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رییس سازمان برنامه و بودجه، بررسی جداول الیحه بودجه در مجلس شورای اسالمی را به صالح ندانست و گفت : جداول بودجه امسال دیر هنگام و در 
مردادماه به دولت ابالغ شد و از این جهت، بررسی دو مرحله ای این الیحه در مجلس، یکپارچگی برنامه های دولت را دچار مشکل می کند.به گزارش ایرنا، 
سیدمسعود میرکاظمی درباره طرح مجلس برای بررسی دو مرحله ای بودجه های ساالنه کشور، گفت: وقتی قانونی در مجلس تصویب می شود، ملزم به اجرا 
هستیم و باید تبعیت کنیم.وی در ادامه نظر دولت را بر این دانست که نخست مجلس اجازه دهد تا دولت الیحه خود را برای اصالح ساختار به مجلس شورای 

اسالمی ارایه دهد.میرکاظمی به کار مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد....

www.sobh-eqtesad.ir

رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

بررسی جداول بودجه در مجلس به صالح نیست
info@sobh-eqtesad.ir

فراخوان انتقال خون استان تهران 
 برای اهدای خون در روزهای 

سرد سال
مدیــرکل انتقال خون اســتان تهران ضمن اشــاره به کاهش 
مراجعــات مردم به مراکز اهدای خون در پی شــیوع آنفلوانزا و 
ســرمای هوا، از پایتخت نشینان خواســت که به یاری بیماران 
نیازمند به خون بشــتابند.به گزارش ایسنا،   دکتر سید منتظر 
ُشّبر با تاکید بر نیاز روزانه بیماران به خون و فرآورده های خونی، 
گفت: حضور و مشارکت مستمر مردم به ویژه جوانان می تواند 
ما را در حفظ ذخایر مناســب و مطلوب برای تامین خون مورد 
نیاز بیماران کمک کند و با توجه به مولفه های اصلی در زندگی 
ایرانیان که همیشه نمایشگر مهربانی، نوعدوستی و خیرخواهی 
بوده است، انتظار داریم در مسئله اهدای خون نیز شاهد همراهی 
و همدلی مســتمر کسانی باشیم که نجات جان یک هموطن را 
تکلیف انســانی و اخالقی خود می دانند.وی افزود: بیش از ۱۶۰ 
بیمارستان و ۲۸ هزار تخت بیمارستانی در سطح پایتخت وجود 
دارد که نشــان دهنده مصرف باالی خون و فرآورده های خونی 
توســط بیماران است.ُشّبر با اشاره به اینکه سازمان انتقال خون 
ایران نیز به عنوان تنها متولــی و تامین کننده خون و فرآورده 
هــای خونی مورد نیاز این مراکز اســت، اظهار کــرد: بیمارانی 
همچون تاالسمی ها، سرطانی ها، دیالیزی ها و هموفیلی ها به 
صورت مستمر نیازمند دریافت فرآورده های خونی هستند و به 
همین دلیل مشارکت مستمر اهداکنندگان خون برای انجام این 
کار ارزشــمند، ضروری محسوب می شود.مدیر کل انتقال خون 
استان تهران اضافه کرد: از مردم عزیز به ویژه جوانان و بانوان می 
خواهیم که با هدف نجات جان بیماران که یک تکلیف اخالقی 
و انســانی است، به مراکز ۱۴گانه اهدای خون در سطح پایتخت 
مراجعه کنند تا مثل همیشــه زندگی بخش بیماران عزیزمان 
باشــیم.بنابر اعالم روابط عمومی انتقال خون استان تهران، وی 
در پایان گفت: تیم های ســیار اهدای خون نیز با هدف تسریع 
و تســهیل در رفت و آمد مردم به محالت و مناطق مختلف می 
رود که یکی از برنامه های ما، افزایش تیم های سیار اهدای خون 

برای خدمت رسانی بیشتر به داوطلبان اهدای خون است.

فیلترینگ اینستاگرام و آسیب به کسب وکارها

فروش کسب  وکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است
پایان یک جدال ۷ ساله

طرح تفکیک منتفی شد

رفتار عجیب بازار اجاره!

در ســال ۱۳۹۴ با گذشــت چهار ســال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، احیای مجدد وزارت 
بازرگانی بر سر زبان ها افتاد و این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید و 
طبق اعالم وزیر صمت، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد. هرچند با تجربیات این سال ها 
مشخص نیست که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث خواهد 
شــد.به گزارش ایســنا، وزارت صنعت،  معدن و تجارت در ســال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و 
بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد،  اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسالمی سرانجام 
در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی 
موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی 

بر سر زبان ها افتاد و دولت نیز.....

صادرات خودرو به ونزوئال تلنگری به منتقدان است

 روزانه ۵ هزار دستگاه با زیان تولید می شود

اولیانوف خبر داد:

 برگزاری رایزنی های ایران و آژانس در تهران
امیرعبداللهیان:

بار دیگر از آژانس سوء استفاده کردند، اقدام متقابل می کنیم
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بازارسیموکابلراچگونهارزیابیمیکنید؟
بازار سیم و کابل به عنوان یک بازار پویا بسیار متاثر از فعالیت های اقتصادی در حوزه های عمرانی و سازندگی 
اســت و در صورت توجه به توسعه پایدار پروژه های عمرانی قطعا آینده روشنی را می توان برای آن پیش بینی 
کرد اما متاســفانه با توجه به اینکه نخستین قربانی مشکالت اقتصادی در کشور، پروژه های عمرانی هستند، 
برای رسیدن به وضعیت پایدار باید صبورتر باشیم. عالوه بر این امروزه سیاست های بانکی به صورت سختگیرانه 
بر این صنعت اعمال می شود و دستورالعمل های نوظهور در حوزه های مختلف مشکالت را افزایش داده است. 
به طور نمونه از ابتدای امسال پیاده سازی سیستم الکترونیکی در ادارات مرتبط بدون توجه به اطالعات گذشته 

شرکت ها را شاهدیم که ممکن است فعالیت یک شرکت را ماه ها دچار اختالل کند.

درتامینمواداولیهچهمشکالتیدارید؟
عالوه بر نوســانات نرخ ارز، مشــکل عمده ما تامین مواد اولیه داخلی و نبود ظرفیت های فعال در این حوزه و 
عدم پوشش همه تقاضا به ویژه در حوزه کابل های نوری و همچنین شناور بودن و تغییرات قیمتی مکرر است 
که معامالت را تحت الشعاع قرار داده است. در بخش واردات هم بخش زیادی از مواد مصرفی کابل های نوری و 
ماشین آالت از خارج تامین می شود که عدم تخصیص ارز و تاخیر در صدور تاییدیه ها توسط بانک مرکزی در 

ترخیص اقالم وارداتی مشکالتی ایجاد کرده، به گونه ای که حجم بسیاری از مواد در گمرک باقی مانده است.

عرضهمسدربورسراچگونهمیبینید؟
متاسفانه دالالن مس را از بورس کاال خریداری کرده و بعد از اعمال تغییرات کوچک، به صورت کاال اقدام به 

صادرات آن می کنند؛ این در حالی است که تولید کنندگان کابل عموما به خاطر مشکالت )بورس  کاالیی(، مس 
را از بازار آزاد و با قیمت های باالتر تامین می کنند و بنابراین در رقابت با تولید کنندگان ســایر کشــورها که از 
حمایت های دولت خود بهره می برند با مشکالت بسیاری مواجه هستند. عالوه بر این در هفته های اخیر عرضه 
مس در بورس دچار آشفتگی شده است. در این هفته مشاهده شد که نحوه فروش کاتد به صورت 50 درصد 
نقد و 50 درصد LC یا اعتبار اسنادی دو ماهه تعیین شده است و این در حالی است که تاکنون فروش به صورت 
10 درصد نقد و 90 درصد LC و پنج ماهه تعریف می شد. اعمال این روش ها بیش از هر صنعت مشابه، گریبان 

صنعت سیم و کابل را می گیرد که بیشترین سهم مصرف مس را دارد و فشار مضاعفی به آن وارد می کند.

عمدهترینمشکالتحالحاضرشرکتکابلشهیدقندیچهمواردیهستند؟
مشــکالت همیشه با صنعت سیم و کابل همراه اســت و اجتناب از آنها غیر ممکن؛ اما بسیاری از مشکالت را 
می توان کاهش داد یا با آن کنار آمد اما منشأ برخی مشکالت ناشی از ذات صنعت نیست بلکه ناشی از قواعد و 
مسائلی است که از بیرون بر ما تحمیل شده است و کنترلی روی آنها نداریم. ما برنامه توسعه شرکت را تعریف 
می کنیم و منابع آن را هم پیش بینی می کنیم اما در ادامه از منابع خود که به صورت دارایی های راکد درآمده، 
نمی توانیم اســتفاده کنیم. عالوه بر این محدودیت های تحمیلی، کارشــکنی های محلی و عدم تصمیم گیری 
صاحبان سرمایه، مدیران شرکت را مجبور می کند که صرفا نظاره گر دارایی ها و حافظ آنها باشند تا در آینده ای 
که معلوم نیســت چه زمانی فرا می رسد، مورد استفاده قرار گیرند. مشکل زمانی بیشتر خود را نشان می دهد 
که مشــتریان دولتی و نیمه دولتی هم مطالبــات را پرداخت نکنند. در این صورت برای تامین نقدینگی برای 
ادامه فعالیت های تولیدی باید به بانک ها رو بیاوریم و بانک ها مســائل و مشکالت خود را به شرکت ها تحمیل 
می کنند.مطالبات روزافزون از سیستم های دولتی و نیمه دولتی شرکت ها رو به افزایش است و متاسفانه روزنه 
امیدی برای رفع این مشکل در این صنعت مشاهده نمی شود. درصد باالیی از تولیدات ما در صنعت مخابرات و 
صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد و مطالبات سنواتی ما از شرکت مخابرات و توانیر به صدها میلیارد تومان 
می رسد که به این مبالغ سودی تعلق نمی گیرد و قطعا در زمان تسویه به خاطر تورم ارزش آن به شدت کاهش 
می یابد و این در حالی است که برای تامین مواد اولیه هزینه مالی باالیی به ما تحمیل می شود. یک روش قهری 
این است که از فروش بیشتر به این سازمان ها خودداری شود ولی قطعا این روش در جهت اهداف ملی تلقی 
نمی  شــود. بنابراین الزم است دولت روش هایی برای حمایت از صنعت چه در رابطه با مطالبات گذشته و چه 
درباره ایجاد تعهدات بعدی طراحی و اعمال کند؛ یکی از این روش ها استفاده از این مطالبات به عنوان وثیقه 
برای دریافت وام بانکی )یا انتشار اوراق( توسط شرکت هاست که قسمت زیادی از مشکالت صنعت حل خواهد 
شد و البته باید راهکار های آن توسط قانون تعریف شود. در سال های اخیر استفاده از تهاتر کاالیی توسط توانیر 
)مثال شــمش آلومینیوم یا میلگرد( یا واگذاری ملک و کابل های فرسوده )برای بازیافت مس( مطرح شده که 

البته بسیار در سطح محدودی انجام می شود.

درپایاناگرصحبتدیگریدارید،بیانکنید.
اتخاذ سیاست های فعلی با اهداف مطرح شده در فرمایشات مقام معظم رهبری متناسب نبوده و مسووالن باید 
راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکل این صنعت ارائه کنند. تعریف مکانیزم روشن برای کشف قیمت و معامله 
عادالنه مس در بورس کاال می تواند ثبات بیشــتری به بازار بدهــد و از طرفی با بازپرداخت مطالبات از طرف 

شرکت های دولتی می توان شاهد آینده روشن تری برای این صنعت بود.

مدیرعاملشرکتکارخانجاتتولیدیشهیدقندیپیشنهادداد

نسخه جایگزین وثیقه برای دریافت تسهیالت
صنعتبرقدردهههایاخیررشــدچشــمگیریراتجربهکردهو
هماکنوننهتنهادربسیاریازبخشهاشاهدقطعوابستگیبهواردات
کاالهاوخدماتهســتیمبلکهدرعرصهصادراتهمشــرکتهای
داخلیقادرندارزآوریباالییرابرایکشوربهارمغانبیاورند.باوجود
ایندریکدههاخیربهدنبالتحریمهاورکودتورمیشــاهدتوقف
پروژههایعمرانیوپرداختنشــدنبهموقعمطالباتشرکتهای
صنعتبرقبودیمکهایناتفاقشرایطرابرایتولیدکنندگانداخلی
تغییرداد.ازسویدیگربهگفتهبرخیازکارشناساناتخاذتصمیمات
نادرســتبدونتوجهبهتمامیجوانبباعثشدهتادرداخلکشور
شاهدمشکالتدستوپاگیربسیاریبرایتولیدکنندههاباشیم.به
طورنمونهدرشــرایطیکههزینههایتولیدبهشدتافزایشیافتهو
شرکتهادربسیاریمواردصرفاجلوگیریازورشکستگیرابهعنوان
یکهدفاولیهدنبالمیکنند،شاهداعمالسیاستهاینادرستدر
بورسکاالهستیمبهگونهایکهبرخیشرکتهامجبورندفلزاتیمانند
مسراکهبافعالیتبخشهایتولیدیصنعتبرقگرهخورده،بابهایی
باالترازقیمتجهانیازبــازارآزادتهیهکنندوایناتفاقباعثافت
توانشرکتهادرعرصهصادراتشــدهاست.عالوهبرایندرحوزه
وارداتمواداولیههمشاهدمشکالتیمانندبوروکراسیزمانبربرای
تاییدسفارشهاهســتیمتاجاییکهاغلبشرکتهابهدلیلاعالم
قیمتهایجدیدتوسطشرکتخارجی،مجبورمیشوندمجددابرای
اصالحثبتســفارشاقدامکنند.درهمینرابطهمدیرعاملشرکت
کارخانجاتتولیدیشهیدقندیمعتقداست:عالوهبرنوساناتنرخ
ارز،مشــکلعمدهمابرایتامینمواداولیهداخلی،نبودظرفیتهای
فعالدراینحوزهوعدمپوششهمهموادبهخصوصدرحوزهکابلهای
نوریوهمچنینشناوربودنوتغییراتقیمتیمکرراستکهمعامالت
راتحتالشعاعقراردادهاســت.دربخشوارداتهمبخشزیادیاز
موادمصرفیکابلهاینوریوماشینآالتازخارجتامینمیشودکه
عدمتخصیصارزوتاخیردرصدورتاییدیههاتوســطبانکمرکزی
درترخیصاقالموارداتیمشــکالتیایجادکرده،بهگونهایکهحجم
بسیاریازکاالهادرگمرکباقیماندهاست.بهگفتهمدیرعاملشرکت
کارخانجاتتولیدیشهیدقندی،درصدباالییازتولیداتمادرصنعت
مخابراتوصنعتبرقمورداستفادهقرارمیگیردومطالباتسنواتی
ماازشــرکتمخابراتوتوانیربهصدهامیلیاردتومانمیرسدکهبه
اینمبالغسودیتعلقنمیگیردوقطعادرزمانتسویهبهخاطرتورم،
ارزشآنبهشــدتکاهشمییابدوایندرحالیاستکهبرایتامین
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اتهام زنی وزیر خارجه انگلیس به ایران در کنفرانس منامه
وزیر امور خارجه انگلیس در بخشی از سخنرانی اش در کنفرانس امنیتی منامه، به اتهام زنی علیه نقش ایران در منطقه پرداخت و ادعای نقش داشتن ایران در جنگ روسیه علیه 
اوکراین را تکرار کرد.به گزارش ایسنا، وبگاه خبری بلومبرگ نوشت، جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس امروز مدعی شد، امروز، تهدید برنامه هسته ای ایران »پیشرفته تر از 
هر زمانی است.«کلورلی که در کنفرانس امنیتی منامه در بحرین سخنرانی می کرد، ایران را به »خون ریزی و تخریب« در سراسر جهان متهم کرد.او با تکرار ادعای دولت های 
غربی مبنی بر حمایت نظامی ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین، گفت: این رژیم به فروش پهپادهای جنگی به روسیه متوسل شده است که غیرنظامیان اوکراین را می کشند.

به گزارش ایسنا، کشورهای غربی ادعا می کنند که ایران در حال حاضر هواپیماهای بدون سرنشین برای عملیات نظامی در اوکراین به روسیه می دهد. مسکو و تهران چنین 
اتهاماتی را رد کردند. حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران گفت که تهران چند ماه قبل از آغاز عملیات ویژه در اوکراین پهپادهایی به روســیه تحویل داده است.در 
همین راستا، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری اخیرش در پاسخ به سوالی درباره موضوع جنگ اوکراین و برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر کمک 
ایران به روسیه در جریان این جنگ تصریح کرد: در خصوص بحران اوکراین ما بارها مواضع خود را به صورت صریح و واضح بیان کرده ایم. همانطور که بارها گفته ایم در ارتباط 
با این بحران ما پایبند به سیاست بی طرفی فعال هستیم. ما یک طرف جنگ اوکراین نیستیم و از ابتدای این بحران تالش کردیم در چارچوب مناسبات دوستانه ای که با دو 

طرف داریم، دو کشور را به مسیر دیپلماسی برای حل و فصل اختالفات برگردانده و از ادامه جنگ جلوگیری کنیم.

گزیده خبر
سردار جاللی مطرح کرد؛

نقش راهبردی وزارت دفاع در حوزه 
پدافند زیستی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بر توسعه زیرساخت های آزمایشگاهی 
تشــخیصی در وزارت دفاع تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، ســردار 
غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشست تخصصی 
پدافند غیرعامل وزارت دفاع که با حضور جانشــین وزیر دفاع و معاونین، 
مدیران عامل و کارکنان وزارت دفاع برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا به ویژه دانشمند هسته ای و دفاعی شهید محسن فخری زاده گفت: 
مســیری که وزارت دفاع تا به امروز طی کرده، یک مسیر پیش برنده بوده 
اســت. به طوری که امروز از نقش حداقلی در مونتاژکردن ســالح های نه 
چندان پیشــرفته به جایی رسیده که پیشــرفته ترین تسلیحات دفاعی را 
تولید کرده و اثر راهبردی نیروهای مســلح را توسعه و بازدارندگی را ارتقا 
داده اســت.وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل در وزارت دفاع توانســته زیر 
ساخت ها، توانمندی ها، دانش صنعتی، خط تولید، نیروی انسانی متخصص 
و.. خــود را حفظ کند و در کنار آن مکمل پدافند غیرعامل در کشــور نیز 
باشد، گفت: وزارت دفاع در حوزه پدافند غیرعامل دارای سابقه ای درخشان 
اســت و وزرا و معاونین آنها سال های اخیر نقش پررنگی را در این امر ایفا 

کرده اند.

طراحی الگوی دفاع همه جانبه و ترکیبی برای مقابله با تهدیدات نوظهور
ســردار جاللی ادامه داد: آن موضوعی که در پدافند غیرعامل بســیار مهم 
اســت، دایره متنوع تهدیدات است و ما مکلفیم در برابر تهدیدات آینده و 
نوظهــور الگوهایی از پدافند و دفاع همه جانبه و ترکیبی را طراحی کنیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه نبردها در فضای کنونی 
به حوزه ســایبر کشیده شــده است گفت: در جنگ ســایبری، حمله به 
زیرســاخت های حیاتی و خدمات رسان به مردم در دستور کار دشمن قرار 
می گیرد. در این بخش نیازمند اقدامات پدافند سایبری برای تضمین تداوم 
کارکرد در این زیرساختها در صورت وجود تهدیدات هستیم به نحوی که 

حتی در صورت اعمال تهدید نیز خدمات رسانی دچار وقفه نشود.

نقش راهبردی وزارت دفاع در حوزه پدافند زیستی
وی در بخش دیگر ســخنان خود با اشــاره به اینکه امروز در دنیا الگوها و 
روش ها در جنگ زیستی به طور کلی تغییر کرده است، افزود: وزارت دفاع 
در حوزه پدافند زیســتی نقشی کلیدی دارد؛ امروز نیازمند زیرساخت های 
آزمایشگاهی تشخیصی در وزارت دفاع هستیم. این زیرساخت ها در هنگام 
وقوع تهدیدات زیستی احتمالی می تواند در حوزه پدافند زیستی به صورت 
فعال و مؤثر وارد شده و نقش آفرینی کند.وی ادامه داد: در پدافند زیستی 
ما به شبکه ای از آزمایشگاه های زیستی نیازمندیم که آزمایشگاه، خط تولید 
واکسن، سیستم انفورماتیک از اجزای آن است. وزارت دفاع توانست با همت 
شــهید واال مقام دکتر محسن فخری زاده راه اندازی خط تولید واکسن که 

اقدامی راهبردی برای مقابله با جنگ زیستی است را به سرانجام برساند.

اهمیت تولید دانش های نوین میان رشــته ای در مجموعه های پژوهشــی 
وزارت دفاع

وی خاطرنشــان ســاخت: یکی دیگر از موضوعات مهــم دیگر در پدافند 
غیرعامل در وزارت دفاع، موضوع آموزش و پژوهش است؛ ما به دلیل آنکه 
با تهدیداتی از جنس فناوری مواجه هستیم و چون این فناوری ها در حال 
بروز شدن است، هم زمان با این پیشرفت ها نیازمند دانش به روز برای مقابله 
با تهدیدات هســتیم. به همین منظور، باید مجموعه های پژوهشی وزارت 
دفــاع به عنوان کار اولیه، در زمینه تولید دانش های نوین میان رشــته ای 
نقــش آفرینی کنند و آن را در اختیار کشــور قرار دهنــد. این موارد باید 
مورد تحلیل و بررســی علمی قرار گیرد؛ ما در حــوزه آموزش و پژوهش 
نیازمند این هستیم که وزارت دفاع نقش آفرینی فعالی داشته باشد.سردار 
جاللی خاطر نشان ساخت: با عضویت وزیر دفاع و جانشین وی در کمیته 
دائمی پدافند غیرعامل توانســته ایم ساختارها و نظامات جدیدی از پدافند 
غیرعامل که مورد نیاز بوده اســت را با مطالعه و کار پژوهشی تولید کنیم؛ 
ما امروز شــیوه نامه عملیات مشترک بخش نظامی و غیر نظامی را به نام 
نظام جامع عملیاتی به تأیید رســانده ایم. تاکنون حدود هفت نوع عملیات 
پدافند غیرعامل مصوب و تأیید شده است و همچنین نظام عملیاتی پدافند 
زیستی را با ارزیابی حوزه کرونا باز طراحی کردیم و به تأیید رساندیم. امروز 

ما مفتخر به دارا بودن سند عالی و پیشرفته علمی هستیم.

آیا مجلس قانون اعطای تابعیت به فرزندان 
مادران ایرانی را لغو کرده است؟

موضــوع لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصــل از ازدواج مادران ایرانی 
با مــردان خارجی در چند روز اخیر به یکــی از پربحث ترین اخبار در فضای 
مجازی بدل شــده است این در حالی است که هنوز این طرح تا مرحله قانون 
شــدن راه درازی دارد و تا تصویب نهایی آن در مجلس می تواند دســتخوش 
تغییرات بســیاری شود.به گزارش ایسنا، در جلســه علنی روز یکشنبه هفته 
گذشته مجلس شــورای اسالمی، کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در 
دســتورکار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفت. پس از ارائه گزارش 
کمیسیون امورداخلی کشــور و شوراها در خصوص کلیات این طرح، موافقان 
و مخالفــان تصویب کلیات این طرح به ســخنرانی پرداختند. موافقان کلیات 
این طرح تاکید داشــتند که این طرح بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به 
شــرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده است و هدف اصلی آن ساماندهی اتباع 
خارجی ساکن در ایران است. مخالفان کلیات این طرح نیز ایرادات ساختاری 
و اساسی را به این طرح وارد دانسته و تشکیل سازمان ملی اقامت را بر اساس 
قانون برنامه در راستای چابک ســازی دولت قلمداد کردند.پس از اظهار نظر 
موافقان و مخالفان، علی ادیانی به عنوان نماینده دولت تاکید کرد »که دولت 
با اصل ســاماندهی مهاجران و اتباع موافق بــوده و الیحه ای را در این رابطه 
تقدیم مجلس کرده اســت تا نسبت به تشکیل ســازمان مهاجران اقدام شود.

اما برخی از نمایندگان نیز طرحــی را تدوین کرده بودند که در نهایت الیحه 
دولت و طرح نمایندگان ادغام شد و اکنون در غالب طرح تشکیل سازمان ملی 
اقامت در دســتور کار مجلس قرار گرفته است.«در جریان بررسی کلیات این 
طرح نیز، محمدصالح جوکار به عنوان رئیس کمیســیون امورداخلی کشور و 
شــوراها تاکید کرد »که بر اساس هماهنگی صورت گرفته این طرح به صورت 
دو شــوری بررسی خواهد شــد و از نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان در 
بررسی جزئیات این طرح استفاده خواهیم کرد.«در نهایت نمایندگان با ۱۴۱ 
رای موافــق، ۹۱ رای مخالــف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر 
در صحــن با کلیات ایــن طرح موافقت کرده و جزئیــات این طرح به منظور 
بررســی به کمیسیون امورداخلی کشور و شورا بازگشت. اما پس از مهر تایید 
نمایندگان بر کلیات این طرح برخی از رســانه ها این موضوع را پیش گرفتند 
که طرح تاســیس سازمان ملی اقامت در مجلس نهایی شده است و با استناد 
به ماده ۴۱ این طرح تاکید کردند که مجلس قانون اعطای تابعیت به فرزندان 
حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی را لغو کرده اســت.در ماده ۴۱ 
این طرح آمده اســت که » قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ /۷/ ۱۳۹۸ از زمان الزم 
شــدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند لغو 
می گردد.«اما نکته حائز اهمیت این است که مجلس صرفا با کلیات این طرح 
موافقــت کرده و جزئیات مواد این طرح هنــوز به تصویب نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، نرسیده است. به دنبال انتشار این خبر علی حدادی به عنوان 
ســخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت وگو با ایسنا، تاکید 
کرد »که مجلس فعال با کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت موافقت کرده 
است و جزئیات آن قطعی نشده و بحث های کارشناسی پیرامون جزئیات آن 
صورت خواهد گرفت تا به نتیجه مطلوب برسد«همچنین حدادی تاکید کرد 
»که ما از فرهیختگان، جامعه دانشــگاهی و دستگاه های اجرایی درخواست 
داریم تا اگر نظرات کارشناسی پیرامون این طرح دارند به مجلس ارائه کنند و 
ما از آن اســتقبال خواهیم کرد. این پیشنهادات به رفع نواقص موجود در این 
طرح کمک خواهد کرده وکمیسیون آمادگی کامل دارد تا به این پیشنهادات 
بپردازد.«از سوی دیگر همان طوری که نماینده دولت در هنگام بررسی کلیات 
ایــن طرح در صحن مجلس تاکید کــرد دولت پیش از این الیحه ای را تحت 
عنوان تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی به مجلس ارائه کرده است، اما از 
آنجا که نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیش نویس طرحی را در این زمینه 
آماده کرده بودند بنا بر این شــده تا  طرح نمایندگان مجلس با الیحه دولت 
ادغام شــده و تحت عنوان طرح تشکیل سازمان ملی اقامت در مجلس دنبال 
گردد. همچنین رئیس کمیسیون امورداخلی کشور نیز تاکید داشت که از ابتدا 
بنا بر این بوده تا این طرح به صورت دو شوری در مجلس بررسی شود تا فرصت 
بیشــتری برای بهره گیری از نظرات کارشناسان و نقطه نظرات نمایندگان در 
جزئیات این طرح ایجاد شــود.اما ما به سراغ ابوالفضل ابوترابی به عنوان یکی 
از طراحان اصلی ایــن طرح رفته و علت پیش بینی لغو قانون اعطای تابعیت 
به فرزندان مادران ایرانی را جویا شدیم. این عضو کمیسیون امورداخلی کشور 
و شــوراها در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد که »یکی از اهداف لغو این قانون 
جلوگیری از کودک همسری بوده چراکه در اصالحیه ای که مجلس بر قانون 
اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعمال 
کرد از لفظ ازدواج شرعی استفاده شده که زمینه را برای انجام کودک همسری 

در برخی از استان های مرزی فراهم کرده است.

امیرعبداللهیان:

بار دیگر از آژانس سوء استفاده کردند، اقدام متقابل می کنیم
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه ایران اقدام شــورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در صدور قطعنامه ضدایرانی را غیرسازنده توصیف 
کرد و گفت: بار دیگر از جایگاه آژانس سوءاســتفاده سیاســی شده 
است و ما اقدام متقابل انجام خواهیم داد.به گزارش خبرنگار سیاست 
خارجی ایرنا، حســین امیرعبداللهیان و السید بدر البوسعیدی وزیر 
خارجه ســلطنت عمان پس از دو دور گفت و گوهــای دوجانبه در 
نشســت خبری با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی به سواالت 
آنان پاســخ دادند.وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست خبری 
اظهار داشــت: آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام غیرســازنده ای را 
در پایان هفته گذشــته انجام داد در حالی که دو هفته پیش هیاتی 
متشــکل از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به وین 
ســفر کردند، در خصوص همکاری نیرومندتــر آژانس و ایران توافق 
کردند و دیدار ســازنده ای را با رافائل گروســی مدیرکل آژانس انجام 
دادند.رئیس دستگاه دیپلماسی کشــورمان ادامه داد: با این وجود به 
یکباره در راســتای تاثیرگذاری بــر محیط داخلی و همچنین اعمال 
فشــار حداکثری و در تداوم سیاســت این روزهای به شدت ریاکارانه 
ایــاالت متحده آمریکا، قطعنامه ای را علیه جمهوری اســالمی ایران 
روی میز گذاشــتند و بار دیگر از آژانس سوء استفاده سیاسی کردند.

امیرعبداللهیــان گفت: ما اقدام متقابل و موثــر را انجام می دهیم در 
عیــن حالی که به حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی  خود پایبند 

خواهیم ماند.

تاکید بر توقف جنگ یمن و لغو کامل محاصره انسانی

امیرعبداللهیان بیان کرد: مردم یمن شرایط اسفباری را همچنان پشت 
ســر می گذارند ما معتقد هســتیم که توقف جنگ و آتش بس و لغو 
محاصره انسانی دو روی یک سکه هستند.وی گفت: شاهد هستیم که 
در هفته های گذشته آتش بس موقت در یمن تمدید نشد و امیدواریم 

که نســبت به اســتمرار آتش بس و لغو کامل محاصره انسانی هرچه 
ســریع تر اقدام شــود و مردم یمن از شرایط سختی که در آن به سر 
می برند خارج شوند. مقاومت مردم یمن در سالهای گذشته در مقابل 

اشتغال خارجی ستودنی است.

تالش از عمان برای رفع تحریم ناعادالنه علیه ایران تشکر می 
کنیم

امیــر عبداللهیان در ادامه با اشــاره بــه رایزنی های امــروز خود با 
وزیرخارجه ســلطنت عمان ، روابط تهران - مسقط را ممتاز و مبتنی 
بر دوستی و صداقت توصیف کرد و افزود: ما امروز موضوعات مختلف 
و مناسبات دوجانبه را مورد بررسی قرار دادیم. آخرین توافقات سران 
دو کشور نیز مورد پیگیری قرار گرفت.وی افزود: بسیار خرسندیم که 
توافقات و نیت و اراده رهبران دو کشــور به ســرعت در ابعاد مختلف 
از جمله در نمودار همکاری های اقتصادی و تجاری رشــدی فزاینده 
را نشــان می دهد.وزیر امور خارجه بیان کرد: ما از تالش های سازنده 
سلطنت عمان در کمک به رفع تحریم های ناعادالنه علیه ایران تشکر 
می کنیم و تالش های این کشــور را برای رســیدن به گام های نهایی 

توافق را ارج می نهیم.

شناورهای بدون سرنشین کشورهای بیگانه مشکالت منطقه 
را مضاعف کرده اند

رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران با بیان اینکه معتقد هســتیم که 
کشــورهای منطقه توانایی حفظ صلح و امنیــت در منطقه را دارند، 
اظهار داشــت: ما حضور نیروهای خارجی در منطقه را تهدید صلح و 
ثبات منطقه می دانیم و باور داریم که نیروهای خارجی نظامی امروز به 
یک تهدید در منطقه خلیج فارس و دریای عمان تهدیدی برای امنیت 
انرژی در منطقه شده اند.امیر عبداللهیان تاکید کرد: هم اکنون تعداد 

زیادی از شــناورهای بدون سرنشــین متعلق به کشورهای خارج در 
آب های خلیج فارس و درمان عمان در حال تردد هستند و مشکالت 

امنیتی منطقه را مضاعف کرده اند.

هرگونه اعمال تروریستی و خشونت بار را محکوم می کنیم
السید بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان نیز در این نشست 
خبری گفت: ما در نشســت امروز بسیاری از مسائل دوجانبه را مورد 
بررسی قرار داریم و در خصوص اجرای توافق های قبلی و نیز توافقی 
که در جریان سفر آقای رییسی به عمان انجام شد، گفت و گو کردیم 
و اجرای این توافقات را پیگیری خواهیم کرد.وی افزود: سلطنت عمان 
سیاست حسن همجواری را در قبال ایران در پیش گرفته و بر اهمیت 
آن تاکید دارد.وزیر خارجه ســلطنت عمان تصریــح کرد: ما همواره 
ســعی کردیم امنیت کشتیرانی و تردد تجاری را فراهم کنیم چراکه 
به نفع ملت های منطقه اســت. چالش هــا و اختالفات زیادی وجود 
دارد اما تنها راه حل آن گفت و گو و راه حل های دیپلماتیک اســت.

رئیس دســتگاه دیپلماسی عمان همچنین هرگونه اعمال تروریستی 
و خشــونت بار را محکوم و بر تالش این کشــور برای تعامل مثبت با 
جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.سید بدر البوسعیدی در این نشست 
گفت: همیشه عمان سیاست همکاری مثبت را اتخاذ کرده و از همه 
تالش ها برای تامین امنیت و صلح منطقه، حمایت می کند. باید با این 
روحیه همکاری کنیم تا امنیت کشتیرانی را در دریا ی ها و در منطقه 
خود تامین کنیم و همچنین ایمنی حرکت تجاری و اقتصادی که در 
نهایت به نفع ملت های ما خواهد بود و به شراکت ها و روابط خارجی 
ما خدمت خواهد کرد.وزیر خارجه عمان بیان کرد: چالش های بسیار 
و بحران هــا و اختالفات زیادی وجود دارد ولی معتقدیم تنها راه برای 
حل این مشکالت و چالش ها فقط گفت وگو و تفاهم است و اینکه به 
بحث و بررســی بگذاریم و راه های مسالمت آمیز را در پیش بگیریم. 
هرگونه اعمال خشونت بار و تروریستی را رد می کنیم و باید دالیل این 
اعمال خشونت را پیگیری کنیم.وی در آخر اظهار کرد:  به تالش های 
خود ادامه خواهیم داد برای تعامل مثبت که مبتنی بر منشــور ملل 

متحد باشد.
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گزیده خبر

فیلترینگاینستاگراموآسیببهکسبوکارها
فروش کسب  وکارهای اینترنتی خرد نزدیک 

به صفر شده است
ادامهکسبوکاربسیاریاززنانباتوجهبهفیلترینگاینستاگرامبهخطرافتاده
استوامکانشروعمجدددرپلتفرمهایداخلیبرایآنهاوجودندارد،فاطمه
بهخبرآنالینمیگوید:»برنامهایبرایپیوســتنبهپلتفرمهایداخلینداریم.
مخاطبدرپلتفرمهایایرانیبهدلیلتعددزیاد،پراکندهشــدهاستوبرایما
جذبمخاطببسیارسختاســت.شایددرآیندهقصدراهاندازیسایتداشته
باشــیم.کهمیتوانمبگویممتاسفانهبرایماانگارشــروعازصفراستوتمام
زحمتهایپیشــینازبینمیرود.«آیداصالحی:»بعدازشیوعکرونادرمرداد
۱۳۹۹شروعبهفعالیتکردیم.آنزمانفروشاینترنتیشالوروسریزیادبود،
مردمبهسمتخریدآنالینسوقدادهمیشدندتاکمتردرمعرضکروناباشند.
بهســختیرشدکردیموخداروشــکرمیزانسوددهیخیلیخوبیداشتیم،
امااالنباتوجهبهشــرایطیکهپیشآمدهمیزانســودمایکچهارمشــده
است،ترازویضرربرایماسنگینتربودتاسود،شروعفصلپاییزبهترینزمان
فروشبودکهمتاسفانهباتوجهبهمحدودیتهاازدستدادیم.«اینصحبتهای
فاطمه۲۶سالهاست،اوکارشناسیمعماریدارد،دوسالدربستراینستاگرام
فروشاینترنتیروسریداشتهاماحاالکسبوکارشبامشکلروبهروشدهاست،
مسئلهایکهبرایزنانشاغلچندانعجیبنیست؛نگاهسنتیومردساالرانهبه
زن،هموارهسعیدربهحاشیهراندنزنانوپنهانکردنآناندرپستویخانه
داشتهاست.حاالباگذرازجامعهسنتیوضعیتاشتغالزنانگرچهنسبتبه
گذشتهپیشرفتکردهاماهمچنانبانابرابریهاومشکالتیاعمازحقوقکمتر،
ایجادمانعدرسرراهترفیعاتشــغلی،تبعیضهایجنسیتی،سوءاستفادهها،
آزارگریهایجنسیهمراهشدهوحاالفیلترنگاینستاگراممانعازبهرهمندی
آنهاشدهاست،زنانیکههمکارمیکنندوهمامورخانهرامدیریتمیکنند
تابا»روزمضاعف«روبهروشوند.شهالکاظمیپور،جمعیتشناسدرگفتوگوبا
خبرآنالیندرتوضیح»روزمضاعف«میگوید:»مردانباکارکردنزنانمخالف
نیســتند،اگریکزندرخانهبیستساعتهمکارکندمخالفتیندارند،بلکه
آنهاباکارخارجازخانهزنانمخالفهستند،چوننگرانندچشموگوشزنان
بازشود،مادرسال۱۳۶۷تحقیقیانجامدادیم،آنجابهایننتیجهرسیدیمکه
همهمدیرانمردمعتقدندزنانبهترکارمیکنند،برایهمینهممدیرانتمام
کارهایکارشناسیرابهزنانمیدهندچراکهزنان،همدقیقترکارمیکنندو
همعلیرغمخوبکارکردنامکانپیشرفتندارندونمیتوانندبعداجایمدیر
مردرابگیرند.زناندربخشاشــتغالرسمیبیشترینتالشرامیکننداماآن

سقفشیشهایاجازهپیشرفتبهآنهارانمیدهد.«

اینستاگرام، یاری دهنده اشتغال زنان
علیرغمهمهمشکالتزنانتصمیمگرفتندبرایاستقاللشغلیازفضایمجازی
کمکبگیرندوکسبوکارشانرادرخانهوبهکمکپلتفرمهایقابلدسترس
توســعهدهند،گرچهاوایلفضایاینستاگرامبرایاشتراکگذاریعکسبودو
جنبهســرگرمکنندهداشتامابهمرور،عالوهبرحفظجنبهسرگرمکنندهخود
تبدیلبهمحلتامیندرآمدبســیاریازافراد،بهخصوصزنانشد.عدهایکه
سرمایهچندانیبرایاجارهیکمغازهوفراهمکردنکاالبرایفروشرانداشتند،
ازاینشــبکهاجتماعیاستفادهکردندوبهکسبوکارهایآنالینرویآوردند
تــابدینگونههزینهخودرابهحداقلبرســانند.زنانیکهبههردلیلیامکان
کاردربیرونازمنزلرانداشــتند،فروشدربســترفضایمجازیراهمچون
راهیمیدانستندبرایکســباستقاللوحفظتعادلمیاناشتغالوکارهای
خانه،فاطمههمکهجزوهمیندســتهمحسوبمیشودکهازطریقکسبو
کارمجازیهمزمانســعیدرکسبدرآمدورسیدگیبهاموردیگرشرادارد،
میگوید:»ازشــرایطراضیوخرسندبودیم،میخواستیمکارمانراگسترش
دهیمکهبافیلترینگمواجهشــدیم.فضایکارمجازیباعثمیشدمدیریت
بهتریبرایکارهایزندگیشخصیامداشتهباشموبتوانمچندکارراهمزمان
انجامدهم.«اودرپاســخبهاینکهچندنفردیگرازطریقصفحهکاریاشامرار
معاشمیکنند،میگوید:»سهزنهستیمکهازطریقیکصفحهیاینستاگرام
درآمدداریم.منبهعنوانمدیرتاجاییکهشدهازجیبخودمزدهامکهتعدیل
نیرونداشــتهباشیم.«اماحاالباســنگاندازیدولتمردانکهیکروزنامطرح
صیانتبهخودمیگیریدوروزدیگرفیلترینگبهنامامنیت،مشــکلجدیدی
رابرایمردمازجملهاینگروهازجامعهبهوجودآوردهاســت.رضاالفتنسب،
عضوهیئتمدیریهاتحادیهکسبوکارهایمجازیدرگفتوگوبا»خبرآنالین«
دررابطهباآسیبفیلترینگوتاثیرآنبرآیندهکسبوکارهامیگوید:»فروش
کسبوکارهایاینترنتیخردنزدیکبهصفرشدهاستوکسبوکارهایبزرگ
ومتوســطهمکهبهصورتوسیعفعالیتمیکنند،۳۰درصدکاهشفروش
داشــتهاند.امروزهخریداینترنتیباتوجهبهشرایطفعلیکهدراین۵۰روزدر
کشــوراتفاقافتادازردهخارجشدهاســت.وضعیتاقتصادیمردمهمبغرنج
شــدهوقدرتخریدبهشــدتکاهشپیداکردهاســت.بهحدیکهماتورم

ماهانهداشتیم.«

دستور به کوچ
آنچهدراینمیانبهچشــممیخورد،راهحلهاییکجانبهمســئوالندر
خصوصاینمشــکلاست.مســئوالنمرتبطبهســادگیازکوچکردنبه
شبکههایاجتماعیداخلیصحبتمیکنندوحتیمردمرامقصرمیدانند؛
چنــدانکهمعاونوزیرارتباطاتچندیپیشدرواکنشبهشــکایتمردم
نسبتبهفیلترینگعنوانکرد:»مردمنسبتبهشرایطاینترنتوفیلترینگ
اینســتاگرامابرازشکایتکردندکهمنبهآنهاگفتمشماخودتانازقبلبه
اینفکربودیدکهاحیاناًاگرروزیاینســتاگرامبستهشودچهاتفاقیمیافتد؟
خودتانبایدبهفکرمیبودیدوازابتداازابزارینظیراینســتاگراماســتفاده
نمیکردید.«آشآنقدرشورشدکهحتیصدایرئیسمجلسراهمدرآورد؛
اودرجلســهمجلسکهباحضوروزیرارتباطاتبــود،اظهارکرد:»انتقالاز
یکپلتفرمخارجیبهداخلیبهشــکلدستوریامکانپذیرنیستاینباید
بهصورتیککوچتوامباتســهیلگیریوانگیزهبرایاینانتقالباشد.این
تسهیلگریوانتقالراکمشاهدهستیمموانعیرابرخیدستگاههامیگذارند
کهسزاوارنیست.«درمجموعبایددرنظرداشتکهجداازاینکهدسترسیآزاد
بهشبکههایاجتماعیجزوحقوقمردماست،باوجودعدماعتمادمردمنسبت
بهنمونههایداخلیوازسویدیگرعدمبرابریامکاناتپلتفرمهایخارجیبا
داخلی،بنابرگفتهبسیاریازکارشناسانومتخصصاناینحوزه،ازهمانابتدا
بایداینامرراشکســتخوردهبدانیم.فاطمهدرخصوصاینکهآیابرایادامه
کســبوکارشقصدپیوستنبهپلتفرمهایداخلیراداردمیگوید:»برنامهای
برایپیوستنبهپلتفرمهایداخلینداریم.مخاطبدرپلتفرمهایایرانیبهدلیل
تعددزیاد،پراکندهشدهاستوبرایماجذبمخاطببسیارسختاست.شاید
درآیندهقصدراهاندازیسایتداشتهباشیم.کهمیتوانمبگویممتاسفانهبرایما
انگارشروعازصفراستوتمامزحمتهایپیشینازبینمیرود.«الفتنسبهم
درواکنشبهاستفادهازپلتفرمهایداخلی،بیانمیکند:»دولتاعالممیکند
کســبوکارهایخردبایدبرونددرپیامرسانهایداخلی،آمدندیکبستههای
حمایتیهمگذاشتندکهالبتههنوزبهمرحلهاجرایینرسیدهاستونمیدانیم

چطوراجراخواهدشد.

اعالم برنامه های شهردار منتخب کرج 
در برنامه »البرز من سالم«

شــهردارکرجباحضــوردربرنامه
»البرزمنسالم«ضمناعالمبخشی
ازبرنامههــایخودبــهدغدغههای
شهروندانپاسخداد.بهگزارشپایگاه
خبریکرجامــروز،مهردادکیانیبا
حضوردربرنامه»البرزمنســالم«
ضمنتقدیرازاعضایشــورایشهربهخاطراعتمادیکهبرای
انتخاباوبهعنوانشهردارکرجداشتند،اظهارکرد:خوشبختانه
بهواسطهمسئولیتهاییکهدرگذشتهدربدنهشهرداریداشتم
وباتوجهبهشــناختمازفضاوجریاناتشهر،۱۱عضوازاعضای
شورابهمناعتمادکردندتایکباردیگربتوانمدرایرانکوچک
خدمتگزارشــهروندانباشــم.ویدرادامهبهمهمتریناولویت
وبرنامههایخودبهعنوانشــهردارکرجاشارهکردوگفت:قبل
ازاینکــهدرمورداولویتهاصحبتکنمالزماســتبهبرخیاز
چالشهایکالنشــهرکرجاشارهایداشتهباشمچونتازمانیکه
مشــکالتوموانعبهدرستیاحصاءنشوند،نمیتوانیمبهسمت
اصالحامورپیشبرویم.شــهردارکرجاضافهکرد:کاهشدرآمد
بهواســطهکاهشساختوســازهامهمترینمشکلیاستکه
امروزشهرداریکرجباآندرگیراست.ویافزود:البتهاینمساله
فقطمختصشهرداریکرجنیستواغلبشهرداریهایکشور
باآندرگیرهســتند.کیانیباتاکیدبراینکهمتاســفانهبسیاری
ازســرمایهگذارانبخشخصوصیطیسالهایگذشتهازکرج
کوچکردهوســرمایهخودرادرشهرهایدیگریمثلاصفهان،
مشــهدو...منتقلکردهاند،گفت:اگربهدنبالکسبدرآمدهای
پایدارهســتیمبایدبهسمتجلباعتمادافکارعمومیوجذب
مجددسرمایهگذارانپیشبرویم.اینمسئولبابیاناینکهامروز
شهرکرجبیشازهرزماندیگریبهدرآمدهایپایدارنیازدارد،
توضیحداد:زیرساختافزایشدرآمدهایپایدارچیزیجزاعتماد
ســرمایهگذاراننیست.ویادامهداد:بسیاریازبناهایشاخصی
کــهدرطولدهههایگذشــتهدرکرجایجادشــده،بههمت
ســرمایهگذارانبودهوبایدشــرایطرابرایبازگشتآنهافراهم
کنیم.شــهردارکرجدرادامهبابیــاناینکهترافیکیکیدیگراز
معضالتجدیکالنشــهرکرجوسایرکالنشهرهایکشوراست،
گفت:ترافیکمســالهایملیاستومردمدراغلبشهرهاباآن
درگیرهستندبنابراینادعایاینکهشهرداریبتواندبهتنهاییاین

دغدغهرابهصفربرساند،واقعیتمحورنیست.

پایان یک جدال ۷ ساله

طرح تفکیک منتفی شد
درسال۱۳۹۴باگذشتچهارسالازادغامدووزارتخانهصنایع
ومعادنوبازرگانی،احیایمجددوزارتبازرگانیبرسرزبانها
افتادواینموضوعدردولتقبلیوفعلیپیگیریشــد،امادر
نهایتبهنتیجهنرســیدوطبقاعالموزیرصمت،طرحتفکیک
وزارتصنعت،معدنوتجارتمنتفیشــد.هرچندباتجربیات
اینسالهامشخصنیستکهاینجانقطهپایانتفکیکوزارت
صمتاســتیادرآیندهبازهماینموضوعمحلبحثخواهد
شــد.بهگزارشایســنا،وزارتصنعت،معدنوتجارتدرسال
۱۳۹۰بــاادغامدووزارتخانهصنایعومعــادنوبازرگانیودر
راستایکوچکسازیدولتتشکیلشد،امابعدازهشتسال
مجلسشورایاسالمیسرانجامدرجلسهعلنیروزچهارشنبه
ســوممهرماهسالگذشتهباکلیاتطرحتشکیلوزارتتجارت
وخدماتبازرگانیموافقتکرد.البتهدرسال۱۳۹۴باگذشت
چهارســالازادغامایــندووزارتخانه،احیــایمجددوزارت
بازرگانیبرسرزبانهاافتادودولتنیزدرسال۱۳۹۶الیحهای
بــاموضوعانفصالبخشبازرگانــیازوزارتصنعتبهمجلس
بردهبود،امامجلســیهابهاینطرحرویخوشنشانندادندو
باوجوداینکهمجلسشــورایاسالمیسهباردرخواستدولت
مبنــیبرتفکیکصنعتازبازرگانیراردکرد،درنهایتدولت
پیروزمیدانشــدورایمثبتمجلسرابرایاینطرحگرفت.
درنهایتیکشنبه،۲۱اردیبهشت۱۳۹۹بررسیایراداتشورای
نگهباندرطرحتشــکیلوزارتتجارتوخدماتبازرگانیدر
دستورکارجلسهعلنیمجلسشورایاسالمیقرارگرفت.یکی
ازایراداتشــوراینگهبانبهتبصره۱مادهواحدهاینطرحبود
کهنمایندگانمصوبهکمیســیونبرایرفعاینایرادراتصویب

نکردند.مصوبهکمیسیوناینبودکهازتاریختصویباینقانون
کلیهوظایــفواختیاراتهریــکازوزارتخانههایبازرگانیو
صنایعومعادنمطابقوظایفواختیاراتدستگاههایتابعآنها
قبلازقانونتشکیلدووزارتخانهتعاون،کارورفاهاجتماعیو
صنعت،معدنوتجارتمصوب۸تیرماه۱۳۹۰است.درنهایت
بعدازاینکهاینمادهراینیاورد،اینطرحازدستورکارمجلس

خارجشــد.البتهماجرایتفکیکدردولتدوازدهمتمامنشدو
دردولتجدیدنیزمجلسپیگیرتفکیکوزارتصمتشد.بعد
ازمدتیبحثاستیضاحوزیرصمتمطرحشدوتیرماهامسال
رئیسمجلسشورایاسالمیازفرصتدوماههمجلسبهدولت
برایارســالالیحهبهمجلسبهمنظورتفکیکوزارتصنعت،
معدنوتجارتواصالحســاختاردرایــنوزارتخانهخبرداده

است.هرچندایناســتیضاححواشیدیگریازجملهوضعیت
خودروســازیومعادنهمداشــتوبرخــیمعتقدندتفکیک
وزارتخانهبیشتربهانهایبرایاستیضاحبود.درنهایتوزیرصمت
استیضاحشد،اماوزیرصمتماند.سیدرضافاطمیامینچند
روزبعدازجلسهاستیضاحدرجمعخبرنگاراندرپاسخبهسوال
ایسنادراینزمینهتاکیدکردکهموضوعتفکیکوزارتصمت
منتفیشــدهاستواینچنینبهنظرمیرسدکهحداقلفعال

اینجدالتمامشدهاست.

حاشیه های قبلی تفکیک صمت
ماجرایتفکیــکوزارتبازرگانیدردولــتقبلهممنجربه
برکناریرحمانی،وزیرصمتوقتشد.اردیبهشتسال۱۳۹۹،
رئیسجمهوریوقتباصدورحکمیحسینمدرسخیابانیرا
بهعنوانسرپرستوزارتصنعت،معدنوتجارتمنصوبکرد
ورضارحمانیراازراساینوزارتخانهکنارگذاشت.روحانیطی
نامهایازمدرسخیابانی،سرپرســتاینوزارتخانهخواستهبود
کهنسبتبهمدیریتبازاروتأمینکاالهایاساسی،ساماندهی
قیمتخودرو،رفعموانعتولیدوتعمیقساختداخل،کمکبه
توسعهصادراتغیرنفتیوبهبودفضایکسبوکاراقدامکند.اما
اینماجراحواشــیهمداشت.چراکهرحمانی،وزیرصمت،بعد
ازبرکناری،طینامهایبدونتاریخوشمارهبهرئیسجمهوری
گفتهبودکه۱۷اردیبهشــتماهمحمودواعظی،رئیسدفتر
رئیــسجمهوراوراتهدیدکردهدرصــورتراینیاوردنطرح
تشکیلوزارتبازرگانیدرمجلسشورایاسالمیبرکنارخواهد
شــدوازاوخواستهشــدهبودکهباالبی،نمایندگانخصوصا
نماینــدگانآذریزبانراقانعوبــرایاینطرحرأیبگیرد.در
نهایتروزدوشــنبهواعظیطیتماســیازاوخواستهبودکه
ازســمتخوداســتعفادهد.عمدتامخالفانایــنطرحنگران
بیتوجهــیبهتولیدورونقوارداتدرپیتفکیکوزارتصمت
هستندوموافقانطرحمیگوینددرحالحاضرتجارتخارجی
وهمچنینوضعیتتنظیمبازارموردتوجهکافینیست.حالباید
دیدکهاینجانقطهپایانتفکیکوزارتصمتاستیادرآینده

بازهماینموضوعمحلبحثوجدالخواهدشد.

بررسیرشدماهیانهاجارهخانهدرکلکشورطیمهرماهامسالازافزایش۶.۱
درصددرمقایسهباشــهریورحکایتداردکهبیشترینمیزانافزایشدرسال
جاریمحســوبمیشود.معموالباورودبهپاییزبازاراجارهفروکشمیکرداما
ازسالگذشــتهبهدلیلرکودخریدوفروشمسکنوتورمعمومی،اجارهبها
روندصعودیداشــتهاست.بهگزارشایسنا،مهرماهامسالنرخاجارهمسکندر
کلکشــور۶.۱درصدودرشــهرتهران۷درصددرمقایسهباشهریورافزایش
یافتکهدرهردوبخشبیشــترینمیزانتورمماهیانهاجارهدرســالجاری
محســوبمیشود.بهنظرمیرســداثرفروکشکردنبازدهسرمایهدربخش
خریدوفروشمســکنشهرتهرانبهشکلسرعتگرفتنتورماجارهبهابروز
یافتهاســت.براســاسگزارشمرکزآمار،میزانرشدماهیانهنرخاجارهدرکل
کشــوردراردیبهشت۲.۵درصد،خرداد۲.۳درصد،تیر۳.۸درصد،مرداد۲.۹
درصد،شــهریور۳.۵درصدومهر۶.۱درصدبودهاست.درشهرتهراننیزطبق
شــاخصبانکمرکزی،رشدماهیانهاجارهبهادراردیبهشت۱.۹درصد،خرداد

۲.۷درصد،تیر۴.۵درصد،مرداد۴.۶درصد،شهریور۴.۶درصدومهر۷درصد
اعالمشــد.منحنیکرایهخانهدرشــرایطیروبهباالحرکتمیکندکهدرآمد
بســیاریازاقشاراجارهنشین،چندانمتناسبباآنرشدنکردهاست.ازسوی
دیگرانتظارمیرفتباورودبهنیمهدومسالوپایانپیکجابهجایی،بازاراجاره
فروکشکندامابهدلیلتاثیرپذیریازتورمعمومیوجبرانعقبماندگیدر
مقایســهباقیمتمسکن،مســیریمتفاوتباانتظاراتراسپریکرد.درحال
حاضرمسکنبهعنوانسنگینترینکاالدرسبدهزینهخانوار۶۰درصددرآمد
خانوادههایتهرانیرابهخوداختصاصمیدهدکهبه۱.۳برابرحدمجازرسیده
است.اینبرآوردمربوطبهتیرماه۱۴۰۱استکهباتوجهبهرشدهایپسازآن
درحالحاضراینعددرشدبیشترییافتهاست.طبقاعالممرکزآمار،مهرماه
امسالقیمتمسکندرکلکشور۶.۱درصدنسبتبهشهریورامسالو۳۶.۳
درمقایسهبامهرماهسالگذشتهرشدنشانداد.رشدقیمتمسکنشهرتهران
دردوشــاخصماهیانهوسالیانهنیزبهترتیب۰.۷درصدو۴۴.۷درصدبود.از
طرفدیگرتورمماهیانهاجارهبهادرکلکشور۶.۱درصدوتورمنقطهبهنقطه
اجاره)نســبتبهمهرماه۱۴۰۰(بهمیزان۳۶درصداعالمشد.درشهرتهران
نیزطبقاعالمبانکمرکزیاجارهبها۷درصدنسبتبهشهریورامسالوحدود
۴۱درصددرمقایســهبامهرسالگذشتهرشدکرد.دولتدرسهسالاخیربه
منظورکمکبهمســتاجران،برنامههاییراشاملپرداختوامودیعهمسکنو

تعیینســقفبرایقراردادهایاجارهدرنظرگرفت.اردیبهشــتامسالسقف
افزایشاجارهبهایمسکننسبتبهاجارهبهایسال۱۴۰۰،درتهرانحداکثر
۲۵درصد،کالنشهرهایباالییکمیلیوننفرجمعیت۲۰درصدوسایرشهرها
۱۵درصدبهتصویبرســید.همچنینبهمســتاجراندرتهران۱۰۰میلیون،
مراکزاستانها۷۰میلیونوشهرهایباالی۲۰۰هزارنفر۴۰میلیونتومانوام
ودیعهمسکنپرداختمیشــود.اماهمانطورکهآمارنشانمیدهدتعیینحد
مجازچنداننتوانســتهدرجلوگیریازرشدقیمتهادربازاراجارهموفقعمل
کند.بازاراجارهمعموالنسبتبهجهشقیمتمسکندیرواکنشنشانمیدهد
امابهمرورازتحوالتقیمتمســکنوتورمعمومیتاثیرمیگیرد.نرخاجاره
بخشیازجاماندگینسبتبهقیمتمسکنرادرسالهایگذشتهجبرانکرده
اماهنوزدرحالتسربهسرقرارنگرفتهاست.بحثPبهRارزشسرمایهگذاری
رویملکنسبتبهدرآمدازمحلاجارهومیزانتوجیهپذیریآندرمقایسهبا
قیمتمسکنرانشانمیدهد.تاسالهایگذشتهایننسبتدرمحدودهعدد
۲۰قرارداشتکهبارشدقیمتهادرچهارسالاخیرایننسبتتا۴۰افزایش
پیداکرد.یعنیارزشســرمایهگذاریملکبهنیتدرآمدازاجارهنصفشد.با
رشداجارهبهادریکسالگذشتهاجارهبها۱.۷برابرقیمتمسکنرشدکرده
وPبهRبهعدد۳۰رســیدهاماهمچنان۵۰درصدنســبتبهگذشتهدرضرر
است.یعنیکسیکهبهقصداجارهنسبتبهخریدملکسرمایهگذاریمیکند
درمقایسهباچهارسالقبلسودکمتریمیبرد.برایناساستازمانیکهنرخ
اجارهدرحالتمعقولیدرمقایسهباارزشملکقرارنگیرد،سرمایهگذاریدر

بخشخریدوفروشوهمچنینساختوسازدچاررکودمیشود.

رفتار عجیب بازار اجاره!
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گزیده خبر

 قطار شهری مشهد بر روی ریل
 ذوب آهن اصفهان

ســند همکاری تامین ریل ملی خطوط قطار شــهری 
مشهد با حضور مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان و سید عبداهلل ارجایی شهردار کالن شهر 
مشهد در محل شهرداری این شهر منعقد شد .مهندس 
رخصتی در آیین انعقاد این سند همکاری به روند تولید 
فوالد در ایران پرداخت و گفت : پیش از انقالب اســالمی میزان تولید فوالد در 
ایران فقط ۵۰۰ هزار تن بود که پس از انقالب این میزان به حدود سی میلیون تن 
افزایش یافته است ..وی با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان با تامین ریل پروژه های 
بزرگ راه آهن جمهوری اسالمی به توسه این ناوگان نیز کمک کرد ، خاطرنشان 
ساخت : این شرکت فن آوری ساخت انواع ریل مترو را در اختیار دارد و با سفارش 
مسئولین مترو در کالن شهرها در حداقل زمان ریل مورد نیاز آنها را تولید کرده و 
تحویل می دهد .مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه سبد ریلی این شرکت در آینده 
نزدیک تکمیل خواهد شــد ، تاکید کرد : به زودی ریل سوزن مورد نیاز ناوگان 
حمل و نقل ریلی کشور نیز به صورت استاندارد و با کیفیت تولید و به مشتریان 
ارائه خواهد شد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان رشد تولید و مصرف فوالد را نشانه 
توســعه یافتگی کشورها دانست و گفت : رشد تولید و میانگین مصرف فوالد در 
کشــور ما از شتاب مناسبی برخوردار است و ذوب آهن اصفهان نیز با تولید ۱۲ 
محصول جدید به سوی تولید محصوالت خاص و ارزش افزا در حرکت است که 
بی گمان در این مســیر بیش از هر چیز به توان کارکنان خود متکی می باشد.
شهردار مشهد نیز با بیان اینکه ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان از کیفیت 
باالتر و قیمت کمتری نسبت به رقبای خارجی برخوردار است ، گفت : تامین ریل 
یکی از مهمترین موضوعات در توسعه قطار شهری مشهد بود که تولید ریل ذوب 

آهن اصفهان این مشکل را حل کرد .

کسری غفوری مدیرعامل شرکت فوالد خراسان اعالم کرد:
خبر خوش برای همه همکاران و اعضای 

خانواده بزرگ فوالد خراسان
با قدردانی از همت شبانه روزی شما عزیزان که از ابتدای 
ســال جاری تاکنون منجر به رقم خوردن رشد در هر 
چهار ناحیه تولیدی شرکت شده است و موفقیت  های 
سه گانه در رشد تامین مواد اولیه، تولید و فروش شرکت 
را در پی داشته است و نیز در ادامه برنامه های شرکت با 
هدف حفظ و ارتقای این روحیه کار و تالش و فراهم کردن زمینه رشد و اعتالی 
شغلی و توسعه ی مطلوب در حوزه منابع ارزشمند انسانی شرکت مجتمع فوالد 
خراســان، بازنگری جامع طرح ارزیابی و طبق بندی تمامی مشاغل و پست های 
سازمانی آغاز شد.به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، همکاران گران قدر و پرتالش 
شایســته است که از کادر مدیریتی شرکت و موافقت هیات مدیره محترم با این 
پیشــنهاد که امکان ترفیع و ارتقای ۲۵۶۰ نفر همکار شرکت در کلیه مشاغل، 
اعم از کارکنان مجتمع و پیمانکاران را فراهم می ســازد قدردانی نمایم.این طرح 
بنیادین، که متضمن بهینه سازی نظام حقوق و دستمزد و دستیابی به جدول مزد 
مطلوب و مناسب با شرایط شرکت می باشد، با انتخاب مشاور و عقد قرارداد آغاز 
شــده و نویدبخش بهسازی نظام دستمزدی موجود و ارتقای آن متناسب با بلوغ 
سازمانی و جایگاه کنونی تولید شرکت می باشد.جبران عادالنه خدمت هم برای 
کارکنان متعهد و توانمند شرکت و هم برای پرسنل خدوم پیمانکا و کارآمد برای 
ترفیع تالش گران متعهد، کاردان و جهادگر بزرگ ترین قطب صنعت فوالد شرق 

کشور، از پیامدهای مثبت اکنون و آینده اجرای طرح خواهد بود.

اکران  ۴۸۸۰ مترمربع تبلیغات محیطی و 
اطالع رسانی برای کنگره ملی شهدای استان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم گفت: درمجموع فضاسازی انجام شده 
برای اطالع رسانی و تبلیغات کنگره ملی شهدای استان قم در شهر توسط شهرداری 
عددی بالغ بر 488۰ مترمربع بوده و اقدامات انجام شــده برای کنگره تنها بخشی از 
برنامه بلندمدت شــهرداری در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت است.مهدی کالنترزاده 
در گفت وگو با خبرنگار شــهرنیوز، با توجه به برگزاری  اجالسیه پایانی کنگره ملی 
شهدای استان قم روز پنج شنبه ۲۶ آبان ماه در مسجد مقدس جمکران اهم اقدامات 
شــهرداری را موردتوجه قرارداد و اظهار داشــت: یکی از اولویت های شهرداری قم 
در چند ماه گذشــته برگزاری باشــکوه کنگره ملی شهدا استان بوده است.مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم اقدامات انجام شده در فضاسازی محیطی و 
تبلیغات برای برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم را موردتوجه قرارداد و بیان کرد: 
در روزهای پایانی برگزاری کنگره ملی شهدا هستیم و برگزاری کنگره در این شرایط 

اجتماعی باید بیشترین بازتاب را در جامعه داشته باشد.

دیدار مدیرکل منابع طبیعی گلستان با فرماندار 
گالیکش

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان با فرمانــدار گالیکش دیدار و گفتگو 
کرد.حمید ســالمتی با علی جوان حاذق خواه فرماندار شهرســتان گالیکش  دیدار 
و درخصوص مســائل مرتبط حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در این  شهرســتان 
گفتگو کردند.فرماندارگالیکش در این دیدار خاطرنشــان کــرد: با عنایت به اینکه 
مســئله مســکن یکی از مهمترین مشــکالت این شهرستان می باشــد، لذا انتظار 
می رود همه دســتگاه ها و نهادها به ســهم خود در بحث محرومیت زدایی در نقاط 
محــروم که از برنامه های اصلی دولت ســیزدهم نیز می باشــد، مشــارکت نمایند.

حمید ســالمتی مدیــر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان نیز با اشــاره به 
واگــذاری اراضی در طرح جهش تولید مســکن  گفت:منابع طبیعی  از طریق ماده 
4  اراضی ملی که در حاشــیه شهرها و روستاها هســتند را در اجرای طرح جهش 
تولید مســکن به بنیاد مسکن و مسکن و شهرســازی واگذار میکند.سالمتی گفت: 
 شهرســتان  گالیکش از گستره وســیع جنگل ها و منابع طبیعی برخوردار است .

بازدید معاون اجرایی رییس جمهور و هیئت 
همراه از تصفیه خانه فاضالب ایالم

معــاون اجرایی رییس جمهور و هیئت همراه از تصفیــه خانه فاضالب ایالم بازدید 
نمودنــد. ایالم، صبح اقتصاد منصوری معاون اجرایی رییس جمهور و هیئت همراه، 
بهرام نیا اســتاندار ایالم،  بسطامی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسالمی، 
پرویز ناصری مدیرعامل آبفای اســتان و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی 
از پروژه طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم بعنوان پروژه اولویت دار، ویژه و 
از مصوبات ریاســت جمهوری بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب اســتان ایالم؛ در این بازدید مهندس ناصری مدیرعامل آبفای استان با بیان 
اینکه تصفیه خانه فاضالب شــهر ایالم با ظرفیت ۲۳۰۰۰ متر مکعب برای جمعیت 
۱۵۰۰۰۰ نفر در ســال ۱۳84به بهره برداری رســید، گفت: فــاز دوم این پروژه از 
ســال ۱۳۹۷ بدلیل افزایش ظرفیت طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب برای جمعیت 
۳4۰۰۰۰ نفر و ظرفیت 4۶۰۰۰ متر مکعب در شــبانه روز شروع شده است.ناصری 
افزود: در دور اول سفر ریاست جمهوری مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال در سه سهم وزارت 
نیرو، ســازمان برنامه و بودجه کشــور و بنیاد مستضعفان مصوب گردیدکه تاکنون 

۲4۰میلیارد ریال سهم سازمان برنامه کشور محقق شده است.

گاز را صرفه جویی کنید، پتروشیمی ها خریدارند!
ناترازی تولید و مصرف گاز و احتمال قطع گاز پتروشــیمی ها، 
این صنعت را واداشته تا طرح های تشویقی را برای جلوگیری 
از قطع گاز خود تدبیــر کند؛ به تازگی دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشــیمی اعالم کرد که گاز صرفه جویی 
شده مشترکان را با قیمت خوب از طریق وزارت نفت خریداری 
می کنیم.به گزارش ایســنا، از ۱۰ روز گذشــته تا کنون میزان 
مصرف بخــش خانگی و تجاری ۱.۵ برابــر افزایش یافته که 
همیــن موضوع ناترازی تولید و مصرف را افزایش داده اســت 
و آنطور که  جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
به ایســنا گفته درحال حاضر اعمــال محدودیت برای صنایع 
فوالد و پتروشیمی در اولویت است و به غیر از این دو مواردی 
نیز وجــود دارد که پس از هماهنگی با وزارت صمت اگر الزم 
باشــد اعمال خواهد شد.به گفته وی، میزان اعمال محدودیت 
بســتگی به افزایش مصرف خانگی و تجاری دارد، پیش بینی 
ها نیز حکایت از این دارد که طی یک هفته آینده هوا سردتر 
شــود در قبال این سرد شدن اگر مصرف افزایشی باشد شروع 
محدودیت ها اســتارت می خورد.در این میان، برای جلوگیری 
از قطع گاز پتروشــیمی ها، راهکارهای مختلفی مطرح شــده 
اســت؛ مهدوی ابهــری، دبیرکل انجمن صنفــی کارفرمایی 
صنعت پتروشــیمی در این رابطه اعالم کــرد: در حال حاضر 
تراز ســوخت گاز در کشور ما منفی اســت برای عبور از این 

وضع دو راهکار داریم یکی سرمایه گذاری در میادین گازی و 
دیگر صرفه جویی اســت. ما به عنوان اولین بخشی بودیم که 

برای ســرمایه گذاری در میادین گازی اعالم آمادگی کردیم 
که امروز در ۳ حوزه و توسط یک کنسرسیوم انجام می شود.

وی افــزود: به وزارت نفت پیشــنهاد داده ایم که در چهار ماه 
آذر، دی، بهمن و اســفند هر مقدار که مشترکان خانگی و یا 
واحدهای صنعتی صرفه جویی داشته باشند ما می توانیم گازی 
که دولت به قیمت ۱۲۰ تومان می دهد را حدود ۳۰۰۰ تومان 
خریداری کنیم که برای اطمینان مردم زیرساخت  این راهکار 
را با بانک ها فراهم می کنیم.دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی ادامه داد: با این روش در صورت صرفه جویی 
۳ درصدی مشــترکان خانگی در اوج مصرف، به طور میانگین 
روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب صرفه جویی محقق خواهد شــد 
و تولید صنعت پتروشــیمی در زمســتان قطع نمی شود، این 
یک راهکار برای فرهنگ ســازی صرفه جویی است.عدم النفع 
پتروشــیمی ها از قطعی گاز حدود ۶۵۰ میلیون دالر صادراتی 
بوده که انجام نشــد،   باتوجه بــه ارزآوری باالی این صنعت 
می بایست ســاز و کاری برای تامین خوراک گازی آن در نظر 
گرفته شــود، تجربه نشان داده که اجرای چنین طرح هایی در 
صرفه جویی می تواند موثر باشــد. درواقع پتروشیمی ها تنها با 
مصرف هشت درصد گاز کشور نقش باالیی در تولید، صادرات و 
ارزآوری کشور دارند، به طوری که سهم پتروشیمی ها از صادرات 
غیرنفتی در ۶ ماه نخســت ۱4۰۱ برابر با ۳۹.۶ درصد بوده و 
۹.۶۰۵ میلیارد دالر از ۲4.۲۵۱ میلیارد دالر صادراتی غیرنفتی 

متعلق به پتروشیمی های کشور است.

سخنگوی صنعت آب گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته، تامین آب شــرب پایدار تمام استان ها بدون مشکل 
انجام می شــود، پایتخت نیز دوران اوج مصرف را پشــت سر 
گذاشــت و اکنون شــرایط تامین آب کل کشور نرمال است.

فیروز قاســم زاده در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به آخرین 
وضعیت منابع آبی کشــور، اظهار کرد: مخازن سدهای کشور 
اکنون ۳۶ درصد پر شدگی دارند، ۱۷.8 میلیارد مترمکعب آب  
در مخازن سدها موجود است که نسبت به سال گذشته یک 
درصد مثبت ارزیابی می شــود.وی افزود: از ابتدای سال آبی 
نزدیک دو میلیارد مترمکعب آب وارد مخازن ســدهای کشور 
شده که نسبت به سال قبل چهار درصد مثبت بوده، با کنترلی 
که روی خروجی ها صورت گرفــت، تاکنون میزان خروجی 
پنج درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.سخنگوی 

صنعت آب با بیان اینکه ســدهای تهــران درحال حاضر ۱۷ 
درصد پرشدگی دارند، که نسبت به سال قبل کاهش حجمی 
معادل ۲۰ درصد دارند، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته با تمرکز روی تامین مطمئن آب شرب، باتوجه به شروع 
بارش های پاییزه و تغذیه مجدد مخازن، با در دستور کار قرار 
دادن مدیریت مصرف، بدون تنش از شرایط موجود عبور می 
شود.قاسم زاده با تاکید بر اینکه این ۳۶ درصد پر شدگی نباید 
با ۱۰۰ درصد حجم مخزن مقایسه شود، گفت: اکنون در پاییز 
قــرار داریم و طبیعتا بارش های پاییــزه و در ادامه آن، بارش 
های زمستانه می تواند بسیار کارگشا باشد. معموال 4۵ درصد 
بارندگی کشــور در زمســتان اتفاق می افتد و مخازن از این 
طریق تغذیه بیشتر خواهند شد.به گفته وی به طور متوسط 
در ایــن مقطع زمانی مخازن ســدها می بایســت 4۲ تا 4۳ 

درصد پر بودند که اکنون اینگونه نیست و سدها ۳۶ درصد پر 
هستند.سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه در استان اصفهان 
سد زاینده رود بارش هایی را دریافت کرد و روند کاهش حجم 
مخزن ســد متوقف شده و درحال حاضر ۱۱ درصد پرشدگی 
را در این سد شاهد هستیم، اظهار کرد: همچنین  بارش های 
اخیر وضعیت مناسبی را در سدهای استان خوزستان به وجود 
آورد. سد کرخه و سیمره ورودی داشتند و روند کاهش تعدیل 
شــده و امیدواریم با بارش های پیش رو در سد کرخه بازهم 

شاهد افزایش ورودی باشیم.
قاســم زاده با اشــاره به وضعیت تامین آب در تهران، گفت: 
در حــال حاضر در هیچکدام از برنامه هایی که تدوین شــده 
و مطابق آن ها پیش می رویم هیچگونه جیره بندی برای آب 
تعریف نشده و به طور کامل این مساله از دستور کار ما خارج 
است.وی ادامه داد: ممکن است مدیریت فشار در شبکه وجود 
داشته باشــد اما اگر یک ارزیابی از تهران داشته باشیم، پیک 
مصرف را پشت سر گذاشتیم  و با تغذیه مخازنی که اتفاق می 
افتد برنامه ای برای جیره بندی وجود نخواهد داشت.سخنگوی 

صنعت آب با بیان اینکه 
بر اســاس برنامه ریزی 
هــای صــورت گرفته، 
تقریبا در همه استان ها 
تامین  پایدار  آب شرب 
خواهــد شــد، تصریح 
کرد: هیچ استانی وجود 
ندارد که در افق ۶ ماه و 

یا یک ســال آتی مشکلی از نظر تامین آب شرب داشته باشد 
لذا تمام برنامه ها دیده شــده و با طــرح های اضطراری که 
اجرایی شــده تقریبا محدودیت های تامین آب شرب برطرف 
شده است.قاسم زاده با بیان اینکه  به بخش کشاورزی توصیه  
می شود که در تمام کشور به طور ویژه در استان هایی مانند 
خوزســتان و اصفهان کشــت پاییزه را وابسته به بارندگی ها 
کنند، گفت: اگر کشت های پاییزه با اتکا به بارش های در حال 
وقوع باشند، باعث ذخیره بیشتر آب در مخازن خواهد شد و در 

ادامه برای تامین آب مشکلی نخواهیم داشت.

سخنگوی صنعت آب:

مشکلی برای تامین آب کشور نیست
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صادرات خودرو به ونزوئال تلنگری به منتقدان است
روزانه۵هزاردستگاهبازیانتولیدمیشود

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خاطر نشــان کرد: سیاست گذاری های داخلی به خودروسازان آسیب وارد می کند. دولت برای مدیریت بازار خودرو باید 2 
اقدام را انجام بدهد؛ نخســت، از قیمت گذاری دســتوری دست بکشد و دوم، مدیریت در خودروسازی را به سهام داران واگذار کند و اینگونه بیش از 90 درصد مشکالت صنعت خودرو حل 
خواهد شــد.محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، قیمت گذاری دســتوری را عامل اصلی مشکالت پیش آمده در صنعت خودرو معرفی کرد و گفت: صادرات با ارز و 
قیمت صادراتی انجام می شود از این رو برای خودروسازان سودآور است. صادرات هزار دستگاه به ونزوئال می تواند تلنگری به منتقدان صنعت خودرو بزند  تا این میزان هجمه به این صنعت 
وارد نکنند.وی فروش خودرو به شیوه قرعه کشی را به مانند عملکرد بنگاه های خیریه تشبیه کرد و افزود: خودروسازان بنگاه خیریه باز کرده اند به این معنا که خودرو 150 میلیونی تولید و 
عرضه می کنند و از سوی دیگر فروش همان دستگاه با نرخ 300 میلیون تومان در بازار وجود دارد و این قیمت گذاری دستوری بدترین تصمیمی است که دولت می تواند برای یک صنعت 
بگیرد.عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قیمت گذاری دستوری بیش از تحریم های خارجی به تولیدکنندگان خودرو در ایران ضرر و زیان وارد کرده است. وقتی یک خودروساز فروش 10 
هزار دستگاه خودرو را اعالم می کند چرا برای خرید این تعداد 6 میلیون نفر ثبت نامه می کنند آیا همه این افراد نیازمند این خودروها هستند؟ بدون تردید پاسخ منفی است. آنها به دنبال 
100 میلیون تومان اختالف قیمت کارخانه تا بازارند، از این رو باید این فاصله قیمتی برداشته شود.این فعال اقتصادی با بیان اینکه روزانه بیش از 5 هزار دستگاه خودرو همراه با زیان تولید 
می شود، گفت: ایران خودرو به دلیل اختالف قیمت بازار تا کارخانه در عرضه مشکل دارند زمانی که اختالف قیمت وجود نداشت در فروش مشکلی نخواهیم داشت. فراموش نکنید زمانی که 
اختالف قیمت فاحش نبود خودروسازان برای فروش مشکل داشتند و به فروش قسطی و چکی روی آورده بودند.وی با اشاره به فراهم بودن امکان صادرات خودرو  برای خودروسازان، گفت: 

سیاست گذاری های داخلی به خودروسازان آسیب وارد می کند. دولت برای مدیریت بازار خودرو باید 2 اقدام را انجام بدهد؛ نخست، از قیمت گذاری دستوری دست بکشد.

گزیده خبر

بازدیدهیأتروسیهازبندرشهیدبهشتی
چابهار

  مدیر منطقه آزاد آستراخان روسیه به منظور بررسی 
فرصت های ســرمایه گذاری و امکانــات بندر چابهار 
از بندر شــهید بهشــتی چابهار بازدید کرد.به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان 
و بلوچســتان، هیأتی متشــکل از مدیــر منطقه آزاد 

آســتراخان روسیه و نماینده مجلس دومای روسیه به منظور بررسی زیرساخت 
ها و امکانات بندر چابهار از این بندر بازدید کردند.در این بازدید که پنجشــنبه 
)19 آبان( صورت گرفت، هیأت روسی به منظور بررسی ترانزیت کاالهای روسیه 
از مبدأ هند و آســیای جنوب شرقی از زیرساخت های طرح توسعه بندر شهید 
بهشتی چابهار بازدید نموده و در نشستی با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان، 
ظرفیــت ها، مزایــا و فرصت های بندر چابهار و نقش بنــدر چابهار در کریدور 
شــمال – جنوب مورد بررسی قرار گرفت.مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچســتان در این جلسه با اشــاره به زیرساخت های ایجاد شده، تخفیفات و 
تشــویقات برای صاحبان کاال و سرمایه گذاران در بندر تأکید کرد: محدودیتی 
برای پذیرش کشــتی های بزرگ و ارائه خدمات زیربنایی در بندر چابهار وجود 

ندارد. 

با همکاری شرکت ایساکو صورت گرفت
کشفوانهدامباندگستردهتولیدوتوزیع

قطعاتتقلبیخودرو
با همکاری شــرکت ایســاکو و اداره آگاهی تهران بزرگ باند گســترده جعل و 
فروش قطعات تقلبی خودرو در اســتان تهران کشــف و منهدم شد.ایکوپرس- 
مدیریت حراست شرکت ایساکو پس از اطالع از فروش قطعات تقلبی با جزییات 
مجعول همچون ملزومات بسته بندی، برچسب و هولوگرام به نام شرکت ایساکو 
با همکاری اداره مبارزه با جعل و کاله برداری آگاهی تهران بزرگ موفق به کشف 
یک باند 12 نفره قطعات تقلبی خودرو شــدند.به گزارش روابط عمومی شرکت 
خدمات پس از فروش ایران خودرو، این شــرکت از اسفند ماه سال 1۴00 پس 
از دریافت اخباری مبنی بر عرضه برخی قطعات خودروی مشکوک به تقلب در 
بسته بندی منقوش به لیبل و هولوگرام جدید این شرکت، فروشگاهی را در این 
خصوص در شهرستان بومهن شناسایی کرد و با اطمینان از تقلب صورت گرفته 
و با توجه و تهدید امنیت جانی و مالی هموطنان، نهادهای مرتبط را در جریان 

این تقلب گسترده قرار داد.

طی ماه سپتامبر 2022 به ثبت رسید
ایراندر»نسبتصادراتبهتولید«،باالتراز

بزرگانجهانیفوالدایستاد
ایران در طی ماه سپتامبر، توانست در »نسبت تولید به صادرات فوالد« جایگاهی 
باالتر از بزرگان جهانی فوالد کسب کند. کشورمان طی ماه سپتامبر سال جاری 
میالدی، ۴0درصد تولیدات این بخش را روانه بازارهای صادراتی کرد.به گزارش 
روابــط عمومی ایمیدرو، ایران در مدت مورد بررســی 1.1 میلیون تن فوالد به 
بازارهای هدف صادر کرد به طوری که نسبت تولید به صادرات به عدد ۴0درصد 
رسید. تولید فوالد ایران در ماه سپتامبر به بیش از 2.7 میلیون تن رسیده بود. 
چین که مقام نخســت تولید جهانی فوالد را در اختیار دارد، در ماه ســپتامبر 
حدود 6.2 میلیون تن فوالد صادر کرده است که نسبت به تولید)86.9 میلیون 
تن( معادل هفت درصد اســت.هند به عنوان دومین تولیدکننده فوالد دنیا، در 
ماه ســپتامبر امســال، حدود 0.8 میلیون تن فوالد صادر کرده است که نسبت 
به تولید)9.9 میلیون تن( معادل هشــت درصد تولید این کشــور است.ژاپن به 
عنوان سومین تولیدکننده فوالد، در ماه یاد شده 2.۴ میلیون تن فوالد صادر و 
7.2 میلیون تن فوالد تولید داشــته است. این عملکرد معادل 33 درصد تولید 
است.تولید فوالد ایران ســاالنه به مرز 28 میلیون تن رسیده که این امر سبب 

شده، رتبه دهم تولید فوالد در جهان، در اختیار کشور مان قرار گیرد.

مدیرعامل سایپا در بازدید از دانشگاه کاشان و شرکت سایپاسیتروئن:
امضایتفاهمنامههمکاریبینسایپاو

دانشگاهکاشان
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تعدادی از 
معاونین و مدیران عامل شرکت های گروه ضمن بازدید 
از پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان و توانمندی های 
موجود، در نشستی با رئیس دانشگاه کاشان تفاهم نامه 
همکاری امضا کرد.به گزارش ســایپانیوز، محمدعلی 

تیموری، مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در بازدید از پارک علم و فناوری 
دانشگاه کاشان، از واحدهای دانش بنیان این پارک که در حوزه صنعت خودرو 
فعال بودنــد بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت های این شــرکت های 
دانش بنیان قرار گرفت.در ادامه در نشستی با رئیس دانشگاه کاشان نحوه تعامل 
این گروه خودروســاز با دانشگاه کاشــان مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم نامه 
همکاری بین سایپا سیتروئن و دانشگاه کاشان به امضا رسید.این تفاهم نامه به 
منظور دســتیابی به خودکفایی علمی، برقراری ارتباط موثر و فعال بین صنعت 
و دانشــگاه با نگاه تجاری سازی نتایج پژوهش و رفع نیازهای موجود صنعت و 
دانشگاه در راستای منویات مقام معظم رهبری و دستور رئیس جمهور به امضای 

دو طرف رسید.

مدیرعامل شرکت توسعه پشتیبانی فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه خبر داد؛

گسترشچترحمایتیفوالدمبارکهبر
شرکتهایدانشبنیان

یحیی پالیزدار مدیرعامل شرکت توسعه 
پشتیبانی فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
در مورد اقدامات این شرکت برای توسعه 
زیســت بوم فناوری و نوآوری در کشــور 
اظهار کرد: شرکت توســعه و پشتیبانی 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه از ابتدای امســال، اتفاقات خوبی 
را در زمینه های مختلف برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری 
در کشــور رقم زده اســت.وی گفت: در حوزه توسعه زیرساخت، 
چه از نظر توســعه زیرســاخت های فیزیکی و چه از نظر توسعه 
ابزارهــای مالی اقدامــات خوبی انجام شــده اســت. در حوزه 
توسعه زیرســاخت های فیزیکی، توسعه 3هزارمتری اکوسیستم 
دانش بنیــان فوالد مبارکه یکی از اقدامات مهم این شــرکت در 
ســال جاری است و پیش بینی می شود در مرحله بعد این میزان 
از زیرســاخت ها به 10 هزار متر افزایش یابد.مدیرعامل شرکت 
توسعه پشتیبانی فناوری و نوآوری فوالد مبارکه افزود: از اعتبارات 
تخصیص یافته دیگر می توان به تخصیص 20 میلیارد تومان برای 
حمایت از صندوق پژوهش و فناوری اســتان اصفهان اشاره کرد 
که این مبلغ صرف حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری استان 
اصفهان خواهد شــد.وی خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات خوبی 
که در زمینه شــتاب دهنده انجام داده ایم اســتقرار شتاب دهنده 
تخصصی حوزه فوالد در استان اصفهان است و قرار است تا انتهای 
امسال، ۴ شتاب دهنده تخصصی دیگر صنعت فوالد را در استان 
اصفهــان راه اندازی کنیم. این شــتاب دهنده های دانش بنیان در 
حوزه هایی تخصصی نظیر فرایندهای تولید، تجهیزات، نسوز و... 
فعالیت می کنند.پالیزدار تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون در 
3 شرکت دانش بنیان، سرمایه گذاری انجام داده ایم و تا پایان سال 
سرمایه گذاری در 10 شرکت دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته 
اســت. همچنین با عقد تفاهم نامه با شهرک علمی و تحقیقاتی 
اســتان اصفهان، قرار اســت حداقل از فعالیت های دانش بنیان 
شاخص ۴0 شــرکت دانش بنیان مستقر در این شهرک حمایت 

کنیم.

واکاوی دالیل کاهش مراودات تجاری دو همسایه؛

آیا پای توقف صادرات ریالی در کاهش تجارت ایران و عراق در میان است؟
تجارت خارجی ایران با عراق، یکی از شرکای اصلی صادراتی 
کشورمان به شدت افت داشــته است. آن گونه که آمارهای 
تجاری می گویند در هفت ماهه ابتدای سال جاری به لحاظ 
وزنی ۴2 درصد و به لحاظ ارزشی 27 درصد کاهش صادرات 
کاالهای ایرانی به این کشــور رقم خــورده و این موضوع، با 
توجــه به تجــارت 155 میلیارد دالری این کشــور با دنیا، 
نگران کننده است.به گزارش خبرنگار اقتصاد آنالین، تجارت 
خارجی ایران با کشــورهای همســایه یکی از اولویت های 
اصلی دولت اســت. دولتی که یکی از شــعارهای اصلی خود 
در حوزه دیپلماســی تجاری را نــگاه متمرکز بر تجارت و به 
خصوص صادرات به کشورهای همســایه قرار داده و تالش 
کرده تا با رفت و آمدها و مراودات تجاری که در قالب اجالس 
ها و دیدارها و حتی نمایشــگاهها رقم می زند، مسیر تجارت 
خارجی ایران را به سمت کشورهای همسایه متمرکز کند.اما 
گویا تجار ایرانی در تجارت با یکی از همســایگانی که اتفاقا 
از شــرکای اصلی صادراتی ایران هم طی سنوات متمادی به 
شــمار می رفت، چندان موفق عمل نکرده و راه خود را رفته 
اند؛ هر چند برخی بر این باورند که ســختگیری های دولت 
در حوزه صادرات ریالی، بخش عمده جذابیت خرید کاالهای 
ایرانی را برای طرف های عراقی ســلب کرده و از سوی دیگر، 
موانــع پیش روی تجار در رفع تعهــد ارزی فروش کاالهای 
خود در بازار این کشور هم، مزید بر علت شده است.بر اساس 
آمارهای تجاری، در هفت ماهه نخست سال جاری نزدیک به 
11.5 میلیون تن کاال به ارزش ۴ میلیارد دالر از ایران به عراق 
صادر شده که به لحاظ وزنی ۴2 درصد و به لحاظ ارزشی 27 
درصد افت را نشان می دهد؛ این در حالی است که ایران در 
همین مدت، بالغ بر 1۴6 هزار تن کاال به ارزش 112 میلیون 
دالر از عراق وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
لحاظ وزنی 89 درصد و به لحاظ ارزشی 82 درصد افت داشته 
است.حاال معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
می گوید که در این بازه زمانی، تبادالت تجاری فی مابین دو 
کشــور، با توجه به برتری صادرات ایران در مقایسه با واردات 
ایران از عراق، با مازاد 3.9 میلیارد دالری به نفع ایران مواجه 
است که البته این توجیه کننده افت صورت گرفته در تجارت 
میان دو کشــور نیست.بررسی آمارهای رسمی حکایت از آن 
دارد که محصوالت ساختمانی، سوختهای معدنی، محصوالت 

پاالیشــگاهی، محصوالت غذایی، فلزات و مصنوعات فلزی و 
همچنین محصوالت شیمیایی بیشترین اقالم صادر شده به 
عراق در 7 ماهه نخســت امسال را نشان می دهد که در بین 
این اقالم، صادرات محصوالت سرامیکی 207 درصد رشد را 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته به خود اختصاص داده 
است.اما در میان محصوالت کشاورزی هم، سیب و گوجه با 
افت های چشمگیری در صادرات به عراق مواجه بوده اند که 
به نظر می رســد مرتبط با بخشنامه ها و دستورالعمل هایی 
است که این کشــور در پذیرش محصوالت کشاورزی ایرانی 
دارد؛ به نحوی که صادرات گوجه فرنگی 37 درصد و صادرات 
سیب نیز حدود ۴9 درصد افت کرده که البته باید به این رقم، 
کاهش 2.6 درصدی صادرات هندوانه را نیز اضافه کرد که به 
نظر می رسد در مورد این محصول، بیشترین سختگیری در 
صادرات در طرف عرضه بوده است.در مقابل، صادرات خربزه 
و پیاز به ترتیب ۴7 و 2.3 درصد رشــد داشته است. نکته ای 
که در این میان باید به آن توجه داشت آن است که به غیر از 
ایران، کشورهای ترکیه، امارات، هند و برزیل از صادرکنندگان 

محصوالت کشاورزی به عراق هستند و رقابت با سایر بازیگران 
در این زمینه جدی اســت و محصوالت این کشورها توانایی 
رقابت با تولیــدات ایران را دارند.آن گونــه که گزارش اتاق 
بازرگانــی تهران تاکید می کند، ترکیه رقیب جدی ایران در 
صادرات این نوع محصوالت به عراق اســت و با توجه به این 
واقعیت که انگیزه های بسیاری در عراق برای خرید کاالهای 
ایرانــی وجود دارد، باید دالیل افت صــادرات را واکاوی کرد 
و در راســتای حفظ و تقویت موقعیت کاالهای خود در این 
بازار گام های بلندتری برداشــت.در عین حال، با وجود سهم 
باالی صادرات محصوالت غذایی ایران به عراق در مقایســه 
با ســایر مقاصد صادراتی، در هفت ماهه نخست سال جاری 
اغلــب محصوالت غذایی ایران به مقصد عراق به اســتثنای 
محصوالت لبنی، نان و بســتنی کاهش مقداری داشته اند؛ 
این در حالی اســت که بازار لبنیات عراق به شــدت وابسته 
به واردات است به طوری که تولیدکنندگان محلی تنها قادر 
به تامین 10 درصد تقاضای بازار این کشــور هستند.از سوی 
دیگر، عراق یکی از بزرگترین واردکنندگان شیرخشــک در 

خاورمیانه به شمار می رود و افزون بر چالش های موجود در 
مسیر صادرات این گروه از کاالها، مشکالت مربوط به افزایش 
مــواد اولیه، محدودیت ها و موانــع صادراتی و نیز حذف ارز 
ترجیحی همراه با قیمتگذاری دستوری را نیز باید اضافه کرد 
کــه توان رقابت برخی محصوالت مربوط به صنایع غذایی را 
کاهش داده و از مزیت های صادراتی به کشــور عراق کاسته 
اســت.نکته قابل توجه دیگری که در صادرات ایران به عراق 
به چشــم می خورد، صادرات محصوالت نساجی و پوشاک 
اســت که در 7 ماهه نخست سال جاری، حدود 78 درصد از 
پتو و 58 درصد از دمپایی پالســتیکی در کل صادرات ایران 
به مقصد عــراق صورت می گیرد که هر ســه مورد به ویژه 
البســه زنانه و دخترانه از رشــد توام مقداری و ارزشی قابل 
توجهی برخوردار بوده اســت.با توجه به پتانسیل و ظرفیت 
تولید پوشــاک در ایران یکی از راهکارهای مناســب ایجاد 
رونق برای تولیدکننــدگان لباس و برندهای ایرانی، صادرات 
پوشاک است. در حوزه صادرات پوشاک کشورهایی از جمله 
بنــگالدش، چین، هند، ترکیه و تایلنــد به صورت حرفه ای 
مشــغول به کار بوده و محرک بازار پوشاک و صنعت نساجی 
در سراسر جهان هستند، اما در این بین به دلیل برخی عوامل 
مانند فاصله جغرافیایی کشورها، منابع در دسترس، روابط و 
تشــابهات و تناقضات فرهنگی در سبک پوشش باعث ایجاد 
یکســری موقعیت ها در صادرات پوشــاک برای ایران شده 
است.به هرحال بازار بالقوه عراق به لحاظ مشابهات فرهنگی 
و جغرافیایی و نیاز کنونی این کشــور به کاالها و خدمات از 
فرصت های مهم صادراتی ایران محســوب شــده و با توجه 
به مجموعه قوانین و مقــررات خارجی که مبتنی بر اقتصاد 
باز، جلب ســرمایه گذاران خارجی و ایجاد بازار کامال آزاد به 
جهت بازسازی سریع و تامین تمامی نیازمندی های جامعه 
در کنار موفقیت های دولت در ایجاد امنیت است، بازار عراق 
شــاهد هجوم قریب الوقوع شرکتهای خارجی و سرازیرشدن 
انــواع کاالها و خدمــات یکی پس از دیگــری خواهد بود و 
لذا تولیدکننــدگان، صادرکنندگان و دولــت باید با مغتنم 
شمردن این فرصت برگشــت ناپذیر، حضور خود و استقرار 
کاال و خدمات ایران در بازار عراق در راســتای تحقق راهبرد 
ماندگاری در بازارها و تنوع و توســعه بازارهای صادراتی، این 

بازار را تثبیت نمایند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزســتان اظهار 
داشــت: در حال حاضر در بندر امام 37 فروند 
کشتی با میزان بار 2 میلیون و 200 هزار تن 
در لنگرگاه بر روی آب مانده اند.بهروز آقایی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت انبارهای بنادر و تخلیه و 
ترخیص کاال در بنادر خوزستان اظهار داشت: در حال حاضر در بندر امام 37 فروند 
کشــتی با میزان بار 2 میلیون و 200 هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده اند و در 
کنار اسکله هم 200 هزار تن کاال در حال تخلیه است. همچنین بیش از 3 میلیون 
و 900 هــزار تن کاال در انبارهای بندر امام انباشــت شــده اند.وی با تاکید براینکه 
کشــتی های که روی آب مانده اند به دلیل مشکل اســنادی امکان ورود به بندر را 
ندارند، ادامه داد: هنوز تبادالت مالی بین فروشنده و خریدار کامل نشده و با مشکل 
اسنادی مواجه اند. پس از رفع مشــکل اسنادی به این کشتی ها اعالم ورود به بندر 

می شــود که در حال حاضر به هیچ یک از این 37 فروند کشــتی که حامل کاالی 
اساســی هستند، اعالم ورود به بندر نشده  است. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
خوزســتان گفت: فرض بر این باشد که همین امروز مشکل اسنادی این کاالها و بار 
برطرف شــود، به دلیل اینکه امور پشتیبانی دام نتوانسته کاالهای خود یعنی همان 
3 میلیون و 900 هزار تن را از انبارهای بندر امام خارج کند، ظرفیت و انباری برای 
پذیرش بار کشــتی های مانده بر روی آب نداریــم. آقایی با بیان اینکه وزارت جهاد 
کشــاورزی دو زیر مجموعه آن؛ امور پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی باید در 
اقدام سریع کاالهای انباشت در انبار بندر امام را خارج کنند، تاکید کرد: بخشی دیگر 
از این کاالهاو بار متعلق به بخش خصوصی بوده که سیاست گذاری ورود و خروج این 
کاالها هم بر عهده جهاد کشــاورزی است. جهاد کشاورزی باید با برنامه ریزی دقیق 
نســبت به واردات کاال و خروج آن از بنادر اقدام کند تا امروز با این مشکالت مواجه 
نشویم. وی افزود: از سوی دیگر تا این 3 میلیون و 900 هزار تن کاال از انبارهای بندر 

امام خارج نشوند، از پذیرش همزمان انبوه کشتی که در لنگرگاه مانده اند را نداریم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان درباره مدت زمان ماندگاری برخی از 
این کاالها در لنگرگاه و انبارهای بندر امام اظهارداشت: برخی از این کشتی ها از مرداد 
ماه در لنگرگاه منتظر ورود به بندر هســتند و برخی از کاالها از اردیبهشــت ماه در 
انبارهای بندر امام دپو شده اند. وی با هشدار نسبت به فساد پذیری این کاالها گفت: 
این کاالها اگر ســریع از انبار خارج نشوند، مشکل آفت و خودسوزی پیدا می کنند 
چراکه کنجاله ســویا یک کاالی خودسوز اســت. اما در بحث گندم و ذرت گازی از 
آنها متصاعد می شــود  باعث تخریب شان خواهد شد. آقایی ادامه داد: مشکل دیگر 
است که دو ماه پس از انجام آزمایش این کاالها اگر تخلیه و خارج نشوند باید مورد 
آزمایــش مجدد قرار بگیرند. در این صورت عالوه بر اینکه هزینه ای باید برای انجام 
آزمایش دوم پرداخته شــود احتمال اینکه جواب آزمایش منفی باشد و کاال را رد و 

مرجوع کند، وجود دارد.

یک مقام مسئول:

٣٧کشتیحاملکاالیاساسیبامشکلاسنادیبررویآبماندهاند

حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه سه
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 140160331011001971 مــورخ 1401/07/24 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاخنمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی ناحیه سه کرج تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا نریمانی 
بشمناسنامه شماره 1122 صادره از کرج فرزند حمداله در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مســاحت 70 متر مربع مفروز از پالک شماره 47 فرعی از 143 
اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای اصالن محبی و با مالکیت مالک اولیه آقای تقی 
ملکان تایید مینماید . لذا به منظور اطالع عموم مراتب را در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
حسین رضا نوری شاد - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 
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آخرین وضعیت طرح مالیات بر مجموع درآمد اعالم شد
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشــور آخرین وضعیت طرح مالیات بر مجموع درامد را اعالم کرد.مهدی موحد در گفت وگو با ایســنا، 
درمورد طرح مالیات بر مجموع درآمد اشــخاص حقیقی توضیح داد: الیحه مالیات بر مجموع درآمد که تحت عنوان الیحه اصالحاتی بر قانون مالیات های 
مستقیم صورت گرفت و بحث اجرای مالیات بر جمع درآمد و هم ساماندهی معافیت ها و مشوق ها را هدف گذاری  کرده است، در ابتدای دولت سیزدهم در 
سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفت.وی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آخرین اصالحات مد نظر سازمان بر این الیحه صورت گرفت و این الیحه 
به وزارت اقتصاد ارســال شــد و این وزارت خانه هم اصالحات مد نظر خود را انجام داد. در نهایت در ابتدای ســال جاری الیحه مذکور همراه با اصالحات به 
کمیسیون اقتصادی دولت رسید و درحال حاضر آخرین بررسی ها و اصالحات در کمیسیون اقتصادی دولت روی الیحه صورت می گیرد.  امیدواریم تا پایان 
سال جاری آخرین اصالحات صورت گرفته و الیحه در نوبت صحن مجلس قرار بگیرد.رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور تاکید کرد 

که اجرای الیحه منوط به تصویب در مجلس است و الیحه هنوز در مرحله تدوین قرار دارد.بر اساس این گزارش، پیش از این اعالم شده بود که در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که 
دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی یا شماره گذرنامه باشد، یک مودی بالقوه مالیاتی است و هر نوع فعالیت اقتصادی را شروع کند و درآمدی داشته باشد، به یک مودی بالفعل مالیاتی 

تبدیل خواهد شد و به اتکای این موضوع امکان وصول مالیات فراهم می شود.

گزیده خبر

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی خواستار شد; 
تخفیف بیشتر و حداکثری برای بیمه 

موتورسیکلت ها
به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی ، مدیرعامل صندوق 
بر توجه جدی به مالحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد 
اقشــار متوسط و ضعیف جامعه به ویژه موتورسیکلت تاکید و خواستار تخفیف 
بیشتر و حداکثری برای صدور بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت ها شد.مهدی 
قمصریان با اشاره به تکالیف مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث از جمله 
ماده ۱8 این قانون گفت: وسایل نقلیه پرکاربرد و رایج در اقشار متوسط و ضعیف 
مانند موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت از جمله عوامل مهم تعیین 
کننده ای هستند که باید در تعیین حق بیمه این قانون و همچنین نحوه تخفیف 
، افزایش یا تخفیف آن از سوی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه و هیات وزیران 
مورد توجه قرار گیرند.وی با اشــاره به ســایر عوامل از جمله نوع کاربری، سال 
ساخت و وضعیت ایمنی وسایل نقلیه در تعیین حق بیمه گفت: بر اساس قانون 
باید تا پایان برنامه ششــم توسعه امکان صدور بیمه نامه بر اساس ویژگی های 
راننده فراهم می شد که این امر همچنان محقق نشده است.مدیرعامل صندوق 
تامین خسارت های بدنی گفت: شرکت های بیمه می توانند تا 2.5 درصد برای 
صدوربیمه نامه شخص ثالث تخفیف بدهند و البته بر اساس قانون امکان اعمال 

تخفیف بیشتر از این میزان منوط به مجوز بیمه مرکزی شده است.

در جلسه امضای تفاهم نامه  همکاری با گروه صنعتی گلرنگ تأکید شد:
بانک سینا به دنبال ارزش افزایی بیشتر 

برای مشتریان است
سرپرست بانک ســینا از برنامه های این بانک برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر 
برای مشــتریان خود خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، غالمرضا 
فتحعلی در مراسم امضای تفاهم نامه میان بانک سینا و گروه صنعتی گلرنگ که 
با هدف ارتقای سطح همکاری های متقابل و افزایش تعامالت فی مابین صورت 
گرفت، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را از مهم ترین وظایف بانک ها دانست و 
گفت: بانک سینا با ایجاد بستری امن و مناسب در حوزه های مختلف در تالش 
اســت بتواند برای مشتریان ارزش افزوده ای بیش از گذشته ارائه دهد تا گامی 
مهم در راستای رونق تولید برداشته شود.وی شاخصه اصلی در مورد خدمات 
بانکی را تســهیل و تسریع در ارائه خدمات عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: با 
اجرای طرح تحول کســب وکار بانک و بازاریابی هوشمندانه، می توان گام های 
مؤثری در مسیر حمایت از صنایع داخلی و رونق تولید در کشور برداشت.وی 
اظهار امیدواری کرد: بانک سینا با تقویت برنامه های بهبود و توسعه و افزایش 
ســهم بازار خود، بتواند خدمات و تسهیالت بیشتری را در اختیار شرکت های 

صادرات محور و تولیدکنندگان در مسیر توسعه و رونق اشتغال قرار دهد.

 تسهیالت به خریداران کاالی ایرانی
 تا ۱۰۰ میلیون تومان

بانک گردشــگری به متقاضیان خرید کاالی ایرانی  از نمایشگاه جهاد کاال تا 
۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می کند.به گزارش روابط عمومی بانک 
گردشگری،  حسین رحمتی قائم مقام و عضو هیات مدیره بانک گردشگری و 
مدیران گروه جهاد کاال با هدف حمایت از تولیدات داخلی تفاهم نامه همکاری 
امضا شــد.طبق تفاهم نامه مذکور متقاضیان خرید کاالی ایرانی از نمایشگاه 
جهاد کاال می توانند از تسهیالت بانک گردشگری برای خرید کاالی مورد نیاز 
خود به صورت اقساطی بهره مند شوند.نمایشگاه جهاد کاال در محل نمایشگاه 
های دائمی بین المللی تهران دایر شده و اکثر تولیدکنندگان بزرگ داخلی در 
آن حضور دارند. متقاضیان می توانند کاالی مورد نظر خود را بدون واســطه و 
به صورت مستقیم تهیه کنند .میزان تسهیالت خرید لوازم خانگی از نمایشگاه 
جهاد کاال بین ۳۰ تا  حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان است که با اعتبارسنجی وام 
تعلق می گیرد.مزایای جهاد کاال برای تولیدکنندگان شــامل ایجاد نقدینگی 
برای تولید، افزایش ظرفیت تولید، برندسازی در جامعه ایرانی و فروش حضوری 
و آنالین است.مزایای جهاد کاال برای خریداران نیز شامل تسهیالت بلندمدت 
بانکی، افزایش قدرت خرید، ارائه جهیزیه ایرانی و وفاداری ســازمانی است.در 
مراسم افتتاح رسمی جهاد کاال ، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، معاون 
تجارت و خدمات وزارت صمت، روسای اتاق های اصناف ایران و تهران ، رئیس 

شورای عالی گروه جهاد کاال حضور داشتند.

افزایش سقف خرید روزانه سپهرکارت بانک 
صادرات ایران به یک میلیارد ریال

 ســقف تراکنش خرید روزانه با ســپهر کارت هــای بانک صــادرات ایران از 
درگاه های اینترنت بانک و پایانه های فروشــگاهی به یک میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، با افزایش ســقف تراکنش روزانه 
ســپهرکارت های متعلق به مشــتریان حقیقی، دارندگان ســپهرکارت بانک 
صادرات ایران از این پس می توانند روزانه تا ســقف یک میلیارد ریال از طریق 
درگاه های اینترنت بانک و پایانه های فروشــگاهی خرید کنند.بانک صادرات 
ایران با داشــتن نزدیک به 25 میلیون ســپهرکارت فعال، سهم قابل توجهی 
از نقل و انتقال نقدینگی و تراکنش های شــبکه بانکی را در بســتری امن به 
خود اختصاص داده است.همچنین این بانک با داشتن بیش از 52۰۰ دستگاه 
خودپرداز ثابت در ســطح کشــور، وجود بالغ بر صدها هزار پایانه فروشگاهی، 
اســتقبال فراوان اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت ها و سازمان ها از اینترنت 
بانک، درگاه های IPG و میلیون ها استفاده کننده از اپلیکیشن همراه بانک سهم 
قابل توجهی در ارائه خدمات به بیش از ۴5 میلیون مشــتری  خود در داخل 

و خارج از کشور دارد.

تسهیم کارمزد تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در اقساط قابل پرداخت مشتریان

کارمزد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در اقساط قابل پرداخت مشتریان بانک 
مســکن در طول دوره بازپرداخت سهمیه بندی شــد.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن - هیبنا، با توجه به افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در طول  سال های اخیر و به تبع آن افزایش مبلغ کارمزد و سئواالت مشتریان 
گرامی درباره محاســبه اقســاط و کارمزد قابل پرداخت در ابتدای هر ســال، 
تغییرات الزم در سامانه تســهیالت متمرکز بانک مسکن در راستای افزایش 
رضایتمندی مشتریان گرامی طراحی و پیاده سازی شده است.بر همین اساس، 
اخذ مبلغ کارمزد در ابتدای ســال حذف و کارمزد تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج در اقساط قابل پرداخت مشتری در طول دوره بازپرداخت تسهیم شده 

است.

 رئیس کل بیمه مرکزی در دیدار با رئیس مجمع نمایندگان و مقامات
 بیمه ای استان گیالن:

تشکیل فراکسیون بیمه ای در خانه ملت یک گام 
 بزرگ در مسیر همگانی سازی صنعت بیمه

 به شمار می رود
صنعت بیمه برای راه اندازی یک فراکسیون مستقل در خانه ملت از ظرفیت قابل توجهی 
برخوردار است.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی بیمه مرکزی، مهندس 
بهزادپور که در نشســت ویژه اســتان گیالن سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: با 
توجه به حضور نمایندگان شریف و دلسوز از جمله دکتر کاظم دلخوش تحقق هدف پایه 
گذاری فراکسیون بیمه ای را با جدیت دنبال کنیم.رئیس کل بیمه مرکزی با تشریح مفاد 
اسناد باالدستی و سند تحول بیمه از مردمی سازی به عنوان یکی از مهمترین هدفگذاری 
صنعت بیمه در کشــور یاد کرد و افزود: بیش از پنجــاه و دو میلیون تن از هموطنان به 
شکل مستقیم با مسائل گوناگون بیمه ای دست و پنجه نرم می کنند و به همین خاطر 
باید صنعت بیمه را در ردیف مردمی ترین صنایع کشــور ارزیابی کرد.رئیس شورای عالی 
بیمه با تاکید بر تالش تمامی ارکان بیمه گری در کشور برای افزایش ضریب نفوذ بیمه، 
خاطرنشان کرد: برای همگانی سازی محصوالت بیمه ای رشته های عمومی بیمه ای که 
در رفع گرفتاری مردم کارایی داشــته باشــند در اولویت حمایتی قرار خواهیم داد.وی با 
توجه به جایگاه فعلی صنعت بیمه در نظام اقتصادی کشور خواستار اصالح این روند شد .

تاکید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر تعامل 
سازنده با نظام بانکی برای تصویب قوانین

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شورای 
اسالمی در “نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
و شورای هماهنگی بانک ها” گفت:وضع قوانین در کشور باید بر اساس شناخت دقیق از 
بخش های مربوطه باشد.به گزارش روابط عمومی بان توسعه صادرات ، حمیدرضا حاجی 
بابایی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در نشست 
مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی و شورای هماهنگی 
بانکها گفت:وضع قوانین در کشور باید بر اساس شناخت دقیق از بخش های مربوطه باشد.
وی افزود: برگزاری چنین نشست هایی موجب می شود تا شرایط نظام بانکی به درستی به 
مجلس انعکاس یابد و در وضع قوانین قطعا تاثیر خواهد اشت.محمدخدابخشی نایب رئیس 
کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،گفت: این کمیسیون آماده است تا نظرات 
مدیران عامل بانک را دریافت کند تا بر اســاس آن ها،قوانین مربوط به نظام بانکی تهیه 
شوند.وی افزود: پیشنهادهای متفاوتی در کمیسیون یا در صحن درباره بانک ها مطرح می 
شــود، اطالع از نظرات نظام بانکی موجب می شود تا نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و 

بودجه پیشنهاداتی که در توان بانک ها است را مورد بررسی قرار دهند.

حداکثر تراکنش خرید روزانه از کارت اشخاص حقیقی به یک 
میلیارد ریال رسید 

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توســعه تعاون اعالم کرد:بر اســاس اعالم اداره توسعه و تدوین 
مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی حداکثر تراکنش خرید روزانه ازهرکارت اشــخاص حقیقی افزایش 
یافت.علی یکتا افزود:حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتریان حقیقی مبلغ یک میلیارد 
ریال در ســامانه مدیریت کارت اعمال شده است.یکتا ادامه داد:بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی،موسسه 
اعتباری موظف است،در کلیه نقل و انتقال وجوه باالتر از »۱۰ میلیارد ریال«درون بانکی وبین بانکی مشتری 
حقوقی وحساب های تجاری مشتری حقیقی ،انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت)فیلد( »بابت« در فرم 
های مربوطه و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله ،قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد 

مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری کند.

کسب رتبه برتر جشنواره ملی انتشارات توسط اداره کل 
روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه

اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی موفق 
به کســب چند رتبه برتر شد. اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه در هفدهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی موفق به کسب چند رتبه برتر شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: اداره کل 
روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه رتبه اول در بخش های خبر، گزارش و صفحه آرایی، رتبه دوم مصاحبه 
و عکس و رتبه سوم در بخش تیتر را از هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی کسب کرد.هفدهمین 
جشــنواره ملی انتشــارات روابط عمومی به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاه ها، 
روابط عمومی وزارتخانه ها، ســازمان ها و شــرکت های خصوصی و دولتی ۱8 آبان ماه ۱۴۰۱ در محل سالن 

همایش های بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران محور اصلی خدمات مالی 
قرض الحسنه در کشور است

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در دیدار با مدیران 2 شرکت بزرگ صنعتی در استان قزوین اظهار 
داشــت: بانک قرض الحسنه مهر ایران باید در شئون گوناگون زندگی افراد نقش آفرین باشد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« در سفر یک روزه به استان قزوین از 2 
مجموعه صنعتی استان بازدید کرد و در گفت وگو با مدیران ارشد این شرکت ها از آمادگی کامل بانک برای 
ارتقاء ســطح رفاه پرسنلی آن ها در قالب طرح های مختلف بانک به ویژه طرح »مهریار« خبر داد.وی تصریح 
کرد: اقدامات بانک برای افزایش رفاه پرسنل شرکت ها و حقوق بگیران سازمان ها با هدف افزایش خدمات مالی 
قرض الحسنه صورت گرفته و تالش شده در قالب طرح هایی همچون »مهریار«، فرآیند دسترسی به هنگام و با 
هزینه کم به خدمات و محصوالت مالی نظیر وام قرض الحسنه برای عموم افراد جامعه فراهم شود.شمسی نژاد 
ضمن اشاره به اهمیت نقش آفرینی قرض الحسنه در شئون گوناگون زندگی افراد گفت: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران تالش دارد آحاد مردم قرض الحسنه را به عنوان یک راهکار مؤثر، ارزان قیمت و تسهیلگر در ابعاد مختلف 
زندگی خود نظیر آموزش، بیمه و سفر به عنوان یک گزینه در دسترس در اختیار داشته و از آن بهره مند شوند.

گلدمن ساکس: 
دالر هنوز به اوج نرسیده 

است

گلدمن ســاکس در یادداشتی تحقیقاتی اعالم 
کرد: ســرمایه گذارانی که مشتاق تعیین زمانی 
هستند که دالر باید به اوج خود برسد، احتماال 

باید چند فصل دیگر منتظر بمانند.
به گزارش ایســنا به نقل از اینوســت، گلدمن 
ســاکس اعالم کرده که بر اســاس چرخه های 
تاریخــی، اوج هــای دالر معمــوالً بــا افت در 
مقیاس های رشــد ایاالت متحــده و جهانی و 
کاهش فدرال رزرو همراه است.گلدمن با اشاره 
به اینکه انتظار ندارد فدرال رزرو تا سال 2۰2۴ 
رونــد کاهشــی را آغاز کند، به نظر می رســد 
اوج دالر هنــوز چند فصل دورتر باشــد.بانک 
سرمایه گذاری ایاالت متحده خاطرنشان کرد که 
دالر از طریق فعالیت های اقتصادی ثابت ایاالت 
متحده حمایت شده اســت و با وجود افزایش 
شــدید نرخ بهره، همچنان تورم را باال می برد.
فــدرال رزرو اذعان کرده اســت که مفهوم نرخ 
سیاســتی »محدودکننده« یک هدف متحرک 
اســت و برآوردهای نرخ خنثی دوره ای افزایش 
یافتند.اقتصاددانان گلدمن اکنون انتظار دارند که 
این چرخه طوالنی تر و نرخ نهایی حتی باالتر از 
نرخ فدرال رزرو باشد.از سوی دیگر، منطقه یورو 
همچنان با چالش های ســخت ناشی از کمبود 
انرژی مواجه اســت، در حالــی که اقتصادهای 
کوچکتر گروه ۱۰ نســبت به نرخ های باالتر یا 
تغییر در نرخ های سیاست حساس تر هستند که 
بخشی از آن به دلیل افزایش نرخ های متغیر وام 
مسکن است.در مقابل، گلدمن گفت که اقتصاد 
ایاالت متحده چشــم انداز اقتصادی روشن تری 
دارد و ممکن اســت حساسیت کمتری نسبت 
به نرخ های باالتر داشته باشــد که باید از دالر 
حمایت کند.پیش بینی سه ماهه گلدمن حاکی 
از آن اســت که یورو در برابر دالر به ۰.۹۴ دالر 
می رســد که حدود ۹ درصد نســبت به سطح 
فعلی کاهش یافته اســت. روز جمعه، یورو در 
۱.۰۳5۶ دالر ثابــت بود.گلدمــن گفت که اوج 
نهایی دالر باید با چشــم انداز بهتر رشد جهانی 
و تجدید جریان سرمایه به خارج همزمان شود.
با این حال، گلدمن گفت کــه اگر فدرال رزرو 
افزایش نرخ بهره را متوقف یا چین اقتصاد خود 

را سریعتر بازگشایی کند، 

رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

بررسی جداول بودجه در مجلس به صالح نیست
رییس سازمان برنامه و بودجه، بررسی جداول الیحه بودجه در 
مجلس شــورای اسالمی را به صالح ندانست و گفت : جداول 
بودجه امســال دیر هنگام و در مردادماه به دولت ابالغ شد و 
از این جهت، بررســی دو مرحله ای ایــن الیحه در مجلس، 
یکپارچگی برنامه های دولت را دچار مشکل می کند.به گزارش 
ایرنا، سیدمسعود میرکاظمی درباره طرح مجلس برای بررسی 
دو مرحله ای بودجه های ساالنه کشور، گفت: وقتی قانونی در 
مجلس تصویب می شــود، ملزم به اجرا هستیم و باید تبعیت 
کنیم.وی در ادامه نظر دولت را بر این دانســت که نخســت 
مجلس اجازه دهد تا دولت الیحه خود را برای اصالح ساختار 
به مجلس شــورای اســالمی ارایــه دهد.میرکاظمی به کار 
مشــترک با کمیســیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد و 
گفت: این کمیسیون در طرحی درخواست کرد تا با مشارکت 
و همراهی دولت، آن را پیش ببرند و ما هم این کار را کردیم 
و بــا توجه به همکارهای نزدیــک تالش می کنیم تا به نقطه 
نظر مشترک برسیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: 
اما نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواســتند تا روند بررسی 
الیحه بودجه به صورت دومرحله ای باشــد که مرحله نخست 

تبصره ها و مرحله دوم جداول بررسی شود؛ ما ارسال جداول 
بودجه به مجلس را به صالح نمی دانیم زیرا مردادماه امسال 
جداول بودجه ۱۴۰۱ به دولت ابالغ شد و از این جهت جمع 
کردن یکپارچگی برنامه های دولت دچار مشــکل می شــود.

میرکاظمی اظهار امیدواری کــرد که مجلس مراعات الزم را 
داشته باشــد زیرا آنچه در دولت برای بودجه بسته می شود، 
دارای نظم و یکپارچگی اســت و نباید دچار بخشی نگری و 
سلیقه های سیاسی و بخشی شود.وی چندی پیش اعالم کرد 
که الیحه بودجه ۱۴۰2 اول آذرماه به مجلس می رود.رییس 
ســازمان برنامه و بودجه درباره اینکه با توجه به ابالغ افزایش 
حقوق کارمندان آیا بودجه آن هم برای پرداخت تامین شده 
است، پاسخ مثبت داد و گفت که از همین ماه آبان، اصالحات 
انجام می شــود و ما به تفاوت مهرمــاه در همین حقوق آبان 
پرداخت می شــود.قانون اصالح قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
کل کشــور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری 
و لشــکری ۱۶ آبان در نامه ای از  محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شورای اسالمی به سید آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 

رئیس جمهور بالغ شد.

بر اساس گزارش ها، بیش از ۹5 درصد مجوزهای صادره در حوزه مشاغل خانگی 
به شکل ثبت محور بوده و طرح های متقاضیان مشاغل خانگی در نوبت پرداخت 
وام قرار گرفته است.به گزارش ایسنا،  چهل و هفتمین نشست ستاد ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی و دومین جلسه ستاد در دولت سیزدهم، با حضور وزیر 
کار و دســتگاه های عضو ستاد برگزار شد؛ جلســه ای که خروجی آن ۱2 مصوبه 
داشــت و پرداخت وام به متقاضیان مشــاغل خانگی و افزایش تعداد رشته های 
جدید مشاغل خانگی از مهمترین آنها بود.اشتغال خانگی یکی از شیوه های موثر 
اشتغالزایی به شمار می رود که امروزه در بسیاری از کشورها به منبع مهمی برای 
درآمد خانوارها تبدیل شــده است؛ افراد با کار در خانه در کنار دیگر اعضاء عالوه 
بر افزایش سطح درآمد و توسعه کسب و کار به افزایش رفاه و اقتصاد خانواده نیز 
کمک می کنند.در حال حاضر تمرکز بر موضوع مشاغل خانگی یکی از برنامه های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایجاد اشتغال به شمار می رود و آنطور 

که وزیر کار گفته ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال خانگی در بودجه 
۱۴۰۱ اختصاص یافته است.رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگــی اخیرا از معرفی طرح های متقاضیان مشــاغل خانگی به بانک های عامل 
خبر داده و گفته اســت: طرح های مشاغل خانگی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان 
به بانکها ارســال شــده و در نوبت پرداخت قرار دارد و در این راستا ۹۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت نیز پرداخت شده است.در راستای توسعه و تقویت هرچه بیشتر 
مشــاغل خانگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت زمان صدور مجوزهای 
فعالیت این دسته مشــاغل را به سه روز کاهش داد تا ضمن حل موانع تولید در 
بخش اشــتغال خانگی، متقاضیان کسب و کارهای خانگی با انگیزه بیشتر به این 
حوزه ورود کنند. مشــاغل خانگی ضمن ایجاد اشتغال پایدار موجب درآمدزایی 
برای صاحبان این نوع کسب و کارها شده است.برابر آمارها،  از زمان استقرار دولت 
سیزدهم تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده که ۷۰ 

هزار فقره مجوز تنها در هفت ماهه امسال و از 
پنجم فروردین تا پنجم آبان صادر شده است.
پیش از این محمود کریمی بیرانوند - معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره 
به همکاری بانک مرکــزی در زمینه تامین 
منابع برای اشتغال خانگی گفته بود: اعتبارات 
خوبــی در این زمینه جــذب و به بانک های 
عامل ابالغ شــده و اعتبارات نسبت به سال 

قبل دو برابر افزایش داشته است.وی همچنین از ۱۰ برابر شدن صدور مجوزهای 
کسب و کار در دولت سیزدهم خبر داده و گفته بود: بیش از ۹5 درصد مجوزهای 
صادره در حوزه مشاغل خانگی به شکل ثبت محور بوده است و تنها یک سوم از 
مجوزها سه روزه اند که نهایتا ظرف سه روز کارشناس مربوطه بررسی های الزم را 
انجام داده و مجوز صادر می شــود.به زودی ۳۱ تعاونی مشاغل خانگی تامین نیاز 
در هر استان تشکیل و به یک تعاونی کشوری تبدیل خواهند شد تا بازوی اجرایی 

معاونت اشتغال وزارت کار در حوزه مشاغل خانگی باشند.

متقاضیان مشاغل خانگی در نوبت دریافت وام
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گزیده خبر
اولین تصاویر از دختر کیم جونگ اون

رهبر کره شمالی برای اولین بار از دخترش در یک آزمایش موشک بالستیک 
رونمایی کرد.به گزارش ایسنا به نقل از یونهاپ، دختر کیم جونگ اون رهبر 
کره شــمالی روز شــنبه برای اولین بار در عکس هایی که آنها را در حال 
حضور در آزمایش یک موشک بالستیک قاره پیما )ICBM( نشان می دهد، 
دیده شد.رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد که کیم روز جمعه پرتاب یک 
موشک بالســتیک هواسونگ-۱۷، بزرگترین موشک بالستیک کشور، را در 
فرودگاه بین المللی پیونگ یانگ شــاهد بود.خبرگزاری رسمی کره شمالی 

گفت: او به همراه دختر و همسرش در صحنه حضور داشت.

استعفای صدها کارمند توییتر پس از اولتیماتوم ماسک
منتظر تعطیلی توییتر باشیم؟

پس از اولتیماتوم پنج شنبه گذشته ایالن ماسک، صدها کارمند توییتر تصمیم 
گرفته اند این شرکت شبکه اجتماعی را ترک کنند.به گزارش ایسنا، این استعفاها 
نشــان دهنده عدم تمایل بعضی از ۳۰۰۰ کارمنــد باقی مانده توییتر برای کار 
در شرکتی اســت که ایالن ماسک نیمی از اعضای آن از جمله مدیران ارشد را 
اخراج کرده و بی محابا در حال تغییر فرهنگ این شرکت برای تاکید بر ساعات 
طوالنی کار با روند فشــرده است.ماســک اواخر پنج شنبه در توییتر اعالم کرد 
نگران استعفاها نیســت زیرا بهترین افراد می مانند. این میلیاردر مالک توییتر، 
بدون توضیح چندانی اعالم کرد ما همین حاال به رکورد باالی دیگری در زمینه 
اســتفاده از توییتر رســیدیم.یک کارمند توییتر و یکی از کارمندان سابق این 
شــرکت که در تماس با همکارانش اســت، اظهار کرد: ماسک روز پنج شنبه با 
بعضی از کارمندان ارشد دیدار و تالش کرد آنها را متقاعد کنند در شرکت بمانند.
به گفته دو منبع آگاه، این شــرکت به کارمندانش اعالم کرده است دفاترش را 
تعطیل کرده و کارتهای ورود به ساختمان را تا دوشنبه قطع می کند. کارمندان 
امنیتی بعدازظهر پنج شنبه، بعضی از کارمندان یک دفتر را به خارج از ساختمان 
هدایت کردند.طبق پست هایی که توســط رویترز مشاهده شده است، بیش از 
۱۱۰ کارمند توییتر در چهار قاره جهان، تصمیم برای ترک این شرکت را اعالم 
کرده اند. با این حال، استعفاهای همه آنها قابل تائید نیست. حدود ۱۵ کارمند 
در بخش فروش تبلیغات اعالم کرده اند در این شرکت می مانند. یک منبع آگاه 
اظهار کــرد: در ابزار چت داخلی توییتر، بیش از ۵۰۰ کارمند روز پنج شــنبه 
پیامهای خداحافظی نوشتند.نظرسنجی که در اپلیکیشن محل کار بالیند انجام 
گرفت که کارمندان را از طریق ایمیل محل کارشــان تائید کرده و به آنها اجازه 
می دهد اطالعات را به صورت ناشناس به اشتراک بگذارند، نشان داد ۴۲ درصد 
از ۱۸۰ پاســخ دهنده، گزینه استعفا را انتخاب کردند. یک چهارم گفتند از سر 
اجبار تصمیم گرفته اند بمانند و تنها هفت درصد گفتند: ماندن و کار ســخت را 
انتخاب کرده اند. شــمار دقیق کارمندان توییتر که قصد دارند این شــرکت را 
ترک کنند هنوز معلوم نیســت و توییتر هم در این باره توضیح نداده است.این 
استعفاها شامل بسیاری از مهندسان مسئول ترمیم باگها و جلوگیری از اختالل 
سرویس بوده و پرسشهایی را درباره ثبات این پلتفرم در بحبوحه از دست دادن 
کارمندانش، برانگیخته است.به گفته یک منبع آگاه، بعدازظهر پنج شنبه نسخه 
اپلیکیشن توییتر که توسط کارمندان استفاده می شود، دچار کندی شد و نسخه 
عمومی توییتر در معرض ریســک خرابی در طول شب قرار داشت. این شخص 
گفت: اگر اپلیکیشن خراب شود، دیگر کسی در بسیاری از بخشها نمانده تا آن 
را ترمیم کند.طبق گزارش وب سایت داون دتکتور، گزارشهایی از اختالل توییتر 
بعدازظهر پنج شنبه به یکباره افزایش یافت و از کمتر از ۵۰ مورد به حدود ۳۵۰ 
مورد رســید.به گفته یک کارمند سابق، در یک مکالمه خصوصی در سیگنال با 
حدود ۵۰ کارمند توییتر، حدود ۴۰ نفر گفتند تصمیم گرفتند از این شــرکت 
بروند. و در گروه اســلک خصوصی برای کارمندان فعلی و سابق توییتر، حدود 
۳۶۰ نفر به کانال جدید با عنوان اخراج داوطلبانه پیوســتند. در یک نظرسنجی 
دیگر در بالیند، برآورد شــد حداقل ۵۰ درصد از کارمندان توییتر این شــرکت 
را ترک خواهند کرد.ماســک چهارشنبه گذشته در ایمیلی به کارمندان توییتر 
اعالم کرده بود از این به بعد، برای ساخت نسخه جدید موفق توییتر و موفقیت 
در جهان رقابتی، ما باید به شــدت سخت کار کنیم. در این ایمیل از کارمندان 
خواسته شده بود اگر می خواهید با این شرایط بمانند، گزینه »بله« را کلیک کنند 
و کسانی که تا ســاعت پنج بعدازظهر به وقت نیویورک پاسخ ندهند، به منزله 

استعفای آنها محسوب می شود.

رابرت مالی:

 اجرای تعهدات پادمانی توسط ایران امری ضروری است
نماینده ویژه آمریکا در امور ایــران با تکرار ادعاها علیه تهران 
گفت که اجرای تعهدات پادمانی ذیل معاهده ان پی تی توسط 
ایران، امری ضروری و فوری اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، 
رابــرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که اجرای 
تعهدات پادمانی تحت معاهده ان پی تی توســط ایران، امری 
ضروری و فوری اســت.بر اســاس این گزارش، رابرت مالی در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: از همکاران خود در هیأت آمریکا 
در سازمان های بین المللی مستقر در وین و شرکای تروئیکای 
اروپا به دلیل تالش ها در کســب اکثریت قاطع برای قطعنامه 
روز گذشــته آژانس در مورد ایران سپاســگزاریم.وی با تکرار 
ادعاها درباره ایــران، افزود: اجرای تعهــدات پادمانی ذیل ان 
پی تی توســط ایران، امری ضروری و فوری است که به تعویق 
هم افتاده اســت.این در حالی است که سه کشور اروپایی عضو 
برجام به همراه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه مشــترکی از 
تصویب قطعنامــه ضدایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اســتقبال کردند.بر اســاس این گزارش، در ایــن بیانیه آمده 
اســت: ما دولت های فرانسه، آلمان، انگلیس و ایاالت متحده از 
تصویب قطعنامه شــورای حکام آژانس در مورد ایران استقبال 
می کنیم.در این بیانیه ادعا شده است: این قطعنامه در واکنش 
به همکاری ناکافی ایــران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
مورد مسائل جدید و باقیمانده مربوط به تعهدات حقوقی ایران 
بر اســاس توافقنامه پادمانی معاهده منع گسترش تسلیحات 
هســته ای )NPT( تصویب شد.این بیانیه می افزاید: این دومین 

قطعنامه ای است که شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مورد این موضوعات در سال جاری به تصویب رساند. 
شورا با این اقدام پیام روشنی ارسال کرد مبنی بر اینکه ضروری 

و فوری اســت که ایران به تعهدات پادمانی خود تحت ان پی 
تی پایبند باشــد و اقدامات مشخص شده را بدون تأخیر انجام 
دهد.این بیانیه همچنین مدعی شد: ایران باید توضیحات فنی 

معتبری برای وجود ذرات اورانیوم شناسایی شده در سه مکان 
اعالم نشده ارائه کند و محل نگهداری مواد هسته ای مرتبط و یا 
تجهیزات آلوده را روشن کند. این قطعنامه حمایت تزلزل ناپذیر 
شــورای امنیت از تالش های طوالنی مدت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با ایران برای حل و فصل این مسائل حیاتی را مورد 
تاکید قرار می دهد.این بیانیه می افزاید: همانطور که روشن کرده 
ایــم اگر ایران این کار را انجام دهــد و مدیرکل بتواند گزارش 
دهد که مســائل باقیمانده پادمانی دیگر حل نشــده نیستند، 
شورا می تواند بررسی خود درباره این موضوع را متوقف کند.در 
این بیانیه ادعا شــده است: ما امیدواریم که ایران از این فرصت 
برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بستن این 
موضوعات باقیمانده استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در مورد 
این موضوعات ضروری نباشد.الزم به ذکر است که شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه ۲۶ آبان از تصویب 
قطعنامه ای ضدایرانی خبر داد.»محسن نذیری« سفیر و نماینده 
دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر عزم 
و پایداری ایران در دفاع از منافع و حقوق خود مقابل فشــارها 
و زیاده خواهی هــای غرب تاکید کرد: تصویــب این قطعنامه 
ضدایرانی می تواند بر روند همکاری و تعامالت سازنده کشورمان 
با آژانس اثرگذار باشــد.وی افزود: شــورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در نشســت خود تحت فشار شدید سیاسی 
کشــورهای آمریکا، انگلیسی، فرانسه و آلمان قطعنامه ای علیه 

فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان به تصویب رساند.

مذاکــرات رهبــران مجمــع همکاری 
اقتصادی آسیا-اقیانوسیه )APEC( امروز 
شــنبه به پایان رسید، تمرکز گروه ۲۱ 
عضــوی بــر چگونگی پاســخگویی به 
چالش های اقتصــادی مانند باز کردن 
تجارت و مهار تورم بود.به گزارش ایسنا 
به نقل از رویترز، این اجالس ســومین 
نشســت در منطقه با حضــور رهبران 
جهانی در هفته گذشته بود و مذاکرات 
اغلب تحت الشعاع تنش های ژئوپلیتیکی 
از جنــگ در اوکراین گرفتــه تا نقاط 
بحرانی مانند تنگه تایوان و شبه جزیره 
کره قرار داشــت. نشست سران آسیای 
جنوب شرقی شامل چین، ژاپن و ایاالت 
متحده در کامبوج برگزار شد، در حالی 
 )G۲۰( ۲۰ که اقتصادهای بزرگ گروه
در جزیره بالی اندونزی گرد هم آمدند.
نشست اپک در روز جمعه با درخواست 
کاماال هریس، معــاون رئیس جمهوری 
آمریکا، که ریاست هیات آمریکایی را بر 
عهده داشت برای برگزاری یک نشست 
اضطراری از متحدان پــس از آزمایش 
موشکی کره شــمالی با وقفه ای روبرو 
شد.نخســت وزیر تایلند، پرایوت چان 
اوچا در ســخنرانی افتتاحیــه خود از 
شرکت کنندگان در اجالس خواست تا 
پس از چالش های اقتصادی و اجتماعی 
ناشــی از کووید-۱۹، تغییــرات آب و 
هوایی و رقابت های ژئوپلیتیکی به دنبال 

رشد و توســعه پایدار باشند.او خطاب 
بــه مخاطبانی که کاماال هریس، معاون 
رئیس جمهور آمریــکا و رئیس جمهور 
چین شی جینپینگ را شامل می شدند، 
گفــت: ما دیگر نمی توانیــم مانند قبل 
زندگی کنیــم. ما باید دیدگاه، شــیوه 
زندگی و روش های کسب و کار خود را 
تنظیم کنیم.پرایوت چان اوچا، به دنبال 
بازگرداندن تمرکز بر مســائل اقتصادی 
بــود و گفت که این گروه بــا توافق بر 
ســر یک برنامه کاری چند ساله برای 
منطقه آزاد تجاری در آسیا و اقیانوسیه 
)FTAAP( »پیشــرفت قابــل توجهی« 
داشته است.این پیشرفت که هدف آن 

بــر پایه چارچوب های تجــاری موجود 
در منطقه اســت و توســط چین تحت 
فشار قرار گرفته است، اولویت تایلند در 
به آزمایش  بوده است.پرایوت  مذاکرات 
موشــکی کره شمالی اشاره ای نکرد، اما 
ساعاتی قبل از گشایش اجالس، کاماال 
هریس با رهبران اســترالیا، ژاپن، کره 

جنوبی، کانادا و نیوزیلند دیدار کرد.
هریس گفت: این رفتار اخیر کره شمالی 
نقض وقیحانه چندین قطعنامه شورای 
امنیت ســازمان ملل اســت. امنیت در 
منطقه را بی ثبــات می کند و بی جهت 
تنش ها را افزایش می دهد.یک مقام کاخ 
سفید گفت که هریس روز شنبه دیدار 

کوتاهی با شی جینپینگ، رئیس جمهور 
چین داشت و بر اهمیت »حفظ خطوط 
ارتباطــی باز برای مدیریت مســئوالنه 
رقابت بین کشــورها« تاکید کرد.روابط 
بین ابرقدرت ها در سال های اخیر بر سر 
مسائلی مانند تعرفه ها، تایوان، مالکیت 
معنــوی، خودمختــاری هنگ کنگ و 
اختالفات بر ســر دریای چین جنوبی 
تیره شده اســت.یک مقام ارشد دولت 
آمریکا گفت: واشــنگتن به طور منظم 
با چین در مورد مســئله پرتاب موشک 
کره شــمالی در تماس اســت. ما فکر 
می کنیم که پکن باید نقشــی ایفا کند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، 
مهمان ویژه این اجالس، از رهبران اپک 
خواست تا قوانین بین المللی و چندجانبه 
گرایی را برای صلح و ثبات جهانی دوباره 
بپذیرند. او گفت که جنگ روســیه در 
اوکراین »تجــاوز به قوانین بین المللی« 
بود و کشــورها باید به نابرابری و ثبات 
بپردازند. او گفت: »ما باید اقتصاد خود 
را اصــالح کنیم. همه ســرمایه داری و 
تجارت را پذیرفته اند امــا ما باید آن را 
فراگیرتر و پایدارتر کنیم.«اپک که برای 
ترویج یکپارچگــی اقتصادی راه اندازی 
شده است، ۲۱ کشور را شامل می شود 
کــه ۳۸ درصد از جمعیــت جهان، ۶۲ 
درصــد از تولید ناخالــص داخلی و ۴۸ 

درصد از تجارت را تشکیل می دهند.

 پایان نشست اپک با تمرکز
 بر چالش های اقتصادی

وزیر توســعه آلمان گفت، کشــورهایی مانند چین 
باید در پرداخت غرامت به کشــورهای آســیب دیده 
از بالیای آب و هوایی ســهم بیشتری داشته باشند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، »اسونیا 
شولتزه« وزیر توسعه آلمان به شبکه خبری بایریشر 
راندفونک گفت: در حال حاضر ۲۸ درصد از انتشــار 
گازهای گلخانه ای مربوط به چین است. بنابراین این 
کشور باید سهم بیشتری در مواجهه با بالیا و خسارات 
ناشــی از تغییرات اقلیمی داشته باشد.وی ادامه داد: 
آنها همیشه پشت این حقیقت که یک کشور در حال 
توسعه اند، خود را پنهان می کنند. اما عمال آنها دیگر 
یک کشــور در حال توسعه نیستند.مذاکره کنندگان 
آب و هوایی روز جمعه به بررســی پیشــنهاد لحظه 
آخــری اتحادیه اروپا با هدف حل بن بســت موجود 

بر ســر تامین مالی برای کشورهایی پرداختند که از 
بابت بالیای ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب دیده اند 
و همچنین تالش کردند تا به توافق نهایی در نشست 
ســال جاری میالدی آب و هوایی ســازمان ملل در 

مصر نزدیکتر شوند.پیشــنهاد اتحادیه اروپا به منزله 
ایجاد یک صندوق ویژه برای خســارات و ضررها در 
کشورهای آسیب پذیرتر است.پیشنهاد اتحادیه اروپا 
برخالف پیشــنهاد مطرح شده از سوی کشورهای در 
حال توسعه و چین است که بر اساس آن می خواهند 
تمامی کشــورهای در حال توســعه به این صندوق 
دسترسی داشته باشند.  این پیشنهاد از سوی پکن و 
کشورهای در حال توسعه با استفاده از تعریف سازمان 
ملل به چین اجازه می داد پول دریافت کند، نه آنکه به 
این صندوق کمک مالی ارائه دهد.وزیر توسعه دولت 
آلمان همچنین اعالم کرد: گفت وگوها درباره پرداخت 
اجباری غرامت در شرم الشیخ در جریان است اما من 
اعتقادی ندارم که این مذاکرات به نتیجه برسد و نیاز 

است ما این گفت وگوها را تمدید کنیم.

آلمان: چین باید بهای خسارات آب و هوایی را بپردازد

نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی گفت که انتظار می رود دور جدید مذاکرات ایران و آژانس اتمی تا پایان ماه جاری میالدی 
برگزار شود.به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی در وین در گفت گو با شبکه روسیه۲۴ از 
برگزاری مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تا پیش از پایان ماه جاری میالدی خبر داد.اولیانوف اظهار داشت: انتظار می رود 
که دور جدید مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تا پیش از پایان نوامبر در تهران انجام شود.وی خاطر نشان کرد: می بایست 
تا پیش از پایان ماه نوامبر دور جدیدی از رایزنی ها میان کارشناسان آژانس اتمی و طرف ایرانی انجام شود. قرار بر این بود این نشست در تهران برگزار شود که امیدوارم این 
برنامه ها به قوت خود باقی بماند.پیش از این، حسین امیرعبدللهیان وزیر امورخارجه ایران در تماس تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که 
برنامه ریزی برای یک همکاری قوی و خوب میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال انجام است.این در حالی است که روز پنج شنبه یک قطعنامه ضد ایرانی در شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با ۲۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب رسید که با استقبال آمریکا و تروئیکای اروپایی مواجه شد.در این بیانیه که 
روز جمعه منتشر شد، آمده است: دول فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص ایران استقبال می کنند. این 
قطعنامه در پاسخ به همکاری ناکافی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص مسائل جدی و حل نشده مرتبط با تعهدات قانونی ایران ذیل توافق پادمانی پیمان عدم 

اشاعه هسته ای تصویب شده است.در ادامه این بیانیه تصریح شده است.

شــبکه خبری سی ان ان گزارش داد، نگرانی دولت ایاالت متحده در مورد ناتوانی این کشور در تامین تجهیزات و مهمات پیشرفته برای 
اوکراین در بحبوحه جنگ کی یف و مســکو در حال افزایش است.به گزارش ایسنا، به گفته سه مقام آمریکایی که با سی ان ان گفت وگو 
کردند، برخی از چالش هایی که ایاالت متحده در زمینه حمایت از اوکراین با آن مواجه اســت شامل ذخایر »کاهش یافته« تسلیحاتی و 
توانایی صنایع دفاعی برای تامین میزان تجهیزات تقاضا شده است.یکی از مقامات به سی ان ان گفت که »مقدار محدودی« از موجودی 

مازاد در دسترس است که واشنگتن می تواند به کی یف بفرستد.در این گزارش آمده است که واشنگتن به ویژه در مورد موجودی گلوله های توپخانه ۱۵۵ میلی متری و موشک های 
 )GMLRS( موشک های سطح به سطح گملرس ،)HARM( دفاع هوایی استینگر نگران است. برخی از مقامات هم نگران تولید تسلیحاتی مانند موشک های ضد تشعشع هارم
و سامانه های ضد تانک جاولین )Javelin( هستند.با این حال، منابع شبکه سی ان ان معتقدند که کاهش موجودی انبارها امنیت ملی را به خطر نمی اندازد، زیرا تسلیحات مورد 
نیاز اوکراین از منابعی که پنتاگون برای موارد احتمالی خودش ذخیره می کند، تامین نمی شود. یک مقام ارشد همچنین به این شبکه خبری گفت که ارزیابی  مبنی بر اینکه 
تسلیحات ایاالت متحده در حال کم شدن است، »ذهنی« است و به این بستگی دارد که پنتاگون چقدر بخواهد خطر را بپذیرد.مقامات می گویند که یکی از نگرانی های اصلی 
این است که صنایع دفاعی ایاالت متحده در تکاپو هستند تا میزان تقاضا را پوشش دهند و این در حالیست که کشورهای اروپایی نمی توانند به طور کامل ذخایر تسلیحاتی 

خودشان را برای جایگزینی سخت افزارهای نظامی ای که به اوکراین ارسال شده، تکمیل کنند.

اولیانوف خبر داد:

 برگزاری رایزنی های ایران و آژانس در تهران
سی ان ان:

موجودی تسلیحاتی آمریکا کم شده است
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تلســکوپ فضایی هابل منظره ای خیره کننده  از منطقه ای در فضا 
ارائه کرده است که به زودی شاهد تولد یک ستاره جوان خواهد بود.

به گزارش ایســنا و به نقل از اســپیس، تصویر جدیدی که توسط 
تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده است، یک ابر مولکولی متشکل از 
گاز و غبار را نشان می دهد که یک جرم فشرده را در خود جای داده 
که به زودی به یک ستاره نوزاد تبدیل خواهد شد.به گفته ی آژانس 
فضایی اروپا، اخترشناسان، »CB ۱۳۰-۳« را که در فاصله ۶۵۲ سال 
نــوری از زمین در صورت فلکی مار قرار دارد، یک هســته متراکم 
می نامند. این هســته متراکم مجموعه  فشرده ای از گاز و غبار است 
که به عنوان واحدهای سازنده ی  ستاره ها عمل می کنند. هسته های 
متراکمی مانند »CB ۱۳۰-۳« کوچکترین و متراکم ترین گونه های 
ابرهای مولکولی هســتند. این ابرها مهد تولد ســتارگان به حساب 
می آیند و می توانند زادگاه انبوهی از ســتارگان، به صورت منفرد و 
به صورت جفت های دوتایی باشند.بسیاری از هسته های متراکم در 
حال حاضر ســتاره های جوان را در خود جای داده اند، در حالی که 
برخی دیگر از آن ها انقباض های آهســته به سمت داخل را نمایش 
می دهند. هر دو نوع از هســته های متراکم دمایی در حدود منفی 
۴۴۰ درجه فارنهایت)منفی ۲۶۲ درجه سانتیگراد( دارند و معموالً 
بیضوی شــکل هستند.در طول فروپاشــی گرانشی این میدان های 
عظیم از گاز سرد، جرم کافی می تواند در مکان های انتخابی انباشته 
شــود تا به دماهای باال و چگالی های شــدید مورد نیاز برای شروع 

همجوشی هسته ای که تولد یک ستاره را رقم می زند برسد. 

دانشمندان می گویند پرخوری دو زن پس از تحریک مغزشان با برق 
متوقف شده است.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، به نظر می رسد 
القای شوک الکتریکی به مغز، دو زن را از پرخوری باز داشته است.

دکتر کیســی هالپرن، جراح مغز و اعصاب در دانشــگاه پنسیلوانیا 
می گوید که او و همکارانش تصمیم گرفتند تا تحریک عمیق مغز را 
روی بیمارانی که این اختالل شایع اما کمتر گزارش شده را داشتند، 
 Nature Medicine امتحان کنند.همانطور که در مقالــه ای در مجله
منتشــر شده، توضیح داده شده اســت، این کارآزمایی، دو بیمار به 
نام رابین بالدوین ۵۸ ساله و لنا تولی ۴۸ ساله را به مدت شش ماه 
دنبال کرد که در این مدت دستگاه کاشته شده در مغز آنها فعالیت 
در ناحیه ای از مغز به نام هســته اکومبنس)nucleus accumbens( را 
که در اعتیاد دخیل است، تحت نظر داشت.هر زمان که این دستگاه، 
سیگنال هایی را حس می کرد که میل به غذا را پیش بینی می کردند، 
آن ناحیه از مغز را تحریک می کرد و ســیگنال ها را مختل می کرد.

اکنون پرخوری آنها چیزی نیست که معموالً به عنوان پرخوری در 
نظر گرفته می شود. گزارش ها می گویند وضعیت این بیماران شامل 
پرخوری چندین بار در هفته و به دنبال آن احساس از دست دادن 
کنترل و احساس انزجار بوده است.پژوهشگران قباًل از تحریک عمیق 
مغز برای آرام کردن نورون های هسته اکومبنس در موش ها استفاده 
کرده بودند و توانســته بودند از پرخــوری این حیوانات جلوگیری 
کنند، اما می خواستند بدانند آیا این در انسان ها نیز کار می کند؟این 
دستگاه ناحیه مربوطه مغز را تحریک می کرد و سیگنال های مربوط 

به ولع و پرخوری را مختل می کرد.

تصویر جدید »هابل« از محل 
تولد یک ستاره جوان

 توقف پُرخوری با شوک برقی
 به مغز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

فروش اقالم مربوط به جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال در مغازه ای در شهر 
دوحه قطر/ رویترز

کادیالک GT4 مدل 2024 جدید با طراحی ترکیبی کراس اور
کادیالک از محصول جدید خود با نام GT۴ برای بازار چین رونمایی کرد. این خودرو احتماالً در جایگاهی بین XT۴ و XT۵ قرار 
خواهد گرفت و آن را می توان ترکیبی از یک کراس اور و استیشن دانست. این خودروی جدید با نیازهای خریداران چینی طراحی 
شــده و نگاه های زیادی را به خود جلب خواهد کرد.از نظر طراحــی بدنه باید گفت کادیالک GT۴ از برخی ویژگی های خاص 
محصوالت کادیالک سود برده و آن ها را به شکلی جدید نمایش می دهد. جلوپنجره عریض، چراغ های جلوی نازک و خطوط تیز 
بدنه مشابه آن چیزهایی هستند که در سایر محصوالت این خودروساز آمریکایی می بینیم. از نظر ابعاد نیز خودروی موردبحث ۳۳ 
میلی متر طویل تر از کراس اوور XT۴ است و فاصله بین محوری آن نیز ۲۱ میلی متر بیشتر از برادر خود خواهد بود. البته ارتفاع 
GT۴ جدید ۹۹ میلی متر کمتر از XT۴ است که باعث می شود این خودرو ابعاد و تناسباتی مشابه تویوتا کراون جدید داشته باشد.

با زاویه حمله ۱۵ درجه و زاویه فرار ۲۱ درجه، محصول جدید کادیالک را می توان جزو کراس اورها قلمداد کرد و شاید علیرغم 
خط سقف کوتاه بتواند آفرود سبکی را نیز تجربه کند. این خودرو همچنین ۳ میلی متر پهنای کمتری نسبت به XT۴ دارد و این 

موضوع در زمان عبور از مسیرهای تنگ و کم عرض مفید خواهد بود.

پوچتینو در واکنش به رد پیشنهاد رئال: 

قطار فقط یک بار عبور نمی کند
سرمربی سابق پاری سن ژرمن براین باور است که بازهم با پیشنهاد رئال مادرید مواجه خواهد شد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
مارکا، مائوریتســیو پوچتینو در ســال ۲۰۱۸ زمانی که زیدان بعد از قهرمانی در سه دور پیاپی لیگ قهرمانان اروپا رئال را ترک 
کرد با پیشنهاد رئالی ها مواجه شد اما او تصمیم گرفت که به این پیشنهاد پاسخ منفی دهد و قراردادش را با تاتنهام تمدید کند.
پوچتینو در واکنش به این سوال که چرا پیشنهاد رئال را رد کرد، گفت: فوتبال به وقت وابسته است. برای کار کردن در یک تیم 
چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان سرمربی باید بعضی از شرایط مهیا باشد. گاهی اوقات این شرایط مهیا وجود ندارد و وضعیت 
طبیعی نیست و به همین خاطر باید منتظر ماند.او درباره احتمال پیشنهاد دوباره رئال مادرید به او گفت: من براین باور نیستم که 
قطار تنها یک بار عبور می کند. باید منتظر ماند و صبر کرد. قانون وقت بر جهان فوتبال تسلط دارد و به نظرم همه چیز در زمان 
مقرر خود رخ می دهد.پوچتینو فصل قبل توانست پاری سن ژرمن را به قهرمانی در لیگ فرانسه برساند اما ناکامی تیم در لیگ 

قهرمانان اروپا باعث شد تا این مربی آرژانتینی از کار برکنار شود و جای خود را کریستف گالتیه بدهد.

رپسش خسته ای روا باشد
هک ردین ردد بی دوا باشد

بنماید رتا، چنانکه تویی
ارگ آیینه را صفا باشد

بی قفا روی نیست رد خارج
وندر آیینه بی قفا باشد

اندر آیینه چیه ننماید
هک هن آیین شهر ما باشد

رد صفا نیست صورت دوری
دوری از ظلمت هوا باشد

این جدایی ز کندی روشست
روش عارافن جدا باشد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب دیروز
کتاب دیروز نوشــته هاروکی موراکامی، که داستانی 
بلند )بین رمان و داســتان کوتاه( اســت. شرح حال 
مختصریســت از پســری که به تازگی وارد دانشگاه 
شده است و درحال گذراندن بخشی از دوران زندگی 
به همــراه درگیری های روحی و ذهنی اش اســت. ما 
شاهد برشی خیلی کوتاه از خاطرات جوانی اش در آن 

دوران هستیم.
در پشت جلد کتاب آمده است:

داســتان دیروز درباره دو دوست به نام های تانیمورا 
و کیتارو اســت که پس از چند ســال در کافی شاپ 
یکدیگــر را مالقات می کنند. راوی داســتان در حال 
تحصیل رشــته ی ادبیات در دانشگاه است و کیتارو 
برای شــرکت دوباره در کنکور دانشگاه تالش می کند. موراکامی این داستان را براساس ترجمه ی 
ژاپنی ترانه ی دیروز بیتل ها به نگارش درآورده است. این جمله ساده، بر اساس ترانه بیتلز، آغاز و 
پایان کتاب بود. اگر با هاروکی موراکامی آشنایید، یقینا تا به حال متوجه ارتباط عمیق و عجیب او 
و تاثیرپذیری اش از گروه موسیقی بیتلز شده اید.موراکامی این داستان را با الهام از قطعه »دیروز« 
اثر گروه بیتلز آغاز کرده اســت. درست مثل کتاب جنگل نروژی که باز هم نگارشش تحت تاثیر 
آلبوم موســیقی بیتلز با همین نام بود. و این موضوع را در اکثر کاراهای موراکامی دیده ایم. انگار 
که موسیقی و تاثیرگذاری آن، بخش جدایی ناپذیری از ادبیات خاص موراکامی است. و گویی که 
قلمش همیشه به نوعی با موسیقی پیوند خورده باشد.شاید حتی بتوان بخشی از قلم موراکامی را 
نوعی ارائه تصویر از موسیقی های متفاوت دانست. به طور کلی عالوه بر اینکه مدت هاست فهمیده ام 

موراکامی توجه ویژه ای به گروه بیتلز دارد، عمیقا نشانم داده که مقوله هنر تا....

مرتضی احمدی
سیدمرتضی احمدی )زادهٔ ۱۰ آبان ۱۳۰۳ – درگذشتهٔ 
۳۰ آذر ۱۳۹۳( بازیگر سینما و تلویزیون، صداپیشه و 
خواننده اهل ایران بود.به نوشــته علی شــیرازی او 
در چهار عرصهٔ »ســینما، تلویزیــون، رادیو و تئاتر« 
بازیگری صاحب ســبک، در هنر دوبالژ گوینده ای با 
یک صدای خــاص و منحصربه فرد و نیز یادآور عصر 
طالیی دوبله در کشورمان بود. در نگارش کتاب هایش 
نیز نویســنده ای یّکه، خوش قلم و توانا نشان می داد. 
کتاب هایی که هر یک برآمده و چکیده ای از ســال ها 
پرسه زدن و جدیت در یکی از عرصه های مورد عالقه 
و فعالیتش بودند. در هنر آواز و موســیقی نیز یکی از 
معدود خوانندگان ســبک بیات تهران بود، به عالوه 
این که نام و صدایش در زمرهٔ انگشت شمار پیش پرده خوانان قدیم برده می شد. او کسی بود که از 
هر انگشتش هنری در حد کمال یا دست کم نزدیک به کمال یافتگی می بارید و خالق گنجینه ای 
از چند هنر گوناگون به شمار می رفت. استاد سیدمرتضی احمدی ۱۰ آبان سال ۱۳۰۳ در جنوب 
تهران به دنیا آمد. پدرش ســقط فروش بود. برای تحصیل ابتدا به مکتب و ســپس به دبســتان 
منوچهری در میدان گمرک رفت و بعد از آن به دبیرســتان شــرف و دبیرستان روشن رفت. در 
شانزده سالگی ورزش باستانی و فوتبال را شروع کرد و به همراه تیم فوتبال دبیرستانش در مسابقات 
آموزشگاه های تهران رتبه هایی به دست آورد. بعدها در تیم فوتبال راه آهن تهران و پس از آن در 
باشگاه راه آهن بازیکن و مربی )تا سال ۱۳۲۵( شد. سیدمرتضی احمدی در ۹ مرداد سال ۱۳۳۴ 
با یکی از همکارانش در راه آهن به نام »زهرا جوانشیر« ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک فرزند 
دختر به نام آزیتا )متولد ســال ۱۳۳۷( و یک فرزند پســر به نام مازیار )متولد سال ۱۳۴۰( بود. 
»زهرا جوانشیر« در۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۵۰ بر اثر بیماری سرطان درگذشت.استاد سیدمرتضی 
احمدی در ســاعت ۱۱:۰۰ صبح روز ۳۰ آذر ســال ۱۳۹۳ در ۹۰ سالگی به دلیل مشکل ریوی و 

کهولت سن در منزلش در تهران درگذشت.

فرهنگ

یکــی از نقاشــی های اصلی رمان »بــاد در درختان 
بید« که به تازگی کشــف شده است در یک حراجی 
به فروش خواهد رســید.به گزارش ایســنا و به نقل 
از گاردین، یکی از نقاشــی هایی که توسط »ای. اچ. 
شپرد« تصویرگر انگلیسی برای رمان »باد در درختان 
بید« خلق شده و اخیرا در یک خانه روستایی کشف 
شده است به زودی در یک حراجی به فروش گذاشته 
می شود.»شپرد«  این نقاشــی را با استفاده از مداد و 
جوهر طراحی کرده اســت و در آن »آقای تاد« حین 
پاییــن آمدن از پله ها و ســه نفر از شــخصیت های 
داستان در پایین پلکان به تصویر کشیده شده است. 
تصویرگر این نقاشی در حاشیه های آن دستورالعمل و 
توصیه هایی را برای چاپ گر کتاب نوشته است.این نقاشی به مدت ۶۹ سال در مجموعه خصوصی 
مالک کنونی آن نگهداری شــده است و اخیرا درحالی کشف شد که در دیوار یک خانه روستایی 
آویخته شــده بود. این نقاشی در هفتم دسامبر در و با ارزش تخمینی ۸,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ پوند به 
مزایده گذاشته می شود.»کنت گراهام «  نویسنده »باد در درختان بید«  در سال ۱۹۳۱ از »شپرد« 
خواست برای این رمان تصویرگری کند.در سال ۲۰۱۸،  یکی از طراحی های مربوط به داستان »پو 
خرسه« که توسط  »ای. اچ. شپرد« خلق شده است به قیمت ۴۳۰,۰۰۰ پوند فروخته شد و رکورد 

جدیدی را در فروش نقاشی یک کتاب به ثبت رساند.

حراج نقاشی رمان پرفروش کودکان
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