانه با بیان اهمیت راهبردی کشورهای شمال 
آفریقا از آمادگی تمامی ســفرا و نمایندگی های برای مشورت، مساعدت و 
همکاری با تجار و صادرکنندگان ایرانی خبر داد.وی با تأکید بر اولویت صدور 
خدمات فنی مهندسی و ســرمایه گذاری در کشورهای شمال آفریقا افزود: 
توجه ویژه شرکت ها به قوانین حمایتی و همچنین ضوابط خاص کشورهای 
شــمال آفریقا، پیش از ورود از الزمه های مهم فعالیت در این کشورهاست.

در ادامه این رویداد، رایزن بازرگانی کشــور الجزایر به تشریح سیاست های 
حمایت از ســرمایه گذاران در این کشــور پرداخت و از نسخه جدید قانون 
ســرمایه گذاری الجزایر به عنوان یک فرصت تاریخی برای ورود شرکت های 
ایرانی یاد کرد.همچنین در این همایش دو تن از مدیران مراکز تجاری ایران 
در کشــورهای الجزایر و کامرون به معرفی خدمات خود و تشریح چگونگی 

انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در کشورهای متبوع پرداختند.

رکورد بی سابقه عرضه محصوالت گروه 
خودروسازی سایپا
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از 
عرضه ۷۰ هزار دســتگاه انواع محصوالت این گروه 
در قالب طرح پیش فروش در راســتاي پاسخگویي 
به درخواســت خرید متقاضیان محترم خبر داد.به 
گزارش سایپانیوز، حســین کاظمی طرقي با بیان 

مطلب فوق افزود: این طرح شامل مشتریان عادی و طرح حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت بوده و از روز پنج شــنبه مورخ ۲۲ دی ماه جاری خواهد 
شــد.او افزود: متقاضیان خرید خودرو می توانند  جهت ثبت نام و یا کسب 
www.saipacorp. اطالعات بیشتر به سایت گروه خودروسازی به نشانی

com و یا نمایندگی های مجاز گروه خودروســازی سایپا در سراسر کشور 
مراجعه کنند.

به نام ایران، به کام کپی کاران
عضو هیــات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دســتباف با 
بیان اینکه کپی طرح فرش های ایرانی بعضا به طور وســیع در هند و افغانستان 
اتفاق افتاده، گفت: فرش ایران اعتبار و ســابقه متفاوتی دارد و هرچه ما غفلت 
می کنیم و با سیاســت های غلط خودمان را تضعیف می کنیــم، دیگران از این 
پیشینه استفاده می کنند.مرتضی میری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حتی 
در مقطعی در هند به فرش بختیاری، عنوان فرش بختیاری هندی داده بودند، 
تصریح کرد: از ظرفیت های فرش دستباف ایران به خوبی استفاده نشده و بنابراین 
دیگران از آن استفاده می کنند.به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان فرش دستباف در حال حاضر هم ماجرای کپی طرح  فرش های 
ایرانی در جریان اســت، چراکه گنجینه غنی در فرش ایرانی است. البته برخی 
هم تغییراتی در این طرح ها اعمال می کنند و دارند ذائقه بین المللی را به سمت 
خودشان برمی گرداند. بنابراین یک جریان دنباله دار وجود دارد.میری در پاسخ به 
اینکه چه راه حلی برای حل این مشکل وجود دارد، اظهار کرد: قدم هایی برای حل 
این مشکل برداشته شد تا از کنوانسیون های بین المللی در موضوع مالکیت های 
معنوی اســتفاده کنیم. برخی از مناطق فرش بافی ایرانی هم ثبت جهانی شده 
است. اما هیچ وقت مشخص نشد چگونه باید از این امتیاز و ثبت جهانی استفاده 
کنیم. دولت تاکنون درباره سازوکارهای استفاده از این ثبت جهانی اطالع رسانی 
نکرده اســت.وی با بیان اینکه فضا به لحاظ حقوق بین الملل برای پیگیری این 
موضوع فراهم است، تصریح کرد: اما این پیگیری گران قیمت است و باید راه های 
اجرایی به طور مشخص در حوزه فرش دستباف بررسی شود، اما این اتفاق هنوز 

نیفتاده است.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
ریزش میلیونرهای بیت کوین

میلیونرهای بیت کوین طی یک ســال گذشته ۷۳ درصد کمتر شدند زیرا ضرر 
ارزهای دیجیتال در ســال ۲۰۲۲ به بیش از دو تریلیون دالر رســید.به گزارش 
ایســنا به نقل از کریپتو، روزی روزگاری در نوامبــر ۲۰۲۱ ارزش بازار ارزهای 
دیجیتال سه تریلیون دالر بود، زمانی که بیت کوین در باالترین سطح خود یعنی 
نزدیک به ۶۹هزار دالر معامله می شد اما پس از آن سال ۲۰۲۲ فرا رسید، تورم 
ناشــی از همه گیری، جنگ در اوکراین و مسائل زنجیره تامین به وجود آمد، به 
این معنی که بانک های مرکزی در سراسر جهان مجبور شدند نرخ ها را افزایش 
تــا بحران هزینه های زندگی را کاهش دهند.بــا نقدینگی ارزانی که از بازارهای 
زیرین حاصل شــد، بیت کوین و به طور کلی کریپتو تحت فشار قرار گرفتند. ما 
شــاهد فروپاشــی ۱۰ ارز دیجیتال برتر، صرافی های برتر و رسوایی های متعدد 
دیگــر بودیم. این ضــرر بیش از دو تریلیون دالر بوده و بیت کوین ســه چهارم 
ارزش خود را از دســت داده اســت.با نگاهی به داده های زنجیره ای درمی یابیم 
که میلیونرهای بیت کوین ســقوط کرده اند. با ورود به سال ۲۰۲۲ به میزان ۹۰ 
هــزار آدرس حاوی بیش از یک میلیون دالر بیت کوین وجود داشــت اما امروز، 
این تعداد ۲۴هزار اســت که به کاهش ۷۳ درصدی می رسد.داده های زنجیره ای 
آنچه را از نگاه کردن به نمودار قیمت بیت کوین به وضوح آشــکار ساخته است 
به این طریق خالصه می کند که مهمانی به پایان رسیده است و سرمایه گذاران 
دیگر رویای بازنشستگی از دارایی های بیت کوین خود را حداقل در آینده نزدیک 
ندارند!بازده بیت کوین قبل از ســال ۲۰۲۲ شگفت انگیز بود؛ بخش عمده ای از 
عرضه سود داشت و تنها ۲۵ درصد از عرضه زیان ده وارد سال شد. تا پایان سال، 
این میزان دو برابر شد و به بیش از ۵۰ درصد رسید، آمار خیره کننده دیگری با 
در نظر گرفتن اینکه بیت کوین بهترین کالس دارایی در جهان در دهه گذشته 

بوده است نیز وجود دارد.

حریری پاسخ داد

چرامصیبتقاچاقدرایرانتمامنمیشود؟
رئیــس اتاق بازرگانی ایران و چیــن می گوید برای این که انتظار 
داشته باشــیم طرح های مبارزه با قاچاق با قاطعیت موفق باشد، 
 باید ریشه های شکل گیری و نیاز به قاچاق در اقتصاد ایران برطرف 
شود.مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی به 
عملکرد سال های گذشته اقتصاد ایران نگاه می کنیم دو موضوع 
در شکل گیری بسترهای قاچاق نقش و سهمی اساسی داشتند. 
یــک موضوع بحث از بین نرفتن نیازهــا به کاالهای قاچاق بوده 
و یک موضوع به نحوه نظارت بر این ماجرا مربوط می شــود.وی 
با اشــاره به سیاست های محدودیت های وارداتی که در سال های 
گذشــته در اقتصاد ایران وجود داشــته، بیان کــرد: با توجه به 
محدودیت های ارزی و سیاســت هایی که دولت ها اجرایی کردند 
ما شاهد آن هستیم که نه تنها کاالهای ممنوعه که حتی بسیاری 
از کاالهای مصرفی نیز با ممنوعیت واردات مواجه هستند. وقتی 
ما بیش از ۲۰۰۰ قلم کاال را با ممنوعیت وارداتی روبه رو می کنیم 
تنها به معنی آن اســت که واردات رسمی را محدودیت کرده ایم 
و تاثیری در تقاضای نهایی موجود در بازار نداشته ایم.رئیس اتاق 
بازرگانــی ایران و چین ادامه داد: هرچند در کنار مدیریت منابع 
ارزی حمایــت از تولید داخل به عنوان یک نیت خیرخواهانه نیز 
در سیاســت های محدود کننده وارداتی نقش داشــته اما سوال 
اینجاست که باید با تقاضای واقعی کاالهای قاچاق چه کار کنیم. 
وقتی از لوازم خانگی گرفته تا لوازم بهداشــتی و اسباب بازی با 
ممنوعیت واردات مواجه هســتیم به معنای آن نیســت که این 
کاالها دیگر تقاضایی بــرای نمونه های خارجی ندارد بلکه حتی 

در میــان اکثر خانواده ها نیز بعضا خریدهای خارجی وجود دارد.
حریری با بیان این که تا این ساختار تغییر نکند سطحی از قاچاق 
وجود خواهد داشــت توضیح داد: در این فضــا نیز برای مبارزه 

با قاچاق باید به ســراغ مبادی اصلی رفت در این شــکی وجود 
ندارد که بخشی از کولبران یا ته لنجی ها وارد کشور می شوند اما 
سوال ما اینجاست که از میزان چند میلیارد دالری قاچاق اساسا 

کولبران چه ســهمی دارند و البته چه افرادی با اســتفاده از این 
افــراد اقدام بر واردات قاچــاق کاال می کنند.رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و چین نظارت بر تبادالت بانکی را یکی دیگر از اصلی ترین 
مســائل در مبارزه با قاچاق دانست و گفت: ما در این حوزه نیز با 
دو محور مختلف مواجه هستیم اوال باید ببینیم که کشوری که با 
محدودیت جدی مواجه است در سال چند میلیارد دالر ارز خود 
را بایــد به قاچاق اختصاص دهد. از ســوی دیگر این قاچاقچیان 
چه در ســطح کالن و چه در سطح خرد به هرحال پول خود را 
وارد شــبکه بانکی می کنند و برای قاچاق مجدد باید تقاضای ارز 
ثبت کند. اگر ما مانند تجربه تمامی کشــورها به تبادالت بانکی 
نظارت کنیم و افراد موظف شوند برای جابه جایی پول های کالن 
توضیحات دقیق ارائه کننــد نه تنها در رابطه با قاچاق که حتی 
در مسائلی مانند پولشویی نیز بخش مهمی از مشکالت برطرف 
می شود.حریری خاطر نشان کرد: بحث تجارت سیاه یا کاالهای 
ممنوعه در اکثر کشورها وجود دارد اما اوال این کاالهای ممنوعه 
مانند ایران به بیش از ۲۰۰۰ قلم کاال اختصاص ندارد ثانیا مسائلی 
مانند تعرفه های باالی وارداتی که شرایط را برای تجارت مخفی 
فراهم می کند اجرایی نمی شود و در نهایت شبکه بانکی با نظارت 
بر تبادالت اجازه جابه جایی پول های سنگین را نمی دهد. از این رو 
برای محدود کردن قاچاق هم باید بسترهای ایجاد آن را محدود 
کنیم و هم بر نحوه جابه جایی پول ها نظارت دقیقی داشته باشیم 
موضوعی که متاسفانه تاکنون در ایران چندان به آن توجه نشده 

است.

رئیس سازمان ملی استاندارد از کاهش 
کم فروشــی و همچنین احتمال توقف 
تولید خودروهای بیشــتر خبــر داد و 
گفت که حوزه قطعات خودرو رها شده 
و حتــی خودروی نویی کــه از کارخانه 
بیــرون می آید، دو تا ســه مــاه بعد به 
هــر دلیلی نیاز به تعمیــر و تغییر دارد.

به گزارش ایســنا، مهدی اسالم پناه در 
یک برنامه تلویزیونی با اشاره به مصوبات 
صد و شــانزدهمین اجالســیه شورای 
عالی اســتاندارد، اظهار کرد: ســازمان 
ملی اســتاندارد تکالیفی در قانون هوای 
پاک داشــت که جــا دارد بابت تکالیف 
عقب مانده ای که باید اجرایی می شــد 
و نشده اســت، حداقل در سازمانی که 
بنــده مســئولیت آن را دارم، از مردم 
عذرخواهی کنم. از جمله این مصوبات، 
موضوع فراورده های پاالیشی، استاندارد 
اجباری حوزه تجهیــزات معاینات فنی 
و غیره بوده که قانون باید عمل شــود، 
نظارت بر اجرا در حوزه محیط زیســتی 
را به ســازمان ملــی اســتاندارد ایران 
تفویض کرده است.وی با بیان اینکه قول 
می دهیم تا پایان ســال تکلیف مانده ای 
در بحث هوای پاک نداشته باشیم، گفت: 
البته وظیفه دارم این عذرخواهی بخاطر 
عقب ماندگی کــه به قبل برمی گردد را 
هم از مردم داشته باشم.این مقام مسئول 
در ادامــه درباره موضوع کم فروشــی 
اظهار کرد: ســازمان از ماه ها قبل یعنی 
از اوایل سال ۱۴۰۱ کار روی کم فروشی 
را شروع کرده و مصوبه برچسب گذاری 
و پیش بسته بندی که در بند ۲ مصوبات 
شورای عالی استاندارد تصویب شده نیز 
مصوباتی بود که استاندارد ملی داشت، 
اما استاندارد اجباری نداشت. بررسی در 
گروه کاالها و گروه صنعت های مختلف 
بر مبنــای مراکز تولیدی، مراکز توزیعی 
و زنجیره و همچنین بر مبنای نام نشان 
)برند( در اوایل امســال نشان می داد که 
حدود ۴۱.۳۷ درصد کم فروشی داریم، 
اما آخرین عددی که در هفته گذشته در 
داده کاوی روی ۱۸۷ نام نشــان )برند( 
کاال در گروه صنعتی  مشخص انجام شد 
نشــان می دهد این عدد به ۳۶.۷ درصد 

کاهش پیــدا کرده است.اســالم پناه از 
تشکیل بیش از ۱۳ پرونده قضایی در این 
بخش خبر داد و ابراز امیدواری کرد که 
در آینده بسیار نزدیک شاهد استاندارد 

شدن وزن فروش کاالها باشیم.. 

بیــش از 100 کاالی بــزرگ منازل 
مشــمول خدمات پــس از فروش 

اجباری می شود
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد درباره 
مصوبه خدمــات پس از فــروش لوازم 
خانگی و اســتاندارد اجباری نیز اظهار 
کرد: اســتاندارد ملی ۱۶۲۹، خدمات به 
مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی 
بــر را برای تولیدکننــدگان الزم االجرا 
و اجبــاری کرده اســت. در حال حاضر 
۱۰۲۰ اســتاندارد ملی اجباری و ۱۳۲۳ 
مورد اختیاری یا تشویقی در کشور وجود 
دارد. تشویقی به معنای اختیاری بودن 
تلقی می شــود. در بعضی از حوزه ها، در 
دنیا هم شایع است، اما در ایران در واقع 
غیراجباری است. در اصل کاالهایی که 
ریسک ایمنی، سالمت و بهداشت باالیی 
دارند، اجباری می شــوند و اجرا نشدن 

آن ها تبعات قانونی دارد.

متوقف  بیشتری  خودروهای  تولید 
می شود

رئیس ســازمان ملی استاندارد در ادامه 
با اشــاره به توقف تولید پنج خودرو در 
یک سال گذشته، گفت: با توافقاتی که با 
وزارت صمت کردیم، در آینده، تعدادی 
از خودروهایی که نتوانند عملکرد ایمنی 
و کیفیت های الزم را داشته باشند از رده 
تولید خارج شــوند. البته نباید تعهدی 
هم برای هیچ شــخصی ایجاد شود که 
نگویند یک تصمیم خلق الســاعه است. 
این اتفاق شــاید در چند ماه آینده برابر 
توافــق، برنامه ریزی، طراحی و معماری 
که شــده به وقوع بپیونــدد. امیدواریم 
در ســال ۱۴۰۲ بتوانند با بن سازه های 
ریزی  برنامه  وزارتخانــه  جدیدی کــه 
می کند، محصــوالت جدیدتر، به روزتر 
و کارآمدتر داشــته باشــد.وی در پاسخ 
به اینکه آیا احتمال تعطیلی خط تولید 

از تولیدهایی که سال هاست  بســیاری 
اســتفاده می کنیم، در سال آینده وجود 
دارد، تصریح کرد: ما برنامه ریزی کردیم 
و بــرای ایــن کار ســاعت ها مطالعات 
کارشناســی، فنی و علمی انجام دادیم. 
اینکــه تولید چــه خودروهایی متوقف 
می شود، به وقتش اعالم خواهد شد، اما 

این پیش خبر را داشته باشید.

خودوری نو بعد از سه ماه به تعمیر 
نیاز دارد

اســالم پناه با بیان این که ســزا نیست 
که مــردم عملکرد حکومــت، دولت و 
جمهوری اسالمی را با خودرو بسنجند، 
گفــت: جمهوری اســالمی سرشــار از 
افتخارات است. اما اگر بخواهد به خاطر 
یک خودرو مورد مقایســه و ارزیابی قرار 
بگیرد، این جفا و ظلم اســت، گله مردم 
هم به حق است. در حوزه قطعه هم اتفاق 
خیلی ناگواری ســال های طوالنی شکل 
گرفته اســت. حتی خودروی نویی که از 
کارخانه بیرون می آید، دو تا سه ماه بعد 
به هر دلیلی نیاز به تعمیر و تغییر دارد. 
این قطعه از کجا تأمین می شود؟ تولید 
کننده این قطعات کجاست؟ حوزه قطعه، 
حوزه رها شده است. از جمله مشکالت 
این بخش قاچــاق قطعه، تولید قطعات 
زیرپله ای و حتی ســوء استفاده از نشانه 
ملی استاندارد است. قطعات خودرو ۵۴ 
قطعه استاندارد اجباری داشت، اما هدف 
گذاری در گام اول تا اوایل سال ۱۴۰۲ به 
بیش از ۵۰۰ قطعه برسد.وی در ادامه با 
بیان اینکه یکی از مشکالت تفاوت نتایج 
آزمون مراکز معاینه فنی برای خودروهای 
جاده ای است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه 
۱۵۶۷۸، خودروهای جاده ای، تجهیزات 
آزمون، مراکز معاینه فنی که ویژگی ها و 
روش های آزمــون را دارند، باید الزامات 
بازرســی و آیین نامه های اجرایی اش را 
عملیاتی کنند که مصوبه هیئت وزیران 
داشت، اما اجرا نمی شد. اما حاال اجباری 
شده است و درواقع نحوه ی انجام معاینه 
و صدور گواهی تابع این اســت.این مقام 
مسئول با بیان اینکه  اداره این مراکز بر 
عهده ســتاد معاینه فنی است و سازمان 

ملی اســتاندارد بر عملکرد آن ها نظارت 
می کند، اظهار کرد: در حوزه هوای پاک، 
یکی از موضوعاتی که این روزها بســیار 
مورد توجه بوده، بحث همین قانون هوای 
پاک اســت. در این راســتا سازمان ملی 
استاندارد برای نخستین بار در استاندارد 
نفت کوره تجدید نظــر کرده که یعنی 
از ۳.۵ درصد بــه ۰.۸ درصد تغییر داده 
است. از طرفی بر اساس آمار دستگاه های 
مربوطه، منابع متحرک شامل خودروها، 
موتورها و خودروهای حمل و نقل عمومی 
فرسوده عمر مشــخصی دارند و احتراق 
ناقــص، مصرف بــاالی آن هــا، آلودگی 
خیلی باالیی ایجاد می کننــد. بنابراین 
باید اهتمام به خــارج از رده کردن اینها 
وجود داشته باشد. سازمان ملی استاندارد 
هم به آن ها مجوز نخواهد داد.وی افزود: 
آن سال هایی که باید سرمایه گذاری های 
زیادی روی این حوزه ها می شــد، وزارت 
نفت باید این  موارد را تجهیز و یورو تولید 
می کرد، اما محقق نشــده اســت. یعنی 
حوزه هــا عقب افتادگی دارند، اما آن چه 
به ما بر می گردد، تصویب استانداردها در 
مورد نفت کوره است. دستگاهی هم که 
مخالف است، مخالف باشد. این موضوع 
به کمــک وزارت نفــت و دیگر اعضای 
شــورای عالی اســتاندارد در دستور کار 
قرار خواهد گرفت و اســتاندارد اجباری 
در بعضی حوزه ها مثل موتورهای دیزل 
و محلــول آبی- اوره ای در جهت الزامات 
کیفی تولیدات داخــل و واردات، انجام 
خواهد شد. استاندارد اجباری سنجش و 
نگهداری ایستگاه های پایش کیفی هوای 
محیط نیز تصویب شد و سازمان محیط 
زیســت متولی اجرای این اســتاندارد و 
سازمان ملی اســتاندارد مسئول نظارت 
بر حســن اجرای استاندارد شد. بنابراین 
مجموعه ای از عوامل دست به دست هم 
می دهد که این هوای آلوده  را استشمام 
می کنیــم که یک دفعه و امروز شــکل 

نگرفته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد:

خودوری نو بعد از سه ماه به تعمیر نیاز دارد

ســازمان  کل  رئیــس 
امور مالیاتی کشــور در 
راســتای تحقق شــعار 
ســال، مشــوق  هــای 
حمایت از تولید و حفظ 
و ایجاد اشتغال برای بنگاه  های کوچک و متوسط مصوبه هیات 
وزیران را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراســر کشور 
ابالغ کرد.به گزارش ایســنا، در بخشــنامه صادره از سوی داود 
منظور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراســر کشور آمده 
اســت: به پیوست تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت۵۹۸۱۵ هـ 

مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ در خصوص مشــوق  های حمایت از تولید 
و حفظ و ایجاد اشــتغال برای بنگاه  های کوچک و متوســط 
موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ 
۱۹/۲/۱۳۹۵ مربوط به عملکرد ســال ۱۴۰۰ برای اجرا ارسال 
می شود.طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، در ادامه بخشنامه 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر شده است:
مطابق بند )۳( ماده ۱ تصویب  نامه یاد شده:

»الف - جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان 
حقیقی و حقوقی دارای پروانــه بهره برداری از وزارتخانه های 
ذیربــط در فعالیت  های تولیدی مشــروط به افزایش تولید در 

سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر )۱۰۰( نفر 
نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی بر اساس 
برنامه توافقی با ســازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد 
)۱۶۷( و )۱۹۱( قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و 
اصالحات بعدی آن بخشوده می  شود. دستورالعمل اجرایی این 
بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان 
امور مالیاتی کشــور ابالغ خواهد شد.ب - کارفرمایان حقیقی 
و حقوقــی دارای پروانه بهره بــرداری از وزارتخانه های ذیربط 
در فعالیت  های تولیدی به شــرط حفظ نیروی کار موجود در 
پایان ســال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می  توانند 

درخواست تقســیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 
۱۴۰۰ را به ســازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان 
مذکور ضمن اســتعالم از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص 
احراز شــرط فوق، بــا رعایت ماده )۱۶۷( قانــون مالیات  های 
مســتقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصالحات بعدی آن نســبت به 
تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس توافق 
صورت گرفته اقدام می نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع 
هر یک از اقساط یاد شــده طبق توافق صورت گرفته از سوی 
کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می 
شود.«شایان ذکر است؛ منظور از بنگاه  های کوچک و متوسط 
به ترتیب بنگاه  های اقتصــادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 
۵۰ نفــر و بنگاه  های اقتصــادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ 

تا ۱۰۰ نفر است.

مشوق های مالیاتی برای بنگاه های کوچک و متوسط اعالم شد
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گزیده خبر

سرپرست بانک مسکن خبر داد:
عملیاتی شدن بیش از ۱۰۰ درصد از 

تعهدات قراردادهای واحدهای مسکونی بانک 
مسکن درسال اول طرح نهضت ملی

دکتر عسکری از عملیاتی شدن بیش از 100 درصد از تعهدات این بانک در سال 
اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.دکتر علی عسکری سرپرست بانک 
مسکن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا درباره عملکرد 
این بانک در حوزه تســهیالت طرح نهضت ملی مسکن گفت: بر اساس تعهدی 
که بانک مسکن در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن دارد، این بانک در 
قالب طرح مذکور قرارداد بیش از 190 هزار واحد مسکونی را تا نیمه آذرماه سال 
جاری منعقد کرده اســت و در حال انعقاد قــرارداد برای بیش از 20 هزار واحد 
مسکونی دیگر است.وی افزود: مبلغ قرارداد تسهیالت منعقده، تاکنون 64 هزار 
و 660 میلیارد تومان بوده است که با این اوصاف بانک مسکن تا 16 آذرماه سال 
جاری، بیش از میزان تعهد خود در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن را 
عملیاتی کرده است.سرپرست بانک مسکن همچنین از انعقاد قرارداد تسهیالت 
خودمالکی برای 63 هزار و 77 واحد مسکونی ذیل طرح نهضت ملی مسکن خبر 
داد.دکتر عسکری با بیان اینکه بانک مسکن درسال اول اجرا طرح مذکور بیش 
از 100 درصد از تعهدات خود در طرح نهضت ملی مسکن را عملیاتی کرده است.

افزایش کیفیت ارائه خدمات بانکی با اجرای 
طرح نیازسنجی آموزشی در بانک ایران زمین

دهمین دوره همایش سراســری رؤسای شعب اســتان های مازندران، گلستان 
و ســمنان بانک ایران زمین با حضور مدیر و معاون شعب استان، برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی؛ در این همایش ســید مهدی سلیم بهرامی مدیر شعب 
استان ضمن توضیح اجمالی از آمار و عملکرد شعب در مدت زمان سپری شده 
از ســال، گفت: امید مهمترین ابزار پیشرفت است و علت اصلی موفقیت در هر 
سازمان انگیزه و کارآمدی است.سلیم بهرامی آموزش کارکنان را یکی از اولویت 
های مهم در ســازمان بیان کرد و افزود: ما در بانک ایران زمین با اجرای طرح 
نیازســنجی آموزشی توانستیم عالوه بر افزایش سطح آگاهی همکاران، خدمت 
رسانی و معرفی سرویس ها به مشتریان را با کیفیت و دقت بیشتری انجام دهیم.

اتصال بانک ملی ایران به پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند

بانک ملی ایران درجهت تحقق برنامه های عملیاتی توســعه دولت الکترونیک 
و تســهیل خدمت رسانی به مشــتریان، به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
متصل شــده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با استناد 
به مصوبه هیات وزیــران و تبصره 7 قانون بودجه 1401 مبنی بر ارایه خدمات 
اختصاصی پرکاربرد دســتگاه های اجرایی، پس از بانک مرکزی به پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند متصل شده و مشتریان بانک ملی ایران می توانند از این 
طریق به پنجره واحد بانک وصل و از خدمات آن در سطوح احراز هویت مختلف 
استفاده کنند.در نسخه اولیه این سامانه، خدماتی همچون مشاهده تعداد حساب 
های کاربر و اطالعات کد شــبای آنها، استعالم ضمانتنامه های بانکی و نمایش 
تعداد تسهیالت دریافتی ارایه می شود.برای ورود به پنجره ملی خدمات دولت 

هوشمند می توان از طریق آدرس https://sso.my.gov.ir اقدام کنید.

دستور توقف برداشت مستقیم از حساب 
های صندوق تامین خسارتهای بدنی

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خســارتهای بدنی ، دادستان کل کشور 
طی بخشــنامه ای به دادستان های عمومی و انقالب کل کشور، اقداماتی را در 
راستای صیانت از بیت المال و مصرف صحیح وجوه عمومی و جلو گیری از سوء 
اســتفاده سود جویان ابالغ کرد.در این بخش نامه بطور صریح اشاره شده است 
که در صورتی که پرونده ای مربوط به صندوق تامین خســارتهای بدنی بوده و 
مشــمول تعهدات مقرر در ماده 21 قانون بیمه اجباری خســارت وارد شده به 
شخص ثالث باشد مفاد ذیل رعایت شود :هنگام رسیدگی پرونده نماینده صندوق 

تامین ، حضور و تصویردادنامه برای مسئولین صندوق ارسال شود.

بیمه تعاون، میزبان شورای هماهنگی مدیران 
روابط عمومی صنعت بیمه

شــورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه به میزبانی شرکت بیمه 
تعاون و در محل هتل ســیمرغ تهران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بیمه 
تعاون، شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه با حضور مدیرعامل 
بیمه تعــاون، مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی، پژوهشــکده بیمه، صندوق 
خســارت های بدنی و نیز شرکت های بیمه به میزبانی شرکت بیمه تعاون و در 
محل هتل سیمرغ تهران برگزار شد.در این نشست که به بررسی مسائل مربوط به 
صنعت و نیز تبیین رویکردهای آتی و اتخاذ سیاست های مطلوب عملکردی برای 
برنامه ریزی در موضوعات گوناگون و برگزاری رویدادهای اثربخش پرداخته میشد، 
یونــس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون نیز نقطــه نظراتی را در خصوص نحوه 
عملکرد روابط عمومی ها مطرح کرد و به بیان دیدگاه های خود پرداخت.بر این 
اساس، یونس مظلومی در این دیدار مطرح کرد: »کاری که ما انجام می دهیم، از 
سایر کسب و کارها متفاوت بوده و ما در صنعت بیمه، »خدمت« ارائه می کنیم و با 
توجه به آنکه جنس خدمتمان »مالی« است، جزو پیچیده ترین خدمات محسوب 
می شود«.مدیرعامل بیمه تعاون همچنین بیان داشت: »در همه جای دنیا، خرید 
بیمه نامه را به عنوان یک تکلیف اجباری می دانند و نسبت به خرید آن هیجانی 
وجود ندارد و حتی این خرید با اکراه صورت می پذیرد؛ از همین رو ضرورت دارد 
تا روابط عمومی ها برای تبیین ضرورت های این خرید بیشتر تالش کنند«.وی 
اضافه کرد: »باید توجه داشت که حتی اگر یک روز فعالیت صنعت بیمه متوقف 
شود، تمام کشور و صنایع از فعالیت باز خواهند ایستاد؛ در نتیجه روابط عمومی 
ها باید این ضرورت و جایگاه را برای مردم به نحو مطلوبی تشریح کنند«.مظلومی 
در بعد دیگری از سخنان خود تأکید کرد: »با عنایت به آنکه در صنعت بیمه ما 
»قول« می فروشــیم، نیاز است تا نقش نهاد نظارت کننده بیش از پیش تقویت 
شود تا از این نظر این فروخته ها تضمین مطلوبی را نیز داشته باشند«.مدیرعامل 
بیمه تعاون همچنین بر ضرورت توسعه نهاد روابط عمومی از طریق بخش های 
هنری اشــاره کرد و اظهار داشت: »همراهی با هنر و علی الخصوص سینما، می 
تواند این توسعه جایگاه را در ذهن مخاطبین به صورت ویژه ای به ارمغان آورد«.

وی در بخش دیگر سخنان خود نیز ابراز کرد: »سنجش رضایت بیمه گذاران اقدام 
دیگری است که ضرورت دارد انجام پذیرفته و این کار باید توسط نهادهای مستقل 
و بــرای تمام صنعت بیمه انجام پذیرد تا مخاطب بیمه بتواند بهترین بیمه گذار 

برای دریافت خود را شناسایی و انتخاب کند.

بانک مرکزی اعالم کرد
امارات، مقصد دوم حوزه پولی و بانکی ایران

دیدار و گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی امارات متحده عربی و دیگر مقامات این کشــور 
همسایه در جهت تقویت مناسبات اقتصادی و افزایش همکاری های پولی و بانکی جمهوری 
اسالمی ایران و امارات متحده عربی از برنامه های رئیس کل بانک مرکزی در سفر به ابوظبی 
است.به گزارش ایسنا، تسهیل روابط پولی و بانکی با امارات متحده عربی، تامین منابع الزم 
برای تجارت تجار ایرانی در این کشور و مذاکرات فنی پولی در خصوص تطابق نظام ارزی و 
تجاری، اهداف اصلی سفر رئیس کل بانک مرکزی به امارات است.طبق اعالم بانک مرکزی، 
مهــدی صفری - معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه -  نیــز در این مذاکرات، 
رئیس کل بانک مرکــزی را همراهی می کند. مذاکرات فنی هیئت تخصصی بانک مرکزی 
در امارات از ظهر دیروز آغاز شــده است.مدیران عامل بانک های صادرات، سپه، پارسیان و 
معاون بین الملل بانک ملی نیز در این سفر حضور دارند.توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات 
اقتصادی، پولی و بانکی با کشــورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی رئیس کل 

بانک مرکزی قرار دارد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه فنی و 
حرفه ای تفاهم نامه همکاری امضا کردند

با امضای سه تفاهم نامه همکاری بین بانک قرض الحسنه مهر ایران و دانشگاه فنی و حرفه ای، 
پیوند علم و فناوری با قرض الحسنه بیش از پیش محکم شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک و دکتر 
»عرفان خسرویان« رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، تفاهم نامه همکاری بین 2 مجموعه به 
امضا رسید.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در جلسه امضای این تفاهم نامه گفت: 
دانشگاه فنی و حرفه ای پیوند علم و فناوری را محقق کرده و باعث افتخار بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اســت که بتواند بیش از پیش در حل مشکل اشتغال، نقش آفرین باشد و پیوند 
2 سازمان از این جهت مبارک است.شمسی نژاد افزود: منابعی که دانشگاه در اختیار بانک 
خواهد گذاشــت، با برکت بیشــتر به خود دانشگاه برخواهد گشــت تا همه اکوسیستم از 
این مزایا اســتفاده کنند.وی با بیان اینکه محور فعالیت بانک قرض الحســنه مهر ایران نه 
دریافت سود، بلکه ارائه خدمت است، گفت: تالش می کنیم در کنار دانشگاه فنی و حرفه ای 
موضوعات اساسی کشور را تا حدی رفع کنیم و دغدغه کارکنان دانشگاه را نیز کاهش دهیم.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار داشت: امیداوریم به تدریج همکاری بانک و 
دانشگاه فنی و حرفه ای گسترده شود و موضوعات بیشتری را از طریق همکاری بین دانشگاه 

و مرکز نوآوری بانک قرض الحسنه مهر ایران حل کنیم.

جزئیات عرضه 500 هزار سکه در بورس

هر شخص می تواند چند سکه بخرد؟
شنبه هفته آینده تعداد ۵00 هزار قطعه سکه طالی ربع بهار 
آزادی از طریق بورس کاالی ایران عرضه می شــود و حداکثر 
نصاب خرید برای هر کد معامالتی ۵00 گواهی سپرده )معادل 
پنج قطعه ربع سکه( اســت.به گزارش ایسنا، عرضه گسترده 
ربع ســکه بهار آزادی از روز شنبه )24 دی ماه( به مدت سه 
روز کاری در قالب فروش ســکه در بورس کاالی ایران انجام 
می شــود. خریداران می توانند پنــج روز کاری بعد از خرید 
ســکه در بورس، به خزانه بانک های عامل مراجعه کرده و با 
ارائه اســناد مربوط به بورس، به صورت فیزیکی، معادل سکه 
های خریداری شــده را تحویل بگیرند.نماد معامالتی گواهی 
سپرده کاالیی ســکه طالی ربع بهار آزادی خزانه بانک رفاه 
کارگران با نام«ربع سکه0312رفاه)ن( »و نماد«)سکه0312ن 
06(گشــایش یافته و آماده معامله است. اطالعات مربوط به 
ســفارش ها و قیمت های معامالتی در بخــش »بورس کاال« 
www. قســمت«گواهی سپرده کاالیی ناپیوســته« در سایت

tsetmc.com و همچنیــن اطالعیه های مربوطه در قســمت 
اعالنات بازار مالــی و انبارهای تارنمای بورس کاالی ایران به 

نشانی www.ime.co.ir برای عموم قابل مشاهده است.

شرایط معامله، انبارداری و تحویل:
کاالی قابل تحویل از خزانه«ســکه طــالی ربع بهار آزادی با 
وزن2/033و عیار900در هزار ضرب سال13۸6بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران است. گواهی سپرده کاالیی این نماد 
دارای معامالت ثانویه نیست و پس از معامله، خریدار موظف 
اســت تا مهلت مقرر در این اطالعیــه کاالی خود را ازخزانه 
دریافت کند. صرفا اشخاص حقیقی مجاز به انجام معامالت در 

نماد گواهی سپرده کاالیی ربع سکه طال هستند.
معامالت گواهی سپرده کاالیی این نماد به صورت حراج تک 
قیمتی)ثبت سفارش( انجام میشــود. برای این منظور دوره 
پیش گشایش از ســاعت9 شروع و ساعت13خاتمه می یابد و 

راس ساعت13حراج تک قیمتی برگزار می شود. دامنه قیمت 
سفارشات و قیمت سفارش عرضه توسط بانک مرکزی تعیین 
خواهد شد.معامالت گواهی ســپرده نماد مذکور در روزهای 
شــنبه تا چهارشــنبه )در روزهای غیرتعطیل( به درخواست 
بانک مرکزی انجام می شــود. روز عرضه یک روز قبل و پس 
از تامین کاال در انبار، اطالع رســانی خواهد شــد.هر گواهی 
ســپرده کاالیی معادل یکصدم قطعه ســکه طالی ربع بهار 
آزادی است. لذا سفارشات در سامانه معامالت باید به صورت 
مضربی از100وارد شــوند. حداکثر نصاب خرید برای هر کد 

معامالتی۵00 گواهی سپرده )معادل۵قطعه ربع سکه( است.

جزئیات تحویــل کاال، هزینه انبارداری و زمان تحویل 
کاال

تحویــل کاالی  به خزانه صرفا توســط بانک مرکزی صورت 
میپذیرد و در حال حاضر امکان تحویل کاال به خزانه توســط 
سایر اشخاص وجود ندارد. هزینه انبارداری، مبلغ1000 ریال 
روزانه به ازای هر قطعه سکه طالی ربع بهار آزادی است. این 
هزینه بر عهده خریدار خواهد بود که در هنگام تحویل کاال از 
خزانه باید با انباردار تسویه شود. عالوه بر آن، مالیات بر ارزش 
افزوده نیز به میزان یک درصد هزینه انبارداری محاسبه و به 

انباردار پرداخت میشــود.فاصله بین درخواست نوبت دهی تا 
نوبت تخصیص یافته توسط خزانه و همچنین دوره نگهداری 
موضوع بند12 مشــمول هزینــه انبارداری نیســت. هزینه 
انبارداری بــرای جبران کلیه خدمات انبار از جمله نگهداری، 
حفاظت فیزیکی، بیمه انبار و ســایر هزینه هــا بوده و غیر از 
هزینه تعیین شــده، هیچ مبلغ دیگری بــه انباردار پرداخت 
نخواهد شد.تحویل ربع سکه به مشتری از سوی خزانه، حداقل 
پنج روز کاری پس از معامله امکانپذیر است و زودتر از مهلت 
تعیین شــده امکان تحویل ربع سکه به دارنده گواهی سپرده 
کاالیــی وجود ندارد. امکان نگهــداری کاال در خزانه تا تاریخ 
20 اســفند 1403 وجود دارد.جهت تحویل گرفتن ربع سکه 
از خزانه، الزم است مالک یا نماینده قانونی وی، از یکم بهمن 
ماه ســال جاری و پس ازهماهنگی بــا خزانه و دریافت نوبت 
دریافت کاال، در زمان نوبت مشــخص شده، همراه با مدارک 
احراز هویتبه محلی که هنگام اخذ نوبت توســط بانک اعالم 
خواهد شــد، مراجعه کند. ربع سکه های تحویل داده شده به 
مشتریان بدون وکیوم است.پس از تحویل گرفتن ربع سکه از 
خزانــه، اعتراضی در خصوص کمیت و کیفیت کاالی تحویل 
شــده، قابل پذیرش نخواهد بود؛ از این رو، مالک میتواند در 
زمان تحویل، ربع ســکه را رویت کــرده و در صورت مغایرت 
با مشخصات کیفی اعالمی، از تحویل آن امتناع کند و ظرف 
دو روز مراتب را جهت رســیدگی، به صورت کتبی از طریق 
کارگزار مربوطه به بــورس اعالم کند.حداکثر زمان نگهداری 
کاال در خزانه تا تاریخ بیســتم اسفندماه 1403 است و پس 
از آن معامالت نماد برای فرایند تحویل و تســویه حســاب با 
انباردار متوقف خواهد شــد. در صورت تحویل گرفته نشدن 
کاال از خزانه، مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله 
وتســویه گواهی ســپرده کاالیی مصوب مورخ پنجم خرداد 
1394 ســازمان بورس و اوراق بهــادار و اصالحات بعدی آن 

مالک عمل خواهد بود.

مدیــرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشــت: مشــکل نظام 
اقتصادی کشــور مسئله تورم و عدم رشد اقتصادی است. به نظر بنده، پول در 
اقتصاد یک کاتالیزور برای تسریع در امور مبادالت است نه چیزی بیش از آن . 
به هر حال ترکیب پول و شــبه پول در شــبکه بانکی نشان از انتظارات تورمی 
عموم جامعه از آینده اقتصاد اســت.قربان اســکندری در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا در پاســخ به این ســوال که  برخی از کشــورها در طول یک 
ســال گذشــته همزمان با افزایش نرخ تورم نرخ بهره افزایــش پیدا کرده، آیا 
با توجه به فاصله نرخ ســود بانکی و نرخ تورم در ایران، وزارت اقتصاد اقدامی 
برای پذیرش افزایش نرخ ســود در شــورای پول و اعتبار انجام داده و احتمال 
افزایش نرخ سود بانکی تا پایان سال وجود دارد، اظهار داشت: براساس آخرین 
ابالغیه بانک مرکزی نرخ ســود گواهی سپرده یکســاله 23 درصد اعالم شد. 
افزایش نرخ سود بانکی در نظام اقتصادی موثر است که انضباط پولی در شبکه 
بانکی آن و انضباط مالی در نظام بودجه ریزی حاکم باشــد. وقتی این دو نظام 
دارای اشــکاالت ساختاری عدیده ای از منظر اقتصاد سیاسی و غیره است عمال 
افزایش چند واحد درصدی نرخ ســود نه تنها کمکی به حل مشــکل نمی کند 
بلکه وضعیت ناترازی شــبکه بانکی را هم افزایش می دهد. بنابراین به نظر من 
افزایش دســتوری صرف نرخ ســود بانکی کمک موثری به حل مشکالت نظام 
بانکی نخواهد کرد.وی درباره احتمال افزایش ماندگاری سپرده ها در بانک ها با 

افزایش نرخ ســود بانکی در شرایطی که سیگنال های اقتصادی نشان از خروج 
پول از بانک به سایر بازارهای رقیب و موازی دارد، گفت: مشکل نظام اقتصادی 
کشور مسئله تورم و عدم رشد اقتصادی است. به نظر بنده، پول در اقتصاد یک 
کاتالیزور برای تســریع در امور مبادالت است نه چیزی بیش از آن . به هر حال 
ترکیب پول و شــبه پول در شبکه بانکی نشان از انتظارات تورمی عموم جامعه 
از آینده اقتصاد اســت.مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: 
ماندگاری پول در سیستم بانکی به مزیت بازارهای رقیب در یک نظام اقتصادی 
بســتگی دارد. هرچه نظام اقتصادی متالطم تر و آینده دارای نااطمینانی بیشتر 
باشد، تمایل بازیگران در اقتصاد به سمت عدم سرمایه گذاری سوق پیدا می کند 
بنابراین با توجه به توضیحات بیان شــده در سوال قبل، به نظر صرف افزایش 
دستوری نرخ سود بانکی موثر نخواهد بود.اسکندری در پاسخ به این سوال که 
مخالفان افزایش نرخ سود بانکی معتقدند با افزایش نرخ سود دریافت تسهیالت 
سخت تر می شــود اما از سوی دیگر تا زمانی که نرخ ســود افزایش پیدا نکند 
حجم ســپرده ها افزایش نمی یابد و در این صورت منابع بانک ها برای پرداخت 
تســهیالت کمتر و امکان پرداخت تسهیالت ضعیف تر می شود، آیا این روند در 
شــبکه بانکی دیده می شــود و با افزایش نرخ سود توان تسهیالت دهی بانک ها 
بــاال می رود و چطور می توان این تعادل را ایجاد کرد که افزایش ســود بانکی 
منجر به کاهش قدرت پرداخت تسهیالت نشود، اظهار داشت: افزایش یا کاهش 

نرخ ســود بانکی، عامل مهمی در دریافت 
تسهیالت کالن نیســت. هر نوع دستوری 
بــرای قیمت گذاری در اقتصــاد با چالش 
روبرو اســت و نرخ ســود بانکی هم از این 
قاعده مستثنی نیست. توان تسهیالت دهی 
هــر بانکی به شــاخص های ســالمت آن 
بانک از جمله نســبت های کفایت سرمایه 
و نقدینگــی آن بانک بســتگی دارد و من 

ارتباطی بین افزایش نرخ سود بانکی و توان تسهیالت دهی مشاهده نمی کنم.
وی همچنین درباره احتمال افزایش نرخ ســود تــا 23 درصد و حرکت آن با 
نرخ ســود اوراق گواهی سپرده گفت: تعادل عرضه و تقاضای پول در یک بازار، 
قیمت تمام شده پول )نرخ بهره( را تعیین می کند. در یک اقتصادی که در طی 
مدت طوالنی، تقاضای پول به ســمت اشخاصی ســوق پیدا کرده است که در 
بخش غیر مولد مصرف شده است، ما نمی توانیم بدون اصالح فرآیندهای سمت 
تقاضای پول، به ســمت تعدیل نرخ بهره آن هم به صورت دســتوری حرکت 
کنیم.مدیــرکل دفتر امــور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افــزود: به نظر من اگر 
سمت تقاضای پول براساس ریسک اعتباری مشتریان نه براساس دستور یا هر 
رابطه دیگری، اصالح شود، عمال شاهد کاهش واقعی در نرخ تورم و نرخ واقعی 
سود بانکی خواهیم بود اگر چه این بسیار مهم است اما این هم به تنهایی کافی 
نیست. سمت عرضه پول هم بایستی کنترل شود. البته به خود یادآور می شوم 
که بیان اینگونه از موارد بر روی کاغذ ساده به نظر می رسد اما در عمل، کاری 

بسیار طاقت فرسا است.

یک مقام مسئول وزارت اقتصاد:

افزایش دستوری نرخ سود بانکی موثر نخواهد بود

موضوع مناقصه: سرویس و تعمیرات جاري و اساسی خودروهای اداری و تجهیزات آتش نشانی اداره بنادر ریانوردی بندر لنگه
دستگاه مناقصه گزار: اداره بنادر و دریانوردي بندر لنگه

 نوع مناقصه: یك مرحله اي
مدت اجرا: یك سال

محل اجرا : مدیریت  بنادر و دریانوردي بندر لنگه 
برآورد ریالی :28.000.000.000  ریال 

1- مهلت فروش اسناد: از مورخه 1401/10/19 لغایت 1401/10/25
     www.setadiran.ir 2- محل خرید اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

3- مهلت و محل دریافت پيشنهاد: از تاریخ 1401/10/26 لغایت ساعت 19 مورخه  1401/11/06
کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 10/19/ 1401می باشد. پاکت های >ب< و >ج<  می بایست دارای مهر و امضای الکترونیکی 

باشند و اسناد فیزیکی و یا فاقد امضای الکترونیکی  مورد قبول نخواهد بود. 
4- ميزان سپرده شركت در مناقصه:1.400.000.000 )یك میلیارد و چهارصد میلیون ریال(به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر و یا واریز مبلغ به حساب سپرده بندر 

560100004101064571217344 IR تحت شماره شبا
* مناقصه گران می بایســت ضمن ارائه  ضمانت نامه در ســایت سامانه ستاد نسبت به ارسال فیزیکی اصل ضمانت نامه  حداکثر تا تاریخ 1401/11/06  به آدرس بندر 

لنگه،دبیرخانه مدیریت بنادر و دریانوردی بندر لنگه کد پستی 7971945699  اقدام نمایند.  
5-تاریخ بازگشایی پاكات: ساعت 9صبح مورخه 1401/11/08

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: بندر لنگه-خیابان امام خمینی)ره(-مدیریت بنادر و دریانوردی بندر لنگه  تلفن: 07644242844 فاکس: 07644243289 
6-شرایط خاص:

* ارائه تایید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعي
* ارائه گواهی عدم بدهی مالی به سازمان بنادر و دریانوردی

*کسب حداقل نمره 60 از ارزیابی کیفی 

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دريانوردي

P.M.O مديريت بنادر و دريانوردي بندر لنگه و غرب استان هرمزگان

 آگهی تجديد مناقصه عمومي يک مرحله ای 
همزمان با ارزيابی کیفی)يکپارچه(   شماره مناقصه: ۲۰۰۱۰۰۳۷۵۴۰۰۰۰۱۶

روابط عمومي مديريت بنادر و دريانوردي بندر لنگه

ول
ت ا

نوب
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گزیده خبر
ادعای اندیشکده جنگ طلب آمریکایی؛

تایوان در جنگ احتمالی با چین پیروز از 
میدان نبرد خارج می شود!

یک اندیشــکده جنگ طلب آمریکایی مدعی اســت 
که با شبیه سازی مشــخص شده که در صورت وقوع 
درگیری نظامی تایوان و چین در ســال ۲۰۲۶، این 
جزیره خودمختار می تواند پیروز از جنگ خارج شود.

بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از اســپوتنیک، 
اندیشــکده مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی)CSIS( مستقر در واشنگتن 
مدعی است که یافته های یک شبیه ســازی از رویارویی احتمالی نظامی بین 
چین و جزیره تایوان در سال ۲۰۲۶، نشان می دهد که جزیره تایوان با حمایت 
ژاپن و آمریکا می تواند پیروز جنگ باشد.با این حال، به نوشته این اندیشکده، 
پیــروزی در این نبرد احتمالی که طول آن ســه تا چهار هفته برآورد شــده، 
هزینه گزافی در بر دارد.به ادعای این اندیشکده، نتایج این شبیه سازی جنگی، 
هم مبنای تاریخی دارد و هم بر اســاس تحقیقــات عملیاتی صورت گرفته؛ 
شبیه سازی که الگوی آن ۲۴ بار تکرار شده است.بر این اساس، ده ها ناو، صدها 
جنگنده و ده ها هزار نیروی متعلق به تمام طرفین جنگ احتمالی، از بین رفته 
و نابود خواهد شد. همچنین در این شبیه سازی سناریوهایی هرچند نادر وجود 
دارد که چین را پیروز جنگ می داند. به نوشــته این اندیشــکده، تایوان باید 
جبهه را حفظ کرده و آمریکا هم برای پیروزی تایوان، باید به پایگاه های ژاپن 
دسترســی داشته باشد.این اندیشکده همچنین سناریو دیگری را شبیه سازی 
کرده که مطابق آن، تایوان از ژاپن و آمریکا حمایت نظامی مســتقیم دریافت 
نمی کند. در این صورت، چین پیروز جنگ احتمالی خواهد بود. خالف اوضاع 
و شــرایط اوکراین، آمریکا قادر به ارســال و پمپاژ سالح به تایوان نخواهد بود 
و چین به راحتــی این جزیره را محاصره می کند.ژاپن درباره دفاع از تایوان در 
جنگ احتمالی با چین، متعهد نشده اما پارسال تصمیم گرفت تا توانمندی های 
نظامی خود را افزایش داده و از قوای »صرفا تدافعی« به چیزی مقتدرتر تبدیل 
شود.این شبیه ســازی همچنین یادآوری کرده که جنگ احتمالی برای تمام 
کشورهای درگیر، فاجعه بار خواهد بود و این در حالتی است که سالح هسته ای 
در آن اســتفاده نشود. چین سومین زرادخانه هسته ای بزرگ جهان را دارد و 
آمریکا از این حیث در رتبه دوم اســت. هرگونه استفاده طوالنی مدت از سالح 
هســته ای بین این دو قدرت اتمی، جهان را ویران کرده و تملک تایوان را به 
چیزی شــبیه به نوشدارو بعد از مرگ سهراب بدل خواهد کرد.در این الگو، به 
احتمال محاصره و مسدودســازی تایوان به جای حمله نظامی به آن، اشــاره 
نشــده است.گرچه شبیه سازی این اندیشــکده، در اکثر سناریوها تایوان را با 
حمایت آمریکا پیروز جنگ پیش بینی کرده اما اذعان داشــته که ممکن است 
پکن شــرایط نظامی را از زاویه ای کاماًل متفاوت ببیند.مارک کانسین، مشاور 
ارشد برنامه امنیت بین المللی این اندیشکده گفته است: گرچه تحلیل ما نشان 
می دهد که آمریکا و تایوان قادر به غلبه بوده و متحمل تلفات ســنگینی هم 
خواهند شــد اما باید تصور کنیم که چین موضوع را از دریچه دیگری بنگرد. 
به همیــن دلیل ما افزایش بازدارندگی را توصیه می کنیم تا در وهله اول وارد 
چنین شرایطی نشویم.کانسین گرچه موضعی قاطع درباره تامین بودجه برای 
تایــوان دارد امــا در عین حال تاکید کرده که این مطالعــه درباره لزوم اقدام 
مســتقیم نظامی آمریکا در دفــاع از تایوان، موضع گیری نکــرده و هدف آن 
صرفاً این اســت که هزینه های سنگین چنین جنگی را برآورد کند.اندیشکده 
مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، به اتخاذ مواضع جنگ طلبانه شــهرت 
داشته و سازندگان اسلحه و پیمانکاران وزارت دفاع آن را بنیانگذاری کرده اند.

در فهرســت کمک کنندگان مالی آن در کنار چندین دولت خارجی، نام هایی 
همچون نورتروپ گرومن، الکهید مارتین، یوئینگ، جنرال داینامیکس و جنرال 
اتمیکس به چشم می خورد که همگی از قِبل افزایش کمک نظامی به تایوان، 
منفعت مالی خواهند برد.چین جزیره تایوان را بخشــی از قلمرو خود می داند 
و اقدامات مداخله جویانه آمریکا و غرب از جمله فروش سالح به این جزیره را 
نقض سیاست »چین واحد« تلقی کرده و بارها نسبت به آن هشدار داده است.

وزیر دفاع روسیه تأکید کرد؛
تسلیحات هسته ای، مهمترین تضمین  حاکمیت 

و تمامیت ارضی روسیه است
وزیر دفاع روســیه در جمع فرماندهان ارتش این کشــور تأکید کرد تسلیحات 
هسته ای کشور مهمترین تضمین برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه 
هســتند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روســیا الیوم، »سرگئی شویگو«، 
وزیر دفاع روســیه امروز سه شنبه در نشست با فرماندهان نظامی ارتش روسیه 
تأکید کرد تسلحیات هسته ای مهمترین تضمین برای حفظ حاکمیت و تمامیت 
ارضی روسیه است.وی در این باره گفت نیروهای مسلح روسیه به گسترش بیشتر 
زرداخانه تسلیحات تهاجمی و مدرن در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهند داد. الزم است 
توســعه و پیشرفت تجهیزات نظامی در سال جدید، در باالترین سطح پیگیری 

شود.

استولتنبرگ: 

استقرار تسلیحات اتمی در سوئد مساله مهمی نیست
دبیرکل ناتو گفت که این ائتالف نظامی نمی تواند ســوئد را مجبور کند تا میزبان تسلیحات اتمی باشد.به گزارش ایسنا، ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو در مصاحبه ای با روزنامه »داگنس نیهتر« گفت: استقرار تسلیحات اتمی در سوئد مساله مهمی نیست. اگر لزوم چنین مساله ای 
یک روزی مطرح شود، تصمیم گیری بر عهده خود سوئد خواهد بود. ناتو هیچ قدرت یا اختیاری برای تحمیل استقرار تسلیحات اتمی در کشور 
دیگری را ندارد.وی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا می تواند سوئد را مجبور به میزبانی تسلیحات اتمی کند یا خیر، گفت: نه. سوئد یک کشور مستقل است که خودش برای این 
مساله تصمیم می گیرد. عضویت در ناتو تغییری در حق سوئد و توانایی اش برای گفتن »نه« در استقرار تسلیحات اتمی به وجود نمی آورد.دبیرکل ناتو افزود: آنچه که سوئد انجام می دهد 
حضور در رزمایش ها، تمرین ها یا دیگر تجهیزات مورد نیاز کشور به ویژه سیستم های راداری است.به گفته دبیرکل ناتو، تسلیحات بیشتر این ائتالف در اروپا قابل بحث نیست. ناتو در 
حال حاضر هیچ طرحی برای استقرار تسلیحات اتمی ندارد. این مساله اهمیتی ندارد و ناتو به دنبال دستورکار یا الزامات برای استقرار تسلیحات اتمی در کشورهای دیگر عضو نیست. 
اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، بدون در نظر گرفتن نظرات کشورهای عضو نخواهد بود.وزرای خارجی کشورهای سوئد و فنالند در کنار نمایندگانی از ۳۰ عضو ناتو پروتکلی را برای این دو 
کشور به منظور پیوستن به این ائتالف نظامی در اوایل ژوئن امضا کردند. هلسینکی و استکهلم می توانند همزمان با تایید تمامی کشورهای عضو، به ناتو ملحق شوند.استولتنبرگ در 
مصاحبه ای دیگر با روزنامه سوئدی زبان »آفتونبالدت« گفت: زمان پیوستن سوئد به ناتو فرارسیده چون این کشور هر آنچه که برای تضمین و جلب نظر ترکیه برای عضویت الزم بوده 
را انجام داده است. باید این کار را تمام کنیم.در مه سال گذشته میالدی، سوئد و فنالند در پی دامنه دار شدن حمله روسیه به اوکراین، سیاست های دیرینه خود در بی طرف بودن نظامی 
را کنار گذاشته و درخواست هایی برای عضویت در ناتو ارسال کردند اما این اقدام با مخالفت ترکیه همراه بود چون آنکارا این دو کشور را متهم کرد که به شبه نظامیان پناه می دهد و از 
آنها حمایت می کند.ماه گذشته میالدی، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفته بود که سوئد حتی در نیمه راه تحقق تعهداتش برای پیوستن به ناتو هم نیست. اظهارات او پس 
از آن مطرح شد که دادگاهی در سوئد علیه استرداد یک مظنون تحت پیگرد ترکیه به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ۲۰۱۶ این کشور رای داد.نخست وزیر سوئد هم گفته که 
این کشور به تعهداتش پایبند است و تصمیم پیوستن سوئد به ناتو اکنون در دستان ترکیه است.وی ادامه داد: ما همراه با فنالند روند تحقق تعهداتمان به ترکیه را برای جلب نظر آنکارا 

به منظور تایید پیوستن به ناتو به خوبی انجام داده ایم و دقیقا آنچه که ترکیه خواسته، محقق کرده ایم. اکنون ترکیه باید تایید کند.

هشدار شی به مقامات چین نسبت به 
»تبانی« با کسب و کارهای بزرگ

رهبر چین با هشــدار به مقامات کشورش 
نســبت به »تبانی« با دنیای تجارت، تأکید 
کرد که ســرکوب بخش خصوصی توسط 
دولــت او علی رغم تالش ها بــرای تقویت 
اقتصاد، نگرانی ســرمایه گذاران خواهد بود.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری شــینهوآ، شی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین دوشــنبه در نشست مسووالن مقابله با فساد 
گفت: باید برای جلوگیری از اقدام مقامات ارشــد به سود هر گروه 
ذی نفــع یا گروه قدرت و جلوگیری از هرگونه تبانی بین مقامات و 
بازرگانان، اقدام کرد.او همچنین نسبت به »هرگونه نفوذ سرمایه به 
سیاست که اکوسیستم سیاسی یا محیط توسعه اقتصادی را تضعیف 
کند« هشدار داد.دولت شی اخیراً سرکوب نظارتی غول های فناوری 
ماننــد »علی بابا گروپ هلدینگ ال تی دی« و »تنســنت هلدینگ 
ال تی دی« را کاهش داده و به بهبود ســهام آنها کمک کرده است. 
با این حال، با توجه به اینکه شــی متعهد شــده است تا حدی از 
طریق مهار منافع ویژه ثروتمندان، »رونق مشترک« را تضمین کند، 
سواالتی در مورد اینکه چنین رویکردی تا کجا پیش خواهد رفت، 
باقی می ماند.شــی در دهه گذشــته، »مهار اختالس« را به یکی از 
جنبه های اصلی رهبری خود در دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل 
کرد. این رویکرد در میان مردم محبوب شد و همچنین برای از بین 

بردن تهدیدهای احتمالی برای حکومتش مفید بوده است.

کاخ سفید:

 توافق با ایران در اولویت نیست
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید دوشنبه بار دیگر تصریح کرد 
که توافق با ایران در اولویت دولت آمریکا قرار ندارد.به گزارش 
فارس، جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید امروز 
دوشــنبه تصریح کرد که توافق با ایــران در خصوص برنامه 
هســته ای این کشــور در حال حاضر در اولویت دولت »جو 
بایدن«، رییس جمهور آمریکا نیست.طبق گزارش خبرگزاری 
رویترز، ســالیوان در جریان ســفر به مکزیــک همراه با جو 
بایدن، رییس جمهور آمریکا گفــت دولت ایاالت متحده این 
را روشــن کرده که توافق هســته ای با ایران در حال حاضر 
در اولویت نیســت.وی با وجود این تصریح کرد دولت آمریکا 
کماکان معتقد اســت که دیپلماســی بهتری مسیر حصول 
اطمینان از دســت نیافتن ایران به »ســالح هسته ای« است.

تحلیلگران می گویند برخی عوامل در آمریکا مانند فشارهای 
رژیم صهیونیستی، اختالفات با کنگره و مشکالت داخلی در 
آمریکا دلیل بی میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در 
ماه های گذشته بوده است.جیک سالیوان در بخش دیگری از 
اظهاراتش ادعاهای تکذیب شده درباره تحویل پهپاد از سوی 
ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکرار کرده و 
مدعیش شده تهران ممکن است با این اقدام »در جرائم جنگی 
غیرنظامیان در اوکراین استفاده شود و شهرهای اوکراین را در کرده قدم در مســیری بگذارد که از سالح هایش برای کشتن گسترده« نقش داشته باشد.سالیوان مدعی شد: »ایران انتخاب 

وضعیت ســرد و تاریک فرو ببرد که این اقدام از نظر ما ایران 
را در وضعیتی قرار می دهد که احتماالً این کشــور در جرائم 
جنگی گسترده ســهیم باشد.«مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
در ادامــه به تحریم های اروپا و آمریــکا علیه ایران در ارتباط 
با همین موضوع اشــاره کرده و گفته اینها مصادیق اقداماتی 
هستند که آمریکا و اروپا در تالش هستند این مراودات میان 
ایران و روسیه را کاهش دهند.جیک سالیوان همچنین گفته 
در سفرش به فلسطین اشغالی با مقام های جدید کابینه رژیم 
صهیونیستی در خصوص »تهدید ایران« رایزنی خواهد کرد.

کشــورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیســتی در 
سال های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه 
هسته ای این کشور متهم کرده اند. ایران قویاً این ادعاها را رد 
کرده است.ایران تأکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان 
پیمان منع گســترش ســالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی 
از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دســتیابی به فناوری 
هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر این، بازرسان 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیســات 
هسته ای ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد 
برنامه صلح آمیز انرژی هســته ای این کشور به سمت مقاصد 

نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.

وکیلی در کاخ سفید گفت، »اسناد طبقه بندی 
شــده ای« از دورانــی که جو بایــدن معاون 
رئیس جمهوری بود، کشف شده و او این اسناد 
را در اندیشــکده ای در واشــنگتن نگه داری 
می کرده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، سی بی اس نیوز پیشتر گزارش داد که حدود ۱۰ سند طبقه بندی 
شده از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در »مرکز دیپلماسی و تعامل جهانی پن 
بایدن«، اندیشــکده ای در واشنگتن یافت شده است.همچنین در این گزارش آمده 
اســت که مریک گارلند، دادستان کل آمریکا از دادستان شیکاگو خواسته است تا 
اســناد طبقه بندی شده ای را که به دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا تحویل داده  
شدند، بررســی کند.ریچارد ساوبر، مشاور ویژه جو بایدن روز دوشنبه  در بیانیه ای 

عنوان داشــت: این اسناد طبقه بندی شــده توسط دادستان های شخصی در تاریخ 
۲ نوامبر – چند روز پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا – کشــف شــدند.»مرکز 
پن بایدن« به اســم بایدن است؛ شــخصی که دائما از اواسط ۲۰۱۷ تا آغاز کارزار 
انتخاباتی اش در ۲۰۲۰ از فضای آن اســتفاده می کرد. به گفته ساوبر، دفتر مشاور 
کاخ ســفید در روز کشف این اســناد، دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا را نسبت 
بــه آن مطلع کــرد و صبح روز بعد دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا این اســناد 
را تحویل گرفت.ســاوبر اظهار کرد: این اسناد کشف  شــده حاصل درخواست و یا 
بررسی دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا نیست. این اسناد در »کمدی قفل شده« 
توســط وکالی شــخصی جو بایدن در این اندیشکده یافت شــد. این وکال در این 
اندیشکده در حین بســته بندی پرونده هایی بودند که به این اسناد برخوردند. کاخ 
ســفید با وزارت دادگستری و دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا همکاری می کند.

وزارت دادگستری آمریکا، دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا و این اندیشکده هیچ 
اظهار نظری در این خصوص انجام ندادند. جو بایدن از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ معاون 
باراک اوباما، رئیس جمهوری اســبق آمریکا بود و این اســناد بــه آن دوران مربوط 
می شــوند.بیانیه ساوبر به سطح طبقه بندی و محتویات این اسناد اشاره ای نکرد اما 
گزارش سی بی اس عنوان کرد که این اسناد شامل اطالعات هسته ای نمی شود.این 
درحالیست که مقام های اف بی آی در هشتم اوت اقدام به تفتیش عمارت ماراالگوی 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در فلوریدا کردند و حین آن حدود ۱۱ 
هزار ســند کشف شــد که برخی از آنها مهر »محرمانه« و برخی دیگر مهر »فوق 
محرمانه« داشــتند. اما ترامپ و تیم او هرگونه اتهام را رد کردند و مدعی شدند که 
در موارد مختلف گفته اند که این اســناد »غیرمحرمانه« شده  بودند و طبق امتیاز 
وکیل–موکل مصون هستند.اکنون ترامپ با اشاره به کشف اسناد طبقه بندی شده از 
جانب جو بایدن، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: اف بی آی چه 
موقع به خانه های جو بایدن یا شاید کاخ سفید حمله خواهد کرد؟ این اسناد قطعا 

غیرطبقه بندی شده نیستند.

کشف اسناد »طبقه بندی شده« در کمد بایدن

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر داردعملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه گاماسیاب در محدوده چم بطان و رودخانه دینوراب در محدوده نازلیان در چارچوب 
دستورالعمل اجرایی بند ژ تبصره 8 قانون بودجه 1401 کل کشور، در قالب رقارداد مشارکت عمومی- خصوصی، را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با 

شماره مزایده )1001001232000015( به شرکت های واجد صالحیت دارای رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.
1- زمان انتشار در سامانه ستاد ایران 1401/10/18 ساعت 10:00

2- مهلت دریافت اسناد از 1401/10/18 ساعت 10:00 لغایت 1401/10/28 ساعت 19:00
3- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1401/11/09 ساعت 09:00

4- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10:00 مورخ 1401/11/09 می باشد.
5- مشاور پروژه: شرکت مهندسین مشاور آسار آب، شماره تماس: 021-88637352

6- برآورد اولیه اجرای طرح ساماندهی مبلغ 18.275.776.000 )هجده میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار( ریال و برآورد اولیه حاصل از فروش مصالح 
مازاد مبلغ 18.338.726.519 )هجده میلیارد و سیصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار و پانصد و نوزده( ریال و مبلغ پایه جهت شرکت در مزایده مبلغ 62.950.519 

)شصت و دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار و پانصد و نوزده( ریال می باشد.
7- محل اجرای پروژه: شهرستان کرمانشاه – شهرستان هرسین بخش بیستون

8- مدت اعتبار مبلغ پیشنهادی از تاریخ بازگشایی سه ماه می باشد که تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد.
9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست با واریز مبلغ 2.000.000 ریال به حساب شماره 4001105404019182 بانک ملی مرکزی مبادرت به خرید اسناد نموده و از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir نسبت به بارگذاری اسناد مناقصه اقدام نمایند.
10- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 920.000.000 )نهصد و بیست میلیون( ریال می باشد که شرکت کنندگان می بایست در قالب تهیه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به حساب 

اعالم شده در سامانه اقدام نمایند.
11- اصل ضمانت نامه و یا فیش واریزی پس از اسکن، بارگزاری و امضاء الکترونیکی اسناد در سامانه بایستی در پاکات الف حداکثر تا ساعت 09:00 مورخ 1401/11/09 تحویل امور قراردادها 

گردد. الزم به ذکر است مدارک خواسته شده در شرایط مناقصه می بایست همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگزاری گردد.
12- اطالعات تماس و آدرس کارفرما: کرمانشاه – میدان سپاه پاسداران )نفت( بلوار زن – ضلع غربی پاالیشگاه – شرکت آب منطقه ای کرمانشاه – شماره تماس 083-38360964

حفاظت از منابع آب زیر زمینی به منزله حفظ حیات است 

                    آگهی مزایده عمومی )شماره 1001001232000015 (
عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه گاماسیاب در محدوده چم بطان و رودخانه دینوراب در محدوده نازلیان

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نوبت دوم

م.الف.2550
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این دستکش های مخصوص محیط واقعیت مجازی به کاربر امکان 
می دهند با خیال راحت اشــیای خطرناک را لمس کند.به گزارش 
ایســنا، دستکش Maestro EP به پوشــندگان این امکان را می دهد 
تا مهارت های مــورد نیاز را به طور ملموس و بدون محدودیت های 
فیزیکی پرهزینه شبیه ســازی کنند.شرکت فعال در حوزه واقعیت 
 Contact CI مجــازی و واقعیــت مصنوعی یا افزوده موســوم بــه
جدیدترین دســتکش های خود را با نام Maestro EP در نمایشــگاه 
CES ۲۰۲۳ معرفی کرد.بر اســاس بیانیه مطبوعاتی این شــرکت، 
این دســتگاه به کاربران اجازه می دهد تا آنچه غیرواقعی اســت را 
در دستان خود احساس کنند.دســتکش Maestro EP در واقع یک 
کیت پوشــیدنی با نرم افزار لمســی واقعیت مجازی و افزوده است 
که عمدتاً برای برنامه های آموزشــی شبیه سازی با واقعیت مجازی 
ساخته شده است.هنگامی که یک ســازمان در حال آموزش افراد 
خود برای مهارت های مهم اســت، دستکش Maestro EP یادگیری 
آنها را به یک تجربه عملی ارتقا می دهد.این محصول به شکل ایده آل 
برای موقعیت هایی ساخته شده است که آموزش عملی بسیار گران، 
وقت گیر یا خطرناک است. در این موارد، Maestro EP به پوشندگان 
ایــن امکان را می دهد تا مهارت های مورد نیــاز را به  طور ملموس 
و بدون محدودیت های فیزیکی پرهزینه شبیه ســازی کنند.کریگ 
داگالس، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت Contact CI گفت: 
Maestro EP یک رابط لمســی ســبک و ظریف است که از سال ها 

تجربه پیشرفت شرکت ما بهره می برد. 

بررســی  جدید یک گروه بین المللی از پژوهشــگران نشان می دهد که 
کووید-۱۹ می تواند پیامدهای دیابت زا داشــته باشد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از نیوز مدیکال نت، یک گروه بین المللی از پژوهشــگران در یک 
پروژه جدید، این امکان را بالینی نشــان داده اند که بیماری کووید-۱۹ 
خطر ابتال به دیابت را افزایش می دهد. این پژوهش از غربالگری دیابت 
در کسانی که به کروناویروس آلوده شده اند، حمایت می کند.بسیاری از 
شــواهد نشان می دهند که کووید-۱۹ با تشخیص موارد جدید ابتال به 
دیابت مرتبط اســت. با وجود این، مشخص نیست که آیا کووید-۱۹ به 
تشــخیص دادن دیابتی می انجامد که از پیش وجود داشته است یا به 
ایجاد دیابت جدید منجر می شــود.اگرچه پژوهش های پیشین، سطوح 
باالی قند خــون و عواقب متابولیکی ناشــی از دیابت از پیش موجود 
را گزارش کرده اند اما پژوهش هایی کــه ارتباط کووید-۱۹ را با دیابت 
تازه آغازشده نشان می دهند، کمیاب هســتند.این موضوع نشان داده 
شــده اســت که کووید-۱۹، دیابت از قبل موجود را تشــدید می کند. 
دلیل این امر احتماال ارتباط کووید-۱۹ با التهاب درجه پایین است که 
می تواند مقاومت نسبت به انســولین را آغاز یا بدتر کند. عالوه بر این، 
مطالعات بسیاری نشان داده اند که کروناویروس می تواند در سلول های 
بتای پانکراس که تولیدکننده انسولین هستند، نفوذ کند و تکثیر شود. 
بنابراین، تولید و ترشــح انسولین را مختل می کند.مشخص نیست که 
آیــا کروناویروس می تواند تغییرات بالینی معناداری را در متابولیســم 
گلوکز ایجاد کند یا خیر. با وجود این، ممکن اســت بتوان با مشــخص 
کردن عالئم بالینی دیابت مرتبط با کووید-۱۹ و با تعیین دوره بین آغاز 

هایپرگالیسمی و عفونت، پاسخی را پیدا کرد.

امکان لمس اشیای خطرناک با 
واقعیت مجازی

 کووید-19 پیامدهای 
دیابت زا دارد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یخ زدن خانه ها در اونتاریو کانادا/ آسوشیتدپرس

فروش رولزرویس در سال 2022؛ یک رکوردشکنی تاریخی!
آمار فروش رولزرویس در سال ۲۰۲۲ نشان می دهد این لوکس ساز مشهور با تحویل ۶۰۲۱ دستگاه خودرو به مشتریان رکورد جدیدی 
را بر جای گذاشــته اســت.بازار خودرو در سراسر دنیا با مشکالت زیادی دست وپنجه نرم می کند اما هنوز هم خودروسازانی هستند که 
رکوردهای فروش خود را یکی پس از دیگری ارتقا می دهند. رولزرویس یکی از برندگان غیرمنتظره سال پیش بوده که رکورد جدیدی را 
نیز اعالم کرده است. در واقع سال ۲۰۲۲ اولین سال در کل تاریخ ۱۱۸ ساله این شرکت بوده که بیش از ۶ هزار خودرو را در بازه زمانی 
۱۲ ماهه به دست مشتریان رسیده است.با فروش ۶۰۲۱ دستگاه خودرو به مشتریانی در ۵۰ کشور دنیا، رولزرویس رکورد فروش جدیدی 
را برای سال ۲۰۲۲ ثبت کرده است. آمار فروش رولزرویس نشان می دهد خاورمیانه، آسیا-اقیانوسیه و اروپا به همراه آمریکا باالترین رشد 
فروش را به خود اختصاص داده اند. آمریکا همچنان بزرگ ترین بازار این برند بریتانیایی بوده و چین نیز اهمیت فزاینده ای برای رولزرویس 
پیدا کرده زیرا دومین بازار بزرگ این برند محسوب می شود. بریتانیایی ها همچنین در کشور خود و آلمان نیز رکورد فروش جدیدی را 
ثبت کرده اند.حتی مهم تر همه موارد یاد شده اینکه رولزرویس با استقبال بیشتری برای محصوالت سفارشی خود مواجه شده و بنابراین 

مشتریان به طور متوسط بیش از ۵۰۰ هزار دالر را برای خرید جدیدشان اختصاص داده اند.

مورینیو پیشنهاد برزیل را رد کرد
ســرمربی رم پیشنهاد فدراسیون فوتبال برزیل برای جایگزینی تیته را رد کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسکای اسپورت، تیم 
ملی فوتبال برزیل یکی از شــانس های اصلی کســب عنوان قهرمانی در جام جهانی قطر بود اما این تیم در ضربات پنالتی برابر 
کرواسی شکست خورد و نتوانست راهی نیمه نهایی شود.تیته از هدایت سلسائو اخراج شد. فدراسیون فوتبال برزیل قصد دارد که 
برای نخستین بار در تاریخ خود یک مربی غیربرزیلی را به عنوان سرمربی تیم خود انتخاب کند.مورینیو یکی از گزینه های اصلی 
هدایت برزیل بود و فدراسیون فوتبال این کشور به این مربی باتجربه پرتغالی پیشنهاد داد اما او حاضر نشد که به این پیشنهاد 
پاسخ مثبت بدهد.طبق اعالم اسکای اسپورت، مورینیو دوست دارد که به کار خود در رم ادامه دهد و به همین خاطر حاضر به 
هدایت تیم ملی فوتبال پرتغال هم نشــد.البته رم در فصل جاری هم با مورینیو با وجود خریدهای گران قیمتی که در تابســتان 

داشت عملکرد خوبی از خود نشان نداده است.

رما از بخت ارگ کاری ربآید
هب وصل روی دلداری ربآید

ولیکن دور رگدون خود نخواهد
هک کام یاری از یاری ربآید

ارگ خوبان گیتی را کنی جمع
گاری ربآید هب انم من ستم

و رگ من طالب اندوه رگدم
کاری ربآید ز ره سویش طلب

کارد داهٔن غم دل من رگ ب
ازان یک داهن انباری ربآید

ز دلتنگی ارگ رزمی بگویم
ازان تنگی هب رخواری ربآید

سینما
داریوش خنجی نامزد انجمن 

فیلمبرداران آمریکا شد
انجمن فیلمبرداران آمریکا فهرســت نامزدهای سال 
۲۰۲۳ اعــالم کرد و داریــوش خنجی نیز برای فیلم 
»باردو« یکی از نامزدهای دریافت جایزه اصلی است.

به گزارش ایســنا به نقل از هالیوود ریپورتر، ســی و 
هفتمین دوره جوایز ســاالنه انجمــن فیلمبرداران 
سینمای آمریکا فهرست نامزدهای خود را اعالم کرد 
و در بخش بهتریــن فیلمبرداری فیلم بلند، داریوش 
خنجی برای فیلم »بــاردو«؛ راجز دیکینز برای فیلم 
»امپراتوری نور«؛ ِگِرگ فریــزر برای فیلم »بتمن«، 
کلودیو میرانــدا برای »تاپ گان: ماوریک« و »ماندی 
واکر« هــم برای فیلمبرداری فیلــم »الویس« نامزد 
دریافت جایزه شده اند.داریوش خنجی فیلمبردار ۶۷ 
ساله ایرانی- فرانسوی که هم اکنون در حال همکاری با »بونگ جون-هو« کارگردان فیلم »اَنگل« 
در فیلم جدید او به نام »Mickey ۷« است، پیش از این نیز سه بار برای فیلم های »هفت« )۱۹۹۵( 
ســاخته »دیوید فینچر« و »اویتا« )۱۹۹۶( از »آلمــن پارکر« و »مهاجر« )۲۰۱۵( به کارگردانی 
»جیمز گری« نامزد جایزه انجمن فیلمبرداران آمریکا شــده اســت.او با کارگردانان بزرگی چون 
»ژان پیر ژونه« )اغذیه فروشــی، شهر بچه های گمشــده، بیگانه: رستاخیز(، »برناردو برتولوچی« 
)زیبایی ربوده شده(، »دنی بویل« )ساحل(، »سیدنی پوالک« )مترجم(، »وودی آلن« )نیمه شب 
در پاریس(، »میشــائیل هانکه« )بازی های خنده دار، عشق(، و برادران »سفدی« )جواهرات تراش 
خورده( همکاری داشته است و فیلم »باردو: وقایع نگاری دروغین مشتی حقیقت« نخستین تجربه 
همکاری او با »الخاندرو گونزالز ایناریتو« کارگردان مطرح مکزیکی است. خنجی تاکنون برای فیلم 
»باردو« جوایز قورباغه نقره ای و فیپرشی جشنواره بین الملی هنر فیلمبرداری کمراایمج لهستان را 
دریافت کرده است و طبق اعالم پیشین، جایزه ویژه بین الملل جوایز انجمن فیلمبرداران آمریکا را 
نیز دریافت خواهد کرد.در میان دیگر نامزدهای امسال شاخه انجمن فیلمبرداران آمریکا در شاخه 
فیلم بلند، »راجر دیکینز« فیلمبردار نامدار بریتانیایی امسال برای هفدهمین بار با فیلم »امپراتور 
نور« ساخته »سم مندس« نامزد دریافت جایزه شده است و »ماندی واکر« برای فیلم الویس نیز 
تنها فیلمبردار زن حاضر در این بخش اســت.در طول تاریخ برگزاری جوایز انجمن فیلمبرداران 
آمریکا تنها ســه زن موفق به کسب نامزدی در شاخه اصلی شده اند. مراسم سی و هفتمین دوره 

جوایز انجمن فیلمبرداران آمریکا روز ۵ مارس )۱۴ اسفند( در بورلی هیلتون برگزار می شود.

 301 فیلم بلند واجد شرایط 
اسکار شدند

آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار فهرســت فیلم های بلند واجد شرایط رقابت در نود و 
پنجمین دوره این جوایز را اعالم کرد.به گزارش ایســنا، سایت رسمی آکادمی اسکار، ۳۰۱ فیلم 
سینمایی واجد شرایط جوایز اسکار ۲۰۲۳ را در حالی اعالم کرد که شامل پرفروش ترین فیلم های 
ســال شامل »آواتار: راه آب«، »پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه« و »تاپ گان: ماوریک« در کنار 
فیلم های تحسین شده منتقدان مانند »بنشی های اینیشرین«، »نهنگ«؛ »همه چیز در همه جا به 
یکباره« و »تار«، »الویس« و »فابلمن ها« و ... است.ســال گذشته ۲۷۶ فیلم بلند و دو سال پیش 
و در دوران اوج همه گیری کرونا، ۳۶۶ فیلم بلند واجد شــرایط رقابت در جوایز اسکار شده بودند.

اما فیلم »خرس نیســت« ساخته جعفر پناهی که نخســتین نمایش جهانی خود را در هفتاد و 
نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز و در بخش مسابقه اصلی تجربه کرد و در نهایت برنده 
جایزه ویژه هیئت داوران شــد. ســاخه جعفر پناهی که بدون پروانه نمایش در ایران ساخته شده 
بواســطه اکران در سینماهای آمریکا، واجد شرایط رقایت در اسکار ۲۰۲۳ شده است و به همین 
ترتیب بازیگران این فیلم شــامل جعفر پناهی، ناصر هاشــمی، وحید مبصری، بختیار پنجه ای، 
رضا حیدری، جواد ســیاحی، مینا کاوانی و نرجس دل آرام نیز واجد شرایط رقابت در شاخه های 
بازیگری اسکار پپش رو خواهند بود.نام فیلم »عنکبوت مقدس« به کارگردانی علی عباسی نیز در 
این فهرست دیده می شود.از دیگر فیلم های حاضر در فهرست ۳۰۱ فیلم بلند واجد شرایط اسکار 
۲۰۲۳ می توان به »بابیلون«، »باردو«، »همه چیز آرام در جبهه غربی«، »افترســان«، »آرژانتین، 
۱۹۸۵«، »زن پادشــاه«، »حرف های زنانه«، »رهایی«، »بلوند«، فیلم هندی-هالیوودی »RRR« و 
فیلم ُکره ای »دالل« ســاخته »هیروکازو کورئیدا« اشاره کرد.فهرست کامل ۳۰۱ فیلم بلند واجد 
شرایط اسکار ۲۰۲۳ در این لینک قابل مشاهده است.آکادمی اسکار پیش از این فهرست نامزدهای 
اولیه شــاخه هایی چون بهترین فیلم بین المللی، مستند بلند، انیمیشن بلند و .. را نیز اعالم کرده 
است.۹۵۹۷ عضو دارای حق رای آکادمی اسکار از روز ۱۲ تا ۱۷ ژانویه، آرای خود ارسال خواهند 
کرد و فهرســت رسمی نامزدهای اســکار روز ۲۴ ژانویه )۴ بهمن( و مراسم اعطای جوایز نیز ۱۲ 

مارس )۲۱ اسفند( در سالن دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار خواهد شد.

محمد رسول اف آزاد شد
محمد رســول اف به طور موقت آزاد شــد.به 
گزارش ایسنا، این فیلمســاز که از چند ماه 
پیــش در حال گذرانــدن دوران محکومیت 
خود در زندان اســت، با صــدور قرار توقف 
اجــرای حکم و با ســپردن وثیقــه به مدت 
دو هفته برای درمان بیمــاری از زندان آزاد 
شــد.این امر با پیگیری خانه سینما، کانون 
کارگردانان ســینما و انجمن تهیه کنندگان 

سینمای مستند اعالم شده است.
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