
به علت عدم بازگشت ارز صادراتی صورت گرفت؛
 معرفی ۱۲۸۳صادرکننده 

به مراجع قضایی
طبق تفریغ بودجه ۹۹ در راســتای برخورد قضایی با صادرکنندگان 
غیرنفتــی کــه ارز حاصل از صــادرات را به چرخه اقتصادی کشــور 
برنگرداندند بانک مرکزی در ۴ مرحله اقدام به معرفی تعداد یک هزار 
و ۲۸۳ صادرکننده به مراجع قضایی کرده است.به گزارش فارس، طبق 
گزارش تفریغ بودجه ســال 1۳۹۹، پرداخت هرگونه جایزه و مشــوق 
صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز 
حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کشــور بر اســاس 
دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است. بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران طی نامه مــورخ 1۳۹۹.۲.۶ وفق تصمیمات 
اعضای کمیته موضوع ماده )۲( مصوبات چهاردهمین جلســه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی )شامل وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، 
امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(، 
»بسته سیاستی نحوه برگشــت ارز حاصل از صادرات در سال 1۳۹۸ 
و نحــوه رفع تعهد ارز صادراتی ســال 1۳۹۷ صادرکنندگان« را برای 
سال 1۳۹۹ تمدید کرده است.شایان ذکر است، کمیته صدرالذکر در 
جلســه مورخ 1۳۹۹.۴.۲۲ بســته مذکور را اصالح کرده که طی نامه 
مورخ 1۳۹۹.۴.۲۵ بانک معنون ابالغ شده است.ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی نیز به اســتناد تصویب نامه شــماره ۸۵۰۰1/ ت ۵۲۴۴۲هـ 
مورخ ۳1/۶/1۳۹۴ هیات وزیران، در راســتای اجرای سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه  پیشــبرد برون گرایی اقتصاد، 
به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1۳۹۹، »بسته 
حمایت از توســعه صــادرات غیرنفتی« را تهیــه و تصویب نموده که 
در تاریخ 1۳۹۹.۴.۴ به همه دســتگاه های اجرایی ابالغ شــده است.

شــرایط ذی نفعان، میزان و نحوه بهره منــدی از هر یک از موضوعات 
حمایتی و تشــویقی صادرکننــدگان کاال و فرایندهای اجرایی آن در 
قالب شــیوه نامه های اجرایی تعیین و توســط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )ســازمان توســعه تجارت ایران(، ابالغ شــده است.) 1 - ۷ ( 
قانون بودجه سال 1۳۹۹ کل کشــور، ردیف متفرقه ۳۵ - ۷۵۰۰۰۰ 
با عنوان »اعتبار مشوق ها و زیرســاخت های صادرات غیرنفتی و غیر 
پتروشیمی، یارانه سود تسهیالت واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات 
صادراتی، افزایش ســرمایه صندوق توسعه صادرات«، به مبلغ ۶ هزار 
میلیــارد ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال در قالب اعتبــارات هزینه ای 
پیش بینی شده که سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۶۰۰ میلیارد 
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال  به استناد قانون استفاده متوازن از امکانات 
کشــور و توزیــع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاء ســطح مناطق کمتر 
توسعه یافته و تحقق پیشــرفت و عدالت و مبلغ ۵ هزار و ۴۷ میلیارد 
۵.۰۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به اســتناد جزء ۲ بند ط ماده ۲۵ قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ۲ از 
اعتبار ردیف مذکور کســر و مابقی را به سازمان توسعه تجارت ایران 
ابالغ نموده استدر محدوده رسیدگی ها، برخورداری صادرکنندگان از 
مشوق های صادراتی با رعایت مفاد حکم این جزء صورت گرفته است.

شــایان ذکر اســت، در جزء یک بند ک این تبصــره، اعمال هر گونه 
نــرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال و 
خدمات به عنوان مشوق های صادراتی، منوط به بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به چرخه اقتصادی کشور شده است.الزم به ذکر است، در اجرای تبصره 
)۲( ذیل بند )1( مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مبنی بر برخورد قضایی بــا صادرکنندگان غیرنفتی که ارز 
حاصل از صــادرات خود را به چرخه اقتصادی کشــور برنگرداندند و 
احتساب آن در حکم قاچاق ارز، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
طی ۴ مرحله اقدام به معرفــی تعداد یک هزار و ۲۸۳ صادرکننده به 

مراجع قضایی کرده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی علی رغم آن  که حمله به تأسیسات هسته ای کشورها را محکوم کرد اما از ذکر نام عامالن خرابکاری در تأسیسات هسته ای ایران امتناع 
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فراتر از بازرسی ها و فعالیت های عادی که در ایران  انجام می دادیم، )در ایران( افزایش دهیم. به دلیل وسعت برجام و به واسطه.....
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عمران خان و سردار باقری تحکیم 
همکاری های دوجانبه را بررسی کردند

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و نخست وزیر 
پاکســتان طی دیداری، بر لزوم تحکیم روابــط دوجانبه در حوزه های 
مختلف از جملــه امنیت مرزی و همکاری های دفاعی تاکید کردند.به 
گزارش ایرنا، ســردار سرلشکر پاســدار »محمد باقری« عصر دیروز به 
وقت محلی در راس یک هیات بلندپایه نظامی ایران در شهر اسالم آباد 
به دیدار »عمران خان« نخست وزیر پاکستان رفت.مقامات ارشد دولت 
پاکســتان از جمله وزیر دفاع و برخی مســووالن نظامی این کشور و 
همچنین »سید محمدعلی حسینی« سفیر ایران و سرهنگ »مصطفی 
قنبرپور« وابسته نظامی ایران در پاکستان در این دیدار حضور داشتند.

عمران خان در این نشست با یادآوری دیدار ماه گذشته خود با آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان در حاشیه اجالس سران 
شانگهای در دوشنبه، بر تعهد دولت پاکستان برای تعمیق روابط با ایران 
به ویژه در بخش های مرزی، اقتصــادی، نظامی و امنیتی تاکید کرد.

سردار باقری نیز با اشاره به رایزنی های مهم دیروز خود با فرمانده ارتش 
و رئیس ستاد مشــترک ارتش پاکستان، تقویت همکاری های نزدیک 
میان دو همسایه که طی سال های اخیر شاهد پیشرفت قابل توجهی در 
روابط از جمله در امنیت مرزی بوده اند، را ضروری دانست.رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح و نخست وزیر پاکستان پیرامون آخرین تحوالت 
امنیت منطقه ای، جهان اســالم به ویژه وضعیت افغانستان تبادل نظر 
کردند.عمران خان تاکید کرد که بحران افغانستان هرگز راهکار نظامی 
نداشته و باید با مشارکت تمامی گروه های داخلی این کشور یک دولت 
فراگیر تشکیل شود.سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در راس یک هیات بلندپایه 
نظامی به منظور توسعه همکاری مشترک با پاکستان شامگاه سه شنبه 
به وقت محلی وارد »اســالم آباد« پایتخت این کشور شد.در دیدارهای 
جداگانه دیروز ســردار باقری با ژنرال باجوا فرمانده ارتش و ژنرال ندیم 
رضا رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان طرفین توسعه همکاری ها و 
مناسبات دفاعی تهران و اسالم آباد، گسترش همکاری مشترک مرزی، 
مبارزه با تروریســم و بررسی تحوالت منطقه ای و جهان اسالم را مورد 

بررسی قرار دادند.

سرپیچی ۶۳۲ دستگاه از اعالم حقوق!
بعد از گذشــت چند سال از تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی برای ثبت 
اطالعات حقوق کارکنان در سامانه »ثبت حقوق و مزایا« در حالی دوره پایانی برنامه در حال طی شدن است 
که گزارش های رسمی نشان می دهد هنوز حدود ۶۳۲ دستگاه اطالعات خود را در سامانه ثبت نکرده اند.به 
گزارش ایسنا، بعد از جریان فیش های نجومی و حواشی که در رابطه با حقوق وجود داشت، در قانون برنامه 
ششــم توسعه مصوب شد که دولت ســامانه ای ایجاد کرده و دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون 
برنامه ششم توسعه اطالعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه بارگذاری و شفاف سازی کنند.براین اساس 
در ســال ابتدایی اجرای برنامه ششم توسعه )1۳۹۶( بود ســازمان اداری و استخدامی نسبت به راه اندازی 
سامانه ثبت حقوق و مزایا  اقدام کرد و در ابتدای سال 1۳۹۷ بود که این سازمان از امکان ورود دستگاه های 
اجرایی مشمول قانون برای وارد کردن اطالعات حقوقی کارکنان خبر داد.اما آنچه که در اواخر سال 1۳۹۷ 
از سوی انصاری- رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی -اعالم شد نشان داد  ۳۹۴۶دستگاه باید اطالعات 
خود را در ســامانه حقوق و دســتمزد ثبت کنند اما تا آن زمان بیش از ۲۲۰۰ دستگاه در این رابطه اقدامی 
نکرده بودند.این درحالی بود که گفته می شد دستگاه های دولتی عموما ورود کرده و دستگاه های مربوط به 
مجلس، قوه قضاییه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری هنوز نسبت به ورود اطالعات اقدام نکرده بودند.

به هر صورت در اواخر مردادماه ســال 1۳۹۸ بود که هیات دولت درجلسه خود عملکرد دستگاه ها در ورود 
اطالعات حقوقی کارکنان به سامانه حقوق و دستمزد را مورد بررسی قرار داده و طی یک فرصت حدود یک 
ماهه تمامی دستگاه ها را مکلف به ورود اطالعات و یا برطرف کردن نقص اطالعاتی کرد.بعد از آن دیگر هیچ 
گزارشــی دررابطه با وضعیت حقوق و دستمزد اعالم نشد تا این که گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ 
بودجه سال 1۳۹۹ نشان می دهد که تعداد زیادی از دستگاه های اجرایی اطالعات خود را در سامانه ثبت و 
حقوق و مزایا ثبت یا بروزرسانی نکردهاند،   این درحالی است که درچند سال اخیر و حتی امسال  با توجه 
به اهمیت موضوع شفاف سازی حقوق کارکنان، در قانون بودجه موضوع سطح اطالعات کارکنان در سامانه 
های مربوطه مورد تاکید بوده اســت.در تبصره ۲1 قانون بودجه ســال 1۳۹۹ دستگاه های اجرایی موضوع 
ماده ۲۹ قانون ششــم توسعه مکلف شدند اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرار داد کار معین، کارگری 
و کارکنان حوزه ســالمت براساس قانون تعیین شده را تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال 1۳۹۹ در سامانه کارمند 
ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا بروزرسانی کنند.از سویی تاکید شد که از تیرماه )1۳۹۹( تخصیص 
و اعتبار حقوق کارکنان رســمی، پیمانی و قرار دادی دارای شناسه دستگاه اجرایی، صرفا براساس اطالعات 
ســامانه کارمند ایران صورت بگیرد. همچنین هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه 
های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی مشروط به ثبت اطالعات آنها در سامانه 
کارمند ایران بود.با این وجود براساس اعالم دیوان محاسبات در سال گذشته ۲۳۲ دستگاه اجرایی اطالعات 
خود را در ســامانه کارمند ایران ثبت کردند و در رابطه با سامانه ثبت و حقوق و مزایا ۶۳۲ دستگاه اجرایی 
اطالعات خود را در سامانه ثبت و حقوق و مزایا ثبت و بروزرسانی نکرده اند.با توجه به این که در سه سال 
گذشته شرط پرداخت حقوق و مزایا به نوعی وابسته به ثبت اطالعات در سامانه های حقوقی بوده مشخص 
نیست این دستگاه هایی که هنوز اطالعات خود را در سامانه های مربوطه ثبت نکرده اند برچه اساسی منابع 
دریافت و حقوق پرداخت کرده اند؟جریان ســامانه ثبت و حقوق و مزایا در چند ســال اخیر شفاف نبوده و 
اطالع رسانی مشخصی از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام نشده است و انتظار می رود در دوره جدید 

در این رابطه شفاف سازی شود.

فرمانده کل ســپاه با تاکید بر این که به ســامانه های بسیار مدرن و پیشرفته 
در لبه هــای فنــاوری، فرماندهی و کنترل ارتباطات اطالعات جهانی دســت 
پیدا کرده ایم، گفت: ارتش جمهوری اســالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، با توسعه ســامانه های پدافند هوایی و سیستم های بسیار مدرن در 
مقابل پیشــرفته ترین قدرت های عالم، دفاع خواهند کرد.به گزارش ایسنا به 
نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران در حاشیه رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان 
والیت 1۴۰۰، اظهار داشت: ما امروز با دستاوردها و پیشرفت های چشمگیر و 
قابل مالحظه در عرصه دفاع هوایی در مقابل قدرت های پیشرفته هوایی روبرو 
هستیم.وی افزود: ســاالنه این رزمایش مشترک پدافند هوایی را در مقابله با 
سناریوهای مختلف تهدید از جانب دشمنان به شکل عملی تمرین می کنیم. 
من توفیق داشتم که ساالنه در این رزمایش ها شرکت کنم و از نزدیک شاهد 
این پیشــرفت ها بوده ام و میزان رشد و پیشرفت های فناورانه و تاکتیکی را در 
عرصه دفاعی هوایی قضاوت و اندازه گیری کنم.فرمانده کل ســپاه  ادامه داد: 
آنچه که در این رزمایش انجام شــد و ما دیدیم، یک نمایه مدرن و پیشــرفته 
از تمام جنبه های پدافند هوایی در مقابل ســناریوی غیرقابل پیش بینی است. 
ما امروز دو نیروی نارنجی و آبی در نقش دشــمن و نیروهای خودی داشتیم 
که نیروهای نارنجی ما مجهز به انواع موشــک ها و ســامانه های پروازی بدون 
سرنشــین بودند و در ســرعت ها و ارتفاعات مختلف و از مسیرها و زمان های 
غیرقابل پیش بینی به سمت منطقه رزمایش حرکت می کردند و نیروهای آبی 
که مستقر در کنار سامانه های پدافند هوایی بودند باید در مقابل اینها واکنش 
نشــان می دادند.وی گفت: به فضل الهی تمام اهدافی که وارد منطقه شدند با 

اولین شــلیک توسط سامانه ها مورد هدف قرار گرفتند. دلیل آن این است که 
نیروی هوافضای ســپاه و پدافند هوایی ارتش به ســامانه های بسیار مدرن و 
پیشــرفته در لبه های فناوری، فرماندهی و کنترل ارتباطات اطالعات جهانی 
دســت پیدا کرده اند، به شکلی که اهداف به شکل خودکار و اتوماتیک توسط 
نرم افزارها به ســامانه ها منتقل و در زمان ممکن و برای مناسب ترین سامانه 
از لحاظ موقعیت بردار وضعیت هدف نســبت به موشک ها واگذار می شود و 
شلیک ها را به شکل خیلی صحیح و دقیق مورد اصابت قرار می دهند. سرلشکر 
سالمی تصریح کرد: به مردم شریف و عزیز ایران اطمینان می دهیم که ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یک نیرو در 
دو لباس از تمامیت ارضی و فضای میهن اســالمی مان با توســعه سامانه های 
پدافند هوایی و سیســتم های بسیار مدرن در مقابل پیشرفته ترین قدرت های 
عالم، دفاع خواهند کرد.وی ادامه داد: البته این رزمایش توسط قرارگاه مشترک 
پدافند هوایی خاتم االنبیا که هم فرماندهان ارتش جمهوری اســالمی ایران و 
هم فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی - مشخصا نیروی هوافضا - حضور 
دارند، طراحی شــده و توسط این دو ســازمان اجرا می شود.فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به پیام برگزاری مشترک این رزمایش گفت: 
پیام همیشگی ما وحدت اســت، وحدتی که ریشه در هم رزمی و هم سنگری 
ارتش و سپاه در دفاع مقدس و بعد از آن دارد . ما همه فرزندان این سرزمین، 
مسلمان و دارای یک رهبر هستیم. یک کشور، یک آرمان و یک هدف مشترک 
داریم، فقط در دو لباس و در دو ســازمان مجزا مشغول انجام وظیفه هستیم. 
واقعاً این رمز موفقیت ما اســت و خواســت فرماندهی معظم کل قوا )مدظله 

العالی( و ملت بزرگوار ایران اسالمی است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: دفاع هوایی 
در کشــورمان با وجود قرارگاه مشترک پدافند 
هوایی، مشترک است و ســامانه های پدافندی 
ارتش و ســپاه در مناطق سراسر کشور مستقر 
هســتند.به گــزارش خبرگزاری مهر، ســردار 
امیرعلی حاجی زاده در حاشیه رزمایش مشترک 
پدافند هوایی مدافعان آســمان والیت 1۴۰۰، 
گفت: 1۵ سال قبل ما این وضعیت را نداشتیم، 
یعنی در سامانه های راداری، فرماندهی و کنترل 
و سامانه های موشــکی زمین به هوا وابسته به 
تجهیزات خارجــی بودیــم، درحالی که امروز 
بحمداهلل تمام این تجهیزات را به صورت بومی و 

ایرانی در اختیار داریم.
وی در توضیــح اهمیت برگــزاری رزمایش ها، 
افــزود: در ایــن رزمایش ها افــرادی را که در 
طول سال جذب می کنیم، آموزش می بینند و 
از آنجایی کــه کار پدافند هوایی یک کار کاماًل 
هماهنگ و تیمی اســت، مهارت های افراد در 
کار گروهی نیز کنترل می شــود.فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه تاکید کرد: ما در این رزمایش 
جنگ احتمالی را بــا برگزاری یک بازی جنگ 
شبیه ســازی می کنیم، به طوری که یک گروه 
نقش دشــمن و یک گروه هم نقش مهاجم را 

ایفا کردند که در جهت های مختلف و ارتفاع های 
مختلف به منطقه رزمایش حمله می کنند و ما 
هم نقش مدافع را داریم.ســردار حاجی زاده با 
اشــاره به دفاع همه جانبه و ۳۶۰ درجه مقابل 
حمالت پرحجم هواپیماهای بدون سرنشــین 
در منطقه رزمایش، گفت: ســامانه های راداری 
در منطقه باید اهداف را کشــف و مراکز کنترل 
و فرماندهی باید هدف ها را به ســامانه ها واگذار 
کنــد که در این رزمایش موفق شــدیم اهداف 
مختلف در ارتفاع و سرعت های مختلف و حتی 
موشک های کروز را با موفقیت مورد اصابت قرار 
دهیم.وی خاطرنشــان کرد: در این رزمایش ما 
برای اولین بار بمب های بالدار دورایســتا که از 
هواپیما رها می شوند را استفاده کردیم و آن را 
رهگیری کرده و به سامانه های پدافندی واگذار 
کردیم.فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: 
مــا ترکیبی از تهدیدات از جمله موشــک های 
کــروز، مهمات دورایســتا و هواپیماهای بدون 
سرنشــین با سرعت کم و زیاد داریم انواع آن را 
در این رزمایش شبیه سازی کردیم و توانستیم 
بــا ســامانه های بومی کاری کنیــم که هدفی 
در این منطقه از دســت نــرود و همگی مورد 
اصابت قرار گرفتند.ســردار حاجی زاده با اشاره 

به عملیاتی شــدن سامانه راداری قدس در این 
رزمایش، تصریح کرد: این سامانه کاماًل متحرک 
است و می تواند به سرعت جابجا شود چون در 
جنگ های امروزی هر سامانه ای که ثابت باشد 
بالفاصلــه مورد اصابت قرار می گیرد؛ از ســوی 
دیگر قابلیت کشف هواپیماهای پنهانکار را هم 
دارد.وی گفت: دفاع هوایی در کشورمان با وجود 
قرارگاه مشترک پدافند هوایی، مشترک است و 
ســامانه های پدافندی ارتش و سپاه در مناطق 
سراسر کشور مستقر هســتند که تمام آنها در 
یک شــبکه تحت کنترل و فرماندهی برادران 
ارتش اســت و زیرمجموعه هــای آن به صورت 
مشترک اســت و کار به صورت ترکیبی انجام 

می شود.

سردار حاجی زاده:
سامانه های پدافندی ارتش و سپاه در سراسر کشور مستقر هستند

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد؛

رشد ۲.۵درصدی اقتصاد ایران در سال۲۰۲۱
شاخص بورس کانال 1.4 میلیون 

واحد را دوباره از دست داد

عضویت در اتحادیه های اقتصادی در دستور کار است

تهاتر نفت با چای

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲1۲۳۶ واحدی معادل 1.۵۰ درصد به یک میلیون و ۳۹۷ هزار 
و ۴۴۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۴1۶ واحدی به ۲۰ هزار و ۶۷ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار ایِبنا، دیروز تاالر شیشــه ای در معامالت پنجمین و آخرین روز کاری هفته )چهارشنبه 
بیست و یکم مهرماه 1۴۰۰(، شاهد تداوم روند نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت 
)وزنی-ارزشی(، با کاهش ۵۳۰۰ واحدی معادل 1.۵۰ درصد به رقم ۳۴۸ هزار و ۸۲۸ واحد رسید.شاخص 
کل هم وزن نیز، با افت ۸۷۸۹ واحدی، عدد ۳۹۲ هزار و ۷۷۸ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت 
)هم وزن( نیز با کاهش ۵۵۴۴ واحدی به رقم ۲۴۷ هزار و ۷۷1 واحد رســید.همچنین شاخص سهام آزاد 

شناور، ۲۵۸۰۳ واحد کاهش را رقم زد.....

خانه تکانی دولت در شورای عالی بورس

پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی برای اقتصاد ایران

در حاشیه رزمایش مدافعان آسمان والیت 1400:

فرمانده کل سپاه: به سامانه های بسیار مدرن و پیشرفته 
دست پیدا کرده ایم
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 ۱۹۴ تن دیگر جان باختند
بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت،  متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 1۹۴ 
بیمار کووید1۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 1۲۳ هزار و ۲۷۵ نفر رسید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت،  تا دیروز ۲1 مهرماه 1۴۰۰ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 1۲ هزار و ۲۹۸ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۶۹۹ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۸۳ نفر رسید.

متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 1۹۴ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 1۲۳ هزار و ۲۷۵ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۲۶۴ هزار و ۷۷۵ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۵ هزار و ۲۶ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳۳ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۳۹۰ آزمایش تشخیص کووید1۹ در 
کشور انجام شده است.در حال حاضر ۷ شهر کشور در وضعیت قرمز، 1۰۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۴۸ شهر 

در وضعیت زرد و ۸۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
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سخنگوی قوه قضائیه:گزیده خبر

حکم پرونده منافقین صادر شد
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: مرحله به مرحله روند رسیدگی به 
پرونده ها بررســی شده و ضمن آسیب شناســی آنها، راهکارهای 
الزم ارائه گشته است.به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح اهلل خدائیان 
ســخنگوی قوه قضائیه در نشســت خبری صبــح دیروز خود با 
اصحاب رســانه گفت: در روزهای اخیر با حادثه تلخ و دلخراش 
تروریســتی در کشور افغانســتان مواجه بودیم که در این حادثه 
تروریســتی جمع کثیری از مردم مسلمان و شیعه افغانستانی به 
شهادت رسیدند و یا مجروح و مصدوم شدند. شهادت این عزیزان 
را خدمت ملت شــریف افغانستان و خانواده شهدا تسلیت عرض 
می کنم.ســخنگوی قوه قضاییه خاطرنشــان کرد: ما ملت ایران 
شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان 
هستیم. این حادثه تروریســتی را قویاً محکوم می کنیم و اعالم 
می کنیم که مسئولیت چنین حوادثی عالوه بر گروه های تکفیری 
بر عهده موسسین و تشکیل دهندگان این گروه ها در منطقه است.

وی اظهار کرد: بدون شــک، این حوادث لکه ننگی بر پیشــانی 
زمامداران امریکا و ایادی آن هاســت که نسبت به تشکیل چنین 
گروه هایی اقدام کردند. امیدوارم بــا همت و اراده ای که از مردم 
افغانســتان سراغ داریم هر چه ســریع تر شاهد از بین رفتن این 

گروه ها و امنیت پایدار در کشور افغانستان باشیم.

حکم دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته ای ایران 
در آینده نزدیک صادر می شود

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص 
آخرین وضعیت رســیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته ای 
اظهار کرد: متاســفانه زمامداران امریکا در بســیاری از اقدامات 
تروریســتی و جنایاتی کــه در منطقه و به خصوص در کشــور 
ایران اســالمی اتفاق می افتد به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم 
دخالت دارند.وی تصریح کرد: ترور دانشــمندان هسته ای آن هم 
با حمایت مستقیم کشــور امریکا و مسئولین این کشور صورت 
گرفــت که جنبه کیفری این اقدامات تروریســتی در جای خود 
بررسی می شود و قباًل دادستان محترم تهران نیز اعالم کردند که 
پرونده ای در این خصوص علیه زمامداران کشــور امریکا تشکیل 
شده اســت.خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، محاکم ما 
صالحیت رســیدگی به دعاوی مدنی علیه کشــورهای خارجی 
را دارند و به خصوص در مورد کشــور امریــکا قوانین و مقررات 
متعددی وجود دارد.ســخنگوی قوه قضاییــه اظهار کرد: در این 
پرونده که در شــعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح 
رسیدگی است، خانواده معظم شهدای هسته ای و جمعی از مردم 
علیه مسئولین کشور امریکا طرح دعوی کردند و مطالبه خسارت 
از مســئولین وقت امریکا نموده اند. مسئولینی همچون روسای 
جمهــور قبل امریــکا از جمله باراک اوباما، ترامــپ، وزرای امور 
خارجه این کشور، جان کری، هیالری کلینتون و تعداد زیادی از 
مسئولین سیاسی، اطالعاتی و امنیتی کشور امریکا که مراتب از 
طریق مراجع قانونی به اطالع این افراد رسیده و دادگاه مذکور دو 
جلسه در این خصوص تشکیل داده است.سخنگوی دستگاه قضا 
اذعان کرد: وکالی خواهان ها در جلســه حضور داشتند و آخرین 
جلســه این دادگاه تشکیل شــده که وکالی خواهان ها تقاضای 
مهلت جهــت تقدیم آخرین لوایح خود را نموده اند که در آینده 
نزدیک به محض اینکه لوایح مربوطه به دادگاه تقدیم شود حکم 
این پرونده صادر خواهد شــد.وی اظهار کرد: ما قباًل نیز احکامی 
در ایــن خصوص علیه مقامات آمریکا داشــتیم که به میلیاردها 
دالر محکوم شدند و این پرونده نیز در آینده ای نزدیک به نتیجه 

خواهد رسید.

حکم پرونده منافقین صادر شد
خداییــان در ادامه و در پاســخ به ســئوالی در خصوص آخرین 
وضعیت رسیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای سابق گروهک 
تروریســتی منافقین اظهار کرد: اقدامــات منافقین چه اقدامات 
تروریســتی که در داخل شــهرهای ایران داشتند و بیش از ۱۷ 
هزار نفر از مردم بی گناه ما از جمله مسئولین وقت را به شهادت 
رســاندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شــدند و همچنین 
جنایات آن هــا در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن از یک بعد 
دارای جنبه کیفری است که جنبه عمومی دارد و نیاز به شکایت 
نیست و مدعی العموم در این خصوص صالحیت تعقیب را دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بعد دیگر اقدامات آن ها جنبه حقوقی 
و یا مدنی موضوع است که هر کسی از اقدامات گروهک منافقین 
دچار آسیب شده و یا خسارت مادی و معنوی به آن ها وارد شده 
می تواند طرح دعوی و مطالبه جبران خســارت خود را بکند.وی 
تصریــح کرد: در این پرونده که در شــعبه ۵۵ دادگاه عمومی و 
حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، جمعی از جداشدگان از این 
گروهک که بیش از ۴۰ نفر هســتند و تعدادی از مردم که در اثر 
اقدامات منافقین دچار آسیب شدند، طرح دعوی و مطالبه جبران 
خســارات مادی و معنوی خود را نموده اند.خداییان خاطرنشان 
کــرد: در خصوص این پرونده دادگاه محتــرم مراتب را از طریق 
وزارت امور خارجه کشــور به وزارت دادگستری کشورهایی که 
گروهک منافقیــن در آنجا فعالیت دارند بــه این گروهک ابالغ 
کردند. همه شما مشاهده کردید که سرکرده این گروهک در یک 
فایل صوتی نسبت به این پرونده واکنش نشان داد.سخنگوی قوه 

قضاییه بیان کرد: دادگاه به این موضوع رســیدگی کرده و حکم 
پرونده را صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین 
به پرداخت حدود هفت هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب 
دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آن ها وارد شده، 
حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده و الزم االجراست.وی در 
ادامه عنوان کرد: افرادی که از این گروهک جدا شــده اند، اعالم 
کرده اند که ســال ها در اســارت این گروهک بوده اند و آن ها را 
به کارهای اجباری وا می داشــتند و اجــازه خروج به آن ها داده 
نمی شــد که در هر حال به طرق مختلف توانستند از آن ها جدا 

شوند و خود را به ایران اسالمی برسانند.

محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به بیست سال 
حبس

خداییــان در ادامه و در پاســخ به ســئوالی در خصوص آخرین 
وضعیت پرونده هفت تپه، اظهار کرد: پرونده هفت تپه دو قسمت 
است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش 
خصوصی اســت که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال 
شد و به دولت برگشت که به اطالع مردم شریف رسید.سخنگوی 
قوه قضاییه بیان کرد: در بخش دیگر، سوءاســتفاده کسانی بود 
که این شــرکت به آن ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب 
جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آن ها که به اثبات رسیده 
اخالل عمده و کالن در نظام ارزی کشــور از طریق قاچاق عمده 
ارز به صورت ســازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست 
به دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیراً 
حکم قطعی آن صادر گردید.ســخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: 
در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشــارکت در اخالل 
در نظام ارزی محکوم شــدند از جمله این افراد امید اســدبیگی 
فرزند احسان اســت که اتهام وی هم مشارکت در اخالل عمده 
در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت 
مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال 
و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.وی 
ادامه داد: یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند 
میرمحمد اســت که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای 
نقدی محکوم شــده و حدود دو نفــر از این متهمان هر کدام به 
۱۵ ســال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ 
نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.خداییان افزود: اتهام 
اسد بیگی مشــارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو 
و مباشــرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که 
به این موضوع رســیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا 

کردند و حکمشان الزم االجرا است.

مهلت استجازه تمدید شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه 
کار محاکم با توجه به پایان اســتجازه مقام معظم رهبری برای 
محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: استجازه مقام 
معظم رهبری در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت.

وی ادامه داد: در سال ۹۹، با اصالحاتی، مجدد مهلت آن تمدید 
شد. در این اصالحات، مقرر شــد که موارد اعتراض و همچنین 
علنی بودن محاکمات و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب 
قانون آیین دادرســی کیفری باشــد.خداییان تاکید کرد: قبل از 
ســال ۹۹، محاکم ضمن اینکه به صورت علنی برگزار می شدند 
مســتقیماً جریان محاکمات نیز در صدا و سیما و جراید منتشر 
می شد؛ اما از سال ۹۹ که این موضوع تابع آیین دادرسی کیفری 
قرار گرفت روند انتشــار محاکمات تابع این قانون شد که بر این 
اساس تمام جلساتی که دادیار تشکیل می دهد به صورت مستقیم 
ضمن آنکه علنی اســت، اما انتشار آن مثل سابق نیست؛ بلکه در 
صورتی که دادگاه ضروری تشخیص دهد و دادستان کل کشور از 
ریاست قوه قضاییه تقاضا کند با موافقت رییس قوه قضاییه جلسه 
دادگاه به صورت مســتقیم در مطبوعات و صدا و ســیما پخش 
خواهد شــد و این اصالحاتی بود که در سال ۹۹ صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مهلت استجازه در شهریورماه 
به اتمام می رســید که قبل از اتمام مهلت، ریاســت قوه قضاییه 
تقاضــای تمدید آن را از مقام معظــم رهبری کردند و معظم له 
موافقت کردند که تا زمان تصویب قانون این استجازه اعتبار داشته 
باشــد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده 
است و محاکم بر اســاس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس 
آن را دارند.وی در مورد طــرح اصالح قانون مبارزه با اخاللگران 
در نظام اقتصادی نیز ادامه داد: بعد از آن که در ســال ۹۹ مهلت 
استجازه تمدید شد مقام معظم رهبری تاکید داشتند که هرچه 
سریعتر قانون مربوطه تصویب شــود. بر این اساس طرح اصالح 
قانون مبارزه با اخاللگران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد 

و در مجلس کارهای کارشناســی آن انجام شد و در کمیسیون 
قضایی و حقوقی مورد رســیدگی قرار گرفت و در این کمیسیون 
نهایی شد و اکنون در دستور صحن علنی مجلس است.خداییان 
گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تقاضای آن را داشتند که 
این موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد که انشاءاهلل در صورتی 
که هیات رئیسه مجلس موافقت کند تا این طرح به صورت فوق 
العاده رســیدگی شــود، در آینده نزدیک در مجلس به تصویب 

خواهد رسید.

دو نفر از اعضای اصلی شبکه بین المللی قاچاق انسان به 
اعدام محکوم شدند

خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه صدور حکم 
اعدام برای متهمی به نام الکس را تایید می کنید یا خیر گفت: این 
پرونده در خصوص یک شــبکه بین المللی قاچاق انسان تشکیل 
شده است.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تعدادی از مرتکبین 
یک شــبکه بین المللی تشــکیل داده بودند که در کشــورهای 
مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی 
می کردند.وی افزود: خوشبختانه این باند شناسایی شد و متهمان 
دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم شدند و 
بقیه متهمان به مجازات های حبس طویل المدت محکوم شدند 
که، چون رای پرونده قطعی نیســت، بــا اعتراض محکومین به 
مراجع مربوطه و ذیصالح ارسال می شود و در صورت تایید حکم 

صادره، اجرا خواهد شد.

آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و 
مدعی العموم از وزیر وقت ارتباطات

خداییان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین 
وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از 
وزیر وقت ارتباطات اظهار کرد: در خصوص این فرد، با شــکایت 
جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد 
تشویش اذهان عمومی، اســتنکاف از دستور قضایی و استنکاف 
از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده ای در دادســرای 
فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.سخنگوی قوه قضاییه عنوان 
کرد: این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد 
شــده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. 
بعد از آن، مجدداً شــکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده 

در جریان رسیدگی است.

ادعاهای سپیده قلیان تکذیب شد
خداییان در ادامه و در پاســخ به سئوال خبرنگاری در خصوص 
ادعای ســپیده قلیان در خصوص رفتار با زنــان در زندان اظهار 
کــرد: در خصوص اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز 
منتشر شد، به محض انتشــار این مطالب موضوع در دستور کار 
ســازمان زندان ها و مرجع قضایی قرار گرفت و توســط ریاست 
ســازمان زندان ها هیاتی به زندان بوشــهر اعزام شد و در آنجا با 
کمک دادســتان موضوع را بررســی و با تک تک بانوانی که در 
زندان بودند، مصاحبه کردند.ســخنگوی قــوه قضاییه بیان کرد: 
تمام کســانی که با آن ها مصاحبه شــد و تقریباً همه از زندانیان 
زن بودنــد، همه منکر این موضوع بودنــد و اظهارات این فرد را 
تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه این فرد اکاذیبی را نســبت 
به آن ها منتشــر کرده، شاکی بودند.وی ادامه داد: بنده شخصاً با 
ریاست دادگستری بوشهر صحبت کردم و وی نیز اعالم کرد که 
در بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدند که اظهارات این 
فرد کذب اســت و چنین برخوردی با وی و ســایر بانوان صورت 
نگرفته است.وی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین 
وضعیت بقایی و مشایی، اظهار کرد: بقایی به دلیل اینکه مریض 
اســت و بستری بود، در مرخصی استعالجی به سر می برد و این 
مرخصی بر اســاس قانون اســت و در مورد تمام کسانی که در 
زندان هستند، اگر چنانچه الزم باشد مرخصی استعالجی به آن ها 
داده می شود.خداییان عنوان کرد: در مورد مشایی که وکیل وی 
اعالم کرد که مهلت حبس وی تمام شده است نیز با سئوالی که 
از دادسرای تهران داشــتم، اینطور نبوده که حبس وی به اتمام 
رســیده باشــد؛ بلکه این فرد بعد از اینکه به وی مرخصی داده 
شده بود، متاسفانه به موقع حضور پیدا نکرده بود و مدت طوالنی 
را غیبت کرده بوده اســت. طبیعتاً در مدتی که شخص خارج از 
مدت مرخصی غیبت کند، آن مدت به عنوان مرخصی محسوب 
نمی شــود و باید به زندان بازگردد و آن مــدت را تحمل کند و 

اقدامات الزم نیز در این خصوص صورت گرفته است.

مراحل کارشناسی پرونده بورس رو به اتمام است
خداییان در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته مجلس 

گزارشــی از تخلفات صورت گرفته در بورس را ارسال کرد بعد از 
انتشار این گزارش تعدادی از دست اندرکاران بورس به قوه قضاییه 
احضار شــدند و اخیراً نیز موضوع کشف ماینرها در بورس تهران 
پیش آمده و به نظر می رســد همچنان تخلفــات در بازار بورس 
و سرمایه ادامه دارد و ســهامداران همچنان در این بازار متضرر 
هستند قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات چه اقداماتی را 
انجام داده است و آیا به این مساله ورود کرده یا خیر، گفت: بعد از 
اتفاقاتی که در بازار سرمایه صورت گرفت از ناحیه معاون مجلس 
شورای اسالمی گزارشی به دادسرای عمومی و انقالب تهران واصل 
شــد. گزارشی نیز وزارت اطالعات تهیه کرده بود که ضمیمه آن 
شد.وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه الزم بود 
کار کارشناســی صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این 
اخالل هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی نقش داشتند، 
بازپرس با کارشناســان مربوطه چه در نیروی انتظامی و چه در 
وزارت اطالعات، کارهای کارشناسی را انجام دادند.سخنگوی قوه 
قضاییه بیان داشت: بر اساس سئوالی که از دادسرای تهران داشتم 
کارهای زیادی روی این پرونده جهت شناسایی افرادی که ممکن 
اســت دخالت داشته باشــند، صورت گرفته است؛ ضمن اینکه 
افرادی دعوت و احضار شده اند و تحقیقاتی در باب اینکه ممکن 
است اطالعاتی داشته باشند انجام شده؛ اما هنوز به عنوان متهم 
کســی احضار نشده که به احتمال قوی در آینده این کار صورت 
می گیرد؛ چراکه مراحل کارشناســی پرونده رو به اتمام اســت.

خداییان تاکید کرد: بعــد از آن چنانچه افرادی در معرض اتهام 
باشند و دلیل و مدرک کافی علیه آن ها وجود داشته باشد احضار 
خواهند شد و به عنوان متهم از آن ها تحقیق به عمل خواهد آمد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نصب ماینر در سازمان بورس، افزود: 
درباره این موضوع نیز پرونده جداگانه ای تشکیل شده و در جریان 
رسیدگی است و قطعاً با کسانی که از امکانات عمومی به نفع خود 

استفاده می کنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

بحث اســترداد مجرمین اعم از مجرمین اقتصادی و غیر 
اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی بوده و هست

خداییان در پاسخ به سوال دیگری درباره مفسدین اقتصادی که 
به خارج از کشور فرار کردند و اینکه سال گذشته آیت اهلل رئیسی 
اعالم کرد که این مفســدین اقتصادی به کشور استرداد خواهند 
شــد حال این موضوع در دســتور کار قوه قضاییه است یا خیر و 
اینکه چه اقداماتی از سوی قوه قضاییه برای استرداد مرجان شیخ 
االســالمی و خاوری انجام شده و اینکه ما چند مفسد اقتصادی 
داریم که فراری و در خارج از کشور هستند، گفت: بحث استرداد 
مجرمین اعم از مجرمین اقتصادی و غیر اقتصادی در دستور کار 
دســتگاه قضایی بوده و هست.وی ادامه داد: چنانچه کسی متهم 
به ارتکاب جرم باشد و از کشور فرار کند از طریق مراجع ذیصالح 
یعنــی با تقاضای قاضی پرونده و با کمک معاونت بین الملل قوه 
قضاییــه، وزارت دادگســتری و وزارت امور خارجه، مراتب به آن 
کشــوری که متهم به آنجا فرار کرده و همچنین پلیس اینترپل 
اعالم و به اصطالح وضعیت قرمز برای آن شــخص اعالم می شود 
و شما قباًل دیدید که بعضی از مجرمین مسترد شدند.سخنگوی 
قوه قضاییه بیان داشــت: در مورد افرادی که نام برده شــد مثل 
خــاوری و دیگران هم اقدام الزم صورت گرفته و مراتب به پلیس 
اینترپل اعالم شــده چنانچه آن کشورهایی که متهمان در آنجا 
اقامت دارند همکاری الزم را داشــته باشند طبیعتاً این استرداد 

صورت می گیرد.

علت فوت شاهین ناصری اعالم شد
خداییان در پاســخ به سئوالی در مورد علت فوت شاهین ناصری 
گفت: در جلسه قبل اعالم کردم که نتیجه پزشکی قانونی اعالم 
نشــده، اما اخیراً پزشــکی قانونی نظر خود را اعالم کرده و علت 

مرگ وی را مسمومیت دارویی اعالم کرده است.

و  اتخاذ شــده در موضــوع ممنوع الخروجی ها  تدابیر 
ممنوع المعامله ها

ســخنگوی دســتگاه قضا در ادامه با اشــاره به دســتورات و 
تأکیدات حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در خصوص 
بازرســی ها، توقیف وســایل ارتکاب جرم و همچنین موضوع 
ممنوع الخروجی ها و ممنوع المعامله ها، گفت: ریاست قوه قضاییه 
دســتورات و تأکیــدات مفیدی را پیرامــون موضوعاتی نظیر 
بازرسی ها، توقیف وسایل ارتکاب جرم و مقوله ممنوع الخروج ها 
و ممنوع المعامله ها داشــته و ترتیبی اتخاذ شده که دادستانی 
کل بر این موضوعات نظارت داشته باشد و برای نمونه اینگونه 
نباشــد که برای فردی حکم ممنوع الخروجی صادر شود و وی 
زمان خروج از کشــور و در فرودگاه از این موضوع مطلع شود.

خداییان ادامــه داد: در قضیه توقیف وســایل نقلیه نیز بعضاً 
مشــاهده می شــود که وسایل نقلیه توقیف شــده مدت ها در 
پارکینگ های خصوصی و یا ســایر مراکز نگهداری می شود و 
همین امر خســاراتی را به آن ها وارد می کند لذا ریاســت قوه 
قضاییه دستور داده در این خصوص دستورالعملی تدوین شود 
و دادســتان ها بر این موضوع نظارت مستقیم و مستمر داشته 

باشند تا خسارتی به اموال توقیف شده مردم وارد نشود.

خرازی: 
حذف تروریسم وظیفه حاکمیت فعلی 

افغانستان است
 رییس شــورای راهبردی روابــط خارجی، گفت: مقابله با تروریســم 
و جلوگیری از جنایاتی چون کشــتار انســان های بی گناه در مدارس و 
مساجد شیعیان توسط گروه تروریســتی داعش، در درجه اول وظیفه 
حاکمیت فعلی است که تروریست ها را از صحنه افغانستان حذف کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی شورای راهبردی روابط خارجی، 
کمــال خرازی، اصلی ترین وظیفه هر حاکمیتی را تاًمین حقوق مردم از 
جمله امنیت توصیف کرد و گفــت: این موضوع درباره حاکمیت فعلی 
افغانستان هم صادق اســت. مقابله با تروریسم و جلوگیری از جنایاتی 
چون کشــتار انســان های بی گناه در مدارس و مساجد شیعیان توسط 
گروه تروریســتی داعــش، در درجه اول وظیفه حاکمیت فعلی اســت 
که تروریســت ها را از صحنه افغانستان حذف کند و البته حق طبیعی 
شیعیان مظلوم افغانستان هم هست که از حقوق خود دفاع کنند.رییس 
شــورای راهبردی روابط خارجی ادامــه داد: رفتار طالبان پس از قبضه 
قدرت و حاکمیت می تواند با رفتار گذشــته آن متفاوت باشد و این باید 
در رفتار طالبان نســبت به اقــوام، گروه ها و مذاهب مختلف افغانی و از 
سوی دیگر در برقراری حسن همجواری با کشورهای همسایه و تامین 
منافع مشروع آن ها عینیت یابد. به همین جهت جمهوری اسالمی ایران 
سیاست ها و رفتارهای طالبان در کابل و دیگر نقاط افغانستان را به دقت 

و از نزدیک رصد می کند
خرازی عنوان کرد: منافع طالبان و منافع پاکستان به عنوان حامی اصلی 
طالبان، ایجاب می کند رفتار طالبــان در دوران حاکمیت تغییر یابد تا 
صلح در داخل افغانســتان و حسن همجواری آن با همسایگانش تحقق 
یابد. تنها در این صورت اســت که اوالً پاکســتان از داشتن همسایه ای 
بــا ثبات همچون عمق اســتراتژیک خود، بهره مند خواهد شــد و ثانیاً 
کشــورهای همسایه دیگر نیز به توسعه و برقراری آرامش در افغانستان 
کمک خواهند کرد.وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران قصد مداخله 
در امور داخلی افغانســتان را ندارد، ولی طبعاً منافع مشــروعی در آن 
کشــور دارد که باید تامین شود. این منافع در زمینه امنیت مرزهای دو 
کشور، جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی و نفوذ تروریست ها به 
خاک جمهوری اســالمی ایران، جلوگیری از انتقال مواد مخدر به ایران، 
رعایت حقوق شیعیان و دیگر اقوام افغانی، حفظ و گسترش زبان فارسی 
به عنوان بخشی از میراث مردم افغانستان، فراهم شدن زمینه بازگشت 
مهاجرین افغانی مقیم ایران، تامین حقابه ایران، توسعه تجارت و بازرگانی 
بین ایران و افغانستان و مشارکت در بازسازی و توسعه افغانستان است.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی اظهار کرد: حفظ استقالل سیاسی 
افغانســتان نه تنها یک مصلحت ملی، بلکه یک ضرورت منطقه ای برای 
توســعه صلح و ثبات است و بر طالبان اســت که بر استقالل سیاسی 
افغانستان و جلوگیری از حضور و نفوذ هر قدرت خارجی پافشاری کند. 
حضور چند دهه نیروهای خارجی از جمله نیروهای آمریکایی و ناتو در 
خاک افغانستان و فجایعی که آفریدند، باید درس عبرتی برای حاکمیت 
و مردم مظلوم افغانســتان باشــد که دیگر بار سرزمینشــان جوالنگاه 
قدرتهای بین المللی و منطقه ای نشود.خرازی عنوان کرد: سیاست ما در 
افغانستان بستگی کامل به رفتار طالبان دارد و چنانچه مسیر حرکت در 
افغانستان به سمت یک حکومت فراگیر، حفظ حقوق و امنیت همه اقوام، 
مقابله با تروریســم و اتخاذ سیاست حســن همجواری باشد، جمهوری 
اســالمی ایران آمادگی همه گونه همکاری با دولت و ملت افغانستان را 
دارد و تمامی تجارب و ظرفیت های خود را در اختیار برادران و خواهران 

خود در افغانستان قرار خواهد داد.

 تماس تلفنی وزرای خارجه ایران 
و جمهوری آذربایجان

وزرای امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و جمهــوری آذربایجان در 
گفتگویی تلفنی تأکید کردند که مشــکالت اخیر میان دو کشور باید از 
طریق گفتگو و همکاری و در فضایی آرام و صمیمانه حل وفصل شــود.

به گزارش تســنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و 
جیحون بایرامــوف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان  در یک تماس 
تلفنی آخرین تحوالت روابط دوجانبه را مورد بحث و بررســی قرار دادند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر ضرورت احترام متقابل و استقالل، 
حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها افزود، تهران و باکو دارای روابط دیرینه 
ای با یکدیگر هستند. ایشــان تصریح کرد دو کشور باید مانع سوءتفاهم 
در مناســبات فی ما بین شده و شایسته اســت به سرعت روابط خود را 
در مسیر درست و  رو به رشــد ادامه دهند.امیرعبداللهیان همچنین در 
این گفتگوی تلفنی خاطر نشان ساخت که توقع تهران این است که مشکل 
تردد ترانزیتی کامیونها مرتفع گردد.وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره 
به عمق روابط دو ملت و دو کشــور  افزود، تهران و باکو  دشمنانی دارند 
و طرفین نباید به دشــمنان فرصت اختالل در مناسبات بین دو کشور را 
بدهند و نگرانی ها را باید از طریق گفتگو و همکاری حل و فصل نمایند.

جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری اذربایجان نیز در این مکالمه 
تلفنی رابطه با جمهوری اســالمی ایران  را دوستانه خواند و افزود، روابط 
با کشــورهای دوست  برای جمهوری آذربایجان در اولویت قرار دارد.وزیر 
امور خارجه جمهوری آذربایجان بر حل وفصل مشکالت از طریق گفتگو 
و در فضائی آرام وصمیمانه تاکید کرد.جیحون بایراموف پیشــنهاد کرد 
مقامات گمرک دوکشور برای حل مشکالت ترانزیت کاالهای ایرانی گفتگو 
نمایند  وی بر پیگیری  آزادی دو راننده کامیون ایرانی تاکید کرد.وزرای 

امور خارجه دو کشور از یکدیگر برای سفر به تهران و باکو دعوت کردند.

باقری خبر داد؛
نماینده اروپا به تهران می آید

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: در ادامه رایزنی های اخیر منطقه ای 
و بین المللی، فردا میزبان معاون سرویس  اقدام اتحادیه اروپاخواهم بود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر از سفر »انریکه مو را« معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز پنج شنبه به تهران خبر داد 
و گفت: در ادامــه رایزنی های اخیر منطقه ای و بین المللی، فردا میزبان 
آقای انریکه مو را، معاون ســرویس اقــدام اتحادیه اروپا، خواهم بود.وی 
ادامه داد: تبادل نظر درباره مسائل دوجانبه، منطقه ای از جمله افغانستان 
و نیز مذاکرات برای برداشــتن تحریم های ظالمانه در دســتور کار این 

سفر است.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوافضای سپاه:
امنیت حریم هوایی کشور را به بهترین شکل 

ممکن تأمین می کنیم
معاون هماهنگ کننده نیروی هوافضای سپاه گفت: همراهی و همکاری ارتش 
و ســپاه موجب همپوشــانی خوبی در ماموریت دفاع از آسمان کشور و دفاع 
مستحکم هوایی برابر تهدیدات شــده و دشمن به خوبی درک کرده است.به 
گزارش خبرگزاری مهر، سردار فریدون محمدی سقایی معاون هماهنگ کننده 
نیروی هوافضای سپاه در حاشــیه رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی 
مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰، گفت: در موضوع پدافند هوایی، قرارگاه مشترک 
پدافند هوایی میان ســپاه و ارتش تشکیل شده اســت و ماموریت صیانت از 
آسمان و حریم هوایی کشــور توسط این قرارگاه راهبری می شود.وی تصریح 
کرد: در این رزمایش تجهیزات مورد اســتفاده سپاه و ارتش اعم از سامانه های 
راداری، موشــکی، جنگ الکترونیک، مراکز فرماندهی و کنترل و الکترواپتیک 
به صورت صددرصد بومی و تولید شــده به دســت متخصصان داخلی است.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوافضای سپاه افزود: در این رزمایش هم تمرین 
فرماندهی و کنترل و هم تمرین آتش سالیانه را انجام می دهیم و از سوی دیگر 
نیروهای جوان تر در این رزمایش شــرکت دارند تا تجارب نیروهای باتجربه به 

جوان ترها منتقل شود.

   فرمانده پدافند هوایی هوافضای سپاه خبر داد؛
استفاده از فناوری هوش مصنوعی در 

سامانه های فرماندهی پدافندی
فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای ســپاه گفــت: یکی از نکات رزمایش 
مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰، استفاده از سامانه فرماندهی و کنترل هوشمند 
با اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی است.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار 
رضا شبان در حاشــیه رزمایش مشــترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 
آســمان والیت ۱۴۰۰ فت: بحمداهلل در این رزمایش بر اساس اهدافی از قبل 
تعیین شده از جمله کشــف، شناسایی، ردگیری و مقابله با اهداف، موفقیت 
الزم کسب شد.فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه افزود: رزمایش ها 
برای تمرین تکنیک ها و تاکتیک های بومی و خالقانه نیروهای نظامی و احصا 
نقاط قوت و ضعف است که در این رزمایش به خوبی این هدف به دست آمد.

وی ادامه داد: همچنین ما در این رزمایش توانستیم برای اولین بار بخشی از 
ســامانه های بومی خودمان را مانند سامانه راداری قدس و سامانه بومی ضد 
کروز دزفول را در مدار عملیاتی مورد استفاده قرار دهیم.سرتیپ شبان تصریح 
کرد: یکی از نکات بسیار مهم استفاده از سامانه فرماندهی و کنترل هوشمند 
با استفاده از فناوری هوش مصنوعی است که در این رزمایش برای اولین بار 

مورد استفاده قرار گرفت.

رئیسی در جلسه هیئت دولت:
مدیران به گزارش های کم کاری و روابط 

ناسالم، حساس باشند
رئیس جمهور گفت: باید همه مدیران به گزارش های کم کاری، فساد و روابط ناسالم، 
حساس باشند.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی دیروز 
چهارشنبه در جلســه هیئت دولت با تأکید بر رعایت مقررات محیط زیستی در 
اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی و تولیدی، و لزوم تهیه پیوست زیست محیطی، 
اظهار داشت: در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط زیست نباید به هیچ عنوان 
چشم پوشــی کرد؛ ضمن اینکه نباید با ســخت گیری های بی مورد، مانع از اجرای 
پروژه های بزرگ شــد.وی صیانت از محیط زیست را از اولویت های کشور دانست 
و با تأکید بر اهمیت آن، گفت: نباید اجازه داد افراد و دســتگاه های صاحب نفوذ، 
سالمت محیط زیست و مردم را به مخاطره بیندازند.رئیس جمهور با تاکید مجدد 
بــر رعایت انضباط اداری و حضور منظم کارکنان در محیط کار، گفت: مراقبت از 
ســالمت رفتاری کارکنان و اعمال نظارت های سازمانی برای پیشگیری از مفاسد 
اداری و رشــوه و اختالس ضروری است و هیچ گونه فساد اداری و اقتصادی قابل 
تحمل نیســت و باید همه مدیران به گزارش های کم کاری، فساد و روابط ناسالم، 
حســاس باشــند.رئیس جمهور همچنین بر اجرای به موقع و بدون کم و کاست 

قوانین در همه دستگاه های اجرایی به ویژه بخش های دولتی تأکید کرد.
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گزیده خبر صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد؛

رشد ۲.۵درصدی اقتصاد ایران در سال۲۰۲۱
صنــدوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشــم  انداز 
اقتصادی جهان که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی 
ایران در ســال جاری میــادی را 2.5 درصد برآورد کرد که 
نســبت به پارسال کاهش یافته و پیش بینی کرد که در سال 
بعد نیز به 2 درصد کاهش یابد.به گزارش فارس، جدیدترین 
گزارش چشــم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول 
منتشــر شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 که دو ماه تا 
پایان آن مانده است 2.5 درصد برآورد کرده است.این نهاد بین 
المللی نرخ رشــد اقتصادی در سال 2020 را نیز 3.4 درصد 
اعام کرده است.این درحالی است که IMF در گزارش خود که 
در پاییز 99 منتشــر شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2020 
را منفی 5 درصد اعام کرده بود و نوید رشــد اقتصادی 3.2 
درصدی در ســال 2021 را داده بود که به این ترتیب برآورد 
خود از رشــد اقتصــادی 2020 را افزایش داده و پیش بینی 
2021 را کاهش داده است.همچنین بر اساس برآورد صندوق 
بین المللی پول، رشــد اقتصادی ایران در سال 2022 یعنی 
سال بعدی میادی 2 درصد پیش بینی شده است.بر اساس 
این گزارش، نرخ رشــد اقتصادی ایران در سال 2019 برابر با 
منفی 6.8 و در سال 2018 برابر با منفی 6 عنوان شده است.

 کاهش نرخ تورم در سال 2022

همچنین، نرخ تورم ایران در سال 2021 برابر با 39.3 درصد 
پیش بینی شده است. رقم تورم ایران در سال 2020 نیز 36.4 
درصد اعام شده است.این نهاد بین المللی از کاهش نرخ تورم 

ایران در سال آینده میادی به 27.5 درصد خبر داده است.

 افزایش نرخ بیکاری در سال 2021 و 2022
صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری کشــور در سال جاری 
میادی را 10 درصد برآورد کرده و این رقم در ســال 2020 
را 9.6 درصد تخمین زده است.همچنین در این گزارش، نرخ 
بیکاری ایران در ســال آینده 10.5 درصد پیش  بینی شــده 
اســت. به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش روی میادی 

افزایش می یابد.

 افزایش نرخ تراز تجاری در سال 2021
همچنین تراز حســاب جاری ایران از منفی یک 0.1 در سال 
2020 به 1.3 درصد در سال 2021 رشد خواهد داشت. این 

رقم در سال بعد به یک درصد کاهش می یابد.
چند روز پیش، بانک جهانی رشــد اقتصــادی 2.1 درصدی 
را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد.در حال حاضر نشســت 
مشــترک صندوق بین المللی پول و بانــک جهانی در حال 

برگزاری است.

 پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی برای
 اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت 
و این مسئله یکی از موانع رشــد اقتصاد کشور اعام کرد.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، معاونت مطالعات اقتصــادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی 
به شــرح زیر به بررسی راهبرد ارزی کشــور و پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی 
پرداخت؛حساسیت باالی افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات 
نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در 
اقتصاد ایران اســت. پیگیری تعجب برانگیز تحوالت سیاسی خارجی اما مؤثر در 
نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که عاوه بر تأکید بر اهمیت 
نرخ ارز برای افکار عمومی، نشــان می دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق 
دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.رفتار سیاستگذار )غالب دولت 
ها و بانک مرکزی( و فقدان چارچوب سیاست گذاری پولی، عمًا تغییرات نرخ ارز 
را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اســمی انتظاری سرمایه 
گذاری تبدیل کرده اســت. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر 
بد برای عوامل اقتصادی )وقوع تورم در آینده ای نزدیک( تفســیر خواهد شد و 
کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد 
ممانعت از افزایش نرخ ارز را علی رغم رشــد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره 
وری بــه طور ضمنی دنبال می کنــد و زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، غالب 
عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می کنند.زیرا عامتی است از 
کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه ای است از فرارسیدن زمان 
بروز آثار تورمی سیاست های تورم زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز 
بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کان که توسط غالب دولت 
ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم ترین آنها تضعیف 
تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تاش کرده است ابعاد 
این پیامدها را تبیین نماید.در این گزارش با بیان این نکته که راهبرد دولت ها در 
این زمینه باعث مشکاتی شده، تصریح شده: کاهش توان رقابت و فروش کاالی 
ایرانی در بازارهای جهانــی و در نتیجه تضعیف صادرات وکاهش تولید، کاهش 
توان رقابت کاالی ایرانی با محصوالت وارداتی در داخل کشور ودر نتیجه تقویت 
واردات وتضعیف تولید )کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی( 
و همچنین ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کان به دلیل ممانعت از تعدیل 
تدریجی ارز که منجر به تشــدید اثر شوک های ارزی وارده خواهد شد از جمله 
این مشکات است.در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کاهش توان درآمدزایی 
ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت 
چانه زنی کشور در تعامات بین المللی از دیگر پیامدهای سیاست ارزی دانسته 
شــده است.ممانعت از افزایش نرخ ارز اســمی، در حالی که وضعیت متغیرهای 
بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو 
مقطع بر اقتصاد تأثیر می گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی 
برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و 
عدم امکان رقابت آن با محصوالت خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست 
دادن بازارهای صادراتی می شود.این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات 
)کاهــش عرضه ارز حاصل از صــادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات( و هم 
چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی 
کشــور را نیز کاهش می دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر 
ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز 
بــه بازار از بین می رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد 
کان به وقوع پیوســته و ناکامی در راهبرد دولــت ها بوجود می آید. به عبارت 
روشن تر در شرایطی که کشور از تورم باال و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش 
ارزش پول ملی رنج می برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی 
اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی که منابع 
ارزی کشور محدود است و شوک های نفتی این محدودیت را تشدید می کند، به 
جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد 
کان وارد می شود.از طرف دیگر از آنجایی که برون گرایی یکی از اهداف اقتصاد 
مقاومتی عنوان شــده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت پذیری محصوالت 
داخلی را الزام کرده اســت، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اســمی بر 
کاهش قدرت رقابت پذیری محصوالت صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، 
نمی توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد باالدستی و سیاست های تجاری همسو 
و سازگار دانست.در این گزارش با تاکید بر این نکته که برای حفظ ارزش پول ملی 
باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کاالها، خدمات 
و دارایی ها خواهد بود در صورتی که این امرمحقق نشــده باشد تثبیت نرخ ارز 
اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کان 
خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید، 
آمده:. به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی 
نیســت؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است 
که به دلیل ناترازی های ســاختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان 
های اقتصادی و کاهش بهره وری به اقتصاد تحمیل می شود.با رفع این ناترازی 
ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می دهند، تحت کنترل درآمده 
و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تاش همواره ناموفق برای جلوگیری از 
افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول 
ملی، کنترل تورم و تقویت بهره وری و ایجاد رشد باال و پایدار اقتصادی است که 
از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می رود.

با تصویب هیئت دولت؛
»داود منظور« رئیس سازمان امور مالیاتی 

کشور شد
در جلسه هیئت دولت، »داود منظور« به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و تصویب هیئت وزیران به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.به 
گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از پایگاه اطاع رســانی دفتر هیئت دولت، در 
جلســه هیئت دولت، »داود منظور« به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
تصویب هیئت وزیران، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.او 
متولــد 1343 در تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقصادی، گرایش 
اقتصادســنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران )1379( و کارشناسی 
ارشد اقتصاد و معارف اسامی از دانشگاه امام صادق )ع( )1369( است.وی پیش 
از ایــن قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شــرکت مادرتخصصی 
توانیر )1397-1393(، معاون وزیر نیرو در برنامه ریزی و امور اقتصادی )1390-

1388(، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصــادی و دارایی )1392-1391(، معاون 
برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی و نظــارت راهبردی رئیس جمهور )1391-

1390(، معــاون برنامه ریزی در معاونت برنامه ریــزی و نظارت راهبردی رئیس 
جمهور 1391-1390(، مشاور اقتصادی وزیر نیرو )1393-1392(، دبیر کمیته 
ملی انرژی جمهوری اســامی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از 
ســال 1385 تاکنون( و مشاور رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 

)1393-1392( بوده است.

رییس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس گفت: 
هنوز هیچ مذاکره و هماهنگــی بین دولت و مجلس 
برای تعیین میــزان افزایش حقــوق کارکنان دولت 
در ســال آینده انجام نگرفته؛ اخبار منتشر شده غیر 
واقعی اســت. به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی 
)رییس کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس( اعام 

کرد که ســازمان برنامه و بودجــه تاکنون به صورت 
رســمی درباره افزایش حقوق ها چیزی را اعام نکرده 
اســت. به گفته وی؛ هر میزان افزایش حقوق در سال 
آینده بستگی به شاخص های کان اقتصادی، وضعیت 
تــورم و نوع درآمدهــا و هزینه هــا در الیحه بودجه 
ســال 1401 دارد. بر اساس بخشنامه بودجه 1401، 
علی الحساب 10 درصد افزایش حقوق و دستمزد برای 
ســال 1401 در نظر گرفته شده اســت. این حداقل 
10 درصــد افزایش حقوق با تورم حدود 50 درصدی 
که به صورت غیررســمی از سوی نمایندگان مجلس 
اعام شــده، مطابقت ندارد. فعاالن کارگری به میزان 
10 درصد افزایش حقوق معترض هســتند. کارمندان 
حداقل بگیــر هم که معموال حقوق آن ها با دســتمزد 
کارگران تطابق دارد، به خبر اعام شده اعتراض دارند. 

ماه گذشته که برای اولین بار خبر افزایش حداقل 10 
درصد حقوق و دستمزد اعام شد، علی خدایی )عضو 
کارگری شــورای عالی کار( نهادی که مسئول تعیین 
میزان دســتمزد کارگران است، گفت که این نهاد در 
تعیین دســتمزد، به سبد معیشــت توجه می کند که 
قیمت آن در سال 1400 به حدود 11 میلیون تومان 
رسیده است. بر اســاس ماده 41 قانون کار، دستمزد 
کارگران بر اســاس دو شــاخص تــورم و هزینه های 
زندگی تعیین می شــود اما به طور معمول، ســازمان 
برنامه و بودجه، در بخشــنامه های بودجه کف افزایش 
دســتمزد را هم به دولت اباغ می کند تا به شــورای 
عالی کار پیشنهاد شود. کِف افزایش حقوق کارمندان 
هم از ســوی سازمان برنامه و بودجه به هیئت وزیران 

اباغ می شود تا آن را در بودجه لحاظ کند.

شهردار کرج:
خدمت به مردم در اولویت است

شــهردار کرج اتحاد را الزمه پیشبرد کار جهادی دانست و گفت: خدمت به مردم را سر 
لوحه کار خود قرار می دهیم.مصطفی سعیدی سیرائی نوزدهم مهرماه در مراسم تکریم و 
معارفه شهردار کرج، ضمن قدردانی از اعضای شورای ششم به منظور اعتماد و انتخاب وی 
همچنین تایید و صدور حکم از وزارت کشور، از خدمات چهار ساله اعضای شورای پنجم و 
علی کمالی زاده، شهردار سابق کرج تشکر کرد.وی ضمن یادآوری این موضوع که هرچه 
داریم از برکت اهل بیت داریم، تاکید کرد خدمت به مردم را سر لوحه کار خود قرار می 
دهیم.شهردار کرج در ادامه از حمایت های نماینده ولی فقیه در استان البرز وامام جمعه 
کرج، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسامی، استاندار البرز، مدیران کل قضایی، 
انتظامی، نظامی و نظارتی در راستای همدلی و کار و خدمت به مردم نیز قدردانی کرد.

سعیدی با تاکید بر کار جهادی برای خدمت به مردم، گفت: امروز با خودم و مردم عهد 
می بندم که با کار جهادی و تاش به سمت بهبود اوضاع و توسعه خدمات گام بردارم.

در رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور بررسی شد:
 اندازه گیری تنش برای جلوگیری 

از شکست قطعات
به گــزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ابتدای این نشســت که به صورت 
مجازی و همچنین حضوری برگزار شد، حمید منتظرالقائم،سرپرست سرای نوآوری اتاق 
بازرگانی اصفهان و دانشگاه به معرفی سرای نوآوری پرداخت و هدف از تشکیل این مرکز 
را قرار دادن چالشــهای موجود در صنعت در اولویت تحقیقات دانشــگاهی عنوان کرد.

سرپرســت سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه در ادامه به معرفی محصوالت 
ســرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه پرداخت و طرح پویش با هدف استعداد 
یابی دانشــجویان در قالب کار همزمان با تحصیل را یکی از این محصوالت مطرح کرد.

وی همچنین به 18 دپارتمان تخصصی ایجاد شــده در این مرکز اشاره نمود و   معرفی 
دپارتمان تخصصی مکانیک را از موضوعات این نشست خواند. تاکنون سه نشست از 18 
نشست برنامه ریزی شده در ســرای نواوری اتفاق افتاده است و برنامه ریزی برای سایر 
نشســت ها در دیتور کار ســرای نواوری قرار دارد.سپس جواد جعفری فشارکی، رئیس 
دپارتمان مکانیک سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه به معرفی این دپارتمان پرداخت.

در نیمه نخست امسال اتفاق افتاد:
پرداخت حدود 943 میلیارد ریال خدمات و 

تسهیالت به نیازمندان قم
به هّمت حوزه حمایت و سامت خانواده کمیته امداد استان قم در نیمه نخست امسال بالغ بر 
942 میلیارد و 648 میلیون ریال خدمات و تسهیات در زمینه های مختلف به نیازمندان استان 
قم پرداخت شد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی کمیته امداد استان قم محمد ابراهیم نعیمی، 
معاون حمایت و سامت خانواده کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه در حال حاضر 41 هزار 
 و 512 نفر در قالب 22 هزار و 958 خانوار تحت حمایت این نهاد در استان قم هستند گفت: 

وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال 39 هزار و 214 نفر مستمری بگیر این نهاد بوده اند تصریح 
 کرد: این افراد در این مدت 614 میلیارد و 510 میلیون ریال کمک معیشت دریافت کرده اند.

نعیمی تغذیه مناســب و بهداشــت و درمــان نیازمنــدان را امری ضروری برشــمرد و 
ادامــه داد: بــه 900 نفــر از افراد مبتا به ســوء تغذیــه و بیماران صعــب العاج تحت 
حمایــت ایــن نهاد بیــش از ســه میلیــارد و 246 میلیون ریــال کمــک هزینه رفع 
 ســوء تغذیه و تأمیــن تجهیزات درمــان بیماران صعب العاج پرداخت شــده اســت.

وی بــا بیان اینکه برای هــزار و 253 خانوار تحت حمایت، بیمه تأمین اجتماعی پرداخت 
می شــود افزود: برای بیمه این افراد بالغ بر 18 میلیارد و 152 میلیون ریال اعتبار صرف 

شده است.

تکذیب خبر افزایش 
10درصدی حقوق ها 
در سال آینده
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آژانس بین المللی انرژی:گزیده خبر

سرمایه گذاری در انرژی پاک ۳ برابر شود
آژانس بین المللــی انرژی )IEA( اعالم کرد: اگر جهان امیدوار 
است با تغییرات اقلیمی به شکل موثرتری مقابله کند و بازارهای 
انرژی پرنوســان را تحت کنترل دربیاورد، سرمایه گذاری در 
انرژی پاک باید تا پایان دهه جاری ســه برابر شود.به گزارش 
ایسنا، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد جهان به حد کافی 
برای تامین نیازهای انرژی آتی خود سرمایه گذاری نمی کند. 
هزینه مربوط به گذار انرژی به تدریج افزایش پیدا می کند اما 
همچنان بسیار پایین تر از میزان ضروری برای تامین تقاضای 
رو به رشــد برای خدمات انرژی به شــکل پایدار مانده است. 
ســیگنال ها و دستورالعمل های واضح از سوی سیاستگذاران 
ضروری هستند. اگر مسیر پیش رو با نیات خوب هموار شود، 
در این صورت حرکت در این مسیر پردست انداز خواهد بود.

این دیده بان مســتقر در پاریس اوایل امسال گزارش ساالنه 
»دورنمای انرژی جهان« را برای راهنمایی کنفرانس تغییرات 
اقلیمــی COP۲۶ ســازمان ملل متحد که کمتــر از یک ماه 
دیگر برگزار می شود، منتشــر کرد.آژانس بین المللی انرژی 
این کنفرانس را که در گالســکوی اسکاتلند برگزار می شود، 
نخستین آزمون آمادگی کشورها برای دادن تعهدات جدید و 
بلندپروازانه تحت توافق ۲۰۱۵ پاریس و فرصتی برای فراهم 
کردن یک سیگنال کامال واضح خواند که گذار به انرژی پاک 
در سراسر جهان را تسریع می کند.قیمت های انرژی در هفته 
هــای اخیر به رکورد باالیی افزایش پیدا کرده و قیمت نفت و 
گاز طبیعی به باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرده است 
و کمبود گسترده انرژی آسیا، اروپا و آمریکا را فراگرفته است.

تقاضا برای سوخت فسیلی با کاهش محدودیت هایی که برای 
مقابله با شیوع کووید ۱۹ وضع شده بود، رو به بهبود است.

آژانس بین المللی انرژی هشــدار داد تجدیدپذیرهایی مانند 
نیروی خورشیدی، نیروی بادی و برق آبی به همراه بیوانرژی 
باید سهم بزرگتری در بهبود سرمایه گذاری در انرژی در دوران 
پســاکرونایی داشته باشــند.تجدیدپذیرها بیش از دو سوم از 
ســرمایه گذاری در ظرفیت نیروی جدید در سال جاری را به 

خود اختصاص می دهند اما رشــد قابل مالحظه استفاده از 
زغال سنگ و نفت باعث دومین افزایش ساالنه بزرگ انتشار 
دی اکسید کربن شــده است.طبق گزارش آژانس بین المللی 
انرژی، گذار انرژی سریع تر مصرف کنندگان را در آینده بهتر 
حمایت می کند، زیرا در ســناریوی بلندپروزانه »صفر شدن 

انتشــار آالیندگی« )NZE( تا سال ۲۰۵۰، شوک قیمت کاال 
هزینه های مصرف کنندگان را در مقایسه با سناریوی محافظه 
کارانه تر »سیاست های اعالم شده« )STEPS( ۳۰ درصد کمتر 
باال می برد.سوخت های فســیلی زغال سنگ، گاز طبیعی و 
نفت حدود ۸۰ درصد از عرضه انرژی جهان در ســال ۲۰۲۰ 
را تشــکیل دادند و ســهم تجدیدپذیرها تنها ۱۲ درصد بود.

تحت ســناریوی »صفر شدن انتشار آالیندگی«، برای این که 
افزایش دما در حدود ۱.۵ درجه نگه داشته شود، باید مصرف 
سوختهای فسیلی تا اواسط قرن جاری به کمتر از یک چهارم 
و تجدیدپذیرها به بیش از دو سوم برسد. اگر جهان در مسیر 
فعلی که در سناریوی »سیاست های اعالم شده« تشریح شده 
است، حرکت کند دمای هوا تا سال ۲۱۰۰ افزایش ۲.۶ درجه 
خواهد داشت.بر اساس گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی 
در همه سناریوهای خود پیک تقاضا برای نفت را پیش بینی 
می کند. در سناریوی  »سیاست های اعالم شده«، تقاضا برای 
نفت کاهش بسیار تدریجی داشته و در اواسط دهه ۲۰۳۰ به 
اوج می رســد اما در سناریوی »صفر شدن انتشار آالیندگی« 
تقاضا برای نفت ظرف مدت یک دهه یکنواخت شده و تا سال 
۲۰۵۰ حدود ســه چهارم کاهش پیدا می کند.همچنین در 
این سناریو گفته شده است تقاضای کمتر برای سوخت های 
فسیلی و رشد سوخت های پاک تر، توسعه میادین جددی نفت 
و گاز را پس از ســال ۲۰۲۱ غیرضروری می کند.با این حال 
آژانس بین المللی انرژی در دو سناریوی محافظه کارانه خود 
اعــالم کرده که میادین نفتی جدید ضــروری خواهند بود و 
توصیــه هایی برای خنثی کردن تاثیــرات اقلیمی آنها مانند 

کاهش اشتغال متان ارائه کرده است.

معاون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال اعالم کرد؛
صرفه جویی 1000 متر مکعبی در مصرف آب 

شرب مرکز ساری
معاون فنی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شــمال گفت: با 
اقدامات انجام شــده در تاسیسات ســاری، یک هزار متر مکعب در مصرف آب 
شــرب این مرکز صرفه جویی شد.محمدمهدی جامعی، یکی از الزامات پیگیری 
شــده در منطقه شمال طی ماه ها و ســال های گذشته را موضوع صرفه جویی 
حامل های انرژی و آب شــرب در مراکز و اماکن تابعه منطقه برشمرد.وی افزود: 
با نصب و بهره برداری از پیشــرفته ترین سیستم تصفیه فاضالب غیرصنعتی در 
مرکز ساری، اصالح ساختار مصرف آب، نصب کنتورهای فرعی برای ثبت جزئیات 
ضروری مصرف و تعویض لوله کشی قدیمی و فرسوده آب شرب این مرکز، رقم 
یک هزار متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب شرب تاسیسات ساری طی یک 
دوره مصرف ثبت شد.جامعی با قدردانی از تالش های کمیته بهینه سازی مصرف 
انرژی منطقه و واحد تعمیرات ونگهداری ساختمان، اجرای این گونه طرح ها را 
در جهت عمل به مســئولت اجتماعی و کاهش مصرف آب شرب شهری بسیار 

مهم ارزیابی کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران:
عملیات اجرایی اصالح و نوسازی شبکه فشار 

متوسط کندوان آغاز شد
در راستای مقاوم ســازی فیدر فشارمتوسط کندوان و 
تامین برق تونل البرز واقــع در قطعه ۲ آزاد راه تهران 
- شمال، عملیات اجرایی برای اصالح و نوسازی شبکه 
فشارمتوســط و فشــارضعیف موجود در منطقه مرزن 
آبــاد بطرف کندوان آغاز شــد.مهندس کیوان فرح زاد 
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در تکمیل این خبرگفت: در این راستا 
اقداماتی همچون: احداث شبکه جدید فشارمتوسط به طول تقریبي 7۰۰ متر در 
ورودي تونل و نصب کنتور ولتاژ اولیه ، توسعه و اصالح شبکه فشارمتوسط فیدر 
کنــدوان با نصب تعدادي پایه هاي بتني و پیلون هاي فلزي در ارتفاعات صعب 
العبور و برف گیر باالی تونل قدیم کندوان، شروع فاز یک پروژه احداث و توسعه 
فیدر جدید از پست فوق توزیع مرزن آباد، خرید تجهیزات موردنیاز پروژه شامل 
بوســتر آفلود، ریکلوزر، سکسیونر، برقگیر، فیوز کت اوت، مقره، پایه هاي بتني و 
فلزي، کابل خودنگهدار فشارمتوســط، برگزاری مناقصه فاز دوم پروژه احداث و 

توسعه فیدر کندوان برای تکمیل طرح انجام شده است.

تعمیرات اساسی خط و پرداخت کارگاه نورد 
۶۵0 ذوب آهن اصفهان با موفقیت انجام شد

تعمیرات اساسی کارگاه نورد ۶۵۰ بر اساس برنامه پیش 
بینی شده از بیســت و هفت شهریورماه تا دوم مهرماه 
سال جاری با موفقیت انجام شد. محمدرضا یزدان پناه 
مدیر برنامه ریزی و نظارت برنگهداری و تعمیرات ذوب 
آهــن اصفهان ، با اعالم این خبر و با اشــاره به اهمیت 
اجــرای دقیق و صحیح این تعمیرات گفت: با توجه به جایگاه باالی کارگاه نورد 
۶۵۰ در تولید محصوالت فــوالدی کارخانه به ویژه تولید مقاطع جدید فوالدی 
نظیر انواع ریل، انواع تیرآهن های ســایز باال، آرک ها، ورق سازه های فوالدی و 
شمش ها، اجرای کامل و با کیفیت این تعمیرات مطابق با زمانبندی پیش بینی 
شده از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. از این رو با انجام بررسی های الزم و تعیین 
خطوط بحرانی تعمیرات، سعی گردید تا با استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت 
های کارگاه تعمیر تجهیزات و پرســنل پروژه ای پیمانکاران مدیریت مهندسی 
نت، ســرعت عمل بیشتری به اجرای فعالیت های تعمیراتی داده شود ، تا بتوان 
در موعد پیش بینی شده خط تولید کارگاه راه اندازی گردد.وی افزود: با توجه به 
عدم امکان توقف طوالنی مدت خط تولید کارگاه نورد ۶۵۰ طی سنوات گذشته و 
ناشی از تعهدات کارخانه، کلیه تجهیزات خط تولید این کارگاه می بایستی در این 
تعمیرات تحت سرویس و تعمیر قرار می گرفتند. با هماهنگی واحدهای مختلف، 
نیروهای اجرایی جهت اجرای سریع و دقیق این تعمیرات به صورت سه شیفت و 

تمام وقت برنامه ریزی گردند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛
ذخیره سازی مطلوب سوخت و آمادگی کامل 

سوخترسانی زمستانی
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی در بازدید فرماندار کالنشهر تبریز از این منطقه از آمادگی کامل 
برای تامین سوخت زمستانی مصرف کنندگان بخش های خانگی، تجاری، صنعتی 
و نیروگاهــی خبر داد.علی روح اللهی در جریان این بازدید با اشــاره به عملکرد 
مطلــوب منطقه در تأمین و توزیع به موقع فرآورده های نفتی اظهار داشــت: با 
برنامه ریزی و نیازسنجی بعمل آمده، سوخت مورد نیاز استان به حد کافی ذخیره 
سازی شده و این منطقه جهت سوخترسانی زمستانی به مصرف کنندگان عمده، 
نیروگاههــا و مجاری عرضه تا دورافتاده ترین و صعب العبورترین نقاط اســتان 
آمادگی کامل دارد.وی افزود: اجرای طرح توزیع فرآورده های نفتی با استفاده از 
زیرساخت بانکی عالوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان، کاهش قاچاق 

سوخت را نیز در پی خواهد داشت.

تجلیل از مدیر عامل فوالد هرمزگان در 
جشنواره شهید رجایی

بیست و چهارمین جشنواره شــهید رجایی در استان 
هرمــزگان با حضــور نماینــده ولی فقیه ، اســتاندار 
فرماندهان ارشد نظامی و مدیران استان در محل سالن 
اجتماعات شــرکت گاز بندرعباس برگزار شــد.در این 
مراســم ، در کنار تجلیل از ادارات و سازمان های برتر 
اســتان، فریدون همتی استاندار هرمزگان از عطاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد 
هرمزگان برای نیل به اهداف تولید فوالد در منطقه و ایجاد اشتغال برای جوانان 
تحصیلکرده استان و از سوی دیگر ایفای نقش مطلوب مسئولیت های اجتماعی 
در اجرای برنامه های آموزشی، درمانی، فرهنگی  که موجب ارتقا و بهبود زیستی 
مردم استان هرمزگان گردیده با اهدای لوح و تندیس تجلیل کرد.دریانورد رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز در تجلیل از این شرکت گفت: 
فوالد هرمزگان مجدانه، مسئوالنه و دلسوزانه در کنار مسئولین و مردم بود. وی 
تالش های این شرکت در راستای ارتقای سالمت استان در حوزه کرونا و کمک 

به ورزش استان را ستودنی دانست.

 مشکلی برای تامین سوخت 
نیروگاه ها نیست

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: همکاری بسیار خوبی بین وزارت نفت و 
نیرو برای تامین سوخت نیروگاه ها وجود دارد و اگر این همکاری ادامه یابد 
مشــکلی برای تامین سوخت نیروگاه ها نخواهیم داشت.همایون حائری در 
گفت و گو با ایســنا، در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تامین سوخت 
نیروگاه ها، اظهار کرد: تعامل باالی دو وزارتخانه نفت و نیرو موجب شده که 
روند پر شدن مخازن سوخت به ویژه مخازن گازوئیل به خوبی انجام شود و 
امیدواریم با این روال قبل از فصل سرما مخازن به میزان کافی پر شده باشد.

وی با بیان اینکه شرایط خوبی را داریم و امیدواریم همکاری ها ادامه داشته 
باشــد، گفت: تمام تالش خــود را برای تامین برق انجــام خواهیم داد و با 
آمادگی نیروگاه ها و برنامه های مدیریت مصرف در بخش برق و گاز زمستان 
را بدون مشــکل پشت سر خواهیم گذاشت.معاون برق و انرژی وزیر نیرو با 
اشــاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای تامین برق در تابستان سال 
آینده نیز، گفت: برنامه ای که برای نیروگاه ها در نظر گرفتیم به طور روزانه 
مشخص کرده که چه واحدهایی و به چه صورتی باید وارد مدار باشند و تمام 
ظرفیت های نیروگاهی را تا تابستان سال آینده وارد مدار خواهیم کرد، تمام 
تالش ما این اســت که بدون محدودیت و یا با کمترین محدودیت تابستان 
را پشت سر بگذاریم.علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز به تازگی در خصوص 
تأمین سوخت نیروگاه ها در زمستان گفت: موضوع سوخت نیروگاهی یکی از 
موضوعات بسیار مهم برای زمستان است. مشکلی که در سال گذشته بوجود 
آمد این بود که مخازن سوخت نیروگاه ها پر نشد و به همین دلیل تأمین گاز 
با خلل مواجه شــد. در سال گذشته اولویت تأمین گاز به درستی به بخش 
خانگی داده شد، همین مســئله موجب شد تا برخی از نیروگاه ها سوخت 
کافی نداشته باشــند لذا امسال از یک ماه گذشته در یک اقدام مشترک با 
وزارت نفت تالش کردیم تا ناوگان حمل و نقل کشور را بسیج کنیم.به گفته 
وی مصوبه خوبی نیز در دولت برای تشــویق مالکان ناوگان صورت گرفت و 
در حال حاضر با سرعت بسیار خوبی سوخت رسانی در حال انجام بوده و الزم 
اســت که این خبر خوب را بدهم که موجودی مخازن باالتر از ذخیره ما در 
ســال گذشته است و این شرایط را ادامه می دهیم تا به یک ذخیره مطمئن 

برسیم و اگر مطابق برنامه سوخت رسانی انجام شود نگرانی نداریم.

ثبت 1۶۵ میلیارد دالر مازاد حساب جاری 
تولیدکنندگان نفت خاورمیانه

بررسی موسسه فاینانس بین المللی )IIF( نشان می دهد صعود قیمت نفت 
در سال جاری به تولیدکنندگان نفت خاورمیانه کمک می کند ۱۶۵ میلیارد 
دالر مازاد حســاب جاری در سال ۲۰۲۱ داشــته باشند در حالی که سال 
گذشته با شــش میلیارد دالر کسری روبرو شــده بودند.به گزارش ایسنا، 
موسســه فاینانس بین المللی بر مبنای قیمت ۶۶ دالر هر بشکه نفت برنت 
در ســال میالدی آینده، همچنین برآورد کرده که کشورهای تولیدکننده و 
صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۳۸ میلیارد دالر مازاد حساب 
جاری در ســال ۲۰۲۲ خواهند داشت. برآورد مازاد حساب جاری امسال بر 
مبنای دورنمای قیمت 7۱ دالر هر بشکه نفت برنت بوده است.طبق گزارش 
موسسه فاینانس بین المللی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طوفان اقتصادی 
ناشی از بحران سالمتی را متحمل شده است. انتظار می رود قیمتهای باالتر 
انرژی وضعیت مالی و حســاب جاری کشورهای صادرکننده نفت را بهبود 
ببخشــد. از سوی دیگر واردکنندگان نفت همچنان با کسریهای باال، بدهی 
دولتی و نرخ بیکاری روبرو هستند. اگرچه احیای اقتصادی سرعت می گیرد 
اما شــکافی در چشــم اندازهای اقتصاد کالن در منطقه نمایان شده است. 
واگرایی در عملکرد اقتصادی بین کشــورهای صادرکننده نفت و واردکنده 
نفت فاصله بیشتری پیدا می کند.داراییهای خارجی عمومی صادرکنندگان 
نفت در منطقه خلیج فارس شامل ذخایر ارزی خارجی و ذخایر صندوقهای 
سرمایه دولتی تا پایان سال ۲۰۲۲ از سه تریلیون دالر فراتر می رود.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، بهبود تقاضا برای نفت و قیمتهای نفت امســال رونق 
خوبی برای تولیدکنندگان نفت خاورمیانه پس از ســال ۲۰۲۰ دشواری که 
در بحبوحه فروپاشــی قیمتهای نفت و تقاضا داشتند، به همراه آورده است. 
به عنوان مثال درآمد نفتی عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت 
جهان است، به مدد بهبود قوی قیمت نفت از ابتدای امسال، به باالترین نرخ 
در سه سال اخیر صعود کرده است. طبق آمار اخیری که در بلومبرگ منتشر 

شد، درآمد این کشور از نفت در ژوئیه به ۱۹ میلیارد دالر رسید.

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه 
در پی نگرانی ها از رشد تورم و آسیب 
دیدن رشــد اقتصادی بــر اثر جهش 
هزینه هــای انرژی، کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت 
برنت با ۱۱ ســنت معادل ۰.۱ درصد 
کاهش، به ۸۳ دالر و ۳۱ سنت در هر 
بشکه رســید و به افت ۲۳ سنتی که 
روز گذشته داشــت، اضافه کرد.بهای 
اینترمدیت  معامالت وســت تگزاس 
آمریــکا با ۱۱ ســنت کاهش، به ۸۰ 
دالر و ۵۳ ســنت در هر بشکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا روز سه شنبه ۱۲ 
ســنت افزایش داشت.هر دو شاخص 
پس از انتشــار آماری که نشــان داد 
واردات چیــن ۱۵ درصد نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا 
کرده اســت، افت قیمتی که ابتدای 
معامالت داشتند را به میزان 7۰ سنت 
احیا کردند.چین به همراه اروپا و هند 

با کمبود زغال ســنگ و گاز طبیعی 
دســت و پنجه نرم می کند که باعث 
جهش قیمت این ســوخت های مورد 
اســتفاده برای تولید برق شده است. 
قیمت زغال سنگ حرارتی چین روز 
چهارشنبه در پی جاری شدن سیل در 
استان شنکسی که کمبود عرضه زغال 
سنگ را تشــدید می کند، به رکورد 
بــاالی جدید صعود کــرد.دالر قوی 
که نزدیک به باالترین حد یک ســال 
اخیر معامله می شود، روی قیمت های 
نفت تاثیر گذاشت و معامالت را برای 
کرد. گران تر  غیرآمریکایی  خریداران 

صندوق بین المللــی پول )IMF( روز 
سه شنبه دورنمای رشد برای آمریکا 

و اقتصادهــای بزرگ دیگر را به دلیل 
نگرانــی از اختــالالت زنجیره تامین 
و فشــارهای هزینه کــه مانع احیای 
اقتصــاد جهانی از پاندمــی ویروس 
کرونا می شــود، تنزل داد.تحلیلگران 
بانــک کامن ولث این نگرانی صندوق 
را مورد توجه قــرار دادند که نیروی 
رشد اقتصادی ضعیف شده و ابهامات 

افزایش پیدا کرده است.
با این حال، ناظران نفت همچنان به 
این موضوع متمرکز هســتند که آیا 
افزایش قیمت های گاز و زغال سنگ 
به تقاضای بیشتر برای فرآورده های 
نفتی بــه منظور تولید نیــرو منجر 
 ANZ Research خواهد شد.تحلیلگران

در یادداشتی نوشتند: انتظارات رو به 
رشــدی وجود دارد که قیمتهای باال 
برای گاز و زغال سنگ حرارتی احتماال 
تقاضا برای ســوخت های جایگزینی 
ماننــد دیزل و نفت کــوره را تقویت 
می کند.بر اساس گزارش رویترز، بازار 
منتظر انتشار آمار هفتگی ذخایر نفت 
آمریکاست که به دلیل تعطیالت روز 
کلومبوس در روز دوشنبه، یک روز به 
تاخیر افتاد. تحلیلگران در نظرسنجی 
رویترز بــرآورد کرده انــد که ذخایر 
نفت آمریکا ۱۰۰ هزار بشکه در هفته 
منتهی به هشــتم اکتبر افزایش پیدا 
کرده که سومین رشد هفتگی متوالی 
خواهد بود.همچنین آنها برآورد کردند 
ذخایر بنزین در این مدت حدود ۱۰۰ 
هزار بشکه افزایش یافته در حالی که 
ذخایر سوخت های دیگر شامل دیزل، 
نفت کوره و ســوخت جت حدود یک 

میلیون بشکه کاهش داشته است.

ترس از شوکه شدن تقاضا 
قیمت نفت را پایین برد

LNG افزایش خرید ترکیه در بازار گران
تقاضای باالی ترکیه برای گاز طبیعی در سال جاری این کشور را در شرایطی 
که قراردادهای بلندمدت رو به انقضا در زمستان امسال را تمدید نکرده است 
به افزایش خرید در بازار محموله تک واداشــته است.به گزارش ایسنا، ترکیه 
که یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز در اروپاســت، به واردات گاز از طریق 
خط لوله از روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران و همچنین واردات گاز طبیعی 
مایع )LNG( از نیجریه، الجزایر و بازارهای محموله های تک متکی است. این 
کشــور چهار قرارداد بلندمدت واردات گاز به میزان مجموعا ۱۶ میلیارد متر 
مکعب در ســال دارد که امســال منقضی می شــوند.به گفته دو منبع آگاه، 
ترکیــه یکی از این قراردادها را بــا جمهوری آذربایجان تمدید کرده و با یک 
قرارداد سه ساله برای واردات حداکثر ۶.۶ میلیارد متر مکعب در سال موافقت 
کرده اســت.قرارداد کوتاه تر جدید برای واردات محموله های تک گاز خواهد 
بود که بر اساس قیمت هاب PSV ایتالیا قیمت گذاری می شوند در حالی که 
قراردادهای بلندمدت بر اساس قیمت نفت قیمت گذاری می شوند که آنکارا 
خواهان حذف آن اســت.ترکیه سه قرارداد دیگر دارد که مهلت آنها در حال 
اتمام است و شامل دو قرارداد واردات دولتی و خصوصی از طریق خط لوله از 
گازپروم روسیه - هر کدام به میزان چهار میلیارد متر مکعب - که تا پایان سال 
منقضی می شود و قرارداد LNG نیجریه به میزان ۱.۳ میلیارد متر مکعب که 
ماه جاری مهلت آن پایان می گیرد.با مهلت کوتاهی که وجود دارد، دیدار دو 
هفته پیش بین روسای جمهور روسیه و ترکیه بدون توافق گازی پایان گرفت. 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه تالش کرد به آنکارا اطمینان دهد و 
اعالم کرد ترکیه با دریافت گاز روسیه از طریق خط لوله، از بحران گاز اروپا در 
امان خواهد ماند. اما ترکیه گاز اندکی در ذخایرش دارد تا در صورت طوالنی 
شدن مذاکرات از آن استفاده کند.یک منبع صنعتی آگاه ترکیه گفت: کل گاز 
قراردادی که از طریق خط لوله از روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان موجود 
بوده، تا اواسط سپتامبر دریافت و استفاده شده است.ترکیه در گذشته عالوه 
بر واردات خط لوله ای گران قیمت تر، به خرید LNG پرداخته بود تا نیازهایش 
را به طور کامل پوشــش دهد. این کشــور سهم LNG در واردات گاز را در دو 
ســال گذشته به یک ســوم افزایش داد تا به صادرکنندگان گاز خط لوله ای 
نشان دهد قراردادهای بلندمدت قیمت گذاری شده بر اساس نفت باید رقابتی 
تر شوند.برنامه ها برای پوشش یک چهارم از مصرف گاز از محل یک اکتشاف 
گازی جدید در دریای ســیاه از سال ۲۰۲7، انتظار می رود قدرت چانه زنی 
ترکیه را در مذاکرات گازی تقویت کند.با این حال خشکسالی امسال نیروی 
برق آبی را محدود کرده و باعث بازگشت نیروگاههای گاز سوز به مدار فعالیت 
شده و مصرف گاز ترکیه را به رکورد ۶۰ میلیارد متر مکعب می رساند آن هم 
درست در زمانی که قیمتهای گاز در اروپا به شدت افزایش پیدا کرده است.به 
گفته عارف آتاتورک مشاور صنعتی، انتظار می رود مصرف روزانه گاز زمستان 
امسال به ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش پیدا کند از این رو ترکیه باید همه 
قراردادهایی که مدت آنها به سر می رسد را حداقل با حجم مشابه تمدید کند.

صندوق بین المللی پول:
قیمت نفت امسال ۶0 درصد باالتر خواهد بود

صندوق بین المللی پول )IMF( در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد میانگین 
قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۶۰ درصد باالتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و به 
۶۵ دالر و ۶۸ سنت در هر بشکه می رسد.به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول 
در واقع پیش بینی که در ژوییه از افزایش قیمتهای نفت در سال ۲۰۲۱ داشت را 
حفظ کرد. تحلیلگران صندوق بین المللی پول پیش بینی می کنند میانگین قیمت 
نفت در سال ۲۰۲۲ به ۶۴ دالر و ۵۲ سنت در هر بشکه می رسد و از نظر واقعی 
در میان مدت بدون تغییر خواهد ماند. این وام دهنده جهانی اعالم کرد میانگین 
قیمت نفت در ســال میالدی جاری ۵۹ درصد باالتر از میانگین قیمت ۴۱ دالر 
و ۲۹ ســنت در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.با این حال تحلیلگران صندوق بین المللی 
پول بر این باورند که در بلندمدت قیمتهای نفت کاهش پیدا می کند و در ســال 
۲۰۲۶ به ۵۶ دالر و ۳۰ سنت می رسد.طبق گزارش صندوق، عواملی که در کوتاه 
مدت به رشد قیمتهای نفت کمک می کنند، شامل کاهش سطح تولید جهانی به 
دلیل افت ســرمایه گذاری در یک سال گذشته و ادامه محدودیت عرضه از سوی 
اوپک پالس است. عواملی که می توانند باعث کاهش قیمتها شوند، شیوع گسترده 
واریانت جدید ویروس کرونا و ســطح تولید باالتر از سوی ایران، لیبی و ونزوئال و 

همچنین افزایش تولید نفت شیل در آمریکا خواهد بود.

 خرید گاز رکورد زد
واردات نفت چین در سپتامبر ۱۵.۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
کاهش یافــت، اما واردات گاز طبیعی به باالترین میــزان از ژانویه صعود کرد.به 
گزارش ایســنا، آمار اداره کل گمرک چین نشان داد چین که بزرگترین خریدار 
نفت در جهان است، ماه میالدی گذشته ۴۱.۰۵ میلیون تن معادل ۹.۹۹ میلیون 
بشــکه در روز نفت وارد کرد. این رقم پایین تر از ۱۰.۴۹ میلیون بشــکه در روز 
در اوت و ۱۱.۸ میلیون بشــکه در روز در سپتامبر سال ۲۰۲۰ است.واردات نفت 
در ۹ ماه نخســت ســال ۲۰۲۱ به میزان ۶.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته کاهش داشــت و به ۳۸7.۴ میلیون تن بالغ شد. روند خرید از آوریل به 
دلیل محدود شدن صدور سهمیه های واردات نفت برای پاالیشگاه های خصوصی، 
کاهش یافت.به گفته سنگ ییک تی، مدیر ارشد شرکت SIA Energy، برنامه های 
چین برای کنترل قیمت های کاال از طریق برداشت از ذخایر تجاری و استراتژیک 
و محدودیت های مصرف نیرو در بخش صنعتی، از تقاضا برای سوخت کاست و به 
واردات نفت خام ضربه زد.پکن از دوره آوریل تا مه تدابیری شامل بررسی مبادله 
غیرقانونی سهمیه واردات و وضع مالیات جدید برای محدود کردن عرضه سوخت 
مازاد، را به اجرا گذاشــت تا ظرفیت بخش پاالیش نفت را محدود کند.همچنین 
ســهمیه صادرات سوخت پاالیش شده را که در اختیار پاالیشگاه های دولتی بود، 
کاهش داد و عمال پاالیش نفت در غولهای دولتی نظیر شرکت سینوپک را محدود 

کرد.
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گزیده خبر عضویت در اتحادیه های اقتصادی در دستور کار است

تهاتر نفت با چای
معاون ســازمان توســعه تجارت با بیان اینکــه دولت تاکید 
زیادی بر فعال ســازی اتحادیه های منطقــه ای دارد، گفت: 
تهاتر نفت ایران در برابر چای ســریالنکا فعال شــده اســت.

فرهــاد نوری در گفــت و گو با خبرنگار مهر، بــا بیان اینکه 
تهاتر کاال یکی از راه های تجارت اســت، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه چای ایرانی درصد کمی از ســبد مصرفی خانوارهای 
کشور را پوشــش می دهد و از طرف دیگر نیز ما جزو مصرف 
کنندگان عمده چای در دنیا هستیم و ساالنه چندین میلیون 
دالر برای واردات این محصول هزینه می کنیم، مقرر شــد در 
مقابل صادراتی که در حوزه مواد نفتی به سریالنکا داشته ایم، 
چای وارد کنیم.معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان 
توســعه تجارت ایران افزود: البته واردات چای از کشــورهای 
دیگر صفر نمی شــود اما وقتی طلبکار هستیم باید طلب را با 
نیازمان تهاتر کنیم.وی تصریح کرد: البته تهاتر فقط به صورت 
دوجانبه نیســت بلکه می تواند سه جانبه نیز باشد؛ وقتی قرار 
اســت تهاتری انجام شود باید اقتصادهای مکمل این تهاتر را 
انجام دهند. کشــور ما و عراق هر دو نفتی هستند و به نوعی 
رقیب محسوب می شوند بنابراین نمی توانیم در این حوزه تهاتر 
مســتقیم داشته باشیم. در اینجا اگر یک کشور نفتی بخواهد 
از عراق خرید کند، ما می توانیم از آن کشور سوم خرید کنیم.

عضویت در اتحادیه های اقتصادی در دستور کار است
نوری در مورد پیوستن به اتحادیه های اقتصادی نیز گفت: ما 

تمایل زیادی برای پیوســتن به اتحادیه های اقتصادی داریم؛ 
نکته مهم این است که تجارت با کشورها انجام می شود نه با 
اتحادیه ها. اتحادیه ها که ورود می کنند مثل اوراسیا و شانگهای 
کمک می کنند که سیاســت ها بین کشورهای عضو، همسو 
شــود. اما در نهایت بنگاه ها به کشورها کاال صادر می کنند و 
عملکرد اتحادیه ها صرفاً در راستای کاهش تعرفه ها و تسهیل 
و گسترش تجارت است.معاون توسعه صادرات کاال و خدمات 
ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: بازرگانان ما با تک تک 
کشورهای عضو اتحادیه باید وارد مذاکره شوند و خریدار پیدا 
کنند. حاال در اینجا به دلیل عضویت در اتحادیه تســهیالتی 
همچون کاهش تعرفه ها ارائه می شــود.نوری تصریح کرد: به 
عنوان مثال کشــورهای عربی در حــوزه خلیج فارس پیمان 
مشــترکی دارند و طبق آن پیمان با هــم تجارت می کنند. 
عضویت در این پیمان موجب شــده که صادرات و واردات به 
ویژه از لحاظ قیمت تســهیل شود. همین مساله موجب شده 
که ما در صادرات کاال به کشــورهای عربی خلیج فارس دچار 
مشکل شــویم زیرا به دلیل پایین بودن نرخ تعرفه ها وقتی از 
همدیگر کاال می خرند ارزان تر تمام می شود.وی گفت: بنابراین 
دولت وظیفه دارد که برای تســهیل تجارت، در اتحادیه های 
اقتصادی به ویژه منطقه ای عضو شــود و طبق تاکید رئیس 
جمهــوری، ما به شــدت پیگیر عضویت و فعال ســازی این 
اتحادیه ها هستیم منتهی بنگاه های اقتصادی کشور نیز باید 

در حوزه تجارت با این کشورها فعال شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران مطرح کرد:
صدور ۸۰۰ هزار میلیارد ریال ضمانتنامه 

صادراتی
 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در ســال ۹۹ بیش از ۸۰۰ 
هزار میلیارد ریال بیمه نامه و ضمانتنامه از ســوی این صندوق صادر شــده 
است.به گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران، »عبداهلل سجادی« در مجمع 
عمومی این صندوق با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۳۹۹ و نقش صندوق 
در کاهش ریسک های موجود در تجارت بین المللی برای صادرکنندگان به 
ویژه در شرایط فعلی کشور و همه گیری کرونا، اظهار داشت: صندوق در سال 
گذشته رشد ۱۱۶ درصدی عملکرد ریالی و ۳۳ درصدی ارزی داشته است.

وی افزود: میزان کل بیمه نامه ها و ضمانتنامه های صادره طی سال ۱۳۹۹ 
به ۳.۵۲۰ میلیارد دالر معادل ۸۰ هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان رســید که با 
این میزان پوشش ریسک، صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ 
برخــالف تحریم های ظالمانه آمریکا، رکورد جدیدی ثبت شــده اســت.

سجادی با اشاره به کســب رتبه اول صندوق در میان کشورهای اسالمی 
از لحاظ شــاخص ضریب پوشش صادرات در ســال ۲۰۲۰، تصریح کرد: 
میزان تعهدات جاری و سررسید نشده صندوق در سال مالی مورد نظر را 
بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و از پرداخت ۱۶۰ میلیارد تومان 
خسارت به سیستم بانکی و صادرکنندگان ایرانی و همچنین وصول ۱۸۰ 
میلیارد تومانی مطالبات صندوق )با رشــد ۲۴۰ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل( در سال ۹۹ انجام شده است.رییس هیات مدیره صندوق 
خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در این میزان پوشش ریسک، اختصاص 
سهم قابل توجه از پوشش ها بمنظور توسعه موثر صادرات و تامین امنیت  
مالی صادرکنندگان با رویکرد پشــتیبانی از پروژه های عمرانی و صادرات 
خدمات فنی مهندســی به کشورهای هدف همسایه )۱۵ کشور( بوده که 
عمدتاً پرریسک هستند و این نشان می دهد که صندوق، رسالت اصلی خود 
را که همان کاهش ریسک های صادراتی است به نحو قابل قبولی به انجام 
رســانده است.سجادی موضوع عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان 
در کشورهای رقیب صادراتی، عدم فرهنگ سازی مناسب برای صادرات به 
شــکل حرفه ای و استفاده از ابزارهای بیمه ای و تکلیف به واریز سود ویژه 
به دولت را از چالش های عمده صندوق ذکر کرد.وی اظهار امیدواری کرد: 
صندوق ضمانت صادرات ایران در سالجاری با پوشش ریسک های صادراتی 
ناشــی از تحریم، نقش آفرینی بین المللی، مقابله با تحریم و پرکردن خال 
تحریم های بانکی، نوآوری های مالی متناســب با شــرایط روز صادرات و 
روان ســازی، تسهیل امور و کسب حداکثر رضایتمندی صادرکنندگان در 
راستای حمایت های متناسب با شرایط همه گیری کرونا و همچنین تحریم 
های ظالمانه، پوشــش های صادراتی این صندوق تا پایان سال ارتقاء یابد.

به گزارش ایرنا، تجارت خارجی ایران در نیمه نخســت سال جاری به ۷۹ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۴۵ میلیارد دالر رســید که ســهم 
صــادرات ۶۰ میلیون تن کاال به ارزش ۲۱ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون دالر 
و ســهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون دالر بود.در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تن کاال به ارزش ۷۳ میلیارد دالر از مبادی کشــور صادر و وارد شده است 
که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دالر 
و ســهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر بوده اســت.مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق با حضور 
معاونــان وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور در محل 

صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد.

سهم سرمایه در گردش از تسهیالت بانکی چقدر است؟
در چهار ماهه نخست امسال مجموعا بیش از ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش های کشــاورزی،  صنعت-معدن، مسکن-ســاختمان،  بازرگانی، خدمات و بخش های متفرقه 
پرداخت شــده که ۶۸.۳۸ درصد معــادل ۴۷۹ هزار میلیارد از این مبلغ صرف تامین ســرمایه در گردش در 
بخش های مختلف شده که بیشترین سهم از این تسهیالت را نیز به خود اختصاص داده است.به گزارش ایسنا، 
 طبق جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( بخش صنعت-معدن در 
این مدت ۲۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان تســهیالت از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کردند که  ۷۹.۷ 
درصد معادل ۱۷۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از آن به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است.بخش 
بازرگانی نیز در چهار ماهه نخست امسال ۱۱۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده که ۵۲.۶۳ 
درصد از آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است.بخش خدمات، کشاورزی و مسکن نیز در این مدت به 
ترتیب ۲۹۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۳۲ هزار و ۷۰۰ تســهیالت دریافت 
کردند که سهم تامین سرمایه در گردش از آن به ترتیب ۶۹.۳۲، ۷۲.۴۲ و ۳۵.۳۲ درصد، معادل حدود ۲۰۱، 
۳۴ و ۱۱د هزار میلیارد تومان بوده اســت.در این میان ســهم »ایجاد«، »توسعه« و »خرید کاالی شخصی« از 
کل تسهیالت پرداخت شده به بخش های مختلف به ترتیب ۱۱.۱۲، ۷.۶۹ و ۶.۲۶ درصد است.همچنین بخش 
»تعمیر« و »خرید مسکن » که به ترتیب ۱.۶۳ و ۱.۱۸درصد از تسهیالت بانکی را دریافت کرده، کمترین سهم 
از این تسهیالت را به خود اختصاص داده است.گفتنی است در سال های اخیر بارها اعالم شده که کمبود سرمایه 

در گردش یکی از مهم ترین مشکالت واحدهای تولیدی است.

اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد
تورم ایران در ۱۴۰۱ چند درصد می شود؟

اتاق بازرگانی تهران با استفاده از داده های بین المللی، گزارشی از وضعیت اقتصاد جهان و ایران پس از بحران سال گذشته کرونا ارائه 
کرده است.به گزارش ایسنا، بر اساس براوردهای صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به طور میانگین منفی 
۳.۱ درصد بوده اما این عدد در سال جاری به ۵.۹ خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ نیز با کاهشی نسبی حدود ۴.۹ درصد خواهد بود.

این آمارها در حالی اعالم شده که هنوز بسیاری از کشورهای جهان با کرونا دست و پنجه نرم می کنند و مشخص نیست سرنوشت 
این ویروس در سال آینده میالدی چه خواهد شد.در بررسی منطقه ای اتاق بازرگانی تهران، رشد اقتصادی آمریکا برای سال جاری 
شش درصد و برای سال آینده ۵.۲ درصد اعالم شده است. همچنین نرخ رشد منطقه یورو نیز در سال جاری پنج و در سال آینده 
۴.۳ خواهد بود.در آمریکای التین میانگین رشد امسال ۶.۳، در آفریقا ۳.۷ و در میان کشورهای نوظهور آسیایی نیز رشد ۷.۲ درصد 
خواهد بود. تمامی براوردها نشــان می دهد که پس از عبور از بحران کرونا، میزان رشــد اقتصاد در سال آینده میالدی قدری تعدیل 
خواهد شد.در منطقه خاورمیانه اما این روند تداوم ندارد. پیش بینی می شود کشورهای حاضر در این منطقه امسال رشد ۴.۱ درصدی 
داشــته باشــند و دقیقا همین رشد در سال آینده میالدی نیز تحقق پیدا کند. در رابطه با ایران نیز پیش بینی شده که پس از رشد 
منفی ۶.۸ درصد سال  ۱۳۹۸، در سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی به ثبت برسد و در سال ۱۴۰۱ نیز رشد حدود دو درصد 
باشد.در شاخص تورم اما اوضاع ایران چندان جالب نیست. براوردها می گوید که در سال ۲۰۲۰ میانگین نرخ تورم جهانی ۲.۷ درصد 
بوده که این عدد در سال جاری به ۴.۷۹ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۲۲ نیز میانگین تورم جهانی ۳.۴ درصد است. در این گزارش 
نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعالم شده که نسبت به سال قبل افزایشی سه درصدی را نشان می دهد. با این وجود 

براورد می شود که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷.۵ درصد کاهش پیدا کند.

شرط دریافت معافیت گمرکی
دبیــر رئیس هیئت مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات صنعتی ایران، 
 گفت که در حال حاضر ســازمان های صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اســتان ها از این انجمن استعالم می گیرند و اگر ماشینی ساخت داخل 
داشــته باشد، از عوارض هشــت درصدی گمرکی معاف نمی شود.احد 
ذوالرحمی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بر اساس بند ق ماده ۱۱۹ 
قانون امور گمرکی، ماشین آالت تولیدی بدون پرداخت عوارض گمرکی 
می توانند به کشور وارد شوند، اما از مسئوالن خواستیم شرطی بگذارند 
کــه کاالهایی که فقط تولید داخل ندارد بــدون پرداخت عوارض وارد 
شوند و بابقی عوارض بپردازند، که با این موضوع موافقت شد.وی افزود: 
در حال حاضر ســازمان های صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان ها 
از این انجمن اســتعالم می گیرند و اگر ماشــینی ساخت داخل داشته 
باشد، از عوارض هشــت درصدی گمرکی معاف نمی شود.به گفته دبیر 
رئیس هیئت مدیره انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعتی ایران،   کل 
استعالم های ساخت داخل سه ماه دوم سال جاری از این انجمن ۲۲۵ 
مورد بوده که در ۷۵ مورد امکان ساخت داخل وجود داشته است. یعنی 
۳۳ درصد تجهیزاتی که در این مدت وارد کشــور شده، امکان ساخت 
داخل داشته است.به گزارش ایسنا، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی 
ایران )ستصا( سال گذشته گفته بود بسیاری از شرکت ها بر اساس یکی 
از بندهای قانون امور گمرکی و بدون پرداخت حقوق ورودی و مالیات 
بر ارزش افزوده، ماشــین آالتی که در داخل ســاخته می شود را هم به 
کشــور وارد می کنند.بر اســاس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و تفاهم 
نامه بین گمــرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، واحدهای 
تولیدی مجاز می توانند در صورت تائید عدم ســاخت داخل از معافیت 
حقوق ورودی ماشــین آالت اســتفاده کرده و در حداقل زمان ممکن 
ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند. 
البته براســاس تعهدی که متقاضی ارائه می کند، باید ماشــین آالت و 

مواد اولیه وارداتی را در محل واحد صنعتی موضوع پروانه نصب کند.

در جلسه هیئت دولت؛
»سید میعاد صالحی« مدیرعامل شرکت 

راه آهن شد
»ســید میعاد صالحی« به پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب 
هیئت وزیران، به عنوان مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران تعیین شــد.به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از پایگاه اطالع 
رســانی دفتر هیئت دولت، »ســید میعاد صالحی« به پیشنهاد وزارت 
راه و شهرســازی و تصویب هیئت وزیران، به عنوان مدیرعامل شرکت 
راه آهن جمهوری اســالمی ایران تعیین شــد.او فارغ التحصیل دکتری 
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علم و صنعت و همچنین رتبه اول جشنواره خوارزمی و عضو بنیاد ملی 
نخبگان بوده و مدیر عامل صندوق بازنشســتگی کشوری، عضو هیئت 
عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، مشاور وزیر و رئیس طرح های صنایع 
نوین وزارت صمــت، رئیس کمیته صنعت و معــدن دبیرخانه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
از جمله سوابق وی است.گفتنی اســت، صالحی دارای سوابق علمی و 
تخصصــی در حوزه حمــل و نقل ریلی بوده کــه از آن جمله می توان 
به طرح برگزیده جشــنواره خوارزمی و چــاپ و ارائه چندین مقاله در 
مجــالت »آی اس آی« و کنفرانس هــای معتبر بیــن المللی در حوزه 
ریلی و همچنین ســابقه فعالیت در شرکت های ریلی مسافری و باری 

اشاره کرد.

مذاکرات ایران و عربستان برای از سرگیری روابط، 
به دور چهارم رسیده است. در این میان سوال این 
است که تجارت ایران تا چه اندازه تحت تاثیر این 
از ســرگیری احتمالی  روابط قرار خواهد گرفت.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عربستان با حدود 
۳۵ میلیــون نفر جمعیت و به عنــوان بزرگترین 
کشور غرب آســیا، با اتکا بر درآمدهای نفتی ۹.۵ 
میلیــارد دالری خود هجدهمیــن اقتصاد بزرگ 
جهان و بزرگ ترین اقتصــاد در منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقا محسوب می شــود. بعد از اشغال 
سفارت این کشــور در تهران، روابط دیپلماتیک و 
اقتصادی ایران و عربستان نیز قطع شد، به طوری 
که تجارت مستقیم بین دو کشور به صفر رسیده 
و مختصر تجارت غیرمستقیمی  که از طریق برخی 
از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می شود قابل 
توجه نیســت.در مورد تاثیر قطــع ارتباط تجاری 
ایران و عربســتان بر سطح تجارت کشور اختالف 
نظرهایی وجــود دارد. عــده  ای معتقدند که این 
بازار ۱۴۰ میلیــارد دالری می تواند فرصت خوبی 
برای کاالهای ایرانی باشــد و عالوه بر این با نفوذ 
باالی این کشــور بر دیگر کشورهای حوزه خلیج 
فارس تجارت ایران نه تنها از طریق مستقیم بلکه 
به طور غیرمســتقیم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. 
در مقابــل عــده ای معتقدند که با درآمد ســرانه 
۲۳ هزار دالری این کشــور، بازار عربستان بیشتر 
به روی کاالهای باکیفیت و لوکس باز اســت که 
باعث می شــود کاالهای ایرانی نتوانند در این بازار 
رقابــت کنند و بنابراین حضــور یا عدم حضور در 
بازار عربستان نمی تواند تغییر محسوسی در حجم 
تجارت ایران داشــته باشد.از طرف دیگر مذاکرات 
ایران و عربســتان برای از سرگیری روابط، به دور 
چهارم رســیده است. در این میان سوال این است 
کــه تجارت ایران تا چه انــدازه تحت تاثیر این از 
ســرگیری احتمالی  روابط قرار خواهد گرفت. ایلنا 
در ایــن رابطه با فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی 
و آفریقایی ســازمان توســعه تجارت و همچنین 
سیدرضی  میری، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون 
صــادرات ایران گفت وگو کرده اســت که در ادامه 

می خوانید:

پیلتن: پیش از قطــع روابط، تا 400 میلیون 
دالر تجارت داشتیم

فرزاد پیلتن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
در مورد ظرفیت های تجاری بین ایران و عربستان 
اظهار کرد: عربســتان یکی از کشورهای همسایه 
جنوبی ما از نظر دریایی اســت که ۳۰ میلیون نفر 
جمعیت داشته و کشوری مسلمان با توانایی مالی 
خوب اســت که نرخ تورم و بیــکاری آن کم بوده 
و درآمد ســرانه و درآمد ارزی این کشور نیز زیاد 
اســت. از نظر فرهنگی، دینی و تاریخی اشتراکات 

زیادی بین مردم دو کشور وجود دارد که از نظر ما 
همه اینها فرصت های خوبی برای همکاری تجاری 
هستند.وی افزود: عربستان واردکننده حدود ۱۴۰ 
میلیارد دالر کاال از دنیا اســت و این فرصت بسیار 
خوبی برای ما فراهم می کند تا در بازار این کشور 
حضور پیــدا کنیم.مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی 
ســازمان توسعه تجارت با اشــاره به اقالم وارداتی 
عربستان تصریح کرد: مهمترین اقالم وارداتی کشور 
شامل ماشــین آالت، تجهیزات مکانیکی و برقی، 
کشتی و قایق، سازه های دریایی، دارو، آهن، فوالد، 
ســوخت معدنی و روغن هــای معدنی، تجهیزات 
پزشکی، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، سنگ ها 
و مواد پالستیکی است که در برخی از این زمینه ها 
ما ظرفیت داریم تا بتوانیم به این کشــور صادرات 
داشته باشیم. عربســتان حدود ۱۴۰ میلیارد دالر 
واردات دارد که ما می توانیم با راهکارهایی بخشی 
از آن را تامین کنیم.وی در ادامه خاطر نشان کرد: 
رابطه سیاسی دو کشور قطع است و از زمان قطع 
ارتباط سیاســی میزان مراودات تجــاری ایران و 
عربستان به طور مستقیم صفر شده است. برقراری 
روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور بیش از همه 
مستلزم عادی شــدن ارتباطات سیاسی و استقرار 
نمایندگی های دو کشــور است. در گام بعدی باید 
زیرساخت هایی در زمینه ارتباطات بانکی و حمل و 
نقلی و همچنین امکان تردد تجار میان دو کشور 
برقرار شود.پیلتن با اشاره به ارتباطات تجاری ایران 
و عربســتان در گذشته گفت: در سال های قبل از 
قطع ارتباطات سیاسی، ایران و عربستان در سال تا 
۴۰۰ میلیون دالر رابطه تجاری با یکدیگر داشتند 
که در بعضی موارد ۷۰ درصد از آن شامل صادرات 
ایران و عربســتان و ۳۰ درصد آن شــامل واردات 
بود. در برخی از سال ها هم این نسبت تغییر کرده 
و به عکس می شــد اما به طور معمول ساالنه بین 
۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر بین دوکشــور ارتباطات 
تجاری وجود داشت.وی در ادامه بیان کرد: بعد از 
قطع روابط سیاسی بین دو کشور ارتباط مستقیم 
تجاری هم قطع شــد و به صفر رســید اما خبرها 
حاکی از آن اســت که به شکل غیر مستقیم و از 
طریق صادرات مجدد از راه برخی از کشورها مانند 
امارات کاالهای ایرانی در بازار عربستان وجود دارد. 
امیدواریم روابط دو کشور به حالت عادی بازگردد 

تا بتوانیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

میری: جنبه سیاسی ارتباط با عربستان مهم 
است

سید رضی میری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در این مــورد اظهار کــرد: در مورد موضوع 
ارتباط با عربســتان بیش از آنچه جنبه اقتصادی 
داشته باشد جنبه سیاســی دارد و تأثیر چندانی 
بر میزان تجارت خارجی ما نخواهد داشــت از نظر 

واردات از آن کشــور کاالیی که بــرای بازار ایران 
مناســب و مورد نیاز باشــد ندارند مضافاً به اینکه 
اساساً واردات به ایران بسیار محدود شده است. از 
نظر صادرات هم بازاری که برای کاالهای ما مفید 
باشــد ندارد از این منظر به نظر می رسد که این 
موضوع بیشتر از منظر  سیاسی واجد اهمیت باشد.

وی با اشاره به درآمد نفتی و سرانه باال در عربستان 
گفت: کشور عربستان که درآمد سرانه زیادی دارد، 
دیر زمانی است مایحتاج خود را کشور های دیگر 
تامین کرده و می کند گمان نمی کنم رقابت در آن 
بازار برای ما کار آسانی باشد. تنها صنایع سنتی ما 
است که می توانست در این بازار به فروش برسد که 
به علت سیاست های اشتباه صادراتی در دهه های 
اخیــر صادرات این نــوع کاالهــا از جمله  فرش 
دســتباف ایرانی آســیب زیادی دیده است.میری 
افزود: عربستان در خرید این نوع کاالها از ما  سهم 
ویژه ای هم نداشته است. ضمناً در این سال هائی 
که روابط تیره بوده از طریق برخی کشــورها و به 
شکل غیرمستقیم، فرش و برخی از کاالهای سنتی 
ایران به عربستان صادر می شود. بنابراین با برقراری 
ارتباط مجدد با این کشور نمی توان در انتظار اتفاق 
مهمــی در آمار صادراتی باشــیم حتی با توجه به 
موضوع حج می توان گفت کــه برقراری ارتباط از 
نظر اقتصادی بیشــتر به نفع عربستان خواهد بود.

عضو  کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت 
اتاق  بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران 
در پاسخ به سوالی پیرامون تاثیر ارتباط تجاری با 
عربستان بر تجارت با دیگر کشورهای حوزه خلیج 
فــارس گفت: آن میزان کــه آمریکا و تحریم ها بر 
روابط تجاری ما با کشــورهای حوزه خلیج فارس 
تاثیرگذار بوده، ارتباط با عربستان نبوده است. برای 
مثال این تحریم هــا و موضع گیری غرب در قبال 
ایران بودند که باعث شــدند امارات سیاست های 
انقباضی علیه ما را پیش بگیرد. بهبود روابط ایران 
با عربستان به معنای بهبود روابط با آمریکا نیست 
و تاثیر آنچنانی بر روابط تجاری ایران با کشورهای 
حوزه خلیج فارس نخواهد داشت مگر اینکه مشکل 
ایران با غرب سامان بگیرد.وی اضافه کرد: موضوع 
بهبود روابط ایران و عربستان که به خصوص بعد از 
حمله به سفارت این کشور در تهران تیره و تار شد، 
در شرایط کنونی کنشی فعال به موازات مذاکرات 
هسته ای با غرب است و شــاید از همان جا کلید 
خورده باشــد. می توان گفت که این دو موضوع به 
هم بی ارتباط نیســتند. بنابراین این این سیاست 
اتخاذ شده تا با تنش زدایی بین دو کشور  بتوانیم 
به امتیازات مورد نیاز خود در مذاکرات هســته ای 
دست بیابیم. اگر در مذاکرات وین نتوانیم به نتیجه 
برسیم دوباره ممکن است ارتباط با عربستان تحت 
تاثیر قرار بگیرد. در کل یک جریان جدید شــکل 
گرفته که ارتباط با عربستان هم بخشی از آن است.

بازار 140 میلیارد دالری عربستان فرصت دیگر برای ایران
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بانکهابیخیالضامنمیشوند؟گزیده خبر
بــا توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکــزی و وزیر اقتصاد بر 
ســهولت دسترســی به تســهیالت بانکی تاکید می کنند و 
معتقدند در این زمینه بانک هــا باید به جای تاکید بر وثیقه، 
اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند، 
در این زمینه دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
و دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی در 
پاســخ به اینکه آیا بانک ها می توانند بــدون دریافت وثیقه از 
مشتریان تســهیالت بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی 
نیــاز دارد، توضیحاتی ارائه کردند.به گزارش ایســنا، دریافت 
تســهیالت بانکی یکی از پرتقاضاترین خدمات شــبکه بانکی 
است اما مشــتریان بانک ها برای دریافت یک وام خرد باید از 
هفت خوان رســتم عبور کنند که ارائه وثیقه و ضامن به بانک 
بزرگترین سنگ اندازی برای آن ها در مسیر دریافت تسهیالت 
است،، زیرا شــرایط ارائه و تعداد ضامن در هر بانکی متفاوت 
اســت و اگر فردی بخواهد یــک وام ۳۰ میلیونی بگیرد و به 
دو بانــک متفاوت مراجعه کند، با شــرایط متفاوت و برخورد 
سلیقه ای در زمینه اخذ ضامن مواجه می شود.در حال حاضر، 
مثالی که می توان در زمینه مشــکالت مردم برای دریافت وام 
بانکی زد، وام ودیعه مســکن اســت که دولت برای حمایت از 
مســتاجران تصویب کرد اما معرفی ضامن رسمی با ۱۰ سال 
سابقه که حداقل پنج سال تا زمان بازنشستگی اش باقی مانده 
باشــد، ایراد به زمان انعقاد اجاره نامــه و امتناع برخی بانک ها 
از پرداخت تسهیالت باعث شده بســیاری از مستاجران قید 
دریافت وام را بزنند.با تمام سختی های دریافت وام از بانک ها، 
اکنون علی صالح آبادی_ بیستمین رئیس کل بانک مرکزی در 
اولین صحبت های تلویزیونی خود بر تسهیل دسترسی مردم به 
تسهیالت بانکی تاکید کرده و در این زمینه اعالم کرده است: 
در راستای پرداخت تســهیالت باید به جای تاکید بر وثیقه، 
بانک ها اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار 
دهند. در این زمینه، طبق گفته وی، باید نظام رتبه بندی در 
کشور توسعه یابد تا مردم بتوانند با رتبه مناسب، خوش حسابی 

و با وضعیت مطلوب خود شخص، تسهیالت را دریافت کنند.
عالوه براین، احسان خاندوزی_ وزیر امور اقتصادی و دارایی  - 
بر تسهیل دسترســی مردم به تسهیالت بانکی تاکید کرده و 
گفته که اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان 
خاطر دارد باید شرایطی فراهم شود تا آن مشتری بدون سفته 
و ضامن وام خود را دریافت کند. بدین منظور، برای بررســی 
اینکه آیا بانک ها می توانند بدون دریافت وثیقه از مشــتریان 
تســهیالت بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، 
به ســراغ دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و 

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی رفتیم.

ملزومات پرداخت وام بدون وثیقه فراهم شود
علیرضا قیطاسی در گفت وگو با ایسنا، در این رابطه گفت: اگر 
سازوکاری در این زمینه تعریف و دستورالعملی صادر شود و در 
سامانه های اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت 
بگیرد، این امر برای تســهیالت خرد که آحاد مردم برای رفع 
نیازهای اولیه خود به آن ها نیاز دارند، امکان پذیر اســت.وی 
با بیان اینکه وام های ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی خرد هســتند 
که برای دریافت آن ها، میزان درآمد افراد برای پاسخگویی به 
اقساط و اینکه سابقه بدحسابی نداشته باشند، مهم است، افزود: 

اگر قرار باشــد بانک ها صرفا بر مبنای اعتبارسنجی تسهیالت 
ارائه کنند، باید قراردادهای بانکی نیز تغییر کند و  متناسب با 
این تغییر تعیین شود، زیرا در قراردادها محل هایی برای ضامن 
درنظر گرفته شــده است.از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی 
- دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی - نیز به 
ایســنا اعالم کرد: بانک ها براساس قانون عملیات بانکی بدون 
ربا موظف هســتند که اعتبارسنجی کنند و این موضوع روال 
چند ساله است که قبل از انقالب نیز برای پرداخت تسهیالت 
اعتبارســنجی صورت می گرفت. اینکه بــه متقاضی دریافت 
تسهیالت از سوی بانک گفته می شود که سفته یا سند ملک 
بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری 
و تســهیالت درنظر گرفته شده را بررســی می کنند تا برای 
پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت 

اقساط تسهیالت اطمینان حاصل شود. 

اعتبارسنجی اخذ وثیقه را تعیین می کنند
وی افزود: ممکن است که بر اساس اعتبارسنجی به این نتیجه 
برسند که از کسی وثیقه دریافت نکنند و وثیقه همان قرارداد 
الزم اجرایی باشــد که بین بانک و مشتری ثبت شده است که 
اعتبارســنجی از قدیم تاکنون در حال اجراست. خود من که 
در سال های پیش مسئولیت اعتباری داشتم، تسهیالت زیادی 
را به امضا رســاندم که به همان قرارداد الزم االجرا اکتفا شــد 
و وثیقه ای دریافت نشد.جمشیدی با بیان اینکه اعتبارسنجی 
تعیین می کند که برای پرداخت تســهیالت وثیقه ای دریافت 
شــود یا خیر، ادامه داد: بانک ها برای مواردی چون گسترش 
مترو، کارخانجات پتروشیمی نیز تسهیالت کالن و درشتی را 
می دهند که در این موارد براســاس اعتبار و اطمینان هایی که 
مشتری به خاطر عملکرد خود در سیستم اعتباری کشور دارد، 
تنها به قرار داد الزم االجرا اکتفا می شــود و وثیقه ای دریافت 
نمی شود، زیرا سفته و سند ملک کفاف ضمانت این تسهیالت 

نمی دهد.

تکلیف بانک ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی 
قراردادهای تسهیالت

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب 
و کار با تنظیم دســتورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالت بانکی 
موافقت کردند.به گزارش ایِبنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز 
)چهارشنبه، ۲۱ مهرماه( مجلس شورای اسالمی با ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی 
مجوزهای کسب و کار با ۱۵۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع 

۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند. 
در ماده ۳ ارجاعی کمیسیون جهش تولید آمده است: 

 متن زیر به عنوان ماده )۳۱( به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب   ۱۶/    
۱۱/  ۱۳۹۰ الحاق می شود: 

ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس 
از الزم االجراء شــدن این قانون، دســتورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای 
تســهیالت بانکی را تهیه کند و به تصویب شــورای پول و اعتبار برساند. بانک ها 
و مؤسســات  اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از 
ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیالت را با امکان دسترسی 
هر تســهیالت گیرنده به اطالعات تســهیالت خود ظرف مدت یک سال پس از 
الزم االجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای 
تســهیالت و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، 
اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیالت 
اقدام نمایند. یک ســال پس از الزم االجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه 
قانونی مرتبط با تسهیالت توسط بانکها و مؤسسات اعتباری )از قبیل کارمزد ، هزینه 
کارشناســی، اصل، ســود، وجه التزام و غیره( در قالب قرارداد درج شده در سامانه 

مذکور انجام خواهد پذیرفت. 
تبصره۱- درخصوص قراردادهای تسهیالتی که قبل از الزم االجراء شدن این قانون 
منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها 
و مؤسســات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواســت مشتری یا سایر 
متعهدین ذی ربط در شعبه ، یک نسخه از قرارداد و اطالعات کامل تسهیالت مزبور 

از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. 
تبصره۲- تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیالت که حداکثر 
یک سال پس از الزم االجراء شدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند 
ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیالت 
گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شــخصی خود در درگاه بانک، امکان 
دسترسی به تصویری از نسخه  الکترونیکی قرارداد تسهیالتی خود را داشته باشند یا 
درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیالت گیرندگان تسلیم و 

رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده  شعبه نگهداری شود.
تبصره۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی الزم برای بانک ها و مؤسسات 
اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش 
بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر 
صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی 
بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطالعات را مالک و مبنای اقدام 

قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.
تبصره۴- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم 
از مدیران یا کارکنان خاطی شــبکه بانکی عالوه بر جبران کلیه خسارات وارده به 
مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده )۵۷۶( کتاب پنجم قانون مجازات 
اســالمی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( مصــوب  ۲/  ۳/ ۱۳۷۵ و یا ممنوعیت 
از اشــتغال در بانکها و مؤسســات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم 

می گردند.

هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به 
خطرات تورمی در اقتصاد جهان

 صندوق بین المللی پول نسبت به لزوم هوشیاری جدی کشورهای جهان در مورد 
خطرات ناشــی از تورم فزاینده در اقتصاد دنیا هشدار داد.به گزارش ایرنا به نقل از 
تارنمای روزنامه فاینشیال تایمز، این نهاد بین المللی هشدار داده است که اقتصاد 
جهان در حال ورود به فاز خطرات تورمی اســت.صندوق بین المللی پول از بانک 
های مرکزی کشورهای جهان خواست بسیار هوشیار باشند و اقدامات اولیه را برای 
تحکیم سیاستهای پولی در صورت تداوم فشارهای ناشی از قیمت ها در دستور کار 
قرار دهند.صندوق بین المللی پول در دومین گزارش ســالیانه خود در مورد چشم 
انداز اقتصادی جهان به خطرات جدیدی که اقتصاد جهان ممکن است با آنها روبرو 
شود، اشاره کرد. این نهاد بین المللی همچنین نسبت به ُکند شدن روند حرکتی 
رشــد اقتصاد جهان پس از یک روند بهبودی قوی در سال جاری میالدی هشدار 
داد.» گیتا گوپینات« اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در این زمینه گفت: 
به رغم یکســری چالش ها که موجب افزایش تورم شده، قدرت بهبود روند اقتصاد 
جهان به گونه ای بوده که زود است در مورد موضوع »تورم ناشی از رکود اقتصادی« 
ســخن بگوییم.وی افزود: همواره این مسئله را می دانیم که عدم تناسب عرضه و 
تقاضا مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. امیدواری این است که هنوز چالش های جدی 
ایجاد نشده اند اما ما با شوک های بیشتر از جمله چالش های مربوط به تغییرات آب 
و هوایی روبرو شده ایم که می تواند مسئله عدم تطابق در عرضه و تقاضا را تداوم 
ببخشد.پیش ببنی صندوق بین المللی پول این بوده است که تورم در ماههای منتهی 
به پایان سال جاری میالدی به شدت افزایش می یابد، در سال ۲۰۲۲ روند متعادلی 
خواهد داشت و سپس به سطح دوران پیش از همه گیری کرونا باز می گردد.این نهاد 
معتبر بین المللی در گزارش خود به این مسئله اشاره کرده است که خطرات ناشی 
از تورم روند صعودی داشــته و به بانک های مرکزی کشورها توصیه می شود، اگر 
فشارهای ناشی از افزایش قیمت ها تداوم داشت، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز 
چالش های جدید انجام دهند.روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی عنوان کرد: 
صندوق بین المللی پول نسبت به کند شدن رشد اقتصادی جهان و همچنین تشدید 
شکاف میان فقیر و غنی در دنیا هشدار داده است.این نهاد بین المللی عنوان کرد که 
تداوم همه گیری کرونا و بحران زنجیره عرضه جهانی برای اقتصادهای جهان چالش 
هایی را به وجود می آورد.صندوق بین المللی پول هشــدار داده، همزمان با اینکه 
اقتصاد جهان در مسیر بهبودی با چالش هایی دست وپنجه نرم می کند، گسترش 
دوباره کرونا و بحران زنجیره عرضه کاالها، روند حرکتی بهبود اقتصاد دنیا را تهدید 
می کند.این نهاد بین المللی اعالم کرد، میزان رشــد کلی اقتصاد جهان در سال 
جاری میالدی نزدیک شش درصد باقی خواهد ماند که سطح باالیی پس از رکود در 
اقتصاد جهان محسوب می شود و می تواند در ادامه نشان دهنده تشدید شکاف میان 
کشورهای فقیر و غنی باشد.فقر، گرسنگی و بدهی های غیرقابل کنترل در جهان 
همگی روند صعودی دارند. اشتغال زایی در جهان به ویژه برای زنان روند کاهشی 
داشته و باعث شده تا بسیاری از دستاوردهایی که در این زمینه طی سال های اخیر 
حاصل شده، روند عقب گردی به خود بگیرد.دسترسی های ناعادالنه به واکسن های 
کرونا و امکانات بهداشت و درمان در کانون موضوع نابرابری های اقتصادی در میان 
کشورهای جهان قرار داشته است. در حالیکه در برخی از کشورهای ثروتمند دزهای 
سوم واکسن کرونا در دسترس است، حدود ۹۶ درصد از افراد در برخی کشورهای 

کم درآمد همچنان اصال واکسن نزده اند.

خانه تکانی دولت در شورای عالی بورس
پنج عضو جدید شورای عالی بورس دیروز)چهارشنبه( در جلسه هیات دولت 
به ریاســت سید ابراهیم رئیسی انتخاب و معرفی شدند.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، در جلسه دیروز)چهارشــنبه( هیات وزیران 
سید موسی فیض فالح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه 
خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند.در این جلسه همچنین رسول 
ســعیدی به عنوان خبره بورس کاال و علــی امامی میبدی به عنوان خبره 

بورس انرژی تعیین شدند.

سپرده های بانکی ۴۷ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۷.۱ درصدی مانده سپرده ها و ۵۳.۴ درصدی 
مانده تسهیالت بانکی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان خرداد ۹۹ 
حکایت دارد.به گزارش خبرنگار ایِبنا، براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل 
مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک 
استان در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، مانده کل سپرده ها بالغ بر ۴۳۱۴۹.۴ هزار 
میلیارد ریال گردیده اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۳۸۲۳.۴ هزار 
میلیارد ریال )۴۷.۱ درصد( و نســبت به پایان ســال قبل معادل ۴۳۹۴.۸ هزار 
میلیارد ریال )۱۱.۳ درصد( افزایش نشــان می دهد. بیش ترین مبلغ ســپرده ها 
مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۷۹۶.۱ هزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۰۴.۹ هزار میلیارد ریال است.مانده کل 
تسهیالت نیز بالغ بر ۳۱۷۴۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل ۱۱۰۵۰.۱ هزار میلیارد ریال )۵۳.۴ درصد( و نسبت به پایان سال قبل 
۳۸۲۳.۴ هزار میلیارد ریال )۱۳.۷ درصد( افزایش داشــته است. بیش ترین مبلغ 
تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۶۸.۷ هزار میلیارد ریال و کم ترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۸.۵ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است که نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۵ 
درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۷ و 
۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۵.۸ درصد 
و در اســتان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۸ درصد است.بانک مرکزی تاکید کرده 
اســت که یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران 
استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در 
اســتان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

 کاهش ۷.۸ درصدی فروش اوراق 
در مرداد ۱۴۰۰

تهران- ایرنا- طبق آخرین داده های آماری بانک مرکزی ایران تا پایان مردادماه ۷۰ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی تا پایان مردادماه امسال فروخته شده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد کاهش یافته است.به گزارش روز 
چهارشنبه ایرنا، گرفتن وام تنها مختص به مردم نیست و سازمان ها و نهادها نیز 
برای تهیه منابع خود نیاز به وام بانکی دارند. در واقع فروش اوراق یکی از راه های 
امن سرمایه گذاری در زمانی است که بانک ها امکان پرداخت وام های کالن مورد 
نیاز سازمان ها را نداشته باشند و براین اساس سازمان ها و شرکت ها می توانند از 
انواع اوراق مشارکت، که سود ثابت دارند، ریسک سرمایه گذاری و تولید را تا حد 
قابل توجهی کاهش دهند.نکته قابل توجه در بحث انتشــار اوراق این اســت که 
دولت با این روش می تواند کسری بودجه خود را تامین کند بدون اینکه خلق پولی 
انجام شود و تورم افزایش یابد.براساس بودجه امسال، دولت باید ۱۲۵ هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی اسالمی منتشر کند که تا پایان مردادماه ۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان اوراق منتشر شده است که ۵۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد آن اوراق بدهی دولتی، 
۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی شــهرداری و پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان اوراق بدهی شرکتی است.بررسی جداول آماری بانک مرکزی نشان می دهد 
که فروش اوراق در پنج ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ 
درصد کاهش یافته است. براساس آمار فروش اوراق بدهی شرکتی در این مدت 
۱۹.۳ درصد و اوراق بدهی ۱۲.۱ درصد کاهش داشــته است.میزان فروش اوراق 
تا پایان تیرماه ۱۹ هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود و این رقم در مردادماه ۷۲.۲ 

درصد رشد یافت. ب

شــاخص کل بــورس اوراق بهادار با 
کاهش ۲۱۲۳۶ واحدی معادل ۱.۵۰ 
درصــد به یک میلیــون و ۳۹۷ هزار 
و ۴۴۶ واحــد رســید. همچنین در 
فرابورس شــاخص کل بــا افت ۴۱۶ 
واحدی به ۲۰ هزار و ۶۷ واحد رسید.

به گــزارش خبرنگار ایِبنا، دیروز تاالر 
شیشــه ای در معامــالت پنجمین و 
آخرین روز کاری هفته )چهارشــنبه 
بیســت و یکم مهرماه ۱۴۰۰(، شاهد 
تداوم روند نزولی شاخص های منتخب 
بــود. به گونه ای که شــاخص قیمت 
با کاهــش ۵۳۰۰  )وزنی-ارزشــی(، 
واحدی معــادل ۱.۵۰ درصد به رقم 
۳۴۸ هزار و ۸۲۸ واحد رسید.شاخص 
کل هــم وزن نیــز، با افــت ۸۷۸۹ 
واحدی، عدد ۳۹۲ هزار و ۷۷۸ واحد 
را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت 
)هم وزن( نیز با کاهش ۵۵۴۴ واحدی 
به رقم ۲۴۷ هزار و ۷۷۱ واحد رسید.

همچنین شاخص ســهام آزاد شناور، 

۲۵۸۰۳ واحــد کاهــش را رقم زد و 
به ســطح یک میلیــون و ۷۸۷ هزار 
واحد رســید. همچنین شاخص بازار 
اول بــا ۱۶۷۶۳ واحد کاهش به رقم 
یک میلیون و ۳۷ هزار واحد رسید و 
شاخص بازار دوم نیز، با ۳۹۰۲۳ واحد 

کاهش همراه بود و عدد دو میلیون و 
۷۷۰ هزار واحد را به نمایش گذاشت.

بر اســاس این گزارش، در معامالت 
دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی 
فارس، پارسان، شپنا، فملی، شستا و 
شبندر با بیشترین کاهش، تاثیر منفی 

در رونــد نزولی شــاخص کل بورس 
داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی 
انرژی۳، امین و فایرا، بیشترین تاثیر 
مثبت را در بــرآورد نماگر کل بورس 
داشــتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه 
در آخرین روز کاری بازار ســرمایه در 
سومین هفته پاییز، معامله گران بورس 
۵ میلیارد و ۶۶۲ میلیون برگه بهادار 
و ســهام را در قالب ۵۲۰ هزار و ۶۵۴ 
نوبت معامله و بــه ارزش ۴۲ هزار و 

۷۵۳ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
افزایش  بازار دیــروز، بیشــترین  در 
قیمت متعلق به نماد خکار)ایرکا پارت 
صنعت( با ۷.۴۸ درصد رشد و پس از 
آن، نمادهای فسرب، انرژی۳، دروز و 
غشصفا بود. همچنین نماد معامالتی 
خوارزمی(  گذاری  وخارزم)ســرمایه 
بیشــترین کاهش  با ۱۰.۳۲ درصد، 
قیمت را داشــت و پــس از آن نیز، 
نمادهای ختور، کدما، غالبر و پارسیان 

قرار گرفتند.

شاخص بورس کانال 1.4 میلیون 
واحد را دوباره از دست داد

تهران - ایرنا - بر اســاس آمار ارائه شــده از سوی 
صنــدوق بین المللی پول، فقط هفت کشــور از ۱۹ 
کشور حوزه یورو، امسال )۲۰۲۱ میالدی( به تولید 
ناخالــص داخلی خود به میــزان قبل از همه گیری 
بــاز می گردند.به گزارش ایرنا بــه نقل از روزنامه ال 
پائیس، بهبــودی جهانی اقتصادی در پی شــیوع 
ویروس ویران گر کرونا نه تنها با سرعت های مختلفی 
در حرکت است بلکه چین و کشورهای ثروتمند به 
صورت بسیار چابک تری نسبت به کشورهای در حال 
توسعه  کم درآمد در حال حرکت هستند.بر اساس 
آمار ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، ۱۲ 
کشــور از ۱۹ کشــور حوزه یورو باید تا سال ۲۰۲۲ 
منتظر بمانند تا به تولیــد ناخالص داخلی پیش از 
دوران شــیوع همه گیری کوویــد-۱۹ بازگردند. که 
در این میان، اســپانیا، ایتالیا و پرتغال، طوالنی ترین 
زمان برای بازیابی اقتصادی را شــاهد خواهند بود.

به این ترتیب تنها هفت کشــور از ۱۹ کشور منطقه 
یــورو، امســال )۲۰۲۱( به تولیــد ناخالص داخلی 
خود، قبل از همه گیری بــاز می گردند.روند احیای 

ناهمگونی که پس از رکود بــزرگ ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ 
میالدی نیز عملکرد بانک مرکزی اروپا را با دشواری 
مواجه کرد و در ماه های آینــده نیز برای این نهاد، 
چالش برانگیــز خواهد بود.به نوشــته ال پائیس، در 
فهرست کشورهایی که به شــرایط اقتصادی پیش 
از شیوع ویروس کرونا بازگشته اند، اسامی هیچیک 
از پنج کشــور بزرگ اتحادیه اروپا )آلمان، فرانســه، 
ایتالیه، اســپانیا و هلند( وجود نــدارد. در مقابل اما 
ســه کشور حوزه بالتیک )استونی، لیتوانی و لتونی( 
حتی مجبــور نخواهند بود برای بازیابی اقتصادی تا 
پایان ســال جاری منتظر بمانند. لوکزامبورگ نیز 
در اوایل ســال ۲۰۲۱ به سطح فعالیت مالی پیش 
از همه گیری بازگشــت.ال پائیس با اشاره به شرایط 
متفاوت ایرلند نوشته است: این کشور تنها کشور در 
حوزه یورو و ۳۱ کشور عضو صندوق بین المللی پول 
است که حتی در سال گذشته )۲۰۲۰( نیز کاهش 
تولید ناخالص داخلــی را تجربه نکرد. در حالی که 
شرکای ایرلند شاهد بحران اقتصادی دشواری بودند، 
این جزیره شاهد رشد ۵.۹ درصدی بود. همچنین با 

وجود افت دو درصدی اقتصادی منطقه یورو در سال 
۲۰۲۰- ۲۰۲۱ در مقایســه با سال ۲۰۱۹، اقتصاد 
ایرلند، ۲۰ درصد رشــد کــرد.در ادامه این گزارش 
آمده است: اقتصاد سه کشور اروپای جنوبی )اسپانیا، 
ایتالیا و پرتغال( وابســته به صنعت گردشــگری و 
خدمات اســت. از این حیــث امیدواریم که تا پایان 
سال ۲۰۲۲، شرایط در این کشورها به سطوح پیش 
از همه گیری کووید-۱۹ بازگردد.صندوق بین المللی 
پول در دومین گزارش ســالیانه خود در مورد چشم 
انداز اقتصادی جهان به خطرات جدیدی که اقتصاد 
جهان ممکن است با آنها روبرو شود، اشاره کرد. این 
نهاد بین المللی همچنین نسبت به ُکند شدن روند 
حرکتی رشد اقتصاد جهان پس از یک روند بهبودی 
قوی در سال جاری میالدی هشدار داد.این نهاد بین 
المللی اعالم کرد، میزان رشد کلی اقتصاد جهان در 
سال جاری میالدی نزدیک شش درصد باقی خواهد 
ماند که ســطح باالیی پس از رکود در اقتصاد جهان 
محسوب می شود و می تواند در ادامه نشان دهنده 

تشدید شکاف میان کشورهای فقیر و غنی باشد.

ادامه بحران اقتصادی ناشی از کرونا برای اتحادیه اروپا

افزایش مالیم طالی جهانی
قیمت طال در معامالت روز چهارشــنبه بازار جهانی در پی عقب نشــینی دالر، اندکی افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد 
افزایش، به ۱۷۶۰ دالر و ۹۱ سنت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۷۶۱ دالر و ۱۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار شب 
گذشته با ۰.۲ درصد افزایش، در ۱۷۵۹ دالر و ۳۰ سنت بسته شد.شاخص دالر که این ارز را در برابر سبدی از ارزهای رقیب دنبال می کند، ۰.۲ درصد کاهش یافت و 
از باالترین رکورد بیش از یک سال اخیر که روز سه شنبه ثبت کرده بود اندکی فاصله گرفت.ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی دیلی فارکس در این باره گفت: قرار است 
گزارش شاخص قیمت مصرفی آمریکا و جزییات نشست کمیته بازار آزاد فدرال را دریافت کنیم بنابراین این ظرفیت برای طال وجود دارد که پس از دوره تحکیم قیمت، 
یک محرک تعیین کننده روند قیمت پیدا کند. اگر شاخص قیمت مصرفی رشد بیش از حد انتظار را نشان دهد، در این صورت بانک مرکزی آمریکا ممکن است الزم باشد 
برای افزایش نرخهای بهره سریعتر اقدام کند.بر اساس گزارش رویترز، مقامات بانک مرکزی آمریکا روز سه شنبه با بیان این که اقتصاد به حد کافی بهبود پیدا کرده تا روند 
تعدیل محرکهای مالی دوران بحران آغاز شود، انتظارات برای آغاز تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را از ماه آینده را تقویت کردند. تعدیل محرکهای مالی بانک مرکزی و 
افزایش نرخهای بهره، بازده اوراق قرضه را باالتر می برد و هزینه نگهداری طال را افزایش می دهد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۶ درصد 
افزایش پیدا کرد و به ۲۲ دالر و ۶۶ ســنت رســید.هر اونس پالتین برای تحویل فوری ثابت بود و در ۱۰۰۷ دالر و ۵۶ سنت ایستاد. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل 

فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۲۰۴۶ دالر و ۵۲ سنت رسید.
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گزیده خبر

دربیانیهای؛
اتحادیه اروپا به نتایج انتخابات عراق واکنش 

نشان داد
مسئولسیاســتخارجیاتحادیهاروپادرحالیروندبرگزاریانتخاباتعراقرا
مثبتارزیابیکردکهبســیاریازنامزدهایایــنانتخاباتباطرحاعتراضاتی،
خواســتارشــفافیتدراعالمنتایجشــدهاند.بهگزارشخبرگزاریمهربهنقل
ازاســپوتنیک،جوزفبورلمسئولسیاســتخارجیاتحادیهاروپامدعیشد
کهارزیابیمثبتیازروندانتخاباتپارلمانیعراقداردکهیکشــنبهگذشــته
برگزارشــد.ویدراینبارهافزود:اینانتخاباتنشــانهبرداشتنگامیمهمدر
تحکیمدموکراســیعراقوثباتبلندمدتآناست.بهرغمپایینبودنسطح
مشــارکتمردم،تالشهایمقاماتانتخاباتیونیروهایامنیتیعراقمنجربه
برگزاریانتخاباتیصلحآمیزومنظمشد.بورلهمچنینمدعیاهمیتحضور
ناظــراناتحادیهاروپادرعراقشــدوگفتبرآوردهــایآنهاحاکیازمدیریت
خوبورقابتیبودناینانتخاباتاســت.ویهمچنینابرازامیدواریکرداین
انتخاباتبهتشــکیلهرچهســریعتردولتجدیدبغدادوپارلمانمنجرشود.
طبقاعالمکمیساریایعالیانتخاباتعراق،پسازشمارشآرایدستی،تعداد
کرسیهاییکهجریانصدربهدســتآورد۷۰،تعدادکرسیهایائتالفدولة
القانونبهرهبرینوریالمالکی۴۰،تعدادکرســیهایائتالفالفتحبهرهبری
هادیالعامری۲۰،تعدادکرســیهایائتالفامتداد۱۲وتعدادکرســیهای
تحالفقویالدولة۳کرســیاعالمشدهاست.ایندرحالیاستکهبسیاریاز
نامزدهایانتخاباتپارلمانیعراقبهنتیجهاعالمشدهتوسطکمیساریایعالی
انتخاباتاینکشــوراعتراضکردهوخواستارشفافیتدراعالمنتایجشدهاند.
هیئــتهماهنگیگروههایمقاومتعراقدرواکنــشبهنتایجاولیهانتخابات
پارلمانیاینکشور،از»دستکاریدرنتایجانتخابات«خبرداد.ایننهادباانتشار
بیانیهایتأکیدکردباتوجهبهرخدادهایخطرناکیماننددســتکاریدرنتایج
انتخاباتوبروزادلههایمحکممبنیبرساختگیبودنآن،شکستوناکارآمدی

کمیساریایفعلیانتخاباتمشخصاست.

کاخسفید:
پنجره دیپلماسی در تعامل با ایران همیشه 

باز نمی ماند
ســخنگویکاخسفیددرنشستخبریخودبرپایبندیبهدیپلماسیبرای
تعاملباایرانتاکیدکرد.بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلازپیبیاس،»جن
ســاکی«سخنگویکاخسفیددرنشستخبریخودباخبرنگارانداخلیو
خارجیآمریکادرروزسهشنبهبرپایبندیبهدیپلماسیبرایتعاملباایران
تاکیدکرد.ساکیدرعینحالدرسخنانشدربارهایراناضافهکردکهپنجره

دیپلماسیبرایتعاملباایرانبرایهمیشهبازنخواهدماند.
بهگفتهسخنگویکاخسفید،»ایران«ازجملهموضوعاتیبودهاستکهدرباره
آنباتیماسرائیلیبهسرپرستی»یائیرالپید«وزیرخارجه،درواشنگتنبحث
وگفتگوصورتگرفتهاست.جنســاکیهمچنینمدعیشدکهواشنگتن
آمادهبازگشتفوریبهدورجدیدمذاکراتوینبرایاحیایتوافقهستهای
باایراناست.ســخناناینمقامآمریکاییدرحالیصورتگرفتهکهپیشتر
»حسینامیرعبداللهیان«،وزیرامورخارجهجمهوریاسالمیایرانجمعه۱۶
مهرماهباتأکیدبرقصدایرانبرایبازگشــتبهمذاکراتوین،گفتهبود:در
حالنزدیکشدنبهجمعبندینهاییدردولتجدیدهستیم.گفتنیاست،
تاکنون۶ُدورازمذاکراتوینباهدفتسهیلبازگشتآمریکابهبرجامانجام
شــده؛اماباوجوداذعانبهپیشرفتهاییدراینخصوصازسویطرفهای

غربی،تاکنوننتیجهمشخصیبهدستنیامدهاست.

رئیسجمهوریفلیپین:
 به واکسن گریزها، در خواب واکسن 

کرونا می زنیم
رئیسجمهورفلیپیندســتورداد،افرادیکهبهواکسیناســیونکووید۱۹
مشکوکهستند،درخوابواکسینهشوند.بهگزارشایسنا،بهنقلازروزنامه
Inquirerرئیسجمهوریفلیپیندرخواستکردکهافرادمشکوکبهواکسن
کووید۱۹رادرخوابواکســینهکنند.بهنقلازاســپوتنیک،دوترتهگفت:
»منافرادزیادیرامیشناسمکههنوزمشکوکهستند.اینمشکلافرادی
استکهنمیخواهندواکســنبزنند.بنابراینماآنهارادرخانههایشانپیدا
میکنیم.بهخانهشــانواردمیشویمووقتیهنوزخوابهستند،واکسنرا
تزریقمیکنیم.«رئیسجمهوریفلیپینگفت:»بیاییدشبهاآنهاراواکسن
بزنیم.«اوهمچنینتوصیهکردکهاستفادهازماسکورعایتفاصلهاجتماعی

ضروریاست.

اعالم نتایج جدید انتخابات عراق
کمیسیونانتخاباتعراقبامداددیروزچهارشنبه،پسازشمارشدستیآراء
۸۵۴۷مرکز،نتایججدیدانتخابات۲۰۲۱پارلمانیدرعراقراکهیکشــنبه
گذشتهبرگزارشــد،دروبسایترسمیخودمنتشرکرد.بهگزارشایسنا،
بهنقلازالحره،اینکمیساریااعالمکردکهنتایججدیدپسازاضافهشدن
مراکزیکهآرایآنهابهصورتدستیشمارششدهشاهدتغییراتینسبت
بهنتایجقبلیاست.جلیلعدنانخلف،رئیسهیئتکمیسیونهایانتخابات
عراق،درجریانیککنفرانسمطبوعاتیکهدرمقراینکمیسیوندربغداد
برگزارشد،نتایجشمارشدستیدر۸۵۴۷مرکزانتخاباتیراکهبهقیدقرعه
انتخابشدهبودند،اعالمکرد.عدنانخلفگفت:شمارشآرایباقیماندهدر
اسرعوقتانجاممیشودتانتایجنهاییرابهتأخیرنیندازد.یکدورهسهروزه
برایارسالدرخواستتجدیدنظروجودداردوپسازآننتایجنهاییاعالم
وبرایتأییدبهدادگاهفدرالارائهمیشــود.نتایجیکهکمیسیونبهترتیب
منتشرکرد،حاکیازافزایشکرسیهایائتالف»الفتح«تاساعت۳بامدادبه
وقتبغداد،به۳کرسیوهمچنینافزایشتعدادآرابراینامزدهایجنبش
»امتداد«دراســتانذیقاردرجنوبکشــوربود.ائتالف»تقدم«همچنین
یکیازکرسیهایخودرادرحوزهدوماستاناالنبار،درغربعراق،بهنفع
»ازهرحمیدالسیدران«نامزدمســتقلازدستدادوآرایبقیهائتالفهاو
نامزدهانیزشاهدافزایشوکاهشدراستانهایعراقبود.طبقاعالمبرخی
رسانهها،تعدادکرســیهایائتالف»الفتح«بهرهبریهادیالعامریبه۲۰
کرسیاز۱۴کرسیافزایشیافت.ائتالفدولتقانونبهریاستنوریمالکی
نیزباکسبکرسیهایبیشترموفقشدبه۴۰کرسیدستیابد.ایندرحالی
استکهکرســیهایجریانصدراز۷۳به۷۰کرسیکاهشیافتوتعداد
کرســیهایائتالف»امتداد«باافزایشسهکرسیاز۹کرسیبه۱۲کرسی
رسید.براســاسنتایجاولیهاعالمشدهدرروزدوشنبه،»بلوکصدر«با۷۳
کرسیدرصدروپسازآنائتالف»پیشرفت«با۴۱کرسی،»ائتالفدولت
قانون«با۳۷کرسیو»حزبدموکراتکردستان«با۳۲کرسیدررتبههای
بعدبودند.انتخاباتپارلمانیعراقیکشــنبهدرمیانتدابیرشدیدامنیتیو

نظارتبینالمللیبرگزارشد.

وزیرخارجهقطر:
بازگشت به توافق هسته ای به نفع همه 

ماست
وزیرخارجهقطرضمنتاکیدبرحمایتازتوافقهســتهایایراناعالمکرد

کهارتباطکشورهایشورایهمکاریخلیجفارسباایرانضروریاست.
بهگزارشگروهبینالمللخبرگزاریتســنیمبهنقلازالجزیره،»محمدبن
عبدالرحمنآلثانی«،معاوننخســتوزیرووزیرامــورخارجهقطراعالم
کردکهبرخیسوءتفاهماتباکشورهایهمسایهدالیلیداشتکهامیدواریم
دوبارهظاهرنشــود.ویافزود،مااکنونشاهدتحرکاتمثبتمیانعربستان
سعودیوایرانهستیموبهادامهاینروندتشویقمیکنیم.اینمقامقطری
ادامهداد،بازگشتبهتوافقهســتهایبهنفعماستوماحمایتالزمبرای
دســتیابیبهاینهدفراانجاممیدهیم.کشورهایشورایهمکاریخلیج
فارسبایدبــهدورازهرگونهمداخلهباایرانارتباطبرقرارکنند.وزیرخارجه
قطرتصریحکرد،ایرانبخشــیازمنطقهاســتوهمــکاریوارتباطباآن
ضروریبودهوابتکارهایینیزبرایگفتگومطرحشــدهاســت.بازگشتبه
توافقهستهایبهنفعماستتاازرقابتهستهایدرمنطقهجلوگیریکنیم
وشاهدپیشــرفتمثبتروابطمیانعربستانوایرانهستیم.ویهمچنین
دربارهمواضعرژیمهایسازشــکارعربیدربرابررژیمصهیونیستیوامضای
توافقنامهعادیسازیبااینرژیمتاکیدکردکهاینتوافقنامههاهیچتطابقی
باسیاستهایماندارند؛زیراچشماندازیبرایپایاناشغالگریارائهنمیدهند.
محمدبنعبدالرحمنآلثانیهمچنینتاکیدکرد،تازمانیکهاشــغالگری
ادامهداشتهباشدنمیتوانبهعادیسازیروابطاقتصادیبااسرائیلاعتماد
کرد.روزگذشتهوزیرخارجهقطردرنشستوزرایخارجهدرکنفرانستعامل
واقداماتاعتمادســازیدرآســیاتاکیدکردکهدولتقطریکشریکقابل
اعتمادبرایتحققصلحدرمنطقهاســتونقــشیکمیانجیصادقبین

طرفهایمختلفدرگیریراایفاکردهاست.

با طفره رفتن از واقعیت؛

گروسی: وظیفه ندارم عامالن خرابکاری در تأسیسات ایران را معرفی کنم
مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیعلیرغمآنکهحملهبهتأسیساتهستهایکشورها
رامحکومکرداماازذکرنامعامالنخرابکاریدرتأسیســاتهســتهایایرانامتناعکردو
گفتوظیفهندارمدراینخصوصسخنبگویم.بهگزارشفارس،»رافائلگروسی«مدیرکل
)EnergyIntelligence(»آژانسبینالمللیانرژیاتمیدرمصاحبهباوبگاه»انرژیاینتلیجنس
درخصوصبازرســیهایآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرایرانگفت:»نقشمادرآنجا
ضروریاستوهمیشههمضروریبودهاستزیرامابرنامه]هستهای[رابهطورکلیوفراتر
ازبرجامموردبازرسیقرارمیدهیم.برجامیکنوعتوافقبسیارخاصاستومامأموریت
پیداکردیمتحتهرشرایطی،اقداماتخودرافراترازبازرسیهاوفعالیتهایعادیکهدر
ایرانانجاممیدادیم،)درایران(افزایشدهیم.بهدلیلوسعتبرجاموبهواسطهگستردگی
برنامههستهایایران،توافقشدوایرانموافقتکردکهآژانسبازرسیهایبیشتریداشته
باشد.ماضامنیاهرآنچهتصمیمگرفتهشود،هستیم.شایداینشیوهسادهایبرایتوصیف

کاریباشدکهما)درایران(انجاممیدهیم«.

کاهش تعهدات ایران با خروج آمریکا از برجام شروع شد
گروســیســپسدرخصوصوضعفعلیبرجامتوضیحداد:»اینمسئله،همانطورکهدر
توضیحاتخودتوصیفکردید،یکاقداممتقابلوچشمدربرابرچشماستکهمتأسفانهاز
زمانیشروعشدکهایاالتمتحدهازاینتوافق)برجام(خارجشدوایرانبهتدریج،کاهش
تعهداتشذیلبرجامراشروعکرد.پسازآنقطعاًدامنهدیدومیزانبازرسیهاییکهداریم،
کاهشیافتهاســت.بلهاینصحتدارد«.ویسپسادامهداد:»ازفوریهامسال)دومینماه
جاریمیالدی(،منچندباریآنجا)ایران(رفتموتالشکردمتاحدامکان،فعالیتهای
نظارتیوراستیآزماییرادرکنارحداقلراستیآزماییکهدرهرصورتهمیشهداشتهایم،
حفظکنم.سعیکردمآنراحفظکنمبهطوریکهاگروزمانیکهبازگشتیبهبرجامصورت
گیرد،همانطورکهبســیاریدرسراسرجهانانتظاردارند،ماهمچنانبتوانیمیکمخزن
اطالعاتیازتمامیآنچیزهاییباشــیمکهاززمــانتوقفاجرایپروتکلالحاقییادیگر
اقداماتشفافسازاضافیکهآنهارعایتمیکردندوبسیارحائزاهمیتبود،درتمامیاین
تأسیساترخدادهاست«.مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرخصوصتوافقاتباایران
گفت:»اززمانیکهآنهاانجاماینکارها)پروتکلالحاقیواقداماتشفافســازیبیشتر(را
متوقفکردند،مندرتالشبودهامتابهیکسریتوافقاتموقت)باایران(برسمکهبهما
اجازهدهدکهحتیدربیناینمحدودیتها،بهایناطالعات)دربارهفعالیتهایهستهای

ایراندرتأسیساتهستهای(برسم.

 دولت ایران نظرات قاطعی درباره همکاری با آژانس و غرب دارد
درحالحاضراینوضعیتشکنندهشدهاستزیراتغییردولت)درایران(صورتگرفتهاست

وهمانطورکهمیدانیمدولتیاستکهنظراتبسیارقاطعیدربارههمکاریباغربوآژانس
بینالمللیانرژیاتمی)IAEA(داردوعقایدآنهادربارهبرجاموهمکاریباآژانسباچنین
رویکردیکهبرخیتندروانهمیخوانند،درآمیختهشدهاست.شماهرطوربخواهیدمیتوانید
آنراتعریفکنیدامامنبهعنوانمدیرکلهرگزرویکردهایکشورهاراتوصیفنمیکنم،
فقطبهآنهاتوجهمیکنموبررویآنهاکارمیکنمبنابراینآنچهکهمنمیبینمتمامی

اینمحدودیتاستاماوظیفهدارمکههرگزدستازکاربرندارموادامهدهم«.

حمله به تأسیسات هسته ای کشورها باید محکوم شود
مدیــرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرارتباطباتأثیراقداماتخرابکارانههمچونترور
دانشــمندانهستهایوخرابکاریدرتأسیساتهستهایایرانبرتداومفعالیتهایآژانس
گفت:»دروهلهاول،منمدیرکلیکســازمانبینالمللیهســتمکهباعدماشاعهروبرو
است.همچنین،فردیبا۴۰سالسابقهکاردرزمینهعدماشاعهودرانجمنهاوبنیادهای
مختلفبودهامومنیکدیپلماتهستمبنابرایناعتقادیبهاستفادهاززورندارمواستفاده
اززوررامحکوممیکنمودرحقیقتاینمننیستمکهچنینچیزیمیگویم،کنفرانس
عمومیآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرقطعنامههاییکهچندینباردرگذشــتهتصویب
کرده،بهصراحتگفتهاستکههرگونهحملهبهیکتأسیساتهستهایچیزیاستکه
بایدمحکومشود.درخصوصاینپرونده)خرابکاریدرتأسیساتهستهایایران(،منهیچ
نقشتحقیقاتیوسیاسیندارممنجایگاهخودراحفظمیکنمزیرامسئولیتدارم.این
وظیفهمننیستکهیکتفسیرسیاسیدربارهعامالنیکاقدامخرابکارانهارائهدهم.من

چنینتواناییراندارمکهتحقیقاتانجامدهموبدانمکهچهاتفاقیاحتماالًافتادهاست«.

وظیفه ندارم بگویم چه کسی در تأسیسات ایران خرابکاری کرده
گروســیبااینحــالادامهداد:»امامندراینموردخــاصمیگویمکهحادثهایدرآن
جارخدادهاســتودرنتیجهآنحادثه،برخیازتجهیزاتماآســیبدیدهاست.قطعاًما
ناراحتیآنهاییکهدوســتدارندشــاهدآنباشدکهمدیرکلبگویدکهاینکشوریاآن
کشورچنیناقدامیراانجامداده،درکمیکنیم.منچنینوظیفهایندارموهرگزچنین
وظیفهاینخواهمداشت.منبدونتردیدوقطعاًمیگویمکهخشونتهرگزراهرسیدنبه

چیزینیست«.

 آژانس باید ظرفیت های نظارتی در ایران را احیا کند
مدیرکلآژانسســپسدرادامهاظهاراتکلیخودبرلزوماحیایتوانمندیبازرسیهای
آژانسگفت:»اماتااینجامیتوانمبگویمکهآژانسبایدظرفیتنظارتیخودرااحیاکند.
قابلدرکنیستکهبهواسطهمنبعاینرخدادها،آژانسنتواندظرفیتهاینظارتیخودرا

احیاکندبنابراینمابااحترامبهایرانیادآوریمیکنیمکهبایدظرفیتهاینظارتیخودرا
درآنجااحیاکنیم.اینیکموضوعحساساست،اینمسئلهرادرکمیکنماماموضع

منبسیارصریحاست«.

تصمیم ایران برای بازگشت به مذاکرات وین برعهده خود این کشور است
مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرپاسخبهاینسؤالکهآیاشخصاًبرایبازگرداندن
ایرانبهمیزمذاکرات»وین«برایاحیایبرجام،اقدامیانجامدادهاست،گفت:»بلهوخیر.نه
ازاینجهتکهاگرآنهابهمیزمذاکراتبازگردند،بهدلیلایننیستکهمنازآنهاچنین
خواستهام.اینتوافقیبینایرانوگروه۱+۵)پنجعضودائمشورایامنیتبعالوهآلمان(است
واتحادیهاروپابهعنوانیکهماهنگکنندهعملمیکندبنابراینآنهابایددربارهبازگشتبه
آن)میزمذاکراتوین(تصمیمگیریکنندامابلهازآنجهتکهبعنوانضامنتمامیموارد،
ماتنهاافرادیهستیمکهمیتوانیمبگویمکهچنینچیزی)توافقبرجام(قابلدواماستیا
خیر.این،جاییاستکهآنهابایدبهدنبالآنباشند.مااغلبازاینگفتوگوهاومکالمات
حمایتمیکنیم.همانطورکهشــماازمندربارهتداومدانش)آژانسازفعالیتهایایران(
سؤالپرسیدید،وقتیبحثایرانمطرحمیشود،اموربههمخیلیمرتبطمیشوندبنابراین
اگرمانتوانیمبهجامعهبینالمللوگروه۱+۵بگوییمکهمیتواننددربارهآنچهدرایران

میگذرد،شفافیتداشتهباشند،شایدبرایشانسؤاالتیپیشبیاید«.

خروج ایران از »ان پی تی« تصمیم بدی خواهد بود
خبرنگاراینوبگاهســپسباتوضیحاتگروسیادامهدادکهاینمسئلهممکناستایران
راترغیببهخروجازمعاهدهانپیتیکندکهمدیرکلآژانسدرپاســخبهاینســؤال
گفت:»فکرمیکنمکهچنینچیزینهتنهابرایایرانبلکهبرایجهانوجامعهبینالملل
اقدامبدیباشد.مندرحالحاضردربارهایرانحرفنمیزنم،بهنقشهجهاننگاهکنیدو
ببینیدکهکدامکشــورهاعضوانپیتینیستند.کشورهاییکهعضوانپیتینیستند،
کشورهاییهستندکهبهایندلیلعضونیستندکهسالحهایهستهایتولیدکردهاند.آنها
)اینکشورها(یامجازبهداشــتنآنها)سالحهایاتمی(هستندمثلپنجدارندهقانونی
سالحهایاتمی)پنجعضودائمشورایامنیت(ووقتیحرفازقانونیمیآورممنظورماین
استکهبراســاسقانونچنینچیزیدارند.نمیگویمخوبیابداستزیراافراددراین
جاقصدونیتآنهاراقضاوتمیکنندومنچنینچیزیراقضاوتنمیکنمواینیک
حقیقتاستویااینکهآنها)کشورهایدارایتسلیحاتاتمی(دیگرکشورهایدیگری
هستندکه)تسلیحاتاتمی(رااشــاعهدادند.آنهاتصمیمگرفتنداینسالحهاراداشته
باشندووقتیبهچنینچیزینگاهمیکنید،موقعیتیرامیبینیدکهبداست.منخواهان

سالحهایاتمینیستم.

استفادهگســتردهازماسکبهعنوان
راهکاریدربرابرشــیوعویروسکرونا
درسالگذشته،شــیوعویروسهای
فصلیدیگــرراکاهشداداماویروس
شناســانبــههمگرایــیاحتمالــی
ویروسهایتنفســیآنفلوانزا،کروناو
سنسیتیالتنفســیدرزمستانسال
جاریبانگرانــیمینگرند.بهگزارش
ایرنابهنقلازروزنامهالپائیساسپانیا،
استفادهازماسکدرسردترینماههای
سالگذشــتهمیالدیمنجربهناپدید
شدنویروسآنفلوانزاشداماهیچکس
بهطورقطعــینمیداندکهامســال
چــهاتفاقیمیافتد.بههــرحال،آغاز
برنامههایواکسیناسیونعلیهآنفلوانزا
درگروههــایآســیبپذیر،هشــدار
اصلــیورعایتحداکثــریاقدامات
بهداشــتیفردیبهمنظوربهحداقل
رساندنسرایتبیماری،توصیهاصلی
کارشناســاناسپانیاییاست.بهنوشته
الپائیس،شرایطشــیوعکروناروبه
کاهشاستو۷۷.۷درصدازجمعیت
اســپانیادربرابرویروسواکسینهشده
محدودیتهای شــدیدترین امــا اند
اجتماعیکاهشیافتهاستواستفاده
ازماسکدرداخلخانهوتوصیهبرای
حفظفاصلهاجتماعیبهسختیحفظ
میشــود.اینروزنامهاســپانیابااشاره

بــهتقدموتاخرشــیوعوگســترش
ویروسهایتنفســیتاپیشازظهور
ویروسکرونانوشــت:دریکزمستان
معمولی،ویروستنفســیسنسیتیال
کهعاملبروزاکثریتمــواردالتهاب
برونشــیولیت)نوعیعفونــتریه(در
کــودکانخردســالبــود،تختهای
بخشهایمراقبتویژهدرماهدسامبر
)آذرودی(رااشــباعمیکردوسپس
جایخــودرابــهآنفلوانزامــیداد.
آنفلوآنزایــیکهبعدازکریســمسبه
اوجشــیوعخــودمیرســید.»خوان

گارســیاکاســتا«نایبرئیسانجمن
ویروسشناسیاسپانیابااشارهبهاینکه
ویروسکرونا،کلاکوسیستمویروسی
رادچاراختاللکردهاست،گفت:هیچ
شاخصیوجودنداردکهبهمابگویدچه
اتفاقیقراراسترخدهد.ویروسهای
تنفسیدرطولهمهگیریکرونا،رفتار
اند.اینویروسشناس نامنظمیداشته
باارائــهآمارهاازکاهششــمارموارد
آنفلوانــزاازدوهــزارو۵۷۹تــااواخر
ســپتامبر۲۰۱۹بهتنها۱۵مورددر
ماهمی۲۰۲۱دراسپانیاگفت:امسال

درموردآنچهاتفاقمیافتدبهنوعیدر
تاریکیبهسرمیبریم.ازطرفیبهنوشته
الپائیس،وضعیتناهمگونکشورهابه
لحاظسطوحمحدودیتهایاجتماعی
وشــیوعنابرابربیماریازدیگرعواملی
اســتکهارائههرگونــهپیشبینیرا
دشــوارمیکند.طبقمقالــهایکهدر
BritishMedical(مجلهپزشکیبریتانیا
Journal(منتشرشدهاست،کارشناسان
ویروسهای بین »همافزایی« پیرامون
تنفســیوخطرافزایششیوعویروس
کرونانیزهشــداردادهاند.کارشناسان
ضمنهشــدارازاین»ترکیبسهگانه
کشنده«برلزوماتخاذبرنامهایجامع
دربرابراینتالقیویروسهایتنفسی
باکروناتاکیدکردهاند.یکیازبزرگترین
تعامل چگونگــی علمی، ســوالهای
ویــروسکروناباویــروسهایدیگر
درفصلسرماســت.»پابلومورسیا«از
مرکزتحقیقاتویروسشناسیدانشگاه
گالســکوپیشــتربهبیبیسیگفت:
یکعفونتویروسیباعثفعالشدن
سیستمذاتیایمنیوالتهابیمیشود
واینبدنرادربرابرویروسهایدیگر
بهمدتمتغیرمحافظــتمیکند.اما
همینتحقیقاتنشاندادهاندکهبعضی
ویروسهابایکدیگرســازگاریخوبی

دارندوهمزمانبهگردشمیافتند.

زمستان 2021؛
 جهان نگران خطرات یک 

»مثلث مرگبار«

تهران–ایرنا–دوســالپسازبههالکترسیدن»ابوبکر
البغدادی«،سرکردهگروهتروریستیداعش،»سامیجاسم
الجبوری«،جانشــینومعاونویاوایــلهفتهجاریدر
عملیاتپیچیدهنیروهایاطالعاتیوامنیتیعراقدستگیر
شد.بهگزارشایرنا،خبردستگیریاینتروریستشناخته
شــدهراکهتاپیشازکشتهشــدنالبغدادیدرآبان۹۸
معاونویبود،»مصطفیالکاظمی«،نخســتوزیرعراق
اعالمکردکهایننشــاندهندهاهمیتبــهدامانداختن
رهبرانداعشوپیگیــریهایدقیقاطالعاتیمقامهای
سیاســیونظامیعراقبرایازمیانبردنتفکرگروههای
تکفیریدراینکشــوراست.الکاظمیروزدوشنبهبرای
نخستینباردرتوییتیدستگیریجانشینرهبربههالکت
رســیدهداعشومســئولامورمالیواقتصادیاینگروه
تروریسترارســانهایکردونوشتکهجاسمالجبوری،
معاونسرکردهگروهتروریستیداعشدرخارجازمرزهای
اینکشوردستگیرشد.دستگیریاینمقامبلندپایهداعش
ازســوینیروهایامنیتیواطالعاتیدربیرونازمرزهای
عراقبیانگراشرافاطالعاتیبرفعالیتتروریستهاواراده
قویبراینابودیعناصرداعشنزدمسئوالنبلندپایهبغداد
است.نخستوزیرعراقدرادامهتوییتخودآوردهکه»در
زمانیکهچشــمانقهرمانانمادرنیروهایامنیتیبرای
حفظامنیتانتخاباتبازبود،شاخهاصلیآنهادرنیروهای
اطالعاتی،یکیازســختترینوپیچیــدهترینعملیات
اطالعاتیرادرخارجازمرزهاانجامدادند.«الکاظمیاظهار

کردکهدستگاهاطالعاتیعراق،سرپرستامورمالیگروه
داعشرابازداشــتکردهاست.بهگفتهنخستوزیرعراق،
سامیجاسمالجبوری،معاونابوبکرالبغدادی،رهبرپیشین
داعشنیزبودهاســت.وییکروزپیش)یکشنبه(ازاین
توییتاعالمکردهبودکهبهزودیخبریکدستاوردبزرگ
امنیتیرااعالمخواهــدکرد.همزمانباتوییتالکاظمیو
انتشــارخبردستگیریمعاونسرکردهداعش،گروهرسانه
هــایامنیتیعراقنیزتصاویروفیلمهایدســتگیریو
انتقالجاسمالجبوری،مسئولکنونیامورمالیواقتصادی

داعشرامنتشرکرد.

سامی الجبوری کیست؟
»سامیجاســممحمدجعاطهالعجوزالجبوری«،تازمان
زندهبودنابوبکرالبغدادیســرکردهداعــشکه»دونالد
ترامپ«،رئیسجمهورپیشینآمریکا،پنجمآبان۹۸خبر
کشتهشدناوراســخنرانیکاخسفیداعالمکرد،معاون
ســرکردهداعشبود.ترامپدراینسخنرانیگفتهبودکه
ابوبکرالبغدادی،رهبرگروهداعــش»درونیکتونل،در
حالگریهوزاریومثلیکسگویکفردبُزدل«کشته
شد.ویافزودکهنیروهایویژهآمریکادرشمالغربسوریه
درعملیاتیویژهسرکردهداعشرابههالکترساندند.حاال
پسازحدوددوسالازهالکتسرکردهداعش،معاونوی
کهازاوبهعنوانمســئولامورمالیواقتصادیاینگروه
نامبردهمیشــود،دستگیرشدهاست.سامیجاسممحمد

جعاطهالعجوزالجبوری،تروریستدستگیرشدهبالقبو
نامهایمســتعار»ابوحمید«،»ابوآسیا«و»ابوعبدالقادر
الزبیدی«نیزشــناختهمیشودمصطفیالکاظمی،نخست
وزیرعراقبدوناشــارهبهمحلدســتگیریاعالمکردکه
ماموراندســتگاهاطالعاتملیاینکشــور،سامیجاسم
الجبوریرادرعملیاتپیچیدهبرونمرزیدستگیرکردند.
اینفردازمهمترینتروریستهایتحتپیگردبینالمللیو
چهرهاینزدیکبهشورایمرکزیداعشوازنزدیکترین
افرادبه»ابوابراهیمالهاشمی«سرکردهکنونیداعشاست.
دولتآمریکاپیشازاینبرایدادنهرگونهاطالعاتمنجر
بهدستگیریسامیجاسمالجبوریکهازاوبهعنوانیکی
ازخطرناکترینسرکردگانداعشنامبردهشدهاست،۵
میلیوندالرجایزهتعیینکردهبود.گروهرسانههایامنیتی
عراقپسازدســتگیریسامیالجبوریبیانیهایمنتشر
کردونوشــتکهاومســئولپروندههایمالیواقتصادی
گروهتروریســتیداعشبودهودرعملیــاتویژه»برون
مرزی«دســتگاهاطالعاتملیعراقدستگیرشد.ابوآسیا،
مســئولیتهایامنیتیومالیمهمیازجملهجانشــینی
ابوبکرالبغدادیرابرعهدهداشــتومســئولتشکیالت
موســومبه»دیوانبیتالمال«و»معــاونوالیدجله«در
داعشبود.ســامیالجبوریباوجودداشتنهمسروچهار
فرزند،ســهبانویایزدیرابهکنیــزیگرفتهبودوازآنها
سوءاستفادهجنسیکردهاست.سامیالجبوریتروریست

داعشی،سال۲۰۰۴با»ابومصعبالزرقاوی«بیعتکرد.

ویپــسازپیوســتنبهالقاعدهدرفوریه۲۰۰۵توســط
نیروهایآمریکاییدرعراقدســتگیرو۵سالرادرزندان
»بوکا«گذراندودرســال۲۰۱۰آزادشد.سامیالجبوری
باحکمالبغدادیبهســوریهرفتوبهعنوانامیر»دیوان
الرکاز«برگزیدهشد،اوسپسبهعنوانمعاوندومالبغدادی
وامیربیتالمالدرگروهتروریستیداعشانتخابشد.وی
ازســال۲۰۱۹ودرپیهالکتالبغدادیسرکردهداعش
تازماندســتگیری،دراینتشکیالتتروریستیمدیرکل
»والیتشام«ومدیر»پروندههایاقتصادیومالیداعش«
بود.ســامیالجبوری،پیشازآنکهبهداعــشبپیوندداز
اعضایارشــدومهرههایمهمالقاعدهدرعراقوسوریهبه
شمارمیرفت.سامیجاســمالجبوریکهحدود۶۰سال
دارد،متولدشهرموصلعراقاست.اودرفروشمحمولههای
نفتی،موادمعدنیوآثارباســتانیسرقتشدهازموزههاو
محوطههایباســتانیدرعراقوسوریهنقشاصلیداشته
اســت.خرانهداریآمریکااورادرســال۲۰۱۵درسیاهه
تروریســتیخودقرارداد.درتابستان۲۰۱۶پسازانجام
عملیاتمشترکنیروهایویژهآمریکاوکردستانعراقدر
گذرگاهمرزیالقائمگفتهشدکهسامیجاسمکشتهشده
است.بعدترمشخصشدکهاودراینمکانحضورنداشته
واهدافعملیاتبهاشتباهتعیینشدهبود.اوپسازآزادی
دوبارهاززندانآمریکاییها،بهســازمانالقاعدهدرعراق
ملحقشد.سامیجاسمالجبوریدرفهرست»پاداشبرای

عدالت«آمریکاهمقرارداشت.

»سامی جاسم« کیست و چگونه دستگیر شد؟
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پژوهشگران آلمانی، گروهی از نشانگرهای زیستی را برای تشخیص 
زوال عقل شناســایی کرده اند که می توانند طی یک آزمایش خون، 
این بیماری را حدود پنج ســال پیش از آغاز آن پیش بینی کنند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس، تشخیص به موقع زوال عقل 
می تواند راه را بــرای ارائه روش های موثر درمان و مدیریت بیماری 
هموار کند. یکی از مواردی که دانشــمندان برای یافتن نشانه های 
هشــداردهنده به آن مراجعه می کنند، خون اســت. یک پژوهش 
جدید، احتمال به کارگیری این راه حل را افزایش می دهد و گروهی 
از مولکول ها را به عنوان نشــانه هایی توصیف می کند که زوال عقل 
را دو تا پنج ســال پیش از آغاز آن مشخص می کنند و حتی شاید 

بتوانند اهداف جدیدی را برای درمان های پیشرفته ارائه دهند.

پژوهشــگران سوئیسی موفق شده اند پادتن جدیدی را کشف کنند که 
می تواند با کمک به سیستم ایمنی بدن، به مقابله با کروناویروس کمک 
کند.به گزارش ایسنا و به نقل از ردیت، پژوهشگران بخش ایمنی شناسی 
و آلرژی »بیمارستان دانشگاه لوزان«)CHUV( سوئیس، یک پادتن تازه 
کشــف شده را با استفاده از لنفوسیت های بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
ایزوله کردند. این پادتن، یکی از قوی ترین پادتن هایی به شــمار می رود 
که تاکنون در برابر کروناویروس شناسایی شده اند. ویژگی های ساختاری 
این پادتن نشان می دهد که به ناحیه ای متصل می شود که تحت جهش 
پروتئین خوشــه ای کروناویروس قرار نگرفته است.پادتن به واسطه این 
اتصال محکم، مانع اتصال پروتئین خوشه ای کروناویروس به سلول هایی 

می شود که گیرنده »ACE2« را بیان می کنند. 

یک مهندس ۸2 ساله ماشینی ساخته است که با استفاده از یک فناوری 
که از الکتریسیته برای متراکم کردن بخار آب از هوا استفاده می کند، آب 
را از هوا استخراج می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، یک مهندس 
۸2 ســاله اسپانیایی دستگاهی طراحی کرده است که می تواند آب را از 
هوا اســتخراج کند و به مردم مناطق دور افتاده، حتی در بیابان های بی 
آب و علف نیز کمک کند.کمبود آب یک مشکل بزرگ در سراسر جهان 
است. در حالی که دسترسی به آب پاک و آشامیدنی برای بسیاری از ما به 
راحتی باز کردن یک شیر است، اما بسیاری از مردم دنیا برای دسترسی 
به آب آشامیدنی باید کیلومترها راه بروند. حتی جوامع پیشرفته نیز به 
دلیل درگیری های سیاسی، بالیای طبیعی و یا حتی تغییرات آب و هوایی 

می توانند با مشکل ناگهانی کمبود آب آشامیدنی مواجه شوند.

 پیش بینی زوال عقل 5 سال 
زودتر

کشف یک پادتن قوی که می تواند 
با کروناویروس مقابله کند

 ساخت دستگاهی که 
از هوا آب می گیرد!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نفتی کردن مجسمه »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس در جریان 
تظاهرات فعاالن محیط زیست در لندن/ رویترز

رولزرویس کولینان زرهی با قیمت حدود 1 میلیون دالر!
نیازی به گفتن نیســت که رولزرویس کولینــان قیمت باالیی دارد. این خودرو حدود نیم میلیــون دالر می ارزد که با توجه به 
اســتانداردهای رولزرویس مشکل چندانی برای خریداران نخواهد داشــت؛ اما اگر به دنبال نسخه ای گران تر از کولینان هستید 
می توانید سری به شرکت کالسن بزنید که تقریباً ۱ میلیون دالر برای این خودرو درخواست می کند.البته که با پرداخت این مبلغ 
چیزهای زیادی را دریافت می کنید. کالســن لیست وسیعی از ویژگی های ایمنی را برای حفاظت ۳۶۰ درجه از این شاسی بلند 
گران قیمت ارائه کرده است.کالسن برای ایجاد حداکثر امنیت سطح حفاظت BR۶ ۱۰۶۳ CEN را برای کولینان تدارک دیده است. 
این خودرو دارای سیســتم اورلپ منحصربه فرد در تمامی درب ها بوده و کف خودرو نیز زرهی بوده و در برابر انفجار دو نارنجک 
دستی DM5۱ مقاوم است.کالسن از شیشه ضدگلوله چندالیه نیز استفاده کرده و محافظ بالستیک خودرو نیز شامل حفاظت از 
باتری و ماژول کنترل الکترونیک، لوالهای درب تقویت شده، ارتقای سیستم تعلیق و الستیک های ران فلت می باشد.کالسن در 
کابین نیز از متریال سطح باال استفاده کرده است. این کمپانی آلمانی بخش داخلی کولینان را بر اساس ذائقه مشتریان می سازد 

اما حداکثر تالش را برای حفظ وضعیت استوک بدنه به کار می بندد.

بازگشت نابغه سنگین وزن آمریکا به کشتی؟
دارنده مدال طالی المپیک  توکیو بر خالف آنکه چندی پیش اعالم شــد با خداحافظی زودهنگام از کشــتی وارد رشته کشتی نمایشی 
WWE شــده است، خواستار مبارزه با امیرحسین زارع در جریان دیدار دو تیم ایران و آمریکا شد.به گزارش ایسنا، گیبل دن استیوسن 

پدیده 2۱ ســاله کشــتی آمریکا که چندی پیش در المپیک توکیو با شکست عنوان دارانی مثل طاها آکگل و گنوپتریاشویلی موفق به 
کسب مدال طالی المپیک در سنگین وزن کشتی آزاد شده بود، چندی پیش پس از امضای قرارداد با سازمان آمریکایی WWE اعالم 
کرد، از این پس در رشته کشتی نمایشی سازمان WWE فعالیت خواهد کرد.وی حتی قید حضوردر رقابت های جهانی نروژ را زد تا کار 
برای دیگر مدعیان سنگین وزن برای کسب طالی جهان آسانتر شود.در جریان برگزاری رقابت های جهانی نروژ، روسای فدراسبون های 
کشتی ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند که در این دیدار موضوع برگزاری رقابت تیمی میان دو کشور در اسفند به میزبانی آمریکا 
قطعی شد.حال با توجه به قهرمانی امیرحسین زارع در رقابت های سنگین وزن قهرمانی جهان و قطعی شدن دیدار دو تیم ایران و آمریکا، 
گیبل دن استیوسن قصد حضور در این دیدار را دارد.این کشتی گیر آمریکایی در زیر پست شادی خاص امیرحسین زارع پس از کسب 

قهرمانی جهان که در حال تاجگذاری است، نوشت: به ایران بگویید زارع را بفرستد، دارم می رسم!

غم ز حد بگذشت، غم خوارم کجاست؟ای نسیم صبح دم، یارم کجاست؟
گر خبر داری، بگو دارم، کجاست؟وقت کارست، ای نسیم، از کار او

خواب رد چشمم نمی آید هب شب
رم کجاست؟ آن چراغ چشم بیدا باراه رفتم، ولی بارم کجاست؟رب رد او از ربای دیدنی دوستان آشفته و زارم، کجاست؟دوست گفت: آشفته گرد و زار باش نیستم آسوده از کارش دمی
یارب، آن، آسوده از کارم کجاست؟

پیشنهاد

چهره روز

سکوت قبر
ســکوت قبر با عنــوان فرعی کاوشــگری های کارآگاه 
اِرلندور ســیزدهمین کتاب از مجموعه ادبیات پلیســی 
امروز جهان است که از ســوی نشر قطره زیر نظر کاوه 
میرعباسی منتشر شــده اســت.آرنالدور ایندیرداسون 
برجســته ترین پلیسی نویس ایسلند اســت که پرسوناژ 
اصلی اکثر رمان هایش کارآگاه اِلندور اســت. کتاب های 
ایندیرداسون تاکنون به ۴۰ زبان ترجمه شده اند و جوایز 
متعددی برای او به ارمغان آورده اند. رمان سکوت قبر نیز 
برنده ی جایــزه ی بهترین رمان جنایی 2۰۰5 از انجمن 

نویسندگان انگلستان شده است.
در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است:

ســکوت قبر رمانی اســت نفس گیر، پرکشش و جذاب 
درباره ی جنایتی که سال ها پیش اتفاق افتاده، جنایتی ناشی از خشونت، جنون و سادیسم.از مجموعه 
ادبیات پلیسی امروز جهان قبال در کافه بوک کتاب شرلوک هولمز علیه دراکوال را نیز معرفی کرده ایم.

داستان رمان با اتفاق عجیبی در یک مهمانی آغاز می شود. اتفاقی که باور کردن آن بسیار سخت است. 
در جشن تولد پسری ۸ ساله و در میان سر و صدای زیاد، کودکی مشغول لیس زدن و جویدن یک تکه 
استخوان است. در آن شلوغی کسی توجه ای به این بچه ندارد تا اینکه مردی که دانشجوی پزشکی بود 
متوجه آن شد و بالفاصله فهمید که این تکه استخوان قسمتی از دنده ی انسان است!! با کمی تحقیق 
مادر خانواده متوجه می شود پسرش این تکه استخوان را )که فکر می کرد سنگ جالبی باشد( به خانه 
آورده است.همین موضوع پای کارآگاه الندور و همکارانش را به مسئله باز می کند. بعد از مشخص کردن 
مکانی که استخوان در آن پیدا شده بود متوجه می شوند که این تکه قسمتی از اسکلتی است که زمین 

دفن شده است. تحقیقات شروع می شود....

یوجین ِگلَِدستون اونیل
 Eugene Gladstone :یوجین ِگلَِدستون اونیل )به انگلیســی
O›Neill( )زاده ۱۶ اکتبــر ۱۸۸۸ - درگذشــته 2۷ نوامبر 
۱۹5۳( نمایشنامه نویس برجستهٔ آمریکایی بود که برندهٔ 
جایزهٔ ادبی نوبل در سال ۱۹۳۶ میالدی شد. خانواده اونیل 
ایرلندی بودند که به آمریکا مهاجرت کرده بودند؛ یوجین 
یکی از فرزندان این خانواده در ســال ۱۸۸۸ در هتلی در 
برادوی، که منطقه ای از شهر نیویورک و مرکز فعالیت های 
هنری و تماشــاخانه مهم آمریکاســت، متولد شد. پدرش 
هنرپیشه نمایشنامه های ساده و مردم پسند و در حد خود 
بازیگری سرشناس بود. وی در تروپ گروه نمایشی و سیار 
خود، اجرایی نمایشــی از داستان کنت مونت کریستو به 
صحنــه آورد که خود در آن نقــش اصلی را بازی می کرد. 
این نمایش با استقبال فراوانی روبه رو شد و در بیشتر شهرهای آمریکا بر روی صحنه رفت و بدین ترتیب 
سال های اولیه یوجین در سفر و خانه به دوشی گذشت. موقعیت ناپایدار خانواده سبب گردید که او را از هفت 
تا سیزده سالگی به مدارس شبانه روزی بسپارند و به طوری که درباره اش نوشته اند، او و برادرش ادموند از آغاز 
زندگی خود تا جوانی با تئاتر، انزوا، سفر، خیال پردازی دمساز و عجین شده بودند. یوجین که به قول خودش 
پیوسته در جستجوی )شناخت شخصیت انسان( و معنای زندگی بوده، از سال های ۱۹۰۹ تا ۱۹۱2 در نقاط 
دوردست و خطرناک به سیر و سفر پرداخته، به مشاغل عجیبی چون جاشویی کشتی های قاره پیما، استخراج 
طال از معادن هندوراس در آمریکای التین و … خبرنگاری روزنامه ها دست یازیده است. اونیل سه بار ازدواج 
کرده بود و هنگامی که یوجین دوم پسر و ثمره اولین ازدواج او، دست به خودکشی زد، وی نیز به نوشتن این 
نمایشنامه سرگذشت نگارانه، دست یازید و هنگام نوشتن آن، به قول همسر سومش؛ همیشه در حال گریستن 

بود. در سال ۱۹5۳، اونیل پس از نوشتن بیش از سی نمایشنامه، در زمستان سرد شهر بوستون در گذشت.

فرهنگ

»قهرمان« به همراه فیلم ژاپنی 
»ماشین من بران« هر کدام با 
نامزدی در ۴ شــاخه، پیشتاز 
نامزدهــای چهاردهمین دوره 
جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک 
شدند.به گزارش ایسنا، فهرست 
نامزدهــای چهاردهمین دوره 
جوایز ســینمایی آسیاپاسیفیک اعالم شــد و فیلم »قهرمان« ساخته فرهادی موفق به کسب 
نامزدی در چهار شــاخه بهتریــن فیلم، کارگردانی، فیلمنامه و همچنیــن بهترین بازیگر مرد 
)امیر جدیدی( شــد. فیلم ژاپنی »ماشــین من را بران« به کارگردانی »ریوسوکه هاماگوچی« 
که به همراه »قهرمان« دیگر برگزیده جشــنواره فیلم کن بود نیز در چهار شاخه بهترین فیلم، 
کارگردانی، فیلمنامه و همچنین بهترین بازیگر نقش اصلی مرد نامزد کســب جایزه شــناخته 
شــده  است. در شاخه بهترین فیلم این جوایز سینمایی،  »شیطان وجود ندارد« به کارگردانی 
محمد رســول اُف از ایران، »شب دانستن هیچ چیز« ساخته »پایال کاپادیا« از هند و »مداد« 
ســاخته »ناتالیا نازارووا« از روســیه نیز نامزد کسب جایزه هستند. نســیم احمدپور و شهرام 
مکری نیز برای »جنایت بی دقت« دیگر نماینده ســینمای ایران در شــاخه بهترین فیلمنامه 
جوایز آسیاپاسیفیک هستند و فیلم سینمایی »وقت جیغ انارها« ساخته گراناز موسوی نیز در 
بخش بهترین فیلم بلند جوانان با آثاری از کشورهای کره جنوبی، ترکیه، ژاپن و یک محصول 
مشــترک عراق، امارات و عربستان رقابت می کند.سینمای ایران و ژاپن هر کدام با ۷ نامزدی، 
بیشترین تعداد نامزدی را در جوایز آسیاپاسیفیک امسال به نام خود ثبت کردند.مراسم پایانی 
چهاردمین دوره جوایز ســینمایی آسیاپاســیفیک روز ۱۱ نوامبر )2۰ آبان( در استرالیا برگزار 

می شود.

ایران نامزد 7 جایزه آسیاپاسیفیک شد
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