امیر سیاری در حرم امام(ره):

پوزه هر دشمنی را به خاک میکوبیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :اخالق و معنویت یکی از ویژگیهای ارتش جمهوری اســامی ایران اســت که با پشــتیبانی این ویژگیها ،در برابر هر
دشمنی ایستاده و پوزه آن را به خاک میکوبد.به گزارش خبرنگار مهر ،امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در آیین تجدید میثاق
با آرمانهای امام راحل اظهار داشت :بیست و چهارم مهرماه سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش جمهوری اسالمی ایران به همه کارکنان این
سازمان تبریک عرض میکنم.وی افزود :جمله مهم امام خمینی در خصوص رسالت سازمان عقیدتی سیاسی ارتش این است که کار عقیدتی سیاسی نزدیک
کردن دلها به سوی پروردگار است .این جمله جای تفکر دارد و ما باید با بصیرت و معنویت این نگاه عمیق حضرت امام...
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در نیمه نخست  ۱۴۰۰اتفاق افتاد؛

رشد  ۴۰درصدی تجارت با اوراسیا

طحاننظیف در نشست خبری:

5

فرمول جدید افزایش حقوق ۱۴۰۱

از  ۱۰تا باالی  ۳۰درصد

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتماال از
 ۱۰تا باالی  ۳۰درصد خواهد بود.به گزارش ایسنا ،در بخشنامه بودجه سال  ۱۴۰۱دستگاههای دولتی مکلف
شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط  ۱۰درصد در نظر بگیرند که اعالم این میزان با توجه
به شرایط تورمی با واکنشهایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.اما اینکه جریان افزایش حقوق
کارکنان در ســال آینده به چه صورتی اســت ،در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق
توســعه ملی از میرکاظمی – رئیس ســازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار گرفت و وی در پاسخ به ایسنا
توضیحاتی ارائه کرد.

3

معاون دبیرکل خانه کارگر ایران؛

کرونا  ۹۰۰هزار کارگر را در کشور بیکار کرد
3

اولین گام برای اجرای جهش تولید مسکن برداشته شد

تامین  ۷هزار هکتار زمین  ۹۹ساله
3

بازار خودرو هم در انتظار مذاکرات وین
5

عزم دولت سیزدهم برای ارتقای جایگاه بورس
در اقتصاد کشور
اقدامات اخیر برای ســازماندهی بازار سرمایه مانند برخورد با متخلفان ماینینگ در بورس تهران ،تغییرات
مدیریتی در شورای عالی بورس و سازمان بورس و تاکید بر جلوگیری از قیمتگذاری دستوری و رفع انحصار،
نشاندهنده عزم جدی دولت سیزدهم برای تقویت بورس و ارتقای جایگاه این بازار در اقتصاد کشور است.
به گزارش ایرنا ،معامالت بورس در هفتههای گذشته ،روند پرنوسانی را تجربه می کرد که باعث بی اعتمادی
سهامداران نیز شده بود ،اما با انجام برخی اقدامات از طرف دولت سیزدهم که مهم ترین آنها ،تغییر شورای
عالی بورس و رییس سازمان بورس بود ،فضای مثبتی بر معامالت حاکم شد به طوری که پس از چند روز
افت ســنگین ،دیروز شاخص بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد.شاخص بورس در ساعت نخستین آغاز
معامالت دیروز بیش از  ۲۷هزار واحد افزایش یافت که حاکی از بازگشت تدریجی اعتماد سهامداران به بازار
سرمایه است.در روزهای گذشته ،شاهد شکل گیری صف های فروش سهام و حتی خروج نقدینگی از بورس
بودیم که زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می شد ،اما آشتی دوباره سهامداران با بورس می تواند
این روند را تغییر داده و جایگاه بورس در اقتصاد را تقویت کند.با توجه به اهمیت بورس ،دولت از نخستین
روزهای فعالیت خود توجه ویژهای را به ســمت بازار سرمایه داشت و بارها اقدامات مختلفی را جهت بهبود
جایگاه این بازار در میان دیگر بازارها در دستور کار قرار داد.
تصمیمات جدید دولت در حوزه بازار سرمایه
به دنبال حمایتهای صورتگرفته از سوی ارکان دولت نسبت به معامالت بورس« ،سید احسان خاندوزی»
هفته گذشــته در صفحه شــخصی خود در شبکه اجتماعی «توییتر» نوشــت :انتخاب اعضای متخصص و
خوشنام برای «شورای عالی بورس» مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه است.وزیر امور اقتصادی و دارایی
همچنین در این توییتر از دســتور کار قرار گرفتن اقداماتی مانند توسعه نهادها ،رفع انحصار ،بهرهگیری از
ابزارهای جدید ،تقویت بازار اولیه ،مقابله با قیمتگذاری دستوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام خبر
داد که این موضوع می تواند از دیدگاه کارشناســان بازار ســرمایه ،خوشبینی های زیادی را در بین فعاالن
بازار نسبت به توجه دوباره دولت به این بازار ایجاد کند.
ت جدی دولت
تقویت بازار سرمایه ،اولوی 
حمایت از بورس تنها به مجموعه وزارت اقتصاد ،محدود نشــد بلکه سایر ارکان دولت نیز حمایت از بورس
پرداختند .در این راســتا« ،محســن رضایی» ،معاون اقتصادی رئیس جمهــوری در دیدار با اعضای جدید
شورایعالی بورس به اهمیت بازار سرمایه برای دولت و شخص رییس جمهوری تاکید کرد و گفت :دولت به
تقویت بازار ســرمایه کمک می کند و از سرمایهگذاران خرد حمایت خواهد کرد .باید از تجارب قبلی درس
بگیریم و اجازه ندهیم رویدادهای تلخ گذشــته دوباره تکرار شــوند.وی با بیان اینکه تا  ١٠سال گذشته ۹۰
درصد تامین ســرمایه برای اقدامات و پروژهها از سوی بانک ها و  ١٠درصد را بازار سرمایه تامین می کرد،
افزود :امروز سهم بازار سرمایه به  ۲۰درصد افزایش یافته ولی این سهم هنوز رقم ایدهآلی نیست و با توجه به
ظرفیت باالی فعالیتهای اقتصادی در کشور امکان افزایش آن تا  ۴۰درصد امکان پذیر است.رضایی هدف
گذاری اعضای جدید شورایعالی بورس را افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژههای بزرگ باشد
عنوان کرد و گفت :اولین شرط تحقق این هدف ترمیم و تقویت اعتماد مردم به بازار سرمایه است ،تقویت بازار
سرمایه از سیاستها و اولویتهای جدی رئیس جمهور و دولت است تا از این طریق اعتماد مردم به این بازار
و ابزار مناسب سرمایهگذاری ،ترمیم شود.وی گفت :گاهی الزم است سرمایهگذاران خرد نیز در هیات مدیرهها
نماینده داشته باشند ،چرا که شاید از منافع آنان در برابر سرمایهگذاران کالن دفاع مناسبی انجام نشود.
نیاز به مقابله با قیمتگذاری دستوری
صحبت های مطرح شــده از سوی مقامات دولت سیزدهم در کنار نگاه مثبت فعاالن بازار نسبت به اعضای
جدید شــورای عالی بورس ،ســرمایه گذاران حاضر در بورس را امیدوار به بازگشت روزهای مثبت در بازار
ســرمایه کرد که در این میان برخی از فعاالن بازار تاثیر مثبت ســخنان اخیر وزیر اقتصاد و دارایی بر بازار
ســرمایه را منوط به انجام برخی از شــرایط میدانند«.عباس آرگون» ،نایب رییس کمیســیون بازار پول و
ســرمایه اتاق بازرگانی تهران دیروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تاثیر اجرای اقداماتی
مانند جلوگیری از قیمت گذاری دســتوری بر روند بازار سرمایه اشاره کرد و گفت :حمایتهای مطرح شده
از ســوی وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اقتصادی رییس جمهوری ،حکایــت از اجرای اقداماتی قابل اثر در
معامالت بازار سرمایه دارد.

گزارشی از جزئیات محکومیت پرونده اخالل گران ارزی سال ۹۶

سیف به  ،۱۰عراقچی به  ۸و آقاخانی به  ۱۳سال حبس
محکوم شدند
ســخنگوی قوه قضاییــه گفت :ولی اهلل ســیف
به تحمل  ۱۰ســال ،احمد عراقچی به  ۸ســال و
ساالر آقا خانی به  ۱۳سال حبس محکوم شدند.به
گزارش ایسنا ،مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد:
رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی ،احمد
عراقچی و ســاالر آقاخانــی در رابطه با برهم زدن
نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشــور و
همچنین برخی سوء مدیریتها صادر شد.
سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به
اخالل در بازار ارز شد
از اواســط سال  ۹۶که نشانههای نوسانات بازار ارز
مشخص میشود ،احمد عراقچی ،معاون ارزی وقت
بانک مرکزی که تازه به این ســمت منصوب شده
بوده بــا هماهنگی رئیس بانــک مرکزی تصمیم
میگیرند برای مدیریت بازار آشــفته ارز به جای
اقدامــات تخصصی و علمی ،مقادیــری ارز را به
صورت محرمانه و غیر رســمی به بازار قاچاق وارد
کنند تا بتواند قیمتهــا را کنترل نمایند.در این
مقطــع میثم خدایی مشــاور دفتر رئیس جمهور
وقت ،فــردی به نام ســاالر آقاخانــی را که یک
جوان متولد  ۷۰و بی تجربه در این زمینه اســت
به عراقچی معرفی میکند ،تا مســئولیت فروش
ارز در بازار غیر رســمی را بــه صورت محرمانه بر
عهده بگیرد.
بعدها معلوم میشود خدایی برای انجام این
کار رشــوهای کالن از آقاخانی گرفته بوده
است
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی
شده و اصطالحا مشغول انجام معامالت فردایی در
بازار غیر رســمی ارز میشود که توسط خود بانک
مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعالم شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار ۲۰ ،میلیون
درهم در حســاب بانک مرکزی به عنوان سپرده و
تضمین قرار میدهد که بعد از  ۲هفته این سپرده
هم با دستور عراقچی به او بازگردانده میشود!بدین
ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته
با اطالع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده ،در هر

مرحله بین  ۵تا  ۸میلیون دالر از منابع ارزشــمند
ارزی کشــور ،به آقاخانی داده میشده و این روند
مجموعا تا  ۲۸مرحله ادامه پیدا میکند.
پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت
ارز هیــچ کمکی نمیکند بلکــه باعث قاچاق بی
رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰
میلیون دالر و  ۲۰میلیون یورو از منابع ارزی کشور
میشودآقاخانی نه تنها در یک اقدام کامال انحصار
طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را
به جای توزیع در میان حدود  ۶۰۰صرافی رسمی
در کشــور تنها به  ۱۵صرافی میداده است ،بلکه
بخــش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دالالن و
قاچاقچیــان میریخته و در این بین مصرف کننده
واقعی بازار ارز هیچ بهرهای از این ســرمایه کشور
نمیبرده اســتبانک مرکزی نیز علیرغم اطالع از
نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی ،هیچ اقدامی صورت
نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی
میکرده اســت.آقا خانی در  ۲۸مرحلــه ارز را از
بانک مرکزی دریافت میکند که فقط در  ۶مرحله
عوامل نظارتی حضور داشــتند و در سایر مراحل
تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمیشــده
و تمام فرآینــد از قیمت گذاری ،تحویل ،فروش و
تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش
بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و سایر
مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.نکته
عجیب دیگر این که ،بعد از دســتگیری آقاخانی،
بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی میزند
و خواهان آزادی او میشــود .در آن نامه به مراجع
قضایی اطالعات غلط داده میشود و بانک مرکزی
تالش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم
کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
در نهایت  ۱۳مردادماه ســال  ۹۸بود که نخستین
جلســه دادگاه رســیدگی به پرونــده اخاللگران
ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شــعبه دوم
دادگاه ویژه مفاســد اقتصادی برگزار شد .پس از
انجام رســیدگیها و فرایندهــای قضایی ،دادگاه
در خصــوص متهمان پرونــده فوقالذکر اقدام به

صدور رای کرد.رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل
 ۱۰ســال ،احمد عراقچی به  ۸ســال و ساالر آقا
خانی به  ۱۳ســال حبس محکوم شدندذبیح اهلل
خداییان ســخنگوی قوه قضاییه دیروز (بیست و
چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعالم
کرد:متهم ردیف اول ،ولیاهلل ســیف ،رئیس وقت
بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار
ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر
قانونی ارز به میزان  ۱۵۹میلیون و  ۸۰۰هزار دالر
و  ۲۰میلیون و  ۵۰۰هزار یورو و همچنین اهمال
و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود ،به تحمل
 ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم ،سید احمد عراقچی ،معاون وقت
ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات ب ه تحمل
هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده
متهم ردیف سوم ،ساالر آقاخانی متهم به خرید و
فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشــوه
به میثم خدایی ،کارمند نهاد ریاســت جمهوری
وقت و سید رسول ســجاد مدیر وقت بینالملل
معاونــت ارزی بانک مرکزی ،بهتحمل  ۱۳ســال
حبس محکوم شده.میثم خدایی از دیگر متهمین
این پرونده نیز به اتهام دریافت رشــوه و مشارکت
در خریــد و فروش غیر قانونــی ارز بهتحمل پنج
ســال حبس تعزیــری و پرداخت جــزای نقدی
معــادل قیمت وجه ماخــوذه و انفصــال دائم از
خدمات دولتی محکوم گردید.سید رسول سجاد،
مدیر وقت بینالملــل معاونت ارزی بانک مرکزی
نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به
اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و
تحمل هفت سال و هفت ماه حبس
اخذ رشوه به
ِ
تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقالم
دریافتــی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم
شده اســتاین پرونده در مجموع  ۱۰متهم داشته
که در میــان آنها برخی دیگــر از مدیران بانک
مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده
اند ،ضمن آنکه برخی از این متهمین ،پروندههای
دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع
قضائی استشایان ذکر است احکام صادر شده برای
این محکومین قطعی و الزم االجرا است.

ادامه همکاری آمریکا با کره جنوبی درباره داراییهای بلوکه ایران
وزیر دارایی کره جنوبی و آمریکا توافق کردند تا در زمینه داراییهای بلوکه شده ایران در سئول همکاری کنند.به گزارش فارس ،روزنامه یونهاپ نوشت:
وزیر دارایی کره جنوبی و آمریکا توافق کردند تا در زمینه داراییهای بلوکه شــده ایران در ســئول همکاری کنند.در این دیدار ،وزیر دارایی کره جنوبی،
نگرانی خود در مورد درخواست آمریکا از تولیدکنندگان تراشه کرهای برای به اشتراک گذاشتن اطالعات در مورد زنجیره های تأمین آنها را به جانت یلن
وزیر خزانه داری این کشور ابراز کرد.وزارت بازرگانی آمریکا اخیرا ً از تولیدکنندگان تراشه جهانی ،از جمله شرکت سامسونگ الکترونیک خواسته است تا
اطالعات مربوط به ذخایر ،تقاضا و سایر جزئیات را به منظور «افزایش اعتماد و شفافیت در زنجیره تامین» به اشتراک بگذارند.در این دیدار همچنین ،این
دو مقام کرهای و آمریکایی توافق کردند تا به همکاری در زمینه داراییهای بلوکه شــده ایران در ســئول ادامه دهند.کره جنوبی به دنبال استفاده از یک
کانال سوئیسی با حمایت آمریکا در جهت استفاده از بخشی از پول برای فروش اقالم بشردوستانه شرکتهای سوئیسی به ایران است.به گزارش فارس،
بدهی کره جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی در دو بانک این کشور ،مجموعاً به ارزش هفت میلیارد دالر است که از سپتامبر  ۲۰۱۸میالدی
(شهریورماه  )۱۳۹۷به بهانه تحریمهای آمریکا پرداخت نشده است .از آن زمان تاکنون سفرهایی بین مقامات دو کشور انجام و رایزنیهایی صورت گرفت
که آخرین سفر در این خصوص در سطح نخستوزیر کره جنوبی انجام شد ،ولی عم ً
ال پس از آن هم هیچ تحولی رخ نداد.

شورای نگهبان به طرح «ساماندهی
خودرو» ایراد گرفت
سخنگوی شورای نگهبان گفت :اعضای شورای نگهبان نسبت به طرح
ساماندهی خودرو چند ابهام داشــتند که مجلس باید این ابهامات را
مرتفع کند.به گزارش خبرنگار مهر ،هادی طحان نظیف دیروز (شنبه
 ۲۴مهر ماه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ،گفت :در وهله اول
الزم است انفجار تروریستی روز گذشته در قندهار افغانستان را تسلیت
عرض کنم.وی افزود :طرح جهش تولید مســکن مورد تایید شــورای
نگهبان قرار گرفت و ابالغ شــد .امیدوارم اجرای دقیق این قانون یکی
از دغدغههای مردم و جوانان را مرتفع کند.ســخنگوی شورای نگهبان
بیان کرد :اعضای شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی خودرو چند
ابهام داشتند که مجلس باید این ابهامات را مرتفع کند .ابهامات شورای
نگهبان درباره این مصوبه دو یا سه مورد است.طحان نظیف تصریح کرد:
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام هم ایراداتی
را به این طرح وارد کرده اســت که اگر همه این ایرادات برطرف شود،
ما اشکالی به مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو نداریم.وی
گفــت :طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تاکنون چند بار بین
مجلس و شــورای نگهبان در رفت و آمد بوده است که همه اشکاالت
قبلی مرتفع شده و فقط دو ابهام نسبت به این مصوبه باقی مانده است
که پس از رفع این ایرادات ،شــورای نگهبان نظر خود را اعالم میکند.
ســخنگوی شورای نگهبان اظهار داشــت :امروز نیز پنجمین سالگرد
ابالغ سیاســتهای کلی انتخابات از ســوی مقام معظم رهبری است.
دســتگاههای مختلفی مخاطب این سیاستها بودند و شورای نگهبان
به سهم خودش اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.طحاننظیف
ادامه داد :در سیاستهای کلی انتخابات آمده است که نظام انتخاباتی
ما با اشکاالتی مواجه است و در سیاستهای کلی انتخابات راهکارهایی
هم آمده اســت اما متاســفانه برآیند و خروجی کلی اقدامات صورت
گرفته ،مطلوب نبوده است .البته تالشهایی انجام شده است.وی بیان
کرد :برای مثال در سیاستهای کلی انتخابات آمده است که باید قوانین
به نحوی اصالح شــوند که حداکثر شــناخت مردم از نامزدها وجود
داشته باشــد و بر مبنای سیاستهای کلی انتخابات باید شفافسازی
در هزینههای انتخاباتی نامزدها وجود داشــته باشد.سخنگوی شورای
نگهبان گفت :امیدوارم با نگاه مثبتی که در دولت و مجلس میبینیم،
اتفاقات بهتری بیفتد تا در انتخابات بعدی این اصالحات انجام شــود
و قوانیــن انتخاباتی ما نزدیک به سیاســتهای کلی انتخابات شــود.
طحاننظیف افزود :درباره اصالح طرح رســیدگی به دارایی مقامات و
مسئوالن هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده
است و تا مصوبهای به تصویب نرسد ،شورای نگهبان نمیتواند اعالم نظر
کند.وی گفت :مصوبه فعلی که الزماالجرا است ،مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام است .اگر مصوبهای برخالف شرع مقدس و قانون اساسی
نباشد ،شورای نگهبان آن را تایید میکند .البته هنوز مجلس مصوبهای
نداشته است.سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت :نسبت به دارایی
مقامات و مسئوالن ،شورای نگهبان جزو اولین نهادهایی بود که اعضای
آن داراییها و اموال خود را ثبت کردند.طحاننظیف در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا امکان دارد محدودیتهایی برای اعالم نظر سیاسی
اعضای شورای نگهبان در نظر گرفته شود ،گفت :مواضع شورای نگهبان
توسط سخنگوی این شورا اعالم میشود .البته ممکن است دیگر اعضا
هم نظرات کارشناسی خود را درباره موضوعات مختلف اعالم کنند که
موضع شــورای نگهبان نباید تلقی شود.وی ادامه داد :نه مجلس برای
تصویب قانونی با شورای نگهبان هماهنگ میکند و نه شورای نگهبان
برای بررســی مصوبات با مجلس هماهنگ میکند .البته این مســئله
نافی برگزاری جلســات مشترک بین مجلس و شورای نگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام
به برخی از مصوبات مجلس ،گفت :این ورود غیرقانونی نیست .مجمع
تشخیص مصلحت نظام وظایف گوناگونی دارد .گاهی اوقات آنان برای
برطرف کردن اختالفات بین شــورای نگهبان و مجلس ورود میکنند.
طحاننظیف گفت :اما یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،نظارت اســت که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام وظیفه نظارت بر حســن اجرای سیاستهای کلی نظام را دارد و
کار این هیئت قانونی است .رئیس مجلس از زمان اعالم وصول طرحها
و لوایح باید یک نســخه هم برای آنان ارسال کند و باید نقطه نظرات
آنان هم اتخاذ شــود.وی ادامه داد :در مجلــس یازدهم از همان ابتدا،
اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری ،مجلس و شوراها در دستور
کار قرار گرفته اســت .باالخره بعد از  ۵سال از ابالغ سیاستهای کلی
انتخابــات ما باید تجلی آن سیاســتها را در اصالح قوانین انتخاباتی
ببینیم.سخنگوی شــورای نگهبان تاکید کرد :ما در شورا این آمادگی
را داریم تا تمام ظرفیتهای کارشناســی حقوقی ،مشورتی و نظارتی
خودمان را برای تحقق سیاستهای کلی انتخابات به کار بگیریم و آماده
همکاری با مجلس و دولت در این خصوص هستیمطحاننظیف گفت:
تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسالمی است و ما نمیتوانیم به
مجلس بگوییم که چه تفسیری داشته باشد .ما در نهایت مصوبه مجلس
شورای اسالمی را مورد بررسی قرار میدهیم.وی درباره مصوبه تسهیل
صدور مجوزهای کســب و کار و البی برخی از افراد در مشاغل مختلف
برای رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان ،گفت :هنوز بررسی شورای
نگهبان درباره مصوبه آغاز نشــده است .ســوابق شورای نگهبان کام ًال
نشان میدهد که ما تحت تأثیر هیچ گونه فشاری در بررسی مصوبات
قرار نمیگیریم و برای ما فقط انطباق مصوبات با قانون اساسی و شرع
مقدس اســام مورد توجه قرار میگیرد.سخنگوی شورای نگهبان در
واکنش به ســوالی مبنی بر اینکه در رسانهها اخیرا ً اعالم شد که علی
الریجانی از بررسی سند همکاری ایران و چین انصراف داده است و آیا
این موضوع به ردصالحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری ربط دارد
یا خیر ،ادامه داد :بنده هم این مطلب را در رســانهها خواندم و تعجب
کردم.طحاننظیف درباره نظر شورای نگهبان پیرامون طرح صیانت از
حقوق کاربران در فضای مجازی ،تصریح کرد :باید صبر کنیم و ببینیم
که مصوبه مجلس در نهایت چه خواهد بود .اگر مصوبه برخالف قانون و
شرع باشد ،شورای نگهبان حتماً بدون هیچ گونه مالحظهای نظر نهایی
خود را میدهد .امیدواریم که نمایندگان مجلس شــورای اســامی با
بلندنظری این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
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گزیده خبر
رئیسی:

بازگشاییها با برنامهریزی باشد تا سالمت
مردم به خطر نیفتد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه واکسیناسیون عمومی باید با قوت ادامه یابد ،گفت:
دانشگاهیان و صاحبان تریبون در ترغیب و تشویق مردم به رعایت شیوهنامههای
بهداشــتی و واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا نقش بسزایی دارند.به گزارش
تســنیم ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور دیروز شنبه در جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا با اشاره به دستاوردهای مهم در تولید و واردات واکسن کرونا،
گفت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باید از واکسن تولید شرکتهای
ت آنان با کیفیت الزم به بازار عرضه شــود.وی با
داخلی حمایت کند تا محصوال 
قدردانی از کشــورهایی که در ارسال واکسن به ایران همکاری میکنند ،گفت:
از همه کشــورهایی که واکسن ارســال کردهاند بهویژه از کشور چین صمیمانه
قدردانی میکنم و معتقدم اینگونه همکاریهای انساندوستانه همواره باید بین
کشــورهای دوست و منطقه ادامه پیدا کند.رئیسجمهور با بیان اینکه ادامه راه
مقابله با بیماری کرونا نیازمند تدوین نقشهراه جامع است ،گفت :در این نقشهراه
باید همه موارد بهداشتی ،اجتماعی ،اقتصادی و درمانی به طور دقیق لحاظ شود
تا با روشن کردن وضع آینده ،ما را از اقدامات انفعالی در برابر شیوع بیماری خارج
کند.رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه واکسیناسیون از راههای پیشگیری است اما
کافی نیست ،گفت :عادیانگاری میتواند تبعات خطرناکی داشته باشد بنابراین از
مردم تقاضا میکنم در کنار واکسیناسیون ،شیوهنامههای بهداشتی را هم با دقت
رعایت کنند.وی با اشاره به لزوم رعایت کامل اصول بهداشتی در روند بازگشایی
مدارس ،دانشگاهها ،ورزشگاهها و نماز جمعه ،گفت :مسئوالن مربوطه در روند این
بازگشاییها باید برنامهریزیها و نظارتهای الزم را انجام دهند تا سالمت مردم
به خطر نیفتد.رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت اقنا ع افکار عمومی و اطالع رسانی
به موقع و دقیق در زمینه بیماری کرونا ،گفت :سیاســت ما در این مورد اقناعی
اســت نه اجباری و بر این باور هستیم که با تبیین و روشنگری میتوان اعتماد
مردم را جلب و آنان را همراه کرد.رئیسی همچنین پاسخگویی به شبهات مطرح
در فضای مجازی درباره درمان کرونا را ضروری دانســت و گفت :دانشــگاههای
علوم پزشکی باید بخشــی را برای پاسخ علمی و منطقی به شبهاتی که مطرح
میشــود ،اختصاص دهند.وی با تاکید مجدد بر کنترل دقیق ورود و خروج در
مرزها و فرودگاههای بین المللی کشور ،اظهار داشت :استانداران استانهای مرزی
و مسئوالن مربوطه باید ورود و خروج از کشور را به دقت کنترل کنند و ورود به
کشور حتما با واکسیناسیون همراه باشد.رئیسجمهور با اشاره به اینکه کاهش
محدودیتهای کرونایی باید با ضوابط همراه باشــد ،گفت :سیر نزولی بیماری با
اجرای طرح شــهید سلیمانی ،آموزش عمومی و رعایت شیوهنامههای بهداشتی
از شــرایط کاهش محدودیتها است که باید به آنها توجه شود.رئیسی توجه به
آموزش عمومی را در کنار اطالعرسانی دقیق و مستمر ضروری دانست و گفت:
دانشــگاهیان و صاحبان تریبون نقش مهمی در این زمینــه دارند و در زمینه
اثربخشی واکسن ،الزم است مراکز علمی و دانشگاهی به طور مستمر رصد علمی
و پژوهشی کنند؛ چرا که اقدامات آینده منوط به نتایج این پژوهشها است.وی
همچنین با قدردانی از همکاریهای گسترده و سازنده ناجا با ستاد ملی مقابله
با کرونا گفت :نیروی انتظامی اقدامات انتظامی ،امنیتی و اجتماعی سازندهای در
سراسر کشور دارد و همکاریهای مفیدی با ستاد ملی مقابله با کرونا دارد که از
تالش همه این عزیزان قدردانی میکنم.

تأکید وزرای امور خارجه ایران و چین بر
عملیاتی کردن توافق  ۲۵ساله
وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در گفتگویی
تلفنی بر اهتمام دو کشــور برای عملیاتی کردن توافق راهبردی  ۲۵ساله تأکید
کردند.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تســنیم ،حسین امیرعبداللهیان و
وانگ یی وزرای امور خارجه جمهوری اســامی ایــران و جمهوری خلق چین
طــی تماس تلفنی آخرین وضعیت مناســبات دوجانبه و تحوالت منطقه ای و
بین المللی را مورد بررســی قرار دادند.وزیر امورخارجه کشــورمان ضمن مرور
آخرین وضعیت مناســبات دوجانبه و تاکید ویژه بر ضرورت عملیاتی ســاختن
برنامه جامع همکاری  25ساله ،از همراهی ارزشمند چین در تامین واکسن مورد
نیاز کشورمان تقدیر کرد و در خصوص آخرین وضعیت برجام با همتای چینی
تبادل نظر نمود.وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق
چین نیز در این تماس تلفنی بر موضع پکن مبنی بر ضرورت بازگشــت کامل
همه طرف ها به تعهدات برجامی تاکید و از مواضع جمهوری اســامی ایران در
این خصوص تقدیر نمود.وزیر امور خارجه چین ضمن استقبال از آغاز گفتگوهای
جمهوری اســامی ایران و طرف اروپایی ،تاکید کرد به همکاران خود ماموریت
داده است در تماس با همتایانشان در وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران،
مشورتهای نزدیک دو کشور در این خصوص تداوم یابد.وزیر امور خارجه چین با
اعالم آمادگی پکن برای عملیاتی نمودن سند همکاری  25ساله ،بر تعهد پکن
به ادامه همکاری ها با تهران برای مهار کرونا و تامین واکســن مورد نیاز به هر
میزان و تا هر زمان که تهران درخواست داشته باشد ،تاکید نمود.وزیر امورخارجه
چین در این گفتگوی تلفنی تاکید نمود اراده رهبران دو کشــور ،گسترش همه
جانبه روابط دوجانبه اســت و لذا پکن همانند گذشــته به همکاری و رایزنی با
جمهوری اسالمی ایران در همه سطوح از جمله همکاری متقابل در سازمان های
منطقه ای و بین المللی ادامه خواهد داد.امیرعبداللهیان ضمن راهبردی خواندن
روابط دو کشــور ،بر اهتمام جدی تهران جهت پیگیری توافقات رییس جمهور
شــی جین پینگ و آیت اهلل رییسی در تماس تلفنی اخیر طرفین و همچنین
اجرای کامل سند همکاری های  25ساله دو کشور تاکید کرد.وزیر امور خارجه
کشورمان همچنین در پی آغاز گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپایی که روز قبل
در سطح معاون سیاسی وزیر امورخارجه و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی
اتحادیه اروپا صورت گرفت ،ضمن تشریح ابعاد گفتگوهای صورت گرفته و تبیین
سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر ضرورت رفع موثر و کامل تحریم
های یکجانبه و غیرقانونی رژیم امریکا ،از بی عملی سه کشور اروپایی انتقاد نمود.
امیر عبداللهیان تاکید نمود البته گفتگوها در مسیر مثبت و سازندهای آغاز شده
است که این امر مورد تایید دو طرف در پایان گفتگوهای دیروز قرار گرفت و لذا
توافق شد گفتگوها طی دو هفته آینده در همین سطح در بروکسل ادامه یابد.
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امیر سیاری در حرم امام(ره):

پوزه هر دشمنی را به خاک میکوبیم

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :اخالق و معنویت یکی از
ویژگیهای ارتش جمهوری اسالمی ایران است که با پشتیبانی
این ویژگیها ،در برابر هر دشــمنی ایســتاده و پوزه آن را به
خاک میکوبد.به گزارش خبرنــگار مهر ،امیر دریادار حبیب
اهلل ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتــش در آیین تجدید
میثاق با آرمانهای امام راحل اظهار داشــت :بیست و چهارم
مهرماه ســالروز تشکیل ســازمان عقیدتی سیاسی در ارتش
جمهوری اسالمی ایران به همه کارکنان این سازمان تبریک
عرض میکنم.وی افزود :جمله مهم امام خمینی در خصوص
رسالت ســازمان عقیدتی سیاســی ارتش این است که کار
عقیدتی سیاسی نزدیک کردن دلها به سوی پروردگار است.
ایــن جمله جای تفکر دارد و ما باید با بصیرت و معنویت این
نگاه عمیق حضرت امام را به منصه ظهور برسانیم.وی با اشاره
به مولفههای تــوان رزم گفت :توان رزم مولفههای فیزیکی و
غیرفیزیکــی را در بر میگیرد که انتهــای این مولفه ها ما را
به توان بازدارندگی میرساند.امیر سیاری برخورداری از توپ،
تانک ،ناو ،جنگنده ،زیردریایی و تجهیزات زمینی و هوایی را
از مولفههــای فیزیکی قدرت عنوان کرد و ادامه داد :آموزش،
انضبــاط و… از مولفههای غیرفیزیکی قدرت هســتند.وی با
اشاره به اینکه مولفههای برتر ساز قدرت نیز از دیگر مولفههای
ایجاد قدرت هستند؛ افزود :همین مولفههای برتر ساز همچون
بصیرت ،ایمان به خدا ،معنویت گرایی و روحیه سلحشــوری
بودند که در  ۸ســال دفاع مقدس موجبــات پیروزی ما در
برابر ارتش بعثی تا بن دندان مسلح شد.وی با اشاره به اینکه
برخورداری از نیروی انسانی کیفی یکی از مهمترین مولفههای

فیزیکی قدرت محســوب میشود افزود :نیروی انسانی کیفی
میتواند یک سازمان را رشد و ارتقا دهد .نیروی انسانی کیفی
و ارزشمند نیروی انســانی است که میتواند تجهیزات بومی
بسازد و خود را برای انجام مأموریتهای خطیر آماده کند.

شکایت نماینده تهران از «ظریف» به کمیسیون
اصل  ۹۰مجلس
نماینده تهران در مجلس از وزیر امور خارجه ســابق به کمیسیون اصل  ۹۰مجلس خبر
داد.به گزارش تسنیم ،علی خضریان نماینده تهران در مجلس طی نامهای به محمد باقر
قالیباف رئیس مجلس از شــکایت خود از محمد جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه به
کمیسیون اصل  90قوه مقننه خبر داد و خواستار برخورد با اهمالکاریهای او در زمینه
مذاکرات برجامی شد.
واکنش شمخانی به ادعاهای علی اف

مراقب دام های پر هزینه شیاطین باشید
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نسبت به اظهارات غیرواقع بینانه
ضدایرانی الهام علیاف رئیس جمهوری آذربایجان در نشســت مجازی سران کشورهای
مستقل مشترک المنافع هشدار داد و نوشت :مراقب دام های پر هزینه شیاطین باشید.به
گزارش ایرنا ،شمخانی در این توئیت نوشت :بی توجهی به اصول و الزامات همسایگی و
بیان اظهارات کذب و غیرسازنده ،نشانه حسن نیت و تدبیر نیست.وی افزود :اتهام زنی به
کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر می شناسد اثری جز
بی اعتبارسازی کالم گوینده ندارد.شمخانی تاکید کرد :مراقب دام های پر هزینه شیاطین
باشید.پیشتر نیز سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات
رئیس جمهوری آذربایجان تصریح کرد :طرح چنین اتهامات رسانه ای صرفا در راستای
منافع رژیم صهیونیســتی مبنی بر تحت تاثیر قرار دادن روابط برادرانه دو ملت ایران و
آذربایجان می باشــد.وی با تاکید بر نقش پیشروی جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با
قاچاق مواد مخدر تاکید کرد :تقدیم هزاران شــهید و مجروح طی چهار دهه گذشته در
مبارزه با این پدیده شوم تنها یک برگ از تالش های متعهدانه و مستمر جمهوری اسالمی
ایران در این مسیر میباشد که بارها و بارها توسط نهادهای بین المللی ذیربط مورد تایید
قرار گرفته است .خطیب زاده ضمن تاکید بر روابط مستحکم برادارنه بین دو ملت افزود:
متاسفانه به نظر می رسد به رغم پیام های خصوصی و مثبتی که از باکو در تماس های
مختلف دریافت می شــود ،تعمدی برای طرح اظهارات رســانه ای بیمبنا از سوی باکو
وجود دارد که البته در جای خود پاســخ مقتضی داده خواهد شد.به گزارش ایرنا ،رئیس
جمهوری آذربایجان در نشســت مجازی ســران کشورهای مستقل مشترک المنافع در
اظهاراتی غیرواقع بینانه مدعی شد :ارمنستان در تبانی با ایران از مناطق اشغالی سابق
جمهوری آذربایجان برای انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا به مدت حدود  ۳۰سال استفاده
میکرد«.نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان نیز ضمن تکذیب این ادعا بر همکاری
ایران و ارمنستان در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده بود.
بروجردی:

روابط ایران و عربستان به نفع کل منطقه است
رئیس ســابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :غرب حتی اگر به ظاهر از توافق بین
ایران و عربســتان استقبال کند ،اما سیاست آنها تفرقه و عدم برقراری رابطه خوب بین
ایران ،کشورهای منطقه و جهان اسالم است.عالءالدین بروجردی رئیس اسبق کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی در ادوار مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر
بر نگاه مثبت کشــورمان نسبت به توسعه روابط با کشــورهای همسایه و جهان اسالم
تاکید کرد و گفت :سیاســت جمهوری اسالمی ایران از ابتدا داشتن رابطه خوب با همه
همسایگان و کشورهای جهان اسالم بوده است.وی ادامه داد :عربستان نیز به خاطر وجود
حرمین شــریفین در این کشور و همچنین ارتباطی که باید به طور طبیعی خوب باشد،
نقش ویژهای در این سیاســت دارد.بروجردی تصریح کــرد :روابط دوجانبه بین ایران و
عربستان با وساطت نخست وزیر عراق در مجموع روند مثبتی را طی کرده است.نماینده
ســابق مردم در مجلس شورای اسالمی افزود :همانطور که وزیر محترم امور خارجه نیز
اعالم کردند ،به نظر میرسد با توجه به مجموعه شرایط منطقه ،این رویداد بتواند به نفع
منافع ملی دو کشور و جهان اســام باشد.وی همچنین در خصوص نقش دو کشور در
تامین امنیت منطقه تاکید کرد :طبیعتاً با توجه به نقشی که جمهوری اسالمی ایران از
یک طرف و عربســتان در طرف دیگر ایفا میکند ،رابطه منطقی بین دو کشور میتواند
تاثیر مثبتی در کل منطقه داشته باشد.بروجردی همچنین در خصوص جنگ تحمیلی
علیه ملت یمن نیز گفت :ما پیوسته طرفدار حل مشکل یمن بودیم و همواره بر مذاکرات
یمنی  -یمنی برای پایان محاصره ،جنگ و عملیات علیه مردم مظلوم این کشور که بیش
از  ۶سال در محاصره هســتند ،تاکید کردیم.این کارشناس مسائل بینالملل همچنین
در خصوص واکنــش احتمالی غرب به حصول توافق بین ایران و عربســتان نیز گفت:
صهیونیســتها ،آمریکاییها و انگلیسیها ،همواره سیاستشان تخریب روابط کشورهای
اسالمی بوده است .حتی اگر به ظاهر از این رویداد استقبال کنند ،اما سیاست آنها تفرقه و
عدم رابطه خوب بین ایران و کشورهای اسالمی است.وی ادامه داد :غرب از طریق همین
ایران هراسی کاذب و غیر واقعی سالح بیشتری میفروشد و پایگاههای نظامی بیشتری
میگیرد در صورتی که این یک تصور واهی است.

ســیاری با بیان اینکه اولین ویژگی نیروی انســانی کارآمد
برخورداری از سالمت جسمانی و روحانی است گفت :سالمتی
روحی از بعد معنوی بســیار مهم است و برخورداری ارتش از
این روحیه در راســتای اجرای ماموریتهای خطیر ،بر عهده

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش است.معاون هماهنگ کننده
ارتش با تعریف شــاخصهای نیروی انســانی توانمند گفت:
نیروی انســانی ســالم و توانمند به نیرویی اطالق میشــود
که بتواند تجهیزات بســازد ،تاکتیک خلق کند ،اقتدار ایجاد
کند و بازدارندگی داشته باشــد.وی تفاوت ارتشهای مقتدر
و پوشــالی را در عامل معنویت عنوان کرد و افزود :ارتشــی
که از معنویت برخوردار نباشــد ارتش پوشالی است .عملکرد
بیست ســاله ارتش آمریکا در افغانستان به ما نشان میدهد
که مجهزترین ارتش دنیا کــه برای از بین بردن طالبان وارد
افغانســتان شده بود پس از  ۲۰سال اشــغال این کشور و از
بین بردن زیرســاختهای آن و کمک به رشد مواد مخدر در
نهایت افغانستان را دوباره تحویل طالبان دادند و به سرزمین
خود بازگشتند.ارتش آمریکا به جهت عدم برخورداری از عنصر
حیاتی معنویت و اخالق به این وضعیت اسفبار رسید.معاون
هماهنگ کننده ارتش داشتن بصیرت را امر مهمی دانست و
گفت :در این فضای غبار آلود و پیچیده آنچه ما را به سرمنزل
مقصود میرســاند ،بصیرت و نزدیکــی دل به خداوند متعال
است.امیر سیاری اخالق و معنویت را یکی دیگر از ویژگیهای
ارتش جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت :این ویژگیهای
منحصربفرد ،ارتشی قدرتمند از ارتش جمهوری اسالمی ایران
ســاخته است و به پشتیبانی این ویژگیها است که مقتدرانه
میگویم در برابر هر دشمنی با اقتدار ایستاده و پوزه آن را به
خاک میکوبیم.وی ادامه داد :سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
به خوبی توانسته به ماموریتهای که بر عهده او گذاشته را به
بهتر شکل ممکن انجام میدهند.

سخنگوی کمیسیون امنیتملی :

برخی اظهارات علیه حسن همجواری و همسایگی است
محمود عباسزاده مشکینی به اظهارات اخیر رئیسجمهور آذربایجان واکنش نشان داد.محمود عباسزاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی
مجلس شــورای اســامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به اظهارات اخیر الهام علیاف ،گفت :تالشهای جمهوری اسالمی ایران بر علیه
قاچاق مواد مخدر در دنیا بی نظیر است اگر غیر از این بود کل اروپا و قفقاز گرفتار تبعات مواد مخدر می شد.وی با بیان اینکه ایران هزاران شهید و مجروح در راه مبارزه
با قاچاق مواد مخدر تقدیم کرد ه است ،ادامه داد :برخی اظهارات بر علیه حسن همجواری و همسایگی است .نباید بین دو ملت هم کیش و مسلمان شکاف ایجاد شود.
نماینده مشکینشهر در مجلس با تاکید بر اینکه متأسفانه بدخواهان دو ملت مسلمان دنبال شکاف بین دو کشور اسالمی و همسایه هستند ،عنوان کرد:ایران در خط
مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر است حتی قوانین کیفری شدید در حوزه مواد مخدر «در راستای بازدارندگی» ،در ایران وضع شده است.سخنگوی کمیسیون امنیتملی
و سیاستخارجی مجلس با بیان اینکه در استفتائات رهبر معظم انقالب اسالمی ،استفاده و حمل و نقل مواد مخدر حرام است ،اظهار داشت :با توجه به اظهارات اخیر
رئیسجمهور کشور آذربایجان به نظر میرسد اطالعات غلطی به آقای علیاف دادهاند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

نمی شود بخاطر کارکنان تمام مردم در سختی باشند
میرکاظمی با بیان اینکه در ســال آینــده افزایش حقوق به
صورت پلکانی انجام خواهد شد ،اظهار کرد :بر این اساس تالش
بر این اســت که حداقل افزایش اعمال شــده ولی حقوقهای
پایین ممکن است تا باالی  ۳۰درصد نیز افزایش یابد اما کسانی
که چندین بار افزایش حقوق داشتهاند کمترین درصد رشد را
خواهند داشــت ،بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان

@sobheqtesad

اقتصاد کالن

www.sobh-eqtesad.ir
آنطور که رئیس ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد در ســال
آینــده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتماال از  ۱۰تا باالی
 ۳۰درصد خواهد بود.به گزارش ایسنا ،در بخشنامه بودجه سال
 ۱۴۰۱دســتگاههای دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق
کارکنان را به طور متوسط  ۱۰درصد در نظر بگیرند که اعالم
این میزان با توجه به شــرایط تورمی با واکنشهایی از جمله
برخــی نمایندگان مجلس همراه بود.اما اینکه جریان افزایش
حقوق کارکنان در ســال آینده به چه صورتی است ،در حاشیه
مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی
از میرکاظمی – رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار
گرفت و وی در پاسخ به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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فرمول جدید افزایش حقوق ۱۴۰۱

از  ۱۰تا باالی  ۳۰درصد

یکسان نیســت.وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر در یک
چرخه منفی حقوق قرار گرفتهایم ،یادآور شــد :اکنون به طور
مرتب تورم ایجاد میشود و به دنبال آن حقوقها افزایش پیدا
میکنند که برای تامین منابع آن خلق پول شــده و به دنبال
این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشــد
میکند بــه عبارتی  ۲۰درصد افزایش حقــوق برای کارکنان
اعمــال میکنیم ،ولی تورم برای عموم مردم ایجاد میشــود.
دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته
و به این صورت نباشــد که بــرای پرداخت حقوق کارکنان که
ســهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را
تحت فشــار قرار دهد.رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد:

متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی باالیی در وضعیت حقوق
وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفتهاند که افزایش باالی
حقــوق را برای برخی کارکنان ایجــاد میکند ،اما مثال جوان
تحصیلکردهای که تازه وارد سیســتم میشــود حقوق پایینی
دارد ،اما برنامه ما این اســت تا سه سال آینده بتوانیم شرایط
را تغییر دهیم.

در بودجه  1401از منابع صندوق استفاده نخواهد شد
اما در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگر
ایسنا مبنی بر استفاده دولت در بودجه سال جاری و بودجه سال
 ۱۴۰۱از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد :ما به هیچ عنوان

ت اعتباری به مردم با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
پیشنهاد اختصاص کار 
رئیس کمیســیون اقتصادی از پیشــنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارتهای اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰
تومانی خبر داد و گفت :البته اگر دولت بتواند با سیاســتهای نظارتی قیمتها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی نخواهیم شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمدرضا پورابراهیمی گفت :با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کاالهای
اساسی در قالب کارتهای اعتباری خرید به مردم اختصاص مییابد.وی تصریح کرد :از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی
برای کاالهای اساسی ،معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کاال تا مصرف خرد را تحت نظارت
داشــته باشــد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمتها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.پورابراهیمی افزود :نتیجه
ارزیابیهای میدانی ما نشان میدهد که از سال  97به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کاالهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی  4200تومانی فاصله گرفت
و افزایش قیمتها در ماههای پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.وی ادامه داد :تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی  4200تومانی،
تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم میرسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها ،به فساد و رانت
در اقتصاد کشــور تبدیل میشــود ،لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز  4200تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای
اختصاص به واردات ،به مصرف ارز ترجیحی دهیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار
ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماههای اخیر نیز شــدت گرفته اســت ،ارز تخصیص یافته به ورود کاالهای اساسی در شش ماهه اول سال  1400بیش از
 8میلیارد دالر است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز
ترجیحی به دولت بدهیم ،اما مردم کاالی گران بخرند.وی تصریح کرد :پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب
کارتهای اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود ،البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کاالهای اساسی مثل
دارو ،آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند ،اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کاالهای اساسی به صورت کارتهای اعتباری در اختیار مردم قرار
میگیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.پورابراهیمی افزود :این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارتهای اعتباری است که نمونه
آن را در کارتهای بنزین داریم و مردم میتوانند تا  60لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه میشود؛ حسن این
کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است چرا که وضعیت تولید در کاالهای اساسی نشان دهنده کاهش میزان تولید درکشور است و دلیل اصلی آن
نرخ ارز  4200تومانی است.وی خاطر نشان کرد :اختصاص کارتهای اعتباری پیشنهاد مجلس است ،دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛
اگر دولت بتواند با سیاستهای نظارتی قیمتها را پایین بیاورد ما مانع از تخصیص ارز  4200تومانی نخواهیم شد ،اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت
جدی بر بازار دارد لذا تصمیمگیری جدی در این باره الزامیست.
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برنامهای برای اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه
سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول نمیرویم حتی
این موضوع را در بخشــنامه نیز تاکید کردهایم .استفاده دولت
از منابع صندوق توســعه ملی بودجهای نخواهد بود مگر برای
پیشرانی اقتصاد و پروژههای بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت
در توســعه کشور.میرکاظمی با بیان اینکه در بودجه امسال از
منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است یادآور شد :این نیز
براســاس مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره از مازاد  ۲۰درصد
بوده که در نیمه اول ســال استفاده شد و احتماال در نیمه دوم
سال نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.رئیس سازمان برنامه و
بودجه با اشاره به اینکه نگاه دولت قبل این بود که همانطور که
پول وارد صندوق میشود در فشارهای اقتصادی و تنگناها نیز از
آن استفاده کند ،اظهار کرد :بر این اساس برداشتهایی از منابع
صندوق صورت گرفته کــه در برخی موارد مانند مهار آبهای
مرزی اقدام پســندیده بود ولی در مواردی براســاس ضروریات
دولت صورت گرفته که تا حد ممکن ســعی میشود اینگونه از
منابع صندوق استفاده نکنیم هر چند منابعی که با مجوز رهبری
برداشــت شده به صورت تسهیالت است و باید بعد از بررسی و
محاسبات صورت گرفته به صندوق بازگردد.

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت
بررسی آخرین قیمت های تسهیالت مسکن از کاهش قیمت این اوراق نسبت به
حدود دو هفته قبل حکایت دارد.به گزارش ایسنا ،بررسی آخرین وضعیت قیمت
اوراق مسکن نشــان میدهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین،
اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب  ۶۷هزار و  ۶۶ ،۲۰۰هزار و  ۷۰۰و ۶۷
هزار و ۳۰۰تومان قیمت دارند.هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در
تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته نیز با قیمت های  ۷۰هزار و  ۶۷ ،۵۰۰هزار
و  ۸۰۰و  ۶۷هزار و  ۲۰۰تومان داد و ســتد میشود.این اوراق درهر کدام از ماه
های مهر و آبان و آذر  ۶۶هزار و  ۶۶ ،۹۰۰هزار و  ۵۰۰و  ۶۷هزار و ۶۰۰تومان
ی ســال گذشته با قیمت  ۶۶هزار و
قیمت دارند.اوراق تســهیالت مسکن در د 
 ،۷۰۰در بهمنماه با قیمت  ۶۶هزار و  ۸۰۰تومان و در اسفندماه نیز با قیمت ۶۷
هزار و ۸۰۰تومان معامله میشود.
قیمت اوراق مسکن از فروردین تا شهریور سال جاری
همچنین این اوراق در فروردین سال  ۱۴۰۰با قیمت  ۶۷هزار و  ۹۰۰تومان ،در
اردیبهشت ماه ســال جاری با قیمت  ۶۷هزار و  ۲۰۰تومان ،در خردادماه سال
جاری نیز با قیمت ۶۷هزار تومان معامله میشود.قیمت این اوراق در تیر و مرداد
و شهریور سال جاری نیز به ترتیب  ۶۷هزار ۶۷ ،هزار و  ۲۰۰و  ۶۶هزار و ۸۰۰
تومان است و این گزارش بر اساس قیمت شهریور ماه نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متاهلهای تهرانی
بر این اساس مجردهای ساکن تهران میتوانند تا  ۲۸۰میلیون تومان تسهیالت
دریافت کنند که شامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و  ۸۰میلیون
تومان وام جعاله میشــود.لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت باید
 ۴۰۰برگه تسهیالت مســکن خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه
 ۶۶هزار و  ۸۰۰تومانی ۲۶ ،میلیون و  ۷۲۰هزار تومان میشــود.همچنین با در
نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید  ۱۶۰ورق به مبلغ ۱۰
میلیون و  ۶۸۸هزار تومان خریــداری کنند ،مجموع هزینه خرید اوراق به ۳۷
میلیون و  ۴۰۸هزار تومان میرسد.زوجهای تهرانی نیز برهمین اساس میتوانند
تا سقف  ۴۸۰میلیون تومان شامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن
برای هر نفر و  ۸۰میلیون تــوان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید
 ۸۰۰برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن  ۵۳میلیون و ۴۴۰
هزار تومان میشود که همراه با هزینه  ۱۰میلیون و  ۶۸۸هزار تومانی وام جعاله
که برای آن باید  ۱۶۰ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند ،در مجموع باید ۶۴
میلیون و  ۱۲۸هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از  ۲۰۰هزار
نفر برای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین به  ۳۲۰میلیون تومان رسیده است که
با توجه به اینکه مجردها باید  ۳۲۰و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰
برگه تسهیالت مســکن خریداری کنند ،مجردها باید  ۲۱میلیون و  ۳۷۶هزار
تومان و متاهل ها نیز باید  ۴۲میلیون و  ۷۵۲هزار تومان پرداخت کنند.این وام
برای مجردهای ســایر مناطق شهری به  ۱۲۰و برای زوجین این مناطق نیز به
 ۲۴۰میلیون تومان رسیده است.بنابراین مجردها باید با پرداخت هشت میلیون
و  ۱۶هزار تومان و متاهل ها نیز با پرداخت  ۱۶میلیون و  ۳۲هزار تومان نسبت
به اخذ این وام اقدام کنند.
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گزیده خبر
اولین گام برای اجرای جهش تولید مسکن برداشته شد

تامین  ۷هزار هکتار زمین  ۹۹ساله
معاون وزیر راه و شهرســازی از ارایه اساســنامه صندوق ملی مســکن به
هیات دولــت در آینده نزدیک خبر داد و گفــت :گام اول برای اجرای این
پروژه برداشــته شده و برای بخش اول پروژه که بزودی عملیات اجرایی آن
آغاز میشــود ،بیش از  7هزار و  300هکتار زمین آمادهســازی شد ه است.
محمود محمــودزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه به
زودی پروژه جهش تولید مسکن به مرحله عملیات اجرایی میرسد ،اظهار
داشــت :گام اول برای اجرای این پروژه برداشــته شــده و برای بخش اول
پروژه که بزودی عملیات اجرایی آن آغاز میشــود ،بیش از  7هزار و 300
هکتار زمین آمادهســازی شد ه است.وی با اشــاره تفاوتهای پروژه جهش
تولید مســکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) نسبت به سایر
پروژههای حمایتی گفت :مهمترین تفاوت این پروژه نسبت طرحهای قبلی
میزان تســهیالت و سود آن است که براساس درآمد خانوار تعیین میشود.
همچنین الزام دستگاههای خدماتی به اعمال تخفیفات از دیگر تفاوتهای
این پروژه است که منجر به کاهش قیمت تمام شده آن خواهد شد بهطوری
که فقط شــهرداری حداقل  30درصد به خانوار متوسط در عوارض تخفیف
میدهد و همچنین برای دهکهای اول تا سوم صدور پروانه رایگان خواهد
بود.معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :در دیگر تفاوتها این اســت که
مالیات برای تمام واحدهای حمایتی تنها یک میلیون تومان اســت که این
رقم نسبت به مالیات شناور براساس متراژ سایر واحدها ،بسیار کمتر است.
همچنین تامین مصالح بریا این پروژه در قانون آمده اســت که طبق قانون
وزارت صمت با همکاری وزارت راه و شهرســازی مکلف شــدند که قیمت
مصالح را کنترل شده در اختیار متقاضیان قرار دهند.محمودزاده با اشاره به
تامین مسکن این پروژه اظهار داشت :زمین این پروژه  99ساله است که در
اصطالح به ان زمین رایگان میگویند که تا کنون بیش از  7هزار هکتار زمین
اماده شــده و در شورای عالی مسکن هم مطرح شد که کمیته تامین زمین
در همه اســتانها به ریاست استاندار تشکیل شود تا به پروسه تامین زمین
سرعت ببخشــیم.وی درباره جزییات راهاندازی صندوق ملی مسکن گفت:
برای راه اندازی صندوق ملی مسکن از تاریخ ابالغ تا  3ماه فرصت داریم .در
حال حاضر اساســنامه صندوق آماده شده است و به زودی به هیات دولت
ت عامل دارد که وظیفه هیات
ارایه میشــود .این صندوق هیات امنا و هیا 
عامل این است که براساس منابعی در اختیار دارد بتواند پشتوانه طرحهای
حمایتی مســکن را طراحی کند.معاون وزیر راه وشهرســازی درباره منابع
صندوق ملی مسکن ادامه داد :دولت ساالنه در بودجه عمومی اعتباراتی برای
کمک به تامین مسکن گروههای کم درآمد تخصیص میدهد که این مبالغ
در اختیار دستگاههای حمایتی قرار میگیرد اما از این پس قرار شده براساس
قانون تمام این منابع از کانال صندوق توسعه ملی وارد پروژهها شوند.
معاون دبیرکل خانه کارگر ایران؛

کرونا  ۹۰۰هزار کارگر را در کشور بیکار
کرد
معاون دبیرکل خانه کارگر ایران گفت :شیوع ویروس کرونا موجب از بین رفتن
کسب و کار  ۹۰۰هزار کارگر در کشور شده است.به گزارش ایرنا ،حسن صادقی
با بیان اینکه این تعداد کارگر در این ایام از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شده
اند ،اظهار داشت :خانه کارگر ایران در راستای حقوق کارگران عالوه بر پیگیری
مطالبات آنان ،تعهداتی دارد که ارایه آموزش های الزم از جمله آنهاســت.وی
ت در دهها رشته برای اعضا برگزار میشود،
با بیان اینکه آموزشهای کوتاه مد 
ت این آموزشها  ۲۴۰هزار نفر ساعت بود و امسال هم
افزود :سال گذشته مد 
با توجه به شــرایط کرونایی در بستر فضای مجازی  ۱۹۵هزار نفر ساعت ثبت
شــده اســت.معاون دبیرکل خانه کارگر ایران با بیان اینکه به علت استقبال
اعضا ،برگزاری دورههای آموزشی ادامه دارد ،اظهار داشت :آموزشهای مجازی
کیفیت آموزش حضوری را نــدارد و دورههای عملی هم به تاخیر افتاده و در
کنار آموزشهای کوتاه مدت ،در دانشــگاه علمی کاربردی شــهرهای قزوین،
خرمدره و رفســنجان تحصیل اعضا در مقطع کاردانی رایگان اســت و حتی
فرزندان اعضای خانه نیز مشمول تخفیف میشوند.معاون دبیرکل خانه کارگر
ایران در رابطه با واکسیناســیون کارگران هم گفت :خانه کارگر ایران در این
راســتا به کمک دولت شتافته و روزانه  ۸۰۰نفر از کارگران صنوف مختلف در
خانه کارگر تهران واکســینه میشوند.صادقی ،با بیان اینکه این روند همچنان
ادامــه دارد ،افزود :همچنین اکیپهایی با اســتقرار در متــرو و جاهای دیگر
کارگران را واکســینه میکنند ۲ .میلیون  ۳۳۵هزار نفر به صورت غیراجباری
(آزاد) عضو خانه کارگر ایران هستند.معاون دبیرکل خانه کارگر ایران بهمنظور
ب سفر کرده است
افتتاح دفتر نمایندگی خانه کارگر آذربایجان غربی به میاندوآ 
؛ با افتتاح نمایندگی خانه کارگر میاندوآب تعداد این خانهها به  ۶۵شعبه و دفتر
نمایندگی در سراسر کشور رسید.
شهردار تبریز:

حساب متمرکز سالها است که در
شهرداری اجرا میشود
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز :شهردار تبریز گفت:
حســاب متمرکز سالها است که در شــهرداری اجرا
میشــود.عباس رنجبر با اعالم این موضوع اظهار کرد:
اینکه در یک منطقه از شــهر پروژهای نداشته باشیم و
در منطقهای دیگر دهها پروژه باشد ،قابل قبول نیست.
شــهردار تبریز با اشــاره به طرح خزانهداری متمرکز اظهار کرد :بحث حساب
متمرکز سالها است که در شهرداری اجرا میشود .درآمدهایی در مناطق کسب
شده و به حســاب متمرکز ریخته میشود .مرکز از این درآمد درصدی را کسر
میکنــد و مابقی را برای اجرای بودجههای مصوب به مناطق باز میگرداند .وی
ادامه داد :طرحهایی که ارائه میشود باید حسن باالیی داشته و مدیریت بهینهای
داشته باشد .هفته گذشــته گفتیم که از آبا ن خزانه متمرکز را اجرایی خواهیم
کرد ،قطعا مزایای این طرح بیش از معایب آن اســت .شهردار تبریز عنوان کرد:
ما نباید اجرای عدالت را از خزانهداری متمرکز داشــته باشــیم .خزانه متمرکز
مدیریت بهینه منابع مالی است ،نه اجرای عدالت .اگر به دنبال اجرای عدالت در
شهر هستیم ،باید در مرحله بودجهنویسی این موضوع را تعریف کنیم که خزانه
متمرکز نمیتواند بودجه را بههم بزند .وی افزود :اصال قرار نیست از ردیف بودجه
پروژهها در یک منطقه کســر و به منطقه دیگری بفرســتیم .اگر دنبال عدالت
هستیم باید در پیشبینی پروژهها اقدامات الزم را انجام دهیم.رنجبر اظهار کرد:
نبایــد اجازه دهیم انگیزهها از بین برود و باید متعادل حرکت کنیم .قابل قبول
نیست که در یک منطقه پروژهای نداشته باشیم و در منطقهای دهها پروژه باشد
اما طبق اولویتبندی اگر نیاز باشــد میتوانیم پروژههای با حساسیت باال را در
اولویت بودجه قرار دهیم.ش
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گزیده خبر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران:

عملیات اجرایی اصالح و نوسازی شبکه فشار
متوسط کندوان آغاز شد
در راســتای مقاوم سازی فیدر فشارمتوسط کندوان و
تامین برق تونل البــرز واقع در قطعه  2آزاد راه تهران
 شمال ،عملیات اجرایی برای اصالح و نوسازی شبکهفشارمتوسط و فشــارضعیف موجود در منطقه مرزن
آباد بطرف کندوان آغاز شــد.مهندس کیوان فرح زاد
مدیرعامل شــرکت توزیع برق غرب مازندران در تکمیل این خبرگفت :در این
راســتا اقداماتی همچون :احداث شبكه جديد فشارمتوســط به طول تقريبي
 700متر در ورودي تونل و نصب كنتور ولتاژ اوليه  ،توســعه و اصالح شــبكه
فشارمتوســط فيدر كندوان با نصب تعدادي پايه هاي بتني و پيلون هاي فلزي
در ارتفاعات صعب العبور و برف گیر باالی تونل قدیم کندوان ،شــروع فاز یک
پروژه احداث و توسعه فيدر جديد از پست فوق توزيع مرزن آباد ،خريد تجهيزات
موردنياز پروژه شــامل بوستر آفلود ،ريكلوزر ،سكسيونر ،برقگير ،فيوز كت اوت،
مقره ،پايه هاي بتني و فلزي ،كابل خودنگهدار فشارمتوســط ،برگزاری مناقصه
فاز دوم پروژه احداث و توسعه فيدر کندوان برای تکمیل طرح انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران اعتبار کل پروژه های مربوط
به توسعه و مقاوم سازی شبکه و تامین برق تونل البرز را در مجموع بالغ بر 280
میلیارد ریال عنوان کرد.
در شاخص موفقيت در پيش بيني نياز مصرف خريداران:

رتبه نخست کشور به توزیع برق استان
زنجان رسید
براساس گزارش پایش و تحلیل بازار برق ایران که توسط شرکت مدیریت شبکه
برق ایران منتشر شد ،رتبه نخست شاخص موفقيت در پيش بيني نياز مصرف
خريداران به دفتر بازار برق شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان رسید.به
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ،شاخص موفقیت
در پیشبینــی نیاز مصرف خریداران طبق معیاری که برای ســنجش عملکرد
شــرکتهای خریدار در زمینه پیشبینی نیاز مصرف است و در حقیقت نشان
دهنده این اســت که چند درصد از هزینههای خریداران از محل مبلغ تشویق
پیشبینی نیاز مصرف جبران شده است و یا به دلیل عدم موفقیت در پیشبینی
نیــاز مصرف هزینههای پرداختی آنها افزایش یافته اســت.در این گزارش که
توســط معاونت بازار برق شرکت مدیریت شــبکه برق ایران منتشر شده ،دفتر
بازار برق شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان ،برای چهارمین سال پیاپی
رتبه نخست این پیشبینی را در میان شرکتهای صنعت برق کشور کسب کرد.

کاهش  4.5درصدی مصرف انواع فراورده
های نفتی در استان گلستان
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلســتان از کاهش حدود
 4.5درصدی مصرف انواع فراورده های نفتی در شش ماهه نخست سال 1400
نسبت به مدت مشابه سال قبل ( )99در استان گلستان خبر داد.عیسی افتخاری
ضمن اعالم این خبر افزود :در این بازه زمانی(شــش ماهه نخست سال )1400
میزان  647میلیون و  600هزار لیتر انواع فراورده های نفتی در استان گلستان
مصرف شــده است.وی ســپس باتوجه به ورود به فصل سرما و احتمال برودت
دمای هوا گفت :شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با تدابیر
اتخاذ شــده آمادگی کامل برای عرضه و توزیع سوخت در فصل سرما و شرایط
اضطراری را دارد و کلیه امکانات در اختیار را بکار می گیرد تا بهترین شــرایط
جهت سوخترسانی روان و جلب رضایتمندی مردم شریف استان را فراهم کند.

آموزش  5145نفر ساعت از كاركنان شركت
انتقال توسط منطقه  9عملیات انتقال گاز
سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز از آموزش 5145
نفر ساعت از کارکنان شرکت انتقال گاز توسط منطقه
 9خبــر داد.محی الدین مفخمی با اشــاره به ضرورت
برگزاری دوره های آموزشی در سازمان ها ،اظهار کرد:
از ابتدای سال جاری تا کنون  5145نفر ساعت ،توسط
منطقه  9به کارکنان شرکت انتقال گاز آموزش داده شده است.وی با بیان اینکه
کارکنان در  26دوره آموزشی برگزار شده به صورت مجازی و قالب وبینار شرکت
کرده اند ،افزود :از  5هزار و  145نفر ســاعت آموزش 3 ،هزار  558نفر ســاعت
آموزش برای کارکنان رسمی 872 ،نفر ساعت برای کارکنان قرارداد مستقیم و
 715نفر ساعت آموزش نیز برای کارکنان ارکان ثالث بوده است.مفخمی یادآور
شد :همچنین کارکنان منطقه  9نیز با شرکت در دوره های آموزشی مختلف که
از سوی مناطق دهگانه برگزار شد به میزان  2095نفر ساعت ،آموزش دیده اند.
سرپرســت منطقه  9عملیات انتقال گاز پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات
را در گروی ارتقای سطح دانش ،مهارت ،رفتار و بینش منابع انسانی آن سازمان
دانست و بر حضور کارکنان منطقه در دوره های آموزشی تاکید کرد.
با همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان؛

عملیات اجرایی بهسازی و بازسازی بخشی
دیگر از جاده تمبی چم فراخ آغاز شد
پروژه ی بهســازی و بازسازی بخشی دیگر از جاده تمبی چم فراخ ( چوب سرخ ) با
همت شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان آغاز شد.پروژه ی بهسازی و
بازســازی جاده تمبی چم فراخ ( چوب ســرخ ) با همت شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان آغاز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدســلیمان،برای این پروژه که  3100متر طول و  7متر عرض دارد و با نظارت
مدیریت مهندسی و ســاختمان این شرکت اجرا می گردد ،مبلغ  3میلیارد و 850
میلیون تومان هزینه  ،حدود  ۲۵۰۰مترمکعب عملیات خاکی  2000 ،متر مکعب
اســاس و 120هزار متر مربع روکش آسفالت برآورد شده است  .با اجرای این پروژه
که با مســاعدت مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و همت مجموعه
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان جهت عمل به تعهدات و مسئولیت های
اجتماعی این شرکت تعریف و به مرحله اجرا رسیده مشکالت عبور و مرور و دسترسی
روستاهای چوب سرخ ،چم فراخ ،تمبی ،پنبه کار ،تلبمن ،چهاربیشه و اکبر آباد بخش
گلگیر مسجدسلیمان با جمعیتی حدود  2000نفر ،به مرکز شهرستان در این بخش
از مســیر مرتفع می گردد.پیش از این بخش نخست این جاده به طول  7500متر
شامل عملیات خاکی ،اجرای الیه های زیر اساس و اساس و عملیات روکش آسفالت
آن به مساحت حدود  42000متر مربع توسط مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اجرا و به بهره برداری رسیده است .
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نفت در بازار جهانی از مرز  ۸۵دالر عبور کرد
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر پیش بینی ها از کمبود عرضه
در چند مــاه آینده ،به رکورد باالی جدیــدی جهش یافت و از
مرز  ۸۵دالر عبــور کرد.به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت
برنت با  ۸۶ســنت معادل یک درصــد افزایش ،در  ۸۴دالر و ۸۶
ســنت در هر بشکه بسته شــد .قیمت ماه آتی به  ۸۵دالر و ۱۰
سنت رســید که باالترین قیمت از اکتبر سال  ۲۰۱۸بود و رشد
هفتگی سه درصد را نشان داد که ششمین رشد هفتگی متوالی
بود.بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۹۷سنت
معادل  ۱.۲درصد افزایش ،به  ۸۲دالر و  ۲۸ســنت در هر بشکه
رسید و  ۳.۵درصد رشد هفتگی به ثبت رساند که هشتمین رشد
هفتگی متوالی بود.بازارهای سهام قوی در هر دو سوی آتالنتیک
که اغلــب بر قیمت نفت تاثیر می گذارند هــم از روند صعودی
قیمتها پشــتیبانی کردند.تحلیلگران به کاهش چشمگیر ذخایر
نفت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که به پایینترین حد از
سال  ۲۰۱۵افت کرده ست ،اشاره کردند .تقاضا با احیای اقتصادها
از پاندمی کووید  ۱۹اوج گرفته و ســوئیچ صنعت از گاز و زغال
ســنگ گران قیمت به نفت کوره و دیزل بــرای تولید نیرو هم
تقویت بیشتر تقاضا را به دنبال داشته است.جفری هالی ،تحلیلگر
ارشد شــرکت  OANDAدر یادداشتی نوشــت :این حقیقت که
بازارهای آســیایی به جای این که منتظر کاهش قیمتها باشند،
راضی هستند قیمتها باالتر را دنبال کنند ،سیگنال قوی از قوی

ماندن تقاضا برای انرژی اســت.آژانس بین المللی انرژی روز پنج
شنبه پیش بینی کرد کمبود انرژی تقاضا برای نفت را به میزان
 ۵۰۰هزار بشکه در روز افزایش می دهد .این امر به کمبود عرضه
به میزان  ۷۰۰هزار بشکه در روز تا پایان امسال منتهی می شود
مگر این که اوپک پالس همان طور که برنامه ریزی کرده اســت،
در ژانویه تولیدش را افزایش دهد.سرمایه گذاران رشد باالتر از حد
انتظار ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشــته را نادیده گرفتند زیرا
تولید پاالیشگاهی کاهش داشت .اداره اطالعات انرژی آمریکا روز
پنج شنبه اعالم کرد ذخایر نفت در هفته منتهی به هشتم اکتبر،
به میزان  ۶.۱میلیون بشکه افزایش یافت و به  ۴۲۷میلیون بشکه
رســید در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز رشد ذخایر
به میزان  ۷۰۲هزار بشــکه را پیش بینی کرده بودند.بر اســاس
گزارش رویترز ،شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم
کرد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا هفته گذشته
برای ششمین هفته متوالی افزایش یافت .شمار دکلهای حفاری
نفــت و گاز طبیعی در هفته منتهی بــه  ۱۵اکتبر ،با  ۱۰حلقه
افزایش ،به  ۵۴۳حلقه رســید که باالترین میزان از آوریل سال
 ۲۰۲۰بود .شــمار دکلها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
 ۲۶۱حلقه معادل  ۹۳درصد افزایش داشته است .دکلهای حفاری
نفت آمریکا در این مدت با  ۱۲حلقه افزایش ،به  ۴۴۵حلقه رسید
در حالی که دکلهای گاز با یک حلقه کاهش ۹۸ ،حلقه بود.

کاهش موقت صادرات  LPGایران
صادرات  LPGایران در اکتبر به  ۴۴۰هزار تا  ۴۵۰هزار تن در مقایســه با ۵۵۶
هزار تن در سپتامبر ،کاهش پیدا می کند اما در ماه میالدی آینده بهبود خواهد
یافت.به گزارش ایسنا ،یک منبع تجاری آگاه به اس اند پی گلوبال پالتس گفت:
حجم صادرات  LPGایران در اکتبر نســبت به سپتامبر کمتر خواهد بود .حجم
صادرات بین  ۴۵۰تا  ۵۳۰هزار تن در ماه در نوســان است .اگر تعطیلی وجود
نداشته باشد ،برآورد می شود حجم صادرات نوامبر مشابه سپتامبر باشد.صادرات
 LPGایــران از فاصله ژوییه تا اوت حدود  ۵۰۰هزار تن در ماه بوده که باالترین
میزان در دو سال اخیر است و در سپتامبر افزایش بیشتری پیدا کرد .این میزان
صادرات با حجمی که در اکتبر و نوامبر صادر می شود ،به تامین تقاضای رو به
افزایش چین کمک خواهد کرد.قیمت  LPGدر آسیا تحت تاثیر اوج گیری تقاضا
در آســتانه زمستان نیمکره شمالی و نگرانیها نسبت به کمبود عرضه گاز ،روند
صعودی داشــته است و پروپان شمال آسیا ششم اکتبر به  ۹۱۰دالر در هر تن
افزایش یافت که باالترین قیمت از دوم ژوییه ســال  ۲۰۱۴بود اما در  ۱۵اکتبر
به  ۸۷۰.۵دالر در هر تن عقب نشــینی کرد.منابع چینی اظهار کرده اند LPG
ایرانی بیشتری امسال به دلیل قیمت رقابتی این گرید به چین وارد شده است.
به گفته منابع بازرگانی LPG ،ایرانی با تخفیف بیش از  ۲۰دالر در هر تن و حتی
 ۳۰دالر در هر تن در مقایســه با سایر محموله های خاورمیانه ای فروخته می
شود.بر اســاس گزارش پالتس ،در دور قبلی تحریمهای غربی در سال ،۲۰۱۲
واردکننــدگان چینی محموله های ایرانی را با تخفیف  ۴۰تا  ۵۰دالر در هر تن
خریداری می کردند.

بهکارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی
در فروش نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است فروش نفت نباید تنها ب ه روشهای
ســنتی انجام شــود ،بلکه باید بهصورت حرفهای و قانونی و با بهکارگیری همه
ظرفیتهای بخش خصوصی باشد.به گزارش ایسنا ،محسن خجستهمهر با اشاره
به برنامههای شــرکت ملی نفت ایران در بخــش فروش نفت ،گفت :از آنجا که
فروش حداکثری نفت خام و میعانات گازی از برنامههای وزارت نفت اســت ،از
همه سازوکارهای قابل دسترس و ابزارهای موجود همچون تهاتر ،سرمایهگذاری
و دیگــر روشهای فروش بهره خواهیم گرفــت ،با این امید که بتوانیم حداکثر
مقدار فروش را منطبق با برنامه بودجه محقق کنیم.طبق اعالم وزارت نفت ،وی
با اشاره به تمایل شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت از طریق بورس و ایجاد
تنوع در فروش با مشارکت بخش خصوصی ،بیان کرد :از همه ظرفیتهای قانونی
برای فروش نفت چه خریداران خارجی و چه خریداران داخلی صاحب صالحیت
استفاده میکنیم.معاون وزیر نفت گفت :فروش نفت نباید تنها بهصورت سنتی
باشــد؛ بلکه باید بهصورت حرفهای و قانونــی و با بهکارگیری همه ظرفیتهای
بخش خصوصی انجام شود.

قرارداد گازی سه ساله ترکیه با جمهوری
آذربایجان
وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد این کشــور یک قرارداد ســه ساله برای خرید ۱۱
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی با جمهوری آذربایجان منعقد کرده و پیشــرفت
قابل توجهی در تامین بیشــتر گاز طبیعی داشــته اســت.به گزارش ایسنا ،در
شرایطی که ترکیه هنوز قراردادهای بلندمدت تامین گاز که موعد آنها زمستان
امسال به پایان می رسد را تمدید نکرده است ،تقاضای باال برای گاز طبیعی در
ســال جاری این کشور را مجبور کرده است خرید در بازار محموله های تک را
افزایش دهد.فاتح دونمز ،وزیر انرژی ترکیه اظهار کرد :این قرارداد برای تحویل
 ۱۱میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از طریــق خط لوله باکو-تفلیس-ارزروم تا
پایان ســال  ۲۰۲۴است .وی همچنین تالشها برای ایجاد این دیدگاه که ترکیه
در بحبوحه محدودیتهای انرژی جهانی ،با مشکل انرژی روبروست را رد کرد.وزیر
انرژی ترکیه در بیانیه مکتوبی گفت :با نزدیک شدن زمستان ،ادامه مذاکرات به
منظور تامین تقاضای احتماال باالتر برای گاز طبیعی پیشرفت مثبتی داشته اند.
وی با اشاره به قرارداد با جمهوری آذربایجان ،اظهار کرد مقامات کشورهایی که
ما از آنها گاز تامین می کنیم ،اعالم کرده اند که ارسال گاز به ترکیه را افزایش
خواهند داد.ترکیه که یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز در اروپاست ،به گازی
که از روســیه ،ایران و جمهوری آذربایجان از طریــق خط لوله وارد می کند و
همچنین واردات گاز طبیعی مایع ( )LNGاز نیجریه ،الجزایر و بازار محموله های
تک متکی است .این کشور چهار قرارداد واردات بلندمدت به میزان مجموعا ۱۶
میلیارد متر مکعب در ســال دارد که امسال منقضی می شوند.پرویز شهبازوف،
وزیر انرژی جمهوری آذربایجان روز پنج شــنبه به رویترز گفت که این کشــور
قرارداد جدیدی با ترکیه برای تامین گاز از میدان فراســاحلی شاه دنیز  ۱امضا
کرده اســت .جمهوری آذربایجان تامین گاز از این میدان به ترکیه را در آوریل
پس از پایان مدت قرارداد ،متوقف کرده بود.بر اساس گزارش رویترز ،دونمز این
ادعاها که ترکیه گاز را با نرخ گرانی خریداری می کند را رد کرد.

تمایل آسیا به نفت آمریکا بهدنبال بحران جهانی انرژی
اختالف بین قیمت نفت خام برنت و نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا و همچنین افزایش تقاضا در آسیا باعث باال
رفتن تمایل چین و ســایر کشورهای آسیایی به نفت آمریکا شده است.بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ،
تقاضای آسیا برای نفت آمریکا بهدنبال افزایش قیمت نفت سایر مناطق در نتیجه بحران انرژی افزایشیافته است.طبق
گفت ه تاجران نفتی ،چین و ســایر خریداران آســیایی نفتکشهای بزرگ حاوی نفت خام ترش آمریکا را در ماه نوامبر
تحویل میگیرند و بهدنبال محمولههای بیشتری برای ماه دسامبر هستند .اکثر خریداران بهدنبال درجاتی از نفت آمریکا
هستند که قیمت آنها اخیرا ً به پایینترین رقم طی یکسال گذشته رسیدهاست.اختالف بین قیمت نفت خام برنت و نفت
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا باعث افزایش صادرات نفت خام این کشور شدهاست .نفت خام آمریکا از ماه اوت  3دالر
در هر بشکه ارزانتر از نفت برنت فروخته میشود که به نفع صادرات نفت خام این کشور بودهاست.
افزایش تمایل آســیا به نفت خام آمریکا بهدنبال بهبود حملونقل جادهای و در پیش بودن فصل زمســتان صورتگرفته اســت که تقاضا برای نفت را باال میبرد.
دراینبین ،کمبود عرضه جهانی سوختهای فسیلی باعث افزایش قیمت آنها شدهاست.قیمت نفت خام برنت بهدنبال محدود شدن عرضه از طرف اوپک و متحدانش
در پاسخ به همهگیری کرونا ،از  85دالر در هر بشکه گذشتهاست .وزیر انرژی عربستان در این هفته اعالم کرد ائتالف اوپک پالس به رویکرد افزایش تدریجی تولید
ادامه میدهد.پیشبینی میشــود  700هزار بشــکه در روز تقاضای بیشــتری برای نفت خام از طرف اروپا و آسیا در زمستان پیش رو وجود داشته باشد که نتیجه
افزایش تمایل به نفت بهجای گاز طبیعی است .صادرات نفت خام آمریکا در این ماه احتماالً به  3٫1تا  3٫2میلیون بشکه در روز میرسد یعنی باالتر از  2٫6میلیون
بشکه صادر شده در ماه گذشته میالدی.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند -1:برابر رای شماره  1400/1524آقای ناصر مرادی فرزند
رشید به کد ملی  3859218719نسبت به  22/۶۶سهم از  9۶سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی عزیز آباد به مساحت  43789/10متر مربع به
شماره پالک  22فرعی از  19اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه هیجان خریداری از مالک رسمی آقای محمد امین مرادی -2برابر رای شماره  1400/152۶آقای حسین مرادی
فرزند رشید به کدملی  3859220۶24نسبت به  22/۶۶سهم از  9۶سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی عزیز آباد به مساحت  43789/10متر مربع
به شماره پالک  22فرعی از  19اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه هیجان خریداری از مالک رسمی آقای محمد امین مرادی -3برابر رای شماره  1400/1522آقای هادی مرادی
فرزند رشید به کد ملی  38592200209نسبت به  22/۶۶سهم از  9۶سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی عزیز آباد به مساحت  43789/10متر
مربع به شماره پالک  22فرعی از  19اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه هیجان خریداری از مالک رسمی آقای محمد امین مرادی -4برابر رای شماره  1400/1520آقای ناصر
مرادی فرزند رشید به کد ملی  3859218719نسبت به  22/۶۶سهم از  9۶سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی عزیز آباد به مساحت  4138۶/۶2متر
مربع به شماره پالک  21فرعی از  19اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه هیجان خریداری از مالک رسمی آقای محمد امین مرادی -5برابر رای شماره  1400/1518آقای حسین
مرادی فرزند رشید به کدملی  3859220۶24نسبت به  22/۶۶سهم از  9۶سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی عزیز آباد به مساحت 4138۶/۶2
متر مربع به شماره پالک  21فرعی از  19اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه هیجان خریداری از مالک رسمی آقای محمد امین مرادی -۶برابر رای شماره  1400/151۶آقای هادی
مرادی فرزند رشید به کد ملی  38592200209نسبت به  22/۶۶سهم از  9۶سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی باالی عزیز آباد به مساحت 4138۶/۶2
متر مربع به شماره پالک  21فرعی از  19اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه هیجان خریداری از مالک رسمی آقای محمد امین مرادی  -7برابر رای شماره  1400/1412آقای
فواد محمودی فرزند عباس به شماره ملی  3859471805نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی دارسیف به مساحت  20152متر مربع به شماره پالک
 405فرعی از  ۶۶اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای جمشید امینی -8برابر رای شماره  1400/1۶98آقای ایوب فتحی فرزند خداداد به
کد ملی  3858800147نســبت به ششــدانگ یک باب عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت  3۶19/19متر مربع به شماره پالک  129۶9فرعی از  58اصلی واقع در بخش
 14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان خداداد فتحی ،حسن رسین و خانم حبیبه تمکندان -9برابر رای شماره  1400/1۶97آقای صابر محمد زمانی فرزند ابراهیم به کد ملی
 38598589۶3نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه و ششدانگ اعیان یک واحد پرواربندی گوساله با مشهوریت بان مغاره به مساحت  1881/07متر مربع به شماره پالک  52فرغی
از  5۶اصلی واقع در بخش  14دیواندره قریه مغاره کهنه خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم محمد زمانی -10برابر رای شماره  1400/1۶89آقای امجد رحمانی فرزند شفیع به
کد ملی  3859132751نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین دیم به مشهوریت محلی سکانیان به مساحت 184408متر مربع به شماره پالک  135فرعی از  11اصلی واقع در بخش
 17دیواندره قریه پنجه علیا خریداری از مالک رسمی آقای میرزا محمد خوش قدم -11برابر رای شماره  1400/1۶91آقای سیروس رحمانی فرزند امجد به کد ملی 3782423011
نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کانی دوما به مساحت  51210/23متر مربع به شماره پالک  131فرعی از  11اصلی واقع در بخش 17
دیواندره قریه پنجه علیا خریداری ازمالک رسمی آقای سید احمد حسینی -12برابر رای شماره  1400/1۶92آقای سیروس رحمانی فرزند امجد به کد ملی  3782423011نسبت
به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان قه ال به مساحت  1۶8278/48متر مربع به شماره پالک  130فرعی از  11اصلی واقع در بخش  17دیواندره
قریه پنجه علیا خریداری ازمالک رسمی آقای سید احمد حسینی -13برابر رای شماره  1400/1739آقای سیروس رحمانی فرزند امجد به کد ملی  3782423011نسبت به ششدانگ
عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان قه ال به مساحت  781۶9/35متر مربع به شماره پالک  132فرعی از  11اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه پنجه علیا
خریداری ازمالک رسمی آقای سید احمد حسینی -14برابر رای شماره  1400/1700آقای سیروس رحمانی فرزند امجد به کد ملی  3782423011نسبت به ششدانگ عرصه یک
قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بان قه ال به مساحت  1217۶/9۶متر مربع به شماره پالک  134فرعی از  11اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه پنجه علیا خریداری
ازمالک رســمی آقای ســید احمد حسینی  -15برابر رای شــماره  1400/1۶90آقای سیروس رحمانی فرزند امجد به کد ملی  3782423011نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه
زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی برعالی خان به مساحت  207957/0۶متر مربع به شماره پالک  133فرعی از  11اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه پنجه علیا خریداری
ازمالک رسمی آقای سید احمد حسینی -1۶برابر رای شماره  1400/1۶95آقای عباس سعیدی فرزند سلیم به کد ملی  3859243454نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین
زراعتی دیم به مشهوریت محلی گول کدخدا عبداله به مساحت  73۶25متر مربع به شماره پالک  373فرعی از  21اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه پاپاله خریداری از مالک
رسمی آقای عباس سعیدی -17برابر رای شماره  1400/1۶9۶آقای عباس سعیدی فرزند سلیم به کد ملی  3859243454نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم
به مشهوریت محلی گول کدخدا عبداله به مساحت  58858/4متر مربع به شماره پالک  372فرعی از  21اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه پاپاله خریداری از مالک رسمی آقای
عباس سعیدی -18برابر رای شماره  1400/1773آقای هوشمند احمدی فرزند سعید به کدملی  38500223۶۶نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت
 128/45متر مربع به شــماره پالک  12979فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رســمی عباس شریفی -19برابر رای شماره  1400/1742آقای محمد
صدیق عبدی فرزند احمد به کدملی  3858779423نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  229/77متر مربع به شماره پالک  12975فرعی از  58اصلی واقع در بخش
 14دیواندره خرژداری از مالک رسمی احمد عبدی  -20برابر رای شماره  1400/1737آقای حسین خانی فرزند علی به کدملی  385972۶218نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک
قطعه زمین زراعتی دیم به مشــهوریت محلی جاده قدیم کســنزان به مساحت  19598/۶متر مربع به شماره پالک  1۶71فرعی از  ۶4اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه زرینه
خریداری از مالک رسمی کریم قدیمی -21برابر رای شماره  1400/1۶87آقای سید معین جعفری فرزند سید نظام الدین به کد ملی  3859802143نسبت به ششدانگ عرصه یک
قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بانه زرد به مساحت  4273۶2متر مربع به شماره پالک  238فرعی از  50اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه شالیشل خریداری از
مالک رسمی سید عبدالکریم جعفری -22برابر رای شماره  1400/1۶88آقای سید معین جعفری فرزند سید نظام الدین به کد ملی  3859802143نسبت به ششدانگ عرصه یک
قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی ناو باخ به مساحت  4485۶/95متر مربع به شماره پالک  240فرعی از  50اصلی واقع در بخش  17دیواندره قریه شالیشل خریداری از
مالک رسمی سید عبدالکریم جعفری -23برابر رای شماره  1400/1۶94آقای صدیق اکبری فرزند فیض اله به کدملی  3858781053نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی
دیم به مشهوریت محلی بسان جار به مساحت  35584/70متر مربع به شماره پالک  129۶8فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان یحیی و
عبدالرحمن طالشی  -24برابر رای شماره  1400/1509آقای حامد دارائی فرزند محمد به کدملی  3858789593نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی
دیم به مشهوریت محلی بان کاریزه به مساحت  44982/48متر مربع به سماره پالک  12951فرعی از  58اصلی واقع در بخش  14دیواندره خریداری از مالکرسمی سعادت و احمد
و جلیل ایری و خانم بنفشه بدری و انتقالی از آقای حسین مدیری.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه  1400/07/10و تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1400/07/25
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در نیمه نخست  ۱۴۰۰اتفاق افتاد؛

گزیده خبر

رشد  ۴۰درصدی تجارت با اوراسیا

ســخنگوی گمرک گفت :در نیمه نخست  ۱۴۰۰بیش از پنج
میلیون و  ۵۰۰هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و  ۴۸۳میلیون
دالر بین ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا تبادل
شــد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۲درصد در وزن
و  ۴۰درصد در ارزش افزایش داشــته اســت.به گزارش ایرنا از
گمرک« ،ســید روح اله لطیفی» اظهار داشت :در نیمه نخست
امســال پنج میلیون و  ۵۴۹هــزار و  ۳۱۱تن کاال به ارزش دو
میلیــارد و  ۴۸۳میلیون و  ۱۲۹هــزار و  ۷۸۴دالر بین ایران و
اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا تبادل شد که سهم صادرات
یک میلیون و  ۱۶۷هــزار و  ۸۵۸تن به ارزش  ۵۱۴میلیون و
 ۳۹۹هزار و  ۳۲۴دالر و سهم واردات نیز چهار میلیون و ۳۸۱
هزار و  ۴۵۳تن بــه ارزش یک میلیارد و  ۹۶۸میلیون و ۷۳۰
هزار و  ۴۶۰دالر بوده اســت.وی افــزود :صادرات ایران در این
مدت به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،از نظر وزنی
حــدود پنج درصد و از لحاظ ارزش  ۳۶درصد افزایش داشــته
اســت.لطیفی در خصوص میزان صادرات به اعضای اوراســیا
تصریح کرد :روســیه با  ۵۰۳هزار و  ۷۷۳تــن به ارزش ۲۷۰
میلیون و  ۳۹۴هزار و  ۸۸۵دالر با رشــد  ۶درصدی در وزن و
 ۳۲درصدی در ارزش نســبت به سال گذشته در رتبه نخست
خرید کاالی ایرانی قرار گرفته اســت سپس ارمنستان با خرید
 ۴۱۲هزار و  ۶۲۳تن به ارزش  ۱۲۳میلیون و  ۶۷۵هزار و ۲۰۲
دالر و کاهــش  ۲۰درصدی در وزن و رشــد  ۲۹درصدی در
ارزش ،قزاقســتان با  ۲۲۷هزار و  ۲۶۵تن به ارزش  ۷۸میلیون

و  ۶۲۸هــزار و  ۴۹۶دالر و رشــد  ۹۵درصــدی در وزن و ۲۸
درصدی در ارزش در رتبه های بعدی ایســتاده اند.وی افزود:
قرقیزستان نیز چهارمین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی به این
اتحادیــه با  ۱۹هزار و  ۹۲۱تن بــه ارزش  ۳۲میلیون و ۱۹۵
هزار و  ۷۳۷دالر بوده که نســبت به مدت مشابه  ۳۴۱درصد
در وزن و  ۲۵۹درصد در ارزش افزایش داشــته اســت و نهایتا

اختالف قیمت  ۱۲تا  ۱۷هزار تومانی تخم
مرغ تنظیم بازاری و آزاد!
قیمت هر شــانه تخم مرغ در مغازههای سطح شهر تهران  ۵۵تا  ۶۰هزار تومان
و در میادین میوه و تره بار  ۴۳هزار تومان اســت.به گزارش ایســنا ،بر اســاس
مشــاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هرشانه تخم
مرغ  ۳۰عددی به وزن دوکیلوگرم  ۵۵تا  ۶۰هزار تومان و هر عدد تخم مرغ نیز
 ۱۸۰۰تا ۲۰۰۰تومان است.در میادین میوه و تره بار نیز هر شانه تخم مرغ ۳۰
عددی تنظیم بازاری با قیمت  ۴۳هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه میشود.
این یعنی اختالف قیمت هر شــانه تخم مرغ در مغازهها و میادین میوه وتره بار
 ۱۲تا  ۱۷هزار تومان است.گفتنی است که فعاالن صنعت طیور افزایش قیمت
تخم مرغ در ماههای اخیر را ناشــی از دالل بازی ،شفاف نبودن سیستم توزیع،
عدم ابالغ قیمت مصوب بر اســاس افزایش هزینههای ســال جدید ،باال رفتن
هزینه های تولید آب ،برق ،گاز ،کرایه حمل و نقل و نظایر آنها ،حذف چندین
میلیون قطعه مرغ تخم گذار از ابتدای سال و دستوری بودن قیمتها می دانند.

سهم بیش از  ۴۰درصدی بانوان در
کارفرمایی واحدهای صنفی پوشاک
دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت :صنوف تولیدی پوشــاک ،امروز روند افزایش
کیفیــت را دنبال میکننــد و حاال باید برای صادرات به ویژه به کشــورهای
اســامی برنامهریزی کرد.محمدباقر مجتبایی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه
اطالعرسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد :با توجه به این که در تقسیمبندیها،
پوشــاک را شــامل لباسهای زنانه ،مردانه و بچگانه (از کاله و روسری گرفته
تــا پالتو و مانتو و … به جز کفش) در نظــر میگیریم ،از میان حدود  ۳هزار
عنوان کد آیســیک که فعالیتهای صنفی را نشان میدهند ،گروه پوشاک از
اهمیت باالیی برخوردار است .به طوری که در این گروه ،فعاالن صنفی هم در
حوزه تولیدی و هم در حوزه توزیعی فعالیت دارند و  ۹۵درصد تولید پوشــاک
در کشــور ،توسط صنوف تولیدی تامین میشود.وی ادامه داد :در بحث توزیع
هم سهم اصناف  ۱۰۰درصد است و در فروشگاههای صنفی سطح شهر اعم از
فروشگاههای زنجیرهای و مغازهها و فروشگاههای مجازی توزیع انجام میشود.
البته مد نظر ما در این گزارش ،فروشگاههای دارای مجوز است.وی بیان کرد:
در بخش پوشاک ایران  ۲۳۰ ،هزار و  ۳۱۵واحد صنفی تولیدی و توزیعی مجاز
فعالیت میکنند که از این تعداد ۵۷ ،هزار و  ۴۰۴واحد ،تولیدی است .متوسط
شاغالن در واحدهای صنفی تولیدی پوشاک ۱۰ ،نفر است و متوسط شاغالن
در حوزه توزیع پوشاک نیز به  ۳نفر میرسد .به منظور مقایسه این آمار خوب
اســت بدانیم ،حدود  ۱۰۰۰نوع کد آیســیک تولیدی صنفی در کشور داریم
که متوسط شــاغالن در آنها حدود  ۵نفر است و متوسط شاغالن در کل ۳
میلیون واحد صنفی (تولیدی ،توزیعی ،خدماتی ،خدمات فنی) ( ۲.۱دو و یک
دهم ) نفر کشور است.مجتبایی ادامه داد :از میان  ۵۷هزار و  ۴۰۴واحد صنفی
تولیدی پوشاک کشور ۲۳ ،هزار و  ۷۰۲کارفرما و کارآفرینان بانوان هستند که
حدود  ۴۱درصد را نشان میدهد و در حوزه توزیع پوشاک (به غیر از کسب و
کارهای مجازی)  ۱۷۲هزار و  ۹۱۱واحد توزیعی در کشــور داریم که  ۷۷هزار
و  ۴۵۰پروانه کســب از این آمار ،یعنی حدود ۴۵درصد متعلق به بانوان است.
اگر به آمار بانوان کارآفرین در حوزه پوشــاک ،تعداد بانوانی که در صنف تولید
یا توزیع پوشاک مشغول به کار هستند نیز اضافه شود ،به روشنی سهم بانوان
در این حــوزه را در خواهیم یافت.مجتبایی درباره آمارهای واحدهای تولیدی
و توزیعی پوشــاک در تهران نیز گفــت :از میان کل واحدهای صنفی تولیدی
پوشــاک کشــور ۱۲ ،هزار و  ۶۶۶واحد و از کل آمار واحدهای صنفی توزیعی
پوشاک ۲۲ ،هزار و  ۳۴۰واحد در استان تهران فعالند..
دکترسید یاسر میر احمدی مدیر عامل شرکت
گروه صنایع غذایی انسی

فله فروشی معضل
صادرات

میر احمدی بیان کرد :تاســیس شــرکت صنایع
غذایی انسی به سال  ۱۳۵۱شمسی بر می گردد؛
که ابتدا بصــورت کارگاهی در محلــه یافت آباد
فعالیت خود را آغــاز کردیم و اولین تولید کننده
رشته اسپاگتی بصورت ســنتی بودیم.دکترسید
یاسر میر احمدی مدیر عامل شرکت گروه صنایع
غذایی انســی ماکارون در حضور اصحاب رســانه
اظهار داشت :تاسیس انسی به سال  ۱۳۵۱شمسی

شرکتهای بزرگ فوالدی کشور موفق
شدند با صادرات ســه میلیون و ۸۱۱
هزار و  ۶۱۷تن فوالد از ابتدای امســال
تا پایان شهریورماه ،رشدی  ۴۸درصدی
در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت
برسانند.به گزارش ایرنا ،بررسی عملکرد
شــرکتهای فوالد مبارکه و ذوب آهن
اصفهان ،فوالد خوزستان ،فوالد اکسین،
فــوالد هرمزگان ،فوالد آلیــاژی ایران،
فوالد آذربایجان ،فوالد خراسان ،فوالد
کاوه جنــوب ،صبافوالد ،فــوالد بناب،
جهــان فوالد ســیرجان ،ســنگآهن
چادرملو و فوالد کویر در  ۶ماهه نخست
امســال ،موید این آمارهاســت که با
صادرات انواع محصول فوالدی از جمله
بلوم ،بیلت ،اسلب ،انواع مقاطع آلیاژی-
مهندســی ،میلگرد ،آهن اســفنجی و
بریکت گرم حاصل شــده است.در این

بــاروس با چهار هزار و  ۲۷۶تن بــه ارزش  ۹میلیون و ۵۰۵
هزار و چهــار دالر آخرین مقصد کاالهای ایرانی با رشــد ۷۳
درصدی در وزن و  ۲۲درصدی در ارزش بوده است.سخنگوی
گمرک در خصوص واردات از اتحادیه اقتصادی اوراســیا گفت:
در این بخش از مبادالت با این اتحادیه در نیمه نخست امسال،
شــاهد رشــد  ۱۴.۵درصدی در وزن و  ۴۱درصدی در ارزش

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

هســتیم که روسیه با ســه میلیون و  ۵۷۵هزار و  ۲۶۴تن به
ارزش یــک میلیارد و  ۷۱۶میلیون و  ۷۷۵هزار و  ۱۸۲دالر که
با  ۸۱.۵درصــد وزن و  ۸۷درصد ارزش از کل واردات اتحادیه
اوراســیا را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه نیز
سه درصد در وزن و  ۳۴درصد در ارزش افزایش را تجربه کرده
است.وی افزود :بعد از روسیه ،قزاقستان با  ۸۰۲هزار و  ۲۳تن
بــه ارزش  ۲۳۴میلیون و  ۷۷۰هــزار و  ۹۸۸دالر قرار دارد که
رشــد  ۱۳۵درصدی در وزن و  ۱۳۷درصــدی در ارزش را در
فروش کاال به ایران نسبت به مدت مشابه داشته است.لطیفی
تاکیــد کرد :بالروس با ســه هزار و  ۷۰تــن کاال به ارزش ۱۲
میلیون و  ۱۸۳هزار و  ۸۸۰دالر و کاهش  ۴۲درصدی در وزن
و کاهش  ۲۸درصدی در ارزش در رتبه ســوم و ارمنســتان با
 ۸۶۴تن کاال به ارزش چهار میلیون و  ۶۲۷هزار و  ۹۶۹دالر و
کاهش  ۷۴درصــدی در وزن و افزایش  ۲۶درصدی در ارزش،
چهارمین شریک ایران در تامین کاالها و قرقیزستان با  ۲۳۲تن
کاال به ارزش  ۳۷۲هزار و  ۴۴۱دالر پنجمین فروشنده کاال به
ایران با کاهش  ۷۸درصدی وزن و  ۶۷درصدی ارزش نســبت
به مدت مشابه بوده است.به گزارش ایرنا ،بر اساس آخرین اعالم
گمرک ،تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری به ۷۹
میلیون و  ۱۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۴۵میلیارد دالر رسید که
سهم صادرات  ۶۰میلیون تن کاال به ارزش  ۲۱میلیارد و ۸۰۰
میلیون دالر و سهم واردات  ۱۹میلیون و  ۱۰۰هزار تن به ارزش
 ۲۳میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر بود.

رشد  ۴۸درصدی صادرات فوالد
ایران در نیمه نخست ۱۴۰۰
میان ،بهترین عملکرد در بین واحدهای
یاد شــده متعلق به فوالد خوزستان با
صادرات ۹۰۳هزار و  ۷۵۷تن اســلب،
بلوم و بیلت و رشــد  ۳۴درصدی بود و
پس از آن فوالد مبارکــه با  ۶۲۰هزار
و  ۲۲۸تن و ذوبآهن اصفهان با ۶۰۵
هــزار و  ۶۰۷تن محصــول فوالدی در
ردههــای دوم و ســوم قــرار گرفتند.
همچنین در این مدت بیشــترین رشد
صادرات محصوالت فوالدی به اســلب
فوالد خوزستان با  ۱۶۷درصد رسید و
پس از آن بیلت فوالد خراســان با ثبت
رشد  ۱۶۴درصدی و مجموع تولیدات

فوالد مبارکه با رشد  ۱۱۸درصدی در
همسنجی با پارسال ،بهترین عملکرد را
داشتند.جمع صادرات شرکتهای یاد
شــده در شهریورماه امســال نیز ۴۳۸
هزار و  ۱۶۴تن بود که در مقایســه با
شــهریورماه سال  ۹۹افت  ۱۲درصدی
داشته اســت .به گزارش ایرنا ،بررسی
آمارهــای تجارت خارجی در پنج ماهه
ابتدایی امســال حاکی از صادرات پنج
میلیارد و  ۸۸میلیون دالری محصوالت
بخــش معدن و صنایع معدنی اســت.
آماری که در همســنجی با پارســال
رشــد  ۱۲۶درصدی نشــان میدهد.

ایــران دارای  ۶۸نــوع از انواع مختلف
مواد معدنی اســت .ذخایر اثبات شده
ســنگآهن ایران به مقدار  ۲.۷میلیارد
تن (هشــت دهم درصــد کل ذخایر
جهان) و ذخایر ســنگ معدن مس به
مقدار  ۲.۶میلیارد تن (چهار دهم درصد
از ذخایر جهانی) است .ایران همچنین
دارای  ۱۱میلیون تن روی (چهار درصد
از ذخایر جهانی) است.کل ذخایر اثبات
شده معادن ایران در حدود  ۶۰میلیارد
تن برآورد شــده که با اجــرای اولویت
نخست اکتشافی کشــور در گسترهای
به مســاحت  ۵۰۰هزار کیلومتر مربع،
انتظار میرود به بیش از  ۱۰۰میلیارد
تن برســد .از این رو بخــش معدن و
صنایع معدنی یکــی از حوزههای مهم
و اثرگذار در تولید و تجارت کشــور به
شمار میآید.

بازار خودرو هم در انتظار مذاکرات وین

معاون وزیر صمت خبر داد:

تسهیالت پرداختی به صادرکنندگان  ۵۰درصد افزایش مییابد
معاون وزیر صمت و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران در نشست کمیته ماده  ۳بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی
کشــور ضمن ارائه گزارش ارزیابیهای انجام شــده از تخصیص منابع سال جاری توسط صندوق توسعه ملی بر اساس ،ارزیابیهای
مشترک انجام شده توسط سازمان تـوسعه تجارت ایران و صندوق توسعه ملی در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش ایلنا از سازمان
توسعه تجارت ایران ،علیرضا پیمان پاک اظهار داشت :بر اساس مفاد بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال  ،۱۴۰۰صندوق توسعه
ملی نسبت به سپردهگذاری ۲۰۰۰میلیارد تومان از منابع جدید و ۱۰۰۰میلیارد تومان از منابع باز پرداخت شده توسط بانکهای عامل اقدام کرده و با احتساب منابع
بانکهای عامل ،مجموعا  ۶۰۰۰میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش صادراتی با نرخهای ترجیحی به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد که بر این اساس شاهد
رشــد  ۵۰درصدی تســهیالت پرداختی در سال جاری نسبت به سال گذشته خواهیم بود.رئیس سازمان توسعه تجارت افزود :بر اساس اطالعات دریافتی از صندوق
توسعه ملی تاکنون ۱۵بانک عامل درخواست سپردهگذاری صندوق توسعه ملی را ارائه کردهاند که با توجه به مهلت اعالمی از سوی صندوق توسعه ملی ،بانکهای عامل
متقاضی میتوانند در اســرع وقت نســبت به ارائه درخواست خود به انضمام برنامههای خود به صندوق توسعه ملی اقدام کرده تا پس از بررسی بر اساس شاخصهای
موجود از قبیل عملکرد سال گذشته در حوزه پرداخت تسهیالت صادراتی از محل منابع خود و منابع صندوق توسعه ملی و انعقاد تفاهمنامه با سازمان توسعه تجارت
ایران متضمن رعایت شاخصهای یکسان در احراز اهلیت اعتباری ،منابع را تخصیص دهند.پیمانپاک در ادامه گفت :صادرکنندگان میتوانند با مراجعه به سامانههای
سپیدار و بهینیاب نسبت به ثبت تقاضاهای خود جهت دریافت تسهیالت ریالی اقدام کنند.به گزارش ایلنا این جلسه با حضور نمایندگان صندوق توسعه ملی ،وزارت
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

بر می گردد که ابتــدا بصورت کارگاهی در محله
یافت آباد فعالیت خود را آغاز کردیم و اولین تولید
کننده رشته اســپاگتی بصورت سنتی بودیم.وی
بیان کرد :در راستای توسعه و پیشرفت صنعت و
اضافه کردن دســتگاه های جدید و بروز توانستیم
خود را با صنعت روز دنیا تطبیق دهیم.ذدســتگاه
های تولیدی ما با دســتگاه هــای اروپایی تفاوتی
نــدارد؛ از لحاظ خروجــی و بازدهی نیز از برترین
ها هستیم..مدیر عامل شرکت غذایی انسی اشاره
کرد :در آستانه روز جهانی استاندار و ما اولین رشته
اســتاندارد در کشــور را تولید کرده و تدوین نامه
های استاندارد توســط متخصصان شرکت انسی
رقم خورد.وی با اشــاره به اینکه در حال توســعه
هستیم و از توسعه باز نخواهیم ماند ،بیان داشت:
در حال خریداری دســتگاه های تولیدی ۲۰۱۹

دنیا هســتیم که وارد ایران کنیم.وی بیان داشت:
محصوالت انسی را به کشورهای عراق ،افغانستان،
حاشــیه خلیج فارس ،کانادا ،آمریکا ،اســترالیا و
آفریقا ارسال کردیم که در عراق بیشترین شهریه
را صادر کردیم.در حوزه تولید و توسعه بازار داخل
 ۱۲درصد از سهم بازار در حوزه رشته آش کشور
و نیز در رضایت مندی مشــتری نسبت به تولید
آش در گرید اول و در رشــته های فرمی از لحاظ
کیفیــت جزو برترین ها هســتیم.وی در رابطه با
اینکه شرکت انسی بیشتر در بحث صادرات ورود
یافته است ،تاکیدکردَ :کاهش ورود انسی در بحث
داخلی به دلیل افت گندم و سیاســت های غلط
شــرکت بازرگانی است .برای اخد یک کیلو گندم
باید از گیت  ۵۰نفر عبور کنیم.میراحمدی توضیح
داد :صادرات در کشــور مــا قریب به  ۳۵متولی و

سرمایه های انسانی كلید پیشروی كارآمد و
بقای یك سازمان است
دکتر محمد یاســر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه در جلسه شورای معاونین این شرکت ،مهندس
مهدی کفایت را که سابقه مدیریت قراردادهای خرید و
مدیریت کنترل مواد شرکت فوالد مبارکه را در کارنامه
خود دارد به عنوان معاون جدید سرمایه های انسانی و
سازماندهی و آقای مجتبی پوربافرانی را که پیش از این در سمت مدیر امور مالی
مشــغول به فعالیت بود به عنوان مدیر حوزه مدیر عامل شرکت منصوب نمود.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامه جلسه شورای معاونین این شرکت،
ضمن اشاره به تعالی سازمانی شرکت ،همسوسازی و بهینه سازی افراد با اهداف
و نیازهای کســب و کار جهت دستیابی به عملکرد برتر را به عنوان یک رویکرد
جدید از مدیریت ســرمایه های انسانی در داخل شرکت مطرح کرد.محمدیاسر
طیب نیا با اشــاره به ارزش باالی کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در سازمان
گفت :حوزه سرمایه های انسانی به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت زندگی
کاری در داخل و خارج ســازمان پرداخته و می کوشد تا برتوانمندی ها و دانش
کارکنان بیفزاید .در این راســتا استخدام اســتعدادها ،جهت دهی درست این
اســتعدادها ،ایجاد حس خودکفایی و آماده سازی آنها برای رویارویی با شرایط
پیچیده آینده و نهایتاَ رشد و بهینه سازی سرمایه های انسانی ،جزو اولویت های
شرکت فوالد مبارکه می باشد.
جعفری خبر داد:

برنامه اکتشاف 400هزار کیلومتر مربع
رئیــس هیات عامل ایمیدرو خبر داد :توافق نامه ســه
جانبه اکتشــاف میان معاونت امور معــادن و صنایع
معدنی وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت ،ایمیدرو و
ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی ،فردا از
بیرجند آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی سازمان
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران( ایمیدرو) ،وجیه اهلل جعفری،
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به هم افزایی ایجاد شده بین این مجموعه ها
در حوزه اکتشاف ،خاطر نشان کرد :برنامه فوق ،فردا یکشنبه  25مهر از بیرجند
(خراسان جنوبی) با حضور مدیران و نمایندگان هر سه مجموعه آغاز می شود.
جعفــری تصریح کرد :در این طرح اســتان های کم برخــوردار در اولویت قرار
دارند .به همین دلیل در فاز نخست تا پایان سال جاری استان خراسان جنوبی
و کردســتان (پهنه دیواندره) مورد بررسی قرار خواهند گرفت .وی ادامه داد :در
حال حاضر  60اکیپ در استان خراسان جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده و طبق
برنامه به اتمام خواهد رســید.جعفری اظهار داشت :هدف این توافق نامه تولید
اطالعات پایه ،تکمیل و توسعه فعالیت های اکتشافی با استفاده از ظرفیت های
سازمان زمین شناسی در مســاحت 400هزار کیلومتر مربع است.وی افزود :بر
اساس این توافق نامه ،تامین اعتبار طرح به عهده ایمیدرو و تهیه اطالعات پایه،
تکمیل چرخه ژئو فیزیک هوایی ،شناســایی و پی جویی برعهده سازمان زمین
شناسی و اکتشافات معدنی خواهد بود .همچنین حمایت های الزم در خصوص
برنامه ریزی و انجام تشریفات قانونی پیش از اجرای کار نیز برعهده معاونت امور
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت خواهد بود.
مدیرعامل سایپا در دیدار با معاون سازمان بازرسی کل کشور:

رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تبریز اظهار داشت :در دو هفته گذشته قیمت خودرو تقریبا ثابت بوده ،اما از نظر تقاضا بازار خودرو کال به کما رفته است و به ندرت خرید
و فروش انجام میشود .کل بازارها به خصوص بازارهای خودرو ،مسکن و طال منتظر تحوالت سیاسی و اقتصادی هستند .میتوان گفت بازار منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات
وین است.ابراهیم مددیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد :در دو هفته گذشته قیمت خودرو تقریبا ثابت بوده است ،اما از
نظر تقاضا بازار خودرو کال به کما رفته است و به ندرت خرید و فروش انجام میشود .کل بازارها به خصوص بازارهای خودرو ،مسکن و طال منتظر تحوالت سیاسی و اقتصادی
هستند .میتوان گفت بازار منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است.وی در ادامه افزود :طرح واردات خودرو نیز تاثیرگذار است ،اگر واردات آزاد شود هم بازار از حالت انحصاری
خارج میشود و هم قیمتها کاهش  30تا  40درصدی خواهد داشت ،بنابراین خریداران تا زمان به نتیجه رسیدن این طرح از خرید خودداری میکنند .در نتیجه این عوامل
 90درصد بازار در رکود اســت و فقط کســانی که نیاز فوری دارند اقدام به خرید خودرو میکنند.رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تبریز با اشاره به نرخ روز خودرو در بازار
اظهار کرد :قیمت سمند  LXدر بازار  205میلیون تومان ،پژو  206تیپ 2حدود  245تا  246میلیون تومان ،پراید  131به میزان  137میلیون تومان ،پژو پارس تیوفایو 310
میلیون تومان ،پژو پارس معمولی  275میلیون تومان ،تیبا صندوقدار  156میلیون تومان و تیبا 146 1میلیون تومان است .از میان خودروهای خارجی هم گرانترین خودروهای
موجود در بازار حدود  12میلیارد تومان است.

نیز در کشورهای توسعه یافته یک متولی دارد .از
دیگر مشکالت تعدد مجوزها و تعارض مجوزها می
باشد.وی افزود :در حوزه صنعت غذایی آنقدر دالل
هســت خود شــرکت صادر نمیکند .فله فروشی
معضل دیگر صادرات اســت که همــان را با برند
دیگر پخش می کنند و بحث چنج دالر و مالیات
ن رسمی نمی توانند
ارزش افزوده ای که به دلیل ای 
بفروشند صادرات دچار معضالت مالی شده است.
میر احمدی تاکیدکرد :بیشترین حجم صادرات ما
مربوط به رشته ســوپی و کالفی بود که به کشور
عراق و کانادا صادر گردید .سال گذشته ارسال بار
بالــغ بر  ۳۰۰۰تن به عراق بــود.وی گفت :تقریبا
 ۵۰درصد نسبت به سال گدشته در حوزه صادرات
کاهش داشــتیم و آن به دلیل نبــود گندم ،ارد،
مشــکالت ارزی و تعهدات پیمان ارزی بود .ارزش
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صادرات ما بالغ بر  ۷میلیون یورو بود.میر احمدی با
اشاره به مشکالت کشور در بحث تولید ،بیان کرد:
مشکالت مالیاتی،دســتگاه قضایی که بعضا رایی
را به اشــتباه صادر می کند ،آرد و گندم کشور و
سهمیه هایی که بصورت رانتی ارائه میشود ،سود
بانک ها که بالغ بر  ۲۰درصد اســت ،اینها از مهم
ترین مشکالت کشور می باشد.

تعهدات معوق سایپا را از  ۳۰۰هزار دستگاه
به صفر رساندیم
معاونان و کارشناســان ســازمان بازرســی کل کشور
با حضور در گروه ســایپا ،ضمــن بازدید از خط تولید
شــاهین ،مرکز تحقیقات و نــوآوری و اداره تحویل و
مرکز تکمیلکاری این گروه ،در دیدار با مدیران ارشد
این خودروســاز در جریان مشــکالت و موانع تجاری
سازی محصوالت و افزایش تولید و تحویل خودرو قرار گرفتند.مدیرعامل گروه
خودروســازی سایپا در جلســه با غالمعلی ترکی ،معاون نظارت و بازرسی امور
تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور و اشکان میرمحمدی ،بازرس کل امور
صنعت ،معدن و تجارت و کارشناسان مرتبط با این حوزه ها به تشریح اقدامات
سایپا در افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار پرداخت و گفت :با وجود شرایط
سخت تحریمی و کرونایی ،موفق شدیم در دو سال گذشته ،تعداد تعهدات معوق
این گروه خودروســازی را از  ۳۰۰هزار دستگاه ،در شهریورماه گذشته به صفر
برسانیم.سیدجواد ســلیمانی افزود :در نیمه سال  ۱۴۰۰و در حالی که تحریم
و کرونا شــرایط بســیار سختی را فراهم آورده اســت اما شرایط تولید و عرضه
محصوالت گروه خودروسازی سایپا از سه سال پیش که نه کرونا بود و نه تحریم،
بهتر اســت؛ این در حالی است که پراید به عنوان پرتیراژترین محصول صنعت
خودرو ایران با هدف ارتقا استاندارد محصوالت و افزایش رضایت مشتریان سایپا
از چرخه تولید خارج شده است.

افتتاح مرکز پایش سالمت و طب کار
ذوب آهن اصفهان
مراســم افتتاحیه مرکز پایش ســامت و طــب کار ذوب آهن اصفهــان واقع در
بیمارســتان شــهید مطهری با حضور منصور یــزدی زاده مدیرعامل و جمعی از
مسئولین این شرکت در سالن اجتماعات بیمارستان مذکور برگزار شد .یزدی زاده
در حاشیه این مراسم ب گفت :مرکز پایش سالمت و طب کار شرکت با مبنا قرار
دادن پیشــگیری که مقدم بر درمان است ،تاسیس شده و تالش می کند با پایش
سالمت کارکنان ،پیش بینی الزم در خصوص وضعیت سالمت آن ها و بیماری های
احتمالی را ارائه دهد تا افراد بتوانند نســبت به پیشگیری اقدام نمایند .وی افزود:
برای خانواده های ذوب آهنی این موضوع اهمیت ویژه ای دارد که بدانند کارکنان
ذوب آهن اصفهان به جهت حفظ ســامتی ،تحت مراقبت هستند و اقدامات الزم
نه تنها برای درمان ،بلکه جهت پیشگیری از بیماری و مشکالت جسمی جهت آنها
انجام می شود .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت :پایش سالمت در فاز اول
برای کارکنان ذوب آهن اصفهان و سپس برای کل اعضاء خانواده بزرگ این مجتمع
عظیم صنعتی اجرا می شود .یزدی زاده همچنین با اشاره به پیشرفت مطلوب پروژه
راه اندازی بخش  MRIو سنگ شکن گفت :با توجه به این که راه اندازی این پروژه
ها هزینه زیادی دارد  ،لذا از توانایی بخش خصوصی در این امر استفاده شد .رئیس
بیمارســتان شهید مطهری نیز با اشاره به ای نکه مرکز پایش سالمت و طب کار
با هدف پیش بینی و پیش گیری از امراض و بیماری ها ایجاد شده ،افزود :در این
مرکز ،تست های نوینی نظیر انواع آزمایشات پیش بینی سرطان ،تست های ژنتیک،
تست های فوق تخصصی ساختار قامت و اشکاالت اسکلتی و عضالنی ایجاد شده و
یک مرکز فوق تخصصی است که نظیری در استان اصفهان ندارد .

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

در کمتر از  ۱4ماه اخیر محقق شد:

پرداخت  3400میلیارد ریال تسهیالت
حمایتی ودیعه مسکن در بانک آینده
بانک آینده ،از ابتدای شهریورماه تاکنون ،تعداد بیش از  3460فقره تسهیالت
حمایتی ودیعه مسکن بهمبلغ  1598میلیارد ریال پرداخت کرد.همچنین،
پرداختی تسهیالت حمایتی ودیعه مسکن بانک آینده به مستاجران از سال
 1399تا  20مهرماه امسال ،بیش از  9970فقره بهمبلغ  3400میلیارد ریال
است.بانک آینده ،طبق مصوبههای ستاد اقتصادی دولت ،ستاد ملی مقابله
با کرونا و بخشــنامه بانک مرکزی ج.ا.ایران این تسهیالت را به مستاجران
واجد شــرایط پرداخت میکند.مستاجران با ثبتنام در سامانه وزارت راه و
شهرسازی و پس از احراز شرایط به بانک معرفی میشوند.بر اساس مصوبه
ســال جاری ،حداکثر مبلغ پرداخت این تســهیالت در تهران بزرگ ،کالن
شهرها و سایر شــهرها به ترتیب ( ۷۰۰هفتصد)( ۴۰۰ ،چهارصد) و ۲۵۰
(دویست و پنجاه) میلیون ریال است.

بانک تجارت و معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری تفاهمنامه همکاری
امضا کردند
تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
به امضای دولتآبادی مدیرعامل این بانک و دکتر ستاری معاون رئیسجمهور
رسید.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،در مراسمی به میزبانی معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری و با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی
و فناوری رییسجمهوری و دولتآبادی مدیرعامل بانک تجارت تفاهمنامه
همکاری بین این دو مجموعه به امضا رســید.دولتآبادی مدیرعامل بانک
تجارت در این مراســم با اشاره به عملکرد این بانک در همکاری با صندوق
نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری گفت :مجموعه بانک تجارت با دیدگاه
آیندهنگر و از طریق شبکه شعب سراسر کشور و ظرفیتهای فنی و تخصصی
در راستای تقویت زیســت بوم اقتصاد دانش بنیان ،همکاری همهجانبه با
این شرکتها را در دستور کار خود دارد.مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به
سهم  32هزار میلیارد ریالی این بانک در صدور ضمانتنامه برای شرکتهای
دانش بنیان معرفی شــده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی افزود :اعتقاد
ما بر این است که ظرفیتهای فراوانی در استارتآپها و شرکت های دانش
بنیان در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور وجود دارد و همکاران من با این
نگرش همواره در صدد طراحی خدمات و راهکارهای جدید برای توسعه این
شرکتها هستند.دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری نیز
در این مراســم بر ضرورت حمایت و پشتیبانی هرچه بیشتر از شرکتهای
دانش بنیان در راستای توسعه پایدار اقتصاد کشور تاکید کرد.بر اساس این
تفاهمنامه نحوه اجرای تبصرههای  16و  18قانون بودجه ســال  1400کل
کشور مبنی بر اعطای تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان و فناور و اعطای
تســهیالت تلفیقی به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی
شامل برنامههای ایجاد ،توسعه ،تولید و اشتغال و کارآفرینی تعیین شد.

بانک توسعه تعاون با توجه به مزیت های
منطقه ای گیالن ،فعالیت توسعه ای
انجام می دهد
بانک توسعه تعاون با توجه به مزیت های منطقه ای گیالن ،فعالیت توسعه
ای انجام می دهدمدیر عامل بانک توسعه تعاون طی سفر به استان گیالن،
فعالیت توسعه ای بانک را متناسب با مزیت های منطقه ای تلقی نمود.حجت
اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون در بازدید از واحدهای تعاونی و
اقتصادی اســتان اظهار داشت :اســتان گیالن در صنایع چای و برنج حائز
مزیت های ویژه ای است و اقدامات زیر ساختی عمده ای نیز در گردشگری
صورت پذیرفته اســت.وی طی بازدید از شرکت نقش گستر عمران گفت:
بانک توســعه تعاون توانمندی ارائه خدمات تخصصی بانکی در بخش های
مختلف اقتصادی را اثبات نموده است و این شرکت مهندسی و عمرانی نیز
می توانند از انواع خدمات بانکی نظیر ضمانت نامه و تســهیالت بهره مند
شوند.وی گفت :درخواست حد اعتباری هزار میلیارد ریالی شرکت در بانک
پیگیری می شــود و حداکثر مساعدت برای پیشبرد فعالیت شرکت اعمال
خواهد شــد.مهدیان در ادامه به همراه ســید کاظم دلخوش نماینده مردم
صومعه سرا در مجلس شورای اســامی ،حجت االسالم راشدی نوری امام
جمعه و سید محمدی فرماندار صومعه سرا به بازدید از شرکت تعاونی گیالن
کوب پرداخت و گفت :تســهیل گری و کمک به رفع مشــکالت واحدهای
تولیدی از راهبردهای بانک توسعه تعاون است و شرکت تعاونی گیالن کوب
نیز در صورت تکمیل طرح توســعه زمینه اشتغال جدید برای  ۱۰۰نفر را
فراهم می آورد که می تواند در این مســیر از انواع خدمات بانکی و اعتباری
بانک توســعه تعاون بهره مند گردد.مهدیان در حاشــیه این بازدید نسبت
به بررسی و پاسخگویی به مراجعات و درخواست های مردمی اقدام نمود.
دکتر اسکندری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شد

محمود نکونام سرپرست اداره کل روابط
عمومی بانک سپه شد
پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه  :دکتر غالمرضا اســکندری رییس مرکز
مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و محمود نکونام سرپرست اداره کل روابط
عمومی بانک سپه شــد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه دکتر
غالمرضا اســکندری دارای مدرک دکتری مدیریت منابع انسانی است که
پیش از این ریاست اداره کل روابط عمومی بانک سپه را بر عهده داشت.این
گزارش میافزاید دکتر اسکندری تجربه حضور در مسئولیتهایی همچون
مدیر بانک ســپه منطقه قم ،مدیر شــعب بانک سپه منطقه سمنان ،مدیر
شعب بانک سپه منطقه بوشهر ،مشاور پارلمانی و روابط مجلس بانک سپه،
عضو کارگروه اطالع رسانی نظام بانکی کشور ،دبیر شورای عالی مسئولیت
اجتماعی ،دبیر شورای عالی تبلیغات بانک سپه و عضو شورای اطالع رسانی
وزارت اقتصاد را عهده دار بوده اســت .براساس این گزارش اداره کل روابط
عمومی در زمان مسئولیت وی حائز موفقیتهای چشمگیری در سطح ملی
همچون مدیر برتر روابط عمومی های کشــور ،نشــان ویژه روابط عمومی
اثربخش ،لوح افتخار ســتاره روابط عمومی ایران ،دیپلم افتخار جشــنواره
تبلیغات و دریافت جایزه طالیی روابط عمومی ایران شــد .این گزارش می
افزاید محمود نکونام نیز به عنوان سرپرســت اداره کل روابط عمومی بانک
ســپه معارفه شد .وی پیش از این به مدت یازده سال معاون ارتباطات این
اداره کل بود.
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در مراسم تودیع و معارفه رئیس صندوق توسعه ملی اعالم شد

از رتبه  ۲۳صندوق ارزی در دنیا تا طلب  ۵۱۰۰میلیاردی از مالیات
رئیس جدید هیات عامل صندوق توســعه ملی با اشاره به رتبه
 ۲۳صندوق توسعه ملی ایران بین  ۸۰صندوق ثروت جهان گفت
کــه برنامههایی را جهت تغییر وضعیت موجود و ارتقاء ســطح
صندوق توســعه ملی در دســتور کار دارد.به گزارش ایسنا ،طی
حکمی از سوی رئیس جمهوری مهدی غضفری به عنوان رئیس
هیات عامل صندوق توســعه ملی منصوب شده و ترکیب هیات
عامل نیز تغییر کرد به طوری که موحدی ،میرصادقی ،ابوالحسنی
و عیوضلو اعضای جدید هیات عامل صندوق توســعه ملی را به
ریاســت غضنفری تشکیل میدهند .دیروز (شنبه) جلسه تودیع
و معارفه رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی با حضور
رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو هیات امنای صندوق توسعه
ملی برگزار شد.
توصیههای میرکاظمی برای صندوق
در این مراسم میرکاظمی-رئیس سازمان برنامه و بودجه -با اشاره
به وضعیت منابع صندوق توسعه ملی گفت که در مواردی صندوق
بر منابع خود تســلط ندارد و باید این رویه به طور جدی اصالح
شود.وی در ادامه به بخشی از اصالحات مورد نظر اشاره داشت و
افزود :الزم اســت اقساط عقب افتاده بانکها به صندوق برگردد،
عقبماندگی در صنعت انرژی از ناحیه سرمایهگذاری جبران شود،
صندوق به کمک شرکتهای بزرگ فوالدی برود ،ممانعت از خام
فروشی صورت بگیرد و در عین حال سرمایهگذاری روی صنایع
کوچک به صندوق توســعه ملی توصیه نمی شود چرا که سهم
اندکی در تولید داشته و صندوق باید با توجه به محدودیت منابع
کمکی به راه اندازی پیشرانهای اقتصاد باشد.

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار ۷
راهبرد و  ۳محور اصلی برنامههای کالن
بازارسرمایه را در دوره جدید اعالم کرد.به
گزارش ایبِنا به نقل از سنا ،مجید عشقی
درباره راهبردها و برنامههای کالن بازار
ســرمایه در دوره مدیریتی جدید گفت:
همانطــور که مقام معظــم رهبری ،در
بیانیه گام دوم انقالب ،محورهای اصلی
راه حل مشــکالت اقتصادی کشــور را
درونزایی اقتصــاد ،مولد و دانش بنیان
شــدن ،مردمی کردن و کاهش تصدی
دولت و نهایتا برونگرایی با اســتفاده از
تمام ظرفیتهای کشــور اعالم فرموده
اند ،سازمان بورس و اوراقبهادار در دوره
جدید تالش میکند با این جهتگیری
و در نظر قــرار دادن اهداف کالن خود
شــامل حمایت از سرمایهگذاران ،ایجاد
بــازار شــفاف ،کارا و منصفانه و کاهش
ریسک فراگیر ،سیاستها و برنامههای
خود را تنظیم ،اجــرا و رصد کند .وی
تاکید کرد :راهبردها و رئوس برنامههای
هیات مدیره جدید ســازمان در جلسه
شــورای عالی بورس مطرح و مقرر شد
برنامه تفصیلی مزبــور در اولین فرصت
تهیه و برای طرح در جلســات شورای
عالی بورس ارائه شود.عشقی با اشاره به
 ۷راهبرد اصلی ســازمان بورس و اوراق
بهادار در دوره جدید مدیریت ،اعالم کرد:
نخستین راهبرد ،توجه به مکانیزمهای
مدرن به منظور افزایــش نظارت عامه
بر فعالیت ناشران است .دومین راهبرد،
توســعه ابزارهــای نظارتی به شــکل
پیشگیرانه و متناســب با توسعه بازار
خواهد بود.به گفته رییس سازمان بورس،
راهبرد سوم ،اصالح قوانین و مقررات به

خواهد گرفت ،گفت که متنوع سازی مصارف و بازگشت مطالبات،
تعیین سهم صندوق در نقشهای خود ،افزایش اختیارات هیات
عامل صندوق توســعه ملی و انتقال آن از هیات امنا ،اســتقالل
حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی ،ورود به بازار سرمایه
داخلــی و خارجی ،امــکان خرید و فروش ارز در ســامانه بانک
مرکــزی ،پیگیری وصول مطالبات صنــدوق از بانکهای عامل،
تعامل گسترده با نهادهای پولی و مالی و توسعه روابط بینالملل
از جمله برنامههایی اســت که میتواند در کنار رشد فعالیتهای
صادراتی به بهبود وضعیت موجود کمک کند.

رتبه  ۲۳صندوق توسعه ملی در دنیا
در ادامــه غضنفری-رئیس جدید هیات عامل صندوق توســعه
ملی -با اشــاره به وضعیت صندوق های ثــروت در دنیا توضیح
داد :طبق آمار سال  ۸۰ ،۲۰۱۸صندوق در  ۵۰کشور دنیا وجود
داشته است ،مجموع ثروت این صندوقها به حدود  ۸۰۰۰میلیارد
دالر میرســد که  ۶۰درصد آنها معــادل  ۴۵۰۰میلیارد دالر از
منابع نفتی و مابقی از منابع غیرنفتی و غیرکاالیی است.به گفته
وی  ۷۰درصــد داراییهای صندوق جهــان در  ۱۰صندوق اول
است که بیانگر وجود صندوقهای بسیار بزرگ و در برخی موارد

 ۷راهبرد و  ۳محور اصلی
بازارسرمایه
ســمت افزایش عدالت و پاسخگویی در
کل بازار است و تقویت اکوسیستم تامین
مالی در ســطح متوسط و خرد از طریق
ابزارهای نوین به عنوان چهارمین راهبرد
دنبــال خواهد شد.عشــقی ،اعالم کرد:
تسهیلگری و توســعه زیرساختهای
جذب و مدیریت سرمایه خارجی در بازار
در کنار بازمهندسی ساز و کار رسانهای
و نشر اطالعات در بازار و تقویت نظارت
بر آن ،راهبردهای پنجم و ششــم مورد
نظر ســازمان بــورس و اوراق بهادار در
دوره جدید است.به گفته رییس سازمان
بورس ،آخریــن راهبرد مدیریت جدید،
بازمهندسی نســل نوین زیرساختهای
فنی بــا هدف افزایش امنیت ،پایداری و
سهولت دسترســی خواهد بود .عشقی،
در تشریح رئوس برنامههای هیات مدیره
جدید ســازمان بــورس ،توضیح داد :بر
مبنای راهبردهای اشاره شده در باال که
با در نظر گرفتن اهــم چالشهای بازار
سرمایه تدوین شــدهاند ،برنامههایی در
سه محور در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته رییس سازمان بورس ،نخستین
محور رئوس برنامه هــای هیات مدیره
جدیــد ،تمرکز بر ماموریت و رســالت
اصلی ســازمان مبنی بر توســعه بازار
سرمایه اســت .او تاکید کرد :این برنامه
محوری با تکیه بر مواردی چون افزایش
سهم تامین مالی بخش تولید و توسعه
بنگاهها از بستر بازار سرمایه؛ تنوعبخشی

خبر خوش برای اوراق مسکن
محسن کریمی رییس ادارهکل نقدینگی و خزانهداری بانک مسکن اعالم کرد با
تفاهم این بانک با ســازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار با بانک ،امکان ایجاد دارایی اوراق تسه برای مشتریان غیر سجامی در
نماد تسه 006خبر داد.پیش از این برخی از دارندگان سپردههای ممتاز که فرآیند
ثبت نام در سجام را تکمیل نکردند ،از امکان دریافت اوراق تسه در دورههای ماهانه
محروم بودند و برای آنان دارایی اوراق تسه ایجاد نمیشود،کریمی در این باره تاکید
کرد :بانک مسکن از دو مسیر تالش کرد این مشکل را مرتفع کند.به گفته رئیس
ادارهکل نقدینگی و خزانهداری بانک مســکن تالشهای مختلفی برای ترغیب و
تسهیل ثبت نام صاحبان سپرده ممتاز در سامانه سجام صورت گرفت که یکی از
این اقدامات ارائه خدمات احراز هویت در  364شــعبه منتخب بانک مسکن بود.
کریمی افزود :این خدمات با هدف تشویق مشتریان به ثبت نام در سامانه سجام
بود تا مســاله ایجاد دارایی اوراق تسه برای این گروه فراهم شود.وی تصریح کرد:
در کنار سیاست های تشویقی برای پیگیری ثبت نام مشتریان در سجام ،اقداماتی
نیز جهت مکاتبه و رایزنی با نهادهای بازار سرمایه جهت ایجاد دارایی اوراق تسه
برای اشخاص مذکور صورت گرفت .کریمی این خبر خوش را به مشتریان داد که
با حسن نظر مدیران بازار سرمایه دارایی تخصیص یافته به اشخاص غیرسجامی
که دارای کد بورسی فعال بودند ایجاد شد.سامانه سجام با هدف ایجاد یک سامانه
جامع و یکپارچه برای ثبت و نگهداری اطالعات سرمایه گذاران ،از سوی شرکت
ســپرده گذاری مرکز اوراق بهادار راه اندازی شد تا ارائه خدمات به سهامداران با
سرعت بیشــتری انجام گیرد.ثبت نام در سامانه سجام برای هرگونه فعالیت در
زمینه بورس الزامی است و در حقیقت بستری برای بازار سرمایه شناخته می شود
که اطالعات همه سرمایه گذاران بورسی ،اعم از ایرانی ،خارجی ،حقیقی و حقوقی
را در بر می گیرد.با این حال بانک مسکن تالش کرده برای آن بخش از صاحبان
سپرده گذاری ممتاز که در سجام ثبت نام نکرده و به دلیل داد و ستد اوراق تسه
در بازار سرمایه از تبدیل منابع خود به اوراق محروم هستند راهکاری پیدا کند.

و تعمیــق بازار ســرمایه (در ابعاد بازار،
ابزار و نهاد)؛ افزایش شفافیت و کیفیت
اطالعات منتشر شــده در بازار سرمایه؛
مقرراتزدایی ،اصالح فرآیندهای کاری
و افزایش کارایی بازارهای مالی؛ توســه
نهادهای مالی و انحصار زدایی؛ توسعه و
تقویت زیرساختهای فنی؛ تسهیلگری
و شفاف ســازی صدور مجوزها در بازار
سرمایه و توســعه بازار بدهی و افزایش
نقدشــوندگی آن به عنوان مکمل بازار
سهام دنبال خواهد شد.عشقی «حرکت
به ســمت نظارت هوشمند و فراگیر» را
به عنوان دومیــن برنامه محوری هیات
مدیره جدید معرفــی و اعالم کرد :این
برنامه از طریق ارتقای ابزارهای نظارتی
متناســب با رشــد بــازار و تکنولوژی؛
ایجاد ســاز و کار تعاملی و نظارت عموم
ســرمایه گذاران (خرد و عمده) بر بازار؛
استقرار نظام جامع مدیریت ریسک در
بازار؛ اصالح نظام حاکمیت شــرکتی و
حفظ حقوق سرمایهگذاران؛ شناسایی و
پیگیری فعالیتهای متخلفانه و مجرمانه
در بازار با اســتقرار ســامانه های پایش
هوشــمند بازار؛ ابهام زدایی از مقررات و
رفع خألهای مقرراتی و تســریع ،کارآ و
اثربخش کردن فرآیندهای رســیدگی
به تخلفات اجرایی خواهد شــد.به گفته
رییس ســازمان بــورس واوراق بهادار،
آخرین محور از رئوس برنامه های هیات
مدیره جدید با محوریت «فرهنگسازی

کوچک اســت و در این آمار صندوق توســعه ملی ایران در رتبه
 ۲۳جهــان قرار دارد.رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی با
اشــاره به عملکرد صندوقها در ســه دسته تثبیتی که به نوعی
بودجهای عمل میکنند ،توسعهای و تسهیلی که برای حفظ ثروت
در نســل آینده است ،گفت :اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران
نشان میدهد که منطق آن جهتگیری تسهیلی تبعیت میکند.
در این حالت یعنی نباید منابع نســل آینده کم شود بلکه باید به
آن اضافه نیز شود.غضنفری با بیان اینکه طی بررسیهای صورت
گرفته برنامههایی جهت ارتقاء سطح صندوق در دستور کار قرار
و نظم بخشی به فضای گردش اطالعات
در بازار سرمایه» به اجرا در خواهد آمد.
وی گفــت :در اجرای ســومین برنامه
محوری ،پایــش و توســعه حداکثری
درگاههای رســمی و دارای مجوز ارایه
اطالعات؛ تدوین برنامههای گســترده
آموزشــی ،ترویــج و فرهنگســازی با
استفاده از ظرفیت ارکان بازار سرمایه و
نهادهای مالی فعال در آن و دانشگاهها؛
تقویت درگاههای اطالع رسانی تخصصی
در حوزه بازار سرمایه و تعامل با فعاالن
بازار سرمایه جهت ساماندهی به گردش
اطالعات در فضای مجازی مد نظر قرار
خواهد گرفت.عشقی ابزار اطمینان کرد:
با اجرای برنامه های باال ،به اهداف تعیین
شــده در حمایت از ســرمایه گذاران و
کسب اعتماد آنها و ایجاد بازار کارآ دست
خواهیم یافت .رییس سازمان بورس در
عین حال تاکید کرد :در کنار برنامههای
مطرح شده ،با توجه به شرایط موجود،
پروژه بزرگ ســهام عدالــت با توجه به
گســتردگی و پیچیدگیهــای آن بــا
بهرهگیری از نسل نوین زیرساختهای
فنی و تکنولوژی ،در دســتور کار جدی
هیات مدیره ســازمان خواهد بود.وی با
اشاره به اهمیت منابع انسانی در تحقق
اهداف و برنامه هایش برای بازارسرمایه
گفت :اجــرای این برنامه ها بیشــک،
بدون اتکا به سرمایه انسانی که در بدنه
بازار ســرمایه و به ویژه در ارکان اصلی
بازار ،مشغول به فعالیت هستند ،امکان
پذیر نخواهد بــود؛ بنابراینف توجه ویژه
به سرمای ه انسانی و اصالح ساختارهای
اداری از اولویتهــای دورن ســازمانی
هیات مدیره جدید است.

بازدید مدیرعامل بانک مهر ایران
از شعب خوزستان
دکتر مرتضی اکبری ،مدیرعامل به همراه دکتر ناصر ســیفاللهی عضو هیأت مدیره
بانک مهر ایران به منظور بررسی ظرفیتهای پولی و مالی خوزستان به این استان سفر
کردند.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحســنه مهر ایران ،بررسی پتانسیلهای
مالی برای افزایش ســهم بانک از بازارهای هدف ،ارزیابی صنایع کوچک و متوسط به
منظور حمایت از تولید و اشــتغالزایی و نظارت بر عملکرد مدیریت شــعب استان از
جمله اهداف سفر مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران به استان خوزستان
است.بازدید از شــعب با هدف ارزیابی عملکرد بانک در شهرهای مختلف خوزستان،
برگزاری جلسه هماندیشی با کارکنان صف و ستاد مدیریت شعب خوزستان و برگزاری
نشست خبری با اصحاب رسانه از دیگر برنامههای این سفر است.

قدردانی امام جمعه شهرستان دنا
از مدیرعامل بانک ملت
امام جمعه شهرستان دنا با ارسال لوح سپاسی ،از مدیرعامل بانک ملت به دلیل کمک
های این بانک به آســیب دیدگان ناشی از زلزله سپاســگزاری کرد.به گزارش روابط
عمومی بانک ملت ،ناصر مصباح نژاد دبیر قرارگاه ائمه جمعه منطقه  2اســتان و امام
جمعه شهرستان دنا در این لوح با اشاره به تعهد و توانمندی دکتر بیگدلی ،از فعالیت
ها و خدمات وی در زلزله 29بهمن ماه  1399در شــهر ســی سخت و ارائه خدمات
بانکی و تســهیل در پرداخت وام های مردم حادثه دیده شهرستان دنا قدردانی کرد
و از درگاه خداوند منان توفیقات روز افزون را در خدمت رســانی به مردم برای وی
خواســتار شد.براساس این گزارش بانک ملت ،پس از وقوع زلزله در شهرستان دنا در
ســال گذشته ،عالوه بر ارسال کمک های غیرنقدی و مایحتاج ضروری زلزله زدگان،
تسهیالت بانکی برای ترمیم خسارت های مردم آسیب دیده نیز پرداخت کرده است.

طلب  ۵۱۰۰میلیاردی مالیاتی صندوق
دربخشی دیگر از این مراسم شهیدزاده -رئیس سابق هیات عامل
صندوق توسعه ملی -با اشــاره به چالش های صندوق در حفظ
منابع گفت :مالیات صندوق در حدود  ۲.۵سال گذشته ماجرای
زیادی داشت و در این مدت برای برگشت حدود  ۵۱۰۰میلیارد
تومانی مالیات اخذ شــده در دادگاه و مجلس پیگیر بودیم که در
نهایت مقرر شد به صندوق بازگردد.وی با اشاره به اینکه گزارش
عملکرد صندوق به روز شــده است و عملکرد سال  ۱۳۹۹برای
حسابرســی آماده شــد تصریح کرد :در گذشته اطالعات ارزی و
ریالی صندوق با هم بود و به این نتیجه رسیدیم که تفکیک شود
و صندوق یک خزانه میخواهد .همچنین ارتباط با شفافسازی،
حسابها با خط ارتباطی که با بانک مرکزی در رابطه با تراکنشها
ایجاد شــد توانســتیم این رابطه را بهبود ببخشیم و پروندههای
مختلفی را به سرانجام برســانیم به جز سه پرونده که با شورای
عالی امنیت ملی داریم .سعی کردیم همه بحثها و مسائل شفاف
شوند.

افزایش قیمت بیتکوین
تا کانال  ۶۰هزار دالر
با چشــمانداز اولین صندوق سرمایهگذاری قابل معامله ،قیمت بیت کوین تا ۶۰
هزار دالر افزایش یافت.به گزارش ایبِنا به نقل از راشــاتودی ،پُرطرفدارترین ارز
رمزنگاری شــده جهان از روز جمعه ماه می به باالترین سطح خود رسیده ،که
این امر با خوش بینی معاملــه گران از تایید ایاالت متحده برای اولین صندوق
ســرمایه گذاری قابل معامالت آتی بیت کوین ( )ETFصورت گرفته است.بیت
کوین تا ســاعت  ۱۸:۰۰عصر جمعه به وقت تهران به  ۶۰هزار دالر در هر سکه
و به باالترین ســطح در  ۵ماه گذشته رسید .به گفته تحلیل گران بازار ،معامله
گران به اجازه کمیســیون اوراق بهادار و بورس ایاالت متحده ( )SECبرای تایید
اولین صندوق سرمایه گذاری بیت کوین قابل معامله  ETFخوشبین هستند .آنها
این تایید احتمالی را نقطه عطفی برای صنعت ارز رمزنگاری شده می دانند که
مدت هاســت مشتاق پذیرش وال استریت و سرمایه گذاران اصلی آن است.قرار
است استراتژی سهام های اولیه بیت کوین  ETFسه شنبه هفته آینده در بورس
نیویورک آغاز به کار کند .کارشناسان می گویند بعید است کمیسیون بورس و
اوراق بهادار آمریکا  SECاین را ممنوع کند ،اما برخی هشدار می دهند که اگر این
اتفاق بیفتد ،بیت کوین سقوط می کند.به گفته یک مقام متخصص در محدوده
باالی  ۵۸تا  ۶۰هزار دالر هســتیم ،بنابراین رد اپلیکیشــن  ETFمی تواند بیت
کوین را به سطح  ۵۳-۵۵هزار دالر بازگرداند .اما به طور کلی این روند همچنان
صعودی است و اپلیکیشن های دیگر  ETFنیز در دست تهیه است.
ریزش  ۲۹دالری طال

بازار از صعود قیمت ناامید شد
نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد پس از این که اونس طال موفق نشد هفته
گذشته قیمت  ۱۸۰۰دالر را بشکند ،تحلیلگران وال استریت درباره روند قیمت
طال در هفته جاری مردد هستند اما سرمایه گذاران کوچک همچنان خوش بینی
خود را حفظ کرده اند.به گزارش ایســنا ،پس از این که قیمت طال اواسط هفته
گذشته تحت تاثیر آمار تورم داغتر از حد انتظار  ۴۰دالر صعود کرد ،نتوانست مرز
روانی  ۱۸۰۰دالر را بشــکند که باعث یک دور دیگر ریزش قیمت شد.بهای هر
اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا  ۲۹دالر و  ۶۰سنت معادل حدود
 ۱.۷درصد کاهش یافت و در  ۱۷۶۸دالر و  ۳۰سنت بسته شد .با این حال قیمت
طال برای کل هفته  ۰.۶درصد رشــد کرد که بزرگترین رشــد هفتگی از هفته
منتهی به سوم سپتامبر بود.در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران
وال استریت ۱۳ ،نفر شرکت کردند که  ۳۸.۵درصد نسبت به افزایش قیمت طال
خوش بین بودند و به همین میزان مشابه به کاهش قیمت طال رای دادند و ۲۳
درصد هم نظر خنثی داشتند.در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران
غیرحرفه ای ۱۴۲۵ ،نفر شــرکت کردند که از میــان آنها  ۶۸درصد به افزایش
قیمت طال و  ۱۹درصد به کاهش قیمت طال رای دادند در حالی که  ۱۳درصد
نظری نداشتند.عاملی که در کاهش قیمت طال موثر بود ،آمار خرده فروشی بهتر
از حد مطلوب بود که نشان داد بانک مرکزی آمریکا می تواند در خصوص تعدیل
برنامه خرید اوراق قرضه یا افزایش نرخهای بهره با دست بازتری عمل کند.

فعاالن طراحیُ ،مد و لباس تحت پوشش بیمه
تعاون قرار گرفتند
همزمان با نخستین نمایشگاه بینالمللی و تخصصی زنجیره ارزش پوشاک ،بیمه
تعاون به منظور خدمت رسانی هرچه بیشتر با فعاالن این صنعت با اتحادیه صنف
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و فعاالن حوزه طراحی ،مد ،لباس و
صنایع وابسته تفاهم نامه همکاری امضا کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون،
به منظور رشد و توسعه همکاریها و نیز ارائه خدمات بیمهای بهینه و جامع در
انواع رشــتههای بیمهای شرکت بیمه تعاون با اتحادیه صنف تولید کنندگان و
فروشــندگان پوشاک تهران و فعاالن حوزه طراحی ،مد ،لباس و صنایع وابسته،
تفاهم نامه همکاری امضا کرد.با توجه به این تفاهم نامه تمام اعضای حقیقی یا
حقوقی اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و نیز فعاالن
حوزه طراحی ،مد ،لباس و صنایع وابســته به همراه اعضاء خانواده تحت پوشش
خدمات ارائه شده توسط شرکت بیمه تعاون قرار می گیرند.شایان ذکر است که
پیش از این نیز ،شرکت بیمه تعاون در راستای حمایت از کسب و کارهایی که
در پی پاندمی کرونا تعطیل شــده اند ،به عنوان تنها بیمه ارائه دهنده خدمات،
از کســب و کارهای حوزه پوشــاک و صنایع وابسته حمایت کرده که بر اساس
آمار ارائه شده در بهمن  1399نیز ،بیشترین خسارت در پی تعطیلی به واسطه
پاندمی کرونا به این صنعت از سوی بیمه تعاون پرداخت شده بود.
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جریمه واکسن نزدهها؛ از محرومیت خدمات تا اخراج
در حالیکــه روند جهانی واکسیناســیون کرونــا بارقه های
امید را برای بازگشــت به زندگی عادی روشــن کرده ،دولت
ها تــاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری شــهروندان را از بی
اعتنایی به واکسیناســیون بازدارند.به گزارش ایرنا ،جو بایدن
رئیسجمهوری آمریکا  ۱۰ســپتامبر ( ۱۹شــهریور) اعالم
کــرد که کارمندان دولت مرکزی باید واکســن کووید  ۱۹را
دریافت کنند .همچنین بسیاری از کارفرمایان از کارکنان خود
خواستهاند تا خود را واکســینه کرده و یا تستهای هفتگی
کرونــا را انجام دهند .این قانون برای کســبوکارهای دارای
کارکنان بیشــتر از  ۱۰۰نفر اعمال میشــود.از سوی دیگر
بیمارستان متدیست هوستون ایالت تگزاس نیز واکسیناسیون
کرونا را برای دو هزار و  ۵۰۰کارمند خود از جمله پرســتاران
و دیگر کادر پزشــکی اجباری کرده و در ماه ژوئن  ۱۵۳نفر را
به دلیل امتناع از دریافت واکســن کرونا اخراج کرد.مقامات
سانفرانسیســکو ایالت کالیفرنیا نیز اعــام کردهاند که عدم
دریافت واکسن کرونا ،مجازات انضباطی و حتی اخراج از کار
را برای تمام کارمندان شــهرداری در پی خواهد داشت.دولت
کانادا خبر داده که تا پایان اکتبر (اوایل آبان) واکسیناســیون
را برای کارکنــان دولتی و کارکنان حملونقل الزامی خواهد
کرد .واکسیناســیون کرونا از  ۱۳سپتامبر ( ۲۲شهریور) برای
مشاغلی مانند رســتورانها ضروری شده است.از سوی دیگر
دولت انگلیس نیز واکسن کرونا را برای کلیه کارکنان خانههای
سالمندان از جمله پرستاران ،کادر پزشکی و خدمه از ماه اکتبر
(مهر/آبان) اجباری کرده اســت.مت هنکاک ،وزیر بهداشــت
انگلیس  ۲۶خرداد گفت :این تصمیم پس از بحث و بررســی

دقیق برای محافظت از ســاکنان خانههای سالمندان اتخاذ
شده است.واکسیناسیون اجباری شامل کارکنان مراقبتهای
بهداشتی شاغل در بیمارستانهای دولتی انگلیس نیز میشود.
در ایتالیا کارکنان بخش درمان و ســامت این کشور از اوایل
بهار ملزم به دریافت واکسن کرونا شده بودند و ماریو دراگی،

چاووش اوغلو:

ترکیه در شرایط کنونی طالبان را به رسمیت
نخواهد شناخت

مولــود چاووش اوغلو روز جمعه در دیدار با هیات طالبان اعالم کرد ،ترکیه آماده
است طالبان را برای جلوگیری از وقوع بحران در افغانستان کمک کند ،اما حکومت
آنها را در شرایط کنونی به رسمیت نخواهد شناخت.به گزارش ایرنا از طلوع نیوز،
چاووش اوغلووزیر خارجه ترکیه گفت ،در دیدار با هیأت طالبان در باره تشکیل
حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان و دختران گفتوگو کرده اســت .وی افزود:
ما بار دیگر به آنان گفتیم که برای اتحاد و انسجام ،حکومت آنان باید فراگیر باشد.
ما یکبار دیگر درباره اهمیت به کارگیری همه اقشــار در حکومت به آنان توضیح
دادیم.وی تصریح کرد ،در ایــن دیدار در زمینه آموزش زنان ،کودکان ،دختران
و پیوســتن زنان افغانســتان به نیروی کار توصیههایی به طالبان داشته و اعالم
کردیم که این را به عنوان پیششــرط غرب یا به عنوان خواســته آنها نبینید.
عبدالقهار بلخی ســخنگوی وزارت خارجه کابینه موقت طالبان نیز گفت ،هیأت
امارت اســامی به رهبری امیرخان متقی در دیــدار با مقامهای ترکیه بر روابط
دیپلماتیک ،کمکهای بشردوســتانه و از سرگیری پرواز شرکتهای هوایی این
کشور تاکید کرد .ترکیه نیز آزاد سازی داراییهای بلوکه شده افغانستان را مورد
تاکید قرار داد.دیدار سرپرســت وزارت خارجــه دولت موقت طالبان با مقامهای
ترکیه در آســتانه سفر وزیران خارجه شماری از کشورهای اسالمی به افغانستان
انجام شده است.همچنین قرار است هیأتی از افغانستان در هفته آینده برای دیدار
با مقامهای ازبکستان به این کشور سفر کند.
بورل:

آماده استقبال از ایران در بروکسل هستیم

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با بیان این که آماده
استقبال از ایران هستیم ،گفت که تهران مایل است در بروکسل با مقامات اتحادیه
اروپا که مذاکرات غیر مستقیم بین ایاالت متحده و تهران را همراه با برخی دیگر
از طرفهای توافق هسته ای  ۲۰۱۵هماهنگ می کنند ،مالقات کند.به گزارش
ایرنا از رویترز ،بورل که هم اکنون در آمریکا به ســر می برد به خبرنگاران گفت
که آماده اســتقبال از ایرانیان اســت ،اما نمیتواند بگوید که چنین دیداری چه
زمانی انجام خواهد شد.مسئول سیاســت خارخی اتحادیه اروپا در پاسخ به این
ســوال که آیا ایرانیان می خواهند پیش نویس متــن (مذاکرات) که در آخرین
مذاکرات در ماه ژوئن در وین برگزار شد ،مورد بحث و بررسی قرار دهند و مایلند
با کدام اعضای دیگر مالقات کنند؟ گفت :متاسفم که می گویم نمی دانم« .انریکه
س اقدام اتحادیه اروپا که برای رایزنی درباره روابط دوجانبه،
مورا» معاون ســروی 
موضوعات منطقهای از جمله تحوالت در افغانستان و یمن و نیز مذاکرات برای لغو
تحریمهای ظالمانه به تهران سفر کرده است؛ روز گذشته با «علی باقری» معاون
سیاسی وزارت امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.وی ضمن تشریح مسئولیتش به
عنوان هماهنگکننده اتحادیه اروپا ،بر آمادگی خود به منظور همکاری با ایران و
سایر طرفها در جهت ادامه مذاکرات برای دستیابی به نتیجهای که مورد پذیرش
همه طرفها باشد ،تاکید کرد.در پایان دیدارها مقرر گردید رایزنیهای دو طرف
در خصوص موضوعات مورد عالقه طرفین در روزهای آینده در بروکســل ادامه
یابد.در این دیدار همچنین در خصوص روابط کشورمان و اتحادیه اروپایی ،بر ارتقا
روابط فیمابین تاکید شد و قرار شد در گفتگوهای آتی در بروکسل ،سرفصل ها و
زمینههای عملی گسترش روابط مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
از سوی نخست وزیر جدید مطرح شد؛

افزودن گزینه «حمله به پایگاه های دشمن»
به راهبرد امنیت ملی ژاپن

نخست وزیر جدید ژاپن می گوید با توجه به پیشرفت های موشکی کره شمالی،
حملــه به پایگاه های دشــمن نیز باید به گزینه های راهبــرد امنیت ملی ژاپن
افزوده شود.به گزارش خبرگزاری مهر« ،فومیو کیشیدا» نخست وزیر جدید ژاپن
به روزنامه «یومیوری شیمبون» گفته اســت که راهبرد امنیت ملی کشور باید
«امکان حمله به پایگاه های نظامی دشمن» را نیز شامل شود.به گفته کیشیدا،
این پیشــنهاد با توجه به افزایش توانمندی های نظامی کره شــمالی و آزمایش
های متعدد موشــکی که انجام می دهد؛ مطرح شده است.وی در این باره افزود:
توانمندی های موشــکی کره شمالی دائماً در حال ارتقا است و برای محافظت از
جان مردم ژاپن الزم است موضعی اتخاذ کنیم که با توجه به تحوالت ،به ما اجازه
بررسی گزینه های متنوع را می دهد.کیشیدا افزود :راهبرد امنیت ملی در اسرع
وقت مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.این درحالی اســت که ایده حمله به پایگاه
های دشمن با ادعای دفاع از خود ،از جانب «شینزو آبه» نخست وزیر اسبق ژاپن
مطرح شــد حال آنکه «یوشیهید سوگا» به عنوان جانشین وی ،اجرای این ایده
را به تعویق انداخت.

پلیــس انگلیــس حمله بــا چاقو به
«دیوید آمس» از قانونگذاران پارلمان
در کلیسای اســکس را که منجر به
مرگ وی شــد ،حمله «تروریستی»
دانســت.به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری رویتــرز ،این نماینده ۶۹
ســاله از حزب محافظــهکار بوریس
جانسون ،نخست وزیر انگلیس ،حین
شرکت در جلساتی در حوزه انتخابیه
خودش در شــرق لنــدن بارها هدف
اصابــت چاقو قــرار گرفت.یگان ضد
تروریسم پلیس متروپولیتن انگلیس
کــه تحقیقــات را در دســت دارد،
امروز شــنبه در بیانیــهای گفت که
آنها این حمله مرگبــار را «حادثهای

نخستوزیر تماس کارکنان بهداشتی واکسینه نشده با بیماران
را غیرقابلقبول دانســت.مقامهای بهداشــتی منطقه جنوب
غربــی کاالبریــا از تعلیق حقوق  ۱۶نفر از مراقبان ســامت
ازجمله پرستار ،ماما و دامپزشک تا پایان سال میالدی جاری
خبر داده و افزودند :این تعلیق مشــروط به واکسیناســیون

این افراد لغو خواهد شــد.دولت ایتالیا همچنین اعالم کرده
کــه از  ۱۵اکتبر ( ۲۳مهر) تمــام کارمندان موظفند گواهی
واکسیناسیون ،تست منفی کرونا یا دوره نقاهت بیماری کووید
را ارائــه داده و هر کارگری که گواهی ســامت معتبر را ارائه
ندهد ،تعلیق میشود.در روسیه اگرچه عبارت «واکسیناسیون
اجباری» به کار نمیرود ،با این حال برخی مناطق این کشور
آن را اجرا میکنند.والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روســیه
گرچه مخالفت خود را با واکسیناســیون اجباری اعالم کرده،
امــا فرمانداران برخــی مناطق را برای الزام واکسیناســیون
«گروههای خاص» شــهروندان مختار کرده اســت.در حال
حاضر کارکنان بخش خدمات در سنپترزبورگ و مسکو ملزم
به تزریق واکســن کرونا بوده و حداقل  ۶۰درصد از کارکنان
بخشهــای بانکی ،هتلداری ،حملونقــل و خدمات عمومی
پیش از  ۱۵ژوئیه ( ۲۴تیر) واکسینه شدهاند تا با جریمههای
مالی مواجه نشوند.مردم سوئیس از  ۱۳سپتامبر ( ۲۲شهریور)
ملزم شــدهاند تا برای ورود به اغذیهفروشیها ،رستورانها و
باشــگاههای پرورش اندام گواهی سالمت خود را ارائه دهند.
این گواهی نشــاندهنده انجام واکسیناسیون ،گذراندن دوره
نقاهت بعد از ابتال و یا نتیجه منفی تســت کرونا است.دولت
یونان نیز از سپتامبر واکسیناسیون را برای پرستاران خانگی
و کارکنان بخش سالمتی اجباری کرده و تنها افراد واکسینه
شده میتوانند به سینما ،تئاتر و دیگر اماکن سرپوشیده وارد
شوند.دولت هلند هم از  ۱۴ســپتامبر ( ۲۳شهریور) ورود به
رستورانها ،باشگاههای شبانه و رویدادهای فرهنگی را منوط
به ارائه گواهی واکسیناسیون کرونا کرده است.

حمله تروریستی علیه
یک عضو پارلمان انگلیس
تروریســتی» قلمــداد میکنند .بر
اســاس اعالم پلیس ،تحقیقات اولیه
نشــان میدهد «انگیزه بالقوه مرتبط
با افراطگرایی» در کار بوده است.یک
مرد جوان  ۲۵ساله در صحنه حادثه
به جرم قتل بازداشت شده و کاراگاهان
هم گفتهاند که افسران ویژه مبارزه با
تروریســم تحقیقات اولیه را به دست
گرفتهاند .پلیس با بیان اینکه احتماال
این مظنون تنها اقدام کرده بود ،گفت:

در راستای تحقیقات ،افسران در حال
حاضر دو محــدوده در لندن را تحت
بازرسی دارند و تحقیقات ادامه دارد.
سیاســتمداران این حمله را «تهاجم
به دموکراسی» توصیف کردند.بوریس
جانسون بعد از انتشار این اخبار گفت:
دیوید مردی بود که عمیقا به کشورش
و آینده آن باور داشت و ما امروز یک
کارمند خوب و یک دوســت و همکار
بســیار دوستداشــتنی را از دست

دادیم .ایــن دومین حمله مرگبار به
یک قانونگذار انگلیسی ظرف پنج سال
گذشته اســت و بحثهایی را درباره
امنیت سیاستمداران این کشور به راه
انداخته است .شبکه تلویزیونی اسکای
نیــوز گزارش داد که فرد بازداشــتی
دارای تابعیت انگلیس و سومالیاالصل
است.در پی این اتفاق ،پرچمها بر فراز
تمام ساختمانهای دولتی انگلیس به
حالت نیمه برافراشــته درآمد .آمس
پنج فرزند داشت و اولین بار در ۱۹۸۳
از شــهر بازیلدون و بعد در  ۱۹۹۷از
ساوثاند وســت به پارلمان راه یافت.
او در ســال  ۲۰۱۵بابت خدماتش از
الیزابت دوم نشان شوالیه دریافت کرد.

با دلخراش خواندن حمله به مسجد شیعیان؛

نمیگذاریم ازخاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود
محمد نعیم ،ســخنگوی دفتر سیاسی طالبان ضمن
«دلخراش» خواندن حمله به مسجد شیعیان در قندهار
گفت به عامالن حمله به مســجد فاطمیه میگوییم با
این اقدامات نمیتوانند به اهداف خود برسند.به گزارش
ایسنا ،محمد نعیم  ،ســخنگوی دفتر سیاسی طالبان
در مصاحبــه با الجزیره حمله تروریســتی روز جمعه
به مســجد فاطمیه در قندهار که بزرگترین مســجد
شیعیان در این والیت است را دلخراش خواند و گفت
این حمله توسط افرادی انجام شد که افکار افراطی را
اتخاذ کردند اما به آنهــا میگویم که با این اقدامات
نمیتوانند اهدافشان را محقق کنند.در بعد سیاسی نیز
نعیم ،از جامعه بین المللی خواســت تا با به رسمیت
شناختن رژیم در افغانستان ،مسئولیتهای خود را در
قبال افغانســتان به عهده بگیرند.وی گفت :ما کنترل

وضعیت امنیتی در افغانســتان را در دست گرفتهایم
و اوضاع در حال حاضر بســیار بهبــود یافته و جهان
شاهد آن است .ما از کشورهای جهان میخواهیم که
افغانســتان را منزوی نکنند زیــرا این وضعیت به نفع
هیچکس نیســت.نعیم گفت که به رسمیت شناختن
دولت افغانستان توســط کشورهای همسایه و جامعه
بیــن المللی این دولــت را تقویت کــرده و به آن در
مواجهه با مشکالت داخلی کمک میکند.وی افزود که
این جنبش به تعهدات خود در جلوگیری از اســتفاده
از خاک افغانســتان برای حمله به هر کشوری متعهد
است.نعیم تصریح کرد :ما به آنچه در توافقنامه دوحه
قول داده بودیم متعهد هستیم و اجازه نمیدهیم هیچ
کس از کشور ما علیه هیچ کشوری استفاده کند .این
حق مردم افغانســتان است که جهان دولت افغانستان

وکیل آنگ سان سوچی حکم «سکوت» گرفت

وکیل رهبر عزل شده میانمار اعالم کرد ،مقامات حکومت نظامی میانمار برای
وی دســتور ســکوت صادر کردهاند چرا که تاکید دارنــد ارتباطات وی باعث
بیثباتی میشــود.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،رسانههای
دولتی میانمار از تحوالت مربوط به پروندههای حقوقی آنگ سان سوچی ،رهبر
ســرنگون شده این کشــور که پس از کودتای فوریه تنظیم شدهاند ،گزارشی
نمی دهند و «خین مائونگ زاو» ،وکیل وی تنها منبع اطالعات عمومی درباره
روند دادرســی و سالمتی آنگ سان سوچی محسوب میشود.خین مائونگ زاو
در پســتی در فیس بوک نوشت :من از صحبت کردن با رسانهها ،دیپلماتها،
سازمانهای بینالمللی و دولتهای خارجی منع شدم.وی سپس جزئیات کامل
این دستور سکوت را منتشــر کرد.در این دستور سکوت آمده است :ارتباطات
خین مائونگ زاو می تواند باعث آزار و اذیت ،لطمه زدن به شــخصی که طبق
قانون عمل میکند ،آشــوب و بیثباتی صلح و آرامش عمومی شــود .برخی از
رســانههای محلی و خارجی و رسانههای غیرقانونی اخبار و اطالعات جعلی را
منتشر می کنند که می تواند باعث بیثباتی کشور شود.این در حالی است که
ســخنگوی حکومت نظامی حاکم میانمار هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری
نکرده است.سوچی از زمان کودتای اول فوریه در مکان نامشخصی نگه داشته
شده است و دسترسی به هیچ وسیله ارتباطی با دنیای بیرون به جز وکالیش که
آنها را تنها در دادگاه می بیند ،ندارد.سوچی به جرائمی چون نقض پروتکل های
ویروس کرونــا ،واردات غیرقانونی و برخورداری از رادیوهای دو طرفه ،تحریک
برای ایجاد هشدار عمومی و نقض قانون اسناد محرمانه رسمی متهم شده است.
خین مائونگ زاو در تازهترین مصاحبهاش با رســانهها که روز سه شنبه انجام
شده بود ،خالصهای از شهادت وین مینت ،رئیس جمهور سرنگون شده میانمار
و یکی از متهمان در پرونده سوچی را ارائه کرد .وین مینت به دادگاه گفت که
ارتش چند ساعت قبل از کودتا به وی دستور داد تا استعفا دهد و هشدار دادند
که در غیر این صورت عواقبی در انتظارش خواهد بود.

را به رسمیت بشناسند.سخنگوی دفتر سیاسی طالبان
همچنین عنوان داشــت :همه افغانها حق شهروندی و
عبادت دارند و حقوق همه شــهروندان تضمین شده
اســت .دولت ما جامع است و شامل عناصری از اقشار
مختلف جامعه است.پیشــتر امیر خــان متکی وزیر
خارجه افغانستان ،جامعه بین المللی را به نقض حقوق
مردم افغانســتان به دلیل عدم به رســمیت شناختن
دولــت موقت متهم کرده بود و گفت که به رســمیت
نشناختن دولت جدید بی انصافی است .متکی افزود که
دولت تشکیل شده توسط طالبان دارای تمام معیارهای
شناخته شده در سطح بین المللی است.طالبان تقریباً
در  ۱۵اوت به مــوازات آخرین مرحله خروج نظامیان
آمریکایی که در پایان همان ماه به پایان رسید ،کنترل
تمام افغانستان را به دست گرفت.

آمریکا واکسن های مورد تایید سازمان جهانی
بهداشت را از مسافران می پذیرد

خبرگزاری رویترز اعالم کرد ،براســاس بیانیه مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری،
آمریکا ورود مسافرانی که انواع واکسنهای مورد تائید سازمان غذا و داروی آمریکا
و سازمان جهانی بهداشت را دریافت کرده اند ،می پذیرد.به گزارش ایرنا به نقل از
خبرگزاری رویترز ،مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایاالت متحده ( )CDCجمعه
اعالم کرد که انواع دزهای واکسن کرونا را از مسافران بین المللی می پذیرد و این
امر به مسافران کانادایی و دیگر مناطق کمک می کند به آسانی وارد خاک آمریکا
شوند.مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری همچنین اعالم کرد که هرگونه واکسن
مورد تائید آمریکا و ســازمان جهانی بهداشــت را می پذیرد .سخنگوی این نهاد
فدرال گفت« :در حالیکه مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری استفاده انواع واکسن
را در دز نخست توصیه نکرده ،ما می دانیم که این امر به طور فزاینده ای در سایر
کشورها متداول است».کاخ ســفید هم دیروز جمعه اعالم کرد که شرایط جدید
واکســن برای اتباع خارجی که به ایاالت متحده ســفر می کنند از  ۸نوامبر (۱۸
آبان) برای مسافرانی که از مرز زمینی و هوایی وارد می شوند ،آغاز می شود«.برایان
هیگینــز» نماینده دموکرات نیویورک که مرز طوالنی با کانادا دارد دیروز جمعه و
پیش از اعالم مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری از این نهاد خواسته بود که انواع
دزهای تزریقی واکســن را قبول کند و خاطرنشان کرد« :نزدیک به چهار میلیون
کانادایی معادل  ۱۰درصد کل جمعیت این کشــور ،دزهای واکسن های مبتنی بر
فناوری «آر.ان.ای پیام رسان» ( )mRNAموجود از جمله آسترازنکا را دریافت کرده
اند».مرکز کنترل و پیشگیری بیماری اواخر دیروز جمعه در پی اعالم این تصمیم
خاطرنشــان کرد که واکسن های مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAو
همچنین واکســن های مجاز سازمان جهانی بهداشت برای ورود به ایاالت متحده
از جمله واکسن آسترازنکا پذیرفته می شوند.این نهاد همچنین تاکید کرده است
افرادی که ترکیبی از دو دز تاییدی یا مجاز سازمان غذا و داروی آمریکا و سازمان
جهانی بهداشت را دریافت کرده اند ،کامال واکسینه شده در نظر گرفته می شوند.
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گزیده خبر
توافق اولیه احزاب برای تشکیل دولت
آینده آلمان

ائتالف متشــکل از سوســیال دموکرات ها ،حزب سبز آلمان و دموکرات
های آزاد روز جمعه با توافق اولیه بر ســر تعیین اوالف شولتس به عنوان
صدر اعظم جدید این کشــور ،یک گام به دوران آلمان بدون آنگال مرکل
نزدیک تر شدند.به گزارش ایرنا ،تارنمای پولیتیکو نوشت :سه هفته بعد از
برگزاری انتخابات سراســری در آلمان ،سران سه حزب اصلی این کشور
شــامل حزب چپ میانه سوسیال دموکرات ،حزب سبز و حزب دموکرات
های آزاد ( )FDPکه طرفدار تجارت اســت ،توافق کردند مذاکرات را برای
تشــکیل دولت آینده این کشور آغاز کنند.اگر این گروه از احزاب سیاسی
در آلمــان در مذاکرات خود پیروز شــوند اولین ائتالفی خواهد بود که در
آلمــان حکومت می کنــد و به دولت محافظه کاری که  ۱۶ســال تحت
حکومت مرکل اداره می شــد ،پایان خواهند داد.با خــودداری مرکل به
عنوان صدراعظم کارکشته آلمان در انتخابات ماه گذشته ،اتحاد محافظه
کاران اتحادیه دموکرات مسیحی یا اتحادیه سوسیال مسیحی بدترین نتایج
انتخابات را رقم زد .این امر باعث شد حزب سوسیال دموکرات و نامزد آن
اوالف شولتس که وزیر دارایی آلمان نیز هست به عنوان نامزد صدر اعظمی
این کشور مطرح شود.سه حزب مذکور روز جمعه دستور کار خود به عنوان
«ائتالف پیشــرفت» را ارائه دادند که طرح های آنها شامل افزایش حداقل
حقوق ،حذف استفاده از برق تولیدی با استفاده از زغال سنگ هشت سال
زودتر از پیش بینی های انجام شده تاکنون و خودداری از افزایش مالیات
شرکتی می شود.رهبران حزب محافظه کار آلمان دستور کار ائتالف جدید
را غیرواقع گرایانه توصیف کرده اند و آن را مبهم و نامعلوم در بســیاری از
حوزه ها می دانند.روزنامه گاردین در گزارشی درباره تحوالت اخیر آلمان
نوشت :بزرگترین همسایگان این کشور نظاره گر تشکیل دولت جدید این
کشور با ترکیبی از امید و ترس هستند .آنها نگران این هستند که یک مقام
تندرو در مســائل مالی وزیر دارایی آینده این کشور شود و قاره اروپا را به
بن بست ناشی از بحران یورو بازگرداند.در چنین شرایطی صدر اعظم آینده
آلمان ،اوالف شولتس وزیر دارایی کنونی از حزب سوسیال دموکرات چهره
ای سرشــناس در پاریس و رم بوده است.یک نماینده پارلمان فرانسه که
متحد امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور نیز هست گفت :شولتس
فردی عملگرا در کاهش بدهی عمومی در طرح احیای اقتصادی ناشــی از
کووید  ۱۹است ،اما انتظار می رود سیاستمداری لیبرال جایگزین شولتس
شود که بر اساس گزارش نشریه آلمانی فوکوس با روی کار آمدن او نیمی
از اروپا به لرزه در خواهد آمد.کریســتین لیندنر رهبر حزب دموکرات آزاد
آلمان گفته اســت یونان باید از منطقه یورو خارج شــود تا از شرایط ویژه
بخشش بدهی ها بهره مند شود و طرح های اقتصادی مکرون را به دلیل
بازگرداندن اتحادیه اروپا به یک سیســتم به سبک و سیاق اتحاد جماهیر
شوروی سابق رد کرده است.

واکنشها به حمله تروریستی بر مسجد
شیعیان قندهار افغانستان

تعدادی از کشورها و شخصیت های داخلی و خارجی افغانستان با محکوم
کردن حمله تروریستی روز گذشــته به مسجد شیعیان قندهار که دهها
کشته و زخمی بر گذاشت ،خواستار شناسایی و مجازات عوامل این جنایت
شدند.به گزارش ایرنا،منابع خبری افغانستان اعالم کردند که شمار کشته
شدگان حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندهار بیش از  ۴۰تن و تعداد
زخمی ها به  ۷۰نفر افزایش یافته است.جمعه گذشته نیز مسجد شیعیان
افغانستان در استان قندوز هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در آن ۱۵۰
تن کشــته و  ۲۰۰تن دیگر زخمی شدند و مسئولیت این جنایت را گروه
تکفیری داعش برعهده گرفته بود«.ذبیح اهلل مجاهد» ســخنگوی طالبان
در توئیتی ضمن محکوم کردن انفجار در مســجد شیعیان قندهار گفت
که به نیروهای امنیتی دســتور داده که عوامل این حوادث را شناسایی
و به دســت عدالت بسپارند.وی از طرف دولت طالبان با خانواده قربانیان
این حادثه ابراز همدردی کرد.وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران
نخستین کشوری بود که با محکوم کردن این جنایت از طالبان خواست
که عامالن این حمله را مجازات کنــد.در بیانیه وزارت امور خارجه ایران
بار دیگر نســبت به توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان امت اسالم هشدار
داده و بر لزوم وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی و نفی خشونت و افراطی
گری به نام اســام تاکید شده است.دفتر ســازمان ملل در افغانستان نیز
حمله به یک مکان مذهبی را ظالمان توصیف کرد و خواستار پاسخگویی
عامالن این حمله شد.دولت ترکیه نیز ضمن محکوم کردن حمله به مسجد
شــیعیان در قندهار،این اقدام را غیر انسانی دانست .وزارت خارجه ترکیه
در این بیانیه با خانواده افراد کشــته شــده در این حمله ابراز همدردی
کرد«.ند پرایس»ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توئیتی ضمن
محکوم کردن حمله روز گذشــته به مسجد شیعیان در قندرهار نوشت
مردم افغانســتان حق زندگی و عبادت در صلح و امنیت را از هر مذهب و
اعتقادی که انتخاب میکنند ،دارند«.حامد کرزی» رئیس جمهوری سابق
افغانســتان در فیســبوک با بیان اینکه این حمله دسیس ه آشکار خارجی
در برابر صلح ،ثبات و اتحاد مردم افغانســتان اســت اضافه کرد تروریست
ها با انجام چنین اعمالی می خواهند به اهداف شــوم خود برسند.وی از
افغانها خواست در برابر چنین دسیسههایی ،هوشیار باشند.حزب رفاه ملی
افغانستان نیز این حمله را تروریستی و هولناک خواند و آنرا بشدت محکوم
کرده است.این حزب از همه مردم بیدار و آگاه جهان خواسته است که در
این حمالت از شیعیان حمایت کنند«.شاه حسین مرتضوی» مشاور ارشد
امور فرهنگی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم گفته است که حمالت
هدفمند و زنجیره ای به مســاجد و نماز گــزاران ،حمله بر وحدت ملی،
مذهبی و سیاسی افغانستان است.وی اضافه کرد که تامین امنیت مراکز
آموزشی و دینی باید در اولویت جدی قرار گیرد .همکاری مشترک مردم و
مسئوالن در تامین امنیت این نوع مراکز از تجربه های موفق است«.مولوی
حبیب اهلل حســام «رئیس شورای اخوت اسالمی افغانستان که در استان
پنجشیر در کنار نیروهای احمد مســعود قرار دارد هم در واکنش به این
حمله نوشت متاســفانه در دارالخالفه تامین امنیت وعدالت واسالم کجا
رفــت!؟در صفحه اجتماعی صدای مردم هم در واکنش به حمله انتحاری
قندوز آمده است پذیرفتن مسوولیت حمله انتحاری قندوز توسط داعش
و انجام آن توســط یک مهاجم اویغور وضعیت را پیجیده تر کرده است.
شــماری از کاربران فضای مجازی نیز انجــام حمالت هدفمند فقط به
مســجد شیعیان را ابهام آمیز دانستند و گفتند احتمال اینکه دست های
پنهانی از درون طالبان در این اقدام ها دخالت داشــته باشــد زیاد است.
علمای شیعه افغانستان پس از دومین حمله انتحاری به مسجد شیعیان
در قندوز و قندهار مصرانه از طالبان خواستند که امنیت مساجد،مدارس و
مراکز تجمع مردم را تامین کند.
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چهره روز
اسکار وایلد
اســکار فینگل اُ .فِالهرتی ویلز وایلد (به انگلیسیOscar :
 ۱۶( )Fingal O›Flahertie Wills Wildeاکتبــر - ۱۸۵۴
 ۳۰نوامبر  )۱۹۰۰که به نام هنری اســکار وایلد شناخته
میشود شاعر ،داستاننویس ،نمایشنامهنویس و نویسنده
داستانهای کوتاه ایرلندی بود .اســکار وایلد در ۱۸۵۴
میالدی در شــهر دوبلیــن ایرلند متولد شــد .پدرش
سِــر ویلیام وایلد مردی فرهنگدوســت بود و به پیشه
چشمپزشکی اشــتغال داشــت .او بعدها به مقام چشم
پزشــک مخصوص ملکه نیز نائل شــد .همچنین ویلیام
یکی از عتیقهشناسان برجسته ایرلند بود .مادرش جین
وایلد با نام مستعار اســپرانزا شاعر سرشناسی و مترجم
آثار الکساندر دوما و آلفونس دو المارتین بود.برادر اسکار
«ویلیام وایلد» در  ۱۸۵۳به دنیا آمد و در سال  ۱۸۹۹در لندن درگذشت .اسکار وایلد تحصیالت ابتدایی
را در دهکده اینســکیلن واقع در شمال ایرلند دنبال کرد و در کالجهای ترینیتی و مگدالن آکسفورد به
تحصیل پرداخت .وی در سال  ۱۸۸۴با کنستانس لوید ازدواج کرد .این دو در سالهای  ۱۸۸۵و ۱۸۸۶
صاحب دو فرزند پسر شدند .وایلد مجموعه داستان شاهزاده خوشبخت و دیگر قصهها را برای دو پسرش
نوشت .اسکار وایلد در سال  ۱۹۰۰در عین گمنامی در شهر پاریس دیده از جهان فروبست .امروزه همه
کتابهایش را میخوانند و از آنها لذت میبرند؛ ولی در زمان حیات وی این گونه نبود .مردم دهه ۱۸۸۰
کتاب تصویر دوریان گری را پر از ایدههای شیطانی میدانستند .اسکار وایلد جایی نوشته بود« :کتابها
محتوای خوب یا بد ندارند؛ آنها یا خوب نوشته شدهاند یا بد».وی از بیماری مننژیت رنج میبرد .وی در
بستر مرگ به جیمز مکنیل ویسلر ،نقاش کتاب تصویر دوریان گری میگوید« :تنها آرزویم این است که
حرفم را میفهمیدند ».و ویسلر جواب میدهد« :آنها خواهند فهمید اسکار! آنها خواهند فهمید…».

پیشنهاد

از هر دری خبری

مرمت یک موزاییک  ۱۸۰۰ساله در ازمیر ترکیه /خبرگزاری آناتولی

ورزشی

محققان دانشــگاه «الند» ( )Lundدر ســوئد روش شبیهســازی کامال
جدیدی ایجاد کردهاند که در آن با کاشت میکروالکترودهای فوق نازک
در مغز میتوان دردهای شدید را تسکین داد.به گزارش ایسنا و به نقل از
ساینسدیلی ،این روش به صورت موثر و شخصیسازی شده به تسکین
درد کمک میکند و عوارض جانبی داروهای مسکن را ندارد.نتایج این
تحقیقات که بر روی موشها انجام شــده اســت در مجلهی «Science
 »Advancesبه چاپ رسیده است.کمبود درمانهای بدون عوارض جانبی
بــرای دردهای طوالنی مدت بر کیفیت زندگــی بیماران اثر میگذارد.
بیماران بدون اســتفاده از مســکن در انجام فعالیتهای روزمره دچار
مشــکل میشوند .درمانهای ضد درد ســنتی که در حال حاضر مورد
استفاده قرار میگیرند درد را کاهش میدهند.

کتاب تونل
کتاب تونل اثر ارنستو ساباتو ،رماننویس بزرگ آرژانتینی
اســت .ســاباتو از جملــه مهمترین و بـــرجستهترین
رماننویســان آمریکای التین و ادبیات اســپانیاییزبان
است .ساباتو درســال  ۲۰۰۷کاندید جایزهی نوبل بود.
چاپ اول کتاب تونل در ســال  ۱۹۴۸بــا اقبال فراوان
منتقدان ادبــی و تو دهی کتابخوان مواجه شــد .کتاب
تونل با این جمله شــروع میشود:کافی است بگویم که
من خوآن پابلو کاستل هستم,نقاشی که ماریا ایریبارنه
را کشت.شــروعی جسورانه و میخکوب کننده! نویسنده
در ابتداییترین جمله ،داستان و غایت نهایی کتاب را لو
میدهد؛ اما شما برای خواندن کتاب مشتاقتر میشوید!
این جادوی قلم رک ،صریح و بیپرده ســاباتو اســت.در

قسمتی از پشت جلد کتاب تونل آمده است:
هنگامی که نخســتین رمان به یادماندنی ارنستو ساباتو منتشر شد ،بیدرنگ کتابی پرفروش در سطح
بینالمللی گشــت ،به بیست و هشت زبان ترجمه شد و ستایش نویسندگان بزرگی چون توماس مان،
آلبر کامو ،و گراهام گرین را به خود جلب کرد .صراحت و بیپرده بودن قلم نویســنده از ابتدای کتاب
تا انتها ،همان جادویی است که شما را با خود همراه میکند .هیچ توصیف اضافه و شاعرانه ای در کار
نیســت! کسی نمیخواهد شما را با جملههای قشنگ ادبی منحرف کند! صادق بودن نویسنده با بیان
احساساتی که کمتر جایی شــنیدهاید جذابیت و کشش داستان را فوق العاده میکند.نویسنده درگیر
فلسفه اگزیستانسیالیستی به زیبایی ذات شریر و منفی و خودخواه نوع بشر را معرفی میکند بی آنکه
توجیهی برایش بیاورد یا حتی دل بسوزاند .تمام خصایل تند و خشن و منفیای که کمتر در داستانهای
عاشقانه بهشان پرداخته شده است.

فرهنگ

/رده بندی فیفا؛ ماه اکتبر/

تیم ملی بدون تغییر در رده  ۲۲جهان و اول آسیا باقی ماند
تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی فیفا در رده  ۲۲جهان و اول آســیا باقی ماند.به گزارش ایســنا ،با پایان دیدارهای
ملی فوتبال جهان ،رده بندی تیم های ملی در ماه اکتبر نیز مشخص شد و بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر نسبت
به ماه قبل در رده  ۲۲جهان و اول آســیا باقی ماند.شاگردان دراگان اسکوچیچ با پیروزی برابر امارات و تساوی برابر کره جنوبی
توانستند در مجموع  ۴امتیاز به دست بیاورند و جایگاه خود را حفظ کنند.در بین تیم های آسیایی ژاپن با دو پله سقوط به رده
 ۲۸رسید .استرالیا نیز با  ۲پله سقوط در رده  ۳۴قرار گرفت و کره جنوبی با یک پله سقور در رده  ۳۵جهان قرار گرفت تا  ۴تیم
برتر آسیا در رده بندی فیفا به این شکل مشخص شده باشند.تیم ملی فوتبال بلژیک با وجود دو شکست در لیگ ملت ها همچنان
رده نخست را حفظ کرده است و باالتر از برزیل و فرانسه در صدر قرار گرفته است.

تخت گاز

رقیب «قهرمان» به رقابت اسکار آمد
فیلم «کوپه شــماره  »۶ساخته «یوهو
کاســمانن» به عنوان نماینده رسمی
ســینمای فنالنــد در اســکار ۲۰۲۲
انتخاب شــد.به گــزارش ایســنا ،در
ادامه معرفی نماینده رســمی کشورها
برای شرکت در شــاخه بهترین فیلم
بینالمللی نود و چهارمین دوره جوایز
سینمایی اســکار ،فنالند فیلم «کوپه
شماره  »6ســاخته «یوهو کاسمانن»
رو به عنــوان فیلم خود در این رقابت
برگزید«.کوپه شــماره  »6نخســتین
نمایش جهانی خود را در جشنواره کن
امسال داشت و توانست به همراه فیلم
«قهرمان» ساخته اصغر فرهادی برنده جایزه بزرگ هیات داوران شود و در ادامه در چندین
جشــنواره بینالمللی دیگر از جمله کارلووی واری ،تورنتو ،بوسان و  ...نیز به نمایش گذاشته
شد.ســینمای فنالند تاکنون تنها یک بار با فیلم «مردی بدون گذشته» به کارگردانی «آکی
کوریســماکی» در سال  2002به جمع نامزدهای نهایی شاخه بهترین فیلم بینالمللی (فیلم
غیرانگلیسی زبان) راه یافته است.تاکنون  40کشور نماینده خود را در برای رقابت در اسکار
 2020معرفی کردهاند .آخرین مهلت معرفی نماینده رســمی کشورها برای حضور در شاخه
بهترین فیلم بین المللی اســکار ،اول نوامبر ( ۱۰آبان) است .نامزدهایی نهایی اسکار ۲۰۲۲
روز  ۸فوریه  ۱۹( ۲۰۲۲بهمن) و مراســم اســکار نیز  ۲۷مارس  ۷( ۲۰۲۲فروردین) برگزار
می شود.

درمان درد مزمن بدون قرص
س ِکن و عوارض جانبی
ُم َ

معرفی مدلهای سفارشی مزراتی گیبلی و لوانته  Fتریبوتو
مزراتی تاریخچه درخشانی در موتور اسپورت دارد .ایتالیاییها برای گرامی داشت عملکرد خود در مسابقات دو نسخه سفارشی در گیبلی و
لوانته با نام  Fتریبوتو را معرفی کردهاند.این خودروها برای گرامیداشت دستاوردهای مزراتی در موتور اسپورت تولید شدهاند .گیبلی سدان
و لوانته شاسیبلند با دو رنگ انحصاری و عناصر متمایز بدنه در دسترس خواهند بود تا این مدلها از سایر نسخههای استاندارد جدا شوند.
نکته قابل ذکر اینکه گیبلی و لوانته  Fتریبوتو در حال حاضر قابلیت سفارش در آمریکا و کانادا را دارند.البته که نام مزراتی با خوان مانوئل
فانجیو افسانهای درهمآمیخته است .فانجیو در  ۱۷ژانویه  ۱۹۵۴و اولین حضور این برند در فرمول  ۱پشت فرمان خودروی  ۲۵۰Fنشسته
بود .شایان ذکر است حرف  Fدر اول نام این مدلهای سفارشی مخفف نام فانجیو بوده و واژه تریبوتو نیز به معنی ادای احترام و گرامیداشت
است.گیبلی و لوانته  Fتریبوتو بهصورت انحصاری با دو رنگ آزورو تریبوتو و روسو تریبوتو عرضه میشوند که رنگ قرمز همان رنگ موتور
اسپورت ایتالیایی بوده و مزراتی قب ًال از آن در محصوالت مسابقهای خود استفاده کرده است .رنگ آبی هم نشان دهنده رنگ شهر مودنا
زادگاه مزراتی میباشــد.هر دو خودروی یاد شــده دارای کالیپرهای ترمز زرد رنگ هستند که آنهم ما را به یاد مودنا و  ۲۵۰Fمیاندازد.
گیبلی به رینگهای  ۲۱اینچی تیتانو با طرح مشکی براق مجهز شده درحالیکه رینگهای  ۲۱اینچی لوانته از نوع مشکی آنتئو هستند.

سگ رباتیک مجهز به سالحی
کشنده میشود!
پیش از این دویدن ،پریدن و حرکات جالب سگهای رباتیک «اسپات»
را دیدهایم ،اکنون این ربات ،ســا ح کشــنده خود را به نمایش گذاشته
است.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس ،شرکت «SWORD Defense
 »Systemsســاحی دقیق برای ســگهای رباتیک ارائه کرده است که
میتواند از فاصلهی  ۱.۲کیلومتری به هدف شــلیک کند.این سالح که
« »SPURنام دارد ،پشت سگ رباتیک قرار میگیرد که در این مورد سگی
متعلق به شرکت « »Ghost Roboticsاست .وزن آن  ۷.۷کیلوگرم بوده و
دارای یک دوربین حرارتی با قدرت بزرگنمایی  ۳۰برابری اســت و می
تواند اهداف را در روز یا تاریکی شب تشخیص دهد.این سالح گلولههای
 ۶.۵میلیمتری شلیک میکند »SPUR« .یک پوشش سرامیکی دارد که
تشخیص آن را برای سیستمهای دید در شب دشوار میکند.

نظارت بر قند خون بدون نیاز
به سوزن
افراد مبتال به دیابت برای نظارت بر ســطح گلوکز (قند) خونشــان باید
نمونه خون بدهند یا حســگرهایی زیر پوستشان قرار دهند که هر دوی
این روشها دردناک است .اما اکنون دانشمندان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
دستگاهی پوشیدنی برای اندازهگیری قند خون ساختهاند که غیرتهاجمی
و ارزان قیمت اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از تکاکسپلوریست ،این
حســگر پوشیدنی جدید میتواند سطوح قند خون را در عرق تشخیص
دهد.دانشــمندان ابتدا این دستگاه را با مادهای به نام شبکه لیزر القایی
ن با
( )LIGساختند« .شبکه لیزر القایی» مادهای متشکل از الیههای کرب 
ضخامت اتمی است که در اشکال مختلف قرار گرفتهاند .این ماده رسانایی
باالیی دارد و ســاخت آن سریع است .بنابراین به نظر میرسید این ماده
برای ساخت چنین حسگری مناسب باشد اما یک مشکل وجود داشت.

