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 در پی موفقیت ورزشکاران کشورمان در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی از این پهلوانان و مربی آنان تشکر کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی کشور و مربی آنان که همه بویژه جوانان را شاد کردند. ان شاءاهلل موفق باشید.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب ۴ مدال طال و ۲ نقره، عنوان دومی رقابت های جهانی را به خود اختصاص داد. 

www.sobh-eqtesad.ir

در پی موفقیت ورزشکاران ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان صادر شد

رهبر انقالب:آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی و مربی آن که همه را شاد کردند

info@sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان:
 سخنان مقامات آذربایجان 

سازنده نیست
وزیر امور خارجه با بیان اینکه من در زمان مناسب به ارمنستان 
و آذربایجان سفر خواهم کرد، گفت: تمرکز بر همسایگان از جمله 
همسایگان شــمالی از اولویت های سیاست خارجی دولت جدید 
ایران است.به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشــورمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه در 
خصوص سفر به مسکو و گفتگو با وزیر امور خارجه روسیه گفت: 
گفتگوهای خوبی با جناب آقای الوروف داشتیم و تمامی مسائل 
و موضوعاتــی که الزم بود را مورد بحث قــرار دادیم. همچنین 
تأکید کردیم روابط دو کشور در سطح سیاسی ممتاز است، روابط 
دوجانبه در تراز اســتراتژی قرار دارد و توافق داشتیم رهبران دو 
کشــور اراده جدی برای تقویت و گسترش روابط دارد.وی ادامه 
داد: انتقادهایی نیز به همدیگر داشــتیم که تاکنون نتوانسته ایم 
نیت خوب رهبران را به طور کامل اجرا کنیم. کارهای بســیاری 
بــه ویژه در بخش اقتصاد وجود دارد که باید آنها را انجام دهیم. 
تاجرین دو کشــور نیز پروژه هایی را در زمینه های بسیاری برای 

همکاری دارند.

کرونا، همکاری های ایران و روسیه را با موانعی روبرو کرده 
است

وزیــر امور خارجه با بیان اینکه با همتــای خود زمینه های رفع 
موانع برای گسترش همکاری ها را مورد بررسی قرار دادیم، افزود: 
پاندمــی کرونا همکاری ها را با موانعی مواجــه کرد و ما در این 
جلسه توافق کردیم کارهای عقب مانده را جبران کرده و به سرعت 
پیش برویم.امیرعبداللهیان اظهار داشــت: درباره قفقاز جنوبی، 
افغانســتان، یمن، بحرین، ســوریه و در موضوعــات بین المللی 
و همچنین موضوع هســته ای و مذاکــرات وین، با آقای الوروف 
گفتگوها و مشورت های سازنده ای داشتیم. آقای الوروف دیپلمات 
باتجربه ای اســت و نقش وی در توســعه همکاری ها بسیار مهم 
اســت.وی با بیان اینکه از دیدگاه مثبت وزیر امور خارجه روسیه 
نسبت به آینده خرسند هســتیم، افزود: تالش خواهیم کرد در 
تمامی عرصه های همکاری به پیشرفت دست یابیم. ما در وزارت 
خارجه دو کشور تالش می کنیم که کمیسیون ها را فعال کرده و 
دو حوزه گردشــگری و فرهنگی را بیش از پیش گسترش دهیم.

وزیر امور خارجه، گســترش روابط میان ایران و روسیه را هدف 
سفر خود به مسکو اعالم کرد و افزود: ما در این سفر توافق کردیم 
یک جهش در روابط دو کشور ایجاد شود؛ جهشی که یک تحول 
در روابط ایجاد کند و نگاهی بلندمدت به روابط داشــته باشد و 
بتوانیم بگوییم دو وزیر خارجه و دو دولت ایران و روسیه در مسیر 

درست نیت و اراده رهبران دو کشور در حال حرکت هستند.

به زودی به ایراوان و باکو سفر می کنم
امیرعبداللهیان با اشــاره به اولویت های دولــت جدید در حوزه 
سیاست خارجی گفت: تمرکز بر همسایگان از جمله همسایگان 
شــمالی از اولویت های سیاست خارجی دولت جدید ایران است. 
آذربایجان و ارمنستان دو همسایه خوب جمهوری اسالمی ایران 
هستند به همین دلیل ما نمی توانیم با یکدیگر علیه هم کار کنیم 
زیرا سیاست خارجی ما، سیاست خارجی متوازن است یعنی در 
راستای منافع مشترک جمهوری اســالمی ایران با آذربایجان و 
منافع مشــترک ایران با ارمنستان، مناســبات میان دو کشور را 
تنظیم می کنیم.وی ادامه داد: همان گونه که چند روز پیش وزیر 
امور خارجه ارمنستان به تهران سفر کرد، این فرصت وجود دارد 
که وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز به تهران سفر کند و من 
نیز در زمان مناسب به پایتخت های هر دو کشور سفر خواهم کرد.

آذربایجان قول داده منطقه قفقاز را از تروریست ها پاک 
کند

وزیر امور خارجه افزود: در سفر به نیویورک نیز برای آنکه دوستی 
و همسایگی ایران را نشــان دهم، در محل نمایندگی جمهوری 
آذربایجان نزد سازمان ملل حضور یافتم و البته گفتگوی دوستانه 
و صریحی را با همــکاران وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان 
داشــتم. ما در ارتباط با منطقه قفقاز جنوبی چند نگرانی داریم؛ 
نگرانی اول این است که برخی از مداخالت خارجی، منطقه را به 
سمتی می برد که ژئوپلیتیک آن و مرزها تغییر کند، گذرگاه های 
مرزی بســته یا جابجا شــود و در عین حال تروریست ها نیز در 
منطقه حضور دارند.وی گفت: از زمانی که جنگ در قره باغ شروع 
شــد، تروریست ها وارد منطقه شدند و این موضوعی است که در 
مالقات های دیپلماتیک بین ما و آذربایجان مطرح شده و آنها به 
ما قول دادند اقدامات الزم برای پاکســازی منطقه از تروریست 
را انجام دهند؛ همین اقدامات تحریک آمیز را رژیم صهیونیستی 
نیز در این منطقه و از طریق خاک آذربایجان شروع کرده است.

امیرعبداللهیان ادامه داد: معتقد هســتیم مسائل منطقه را اهل 
منطقــه باید حل کنند و مداخــالت خارجی نباید در منطقه ما 
وجود داشــته باشد و روابط میان کشورها باید بر اساس دوستی 
و همسایگی تنظیم شــود.وی با تأکید بر اینکه دو ملت ایران و 
آذربایجان پیشــینه و عمق روابط دیرینه فرهنگی و دینی دارند، 
گفت: این پیشــینه دیرینه فرهنگی یک ســرمایه بزرگ است 
بنابراین در سطح سیاسی باید مسائل هر چه زودتر مدیریت شود 
و نبایــد با برخی اظهارات رســانه ای، فضای روابط را تحت تأثیر 
قرار داد.وزیر امور خارجه در پاســخ به این سوال که مناقشات در 
این منطقه تا چه زمانی ادامه می یابد؟ گفت: فرمت های متعددی 
برای حل مناقشات مطرح شد. یکی از این فرمت ها ۳+۳ است که 
از زمان اوج گیری بحران در قره باغ مطرح شــد. ما فکر می کنیم 
از مسیر گفتگو می شود ســوءتفاهمات را برطرف کرد، تمامیت 
ارضی کشــورها مورد تأکید قرار گیــرد و می توانیم نتیجه آن را 

روی زمین پیاده کنیم.
ادامه در همین صفحه

رئیس جمهور با بیان اینکه پیشــرفت علمی و تحول، محورِ سند باالدستی 
گام دوم اســت، گفت: دانشگاه نقطه مرکزی ایجاد تحول در جامعه است و 
دانشگاه ها و مراکز علمی باید اتاق فکر دولت در ایجاد تحول در جامعه باشد.

به گزارش ایســنا، حجت االسالم و المســلمین سید ابراهیم رئیسی پیش 
از ظهر دیروز دوشــنبه در آیین بازگشــایی رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۰-

۱۴۰۱ دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور با ابراز امیدواری به اینکه 
دانشــگاه ها سالی متمایز و سرشــار از موفقیت های چشم گیر علمی داشته 
باشند، گفت: محورِ سند باالدستی گام دوم، پیشرفت علمی است و ایران با 
برخورداری از توان دانشــگاهی بسیار باال، می تواند جایگاه مهمی در عرصه 
علمی جهان داشته باشد.رئیس جمهور با بیان اینکه در کشور نیازمند تحول 
هستیم و این تحول حتماً باید علم پایه باشد، گفت: دانشگاه ها و دانشگاهیان 
باید با مســئله محوری، نیازهای کشــور را شناســایی و برای برون رفت از 
مشکالت راهکار ارایه کنند.رئیســی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید برای 
حل مســائل کشــور به کمک  دولت بیایند و باالتر از آن، اتاق فکر دولت 
باشند، افزود: روشنفکران کســانی هستند که در جایگاه دیده بانی به رصد 
مســائل جامعه می پردازند، به موقع درباره آسیب ها هشدار می دهند و برای 
رفع آنها راهکار ارایه می دهند.رئیس جمهور با اشــاره به اینکه توان علمی 
دانشگاهیان کشور این امیدواری را ایجاد می کند که بتوانیم جایگاه تمدنی 
ایران را در مرجعیت علمی بازآفرینی کنیم، گفت: هرجا در مســیر صحیح 
حرکت کردیم توانســتیم به جایگاه واقعی خود دســت پیدا کنیم و نمونه 
آن، نقش درخشــان دانشگاه و دانشــگاهیان در مقابله با بیماری کروناست 
که من از آنها قدردانی می کنم.رئیســی گفت: همه بخش های جامعه باید 
به نظریات و ســخنان دانشگاهیان و صاحبنظران توجه کنند و کرسی های 
آزاداندیشی و نظریه پردازی در دانشگاه ها بیش از پیش رونق بگیرد. نباید به 
هیچ نظریه نو و حرف تازه ای بی توجه بود، هر چند تاکنون از ســوی هیچ 
اســتاد و صاحبنظری بیان نشده باشد.رئیس جمهور در ادامه سخنان خود 
با بیان اینکه برنامه های دولت ســیزدهم برای ســاختن ایران قوی نیازمند 
حرکت قوی در تولید علم است، تصریح کرد: قدرت فقط در ساخت موشک 
نیســت، اگر چه پیشــرفت در این عرصه نیز مایه افتخار است، اما باید در 
عرصه های دیگر علمی و فناوری نیز پیشــرفت کنیم تا کشور در جنبه های 

مختلف قدرتمند شود. اقتصاد دریا، اقتصاد گردشگری، اقتصاد فضای مجازی 
و اقتصاد دیجیتال از عرصه هایی اســت که جای کار زیــادی دارد و امروز 
برخی کشورهای همســایه به اندازه درآمد نفتی ایران از عرصه دیجیتال و 
فضای مجازی درآمد کسب می کنند.رئیسی حرکت قوی برای تولید علم را 
نیاز امروز دولت به ویژه در ایجاد تحول علم پایه در کشــور دانســت و گفت: 
در این زمینه نقش دانشــگاه، نقشی محوری اســت که فقط با تالش های 
وزیر علوم و در عرصه ستادی ممکن نیست. همه دانشگاه های کشور به ویژه 
مراکز دانشــگاهی در تهران که مرکزیتی در این زمینه دارند، باید در زمینه 
مسأله شناسی و ارائه راهکار، با دولت همکاری کنند.رئیس جمهور در بخش 
دیگری از اظهارات خود به سخنان نماینده کارمندان دانشگاه ها اشاره کرد 
و گفت: در موضوع رفع مشکالت رفاهی و مالی کارکنان دانشگاه ها به دنبال 
آن هســتیم که یک نظام جامع و عادالنه پرداخت در کشــور ایجاد کنیم 
تا همه حقوق بگیران در آن دیده شــوند و بر پایه متناسب ســازی حقوق با 
تورم، مشکل همه قشــرها حل شود.رئیسی در واکنش به سخنان شماری 
از دانشــجویان که در قالب یک بسته تصویری در مراسم پخش شد، اظهار 
داشت: با ظرفیت هایی که در کشور سراغ دارم به آینده درخشان ایران بسیار 
امیدوارم و باور دارم هیچ بن بستی پیش روی ما نیست؛ ما اصحاب می توانیم 
هستیم و می توانیم مشکالت و موانع را کنار بزنیم.رئیس جمهور جهاد علمی 
را شعار و روشی مناسب برای غلبه بر مشکالت توصیف کرد و گفت: طبیعی 
است که دشــمن نمی خواهد پیشرفت کنیم، اما می توانیم با کار مجاهدانه 
و علمی، سرعت پیشــرفت کشور را مضاعف کنیم.رئیسی افزود: دانشگاه ها 
باید هم در عرصه جذب دانشجو و هم در زمینه تحقیق و پژوهش هدفمند 
عمل کنند و پایان نامه های دانشــجویی نباید در کتابخانه ها خاک بخورند، 
بلکه باید مسئله محور و تقاضامحور باشند تا به حل مشکالت کمک کنند.

رئیس جمهور درباره درخواســت دیدار با تشکل های دانشگاهی نیز گفت: 
بنده خرداد امسال جلسه مفصلی با تشکل های دانشجویی در مسجد دانشگاه 
تهران داشتم و نظرات آنان را شنیدم و از برگزاری نشست دوباره و گفتگو با 
دانشجویان و تشکل های دانشجویی نیز استقبال می کنمدر پایان این مراسم 
حجت االســالم و المسلمین رئیســی نماز جماعت را به همراه تعدادی از 

دانشجویان در مسجد دانشگاه تهران اقامه کرد.

خطیب زاده:

مذاکراتویندرداخلوزارتخارجهپیگیریمیشود
وزیر نیرو:

احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی

تکلیف مانده سود سهام عدالت چه شد؟

تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ایجاد حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی از طریق احداث نیروگاه جدید و تکمیل سیکل نیروگاه های موجود توسط شرکت های صنعتی 
و معدنی با حضور وزرای این دو وزارتخانه امضا شــد.به  گزارش ایســنا، صبح دیروز دوشنبه این تفاهم نامه بین 
علی اکبر محرابیان- وزیر نیرو و ســیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن تجارت، با توجه به نیاز، ضرورت و 
اهمیت تامین برق مطمئن، مستمر و پایدار بخش صنعت و معدن و تحقق اهداف توسعه ای صنعت برق به امضا 

رسید.علی اکبر محرابیان ....

رییس سازمان توسعه تجارت:

بازگشتارزبرایصادرکنندهدشواری
وهزینهدارد

قسط خانه های طرح جهش مسکن چقدر است؟

اقساط ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۵ میلیون 
با اینکه هنوز جزئیات اقساط و نرخ سود تسهیالت خانه های طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای 
مختلف توسط بانک مرکزی اعالم نشده، یک نماینده مجلس مبلغ اقساط را ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار 
تا ۵ میلیون تومان اعالم کرده اســتبه گزارش ایســنا، ثبت نام از متقاضیان واحدهای طرح جهش 
تولید و تامین مســکن هنوز آغاز نشــده و طبق وعده ها باید تا حدود یک هفته دیگر شرع شود. در 
این خصوص اقبال شــاکریـ  عضو کمیسیون عمران مجلسـ  مبلغ اقساط تسهیالت ۴۵۰ میلیون 
تومانی واحدهای این طرح که به سازندگان پرداخت می شود را بین ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تا 
۵ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۱۸ تا ۲۰ سال اعالم کرده است.شاکری این را هم گفته که در 
این خصوص از لحاظ پرداخت تسهیالت و تامین مالی مشکلی وجود ندارد و بانک مرکزی و وزارت 
راه و شهرسازی همراهی الزم را در پرداخت تسهیالت داشته باشند. همچنین در اجرای این پروژه 
از سازندگان حرفه ای و بخشهای دولتی مانند بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( استفاده می شود.درخصوص مبلغ بازپرداخت اقساط و حتی نرخ سود تسهیالت هنوز بانک 
مرکزی رقمی اعالم نکرده و رایزنی بین وزارت راه و شهرســازی با شــورای پول و اعتبار در جریان 
اســت. چیزی که تا کنون مشخص شده این است که نرخ سود تسهیالت ۱۸ درصد خواهد بود اما 
دولت بیشــترین کمک را برای دهکهای اول تا سوم از طریق صندوق ملی مسکن انجام خواهد داد. 
این کمکها می تواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیالت، زمین رایگان، خدمات مهندسی 

و عوارض صدور پروانه باشد.

رئیس جمهور در آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید دانشگاه ها:
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زیاده خواهی های جدید شرایط منطقه قفقاز را پیچیده تر 
می کند

امیرعبداللهیان ادامه داد: یک فرمت دیگر نیز از گذشــته میان 
ایران، روسیه و آذربایجان وجود داشته که این فرمت هم هدفش 
توســعه همکاری ها در ابعاد ســه جانبه بوده اســت. به هر حال 
این فرمت ها تقویت کننده گفتگوها هســتند.وی افزود: معتقدیم 
زیاده خواهی های جدید، پیچیدگی شــرایط را بیشتر می کند و 
نتیجــه آن جز بی ثباتی نخواهد بود کــه این موضوع نیز به نفع 

هیچ طرفی نیست.

اظهارات مقامات آذربایجان غیرسازنده است
وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه تمامی طرف ها باید تالش کنند 
فضای متشــنج در منطقه گسترش پیدا نکند، گفت: منطقه در 
ایــن چند ماه به اندازه کافی تنش را تجربه کرده و همه طرف ها 
باید تالش کنند که به ســمت آرامش برگــردد. البته دیالوگ ها 

و گفتگوها باید مناســب با ادبیاتی باشد که از همسایگان انتظار 
می رود و ما برخــی اظهاراتی که این روزها از مقامات آذربایجان 
مطرح می شود را غیرسازنده می دانیم.امیرعبداللهیان تصریح کرد: 
اگر با حکمت با مســائل برخورد شــود، می توانیم با دو همسایه 
خود یعنی آذربایجان و ارمنســتان مانند سایر همسایگان مسیر 
رو بــه جلویی را تجربه کنیم و امیدوار هســتیم همه طرف ها به 
حقوق بین الملل احترام بگذارند و محور اصلی گفتگوها و تمرکز 

بر همکاری سازنده باشد.

تحریک رژیم صهیونیستی، منطقه قفقاز را متشنج کرده 
است

وی با بیان اینکه برخی از اتفاقات رخ داده در منطقه نگران کننده 
است، گفت: در منطقه قفقاز تحریک رژیم صهیونیستی، مداخالت 
خارجی و حضور تروریست ها، فضا را متشنج کرده است.وزیر امور 
خارجــه درباره اهمیت کمیســیون امنیتی خــزر و نقش آن بر 
کاهش تشــنج ها در منطقه و اینکه آیا ایران این کمیســیون را 
خواهد پذیرفت؟ گفت: تأکید ما بر غیرنظامی ماندن دریای خزر 
است و آقای الوروف نیز از من خواست که حل مسئله را سرعت 
ببخشم و ما نیز پس از بازگشت به تهران، روی این موضوع، کار و 

طرف روسی را مطلع خواهیم کرد.

طرف های برجامی باید اراده خود جهت انجام تعهداتشان 
را نشان دهند

امیرعبداللهیان در خصوص بازگشــت ایران به مذاکرات وین نیز 
گفت: تاکنون ۶ دور مذاکره انجام شــده و امیدواریم که این روند 
ادامه پیدا کند. در عین حال طرف های مقابل وقت دارند با برخی 
اقدامات عملی خود، نیت و اراده برای بازگشت به تعهداتشان را به 
ما نشان دهند. چنانچه تمامی طرف ها به تعهدات خود بازگردند 
و به آنها پایبند باشند، ما نیز سریعاً این کار را انجام خواهیم داد.

وی در خصوص بحران انرژی جهان و نقشــی کــه ایران در این 
رابطه می تواند داشته باشد، اظهار داشت: همه کشورها می توانند 
بر اســاس حقوق بین الملل در حوزه انرژی همکاری های خود را 
با ایــران آغاز کنند و این همکاری ها را توســعه دهند، البته این 
همکاری ها در گذشــته وجود داشــته و اقدامات یکجانبه آمریکا 
نبایــد تأثیری بر این همکاری ها بگذارد. ایــران همواره به دنبال 
همکاری با کشورها است و در سفرمان به روسیه نیز در خصوص 
همکاری ایران و روسیه در این باره گفتگو کردیم.وزیر امور خارجه، 
مشکالت به وجود آمده در حوزه انرژی را ناشی از رفتارهای آمریکا 
با برخی تولیدکنندگان نفت و گاز دانست و افزود: اینکه قیمت ها 
در حال نزدیک شــدن به نرخ تعادل و واقعی اســت، خبر خوبی 
است زیرا طی چندین سال به طور مصنوعی قیمت ها را پایین نگه 

می داشتند. البته طبیعی است که عرضه و تقاضا نیز تعیین کننده 
نرخ واقعی باشد اما در چند سال اخیر تصمیمات سیاسی باعث شد 

که قیمت انرژی به صورت تصنعی پایین نگه داشته شود.

واردات واکسن »اسپوتنیک وی« از روسیه را ادامه می دهیم
امیرعبداللهیان در خصوص همکاری های میان ایران و روسیه برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت: در دوره جدید تالش های دولت 
گذشته برای مقابله با کرونا را سرعت بخشیدیم و در حوزه تولید 
داخلی نیز به مراحل خوبی رســیده ایم البته تالش زیادی کردیم 
که واکســن از خارج وارد شــود و تاکنون بیــش از ۷۰ درصد از 
مردم واکسینه شــده اند. تالش خود را برای ادامه واردات واکسن 
اســپوتنیک وی از روسیه ادامه می دهیم و شرکت مشترک تولید 
واکسن اسپوتنیک الیت در حال فعالیت است.وی ادامه داد: کرونا 
همچنان وجود دارد به همین دلیل باید برنامه های درازمدتی برای 
مبارزه با آن تدوین شــود. برای مردم روسیه آرزو دارم که هر چه 
زودتر پاندمی را پشــت ســر بگذارند و در همین جا تمایل دارم 
اهمیت و توسعه جهانگردی میان دو کشور را خاطرنشان کنم.وزیر 
امور خارجه گفت: دو کشور ایران و روسیه بر گسترش گردشگری 
میان دو کشور عالقه مند هســتند و باید تالش کنیم که شرایط 

برای گسترش گردشگری میان دو کشور فراهم شود.

امیرعبداللهیان:

 سخنان مقامات آذربایجان 
سازنده نیست

۲۷۶ فوتی و ۱۳۵۰۴ ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، در شبانه روز گذشته ۱۳هزار و ۵۰۴ بیمار جدید کووید-۱۹ 
در کشــور شناسایی شدند و متاســفانه ۲۷۶ بیمار نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایســنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا دیروز ۱۹ مهرماه 
۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار و ۵۰۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی شد که یک هزار و ۹۶۸ نفر از آنها بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ 
میلیون و ۷۱۶ هزار و ۳۹۴ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۷۶ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۲ هزار و ۸۶۸ نفر رسید.خوشبختانه تا 
کنون ۵ میلیون ۲۳۴ هزار و ۱۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۵ هزار 
و ۲۱۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تا کنون ۳۳ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۶۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در 
حال حاضر ۷ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۰۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۴۸ شهر در وضعیت زرد و 

۸۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 20 مهر 1400  5 ربیع االول 1443  12 اکتبر 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4744 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

رئیس مجلس:گزیده خبر

 نتیجه هر توافقی باید لغو تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران از برجام باشد
محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه ایران باید اطمینان داشــته باشد که آمریکا فشار 
حداکثری به مردم ایران را منتفی می کند، گفت: نباید توافقات صرفا روی کاغذ باشد 
بلکه باید ایران انتفاع اقتصادی داشــته باشــد.به گزارش فارس به نقل از خانه ملت، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی صبح دیروز)دوشنبه، 19 مهرماه( با 
آنداراس اییبی رئیس مجلس شورای ملی سوئیس دیدار و گفت و گو کرد.وی در این 
دیدار با اشاره به حضور برخی شرکت های سوئیسی در ایران که فعالیتشان به دلیل 
تحریم ها کاهش پیدا کرده است، یادآور شد: مطمئن هستیم ارتباطات پارلمانی میان 
مجالس دو کشور و گروه های دوستی پارلمانی می تواند به افزایش سطح همکاری ها 
به خصوص در حوزه اقتصادی و کشــاورزی که شما نیز به آن عالقمند هستید منجر 
شــود ضمن این که بخش خصوصی دو کشــور نیز باید فعال شوند.قالیباف به نقش 
ســوئیس در حوزه حافظ منافع آمریکا، کانادا و عربســتان سعودی گفت: برجام یک 
توافق بین المللی میان ایران و سایر کشورها است که به تأیید شورای امنیت و سازمان 
ملل رسید ولی آمریکایی ها در دوره ترامپ از این توافق خارج شدند و این مایه تعجب 
بود که دنیا عکس العمل خوبی مقابل این اقدام آمریکا نشان نداد و واشنگتن پس از 
خروج یکجانبه از برجام فشار حداکثری و غیرقانونی را به مردم ایران وارد کرد.رئیس 
قوه مقننه ادامه داد: در مقابل خروج آمریکا از برجام برخی کشــورها ادعای شان این 
بود که ترامپ این تصمیم را گرفته اما این حرف برای ما و افکار عمومی ایران پذیرفته 
شــده نبود و دیدیدم که که در دولت دموکرات آمریکا باز هم همان سیاست ترامپ، 
صرفا با ادبیات متفاوت دنبال شــد یعنی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.قالیباف در ادامه 
با اشــاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفت: طبق این قانون ایران باید 
اطمینان داشته باشد که آمریکا فشار حداکثری به مردم ایران در تحریم ها را منتفی 
می کند.وی اضافه کرد: طبیعتا وقتی آمریکا از برجام خارج شده، باید گام اول را هم 
او بردارد و پایبندی باید در برابر پایبندی باشد و نمی شود صرفا آنها از ایران توقعات 
برجامی داشته باشند اما خودشان آن را اجرا نکنند، ضمن این که نباید توافقات صرفا 
روی کاغذ باشــد بلکه بر اساس برجام باید تحریم ها لغو شده و ایران انتفاع اقتصادی 
داشته باشد. وی در ادامه با اشاره به تحرکات ضد ایرانی  رژیم صهیونیستی در منطقه 

یادآور شــد: معتقدیم فعالیت های این رژیم با همکاری و همراهی آمریکایی ها انجام 
می شــود و چراغ ســبز آنها را دارند که این اقدامات تأثیرات خود را بر برجام خواهد 
داشــت.قالیباف همچنین با ابراز امیدواری از اینکه ارتباطات فنی و اقتصادی بین دو 
کشور در حوزه های آب، کشاورزی و دامپروری در جریان این سفر افزایش یابد، عنوان 
کرد: ایران در سطح بین المللی آمادگی همکاری و کار کارشناسی را دارد که در این 
خصوص رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز امور مربوط به این بخش را در روابط 
بین پارلمانی پیگیری می کند. درباره موضوع گردشــگری نیز ما بســیار عالقمند به 
فعالیت و ارتقای همکاری ها هســتیم. رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان 
اینکه همزیستی مسالمت آمیز مذاهب و ادیان مختلف را در ایران می توانید ببینید، 
عنوان کرد: یهودیان، مســیحیان و زرتشیتان در مجلس نماینده دارند و اهل سنت و 
تشیع در کنار یکدیگر زندگی می کنند و نظر همگی آنها مورد توجه قرار می گیرد که 
امیدواریم شما در این سفر این موضوع را از نزدیک لمس کنید.وی با اشاره به شرایط 
کشور افغانستان عنوان کرد: چند میلیون نفر اتباع افغانستانی به دلیل مسائل امنیتی، 
غذایی، بهداشتی و درمانی به ایران مهاجرت کردند و در کشور ما اسکان داده شدند و 
به همه آنها خدمات رسانی می شود.قالیباف اضافه کرد: ایران با وجود همه فشارهای 
اقتصادی و تحریم های غیرقانونی آمریکا میزبان مهاجران افغانستانی بوده و هست و 
در حالی که خدمات رســانی به حدود 3 میلیون تبعه افغانستانی که به اندازه نیمی 
از جمعیت ســوئیس هستند، سالی چند میلیارد دالر برای ما هزینه دارد، اما سازمان 
های حقوق بشری و کمیساریای عالی سازمان ملل هیچ کمکی به ایران برای حمایت 
از مردم مظلوم افغانستان نکرد.رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه تأکید کرد: 
اگر به موضوع افغانستان توجه نشود در آینده نزدیک شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم 
بود که حتما آثار آن تا اعماق اروپا و آمریکای شمالی خواهد رفت ولی متأسفانه هیچ 
توجهی به آنها نمی شود لذا تصور می کنم سوئیس با توجه به سابقه ای که در حوزه 
بشردوســتانه دارد نباید لحظه ای از کمک دریغ کند. ما نیز با توجه به 900 کیلومتر 
مرز مشترک با افغانســتان تا جایی که بتوانیم به آنها کمک خواهیم کرد.وی  تاکید 
کرد: معتقدیم شکل گیری دولت آینده افغانستان باید با حضور همه قومیت های این 

کشور باشد در غیر این صورت نمی تواند امنیت و توسعه را برای آن متصور شد و همه 
کشورهای همســایه و اروپایی نیز باید با همین دیدگاه حرکت کنند و اراده سیاسی 
دنیا در منطقه باید این باشد که همه قومیت های افغانستان در دولت سهیم باشند تا 
امنیت برقرار شود ضمن آن که دخالت نظامی نیز بی نتیجه است. قالیباف در ادامه با 
اشاره به ادامه دار بودن فعالیت های ایران در حوزه سفارت و کنسولگری در افغانستان، 
بیان داشــت: مرزهای کشور ما با افغانســتان باز بوده و کمک های غذایی، بهداشتی، 
دارویی و سوختی ادامه دارد تا مانع یک فاجعه انسانی شویم.آنداراس اییبی نیز در این 
دیدار با اشاره به نقش میانجی گر سوئیس میان آمریکا و ایران از سال 1980، گفت: با 
مطالعاتی که درباره ایران داشتم می دانم تاریخ غنی، مردمی باهوش و فرهنگی واالیی 
دارید که زمینه را برای توسعه روابط فراهم می کند.وی در ادامه با بیان اینکه ترامپ 
در برجام تصمیم غلطی گرفت که باید راهکاری برای آن یافت، عنوان کرد: رفاه مردم 
و توســعه روابط اقتصادی دوجانبه و بین المللی بســیار حائز اهمیت است و معتقدم 
کشورهای ما ظرفیت های زیادی در حوزه های مختلف برای توسعه همکاری ها دارند 
که می توان آن را از کشاورزی و حل بحران آب آغاز کرد به خصوص که کشور ما آب 
فراوانی دارد.اییبی در ادامه با اشــاره به فعالیت خود در حوزه کشاورزی بیان داشت: 
امنیت غذایی برای کشور ما به عنوان یک مسأله مهم است که با همکاری می توان این 
مســائل را برطرف کرد.وی به فعالیت خود در حوزه کشاورزی و دامپروری اشاره کرد 
و افزود: من یک شــرکت توریستی نیز دارم و می دانم بسیاری از افراد عالقمند سفر 
به ایران هســتند که این موضوع دوجانبه بوده و به نفع دو کشور است.اییبی در ادامه 
با بیان اینکه نمی دانســتم چند قوم، مذهب و زبان مختلف در ایران در کنار یکدیگر 
زندگی می کنند اظهار داشت: از اینکه شما به پناهندگان امکان حضور در ایران داده 
اید و آنها در امنیت به ســر می برند از شما سپاســگزارم.رئیس مجلس شورای ملی 
سوئیس در ادامه با اشاره به صنعت گردشگری بیان داشت: البته در شرایط کرونا قرار 
داریم اما مردم زیادی عالقه مند به سفر به ایران هستند لذا درخواست دارم برای سال 
2023 یک گروه 50 نفره از عالقمندان به حوزه کشــاورزی و فرهنگی را به سوئیس 

اعزام کنید و سفارت تهران در برن نیز با ما ارتباط بیشتری داشته باشد.

واکنش رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران 
نسبت به انفجار مسجد سید آباد شهر قندوز

رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در بیانیه ای با محکوم 
کردن انفجار مســجدی در قندوز افغانستان اظهار امیدواری کرد که با همت و 
پیگیری مجدانه مقامات و مسئوالن کشور افغانستان، مجازات طراحان و عاملین 
این جنایت به سرعت و با جدیت دستور کار قرار گیرد و از تکرار آن جلوگیری 
شود.به گزارش ایسنا، متن پیام  سرلشکر پاسدار محمد باقری به این شرح است: 
جنایت تروریستی و ضد بشری انفجار مسجد سید آباد شهر قندوز در در شمال 
شرقی افغانستان در حین برگزاری نمازجمعه که منجر به شهادت و مجروحیت 
صدها تن مســلمانان نمازگزار و مظلوم افغانستانی گردید ،  بار دیگر نشان داد 
خطر تروریسم تکفیری تولیدشــده در اتاق های فکر نظام سلطه و صهیونیسم 
جهانی و سازمان های جاسوسی قدرت های استکباری همچنان امت اسالمی به 
ویژه ملت هایی که با مقاومت و پایداری فرار  شیطان بزرگ و امریکای تروریست 
و جنایتکار از سرزمین های خود را رقم زده اند ؛ هدف قرار می دهد .این مصیبت 
بزرگ و هشــدار دهنده که اندوه و تاثر مســلمانان جهان بلکه آحاد بشریت را 
موجب شــد ، اهمیت وحدت ، امنیت و ثبات در بالد اسالمی به ویژه در کشور 
دوست و همسایه افغانســتان را مورد تاکید قرار می دهد و در این راستا انتظار 
اســت در آینده نزدیک شکل گیری دولتی فراگیر به پاکسازی این کشور از لوث 
وجود پلید و خبیث تروریست های عجیرشده دشمنان اسالم و تحکیم امنیت و 
آرامش عمومی و بازگشت زندگی عادی مردمان رنجدیده، شریف و مجاهد این 
سرزمین منتهی شود.این جنایت هولناک را شدیداً محکوم و با تبریک و تسلیت 
شــهادت مظلومانه شهدای گرانقدر این حادثه به خانواده هائ داغدار و مصیبت 
دیده و آرزوی شــفای عاجل مجروحین و مصدومین حادثه؛ همصدا با آزادگان 
و حق طلبــان عالم امیدواریم با همت و پیگیری مجدانه مقامات و مســئوالن 
کشور افغانســتان، مجازات طراحان و عاملین این جنایت ددمنشانه  به سرعت 
و با جدیت دســتور کار قرار گرفته و تمهیدات الزم برای پیشگیری از تکرار این 

فجایع غم بار صورت پذیرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:
در حوزه بالگردی و سیستم پیچیده پهپاد به 

دستاوردهای مهمی رسیده ایم
امیر سرتیپ حیدری با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در اوج قدرت و آمادگی 
رزمی اســت گفت: در حوزه بالگردی و سیستم پیچیده پهپاد به دستاوردهای 
مهمی رســیده ایم.به گزارش ایســنا به نقل از ارتش، امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در آیین افتتاحیه شانزدهمین دوره رزم 
مقدماتی نخبگان وظیفه کشوری )ذخیره های نظام( که در مرکز آموزش 01 
شهدای وظیفه نزاجا برگزار شد، گفت: امروز نیروی زمینی ارتش، نهضت روی 
پای خود ایســتادن را در تمامی ســطوح نهادینه کرده است.وی با بیان اینکه 
نیــروی زمینی ارتش در اوج قدرت و آمادگی رزمــی و توان دفاعی قرار دارد 
افزود: نیــروی زمینی ارتش در حوزه طراحی و ســاخت تجهیزات و قطعات 
نظامی به جایگاه بســیار مطلوبی رســیده اســت، امروز آنچه را که در حوزه 
تجهیزات نیاز داشــته باشــیم با حضور جوانان مومن و متخصص در سازمان 
تحقیقات و جهاد خودکفایی و صنعت دفاعی کشور تولید و به چرخه دفاعی در 
خواهیم آورد.امیر سرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به توانمندی نیروی انسانی 
تاکید کرد: کشــوری که دارای نیروی انسانی نخبه و دانشمند باشد به عنوان 
قدرتمندترین کشــور در دنیا محسوب می شود.وی با اشاره به ساختار نیروی 
زمینی ارتش تصریح کرد: رســته های مختلفی در نیروی زمینی ارتش وجود 
دارد کــه زنجیره های اقتدار دفاعی و امنیتی را تشــکیل می دهد و این اراده 
پوالدین، با حضور در مناطق مختلف کشور از جمله حضور در مرزها محصولی 
بــه نام امنیت را تولید کرده و به ارمغان آورده اســت.امیر ســرتیپ کیومرث 
حیدری به نقش موثر نیروی زمینی ارتش در مقابله با ویروس منحوس کرونا 
پرداخت و افزود: 28 بیمارســتان و 12 هزار کادر درمان و تقدیم 10 شــهید 
واالمقــام نمونه بارز حضور و عملکرد موثر این نیــرو در مقابله با این ویروس 
ناشناخته بود.وی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در حوزه بالگردی و پهپاد 
به قابلیت های مهمی دســت یافته است خاطرنشــان کرد: بزرگترین ناوگان 
بالگردی را در ســطح منطقه داریم، امروز بالگردهای ما به مجهزترین دوربین 
های دید در شب و موشک های نقطه زن مجهز هستند، در حوزه پهپاد نیز به 
دستاوردهای مهمی دست یافته ایم، در مقطع کنونی در حوزه پهپاد های رزمی 
و شناسایی به خودکفایی رسیده ایم.امیر سرتیپ کیومرث حیدری ادامه داد: 
در کسب دستاوردهای علمی به خصوص در حوزه دفاعی، سازمان تحقیقات و 
جهاد خودکفایی و مرکز تولید و بهینه سازی شهید زرهرن نزاجا از افراد نخبه 

و متخصص استفاده بهینه می کند.

سرلشکر سالمی:
 بسیج اعتماد به نفس ملی ایجاد می کند

فرمانده کل ســپاه گفت: بسیج قله های جدید را فتح می کند و اعتماد به نفس 
ملی ایجاد می کند.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم، سرلشکر حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
بنیاد تعاون بسیج گفت: الحمداهلل نمایشگاهی که امروز دیدیم نسبت به نمایشگاه 
دوره قبل نشــان دهنده قدم های بلند و پیشرفت های ارزشمندی در حوزه های 
فناوری، تدوین کتب آموزشــی برای دانش آموزان، رســانه، فناوری ارتباطات و 
اطالعات، گردشــگری، سامانه های نقل و انتقاالت و ترابری است.وی افزود: همه 
اینها نشان می دهد که بسیج به صورت هدفمند در حوزه فرهنگی، رسانه خدمات 
اجتماعی،فناوری و علم پیشــرفت های بسیار بزرگی را طراحی کرده و گام های 
اولش را خیلی خوب برداشــته است، همچنین جوانان خیلی خوب، هوشمند و 
بااستعدادی را جذب کرده است.فرمانده کل سپاه با بیان این که پیمودن این مسیر 
ها خیلی مهم است، خاطرنشان کرد: نقطه شروع هر مسیر مهم است، هیچ مسیر 
طوالنی بدون برداشتن اولین قدم ها تعیین نمی شود این مسیرها هم بدون توقف 
است و نقطه توقف ندارد و راه و طریق است.سرلشکر سالمی تصریح کرد: شاهد 
این هستیم که بسیج با نمادهای نوشوندگی، پیشرفت های به روز و قرار گرفتن 
در لبه های مدرن بودن در حوزه علم، فناوری، تجارت و صنعت پیش می رود که 
این ارزشــمند است.وی با اشاره به این که بسیج حوزه های خدمات اجتماعی را 
هم ان شااهلل به مرور و با گسترش کمی و کیفی فتح خواهد کرد، یادآورشد: البته 
ما قصدمان این نیســت که یک انحصار در کشور تولید کنیم. فرمانده کل سپاه 
بسیج را موتوری محرک دانست و گفت: بسیج مثل پیشران عمل کرده و سبک 
می سازد و مدل تولید می کند.سرلشکر سالمی هدف اصلی را تولید مدل خواند 
و گفت: بسیج باید مدل یک نقش بشود و آن نقش هم تلفیق ارزش های اسالمی 
با واقعیت های میدانی است که بتواند این نقش را به عنوان یک الگو معرفی کند.

وی با تاکید بر این که قصدمان این نیســت که تمام فضای کشور را ما با بسیج 
در اختیار بگیریم، ادامه داد: بسیج خط شکن است و مرزهای جدید را مدام تغییر 
می دهد. بسیج قله های جدید را فتح می کند و اعتماد به نفس ملی ایجاد می کند.

سرلشکر سالمی در پایان افزود: هدف بسیج این است که در این عرصه تحریم ها 
نشــان بدهد که هیچ چیزی مانع از پیشرفت کشورمان نمی شود و الحمدهلل این 

نمایشگاه هم تا یک حدود زیادی این قابلیت ها را به اثبات می رساند.

دریادار ایرانی گفــت: به دنبال تقویت 
و گســترش پایگاه های خود در سطح 
اقیانوس ها هســتیم.به گزارش گروه 
دفاعی خبرگزاری تسنیم، امیر دریادار 
شهرام ایرانی صبح دیروز در نشست با 
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار 
داشت: بیش از 90 درصد تجارت ایران 
از طریق دریا انجام می شــود و نیروی 
دریایی تنها نیرویی اســت که فراتر از 
مرزهای کشور فعالیت دارد و توانسته 
در دیپلماســی دریایــی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی اثرگذار باشد.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
گفــت: مأموریت مهــم تأمین امنیت 
اسالمی  جمهوری  اقتصادی  شــاهراه 
ایران در دورترین نقطه دریاها از زمان 
دفاع مقدس تا امــروز بر عهده نیروی 
دریایی بوده و در آینده هم ادامه خواهد 
داشت و هیچ تهدیدی ما را از مسیر و 
مأموریتی که داریم بازنداشته و نه تنها 
عقب نرفتیم بلکــه جلوتر نیز رفته ایم.

ایرانی تاکیــد کرد: امــروز نیز اگر در 
افتاده،  اتفاقاتی  بین المللی  صحنه های 
حضور نــاو گروه های نیــروی دریایی 
باعث کمک به عزیزانمان در سیاســت 
خارجی کشــور شده است. تاکید کرد: 
اما آنچه محور اصلی است این است که 
خودمان را به طور حتم به روز نگه داریم 
و یکی از هدف گذاری ها این است که از 
ظرفیت استان همیشه قهرمان بوشهر 
که اســتانی دریایی و استعمارســتیز 
است، استفاده کنیم.وی درباره ارتقای 

توان دریانــوردی نیروی دریایی ارتش 
اضافه کرد: در این راســتا در هر نقطه 
آبی دنیا که فرمان صادر شــود بااقتدار 
حاضر می شویم و به لطف خدا ظرفیت 
آن نیز وجــود دارد و قطع به یقین به 
دنبال تقویت و گســترش پایگاه های 
خود در ســطح اقیانوس ها هســتیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی گفت: امروز نیروی دریایی با 
بهره گیری از توان دانش داخلی توانسته 
تجهیزات خود را تأمین کند و در عمق 
دریا مأموریتی که در طول هشت سال 
دفاع مقدس انجام داد را همچنان ادامه 
اسکورت  امروز  اضافه کرد:  دهد.ایرانی 
شــناورها باهمت ناو گروه های نیروی 
دریــای ارتش بااقتدار انجام می شــود 
به  و نفتکش های جمهوری اســالمی 
سمت لبنان با اسکورت نیروی دریایی 

در دل دریاها انجام شد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر نیز ناوگروه 
هفتاد و هشتم نیروی دریایی ارتش در 
قالــب دو فروند ناوشــکن در محدوده 
خلیج عدن و دریای سرخ مستقر است 
و مشغول اسکورت شناورهای نفتکش 
به سمت کانال ســوئز هستند.فرمانده 

نیروی دریای ارتش جمهوری اسالمی 
گفــت: در زمان حاضر اســکورت ناو 
گروه های نیروی دریایی تا دهانه کانال 
ســوئز انجام می شــود.وی یادآور شد: 
هرچند آنها برای اینکه ما را بترسانند 
در محدوده خلیج عدن رزمایش انجام 
دادند اما به لطف خدا هر روز ناوشکن 
نیروی دریایی ارتــش در خلیج عدن 
حضــور می یابــد و پرچــم جمهوری 
اسالمی را به اهتزاز درمی آورد و بااقتدار 
دور می زنــد و وقتــی نفتکــش عبور 
کرد بازمی گــردد و نفتکش دیگری را 
اســکورت می کنند.ایرانی گفت: امروز 
فعالیت نیروی دریایی به سمت دریای 
عمان گســیل پیدا کرده است و بخش 
عمده ای از همکاران ما که در بوشــهر 
مستقر بودند از نظر عملیاتی امروز در 
سواحل مکران مستقر هستند، هرچند 
حوزه مأموریتی آنها بسیار سخت است 
و این منطقه به آن صورت مطلوب در 

مسیر پیشرفت قرار نگرفته است.
وی یادآور شد: آنچه تاکنون در منطقه 
مکــران انجام شــده از نعمت حمایت 
رهبر معظــم انقالب برخوردار اســت 
که چراغ راه ما بوده و ســعی کرده ایم 

فرامین ایشــان را به درستی عملیاتی 
و بــه نتیجه برســانیم.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش عنوان کــرد: هدف این 
اســت که دل رهبر معظــم انقالب را 
شــاد کنیم و آرامش خاطری در حوزه 
دریا داشته باشند و بدانند فرزندانشان 
بــا سخت کوشــی و والیت مــداری با 
بهره گیــری از تخصــص الزم در دریا 
حضوری مقتدرانه دارند و همان طور که 
تاکنون توانستیم دشمن را از محدوده 
خلیج فارس و دریای عمان بیرون کنیم 
از محــدوده اقیانوس هنــد نیز خارج 
کنیم.وی ادامه داد: استان بوشهر برای 
نیروی دریای افتخارات زیادی داشــته 
اســت و این پایــگاه در جنگ با انجام 
عملیات های مختلفی از جمله عملیات 
مروارید و درهم شکستن نیروی دریایی 
دشمن در روزهای نخست آغاز جنگ 
سرنوشت ســاز عملکــرد و خاطرات و 
پایگاه همــواره در  ایــن  تأثیرگذاری 
تاریخ این کشــور به یــادگار می ماند.

ایرانی اضافه کرد: اســتان بوشهر همه 
سرنوشت ساز بوده و در مقابل استعمار 
و اســتکبار مردانه ایستادگی کردند و 
امروز نیز ما وامــدار همان مردانگی ها 
و شجاعت ها هســتیم و با شعار راه ما 
راه حسین )ع( ادامه دهنده راه شهدای 
این سرزمین هستیم.وی گفت: به زودی 
در اســتان توانمند بوشــهر خبرها و 
اتفاق های خوبی در حوزه دریا به نظام 
تقدیم خواهیم کرد و تالش می شود از 

این توانمندی بهره الزم بگیریم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش: 
به دنبال گسترش پایگاه های خود 

در سطح اقیانوس ها هستیم

رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکــه در روزهای آینده 
بخشــنامه ای را برای ســاماندهی ممنوع الخروجی ها 
صادر می کند از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی 
خواســت که بر روند ممنوع الخروجی ها نظارت داشته 
باشند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه 
قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
جلسه صبح دیروز )دوشنبه 19 مهر( شورای عالی قوه 
قضائیه با محکومیت حادثه تلخ و مصیبت بار انفجار در 
مسجد منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان که به 
جان باختن جمع زیادی از مؤمنین نمازگزار منجر شد 
از مسئوالن این کشور همسایه و برادر خواست که هر 
چه ســریع تر عاملین این فاجعه بزرگ را شناسایی و با 
آنها برخورد عبرت آموز داشته باشند.رئیس قوه قضائیه 
با تسلیت شــهادت جمعی از شیعیان نمازگزار در این 
حادثه و ابراز همــدردی با مجروحان و مصدومان ابراز 
امیدواری کرد مسئوالن و مردم افغانستان اجازه ندهند 
کشورشان جوالنگاه تروریست ها و تکفیری ها و کسانی 
شــود که مرتکب این گونه جنایات ننگین می شــوند.

حجت االســالم محســنی اژه ای با بیان اینکه آمریکا با 
شکســت خفت بار بعد از 20 سال از افغانستان خارج 
شــده و با تالش برای برهــم زدن امنیت و آرامش در 
این کشور توسط تفاله هایش همچون داعش می خواهد 
از مردم مســلمان انتقام بگیرد، از مجامع بین المللی و 
مدعیان حقوق بشر خواســت که با برخورد مناسب با 
عوامل جنایات تروریستی اجازه ندهند بیش از این نزد 
آزادی خواهان جهان رسوا شوند.رئیس عدلیه همچنین 
به معاونت بین الملل و ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه 

مأموریت داد هر چه زودتر این موضوع را از طریق طرح 
دعوای حقوقی در مجامــع بین المللی پیگیری کنند.

حجت االسالم محســنی اژه ای با تبریک هفته نیروی 
انتظامی برای همه فرماندهان و کارکنان زحمتکش این 
نیرو به ویــژه بخش هایی که مأموریت های آنها مرتبط 
با دستگاه قضائی اســت، آرزوی توفیق روزافزون کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشــاره به نامگذاری روز بیســتم 
مهرماه به عنوان »روز ملی کاهش آثار بالیای طبیعی« 
اظهار داشت: اگر مسئوالن ذیربط اقدامات الزم را برای 
پیشــگیری از حوادث انجام دهند و یا در بروز حوادثی 
چون ســیل و زلزله که با وجود امکانات روز بسیاری از 
آنها قابل پیش بینی است، به موقع عمل کنند می توان 
از بسیاری خسارت های مادی و انسانی پیشگیری کرد.

محسنی اژه ای افزود: در سال های اخیر بویژه با اقداماتی 
که بخش های مختلف قوه قضائیه در آســیب شناسی 
حوادث ناشــی از بالیای طبیعی داشــتند معلوم شد 
که اگــر برخی اقدامات بازدارنده انجام شــود می توان 
آســیب ها و تبعات بالیای طبیعی را کاهش داد که از 
همه مسئوالن ذیربط بویژه دولت انتظار می رود به این 
موضوع توجه داشته باشند.رئیس قوه قضائیه در بخش 
دیگری از سخنانش با اشــاره به ممنوع الخروج کردن 
افراد توسط برخی دستگاه ها از جمله سازمان مالیاتی و 
بانک ها و برخی مراجع قضائی اظهار داشت: آمار کسانی 
که ممنوع الخروج می شوند زیاد نیست اما کم هم نیست 
و این مسئله باعث بروز مشکالتی برای مردم شده است.

اژه ای افزود: اول باید معلوم شــود که کدام دستگاه ها 
اجازه دارند افراد را ممنوع الخروج کنند و چه کسانی و 

برای چه مدتی باید ممنوع الخروج شوند و اینکه به مردم 
بدون هیچ توجیه قانونی اعالم نشود که ممنوع الخروج 
شده اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار 
است.وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع الخروج می شود 
که بعداً معلوم می شــود ضرورتی بــرای این کار نبوده 
و مشکل دیگر این اســت که حتی برخی افراد با آنکه 
قانــون تصریح کرده حکــم ممنوع الخروجی پس از ۶ 
ماه بالاثر می شــود باز هم با وجود پرداخت مالیات ها، 
تســویه با بانک ها و یا صدور قــرار منع تعقیب و پایان 
دوره محکومیت همچنان ممنوع الخروج هســتند و به 
این مســئله توجهی نمی شود.رئیس قوه قضائیه اظهار 
داشــت: در دوران ریاســت آیت اهلل یزدی در دستگاه 
قضا مقرر شــده بــود که ممنوع الخروجــی از مجرای 
دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور 
کامل رعایت شود.محســنی اژه ای گفت: با این وجود 
در روزهای اخیر یکی از مســئوالن از استان بوشهر با 
وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد 
ســفر به خارج از کشور را داشته اما در فرودگاه متوجه 
شده که ممنوع الخروج است.رئیس دستگاه قضا با بیان 
اینکه در روزهای آینده بخشنامه ای را برای ساماندهی 
ممنوع الخروجی هــا صــادر خواهد کرد از دادســتان 
کل کشــور و ســازمان بازرسی خواســت که بر روند 
ممنوع الخروجی ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط 
آن رعایت شود.محســنی اژه ای همچنین از دادستان 
انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه 
مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می کنند 

برخورد کند.

رئیس دستگاه قضا اعالم کرد؛

صدوربخشنامهبرایساماندهیممنوعالخروجیها
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گزیده خبر  تکرار تجربه یونان با چاشنی تورم

ابربحرانی به نام صندوق های بازنشستگی 
یک کارشــناس اقتصادی گفت: صندوق های بازنشستگی ما به دالیل مختلف در وضعیتی 
هســتند که در عین نارضایتی بازنشستگان، درآمدهایشان کفاف هزینه های فزاینده آنها را 
نمی دهد و این ما را به جایی می رساند که اسم مسئله را بحران نگذاریم؛ ابر بحران است که 
ما را تهدید می کند.اقتصادآنالین - سیده زهرا محمودی؛   بحران صندوق های بازنشستگی 
به عنوان یکی از بحران های اساســی اقتصاد ایران شناخته می شــود و برای این بحران از 
اصطالح یونانیزه شــده نیز استفاده می کنند؛ اقتصاد آنالین، در مصاحبه ای با محمدحسین 
مرادی، کارشــناس اقتصادی، به بررسی اینکه آیا اساسا بحرانی وجود دارد یا خیر؟، معنای 
این بحران چیســت و چرایی ایجاد آن پرداخته اســت که در ادامه مشروح این مصاحبه را 
خواهید دید.وی در پاسخ به این سول که معنای یونانیزه شدن چیست، اظهارکرد: اصطالح 
یونانیزه شــده گویای تجربه مسئله ای در خصوص ناتوانی در پرداخت تعهدات بازنشستگی 
اســت که یونان پیشــتر با آن مواجه شد و مســئله آن هم کمبود نقدینگی برای پرداخت 
تعهدات بازنشستگی بود که در نتیجه این موضوع، این کشور مجبور به استقراض خارجی 
ســنگین شد و در نهایت نیز چاره ای نداشت جز اینکه جزایر کشورش را به فروش برساند. 
مســئله اصلی ما در ایران از منظر اقتصادی، از یکسو بحث باال بودن تعهدات صندوق های 
بازنشستگی و از سوی دیگر، پایین بودن درآمدها است. مرادی افزود: البته این موضوع تنها 
مختص به یونان و یا ایران نیست و در کشورهای دیگر هم نمونه آن بوده است؛ مثال جلیقه 
زردهای فرانســه که یکی از بحث های مهم آن ها، مسئله صندوق های بازنشستگی بود؛ این 
کشــور مجبور به اجرای اصالحاتی چون افزایش ســن بازنشستگی شده بود و این موضوع 
اعتراضات اجتماعی را به بار آورد. صندوق های ما به دالیل مختلف در وضعیتی هستند که 
درآمدهایشان کفاف هزینه های فزاینده آنها را نمی دهد و این ما را به جایی می رساند که اسم 
مســئله را بحران نگذاریم؛ ابر بحران است که ما را تهدید می کند. این کارشناس اقتصادی 
در رابطه با صندوق های بازنشســتگی حال حاضر کشور توضیح داد: در کشور ۱۸صندوق 
بازنشستگی داریم. ۴صندوق زیر مجموعه وزارت رفاه است؛ سازمان تامین اجتماعی، صندوق 
بازنشستگی کشوری، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی کارکنان 
فوالد. بقیه در ذیل دستگاه های مختلف هســتند. مثال صندوق تأمین اجتماعی نیروهای 
مسلح در ذیل وزارت دفاع، صندوق بازنشستگی کارکنان هما، کارکنان صداوسیما، کارکنان 
وزارت نفت، بانک ها و... نمونه هایی از آنها است. بین این صندوق ها، ۷۵درصد پوشش توسط 
ســازمان تامین اجتماعی انجام شده است و بعد از آن هم صندوق بازنشستگی کشوری با 
حدود ۱۱درصدقرار دارد. حجم باالی پوشش این دو صندوق نگاه ها را به آنان دقیق تر کرده 

است؛ اما باقی صندوق ها نیز مشکالتی دارند.

نشانه های وجود بحران در صندوق های بازنشستگی چیست؟
محمدحســین مرادی با اشاره به این موضوع که ۳نشانه داریم که در این صندوق ها بحران 
وجود دارد، تصریح کرد: کسری نقدینگی، باال بودن ارزش فعلی تعهدات آینده )NPV( و نیز 

مسئله کاهش نسبت پشتیبانی، حاکی از وجود بحران در این صندوق هاست. 

کسری نقدینگی باال
مرادی در مورد نشــانه اول گفت: کسری نقدینگی شدید یعنی برخی از صندوق های مهم 

ما ورشکســته هستند و درحال حاضر نمی توانند تعهدات خود را با منابع داخلی، نسبت به 
بازنشســته ها انجام دهند. منظور به طور خاص چهار صندوق بازنشســتگی کشوری، ساتا 
)ســازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(، صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد و صندوق 
بازنشســتگی کارکنان وزارت اطالعات است. این چهار صندوق به معنای واقعی ورشکسته 
هستند. در واقع این صندوق ها، قرار بوده با درآمد حاصل از دریافت حق بیمه در زمان جوانی 
صندوق )که تعداد بازنشستگان بسیار اندک بوده و هزینه های پرداخت مستمری نزدیک به 
صفر بوده است( سرمایه گذاری کرده و با سود حاصل از این سرمایه گذاری، بخش مهمی از 
حقوق بازنشســته های خود را بدهند و در ادامه و با افزایش تعداد مستمری بگیران، الباقی 
هزینه ها از طریق حق بیمه ی پرداختی نســل فعلی تأمین شود)سیستم Pay As You Go یا 
PAYG(؛ اما به دلیل کاهش شدید تعداد بیمه پردازان و افزایش تعداد مستمری بگیران در 
اثر تغییرات جمعیتی و همچنین ناکارآمدی در استفاده از سرمایه ی اولیه؛ درحال حاضر این 
صندوق هــا در حال تغذیه از بودجه عمومی دولت هســتند و برای آنها ردیف بودجه دیده 
شده است؛ در حالی که بنا نبود به این نحو بودجه های هنگفت برای این صندوق ها در نظر 
گرفته شود.همانطور که مشاهده می کنید در سال های اخیر، میزان وابستگی این صندوق ها 
به بودجه عمومی دولت در حال افزایش اســت و بودجه های این صندوق ها در حال نزدیک 
شدن به بودجه در نظر گرفته شده به یک وزارتخانه بوده و این امر بسیار خطرناک است که 
بخواهیم معادل بودجه یک وزارتخانه، به صندوق ها کمک کنیم. از ســوی دیگر، این روند 
نیز هر ساله در حال افزایش است؛ الزم به یادآوری است که این اعداد بدون اعتبارات طرح 
متناسب سازیحقوق بازنستشگان است و اگر اعتبارات این طرح ها را هم حساب کنیم، ارقام 
تغییر خواهند کرد. این کسری نقدینگی وحشتناک است و پیش بینی  های اولیه حاکی از آن 
است که اگر روند کنونی تداوم یابد؛ باتوجه به افزایش مستمری بگیران و کاهش بیمه پردازان، 
این وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.وی ادامه داد: پیش بینی های اولیه نشان از آن است 
که شــاید پس از ســال ۱۴۳۰، میزان وابستگی صندوق های بازنشتگی به حدود ۵۰درصد 
بودجه عمومی برسد و اگر این پیش بینی تحقق یابد، وضعیت نگران کننده خواهد شد. یونان 
هم به همین بال مبتال شد؛ اما چون آنها در اتحادیه اروپا هستند، اجازه چاپ پول ندارند؛ لذا 
مجبور به فروش جزیره و... شدند که در ایران درحال حاضر این مانع وجود ندارد؛ در نتیجه ما 
یونانیزه به معنای مرسوم نخواهیم شد و تورم و ابر تورم است که ما را درگیر خود خواهد کرد. 

باال بودن ارزش فعلی تعهدات آینده
به گفته محمدحسین مرادی، نکته دوم، پایین بودن ارزش فعلی مزایای بازنشستگی یا ان 
پی وی اســت؛ یعنی اگر ما بخواهیم بفهمیم وضع یک صندوق به چه شکل است، به زبان 
ســاده شــده همه درآمدها و نیز تعهدات آینده صندوق به نرخ روز را حساب و نتیجه را از 
یکدیگر کم می کنیم. این کارشناس اقتصادی، اضافه کرد: صندوق بین المللی پول، این رقم 
را برای تامین اجتماعی در سال۲۰۱۷ برای یک افق ۶۰ساله حساب کرده و قریب به منفی 
۲.۲ برابر GDP بوده است. یعنی تامین اجتماعی در آن سال به اندازه ۲.۲ برابر تولید ناخالص 
داخلی، بدهی داشــت. که عدد هنگفتی اســت و با نرخ امروز به حدود ۱۲ میلیون میلیارد 
تومان خواهد رسید که در توان اقتصاد ما نیست که چنین ارقامی را تامین کند. وی با بیان 
اینکه کارشناســان خود صندوق بازنشستگی کشــوری نیز این رقم را در صندوق محاسبه 

کردند و گفتند حــدود ۱۰۰۰همت ان پی وی صندوق در ۶۰ســال آینده خواهد بود، به 
اقتصاد آنالین گفت: این ارقام و اعداد بدین دلیل بیان می شود که برخی مدیران یا سیاسیون 
ما می گویند سازمان تامین اجتماعی ورشکسته نیست. درست است که االن سازمان تامین 
اجتماعی از بودجه ی عمومی کشور کمکی دریافت نمی کند؛ اما بنابر محاسبات یاد شده، این 
ســازمان در ۶۰سال آینده حدود ۱۲ میلیون میلیارد بدهی دارد و نه تنها ورشکسته است 
که وضعیت آن از شرایط بحرانی هم گذشته و نیازمند اقدامات اورژانسی برای کنترل رشد 
هزینه هاست. این صندوق ۱۳میلیون بیمه پرداز و حدود ۳ونیم میلیون بازنشسته دارد؛ پس 
از بازنشستگی این افراد، چه کسی پاسخگویشان خواهد بود؟مرادی با توضیح این موضوع که 
نسبت پشتیبانی تعداد بیمه شده های اصلی را بر تعداد پرونده های مستمری بگیران تقسیم 
می کند، اظهارکرد: این نسبت به ما می گوید که چند نفر به این صندوق پول می دهند و چند 
نفر پول می گیرند؛ هر چه این نسبت پایین باشد یعنی وضع صندوق بدتر است. با بررسی 
این رقم برای صندوق های مختلف به نتایج جالبی نمی رسیم. برای مثال، در یک سیر نزولی، 
سازمان تامین اجتماعی از ۶.۸۲ در سال۸۸، به ۴.۵۹ در سال۹۸ رسیده است یعنی به ازای 
یک بازنشسته، ۴.۵بیمه پرداز داریم؛ این در حالی است که رقم باید به پنج و یا بیشتر نزدیک 
باشد.این کارشناس اقتصادی، در تکمیل گفته های قبلی خود توضیح داد: وقتی عدد به زیر 
پنج بیاید، یعنی صندوق وارد فاز بحران می شود که از سال۹۷ سازمان تامین اجتماعی، به 
زیر ۵ آمده و شرایط بحرانی را تجربه می کند. در توضیحاتی بیشتر، این رقم برای صندوق 
بازنشستگی کشوری ۰.۷ است یعنی به ازای هر ۱۰بازنشسته، ۷بیمه پرداز داریم و از آنجایی 
که بازنشســته حقوق کامل می گیرد، یعنی منابع ما کمتر از مصارف ماســت و این نسبت 
پشتیبانی میزان وابستگی به بودجه را تایید می کند. همچنین رقم یادشده، برای کارکنان 
صنعت نفت ۱.۴۶، برای کارکنان هما ۰.۲۹، برای شــهرداری و کارکنان فوالد ۰.۱۱ است؛ 
این ارقام نگران کننده بوده و نشان می دهد صندوق های ما توانایی ندارند با پول بیمه پرداز، 
حقوق بازنشسته را بدهند و از سازمان مادر تغذیه می کنند.مرادی ادامه داد: مثال صدا و سیما 
برای حقوق بازنشسته ها در سال حدود ۲هزار میلیارد تومان هزینه می کند. از این رقم حدود 
۴۰درصد از منابع داخل خود صندوق تامین می شود و ۶۰درصد آن از سازمان مادر تعذیه 
می شود. یعنی ۱۲۰۰میلیارد تومان. این ارقام هم در بودجه دیده نمی شود. زیرا خود سازمان 
صدا و ســیما بودجه را بدین شــکل خرج می کند. وضعیت هما هم به همین شکل است و 

بودجه از شرکت مادر یعنی ایران ایر، دریافت می شود.

چرا این بحران گریبان گیر صندوق ها شد؟
وی در پاســخ به پرســش پایانی که چرا صندوق ها با این بحران مواجه شدند، توضیح داد: 
این مســئله نشــات گرفته از عوامل مختلف چون تغییرات جمعیتی، ایجاد تعهدات توسط 
دولت برای صندوق ها و عدم پرداخت ســهم دولت در ایــن صندوق ها بوده و بحث بعدی 
سرمایه گذاری ناکارآمد و غیربهینه این صندوق ها و نیز نبود نهاد ناظر بوده است. اما مسئله 
مهم دیگر که نقش موثری در ایجاد بحران داشــته، تحمیل طرح های کارشناسی نشــده و 
بخشنده )مثل انواع طرح های بازنشستگی  پیش از موعد، گسترش مشاغل سخت و زیان آور 
و...( اســت که فقط تقصیر دولت نبوده و مجلس و مدیــران این صندوق ها در این موضوع 

دخیل بوده اند.

تکلیف مانده سود سهام عدالت چه شد؟
سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ برخالف سال های قبل که در یک مرحله پرداخت 
می شــد، تقریبا در ســه مرحله صورت گرفت که دو مرحله آن تحقق یافت و 
پرداخت مرحله ســود هنوز صورت نگرفته و به نظر می رسد قرار است همزمان 
با سود سال ۱۳۹۹ پرداخت شود.به گزارش ایسنا، سود سهام عدالت سال های 
۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شد، اما 
ســود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب 
ســهامداران واریز شود، یعنی مرحله نخست در ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۹ واریز 
شــد و مشموالن ۵۰ درصد سود ســهام خود را دریافت کردند.  بر این اساس، 
میزان ســود مشموالن که ارزش اولیه سهام آن ها ۵۳۲  هزار تومان بود، حدودا 
۲۰۰ هزار تومان و مشموالنی که ارزش اولیه سهام آن ها یک میلیون تومان بود، 
حدودا ۴۰۰ هزار تومان دریافت کردند.همچنین افرادی سهام سهام عدالت ۴۹۲ 
هزار تومانی داشــتند ۹۱ هزار تومان و افرادی که دارای سهام عدالت ۴۵۲ هزار 

تومانی بودند نیز ۸۴ هزار تومان دریافت کردند.

پرداخت نصفه و نیمه مرحله دوم سود
هرچند قرار بود فاصله واریز ســود مرحله اول تا دوم ناچیز باشــد و وعده های 
زیادی هم درمورد واریز بخش دوم سود از سوی مسئوالن داده شد اما در نهایت 
بخش دوم ســود در ۱۴ تیرماه واریز شــد.از سوی دیگر قرار بود در مرحله دوم 
۵۰ درصد باقی مانده واریز شــود اما به دلیل عدم پرداخت سود از سوی برخی 
شرکت ها به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی، مشموالن در کل ۹۰ درصد 
سود خود را دریافت کردند.بر این اساس، در مرحله دوم واریز سود، سهام دارانی 
که ارزش اولیه آنها یک میلیون تومان اســت ۱۴۴ هزار تومان دریافت کردند و 
مشموالنی که دارای ســهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی هستند در 

مرحله دوم ۷۶ هزار تومان دریافت کردند.

کدام شرکت ها سود پرداخت نکردند؟
البته از مجموع ۳۶ شــرکت بورسی و فرابورسی از دو شرکت معدنی و صنعتی 
گلگهر و پتروشــیمی جم به دلیل افزایش ســرمایه آنها سود سهام مشموالن 
دریافت نشد تا مشموالن سهام عدالت از مزایای حق تقدم و سهام جدید ناشی 
از افزایش سرمایه بهره مند شــوند.همچنین شرکت های مخابرات ایران و گروه 
مپنا علی رغم پیگیری های متعدد تمام یا بخشــی از سود سهام خود را پرداخت 
نکرده اند و با محاســبه  این دو گروه از باقی مانده سود سهام عدالت به میزان ۵۰ 

درصد، ۴۰ درصد آن به حساب مشموالن واریز شده است.

پرداخت بخش سوم سود همچنان در هاله ای از ابهام
اکنون و با گذشــت ســه ماه از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت هنوز خبری 
از واریز باقی مانده این ســود نیست.در این راستا، آخرین خبر درمورد واریز این 
ســود از سوی محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
مطرح شد که در اواسط شهریورماه  اعالم کرد بخشی از عدم پرداخت به دلیل 
افزایش سرمایه شــرکت ها بود. شرکت هایی که سود خود را پرداخت نکردند از 
نظر انضباطی با آن ها برخورد می شــود. از آنجاکه مقدار سود کم است، با سود 
ســال ۱۳۹۹ پرداخت می شود، زیرا پرداخت سود سال ۱۳۹۹ نیز نزدیک است، 
مجامع برگزار شــده است.با این حال، تا کنون خبری از تنبیه انضباطی شرکت 
های متخلف و همچنین زمان پرداخت ســود سال ۱۳۹۹ نشده و واریز بخش 

سوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ همچنان در هاله ای از ابهام است.

دکتر قدیر: 
بانوان نقش موثری در سالمت جامعه دارند

دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در همایش 
ســالمت بانوان که با حضور بانوان دستگاه های اداری 
استان در استانداری قم برگزار شد گفت: زنان به عنوان 
نیمی از جمعیت کشور نقش موثری در جامعه داشته 
و محور ســالمت جسمی و روحی جامعه به شمار می 

روند.وی با بیان اینکه زن زیربنــای پایه های اخالقی در جامعه را رقم می زند 
افزود: نقش زن در جامعه یک نقش کلیدی و تاثیرگذار است و نمی توان نقش 
زن را در خانواده فقط یک عضو فرزندآور تصور کرد چرا که زنان، محوز خانواده 
و تربیت کننده فرزندان و جامعه هستند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره 
به اهمیت توجه به ســالمت بانوان در جامعه گفت: زن از اصلی ترین پایه های 
خانواده اســت که اگر بیمار شود، کل خانواده دچار مشکل خواهد شد و از این 
رو باید همواره ســالمت بانوان در دستور کار باشد.وی با تاکید بر اهمیت تغذیه 
مناسب گفت: باید سبد غذایی خانوار اصالح شود و از زمان خرید محصوالتی که 
برای سالمتی مضر است خریداری نشده و به درون منازل نیاید.دکتر قدیر گفت: 
از دیگر مسائل مهم توجه به ورزش مداوام و منظم و تغییر سبک زندگی توسط 

بانوان است که این امر می تواند نقش کلیدی در سالمت بانوان داشته باشد.

همزمان با هفته ملی کودک؛
۴۴ نهال در مراکز کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان همدان کاشته می شود

همدان- محبوبه یادگاری: مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اســتان همدان از کاشــت ۴۴ اصله نهال همزمان با هفته ملی کودک در مراکز 
استان برای فرهنگ  سازی و به یاد مدافعان سالمت خبر داد.»بهناز ضرابی زاده« 
در نشســت خبری به مناســبت هفته ملی کودک افزود: این برنامه در راستای 
فرهنگ  سازی و آشنایی هرچه بیشتر جامعه، به ویژه مخاطبان کودک و نوجوان 
با اهمیت پاسداشت موهبت  های خدادادی برگزار می شودوی با اشاره به اینکه 
برنامه های هفته  ملی کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
همدان از ۱۶ تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ با رویکردهای مختلف و متنوع اجرا و برگزاری 
می شــود عنوان کرد: انتخاب شعار »حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی« 
نیز گامی برای ایجاد وحدت رویه در پیش بینی و اجرای ویژه برنامه های حضوری 
و مجازی این ایام است.مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
همدان، جلب نظــر جامعه به اهمیت  دوران کودکی و ویژگی  و خواســته های 
کودکان را از اهداف این ویژه نامه ها دانست و افزود: ارتقای سطح دانش و آگاهی 
فعاالن حوزه کودک، هم گرایی و هم افزایی دستگاه های دست اندرکار این عرصه 
و معرفی این کانون به جامعه از دیگر اولویت های کانون به شمار  می رود.ضرابی 
زاده با بیان اینکه پایه و اساس یک جامعه، توسعه و نگاه به آینده آن، از کودکی 
شــروع می شــود ادامه داد: تمامی فعالیت ها اگر با هدف آینده سازی کودکان و 
نوجوانان باشد هم امروز و هم آینده را ساخته ایم.وی عنوان کرد: مدیرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان همدان خاطرنشــان کرد: کتاب های 
مختلف کانون در طول هفته  ملی کودک با ۲۵درصد تخفیف در پایگاه اینترنتی و 
تمام محصوالت این مجموعه با تخفیف های متنوع دیگر در فروشگاه های فیزیکی 

منتخب عرضه  محصوالت فرهنگی و هنری این مجموعه ارائه می شود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برخوار: 
دوره های آموزشی با توجه به پتانسیل هر 

شهرستان مشخص می شود
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برخوار با بیان اینکه با توجه به نیازسنجی 
ایــن شهرســتان طی ۹ ماه اخیر بیــش از ۱۵ تفاهم نامه با نهادهــا و ادارات مختلف 
شهرســتان بسته شد، گفت: همچنین جلساتی با گروه صنعتی انتخاب برگزار کردیم و 
در تعامل با دانشگاه این مجموعه، ۵۵ نفر در دوره تعمیرات پکیج آموزش دیده و مدرک 
فنی و حرفه ای برای آنها صادر شــد.وی تاکید کرد: برخوار بعد از اصفهان از نظر تنوع 
و اشتغال صنایع دستی و مشاغل خانگی دومین شهرستان استان اصفهان است.رییس 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان برخوار افزود: مرکز فنی و حرفه ای شهرستان 
برخوار دارای ۱۰ کارگاه آموزشــی شامل برق صنعتی الکترونیک، تاسیسات )تعمیرات 
پکیج(، نقشه کشی، فناوری اطالعات، صنایع پوشاک، خدمات آموزشی، صنایع دستی 
)چرم و بافندگی، چوب، معرق، فیروزه کوبی( است.وی تاکید کرد: با شیوع کرونا، کسب 
و کارها بیشتر در حوزه مشاغل خانگی در شهرستان رونق گرفته است، به همین منظور 
افرادی که قالیبافی می کنند، در دوره های آموزشی ثبت نام کرده اند و طی تفاهم نامه 
ای با بســیج سازندگی شهرستان و بنیاد برکت در خصوص تسهیل پرداخت تسهیالت 
به این افراد اقدام شده است.رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان با بیان اینکه 
آموزش ها با بر اســاس شیوه های مختلف باشد، تصریح کرد: دوره های آموزشی با توجه 
به پتانسیل هر شهرستان مشخص می شــود و به این منظور برنامه ریزی و نیازسنجی 
نیازهای عمومی دوره های آموزشی از طریق میز خدمت در این شهرستان مورد بررسی 

قرار گرفته تا آموزش ها بر اساس پتانسیل این شهرستان در حوزه صنعت انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
کارفرمایان مکلف به اجرای طرح طبقه بندی 

مشاغل هستند
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: کارفرمایان استان مکلفند با 
تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل، طرح طبقه بندی را تهیه 
و پس از تایید این اداره کل آن را اجرا کنند.حسین فتحی، در 
نشست تخصصی با مشــاوران فنی طرح طبقه بندی مشاغل 
مستقر در آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزود: 
اجرای این طرح در کارگاه های مشمول قانون کار در استان در برقراری عدالت مزدی و 
طی مسیر ترفیع کارگران نقش مهمی ایفا می کند.وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۹ 
قانون کار با هدف رعایت در پرداخت مزد عادالنه و عدالت مزدی، ایجاد نظم و هماهنگی 
و ســرعت عمل در کار و استقرار مناسبات صحیح کاری با بازار کار در راستای کاهش 
شکایات در زمینه مزد و رعایت شرایط احراز شغل و دامنه مسوولیت مشاغل مختلف در 
کارگاه ها، کارفرمایان باید در راستای تهیه و اجرای این طرح اقدامات الزم را انجام دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی گفت: هدف وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در تمامی ارکان حاکمیت دولت حسب منویات رهبر معظم انقالب، رییس 
جمهــوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت از کار، تولید، کارفرما و کارگران 
است.فتحی، ادامه داد: تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ضمن پیشگیری از اعمال 
نظرهای شــخصی، مسیر ترفیع کارگران برابر دستورالعمل ها و مصوبات و انسجام دهی 
به عوامل مختلف تولید و خدمات نقش بســزایی ایفا می کند.وی با تاکید بر ضرورت 
فرهنگ سازی، اطالع رسانی و همراهی و استفاده از ظرفیت تمامی تشکالت در اجرای 
این طرح، یادآوری کرد: چگونگی اجرای طرح و شــیوه نامه آن با اخذ نظرات طراحان 
طبقه بندی مشاغل در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.این جلسه با حضور 
طراحان طرح های طبقه بندی مشاغل استان و تشکالت کارفرمایی در اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.
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وزیر نیرو:گزیده خبر

احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی
تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه ایجاد حداقل 
۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدیــد نیروگاهی از طریق احداث نیروگاه جدید و تکمیل 
سیکل نیروگاه های موجود توسط شرکت های صنعتی و معدنی با حضور وزرای این دو 
وزارتخانه امضا شد.به  گزارش ایسنا، صبح دیروز دوشنبه این تفاهم نامه بین علی اکبر 
محرابیان- وزیر نیرو و سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن تجارت، با توجه به 
نیاز، ضرورت و اهمیت تامین برق مطمئن، مســتمر و پایدار بخش صنعت و معدن و 

تحقق اهداف توسعه ای صنعت برق به امضا رسید.

امکان پاسخگویی به ۲۲ درصد تقاضای برق را نداریم
علی اکبر محرابیان در این جلســه با بیان اینکه یکی از برنامه های وزارت نیرو ایجاد 
ظرفیت های نیروگاهی در کشــور متناسب با تقاضای سال های پیش رو است، گفت:  
برنامه ریزی شده تا ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در حوزه های مختلف افزایش 
یابــد که از ایــن میزان ۱۵ هزار مگاوات به صورت ســیکل ترکیبی و بخار در بخش 
نیروگاه های حرارتی اســت که توسط وزارت نیرو، شرکت های تابعه و بخش خصوصی 
انجام می شــود.وزیر نیرو گفت:  شاهد ۱۴ هزار مگاوات تراز منفی در بخش نیروگاهی 
هستیم و امکان پاســخگویی به ۲۲ درصد تقاضای برق را در بخش خانگی، تجاری، 
کشــاورزی و صنعتی نداریم.او ادامه داد:  عالوه بر این بــرای ایجاد ظرفیت ۱۰ هزار 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز برنامه ریزی شــده اســت که در حال حاضر در ظرف 
کمتر از یک ماه که اعالم فراخوان کرده ایم تقاضای زیادی برای این بخش وجود داشته 
اســت.وی با اشاره به پتانسیل باالی انرژی های تجدیدپذیر در ایران گفت: در زمینه 
تجدیدپذیرها پتانسیل باالیی در کشور وجود دارد به گونه ای که تابش خورشید به طور 
متوســط ۳۰۰ روز آفتابی در ســال است که حتی در برخی نقاط این عدد به ۳۳۰ تا 
۳۴۰ روز نیز می رسد.وی افزود: در کشورهایی که تابش کمتر از ۲۰۰ روز در سال است 
اجرای چنین طرح هایی کامال اقتصادی اســت لذا در کشور ما که پتانسیل بیشتری 

وجود دارد می توان گفت که شرایط به مراتب اقتصادی تر است.وی ادامه داد:  در حوزه 
انرژی های بادی نیز پتانســیل های زیادی وجــود دارد که برای این بخش نیز برنامه 
ریزی صورت گرفته اســت.وزیر نیرو با اشاره به امضای تفاهم نامه امروز گفت:  تشویق 
صنایع کشــور برای احداث نیروگاه های اختصاصی برای مصارف خودشان مورد توجه 
قرار گرفت و بر همین اســاس امروز تفاهم نامه ای در این راستا امضا شد که براساس 
آن صنایع می توانند با حمایت وزارت نیرو و وزارت صنعت، نیروگاه احداث کنند.  وی 
با بیان اینکه امیدواریم در آینده نزدیک شاهد این باشیم که در حوزه تولید و صنعت 
به دلیل کمبود برق، کاهش تولید نداشــته باشیم، گفت:  اکنون برنامه های توسعه ای 
متوقف مانده که همکاری صنایع فعال، وزارت صنعت ونیرو شاهد ایجاد شرایط جدید 

خواهیم بود که به دنبال آن اشتغال، ارزش افزوده و افزایش تولید را به دنبال خواهد 
داشت.وی با بیان اینکه ما در طی دو دهه گذشته شاهد ایجاد ظرفیت  های عظیم در 
حوزه صنایع و معادن کشور بودیم، گفت:  با تالش گسترده ظرفیت های صنعت و معدن 
رشد بسیار باالیی به ویژه در بخش معادن، صنایع معدنی، صنایع انرژی بر، حوزه فوالد،  
مــس، آلومینیوم بوده ایم.وی ادامه داد:  ایجاد محدودیت برای حوزه صنعت شــرایط 
ســختی را بوجود آورد که معنای آن کاهش تولید، کاهش اشتغال و ارزش افزوده در 
این بخش بوده اســت. البته در صنعت برق طی دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ شاهد رشد بسیار 
باالیی بودیم به گونه ای که می توانیم بگوییم در این حوزه خودکفا و شاهد تکنولوژی 
هستیم.وی با بیان اینکه بخش عمده خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به حوزه 
برق است، گفت:  متأسفانه در سال های اخیر سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته 
و نتوانسته ایم متناسب با تقاضا، سرمایه گذاری کنیم.در این تفاهم نامه، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از طریق سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های 
جدیــد نیروگاهی تا قبل از تابســتان ۱۴۰۳ پس از زمان صــدور تمامی مجوزها و 
قراردادهــای مورد نیاز اقدام خواهد کرد. اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد 
نیروگاه جدید اختصاصی است. ســرمایه گذاران مجاز به انتخاب مناسب ترین گزینه 
ســرمایه گذاری هستند.وزارت نیرو در این تفاهم نامه متعهد شده حداکثر ظرف مدت 
دو هفته طرح کلی اتصال به شبکه نیروگاه های جدید را به سرمایه گذاران اعالم کند. 
در صورت نیاز به تکمیل مطالعه اتصال به شــبکه توسط سرمایه گذاران، وزارت نیرو 
نسبت به بررسی و تایید مطالعات ظرف مدت دو هفته از زمان دریافت مستندات اقدام 
می کند.بر اساس این گزارش، تمامی مجوزهای مورد نیاز احداث نیروگاه اعم از محیط 
زیســت، آب، اتصال به شبکه سوخت و غیره توســط وزارت نیرو و با همکاری وزارت 
صمت و سرمایه گذاران در زمان حداکثر دو ماه اخذ می شود.وزارت نیرو نسبت به اخذ 
مصوبه تخصیص ســوخت این نیروگاه ها مطابق با تعرفه سوخت نیروگاهی از کمیته 

سوخت وزارت نفت طی مدت یک ماه اقدام می کند.

 عربستان نفت بیشتری به مشتریان
 آسیایی می دهد

شرکت آرامکوی سعودی موافقت کرد نفت بیشتری برای سه خریدار آسیایی در 
نوامبر تامین کند و حجم قراردادی چهار مشــتری دیگر را به طور کامل تامین 
می کند.به گزارش ایســنا، یک منبع آگاه بــه رویترز گفت: انتظار می رود حجم 
نفت قراردادی برای این ماه از سوی آرامکوی سعودی به طور کامل تامین شود.

عربستان ســعودی با وجود این که تحت توافق اوپک پالس همچنان تولیدش 
را محدود نگه داشته اســت، نفت درخواستی مشتریان قراردادی خود در آسیا 
را به طور کامل تامین می کند. آرامکوی ســعودی قیمت فروش نفت به آســیا 
در نوامبر را برای دومین ماه متوالی کاهش داد که اندکی بیشــتر از حد انتظار 
بود و نشــان می دهد در شرایطی که تولیدکنندگان خاورمیانه در حال افزایش 
تولید هستند، این شرکت مایل است رقابتی بماند.به گفته منابع آگاه، بعضی از 
خریداران نفت سعودی بیشتری خریداری کردند زیرا قیمت ها در نوامبر جذاب 
بود. یک خریدار دیگر هم خریدار نفت عربستان را افزایش داد.بر اساس گزارش 
رویترز، دو منبع آگاه اظهار کردند عالوه بر عربســتان سعودی، کویت هم قادر 
اســت عرضه نفت سبک و نفت ســنگین را باالتر از حجم قراردادی در نوامبر 
افزایش دهد. قیمت های پایه نفت خاورمیانه هفته گذشته به باالی ۸۰ دالر در 

هر بشکه صعود کردند.

توسط شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران صورت گرفت؛
احداث 129 کیلومتر کابل خودنگهدار در 

شش ماهه نخست امسال
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از 
جایگزینی بیــش از ۱۲۹کیلومتر کابل خودنگهدار به 
جای سیم فشــار ضعیف هوایی بدون عایق با اعتباري 
بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال خبر داد.مهندس کیوان فرح 
زاد با اعالم این خبر گفت: در راســتای ارتقای ســطح 
خدمت رســاني و افزایش پایداري شبکه هاي توزیع برق به ویژه در بحران هاي 
احتمالي، تبدیل شــبکه هاي فرســوده به کابل خودنگهدار با سرعت و جدیت 
در حال اجرا اســت.وي افزود: در ســال گذشــته در حدود ۲۵۹ کیلومتر کابل 
خودنگهدار در مناطق شهري و روستایي غرب مازندران با اعتباري بالغ بر ۳۱۰ 
میلیارد ریال جایگزین سیم هوایی شد و از ابتداي سال ۱۴۰۰نیز تاکنون حدود 
۱۲۹کیلومتر دیگر شبکه فرســوده با کابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ 

میلیارد ریال جایگزین شده است.

با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال؛
مشعل گاز در مناطق کوهستانی مازندران 

روشن شد
گاز رسانی به مناطق کوهستانی و دورافتاده مازندران 
از مهرماه ســا ل ۹۶ همزمان با بهــره برداری از طرح 
بزرگ خط ۴۲ اینچ دامغان - کیاسر - ساری در دستور 
کار دولت قرار گرفت و حذف مصرف سوخت فسیلی و 
پایان دادن به برداشت چوب از جنگل برای سوخت از 
اهداف گازرسانی به این مناطق اعالم شد."مقدم بیگلریان" سرپرست شرکت گاز 
مازندران با اظهار این که طرح گازرسانی به ۱۱ روستا در بخش  چهاردانگه ساری 
و یک روستا در بخش هزارجریب شهرستان نکاء به بهره برداری رسید، گفت: با 
گازدار شدن این روستاها و انجام فرایند اشتراک پذیری، ۵۱۰ خانوار روستایی و 
بیش از یک هزار و ۵۵۰ واحد مسکونی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی همچنین با بیان اینکه برای پروژه گازرســانی به این روستاها ۱۰۰ میلیارد 
ریال سرمایه گذاری شده است،  اظهار کرد: برای گازرسانی به این روستاها ۷۰ 
کیلومتر شــبکه گذاری اجرا و بیش از یک هزار و ۴۰۰ هزار علمک نصب شــده 
است.سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان اینکه هم اکنون ۹۹.۹ درصد جمعیت 
شهری و ۹۵ درصد جمعیت روستایی مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردارند 
گفت: شرکت گاز تمام تالش خود را برای گازرسانی به روستاهای باقیمانده که 
قابلیت گازرسانی را دارند، به کار بسته است.بیگلریان با اشاره به اینکه اکنون گاز 
طبیعی در شبکه های زیرساختی اســتان به حد کافی وجود دارد و نیاز نیست 
حتی یک لیتر سوخت فســیلی در بخش های خانگی استان مازندران مصرف 
شــود، ادامه داد: طرح گازرســانی، یک پروژه زیرساختی مهم برای توسعه رفاه 
و حفاظت از محیط زیســت است که شــرایط مناسب برای ماندگاری جنگل و 
محیط زیســت را افزایش می دهد.یادآور می شــود روستاهایی که اخیرا گازدار 
شدند شامل؛ کسوت، حاجیکال، روشن کوه، سادات محله، ششک، کارنام، مزده، 
کجرســتاق، کندس بن، آخورد و کالکرده از بخش چهاردانگه ساری و روستای 

مالخیل هزارجریب نکاء می باشند.

علی سلیمانی خبر داد:
ساعت کارکرد بدون حادثه پاالیشگاه گاز ایالم 

از مرز 3.5 میلیون ساعت گذشت
رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت پاالیش 
گاز ایالم با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی سال جاری 
پاالیشــگاه بدون حادثه به اتمام رسید، گفت: ساعت 
کارکرد بدون حادثــه در این واحد صنعتی از مرز ۳.۵ 
میلیون ساعت عبور کرد و خوشبختانه هیچ گونه حادثه 
ناتوان کننده ای در این مجموعه صنعتی رخ نداده اســت.علی سلیمانی رئیس 
HSE شــرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه پرســنل واحد ایمنی با بیش از ۶ 
هزار و ۵۰۰ نفر ساعت در تعمیرات اساسی امسال حضور مستمر و فعال داشته 
اند، افزود: نقش مجموعه HSE  در پیشــگیری از حوادث احتمالی در تعمیرات 
اساســی امسال بی بدیل بوده  اســت.وی از صدور یک هزار و ۹۸۴ مورد پروانه 
فعالیت در تعمیرات اساسی امســال خبر داد و اظهار داشت: این تعداد پرمیت 
شامل پروانه کار اصلی، الحاقیه الکترونیکی، فضای بسته، حفاری، رادیوگرافی و 
کار روزمره بوده و ۹۶۸ مورد تست گاز و ۳۳۷ مورد کنترل های ایمنی ماشین 
آالت ســنگین و نظارت بر ۱۱۵ مورد داربست بندی از دیگر فعالیت های واحد 
ایمنی بوده و بیش از ۹۰۰ قلم لوازم و تجهیزات حفاظت فردی در این تعمیرات 
اساســی توزیع شده است.سلیمانی با اشــاره به اینکه در مجموع ۱۰هزار و ۳۲ 
نفر ساعت آتش نشــانان این واحد صنعتی در تعمیرات اساسی امسال فعالیت 
داشته اســت، تصریح کرد: واحد آتش نشانی  با ۶ دستگاه تراک آتش نشانی و 
دیگر ادوات اطفا حریق در واحدهای تثبیت میعانات گازی و شیرین سازی گاز، 
بازیافت گوگرد، اتان گیری، کمپرسورهای تقویت فشار گازی، مخازن، فلر، پساب 
صنعتی، کارخانه دانه بندی گوگرد و یوتیلیتی به صورت استندبای و پشتیبان در 

طول مدت تعمیرات اساسی حضور فعالی داشته است.

جهش قیمت نفت در سایه بحران انرژی
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه تحت تاثیر بحران انرژی که اقتصادهای بزرگ 
را درگیر کرده و هیچ نشــانی از رفع آن دیده نمی شــود، دوباره افزایش یافت و روند 
صعودی چند هفته اخیر را ادامه داد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت یک 
دالر و ۲۰ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۸۳ دالر و ۵۹ سنت در هر بشکه 
رسید. نفت برنت هفته گذشته حدود چهار درصد رشد کرده بود.بهای نفت آمریکا با 
یک دالر و ۵۱ سنت معادل ۱.۹ درصد افزایش، به ۸۰ دالر و ۸۶ سنت در هر بشکه 
رسید که باالترین قیمت از اواخر سال ۲۰۱۴ بود. نفت آمریکا هفته گذشته ۴.۶ درصد 
رشد داشت.قیمتها با خروج جمعیت واکسینه شده از قرنطینه که به احیای فعالیت 
اقتصــادی کمک کرده، افزایش یافتــه و نفت برنت به مدت پنج هفته و نفت آمریکا 
در هفت هفته گذشــته صعود کرده است.قیمت زغال سنگ و گاز با احیای فعالیت 
اقتصادی افزایش پیدا کرده و نفت را به عنوان سوخت برای تولید نیرو جذاب تر کرده 
و قیمت آن را باالتر برده اســت.کلوین وونگ، تحلیلگر کاال در شرکت »سی ام سی 
مارکتس« در سنگاپور گفت: هیچ جریان خبری جدیدی وجود ندارد و حرکت قیمت 
تحت تاثیر عوامل درون بازاری اســت که نشان می دهند تورم باالتر از روند صعودی 
قیمتها حمایت می کنند.در هند بعضی از ایالتها خاموشی و قطع بیشتر برق را به دلیل 
کمبود زغال سنگ تجربه می کنند در حالی که در چین دولت در پی افزایش قیمت 
نیرو، به معدنکاران دستور داده است تولید زغال سنگ را افزایش دهند. بحران انرژی 
جهان را فرا گرفته و چشم انداز زمستان دشوار را به دلیل محدودیت تامین تقاضا برای 
گرمایش پیش رو قرار داده اســت.در این بین، شرکتهای حفاری در آمریکا از افزایش 
قیمت ها سود برده و هفته گذشته پنج حلقه به شمار دکلهای حفاری اضافه کرده و 
شمار آنها را برای پنجمین هفته متوالی افزایش دادند.بر اساس گزارش رویترز، تصمیم 
هفته گذشته اوپک پالس برای ادامه برنامه افزایش تدریجی تولید نفت، از قیمت نفت 
پشــتیبانی کرد. وزیران گروه اوپک پالس با وجود درخواست مصرف کنندگان برای 
تولید بیشــتر نفت و کنترل رشــد قیمت ها، در دیدار دوشنبه گذشته خود موافقت 
کردند همچنان برنامه فعلی برای افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز را 
ادامه دهند و درخواستهای آمریکا و هند برای افزایش بیشتر تولید و حمایت از روند 

احیای اقتصادهای جهان از پاندمی را نادیده گرفتند.

 رکوردشکنی باورنکردنی قیمت زغال سنگ 
در آسیا

قیمت زغال سنگ حرارتی دریابرد در آسیا هفته گذشته تحت تاثیر نشانه های کافی 
نبودن عرضه برای رفع کمبود در چین و هند، به رکورد باالیی صعود کرد.به گزارش 
ایســنا، قیمت پایه زغال سنگ حرارتی مرغوب استرالیایی در بندر نیوکاسل آن طور 
که توســط آژانس اعالم قیمت کاالی آرگوس ارزیابی شده است، در هفته منتهی به 
هشــتم اکتبر، به ۲۲۹ دالر در هر تن صعود کرد که ۱۲.۵ درصد افزایش نســبت به 
قیمت هفته پیش از آن را نشان داد. این شاخص از هفته منتهی به ۳۰ آوریل که در 
۸۸ دالر و ۵۲ سنت بسته شد، تقریبا ۱۶۰ درصد افزایش یافته است و هفته گذشته 
از رکورد قیمت هفت روزه قبلی نزول کرد.قیمت پایه محموله های ۶۰۰۰ کیلوکالری 
به ازای هر کیلوگرم زغال ســنگ کــه در نیروگاههای ژاپنی و کره جنوبی پرطرفدار 
است، اکنون ۴۰۰ درصد رشد از سپتامبر سال گذشته نشان می دهد.فقط زغال سنگ 
حرارتی استرالیا نیست که تا این حد افزایش قیمت داشته است. زغال سنگ اندونزی 
که مرغوبیت پایین تری دارد در هفته منتهی به هشــتم اکتبر، به رکورد ۱۲۲ دالر و 
هشت سنت در هر تن رسید. این یک افزایش ۴۳۹ درصدی از رکورد پایین ۲۲ دالر 
و ۶۵ سنت در هر تن است. عامل این افزایش شدید قیمت، درخواست چین بوده است 
که پس از بایکوت غیررسمی خرید زغال سنگ از استرالیا، به خرید محموله های زغال 
سنگ اندونزی روی آورد.استرالیا سابق بر این دومین تامین کننده بزرگ زغال سنگ 
حرارتــی برای چین پس از اندونزی بود و محبوب تریــن گرید، محموله های ۵۵۰۰ 
کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم بودند.پس از این که چین واردات از استرالیا را متوقف 
کرد و خرید از اندونزی را افزایش داد، جریان تجارت بازارهای آسیایی تغییراتی پیدا 
کرد و استرالیا محموله های ۵۵۰۰ کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم را به میزان بیشتری 
برای هند فراهم می کند که دومین واردکننده بزرگ زغال سنگ جهان پس از چین 
است.اما هند نسبت به چین حساسیت بیشتری به قیمت دارد و محموله های ۵۵۰۰ 
کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم اســترالیایی عملکرد قوی نداشته اند و با وجود رشد 
قیمت چشمگیری که پیدا کرده اند، هفته گذشته در ۱۳۸ دالر و ۶۰ سنت در هر تن 
بسته شدند. این قیمت رشد ۲۹۵ درصدی از رکورد اندک ۳۵ دالر و شش سنت در 
هر تن در هفته منتهی به ۹ سپتامبر سال ۲۰۲۰ را نشان می دهد و اگرچه بیانگر رشد 
قوی است اما به میزان مشابه زغال سنگ مرغوب استرالیایی یا محموله های کیفیت 
پایین تر اندونزی نبوده است.این وضعیت شاید منعکس کننده بی میلی خریداران هند 
برای پرداخت قیمت باالتر برای زغال ســنگ باشد. معموال نیروگاههای هندی که از 
زغال ســنگ وارداتی استفاده می کنند ترجیح می دهند تولیدشان را کاهش دهند تا 

این که بخواهند برق را با ضرر بفروشند.

قطر: دیگر به اوپک برنمی گردیم
وزیر انرژی قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد قطر دوباره به اوپک نخواهد پیوست زیرا تالش برای کنترل قیمتهای جهانی نفت با استراتژی این کشور تناسب 
ندارد.به گزارش ایسنا، قطر اواخر سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت از عضویت اوپک خارج شود و اعالم کرد خروجش فنی بوده و مربوط به استراتژی این کشور بوده که تمرکزش 
را روی گاز طبیعی به عنوان صادرات اصلی قرار داده است. قطر از سال ۱۹۶۱ عضو اوپک بود.اما ناظران می گویند خروج قطر از اوپک، نتیجه اختالف میان این کشور و 
همسایگانش بود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی قطر را در فاصله سال ۲۰۱۷ تا اوایل ۲۰۲۱ هدف بایکوت اقتصادی قرار دادند. این دو کشور و همچنین بحرین و 
مصر روابطشان با قطر را در ژانویه ازسرگرفتند. وزیر انرژی قطر همچنین اعالم کرد شرکت انرژی دولتی »قطر پترولیوم« برای منعکس کردن استراتژی انرژی گسترده تر، 
به »قطر انرژی« تغییر نام داد.سعد الکعبی اظهار کرد: شرکت« قطر انرژی« برنامه ای برای فروش دارایی ها به منظور تامین مالی ندارد. وی گفت: ما پول زیادی داریم. وی 
همچنین گفت: قطر نمی تواند به تسهیل بحران فعلی کمبود عرضه گاز کمک کند زیرا همه تولید خود را به صورت قراردادی عرضه می کند و بر این باور است که قیمتهای 
باال برای تقاضا مخرب است. وی پیش بینی کرد قیمت گاز با ازسرگیری فعالیت بعضی کارخانه ها و وعده روسیه برای افزایش عرضه به اروپا، اندکی کاهش پیدا کند. بر 
اساس گزارش رویترز، سایر شرکتهای انرژی دولتی منطقه خلیج فارس برای تامین مالی، به فروش سهم در دارایی ها یا واحدهایشان اقدام کرده اند. بانکداران می گویند 

شرکت آرامکوی سعودی قصد دارد با فروش سهم در دارایی های انرژی، ده ها میلیارد دالر تهیه کرده و روی بهبود قیمت ها سرمایه گذاری کند. 
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گزیده خبر رییس سازمان توسعه تجارت:

 بازگشت ارز برای صادرکننده دشواری و هزینه دارد
رییس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در مورد صادرات 
به روسیه، کاالی صادراتی اصلی ما حوزه میوه و تره بار است، 
آنجــا اصال قانون FATF وجود ندارد و ما باید فرصتی را ایجاد 
کنیــم که تاجر ایرانی بتواند به بهتریــن نحو کاالی خود را 
بفروشــد و ارز حاصله را جابجا کند و سیســتم بانکی ایجاد 
شــود که این موضوع هم شدنی است.علیرضا پیمان پاک در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تاثیر عدم پذیرش 
FATF بر توسعه تجارت کشــور اظهار کرد: موضوع FTAF از 
شرایط بین المللی کشــور و تصمیم حاکمیت است، سازمان 
توسعه تجارت نقطه نظراتی دارد که در قالب بدنه کارشناسی 
دیده می شــود. اما وظیفه ما این است که در وضعیت فعلی 
ســازوکارها را به نحوی ایجاد کنیم کــه تاجر و صادرکننده 
بتواند به بهترین نحو فعالیت کند. ما در شرایط فعلی تحریم 
و FATF باید ســازوکار انتقال ارز و ســازوکار مالی- بانکی را 
بچینیم که این کار شدنی است و سخت نیست.وی ادامه داد: 
ما باید در شــرایط پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF سیاست های 
تجاری کشور را با سیاست های کالن حاکمیت تطبیق داده و 
زیرساخت های الزم را ایجاد کنیم تا تاجر در شرایط سیاسی 
حاکم بر کشور کار خود را انجام دهد.وی افزود: کشورهایی که 
اولویت اول ما در تجارت هستند کشورهای اروپایی نیستند 
که در شرایط کامال شفاف و safe ارزی کار کنند. برای مثال در 
مورد صادرات به روسیه، کاالی صادراتی اصلی ما حوزه میوه 
و تره بار اســت، آنجا اصال قانــون FATF وجود ندارد و ما باید 
فرصتــی را ایجاد کنیم که تاجر ایرانی بتواند به بهترین نحو 

کاالی خود را بفروشــد و ارز حاصله را جابجا کند و سیستم 
بانکی ایجاد شود که این موضوع هم شدنی است.پیمان پاک 
تصریح کرد: البته انتقال ارز انجام می شــود، ارز 35 میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی ما به کشــور بازگشته است. نکته این 
است که این بازگشت ارز برای صادرکننده دشواری و هزینه 
دارد؛ ما باید این هزینه را کاهش دهیم. برای مثال سیســتم 

بانکی بین ایران و برخی از کشورها ایجاد شده که این کار را 
انجام می دهد. بانک محلی که 50 میلیون دالر سرمایه دارد 
تا همان ســقف 50 میلیون دالر می تواند برای ما این کار را 
انجــام دهد، می توان مرتب و با تکــرار با همین بانک حتی 
1 میلیــارد دالر پول انتقــال داد.وی در ادامه بیان کرد:  این 
سیستم بانکی از بانک های معتبر و درجه یک آن کشور برای 

صادرکننــده تضمین می گیرد. یعنی اگر صادرکننده در یک 
بانک درجه یــک گردش دارد، بانک درجه دو به او DG داده 
و پــول او را منتقل می کند. ما می توانیم این فعالیت را مانند 
SMEها توسعه دهیم، یعنی تعداد زیادی بانک محلی و لوکال 

داشته باشیم که با بانک های جمهوری اسالمی ارتباط داشته 
باشند و در مجموع کار 2 یا 3 بانک بزرگ را ایفا کنند. بانک 
مرکزی به این موضوع توجه زیادی نداشت و چندان حمایت 
نمی کرد ولی ما از آن حمایت می کنیم و در آیین نامه جدید 
هم ابالغ شــده است. وزارت صمت و بانک مرکزی مکلف به 
اجرا و وزارت اقتصاد مکلف به حمایت هســتند. ما این کار را 
در چند کشور شــروع کرده ایم و تعمیم خواهیم داد.معاون 
وزیر صمت همچنین در پاســخ به سوالی پیرامون تجارت با 
افغانستان خاطرنشان کرد: در مورد تجارت با افغانستان چند 
مشــکل از جمله شــرایط داخلی این کشور، مسائل بانکی و 
ارزی و کاهــش قدرت خرید مردم داریــم اما ما یک رایزن 
موقت به افغانســتان اعزام کردیم و در همین مدت شروع به 
رایزنی با مجموعه طالبان در موضوعاتی مانند کاهش تعرفه ها 
کرده، اســتاندار خراســان رضوی هم برای حل مشکل تجار 
خراســان هفته قبل به این کشور سفر کرد. دولت افغانستان 
هم به هرحال به تامین کاال، مواد غذایی، سوخت، مواد اولیه 
و ... نیــاز دارد. به هرحال زمان می برد تا فضا عادی شــود و 
سازوکارهای مشترک تعریف شــود، به هرحال ما بالفاصله 
رایزن اعزام کرده ایم و مجموعه های دیگر مانند ســفارت هم 

در این راستا کمک می کنند.

طی 6 ماهه سال 1400 در بنادر غرب هرمزگان محقق شد؛
 جهش چشمگیر 4 برابری صادرات نفتی

 و غیر نفتی
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از رونق 304 درصدی صادرات کاالهای 
نفتــی و غیر نفتی و افزایش بیش ازیــک میلیون و 700 هزار تن کابوتاژ)حمل 
و نقل ســاحلی( فرآورده هــای نفتی و غیرنفتی طی 6 ماهه ســال 1400 در 
بنــادر غرب هرمزگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه، »قاســم عسکری نسب« با ارائه گزارشی از عملکرد 6 ماهه صادرات و 
کابوتاژ نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب هرمزگان اظهار داشت: 3 میلیون و 228 
هزار و 755 تن صادرات کاالهای نفتی و غیرنفتی با رشد 304 درصدی در بنادر 
غرب هرمزگان به ثبت رســیده اســت که از این مقدار 865 هزار و 277 تن با 
رشــد 68 درصدی مربوط به صادرات غیر نفتی و 2 میلیون و 363 هزار و 478 
تن به صادرات نفتی اختصاص دارد که این میزان از صادرات نفتی نمایانگر رشد 
732 درصدی در 6 ماهه ســال 1400 است.عسکری نسب در بخش دیگری از 
اظهاراتش گفت: از مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی انجام شده، یک میلیون و 
757 هزار و 294 تن با رشــد 30 درصدی به صورت رویه کابوتاژ )حمل و نقل 
ساحلی( در بنادر غرب هرمزگان جابجا شد که از این میزان بنادر غرب هرمزگان 
با کابوتاژ 614 هزار و 47 تن فرآورده های غیرنفتی و کابوتاژ یک میلیون و 143 
هزار و 247 تن  فرآورده های نفتی توانست به ترتیب  رشد 31 درصدی و 29 

درصدی در 6 ماهه سال جاری داشته باشد.

مدیر اجرایی طرح احیا معادن کوچک مقیاس خبر داد: 
بازگشت ۶۷۰ معدن به چرخه تولید

از ابتدای اجرای طرح احیا، فعال ســازی و توسعه معادن کوچک مقیاس تا پایان 
شهریورماه امســال 670 معدن کوچک احیا شد و به چرخه تولید بازگشت.به 
گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سید رضا عظیمی 
با بیان این مطلب گفت: از ابتدای آغاز طرح تا پایان شهریورماه امسال، شناسایی، 
پایــش و اولویت بندی 7 هزار معدن، محدوده معدنی )اعم از پروانه اکتشــاف و 
گواهی کشــف( و محدوده های مزایده ای بر اساس مزیت نسبی هر استان انجام 
شد.مدیر اجرایی  طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس اضافه کرد: 
از این تعداد بر روی یک هزار و 713 معدن اقدام کلینیکی انجام و راه حل ارائه شد 
که در مجموع 670 معدن احیاء و توسعه یافته، همچنین حمایت و توسعه 15 
واحد فرآوری در سطح کشور از اقدامات طرح است.وی خاطرنشان کرد: از دیگر 
اقدامات طرح در راســتای فعال سازی معادن، اجرای پروژه های زیرساخت مورد 
نیاز معادن با حمایت مجری طرح زیربناهای الزم ایمیدرو، انعقاد 37 تفاهم نامه 
سرمایه گذاری، علمی- پژوهشی و دانش بنیان، معرفی 62 پرونده به صندوق بیمه 
ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای اخذ تسهیالت )که 23 طرح در حال 
پیگیری و صدور بیمه نامه است( و حمایت از هشت استارتاپ معدنی، قابل ذکر 
است.عظیمی تاکیدکرد: ایمیدرو این طرح را با هدف تامین خوراک برای صنایع 
معدنــی مصرف کننده مواد معدنی، افزایش تولید و تکمیل زنجیره محصوالت و 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار از ابتدای سال 98 در راس برنامه های جاری لحاظ 
کرده و به صورت مستمر و طی جلسات تخصصی اقدامات و عملکرد این طرح با 

حضور ریاست هیات عامل ایمیدرو پایش می شود.

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز:
فعاالن بخش خصوصی برای رفع مشکالت پای 

کار بیایند
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: نائــب رییس اتاق 
بازرگانــی تبریز با بیان اینکه نبایــد به ادامه راه تولید 
و تجارت در کشــور ناامید باشیم، گفت: فعاالن بخش 
خصوصی برای رفع مشــکالت خود و یکدیگر پای کار 
بیایند.ابوالفتح ابراهیمی در جلسه کمیسیون کشاورزی 

اتاق بازرگانی تبریز افزود: آنچه هم اکنون نیاز است وجود اتحاد و وفاق در بین 
بخش های مختلف جامعه برای رفع مشکالت است، عملیاتی سازی طرح های 
مطالعاتی نیز می تواند در رفع مشکالت موثر باشد.وی اظهار کرد: به اندازه کافی 
در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی شاهد طرح های مطالعاتی بوده ایم 
و هم اکنون وقت آن است که این مطالعات به مرحله اجرا درآید. وی مشکالت 
موجود در بیشــتر بخش ها و به خصوص بخش کشاورزی را در مرحله مدیریت 
و اجرا دانست و گفت: بخش کشاورزی به عنوان یک بخش راهبردی برای تمام 
بخش ها مطرح بوده و باید در این بخش شاهد به اجرا درآمدن نتایج تحقیقات 
و پژوهش های انجام شــده باشــیم و بیش از این در این راســتا تعلل نکنیم.

ابراهیمی وجود تعامل سازنده بین فعاالن بخش خصوصی با یکدیگر و همچنین 
با بخش های دولتی را ضروری دانســت و گفت: در شرایط کنونی، باید فعاالن 
بخش خصوصی خود دســت به کار شــده و تا جایی که در توان دارند، در رفع 
مشکالت به یکدیگر یاری رسانند که این موضوع در برخی استان ها اجرایی شده 
و نتایج خوبی به همراه داشــته است که امیدواریم این روحیه تعامل و همکاری 

در آذربایجان شرقی نیز بیش از گذشته تقویت شود.

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکارعنوان شد:
اصالح ساختار و اخذ تصمیمات سخت الزمه 

تحول اقتصاد کشور
به گــزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانــی اصفهان 
در ابتدای این جلســه غالمرضا اخــوان فرید، رئیس 
کمیسیون توســعه و بهبود محیط کسب و کار با بیان 
اینکه حجم باالی نقدینگی درکشور و بالتبع تورم ناشی 
از آن به یک بیماری مزمن تبدیل شده است، گفت: در 

سال گذشته حجم این نقدینگی درحالی 49درصد افزایش یافته که حدود 85 
درصد این رقم مربوط به ســپرده های بانکی بوده است.وی با اشاره به تاثیرعدم 
ثبات قیمت ها درکسری ســرمایه درگردش واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: 
متاسفانه این امر مانع نوســازی ماشین آالت صنایع و توسعه این واحدها شده 
اســت.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان این موانع را ناشی ازعواملی 
چون افزایش نرخ ارز، تحریم های ظالمانه و بیماری کرونا دانست.در ادامه نعمت 
اهلل اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان از دست رفتن 
جایگاه ایران در صحنه بین الملل و نداشــتن جایگاه مناســب در ارزش افزوده 
جهان را سبب سهولت تحریم ایران برای کشورهای غربی دانست و گفت: داشتن 
رتبه برتر در شاخص اقتصادی تاثیر قابل مالحظه ای در تعامل ما با دیگر کشورها 
و افزایش ســهم ما در تصمیم گیری های جهانی داشته و هزینه تحریم ایران را 
برای کشــورهای غربی به شــدت افزایش خواهد داد. وی اقتصاد داخلی، روابط 
بین الملل و دیپلماسی خارجی ، افکارعمومی و سرمایه اجتماعی را از ارکان اصلی 

توسعه اقتصادی کشور برشمرد .

 مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
گفــت: از ابتدای اجرای طرح احیا، فعال ســازی و توســعه معادن 
کوچک مقیاس تا پایان شهریورماه امسال 670 معدن کوچک احیا 
شد و به چرخه تولید بازگشت.»سید رضا عظیمی« دیروز )دوشنبه( 
در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا افزود: از ابتدای آغاز طرح تا 

پایان شهریورماه امسال، شناسایی، پایش و اولویت بندی هفت هزار 
معدن، محدوده معدنی )اعم از پروانه اکتشــاف و گواهی کشــف( و 
محدوده های مزایده ای بر اســاس مزیت نســبی هر اســتان انجام 
شد.دبیر شــورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیــاس اضافه کــرد: از این تعداد بــر روی یک هزار و 713 
معدن اقدام کلینیکی انجام و راه حل ارائه شــد که در مجموع 670 
معدن احیاء و توســعه یافته، همچنین حمایت و توسعه 15 واحد 
فرآوری در سطح کشور از اقدامات طرح است.وی خاطرنشان کرد: از 
دیگر اقدامات طرح در راستای فعال سازی معادن، اجرای پروژه های 
زیرســاخت مورد نیاز معادن با حمایت مجری طرح زیربناهای الزم 
ایمیدرو، انعقاد 37 تفاهم نامه ســرمایه گذاری، علمی- پژوهشــی و 

دانش بنیان، معرفی 62 پرونده به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت 
های معدنی برای اخذ تســهیالت )که 23 طرح در حال پیگیری و 
صدور بیمه نامه اســت( و حمایت از هشت استارتاپ معدنی، قابل 
ذکر اســت.عظیمی تاکیدکرد: ایمیدرو ایــن طرح را با هدف تامین 
خوراک برای صنایع معدنی مصرف کننده مواد معدنی، افزایش تولید 
و تکمیل زنجیره محصوالت و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار از ابتدای 
سال 98 در راس برنامه های جاری لحاظ کرده و به صورت مستمر و 
طی جلسات تخصصی اقدامات و عملکرد این طرح با حضور ریاست 
هیات عامل ایمیدرو پایش می شود.وی گفت: گزارش 6 ماهه طرح 
احیاء حاکــی از پایش بیش از چهار هزار محــدوده معدنی در 21 
استان هدف بر اســاس آمار و اطالعات اخذ شده از وزارت  صنعت، 

معدن و تجارت است.عظیمی بیان داشت: با همکاری کارگروه استانی 
طرح احیاء، بر روی بیش از 250 معدن اقدامات کلینیکی شــامل 
رفع موانع اداری، ســرمایه گذاری، معارضان محلی و غیره انجام شد 
که بر این اساس در مجموع 271 معدن )با احتساب معادن بازمانده 
از پارسال( احیاء شده و توسعه یافتند و با توجه به اظهارات کارگروه 
استانی سازمان های صنعت، معدن و تجارت به چرخه تولید بازگشتند.

این مسوول با بیان اینکه همه این اقدامات با وجود محدودیت های 
کرونا انجام شده، خاطرنشان کرد: معادن احیاء و توسعه یافته مذکور 
در 6 ماهه نخست امسال پس از فعال سازی نهایی، پتانسیل افزایش 
اشتغال مستقیم بیش از 2 هزار نفر و قابلیت افزایش ظرفیت تولید تا 

یک میلیون و 420 هزار تن را دارا هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
 رشد ۱۰ درصدی بخش صنعت و معدن

 با تامین برق پایدار
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم اینکه برای رشد باالی 10 درصد 
در حوزه صنعت و معدن برنامه ریزی شده است،  تولید و تامین برق پایدار 
را یکی از اهرم های این ســرمایه گذاری دانســت.به گزارش ایسنا،  صبح 
دیروز )دوشنبه(،  علی اکبر محرابیان )وزیر نیرو(  و سیدرضا فاطمی امین 
)وزیــر صنعت، معدن و تجارت(  برای احــداث حداقل 10 هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهی از طریق  احداث نیروگاه جدید و تکمیل سیکل 
نیروگاه های موجود توســط شرکت های صنعتی و معدنی تفاهم نامه امضا 
کردند.طبــق اعالم وزارت صمت،  در ایــن تفاهم نامه که با توجه به نیاز، 
ضــرورت و اهمیت تامین برق مطمئن، مســتمر و پایدار بخش صنعت و 
معدن و تحقق اهداف توسعه ای صنعت برق به امضا رسیده است،  وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از طریق سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری و 
ایجاد ظرفیت های جدید نیروگاهی تا قبل از تابستان 1403 پس از زمان 
صــدور تمامی مجوزها و قراردادهای مورد نیاز اقدام خواهد کرد.  اولویت 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت ایجاد نیروگاه جدید اختصاصی اســت و 
سرمایه گذاران مجاز به انتخاب مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری هستند.  
وزارت نیــرو در این تفاهم نامه نیز متعهد شــده حداکثر ظرف مدت دو 
هفته طرح کلی اتصال به شــبکه نیروگاه های جدید را به سرمایه گذاران 
اعــالم کند.  در صورت نیاز به تکمیل مطالعه اتصال به شــبکه توســط 
ســرمایه گذاران،  وزارت نیرو نســبت به بررســی و تایید مطالعات ظرف 
مدت دو هفته از زمان دریافت مســتندات اقدام می کند.بر این اســاس،  
تمامی مجوزهــای مورد نیاز احداث نیروگاه اعم از محیط زیســت، آب، 
اتصال به شــبکه ســوخت و غیره توسط وزارت نیرو و با همکاری  وزارت 
صمت و ســرمایه گذاران در زمان حداکثر دو ماه اخذ می شــود.  وزارت 
نیرو نیز نســبت به اخذ مصوبه تخصیص ســوخت این نیروگاه ها مطابق 
با تعرفه ســوخت نیروگاهی از کمیته سوخت وزارت نفت طی مدت یک 

ماه اقدام می کند.

احــداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با مشــارکت 
شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی 

در این مراســم امضای تفاهم نامه میان دو وزارتخانه مذکور،  ســید رضا 
فاطمی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- ضمن اشاره به اینکه  در سال های 
گذشــته سرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش های مختلف توسعه ای 
نداشته ایم و حتی در برخی از بخش ها،  سرمایه گذاری ها از میزان استهالک 
هم پایین تر بوده اســت،  اظهار کرد: همانطور که خاموشــی های تابستان 
امسال گواه بوده است،  میزان کم سرمایه گذاری حتی در صنعت برق نیز 
خود را نشــان داد.  احداث این 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی 
نقطــه عطفی در صنعت برق خواهد بــود.   وی گفت: برنامه ریزی ها برای 
رشــد باالی 10 درصد در حوزه صنعت و معدن صورت گرفته که یکی از 

اهرم های این سرمایه گذاری همین تولید پایدار برق است.

سهم 38 درصدی صنعت و معدن از برق مصرفی کشور
وزیر صمت همچنین  با بیان اینکه 38 درصد از میزان برق مصرفی کشور 
متعلق به بخش صنعت است، تصریح کرد: با احداث این 10 هزار مگاوات 
و اضافه شدن آن به شبکه توزیع، بخش صنعت و معدن نیاز خود به برق 
را تامین می کند. ضمن اینکه امضا و اجرای این تفاهم نامه در جهت تامین 
نیرو و حرکت به سمت ســاخت داخل در بخش نیروگاهی، امیدبخش و 
اقدام موثری است که به همت شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی 
انجام خواهد  شــد. این شــرکت ها عالوه  بر اینکه  خود را ارتقا می دهند،  

صنعت برق کشور را با رشد قابل توجهی همراه می سازند.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه 
تجــارت می گوید در صــورت کاهش 
تنش ها میان ایران و عربستان سعودی، 
صادرکنندگان ایرانی می توانند سهمی 
قابل قبول از بازار این کشور در اختیار 
بگیرند.فرهــاد نــوری در گفت و گو با 
ایســنا، اظهار کرد: در زمانی که روابط 
سیاسی میان ایران و عربستان سعودی 
حســنه بود، صادرکنندگان ایرانی در 
بازار این کشور فعالیت داشتند و امروز 
نیز در صورتی کــه مذاکرات میان دو 
کشور به نتایج مثبت برسد، قطعا تجار 
ایرانی توان آن را خواهند داشت که در 
این بازار بزرگ فعال شــوند و می توان 
برای آن برنامه ای ویژه تدارک دید.وی 
با اشاره به درآمد نفتی باالی عربستان 
ســعودی گفت: بازار این کشور از نظر 
کاالهای مصرفی بسیار گسترده است 
و با توجه به نزدیکی فرهنگی، موضوع 
حج و بقاع متبرکه و حضور قدیمی تجار 

ایرانی در بازار این کشور، صادرکنندگان 
ما ذائقه این بازار را می شناسند و قطعا 
در صورت نتیجه بخش شدن مذاکرات، 
می توان انتظار داشت که در این بخش 
تحولی ویژه به وجود آید.معاون سازمان 
توســعه تجارت با بیان اینکه توســعه 
صادرات به کشــورهای همسایه، یکی 
از اولویت های اصلی این ســازمان در 
دوره جدیــد خواهد بود، بیــان کرد: 
یکــی از بازارهایی که می تواند برای ما 
ظرفیتی بســیار گسترده را فعال کند، 
بازار کشورهای حاشــیه خلیج فارس 
اســت و ما به طور ویژه بحث گسترش 
حضور در این بازار را پیگیری می کنیم.

نوری ادامه داد: ما در سال های گذشته 

با بســیاری از کشورهای حاشیه خلیج 
فارس رابطه تجاری داشــته ایم اما با با 
توجه به گســتردگی بازار آنها و حجم 
وارداتی که دارند، حضور صادرکنندگان 
ایرانی می تواند به شــدت گســترش 
یابد. مــا در حوزه هــای مختلف و در 
تولید و صــادرات کاالهایی که نیازی 
جدی در این کشــورها وجــود دارد، 
بســیار توانمندیم  و می توان برای این 
بخش کارهایی جــدی را دنبال کرد.

وی خاطرنشــان کرد: با توجه به هدف 
گذاری کالن صورت گرفته در دولت و 
برنامه ریزی وزارت صمت، ما در دوره 
چهار ساله تا افق 1404 باید نسبت به 
افزایش صادرات غیر نفتی و گسترش 

حضــور ایران در ایــن بازارها اقدامات 
الزم را در دســتور کار قــرار دهیم. در 
این بین استفاده از ظرفیت کشورهای 
همســایه و منطقه اولویت نخست ما 
خواهد بــود و در ســایر بازارها نیز با 
توجــه به توان اقتصادی کشــور فعال 
خواهیم شد.به گزارش ایسنا، به دنبال 
افزایش تنش های سیاسی میان ایران و 
عربستان سعودی در سال های گذشته، 
تجارت مشــترک میان دو کشور عمال 
متوقف شــده است. این در حالی است 
که پیش از آن صادرکنندگان ایرانی در 

بازار این کشور عربی فعالیت داشتند.
در ماه های گذشــته گمانــه زنی های 
فراوانــی درباره آغاز گفــت و گوهای 
مشــترک میان مقامات دو کشور برای 
کاهش تنش های سیاسی مطرح شده 
که برخی مقامات رسمی نیز آن را تایید 
کرده اند؛ هرچند هنوز جزییاتی از این 

گفت و گوها منتشر نشده است.

اعالم آمادگی ایران برای از 
سرگیری صادرات به عربستان

با ارسال نامه به رییس مجلس
 صادرکنندگان خواستار توقف طرح اخیر

 مجلس شدند
بعد از اعالم وصول طرح چندتن از نمایندگان مجلس مبنی بر »جرم انگاری بازگشت ندادن 
ارز صادراتی ظرف مدت ســه ماه«، کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان تشکل باالدستی 
حوزه صادرات غیرنفتی با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
خواستار توقف بررسی این طرح شده است.به گزارش ایسنا، هفته گذشته طرحی در مجلس 
اعالم وصول شد که بر مبنای آن، چنانچه صادرکنندگان ظرف مدت سه ماه از دریافت ارز 
حاصل از فروش کاالهای خود در بازارهای صادراتی، آن را به کشــور بازنگردانده و تحویل 
بانک مرکزی ندهند، با برخورد دســتگاه قضایی مواجه خواهند شــد.بر اساس این طرح، 
تمامی صادرکنندگان موظف خواهند شــد پس از فروش کاالی خود در خارج از کشــور، 
حداکثر ظرف مدت ســه ماه از دریافت بهای کاال، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی 
ارایه کنند.بر مبنای این طرح، خــودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول 
جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کاالی صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم 
عالوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف، به حبس شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.حاال 
کنفدراســیون صادرات ایران با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اسالمی، خواستار توقف تصویب و اجرای این طرح شده است.در بخشی از نامه کنفدراسیون 
صادرات ایران که به امضای محمد الهوتی، رئیس کنفدراســیون رســیده، آمده است: »با 
توجه به شرایط سخت و پیچیده تحریم، بازگشت ارز ظرف مدت سه ماه عملیاتی نخواهد 
بود و صرفا منجر به شــکل گیری تعداد زیادی پرونده قضایی و رونق اســتفاده از کارتهای 
یکبارمصرف در عرصه صادرات غیرنفی کشور خواهد شد که در نهایت، مجلس را به هدف 
واالی خود که همانا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و قرار گرفتن 
منابــع ارزی در اختیار تامین کاالها، مواد اولیه، تجهیزات و ماشــین آالت مورد نیاز تولید 
است، نخواهد رساند.کنفدراسیون صادرات ایران ضمن تاکید دوباره بر ضرورت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، معتقد اســت که اجرای دقیق ابالغیه اخیر آقای محسن رضایی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور از سوی دستگاههای اجرایی، منجر به رفع مشکالت کنونی بازگشت 
ارز صادراتی شده و دولت را به این اطمینان خواهد رساند که ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور بازگشــت داده می شود و در عین حال، دغدغه نمایندگان محترم مجلس 

شورای اسالمی در این حوزه را نیز، برطرف خواهد کرد.«

 کاهش زمان استعالمات صنفی
 از نیروی انتظامی

رئیس اتاق اصناف ایران از کاهش زمان اســتعالمهای صنفی از نیروی 
انتظامی خبر داد.به گزارش اتاق اصناف ایران، ســعید ممبینی در دیدار 
با ســرهنگ علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی 
انتظامی و معاونان این نهاد به مناســبت هفته نیروی انتظامی، با اشاره 
به همــکاری اصناف و پلیس اماکن در نظارت بــر رعایت پروتکل های 
بهداشتی، گفت: در بازرسی های انجام شده از واحدهای صنفی، برخورد 
پلیس اماکن با صنوفی که پروتکل های بهداشــتی را رعایت نمی کردند، 
توأم با حفظ عزت و احترام برای آنان بوده و این موضوع عالوه بر تهران 
در تمامی کشــور مصداق دارد.وی همچنین با اشــاره به شعار »پلیس 
هوشمند، امنیت پایدار« که به عنوان شعار هفته نیروی انتظامی در نظر 
گرفته شــده، تصریح کرد: کاهش زمان استعالمات صنفی با راه اندازی 
ســامانه ای بدین منظور، یکی از اقدامات مثبتی اســت که با همکاری 
ســازمان ها و نهادهای مختلف از جمله پلیس اماکن محقق شده است.

ممبینی همچنین به نقش متقابل اصناف در تأمین امنیت جامعه اشاره 
کرد و افزود: هر کجا که چراغ مغازه ای روشــن باشــد مردم احســاس 
امنیت بیشتری دارند. عالوه بر این، اصناف همواره در تعامل با پلیس در 
برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی تالش کردند.رئیس پلیس نظارت 
بر اماکن عمومی نیــروی انتظامی نیز در این دیدار گفت: پلیس اماکن 
همواره تالش دارد تا نگاه سلبی به هیچ قشر و گروهی نداشته باشد و در 
خصوص اصناف نیز همین طور است. اصناف و بازاریان برای تأمین معاش 
خود و خدمت به مردم زحمت می کشند و ما باید مسیر فعالیت را برای 
آنان هموار کنیم. در واقع اصنــاف همواره در کنار پلیس بوده اند و این 
همراهی دو سویه است.وی همچنین در خصوص شعار »پلیس هوشمند 
و امنیت پایدار« اظهار کرد: تالش کرده ایم که به این شــعار، جامه عمل 
بپوشانیم. کاهش زمان استعالمات از برنامه های پلیس است و امیدواریم 
مجموعه اقدامات الکترونیک ما به زودی تجلی بیشتری در اصناف یابد تا 

دغدغه دولت مبنی بر رفع موانع کسب وکار را مرتفع سازیم.

مدیر اجرایی طرح احیا معادن کوچک مقیاس خبر داد:

بازگشت ۶70 معدن به 
چرخه تولید
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رئیس کانون صرافان:گزیده خبر

خرید و فروش ارز در فضای مجازی غیرقانونی است
رئیس کانون صرافان با بیــان اینکه صرافی های قانونی فقط 
به شــکل حضوری اقــدام به معاملــه ارزی می کنند، گفت: 
کانون صرافان به طور میانگیــن، ماهیانه 50 تا 100 صرافی 
غیرمجــاز را در فضای مجازی شناســایی می کند.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، شــواهد گویای آن است که فعالیت 
صرافان ارزی-حوالجــات و صرافــان ارز دیجیتال غیرمجاز 
در فضــای مجازی در ماه هــای اخیر روند رو به رشــدی را 
تجربه کرده اســت. به طوریکه کاربران فضای مجازی با یک 
جستجوی ساده در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با 
انبــوه صفحات صرافی های ارز و رمــزارز با تبلیغات پر زرق و 
برق مواجه می شوند.این مســئله از آن جهت خطرساز است 
که انبوهــی از پول های کالن مردم نزد این صرافان غیرمجاز 
در حال گردش و نقل و انتقال اســت و این موضوع ریســک 
کالهبرداری در ســطح ملی و گسترده را افزایش می  دهد.در 
مردادماه امســال کانون صرافان اعالم کرد به همت سربازان 
گمنام امام زمان)عج( از ســال 90 تــا 99 با 3400 صرافی و 
معامله گران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است، که از 
این تعداد، 1580 مورد در شهرســتان ها بوده و مابقی آنها در 
تهران مورد شناسایی قرار گرفته  است. بر همین اساس، در 5 
استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان 
و بلوچستان و کرمانشــاه به ترتیب 434، 211، 155، 124، 
115 صراف غیرمجاز شناسایی شده  است.»خروج سرمایه از 
کشور«، »پولشویی«، »فروش ارز تقلبی«، »قاچاق عمده ارز«، 
»فرار مالیاتی«، »نقل و انتقال ارز حاصل از قمار، شرط  بندی« 
و »کمــک به تجار متخلف در عــدم بازگردانی ارز حاصل از 
صــادرات« تنها نمونه هایی از تخلفــات و جرائم صرافی های 
غیرمجاز در طول بحران های ارزی ســال های گذشــته بوده 

است.

خرید و فروش ارز فقط به شکل حضوری مجاز است
احمد لواســانی، رئیس کانون صرافان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکــه واحدهای مجازی 
خرید و فروش ارز به هیــچ عنوان قانونی نبوده و اطالق واژه 
صرافی مجازی بر آنها غلط است، عنوان کرد: تاکنون به هیچ 
واحدی کــه در فضای مجازی اقدام بــه معامله و تبدیل ارز 
می کند، مجوزی از سوی بانک مرکزی اعطاء نشده است.وی 
بــا بیان اینکه صرافی های قانونی این مجــوز را دارند تا برای 
تبلیغات، آموزش و معرفی خدمات خود اقدام به راه اندازی پیج 

یا صفحه در فضای مجازی کنند، خاطر نشان کرد: در دستور 
العمل جدید بانک مرکزی به صرافی ها این اختیار داده شــده 
اســت تا در فضای مجازی به شکل شــفاف خود را معرفی و 

نرخ های موجود در تابلو خود را اعالم کنند.

نرخ های فضای مجازی باید امضای معتبر داشته باشد
رئیس کانون صرافان با اشــاره به اینکــه نرخ های اعالمی در 
فضای مجازی باید مستند به یک تابلو صرافی مجاز و یک نهاد 
ذی صالح باشد، گفت: هر صرافی که در فضای مجازی اقدام به 
انتشار قیمت و نرخ می کند نیز الزاماً باید مطابق با نرخ اعالمی 

خود اقدام به خرید و فروش ارز کند.
لواســانی با بیان اینکه هرگونه اعالم نرخ بدون تعهد به انجام 
معامله ممنوع است، گفت: اعالم قیمت  بدون تعهد به معامله 
با همان نرخ، موجب ایجــاد نرخ های موهوم و کاذب در بازار 
می شود. طبق قانون الزاماً تمام مراحل خرید و فروش ارز نیز 
باید در محل فیزیکی صرافی انجام شــود و معامله به شــکل 
مجازی و اینترنتی کاماًل ممنوع اســت.وی خاطر نشان کرد: 

تمام مراحل احراز هویت و پرداخت وجه به شخص متقاضی 
ارز باید صرفاً به شــکل حضوری انجام شود و مشتری قبل از 
دریافــت مبلغ ارز موظف به امضای صورتحســاب ارزی خود 

است.

ماهیانه 50 تا 100 صرافی غیرمجاز شناسایی می شود
لواسانی با بیان اینکه کانون صرافان به شکل هفتگی در حال 
کشــف و رصد صرافی های غیرمجاز در فضای مجازی است، 
گفــت: به طور میانگین و تقریبی این کانــون ماهیانه 50 تا 
100 صرافی غیرمجاز را شناسایی کرده و به ارگان های نظارتی 
و امنیتی معرفی می کند، اما متأســفانه شاهد آن هستیم که 
برخی از این صرافی ها مجدداً در پوشش و نام تقلبی دیگری 

به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه می دهند.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر معامالت غیرمجاز ارز در دو 
بستر فضای مجازی و حقیقی توسط سودجویان رقم می خورد، 
گفت: در کل کشور، حدود 600 واحد مجاز معامالت ارزی به 
شکل صرافی نقدی یا صرافی حواله مشغول به فعالیت هستند 

که در وب سایت بانک مرکزی اسامی آنان قابل مشاهده است.

فروش خودسرانه ارز توسط صادرکنندگان متخلف
رئیس کانون صرافان بیان کرد: متخلفان حوزه معامالت ارزی 
و صرافی به 2 دسته تقسیم می شوند؛ اکثر آن ها افرادی مجرم 
و دارای شاکی خصوصی هســتند و یا اینکه افرادی جاهل و 
غیــر مطلع بوده که اقدام به خرید و فــروش ارز بدون مجوز 
بانک مرکزی می کنند.وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان 
براســاس ناآگاهی اقدام به فروش ارز به شــکل خودســرانه 
می کنند، گفت: متأســفانه این افراد به بهانه نبود صرافی در 
شهر محل سکونت خود،اقدام به فروش و توزیع ارز حاصل از 

صادرات خوددر بازار می کنند.

رشد دالالن ارز در سایه کمبود صرافی های قانونی
وی با بیان اینکه تعداد 600 صرافی مجاز در کشــور ناکافی 
اســت و به تعداد بیشــتری صراف نیازمند هســتیم، گفت: 
صرف نظر از حساســیت صرافی هایی که دارای مجوز حواله 
بوده و به طور مســتقیم با دور زدن تحریم و تجارت خارجی 
در ارتباط هســتند، باید بگویم ما در زمینه تعداد صرافی های 
نقدی با کمبود شــدید واحدهای مجاز مواجه هستیم.رئیس 
کانون صرافان با اشــاره بــه اینکه درمبــادی ورود و خروج 
مسافران، فرودگاه ها، اماکن متبرکه، نمایشگاه های بین المللی 
و غیره با کمبود واحدهای ارزی تبدیل کننده اسکناس مواجه 
هستیم، گفت: تأســیس صرافی ها دارای ضوابط و بروکراسی 
سخت گیرانه ای است که باعث شده ما در این مکان ها با کمبود 
صرافی مجاز و نیز افزایش واحدهای غیرمجاز ارز مواجه شویم.

25 میلیارد تومان سرمایه شرط تأسیس یک صرافی 
کوچک!

لواسانی ادامه داد: دریافت مجوز تأسیس یک صرافی کوچک 
در فرودگاه نیازمند سرمایه ای معادل 25 میلیارد تومان است 
و با وجود اینکه عده ای زیادی از جوانان خواهان ورود به بازار 
قانونی خرید و فروش ارز هستند اما متأسفانه قوانین دست و 
پا گیر مانع از تحقق این امر می شــود.وی با بیان اینکه مجوز 
تأسیس صرافی انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است، گفت: 
در این زمینه نیازمند عزم همگانی دســتگاه ها برای تسهیل 
صدور مجوز صرافی هستیم و همانطور که گفته شد متأسفانه 

درخیلی از شهرهای کشورصرافی وجود ندارد.

 بانک ایران زمین حامی تولید
 واکسن ایرانی

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( بیان کرد: اقدامات 
بانک ایران زمین در تســریع تولید واکســن کرونا بسیار به موقع و امید 
بخش بود و با تجهیزاتی که بانک برای راه اندازی خط تولید واکسن کرونا 
در اختیار مجموعه دارویی برکت قرار داد فرآیند تولید واکسن را تسریع 
کــرد. بانک ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی دارای نقش 
انکارناپذیری در اجتماع بوده و عملکرد آنها بر کل جامعه تأثیرگذار است. 
لذا توجه به مقوله مســئولیت اجتماعی بســیار حائز اهمیت است زیرا از 
یک طرف بانک ها، موظف به تأمین دامنه وسیعی از انتظارات سهامداران 
هســتند و انتظار می رود که این نهادهای مالی، ســود سهامداران را که 
برای تأسیس بانک سرمایه گذاری کرده اند به حداکثر برسانند و از طرفی 
نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان را داشته باشند.همه 
این وظایف باید تحت چارچوب نظام مند کشورها باشد. بهطورکلی بانک ها 
باید به عنوان تسهیل گر و محرک چرخ های اقتصاد هر کشور بتوانند اعتبار 
خود را در اجتمــاع افزایش دهند.امروزه از بانک هایی که در فعالیت های 
مربوط به مســئولیت اجتماعی فعالیت می کنند و بــا عنوان بانک های 
اجتماعی یاد می شــود. این بانک ها تمرکز اصلــی را بر روی فعالیت های 
اجتماعی، فراهم کردن فرصت هایی برای محرومان، حمایت های اجتماعی، 
حفظ محیطزیست و رعایت اصول اخالقی قرار دادند.بانک های فوق تالش 
می کنند در فعالیت هایی ســرمایه گذاری کنند که موجب بهبود شرایط 
کل جامعه شــود و به دنبال ایجاد منفعت سازمانی برای خود برای عده 
معدودی از افراد جامعه نیســتند. توجه به این امر، بدین معنا اســت که 
بانکداری اجتماعی با بررسی ثبات اجتماعی و اقتصادی جامعه، در انجام 

فعالیت هایش تصمیم گیری می کند.

مشارکت فعال بانک سامان در نمایشگاه 
ایران فارما

ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما، به عنوان بزرگ ترین گردهمایی 
بین المللی صنعت داروســازی کشور با حضور فعال بانک سامان در محل 
مصلی امام خمینی تهران برگزار می شــود.به گزارش سامان رسانه، بانک 
ســامان با گستره متنوعی از خدمات و محصوالت در حوزه های گوناگون 
و برنامه جدی برای حمایت از فعاالن صنعت داروسازی در حوزه خدمات 
ریالی، ارزی و اعتباری با کادری کامل متشــکل از مدیران ارشد، میانی و 
کارشناسان متخصص در ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما حضور 
خواهد داشــت.بر اســاس این گزارش، بانک سامان که به واسطه خدمات 
گســترده و کامل خود در سال های گذشــته به انتخاب اول شرکت های 
تولیدی و صنعتی به ویژه در حوزه غذا و داروی کشــور تبدیل شــده، در 
مدت برگزاری این رویداد با برگزاری جلســات و مالقات حضوری آخرین 
خدمات و امکانات خود را در اختیار این حوزه اقتصادی کشور قرار خواهد 
داد. گفتنی است، نمایشگاه بین المللی دام و طیور از 19 لغایت 21 مهر در 
محل مصلی امام خمینی تهران برگزار خواهد شد و عالقه مندان می توانند 
با حضور در غرفه بانک ســامان در سالن مشاور ه های فنی الزم درزمینهٔ 

خدمات مالی و بانکی را دریافت کنند.

پیام تبریک چقازردی به مناسبت هفته نیروی انتظامی
امنیت پایدار کشور مرهون رشادت های 

پرسنل خدوم نیروی انتظامی است 
پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه: مدیرعامل بانک ســپه طی پیامی فرا 
رســیدن هفته نیروی انتظامی را به پرسنل خدمتگزار و حافظان امنیت 
کشــور تبریک گفت.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه؛ در پیام 
محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه آمده است: »حماسه آفرینی 
و رشــادت های دلیر مردان نیروی انتظامی برای حفظ استقالل و امنیت 
پایدار طی چهار دهه حیات شکوهمند انقالب اسالمی سبب مباهات است.

بی شک تعالی و توسعه همه جانبه در سایه این امنیت با صالبت و سرعت 
بیشتری شــتاب گرفته اســت و برقراری نظم و امنیت اجتماعی تنها با 
زحمات مخلصانه عزیزان نیــروی انتظامی واقعیت پیدا می کند.اینجانب 
ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، مراتــب قدردانی خود را از تالش ها 
و جان فشــانی های فرماندهان و سربازان نیروی انتظامی ابراز می دارم و از 
خداوند متعال توفیق پاسداری از خون شهیدان گران قدر انقالب اسالمی 
در ســایه رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت اهلل خامنه ای 
)مدظله العالی( برای پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

را مسئلت دارم.«

 تقدیر استاندار کهگیلویه و بویراحمد
 از بانک مهر ایران

اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد از تالش های بانک مهر ایران در راستای 
عمل به مســئولیت های اجتماعی در این اســتان، تقدیر کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
طی نامه ای خطاب به دکتر مرتضــی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران 
نوشت:»توفیق خدمت صادقانه و بی منت به ولی نعمتان جامعه از الطاف 
بارز الهی و فرصت مغتنمی است که خداوند متعال آن را بر عهده کسانی 
قرار داده که با عمل خالصانه در مســیر رضایت حق تعالی و خشــنودی 
مــردم گام بر می دارند و قطعاً کار بــرای رضای خداوند متعال بدون اجر 
و پاداش نخواهد ماند.اقدامات شایســته و حمایت جناب عالی و مجموعه 
خدوم تحت مدیریت در اســتان، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و 
سنت حسنه مشارکت و حمایت از اقشار نیازمند در قالب طرح همیاران 
مهر، اعطای تسهیالت به دانشجویان کم بضاعت، تأمین اقالم و تجهیزات 
پزشکی مورد نیاز در شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا در قالب 
طرح شــهید سلیمانی و کمک به آســیب دیدگان ناشی از وقوع زلزله در 
شهرســتان دنا و کاهش آالم آن ها، بیانگر درایت، حسن توجه و مدیریت 
ارزنده جناب عالی در بانک قرض الحســنه مهر ایران است.الزم می دانم به 
پاس تکریم و ارج نهادن به زحمات و خدمات شایســته و درخور تحسین 
و حمایتگرانه جناب عالی، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.توفیق روزافزونتان 
را در خدمت به مردم عزیز در راســتای مسئولیت اجتماعی که دارید از 
خداوند منان مســئلت دارم.«افزون بر این، ســرهنگ مصطفی مثنوی، 
جانشین فرمانده ســپاه فتح اســتان کهگیلویه و بویراحمد از این اقدام 
خالقانه بانک در راستای تخصیص جریمه دیرکرد به خرید اقالم درمانی 

مبارزه با کرونا، قدردانی کرد.

دولت چقدر اوراق فروخت؟
در پنجمین ماه امسال، میزان انتشار اوراق بدهی در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل بیش از ۷2 درصد رشد داشته است.به گزارش ایسنا، طبق اعالم 
بانک مرکزی، وضعیت فروش اوراق مالی اســالمی تا پایان مردادماه سال 
جاری نشــان می دهد مجموع اوراق بدهی منتشــر شده در این مدت، 33 
هزار و 300 میلیارد تومان بوده که در مقایســه با ماه گذشــته، با افزایش 
۷2.2 درصدی مواجه شــده است.این در حالی است مجموع این اوراق در 
پنج ماه نخســت سال جاری به رقم ۷0 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده 
که نســبت به پنج ماه نخست ســال قبل، ۷.8 درصد کاهش یافته است.

عالوه براین، میزان انتشار اوراق بدهی دولتی در مردادماه امسال با 161.4 
درصد رشد نســبت به ماه قبل، 32 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی اســت که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در پنج ماه ابتدایی 
ســال جاری با افت 12.1 درصدی نسبت به پنج ماهه سال گذشته به رقم 
5۷ هزار و 910 میلیارد تومان رســیده است.از سوی دیگر، در بخش اوراق 
بدهی شــهرداری در مردادماه امسال اوراقی در این خصوص منتشر نشده 
است. هرچند انتشار اوراق بدهی شهرداری در پنج ماهه ابتدایی سال جاری 
با بیش از 100 درصد افزایش نسبت به پنج ماهه نخست سال قبل، به رقم 
6۷00 میلیارد تومان رسیده است.همچنین، در بخش اوراق بدهی شرکتی 
بر اساس اطالعات منتشر شده توســط بانک مرکزی، انتشار این اوراق در 
دومین ماه تابســتان سالجاری به رقم ۷00 میلیارد تومان رسیده است که 
نســبت به ماه قبل، 9.1 درصد کاهش داشته است.عالوه براین، انتشار این 
اوراق در پنج ماهه امســال نیز با افت 19.3 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، به رقم 5500 میلیارد تومان رسیده است.

شاخص های بورسی صعود را تاب نیاوردند!
بازار ســرمایه روزی پرنوســان را پشت سر گذاشــت، به طوری که هر دو 
شــاخص کل بورس و شــاخص کل فرابورس در ساعات ابتدایی معامالت 

روندی صعودی داشتند اما کار خود را با روندی نزولی به پایان بردند.
به گزارش ایســنا، شاخص کل بورس که در ســاعات میانی دیروز تا یک 
میلیون و 461 هزار واحد افزایش یافته بود در ساعات پایانی روندی نزولی 
بــه خود گرفت و در نهایت با 1869 واحــد افزایش در رقم یک میلیون و 
45۷ هزار واحد ایســتاد.این در حالی است که شــاخص کل با معیار هم 
وزن 926 واحــد کاهش یافت و رقم 413 هــزار و ۷60 واحد را ثبت کرد.

معامله گران ایــن بازار 560 هزار معامله به ارزش 50 هزار و ۷29 میلیارد 
ریــال انجام دادند.در این بازار 124 نماد مثبــت و 260 نماد منفی بودند 
که از میان آن ها صنایع پتروشــیمی خلیج فارس نســبت به سایر نمادها 
بیشترین تأثیر منفی و در مقابل پتروشیمی پردیس، ملی صنایع مس ایران، 
فوالد خوزستان، پتروشیمی نوری، سرمایه گذاری غدیر و گسترش نفت و گاز 
پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

در آن ســوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس هم که توانسته بود تا رقم 
20 هزار و 888 واحد افزایش یابد در نهایت با 51 واحد صعود در رقم 20 
هزار و 834 واحد ایســتاد.معامله گران این بــازار 414 هزار معامله انجام 
دادند که 503 هزار و 990 میلیارد ریال ارزش داست.118 نماد فرابورسی 
مثبت و 1۷6 نماد منفی بودند که از میان آن ها پتروشیمی زاگرس، پلیمر 
آریاساســول و پاالیش نفت الوان نسبت به ســایر نمادها بیشترین تأثیر 
مثبت و در مقابل صنعتی مینو، فرابورس ایران،  گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و سهامی ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر 

منفی را روی فرابورس گذاشتند.

یک استاد دانشگاه گفت: نگاه در حوزه 
بانکی باید علمی، تخصصی و به دور از 
مالحظات سیاسی باشد.کامران  ندری، 
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( 
در گفت وگو با خبرنــگار ایِبنا درباره 
اولویت هــای بانک مرکــزی در دوره 
جدید گفت: در راس اولویت های بانک 
مرکزی کنترل تورم و ثبات قیمت در 
بازار از مهم ترین آن به حساب می آید 
که در کنــار آن باید ســالمت نظام 
بانکی، مدیریت بازار ارز، ایمن و چابک 
بــودن نظام پرداخت ها و بحث تامین 
مالی عادالنه را مدنظــر قرار داد.وی 
در ادامه تاکیــد کرد: بانک مرکزی از 
منظر اهداف هم دارای تصویر روشنی 
در دنیای امروز است وهم در رسیدن 
بــه آن توفیق زیادی نداشــته، البته 
موضوع مورد اشاره به زمان حال ربط 
ندارد و از چند دهه گذشــته از منظر 
کنترل تورم خیلی کامیاب نبوده، به 
عالوه اینکه در حوزه دسترسی جامعه 
به وام و اعتبار نیز اشکاالت زیادی به 
آن وارد اســت.این استاد دانشگاه در 
ادامه یادآور شد: مدیریت نرخ ارز هم 
هنوز با چالش روبرو است. مقاطعی در 

گذشــته که بانک مرکزی در کنترل 
نرخ ارز موفق عمــل کرده، در همان 
دوران نرخ تورم تحت کنترل درآمده، 
اما بانک مرکزی به طور کلی نتوانسته 
براساس انتظارات ماموریت ها و اهداف 
خود را به تحقق برساند. ندری درباره 
چگونگی دستیابی به این اهداف ابراز 
کرد: بانک مرکزی و سیاســت گذاری 
پولــی حرکتی کامال فنی و تخصصی 
اســت و درصورتی که نگرش صحیح 
و حرفه ای در آن وجود نداشــته باشد 
و موفق نشود مســتقل از فشارهایی 
باشــد که بخش های دیگر اقتصاد به 
این بانک به عنوان نهاد سیاســتگذار 
وارد می آورند، شاهد تغییر محسوسی 
در حــوزه پولی و بانکی نخواهیم بود. 
بانکی پیشــانی  نظام  اینکــه  ضمن 
اقتصــادی اســت، یعنــی در تمام 

زمینه ها هر نوع نقــل و انتقال پولی 
با این نظام بانکی اســت که در واقع 
باید این کار را بــا کارآیی و ایمنی و 
استاندارد باال انجام دهد. این صاحب 
نظر اقتصادی در ادامه اظهار داشــت: 
بانک مرکزی حوزه ای اســت که باید 
بین المللی  اســتانداردهای  با  مطابق 
و جهانــی جلــو رود و درصورتی که 
موفق نشــویم نظام بانکی را مطابق با 
استانداردهای بین المللی و معیارهای 
حرفه ایی این حوزه در جهان بازآرایی 
کنیم، توفیقی هم نه در چالش هایی 
کــه در پیش اســت و نــه درعرصه 
اقتصاد به دست نخواهیم آورد. وی در 
ادامه اضافه کرد: کشورهایی که تورم 
باالیی را تجربه کردند، پرواضح است 
در حوزه رشــد اقتصادی هم بســیار 
ضعیف بودند. بی جهت نیست که تمام 

اقتصاددانان درجهان متفق القول ثبات 
قیمت و کنترل تورم را در واقع یکی 
از شــروط الزامی و پیش درآمد رشد 
و توسعه اقتصادی قلمداد می کنند و 
اعتقاد دارند با وجود نرخ تورم باال به 
دلیل بی ثباتی که در اقتصاد به وجود 
می آورد، نباید انتظار سرمایه گذاری و 
رشد اقتصادی را داشت، بنابراین این 
حوزه هم از جهــت اینکه نگاه به آن 
باید حرفه ای و تخصصی باشــد و از 
این ســو که نمی توان آن را براساس 
الگوهای داخلی مدیریت کرد، بسیار 
مهم محســوب می شــود.این استاد 
دانشــگاه دراین رابطه چنین توضیح 
داد: انطباق با استانداردهای بین المللی 
بســیار اهمیــت دارد و خیلــی هم 
حســاس به حســاب می آید، به این 
معنا؛ عمده بحران هایــی که در دنیا 
به وقوع پیوستند، ریشه بانکی یا مالی 
داشــته اســت. برفرض همان بحران 
2008 به مشکالتی که در نظام مالی 
در کشورهای پیشرفته وجود داشته، 
برمی گردد. بنابراین نگاه در این حوزه 
باید علمــی، تخصصی و بــه دور از 

مالحظات سیاسی باشد.

یک استاد دانشگاه:

نگاه درحوزه بانکی باید به دور 
از مالحظات سیاسی باشد

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
تحــت تاثیر نگرانی ها نســبت به آغــاز تعدیل 
تدابیر محرک مالی بانــک مرکزی آمریکا، افت 
مالیمی داشــت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
هر اونس طال بــرای تحویل فوری با 0.1 درصد 
کاهش، به 1۷55 دالر و 68 ســنت رســید. در 
بــازار معامالت آتــی آمریکا، هــر اونس طال با 
0.1 درصد کاهش، به 1۷55 دالر و 30 ســنت 
 IG Market رســید.کایل رودا، تحلیلگر شــرکت
اظهار کرد: آمار اشــتغال ماهانه نمی تواند روند 
تعدیــل تدابیر محرک مالی بانک مرکزی آمریکا 
را متوقف کند. کمبود نیروی کار باعث باال رفتن 
فشارهای دستمزد شــده و تورم را ممکن است 
تشــدید کند که به معنای آن است که مقامات 
بانکــی نهایتا بایــد مداخله کنند.طال پوشــش 
ریســک در برابر تورم و کاهش ارزش پول ناشی 
از تدابیر محرک مالی محســوب می شود. تعدیل 
برنامه خریــد ماهانه اوراق قرضه توســط بانک 
مرکزی آمریکا، با شــرایط مذکورمقابله کرده و 
از جذابیت طال کم می کند.بــه گفته رودا، بازار 

طال مشکالت زیادی برای ارزیابی وضعیت دارد. 
نظر شخصی من این است که طال به سمت نزول 
مایل اســت اما در حال حاضر در بازه محدودی 
حبس شده اســت.بانک مرکزی آمریکا با وجود 
گزارش اشــتغال مایوس کننده سپتامبر ممکن 
است ماه آینده تعدیل تدابیر محرک مالی را آغاز 
کند. آماری که روز جمعه منتشر شد، نشان داد 
اقتصــاد آمریکا ماه میالدی گذشــته 194 هزار 
شغل جدید در سپتامبر ایجاد کرده که پایین تر 

از 500 هزار شغل مورد پیش بینی اقتصاددانان 
بــود. در این بیــن، نرخ بیکاری بــه 4.8 درصد 
کاهــش پیدا کرد که پایین تریــن میزان در 18 
ماه گذشته بود و رشد دســتمزد شتاب گرفت.

بر اســاس گزارش رویترز، دالر به باالترین حد 
سه سال اخیر در برابر ین ژاپن صعود کرد. بازده 
اوراق خزانه 10 ســاله آمریکا به باالترین حد از 
اوایل ژوئن به این طرف رسید و هزینه نگهداری 
طال که دارایی بدون بازدهی است را افزایش داد.

به گفته وانگ تائــو، تحلیلگر فنی رویترز، اونس 
طال ممکن اســت به محــدوده 1۷63 تا 1۷68 
دالر بهبود پیدا کند و ســپس روند نزولی را به 
سوی ســطح حمایتی 1۷24 دالر ازسربگیرد.در 
بازار ســایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری تغییری نداشت و به 22 دالر و 66 
سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری 
با 0.1 درصد افزایش، به 102۷ دالر و 3۷ سنت 
رسید. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با سه 
درصد افزایش، به 2139 دالر و 85 سنت صعود 

کرد که باالترین قیمت از 13 سپتامبر بود.

طالی جهانی بی رمق ماند
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گزیده خبر

وزیرخارجه اتریش صدر اعظم شد
»الکساندر شلنبرگ«، وزیر خارجه اتریش جانشین »سباستین کورتس«، 
صدراعظم مستعفی این کشور می شود.به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، 
شلنبرگ ۵۲ ساله که از سال ۲۰۱۹ تصدی وزارت خارجه اتریش را برعهده 
داشته، در این باره گفت: کار چالش برانگیزی است.کورتس روز شنبه در پی 
اتهامات فساد، از قدرت کناره گیری کرد. این مرد ۳۵ ساله، که در چهار سال 
گذشته، رهبری دو دولت را بر عهده داشته، با بیان اینکه می خواهد با کناره 
گیری خود، از هرج و مرج و آشوب جلوگیری کند، شلنبرگ را برای تصدی 
منصب سابق خود پیشنهاد کرد.شــلنبرگ همچنین با »الکساندر فن در 
بلن«، ریاست جمهوری اتریش مالقات داشته وبعد از ظهر دیروز )دوشنبه( 
سوگند یادخواهد کرد.شــلنبرگ در اظهارنظری مختصر پیش از دیدار با 
رییس جمهــور، از »ماموریتی چالش برانگیز در زمانی پر چالش« گفت و 
اذعان داشت: برای هیچ یک از ما آسان نیست، اما فکر می کنم که ما با این 
کار مسئولیت پذیری بســیار زیادی نسبت به کشورمان را نشان می دهیم.

استعفای کورتس در هیاهوی اتهامات مربوط به فساد، به این معنی است که 
ائتالف حاکم بین حزب محافظه کار »مردم اتریش« و »سبزها«ی چپ گرا، 
برجای خود باقی خواهد ماند. ســیگرید مائورر، رهبر گروه پارلمانی سبزها 
گفت شلنبرگ در رسوایی فساد اخیر دخالت نداشته  است.پس از آنکه در 
روز چهارشنبه، ضابطان قضایی به صورت ناگهانی به چندین نقطه مختلف 
مرتبط با حزب مردم اتریش یورش بردند، فشارها برای استعفای کورتس، 
از جمله از ســوی حزب سبزها آغاز شد. پلیس اعالم کرد که کورتس و ۹ 
نفر دیگر تحت بازجویی هستند. به گفته پلیس اتریش، اتهام کورتس این 
اســت که در ســالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، از پول دولت در قراردادی فاسد با 
روزنامه های زرد، در جهت به دست آوردن پوشش مثبت رسانه ای استفاده 
کرده است.همچنین به گزارش دیلی میل، سخنگوی وزارت خارجه اتریش 
اعالم کرد که ســفیر این کشور در فرانســه، جایگزین شلنبرگ در وزارت 
خارجه خواهد شد؛ مایکل لینهارت، دیلپلمات کارکشته اتریشی که تا کنون 
ســفارت اتریش در فرانســه را برعهده داشته اســت، در بعد از ظهر امروز 

)دوشنبه( به همراه شلنبرگ، در مراسمی سوگند یاد خواهد کرد.

روسیه: 
صحبت با اوکراین بی فایده است

نایب رئیس شورای امنیت روسیه می گوید مادامی که اختیار اوکراین دست 
آمریکا و اتحادیه اروپا باشد؛ شایستگی آن را ندارد که به عنوان یک دولت 
مستقل با روسیه طرف صحبت شود.به گزارش خبرگزاری مهر، »دیمیتری 
مدودف« نایب رئیس شــورای امنیت روســیه در مقاله ای که در روزنامه 
»کامرســانت« تحت عنوان »چرا تماس با دولت فعلــی اوکراین بی مورد 
اســت« به چاپ رســید؛ مقامات کی یف را از بابت وابستگی به بیگانگان 
مورد انتقاد قرار داد.وی در این باره نوشــت: مســکو فایده ای در صحبت 
بــا کی یف نمی بیند چرا که مقامات فعلی اوکراین کاماًل در قید مدیریت 
بیگانگان هســتند. بنابراین، در ســطح روابط بین الملل، هیچ اعتمادی به 
چنین شــرکایی نیست و نخواهد بود. روسیه صبور است و منتظر می ماند 
تا افراد مسئولیت پذیری در اوکراین روی کار بیایند.مدودف افزود: اوکراین 
از سوی کسانی اداره می شود که سود خود را بر منافع کشورشان ارجحیت 
می دهند. آنها به شــدت وابسته هستند و کشورشان تحت اداره مستقیم 
بیگانگان است.نایب رئیس شورای امنیت روسیه ادامه داد: اوکراین به تزریق 
نقدینگی از ســوی آمریکا و اتحادیه اروپا وابســته است و تحت مدیریت 
مستقیم واشنگتن قرار دارد حال آنکه آمریکا به کی یف احتیاجی ندارد مگر 
برای تقابل با روسیه.مدودف به اوکراین هشدار داد: چنین اتحادی شکننده 

است و به اشاره ای فرو می پاشد.
اظهارات مقام روس در حالی است که چندی پیش، »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیــس جمهور اوکراین از آمادگی برای دیدار با »والدیمیر پوتین« همتای 
روس ســخن گفته بــود. در مقابل، کاخ کرملین اعــالم کرد که بعید می 
داند این دیدار طی ســال جاری میالدی )۲۰۲۱( انجام شود. »دیمیتری 
پسکوف« سخنگوی کرملین در توضیح این مطلب گفته بود که هیچ تالشی 

برای تعیین محورهای این دیدار صورت نگرفته است.

با توجه به برخی تحوالت عنوان شد؛
هشدار جوزپ بورل نسبت به تضعیف 

اتحادیه اروپا
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نســبت به تضعیف موقعیت این 
اتحادیه در صحنه جهانی هشــدار داد.به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از رویترز، »جوزپ بورل« مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نسبت 
به تضعیف موقعیت این اتحادیه در صحنه جهانی هشــدار داد.بورل در این 
ارتباط گفته اســت که نگران از دســت دادن نقش اتحادیه اروپا به عنوان 
بازیگر کامل در عرصه جهانی و تبدیل شدن از یک نهاد سیاسی به یک ابزار 
است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت: اروپایی ها به طور 
فزاینده ای با خطر تبدیل شدن به یک ابزار به جای بازیگر در امور بین المللی 
مواجه بوده و به جای شکل دهی حوادث، به واکنش به تصمیمات دیگران 
می پردازند.به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حال حاضر دو 
گرایش در جهان وجود دارد که اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد که نخست، 
سیاست های آمریکا و متحدانش برای مهار چین و دوم، پویایی چند قطبی 
بازیگرانی نظیر روسیه است که ســعی در گسترش حوزه نفوذ خود دارند 
و چنین اقداماتی اغلب باعث محدود شــدن منافع اتحادیه اروپا همانطور 
که در ســوریه، لیبی و مالی روی داد، شده است.مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا همچنین سران این اتحادیه را فراخواند تا از تشکیل نیروهای 
مسلح خود حمایت کنند که این نیروهای مسلح در رقابت با ناتو نبوده بلکه 
مکمل این ائتالف خواهند بود.با تشکیل ائتالف جدید امنیتی بین انگلیس، 
آمریکا و استرالیا زمزمه تشکیل ارتش مستقل اروپا تقویت شده است. اما با 
توجه به اختالف نظرها و رقابت های درون اتحادیه اروپا و همچنین پرهیز 
از برانگیختن حساسیت آمریکا تحقق این امر بی دردسر نخواهد بود.از زمان 
بر سرکار آمدن دونالد ترامپ و تحقیر ناتو این فکر قدیمی که اتحادیه اروپا 
نیاز به یک ارتش نیز دارد بین اعضای آن قوت گرفته است. رفتن ترامپ و 
آمدن بایدن نیز با وجود امیدهایی که در دل اروپایی ها زنده کرد در نهایت 
نتیجه ای نبخشید. گفتگوی بایدن با پوتین بدون حضور نماینده ای از اروپا، 
خروج آمریکا از افغانســتان بدون مشورت با اروپا و اعضای ناتو و سرانجام 
ضربه آخر یعنی تشــکیل پیمان کشورهای انگلیسی زبان آمریکا، انگلیس 
و اســترالیا موســوم به آکوس دیگر حجت را بر اتحادیه اروپا تمام کرد که 
نمی توان به آمریکا به عنوان یک متحد استراتژیک تکیه کرد.اروپایی ها که 
با داستان برگزیت یا خروج انگلیس از این اتحادیه تکلیفشان با این کشور 
معلوم شــده بود، اکنون خود را در برابر یک ائتالف نظامی و امنیتی دیگر 

می بینند که انگلیس عضوی از آن است.

خطیب زاده:

مذاکراتویندرداخلوزارتخارجهپیگیریمیشود
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که مذاکرات وین در داخل 
وزارت خارجه پیگیری می شــود، گفــت:  هیچ متن و توافقتنامه 
جدیدی قرار نیســت مذاکره شــود و بعد از جمع بندی فرآیند 
بررسی داخلی، یک ساعت هم برای نهایی کردن تاریخ مذاکرات از 
دست نمی دهیم.به گزارش فارس، »سعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران صبح دیروز )دوشنبه( 
در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت در 

حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

ما و لبنان هیچ وقت روابطمان را براساس خواست طرف 
ثالث تنظیم نکردیم

وی در پاســخ به سؤالی درباره ســفر امیرعبداللهیان به لبنان و 
آمادگی ایران برای کمک به لبنــان گفت: ما و لبنان هیچ وقت 
روابطمان را براساس خواست طرف ثالث تنظیم نکردیم. تنظیم 
روابط ما تاب آورانه نســبت به تحریم های ثانویه کشورهای دیگر 
همواره در حال تنظیم بوده است. گفت وگوها در این سفر درباره 
ایــن بود که چگونه می توان پروژه های فیمابین را بدون توجه به 
فشارها و تحریم های طرف ثالث پیگیری کنیم.خطیب زاده ادامه 
داد: البته همواره مضایق و محدودیت هایی بوده اســت ولی اراده 
دو پایتخت بر این اســت که گفت وگوها گسترش پیدا کند ولذا 
تاکنون روابط به ســطح خوبی رسیده است و در حال گسترش 

بیش از پیش است.

 سفر امیرعبداللهیان به سوریه از قبل تنظیم شده بود
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که 
گفته شده هواپیمای حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
برای دریافت سوخت در لبنان دچار مشکل شده است، نیز اظهار 
داشت: این خبرسازی است و سفر امیرعبداللهیان به سوریه از قبل 
تنظیم شده بود. برخی دوست ندارند این سفرها موفقیت خود را 
داشته باشد و این حواشی درست می شود. هیچ درخواستی برای 

سوخت گیری در لبنان نداشته است.

 استقبال از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات در عراق
خطیب زاده درباره انتخابات در عــراق ادامه داد: آ ن چه دیروز در 
عراق رخ داد ادامه پروســه مردمســاالری در این کشور است. از 
برگزاری موفقیت آمیز انتخابات در عراق استقبال می کنیم و نفس 
برگزاری این انتخابات به رغم تمامی شرایط، مضایق، فشردگی ها 
و موضوع کرونا در زمان مناسب خودش برگزار شد و بسیار جای 
تقدیر دارد و فکر می کنیم ملت عراق در مسیر درست دموکراسی 

در حال حرکت هستند.

 پایگاه های گروهک های تروریستی در داخل عراق و اقلیم 
کردستان عراق باید جمع شوند

وی درباره حضور گروهک های تروریســتی در خاک عراق اظهار 
داشت: بارها به دوستان در دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان 
عراق گفته ایم که این با حســن همجواری و حســن همسایگی 
همخوانــی ندارد. این وضعیــت قابل ادامه دادن نیســت و این 
پایگاه ها باید جمع شــوند. این پایگاه ها باید جمع شوند و این ها 
نمی تواند منبع ناامنی علیه ما باشند هم اقلیم می داند و هم دولت 

مرکزی عراق.

 اظهارات ظریف 
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره اظهارات اخیر ظریف در 
مــورد تحریم ها بیان کرد: همه را دعوت می کنم به عدم انتخاب 
گزینشــی از نکاتی که گفته می شــود. وزارت خارجه وزارتخانه 
تخصصی است. ظریف در مقام وزیر خارجه چند باری این موضوع 
را توضیح داد. برداشــتی که االن ارائه کردید برداشت دقیقی از 
فرمایشات ایشان نیست. آنچه مسلم است این است که در ادامه 
مسیر باید از این فضاسازی ها عبور و اجازه دهیم دولت جدید در 

مسیر خودش گفت وگوهای وین را پیش ببرد.

 نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان
خطیب زاده درباره برگزاری نشست همسایگان افغانستان در تهران 
هم گفت:  در اولین جلسه ای که وزرای خارجه کشورهای همسایه 
افغانستان به صورت برخط برگزار کردند توافق شد نشست بعدی 
بــا حضور وزرای خارجه در تهران برگزار شــود که این منوط به 
آماده شدن مقدمات است. به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد 
ایرانی بیان کرد: این موضوع در دســتورکار و پیگیری اســت و 
نمی دانیم چه زمانی امکان برگزاری حضوری را در تهران خواهیم 
داشــت. در همان نشست توافق شــد روسیه به این جمع اضافه 
شود و به پیشنهاد ایران، روسیه هم در آن نشست حاضر خواهد 
بود.وی همچنین گفت: دعوت روســیه از ایران برای شرکت در 
نشســتی درباره افغانستان در این کشور در دست بررسی است و 

پاسخ خود را خواهیم داد.

در حــوزه همکاری های اقتصادی با ســوریه دچار عقب 
ماندگی هایی هستیم

وی درباره سفر امیرعبداللهیان به سوریه نیز اظهار داشت: روابط 
ایران و ســوریه سال هاســت که وارد فاز ممتاز راهبردی از ابعاد 
مختلف شده است. البته شــاید برخی این روابط را به سال های 
اولیه جنگ برگردانند ولی آن چه اتفاق افتاد که برخی خواستند 
تروریســم را بر جغرافیای شامات حاکم کنند، جمهوری اسالمی 
ایران نقش بســیار موثری داشــت که اجازه ندهد این بهشــت 
تروریست ها در آن منطقه و پهنه جغرافیایی ایجاد شود.به گزارش 
فارس، این دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد: ابعاد روابط ایران 
و ســوریه ابعاد مختلفی اســت و جنس روابط راهبردی الزامش 
این اســت که در ابعاد اقتصادی، فرهنگــی و نظامی، امنیتی و 
... دارای وجوه خاص خودش اســت.خطیب زاده افزود:  در حوزه 
همکاری های اقتصادی با سوریه دچار عقب ماندگی هایی هستیم 
که با دستورکار جدید دولت همخوانی دارد ولذا بخش عمده سفر 
امیرعبداللهیان به سوریه و گفت وگو با بشار اسد به پروژه هایی که 
قبال صحبت شــده و پروژه هایی که عالقه مندی بخش خصوصی 

ماســت. بخش خصوصی ما چند وقت پیش نمایشگاه در سوریه 
داشــت و االن این مطالبه را دارد که توافقاتشان با طرف سوری 
در ابعاد مختلف عملیاتی شود. ماموریت خاصی هم به سفیر ایران 
داده شده و این سفر هم تمرکز ویژه ای را در خصوص این موضوع 

داشته است.

تماس ها با عربستان بدون انقطاع در حال انجام است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مذاکرات ایران و عربستان نیز 
بیان کرد: توافقات هیأت اعزامی جمهوری اسالمی ایران با هیأت 
عربســتان این بوده که این مذاکرات در فضای عمومی پیگیری 
نشــود. خطیب زاده عنوان کرد: چهار دور مذاکره با عربستان در 
بغداد انجام شد و آخرین دور زمانی بود که ما در نیویورک بودیم. 
این تماس ها بدون انقطاع بین دو طرف و ارسال و دریافت پیام ها 
ادامه داشته و دارد. بیشترین تمرکز درباره موضوعات دوجانبه و 
منطقه ای و به تخصیص حوزه خلیج فارس بوده است و یمن هم 
بخشی از این گفت وگوها بوده است.وی تأکید کرد: سرنوشت یمن 
تنها از طریق مردم یمن و اراده یمنی ها محقق خواهد شد. آن چه 
ما انجام می دهیم تسهیل این گفت وگوهاست و آن چه عربستان 
موظف به انجام اســت توقف جنــگ و محاصره ظالمانه و توقف 
شرایطی است که به تراژدی انسانی منجر شده است.این دیپلمات 
ارشــد ایرانی بیان کرد: تالش داریم منطقــه در فضای آرامی از 
شرایط عبور کند و روابط ایران و عربستان بتواند به آرامش و صلح 

و ثبات در منطقه خلیج فارس کمک کند.

 نگرانی های ما به دوستان در باکو گفته شده
سخنگوی وزارت خارجه درباره روابط ایران و جمهوری آذربایجان 
گفت: روابط ایران و آذربایجان یک روابط کامال طبیعی است و به 
هم زدن آن یک کار غیرطبیعی اســت. روابط دو کشور همواره از 
منطق درستی پیروی کرده و آن منطق درست ارتباطات چندالیه 
مردمی و دو دولت بوده اســت. در عین حــال نگرانی های ایران 
گفته شــده و این در چارچوب حســن همجواری و روابط خوب 
دو کشور اســت. نگرانی های ما به دوستان در باکو گفته شده و 
البتــه آنها همواره گفته اند ایــن نگرانی ها را مرتفع می کنند و یا 
این نگرانی ها در یک مسیر گفت وگوهای دوجانبه قابل حل است.

خطیب زاده بیان کرد: در برخی نکات و موضوعات انتظاری که از  
طرف جمهوری آذربایجان داشتیم، برآورده نشده است. اما ما یک 
اصل اساسی داریم و آن این است که با همسایگان رفتار برادرانه 
داشته و خواهیم داشت. حتی وقتی جنگ آذربایجان و ارمنستان 
بود تالش کردیم ضمن احقاق حقوق آذربایجان در یک مسیری 
حرکت کنیم که از مســیر گفت وگو به نتیجه برسیم.وی افزود:  
االن به طرف آذربایجانی گفتیم اجازه دهند در مسیر آرامی برخی 
نگرانی هایی که ایران به درستی مطرح کرده حل و فصل شود، به 
ویژه رفتاری که متناسب با حسن همسایگی است انتظار داریم از 
سوی باکو دیده شود. حریم فضایی و هوایی خودمان را هیچ وقت 
به روی آذربایجان نبستیم و همچنان باز است، زمین باز است و 
مراودات انجام می شــود و ســفرهای دوجانبه در بهترین شرایط 
صورت می گیرد و دو طرف باید مراقب باشــند که اجازه ندهند 
طرف های ثالث چه در حیطه ادبیات به کار گرفته شــده توسط 

مقامات و چه در حیطه برخی اقدامات وارد فضای تشدید شوند.

 مذاکرات ایران و عربستان
به گزارش فارس، خطیب زاده درباره نشست بعد ایران و عربستان 
و این که آیا ســقف زمانی برای آن در نظر گرفته شده است؟ نیز 
اظهار داشــت: بغداد تا به امروز میزبان خوبی بوده و تا زمانی که 
امکان وجود داشته باشد ضرورتی بر تغییر محل گفت وگوها وجود 
ندارد. گفتگوها به مســیر جدی تری وارد شده است. نقشه راه و 
مسیری در حال گفت وگو اســت. ایران تداوم سیاستش همواره 
وجود داشته و معتقد است گفت وگوها بین کنشگران منطقه ای 
و ایران و عربســتان می تواند یکی از ستون های صلح و ثبات در 

منطقه خلیج فارس باشد.

 با همه طرف ها در افغانســتان به شمول طالبان در تماس 
هستیم 

وی درباره به رسمیت شناختن طالبان هم گفت: ما با افغانستان 
روابط مردمی و تجاری بسیاری خوبی داریم و یکی از ویژگی های 
روابط تجاری ایران و افغانســتان مردمی بودن و بخش خصوصی 
بودن این روابط است. سفر استاندار خراسان برای اطمینان از ادمه 
مروادتی بود که بســیاری خواست مردم افغانستان است. با همه 
طرف ها در افغانســتان به شمول طالبان در تماس هستیم و زود 

است درباره دولت فراگیر افغانستان اظهارنظر کرد.

 مذاکرات وین انجــام و در داخل وزارت خارجه پیگیری 
می شود

ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری 

فــارس درباره مذاکــرات وین و ترکیب تیــم مذاکره کننده نیز 
گفت:  مذاکرات وین انجام می شو د و در داخل وزارت امور خارجه 
پیگیری می شــود. از آن جهت که مذاکــرات، گفت وگوی فنی 
برای اطمینان از اجرای کامل برجام توســط همه طرف هاست، 
ولذا هیچ متن و توافقنامه جدیدی قرار نیســت مذاکره شــود و 
این گفت وگوهای فنی هم در مســیر عادی خود در وزارت امور 
خارجه توسط وزارت خارجه انجام خواهد شد.وی افزود: اینکه در 
وزارت خارجه ترکیب تیم چطور باشد در ترکیب قبل هم از بانک 
مرکزی، نفت و ... بودند  و این بار همین خواهد بود. مهم این است 
که تداوم از حیث گفت وگوها انجام خواهد شد.این دیپلمات ارشد 
ایرانی همچنین گفت: شبانه روز دوستان ما در حال مرور مباحث 
هستند. ما یک ساعت را بعد از این که فرآیند بررسی داخلی درباره 
مذاکرات به جمع بندی برســد از دســت نخواهیم داد که تاریخ 
را نهایی کنیم و روزهای آتــی روزهایی خواهد بود که تعامالت 
بیشتری را در حوزه برجام و گفت وگوهای وین شاهد خواهید بود.

واکنش خطیب زاده به اظهارات صدراعظم آلمان
خطیب زاده در پاسخ به ســؤال دیگر خبرنگار خبرگزاری فارس 
درباره اظهارات مرکل صدراعظم آلمان و اینکه خواستار بازگشت 
فوری ایران به مذاکرات شــده اســت، اظهار داشــت: امیدوارم 
صدراعظم آلمان و کشورهای اروپایی توجه داشته باشند که اگر 
بی عملی اروپا نبود، جسارت ترامپ نمی توانست اتفاق بیفتد که 
ترامپ از تمامی توافقات خارج شــود و برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
را نقض کند و تمامی پایتخت های اروپایی به شــمول برلین یک 
تماشاچی منفعل باشند.وی افزود: انتظار ما این است که تمامی 
طرف هــا وقتی به ویــن می آیند این بار با ایــن درک از واقعیت 
بیاینــد که راه فراری جز اجرای تعهداتشــان ذیل برجام ندارند، 
باید اطمینان کامل به جمهوری اســالمی ایران بدهند که هیچ 
طرفی نقض برجام را نخواهد کرد، هیچ طرفی به بهانه های واهی 
از جنس تحریم های فراسرزمینی یک کشور ثالث تعهدات قطعی 
دوجانبه خودشان را زیر پا نمی گذارند.این دیپلمات ارشد ایرانی 
با بیان این که آلمان بســیاری از توافقاتی کــه در دوره برجام با 
جمهوری اسالمی ایران داشت را انجام نداد، اظهار داشت: مطمئن 
هســتم صدراعظم آلمان از همه جزییات خبر دارد و اگر نیست 
مطمئنــم همکارانم در وزارت امور خارجه آلمان هم به ایشــان 

خواهند داد.

 محکومیت اقدام تروریستی در قندوز به اشد وجه
وی درباره اقدام تروریســتی در قندوز نیز اظهار داشت: آنچه در 
قندوز رخ داد یک اقدام تروریســتی بی سابقه بود و به اشد وجه 
محکوم می کنیم و معتقدیم طالبان مســئولیت حفظ امنیت را 
دارد. با توجه به در دســت گرفتن نهادها و مراکز قدرت و مراکز 
امنیتی و سیاسی، این دلیل آن است که جمهوری اسالمی ایران 
بارها گفته است باید افغانستانی داشته باشیم که عاری از خشونت 
و تروریسم باشد.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: مردم نجیب 
افغانستان از تروریسم و کشتار خسته هستند. من می توانم این را 
ُســبعیت در حق مردم بی دفاع افغانستان بنامم. آ نچه افغانستان 
بیــش از همه احتیاج دهد تحقق اراده مردم برای تشــکیل یک 
دولت فراگیر که بازتاب دهنــده ترکیب قومیتی و جمعیتی آن 
باشد و معتقدیم تنها از این مسیر است که افغانستان را کشوری 
آرام در همسایگی و همسایه ای خوب برای همه کشورهای منطقه 

و کنشگری سازنده در روابط بین الملل می دانیم.

با تمامی طرف هایی که این رزمایش ها را برگزار می کنند 
روابط کامال نزدیکی داریم

ســخنگوی وزارت خارجه درباره رزمایش جمهوری آذربایجان 
در خزر نیز که ســؤال یکی از خبرنگاران بود، اظهار داشــت: 
منطقه ما منطقه بسیار حساسی است و برخی تحوالت در این 
منطقه فضا را حساس تر کرده است. البته با تمامی طرف هایی 
که این رزمایش ها را برگزار می کنند روابط کامال نزدیکی داریم 
و هیچ وقت جای نگرانی خاصی نبوده است.وی یادآور شد: مهم 
رعایت شرایط موقعیتی منطقه و اصول و توافقات قبلی در حوزه 
خزر اســت و این تنها موردی است که همه طرف ها باید به آن 
توجه کنند.خطیب زاده با بیان این  که در طی یک ماه گذشــته 
نزدیک به هفت الی هشــت رزمایش انجام شــده که براساس 
گزارش هایی که از جهات نظامی خود دریافت کرده ایم، برخی 
رزمایش های کامال نمایشی بوده اســت و اینها ارزیابی خوبی 
نیســت، خاطرنشان کرد: منطقه احتیاج به آرامش دارد و همه 
طرف ها باید به این مسئله توجه دارند. زمانی که می خواستیم 
رزمایــش خود را برگزار کنیم به همه کشــورهای مرتبط و از 
جمله جمهــوری آذربایجان اطــالع داده بودیم و گفته بودیم 
رزمایش عادی و روتین ماست و اینها بدیهیات همسایگی است 
و اگر کسی رعایت نکند نشان می دهد با فضای بلوغ در روابط 

بین الملل کمی فاصله دارد.

 مناسبات تهران و باکو
وی درباره مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان نیز گفت: تمامی 
اجزای یک رابطه راهبردی و مشارکت جامع را با آذربایجان داریم. 
امیدواریم این روابط بیش از پیش گســترش یابد و نقش وزارت 
خارجه های دو کشــور در این حوزه بســیار حائز اهمیت است.

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت:  با یک مسیر گفت وگو 
باید تالش کنیم یک دولت فراگیر را در افغانســتان شاهد باشیم 
و این نقشی است که ایران و همسایگان باید ایفا کنند. نقششان 
فرســتادن گروه های خاص به آن کشورها نیست بلکه نقششان 
تــالش برای گفت وگوهای اصیل بین االفغانی اســت. در این راه 
اخبــار جعلی زیاد اســت و گروه هایی برای مشــوه کردن چهره 
گروه دیگری اقدامات می کنند و در این مدت فرا گرفتند چگونه 
می توانند از ابزار دیپلماســی عمومی استفاده و اهداف نادرست 
خود را جلو ببرند. بــه گزارش فارس، خطیب زاده درباره تصویب 
کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خزر هم گفــت: این مذاکره و 
توافق شــد و آن چه امضا می شــود از زمان امضا روح توافقنامه 
برای امضاکنندگان به نوعی الزم االجراســت. بر همین اســاس 
می گوییم همه طرف ها باید به آن چه امضا کردند پایبند باشــند. 
مراحل تصویب در هر کشــوری مراحل خــاص خود را دارد. وی 
ادامه داد: پارلمان جمهوری اسالمی ایران مسیر خودش را دارد. 
باید اجازه دهیم مسیر دموکراتیک خودش را در داخل ایران طی 
کند. برخی کنوانسیون ها را درباره برخی کشورها داریم که سال ها 
طول کشیده مراحل تصویب را طی کنند و هیچ وقت هم تصویب 
نشده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی اظهار 
داشــت: روابط ما با عراق در بعد اقتصادی ممتاز است. بخشی به 
روابط اســتانی و اقلیم برمی گردد. ظرفیت آن قطعا قابل ارتقا و 
رشد است. با عراق تا به امروز توانستیم نقشه راه را داشته باشیم. 
معضلی که در این خصوص داریم عدم بازپرداخت بدهی توســط 

عراق است.

حضور رژیم اشغالگر قدس را در نزدیکی همسایگی و در 
جغرافیای خود در هیچ کشوری تحمل نخواهیم کرد

وی درباره حضور رژیم صهیونیســتی در جمهوری آذربایجان 
و انکار این موضوع از ســوی آذربایجان نیز گفت: ایران درباره 
امنیت ملی خودش هیچگاه با کســی شوخی نداشته است و 
همه همســایگان به خوبی می دانند و پیام ها با قاطعیت برای 
همه همسایگان ارسال شده اســت. رژیم صهیونیستی هر جا 
رفته ناامنی و بی ثباتی برده اســت. قطعا رژیم صهیونیســتی 
دوست دارد این منطقه را ناامن ببیند. تهران و باکو باید توجه 
داشــته باشــند که طرف ثالثی دراین روابط خوب مداخله بی 
جا نکند.خطیب زاده تصریح کرد: حضور رژیم اشــغالگر قدس 
را در نزدیکی همسایگی و در جغرافیای خود در هیچ کشوری 
تحمل نخواهیم کرد.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی 
عنوان کرد: توافقنامه جامع همکاری بین ایران و روســیه یک 
چارچوب حقوقی را ایجاد کرده و االن در جریان اســت و این 
چارچوب فضای مناســبی را برای گسترش روابط ایجاد کرده 
است. در چند سال پیش نیاز به ارتقای سند شد و اسم آن سند 
جامع همکاری های راهبردی ایران و روســیه شد که توافقات 
قبلی آن انجام شــده و در ســفر قبلی الوروف صحبت شده و 
در تهــران در حال تنظیم بندهای نهایی آن هســتیم و بعد از 
انجام آن و اخذ مجوزها در داخل کشــور به مسکو می فرستیم 
و امیدواریم طی چند ماه آینده شاهد امضای این سند باشیم. 
وی در پاسخ به سؤالی گفت:  محور شرق در حال برآمدن است 
و این محور قطعا پایتخت هایی دارید شــرق سیاســی، نظامی 
و اقتصادی و پایتخت های آنها تهران، پکن و مســکو اســت و 
اجازه دهیم روابط مســیر طبیعی خود را طی کند.سخنگوی 
وزارت خارجه درباره ابتکار ۳+۳ نیز اظهار داشت: ابتکار ۳+۳ از 
روزی که جنگ آذربایجان و ارمنستان شروع شد مطرح شد و 
برخی کشورها آمادگی نداشتند و حتی گفته شد ۲+۳ را آغاز 
کنیم. باید وارد این فضا شــویم که قفقاز جنوبی را در ترتیبات 
دیپلماتیک به جلو ببریم. وی درباره ســفر امیرعبداللهیان به 
باکو نیز اظهار داشت: ارتباطات ما با آذریجان در تمامی سطوح 
برقرار است.سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر علی باقری به 
پاکســتان گفت: درباره موضوعات مختلف از جمله افغانستان 
گفت وگو شد و برخی نقاط مهم تبادل نظر و توافقات اولیه در 
حوزه ادامه رایزنی ها انجام شــده است. خطیب زاده در پاسخ به 
سؤالی درباره گفت وگوهای ایران و ارمنستان و جایگزین کردن 
مسیری به جای مسیر در جمهوری آذربایجان گفت: هیچ وقت 
بحث جایگزینی مسیر را با هیچ کشوری نداشتیم. ولی این که 
کاالهای ایرانی بدون اذیت و آزار ارسال شود مورد توجه ماست. 
ایران در هیچ توافقی برای جایگزین کردن بستن یا بر علیه هیچ 
کشوری وارد نمی شود. ایران براساس سیاست حسن همجواری 

هیچ همسایه ای را جایگزین همسایه دیگر نمی کند.

 آیت اهلل رئیســی در اجالس اقلیمی در اسکاتلند شرکت 
نمی کند

وی گفت که آیت اهلل رئیســی در اجالس اقلیمی در اســکاتلند 
شرکت نمی کند و اساســا چنین برنامه ای هم نبوده است. ایران 
عضو این معاهده اقلیمی نیســت و هیــأت تخصصی ایران مثل 

دوره های قبل در این اجالس شرکت خواهد کرد.

 آمادگی ایران برای کمک به لبنان برای ساخت نیروگاه
ســخنگوی وزارت خارجه درباره ارسال محموله سوخت مجدد 
به لبنان بیان کرد:  یکی از مشــکالت اصلی لبنان برق اســت و 
یکی از راه هایی که برق را تامین می کنند از طریق نیروگاه هایی 
اســت که به صورت موقت در بنادر و روی کشــتی ها هستند. 
ساعت ها بیروت بدون برق است و هزینه های بسیار باالیی دارد 
و یکــی از راه های آن ایجاد نیروگاه های زمینی در داخل لبنان 
است و ایران با تمامی توان فنی برای ساخت نیروگاه ها می تواند 
کمک کند و این آمادگی ایــران باید با اراده دولت و گروه های 
لبنانی همراه شود.وی همچنین در این نشست خبری روز حافظ 

را گرامیداشت.
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