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معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران تنها کشوری بود که به تعهداتش در برجام عمل کرد، گفت: اروپا و آمریکا باید در قبال نقض توافق هسته ای 
و قطعنامه ۲۲۳۱ پاســخ گو باشــند.به گزارش فارس، »علی باقری« معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که پس از سفر به بروکسل و رایزنی 
با »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام  با »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه و 
»میخائیل بوگدانف« نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار و به گفت وگو پرداخت، در مصاحبه  ای با خبرگزاری اسپوتنیک، هدف اصلی از 

سفر خود به مسکو را رایزنی با مقامات روسیه در آستانه شکل گیری دور جدید گفت و گوها بین ایران و ۱+۴ برای لغو...
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باقری:

 اروپا و آمریکا در قبال نقض توافق پاسخ گو باشند
info@sobh-eqtesad.ir

مبارزه با بسترهای فساد؛ مروری گذرا 
بر تجربه های موفق دیگر کشورها

 بررســی اقدامات انجام شده در کشــورهای مختلف در مبارزه 
با فســاد اقتصادی نشان می دهد، بسیاری توانسته اند با ترسیم 
و اجرای دقیق قوانین و اســتفاده از همه ظرفیت های دولتی و 
غیردولتی، گلوگاه های فساد را شناسایی کرده و با برخوردهای 
قاطع، این معضل بزرگ را به حداقل  برســانند.آخرین بخش از 
سلسله یادداشــت ها و گزارش های ایرناپالس درباره »بسترها 
و گلوگاه های فســاد« چندی پیش منتشر شد که بازتاب های 
مثبتی در میان کارشناسان و مخاطبان داشت و در میان برخی 
از بازخوردها به تجربه های مثبت دیگر کشورها در فسادزدایی 
و مبارزه با تخلف های اقتصادی اشــاره شده بود.در این بخش 
به مــرور تجربه برخی کشــورهای موفق در مبارزه با فســاد 
اقتصادی می پردازیم؛ تجاربی کــه می تواند مورد نظر متولیان 
فسادزدایی از دولت و مجلس و قوه قضائیه تا دیگر دستگاه های 
مســئول قرار گیرد.     در دو دهه اخیر و با پدیداری شماری از 
تخلف های کالن اقتصادی در کشــور، خوشبختانه گزارش ها و 
بررسی هایی مستند از ســوی برخی نهادهای فرادستی درباره 
مبانی و گلوگاه های فساد منتشر شده است که با وجود گذشت 
چند ســال، همچنان می تواند محل رجوع و اســتفاده باشــد.

از جملــه در یکــی از گزارش های مفصل ســال ۱۳۸۴ مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، ســازوکارهای مبارزه با 
فســاد در کشورهای »گروه ۸« بررسی و تشریح شده است. در 
این گزارش از جمله درباره کانادا، دخیل دانســتن همه اجزای 
سیســتم سیاسی اعم از قوای ســه گانه، دستگاه اداری و حتی 
همکاری های بین المللی در امر مبارزه با فســاد و نگاه به آن، به 
عنوان یک مقوله عام سیاســی، اقتصادی و فرهنگی، از دالیل 

اصلی موفقیت این کشور در کاهش فساد  اعالم شده است.
همان گونه که در یکی از سلســله یادداشت های پیشین مطرح 
شد، »تعارض منافع« یکی از مهمترین بسترهای فسادزاست که 
در کشورهای موفق دنیا در مبارزه با آن، اولویت دارد. این اصل 
از جمله در کانادا به خوبی مورد توجه است.براســاس گزارش 
یادشده، در این کشور »سیستم اداری کارآمد و نظام استخدامی 
مبتنــی بر شایســتگی«، »تعارض منافع بــا تصویب چندین 
ممنوعیت قانونی در رابطه با تعارض منافع سناتورها و نمایندگان 
پارلمانی« و ایجاد »ســازوکارهای نظارتی الزم برای نظارت بر 
تخلف های احتمالی«، تنها برخی از ابزارها  و قوانین مربوط به 
کنترل فساد و افزایش سالمت اداری به شمار می روند.در یکی از 
گزارش های اخیر )سال ۲۰۲۰(، سازمان »شفافیت بین الملل«، 
میزان فســاد و رشوه  در ۱۸۰ کشور جهان را منتشر کرده؛ این 
شاخص »با توجه به رفتار و کردار کارمندان دولتی و سوءاستفاده 
سیاستمداران از موقعیت خود« تعریف شده است.مطالعه تجربه 
انگلستان که در شاخص شفاف سازی بین المللی چند سال اخیر 
همواره جایگاه باالیی داشــته، نشان می دهد این کشور قوانین 
موثری در مورد مبارزه با فساد تدوین و اجرا کرده است.در این 
کشور از سه دهه پیش »ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی« 
تدوین شده که وظیفه آن نظارت بر رفتار نمایندگان دو مجلس 
»عوام و اعیان« اســت و در کمیته »یگان مبارزه با فســد« از 
طریق شیوه های نوین مانند نظارت های الکترونیک، برای یافتن 
مدارک علیه همدستان پلیس های تبهکار استفاده می کنند.یکی 
از راهکارهای تجربه شــده و موکد کارشناســان برای مقابله با 
فساد، اســتفاده از ظرفیت نهادهای مستقل و مردمی است که 
رابطه ساختاری و تشکیالتی خاصی با نهادهای رسمی ندارند.

در کره جنوبی تشکیل نهادهای مستقل و سازمان های غیردولتی 
مبارزه با فســاد، هر سال بیشتر تقویت و تشویق می شود و در 
»محیط های فرهنگــی و اجتماعی«، آموزش هایی در خصوص 
مبارز با فســاد به شــهروندان می دهند؛ ضمن آنکه این کشور 
سال هاست که میزبانی بســیاری از کنفرانس ها و سمینارهای 
بین المللی مبارزه با فساد را برعهده دارد.افشاگری افراد حقیقی 
و حقوقی که به عنوان »ســوت زنی« معروف اســت در دنیا به 
عنوان یکی از موثرترین راه های مبارزه و افشــای فساد مطرح 
اســت؛ به گونه ای که ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و عضو 
کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس گفته، »سوت زنی« 
در کشورهای پیشرفته دنیا تا ۳۰ درصد در کشف جرم و فساد 
موثر بوده است.این روش گرچه در سال های اخیر مورد حمایت 
برخی مســئوالن قضایی کشــور قرار گرفته و سامانه اینترنتی 
»ســامانه گزارشگران فســاد«، زیر نظر ســازمان بازرسی کل 
کشور راه اندازی شده است اما به نظر می رسد همچنان نیازمند 
فرهنگ سازی و حمایت های قانونی از سوت زنان هستیم.ارزش 
و کارایی این روش چنان اســت که به تازگی پیش نویس الیحه 
»حمایت از گزارشگران فساد« توســط پژوهشگاه قوه قضائیه 
با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی تدوین 
شــده است و امیدواریم هرچه سریعتر نهایی، مصوب و اجرایی 
شود.تجربه قوانین درباره سوت زنی در کشورهای مختلف بسیار 
گسترده بوده و سال هاست که اجرایی می شود؛ به طور نمونه در 
استرالیا قانون افشاگری برای منافع عمومی مصوب سال ۲۰۱۳ 
یکی از مســیرهای اصلی برای حمایت از ســوت  زنان است.در 
هند و جامائیکا قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد در سال 
۲۰۱۱ و درآفریقای جنوبی، در ســال ۲۰۰۰ به تصویب رسید. 
این قوانین کارمندانی را که علیه کارفرمایشان افشاگری کنند، 
از جوانب مختلــف حمایت می کند.در زامبیا اما عالوه بر قانون 
حمایت از افشاگران فساد، در سال ۲۰۱۲ قانون دیگری به نام 
»حمایت از افشــاگران علیه موارد مظنون به فســاد« نیز ذیل 

قانون قبلی به تصویب رسید.
ادامه در همین صفحه

نگـــاه

 مبارزه با بسترهای فساد؛ مروری گذرا بر تجربه های
 موفق دیگر کشورها

در یکی از مطالب گذشته ایرناپالس، از گستردگی حجم دولت )به معنای عام آن( به عنوان یکی از مهمترین 
بســترهای تولید و بسط فساد یاد شــد؛ یک تجربه حیرت انگیز از کاهش فساد در یک دهه اخیر، متعلق به 
گرجستان است که تحسین بسیاری از کارشناسان و نهادهای بین المللی را برانگیخته؛ در محورهای اصلی 
مبارزه با فســاد در این کشــور، اهمیت ویژه ای به دولت حجیم به عنوان متهم اصلی و بسترساز فساد داده 
شــد، در نتیجه بین ســال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰  بســیاری از مقام های دولتی، قضایی، پلیس و نمایندگان 
متخلف دســتگیر شــدند و همزمان کاهش اندازه دولت )بخش عمومی( در دستور کار سیاست گذاران قرار 
گرفت.در نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ اندازه بخش عمومی به شــیوه معناداری کاهش یافت. افزون بر این با توجه 
به افزایش احتمال فساد در بوروکراسی، قوانین اداری بازبینی و بسیاری از مجوزهای غیر ضروری در زمینه 
فعالیت تجاری و اقتصادی در این کشــور حذف شد.در همین زمینه یکی از منابع مستند و معتبر مکتوب، 
کتاب ارزشــمند »مطالعه تجربه کشورها برای مبارزه با فساد اقتصادی« است که توسط موسسه تحقیقاتی 
تدبیر اقتصاد ترجمه و تنظیم شده و حاوی مجموعه ای ارزشمند از تجارب کشورها در مبارزه با فساد است.

در بخشی از این کتاب که به بررسی مطالعات کشورها در زمینه مبارزه با فساد می پردازد، کشورهای مورد 
بررســی در ۶ زمینه »سازمان های کلیدی در نظام یکپارچه ملی، قوانین اصلی، سابقه تاریخی، اختیارات و 
ارتباطات نهادی ســازمان های کلیدی فعال در مبارزه با فساد، ترتیبات عملیاتی و درس های آموخته شده« 
مورد واکاوی قرار گرفتند.نکته مهم و اساســی در خالصه مطالعات گزارشگران کتاب، این است که اقدامات 
الزم و مناسب ضد فساد را تنها در صورتی موفق می داند که شامل »رویکردهای سیستماتیک و بلندمدت« 
باشــند.به این ترتیب مشاهده می شود که هم تجربه دیگر کشــورها در دسترس متولیان است، هم با روی 
کار آمدن دولت سیزدهم، عزم و اراده نوینی در مبارزه با این رذیله دامن گستر فراهم شده؛ در حال حاضر با 
هم گرایی و هم افزایی مثبتی که میان نهادها و قوای کشور حاصل شده، همه دلسوزان و کارشناسان امیدوارند 
که در برنامه ای مدون، شــاخص های سالمت اقتصادی در کشور رشــد یابد و به گونه ای موثر با متخلفان و 
بسترســازان فساد برخورد شــود؛ بویژه که می دانیم مبارزه واقعی با فساد به عنوان عاملی مهم در گسترش 

مقبولیت دولت و رکنی مهم در کاهش نارضایتی بخش های بزرگی از مردم کشورمان است.

معاون فنی گمرک از فاسد شدن هزار تن کاالی 
اساســی که با ارز ترجیحی وارد کشــور شدند 
خبــر داد و گفت: در حال حاضــر ۲55۰ تن 
اقالم دارویی شامل سرم، شیرخشک و غذاهای 

متابولیک معطل مجوز ها برای ترخیص است.
به گزارش فارس مهرداد جمال ارونقی از معطل 
ماندن حدود 7 میلیون ســرم انسانی، ۲5۰ تن 
ســرم بیماران دیالیزی و شیرخشک در گمرک 
شهریار خبر داد.معاون فنی گمرک در مکاتبه با 
مســئول کارگروه حقوقی و قضائی ستاد اقتصاد 
مقاومتی دادگســتری اســتان تهــران و معاون 
قضایی دادســتان عمومی و انقالب تهران اعالم 
کرد:متعاقب بازدید به عمل آمده از گمرک تهران 
و پیگیری های صورت پذیرفته توسط این حوزۀ 
معاونــت، همچنین اداره کل گمرک یاد شــده 
در بازه زمانــی بازدید به عمل آمده تاکنون، وفق 

گزارش های واصله در اجرای مصوبات ابالغی:
۱- تعداد ۶.۹۶۶.۶۰۲ عدد سرم انسانی به وزن 
۴.۴۶۸.۶۰7 کیلوگــرم بصورت حمل یکســره 
از گمــرک تهــران ترخیــص مع الوصف تعداد 
۲۸ کامیون ســرم انسانی متعلق به دو شرکت 
واردکننده )از محل ۱۳۰۰ تن ســرم انســانی 
وارده طی ۳ ماه اخیر(، در انبار شرکت انبارهای 
عمومــی گمرک تهران تخلیــه لیکن ترخیص 

نشده است.
۲- سایر اقالم سالمت محور از جمله شیرخشک 
و غذاهــای متابولیک به میــزان ۱.۰۰۴.۶5۶ 
کیلوگرم، همچنین ۲5۰ تن ســرم مخصوص 
بیماران دیالیزی، با اخــذ مجوزهای قانونی، از 
گمرک مزبور ترخیص شده و سایر اقالم مرتبط 
نیز در آستانه اظهار یا انجام تشریفات گمرکی 

می باشند.
۳- تعداد کامیون های وارداتی ترخیص شــده 
پس از بازدید صورت پذیرفته از گمرک تهران، 

تعداد ۲77 دستگاه می باشد.
گرچــه بدلیل ضیق وقــت، بازدیدی از گمرک 
غرب تهران صــورت نپذیرفت مع الوصف کلیۀ 
بخشــنامه های صادره و دســتورات واصله، به 
گمرک مزبور ابالغ و طبق پیگیری های صورت 

پذیرفته و گزارش واصله از گمرک یادشده:
۱-هیچ محموله ســرم انسانی، اقالم کرونایی و 
کاالهای سالمت محور به گمرک مربوطه وارد و 

از گمرک مزبور ترخیص نشده است؛
۲-تعداد کامیون های وارداتی  ترخیص شده از 
گمرک غرب تهران در بازه زمانی بعد از بازدید 
از گمرک تهران، ۱7۰ دستگاه اعالم شده است.

من حیث المجموع ، ضمن تشــکر از دستورات 
صادره از سوی آن مرجع محترم، پیگیری های 

صورت پذیرفته و نظرات راهگشــا در خصوص 
رفع مشکالت موجود، مستدعی است در صورت 

صالحدید دستور فرمایند:
۱- جلسات هفتگی به ریاست آن مرجع محترم 
بصــورت هفتگی جهت ارائه گــزارش عملکرد 
مسئولین مربوطه برگزار و با ترک فعل صورت 
پذیرفته توسط دستگاه ها یا افرادی که در اجرای 
مصوبات ابالغی تعلل نموده اند برخورد قضایی 

الزم صورت پذیرد؛
۲-علیرغم هشدارهای مکررِ اعالم شده توسط 
این حوزۀ معاونت در خصوص فســاد کاالهای 
اساسی در بنادر شــمالی و جنوبی کشور طی 
سال گذشته و امسال، متأسفانه توجه جدی به 
این هشــدارها صورت نپذیرفت و این امر باعث 
فســاد هزاران تن کاالهای اساسی مشمول ارز 
ترجیحی در برخی از بنادر کشــور گردیده که 
گــزارش بازدید رئیس محترم قــوۀ قضاییه از 
بنادر و انبارهای عمومی استان خوزستان، مهر 
تأییدی بــر مکاتبات و هشــدارهای اعالمی از 

سوی گمرک بود.
باعنایت به عدم تعیین تکلیف کاالهای رسوبی 
در گمرکات فــرودگاه امام خمینی )ره(، تهران 
)شهریار سابق( و غرب تهران، علیرغم تأکیدات 
موکد دادستانی عمومی و انقالب تهران، به نظر 
می رســد این امر در این گمرکات هم مشهود 
بوده و الزم است برخورد قانونی الزم در راستای 

تعیین تکلیف این اقالم صورت پذیرد؛
۳- با عنایت به اظهارات صورت پذیرفته از سوی 
مسئولین محترم شــرکت انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی ایران مبنی بر ارسال اطالعات و 
آمار کلیۀ کاالهای وارده و دپو شده در انبارهای 
مراجع تحویل گیرنده، به صورت برخط در بستر 
سامانۀ جامع تجارت، دستگاه های صادرکننده 
مجوزهای قانونی علی الخصوص وزارت بهداشت 
و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به اخذ اطالعات 
اشاره شده، رصد کلیۀ کاالهای وارده به انبارهای 
مراجــع تحویل گیرنــده و تعیین تکلیف کلیۀ 
کاالهای مرتبط رســوبی موجــود در انبارهای 
اشاره شــده گردیده و نسبت به تعیین تکلیف 

این اقالم ظرف حداکثر یک ماه اقدام نمایند.
۴- علی رغم پیگیری های شبانه روزی و مکرر 
موضوع ترخیــص کامیون های وارداتی موجود 
در گمرکات اجرایی کشور و صدور و ابالغ بیش 
از ۱۰ دســتورالعمل، بخشنامه، اخطاریه و... به 
متصدیان ذیربط و همچنین انعکاس مشکالت 
واردکننــدگان کامیون ها به آن مرجع محترم، 
صرفاً در مهلت اعطایی، نزدیک به ۴5۰ دستگاه 
کامیون از دو گمرک تهران )شــهریار سابق( و 

غرب تهران ترخیص قطعی شــده است. گرچه 
ترخیص سایر کامیون های وارداتی از گمرکات 
مربوطه در حال انجام اســت اما بررســی های 
صورت پذیرفته، تعلل، قصور، تقصیر و تخلفات 
متعددی را، هم از ســوی بعضی از دستگاه ها و 
مراجع ذیصالح و ذی مدخل در این ارتباط و هم 
از ســوی برخی از واردکنندگان این کامیون ها 
نشان می دهد که در صورت ورود مرجع محترم 
قضایی به این موضوع ملی، زوایای مختلف این 

موارد مشخص خواهد گردید.
با عنایت به اینکه صاحب اصلی این کامیون ها 
در اصل قشــر زحمتکش رانندگانی هســتند 
که با پیگیری ها و مراجعات متعدد نســبت به 
اعالم این تخلفات اقدام می نمایند ، همچنین 
در راستای تعیین تکلیف کامیون های موجود 
در گمرکات یاد شــده پیشــنهاد مــی گردد 
برای بررســی فوری موضوع اشاره شده، ضابط 
مشــخصی تعیین و یا بــرای کل پرونده، حکم 
بازپرسی به دستور دادســتان محترم عمومی 
و انقالب تهران صادر تا موضوعات اشــاره شده 
مورد بررسی فوری قرار گرفته و برخورد الزم با 
متخلفین و مقصرین در این امر صورت پذیرد. 
مزید استحضار، همانگونه که در مکاتبات ارسالی 
این حوزۀ معاونت با آن مرجع محترم نیز اعالم 
شده است برخی از مشکالت مبتالبه در راستای 
ترخیص کامیــون های وارداتــی هنوز مرتفع 
نشــده و برخی از مراجع نیز نسبت به مکاتبات 
و مصوبات ارسالی از این حوزۀ معاونت بی اعتنا 
بوده و هرگونه اقدام را منوط به صدور دســتور 

مقام محترم قضایی می دانند.
5- وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
بقید فوریت نسبت به استقرار نمایندگان خود 
در گمرک فــرودگاه امام خمینــی )ره( برای 
تعیین تکلیف قطعی اقالم و کاالهای ســالمت 
محور رسوبی در سردخانه ها و انبارهای مرجع 
تحویل گیرنده در گمرک مزبور و نیز در گمرک 
تهران جهت بررســی و تعیین تکلیف نزدیک 
به ۸۰۰ تن ســرم انسانی موجود و تخلیه شده 
در گمــرک اخیرالذکر ظرف ۳ ماه اخیر اقدام و 
نتیجه اقدامات صورت پذیرفته را به اســتحضار 

آن مرجع محترم برساند.
۶- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
بقید فوریت نســبت به امحاء ۲5۰ تن ســرم 
انسانی رسوبی موجود در انبارهای مرجع تحویل 
گیرنده گمرک تهران به نحوی که در جلســۀ 
مورخ ۱۲ مهرماه سالجاری در جلسۀ دادستانی 
عمومــی و انقالب تهران مقــرر گردید اقدام و 

نتیجه را به آن مرجع محترم اعالم نماید.

هزاران تن کاالی اساسی با ارز دولتی فاسد شد

رشدقیمت مسکن متوقف شد

افزایش۴۸درصدینرخاجارهبها
 اصالح روند کنونی قیمت گذاری

قیمت خودرو آزاد نمی شود

نوسانات قیمتی کاالهای اساسی به روایت وزارت صمت 

 از رشد 71درصدی شکر تا ۶3درصدی
 برنج ایرانی

مدیــرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال آزادســازی قیمت خودرو نیســتیم، گفت: 
خودروســاز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد.

سهیل معمارباشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، اظهار کرد: 
اینکه چه نهادی قیمت گذاری کند خیلی مهم نیســت بلکه مهم این است که خودروساز با زیان تولید نکند؛ 
کســب و کاری که با زیان تولید کند رو به اضمحالل می رود و صنعت خودروی کشور طی ۳ سال گذشته رو 

به اضمحالل رفته است.....

چرا نباید همه تخم مرغ های سوخت کشور را در سبد بنزین گذاشت؟

نقشCNGوLPGدرمدیریتبحرانهایسوختی

 ۱۲۸ فوتی و ۶۸۰۹ ابتالی جدید 
کرونا در کشور

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور ۶هزار و ۸۰۹ بیمار جدید 
کووید-۱۹ شناسایی شدند و متاسفانه ۱۲۸ بیمار نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایســنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، تا دیروز ۸ آبان 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۶ هزار و ۸۰۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشــور شناسایی شــد که یک هزار و ۸۳ نفر از آنها بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به 5 میلیون و ۹۱۶ هزار و ۲۱۱ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۸ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۶ هزار و ۱۲۶ نفر 
رسید.خوشبختانه تا کنون 5 میلیون ۴۹۴ هزار و ۶۸۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.سه هزار و ۹۴۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳5 میلیون و ۴۰۳ هزار و ۸۶۰ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۴ شهر در 

وضعیت نارنجی، ۲۰۱ شهر در وضعیت زرد و ۱۱۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

اعالم آخرین رنگبندی کرونایی شهرهای کشور
 افزایش شمار شهرهای آبی

جدیدترین رنگبندی کرونایی شــهرهای کشور منتشر شد.به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اعالم 
اپلیکیشن ماســک شهرستان هایی که در وضعیت قرمز قرار دارند شــامل: جلفا، مرند )آذربایجان 
شرقی(، اشنویه، پیرانشــهر، چایپاره )آذربایجان غربی(، چرداول، دره شهر )ایالم(، سبزوار )خراسان 
رضوی(، دامغان، شــاهرود )ســمنان(، استهبان، ســرچهان )فارس(، آبیک )قزوین(، بانه، دیواندره 
)کردستان(، شهربابک )کرمان(، پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب )کرمانشاه(، پلدختر )لرستان(، 
مهریز )یزد( هســتند.همچنین در حال حاضر ۲۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۴ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۲۰۱ شهرســتان در وضعیت زرد و ۱۱۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.این 
درحالیست که تا ظهر روز گذشته، ۲۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۲۸ شهر در وضعیت نارنجی، 

۲۱5 شهر در وضعیت زرد و ۸۳ شهر در وضعیت آبی قرار داشتند.

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

مدارس و دانشگاه ها از اول آذر بازگشایی شوند
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رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:گزیده خبر

مدارس و دانشگاه ها از اول آذر بازگشایی شوند
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت و نقــش فضای علمی و 
آموزشی کشــور در پویایی جامعه گفت: وزارت بهداشت، با 
همــکاری وزارتخانه های علوم و آمــوزش و پرورش، طوری 
برنامه ریزی کند تا مدارس و دانشگاه ها از اوایل آذرماه طبق 
شــیوه نامه ها به صورت حضوری بازگشایی شوند.به گزارش 
ایســنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور دیروز 
شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با تاکید بر اینکه به 
رعایت اصول و شــیوه نامه های بهداشتی همچنان باید مورد 
توجه جدی مردم باشــد، افزود: در مســیر مقابله و غلبه بر 
بیماری کرونا، حساس بودن نسبت به رعایت موارد بهداشتی 
ضرورت اجتناب ناپذیر اســت. همچنان باید از اجتماعات و 
هر آنچه امکان ابتالء به بیمــاری را افزایش می دهد، دوری 

کرد.رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و نقش فضای علمی و 
آموزشی کشور در پویایی جامعه تاکید کرد: با توجه به انجام 
واکسیناسیون دانش آموزان باالی ۱۲ سال و دانشجویان، از 
اوایل آذرماه می توان برای بازگشایی مراکز آموزشی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی اقدام کرد.رئیسی گفت: با مجموعه 
اقدامات پیشــگیرانه و مناســبی که از طریق دســتگاه های 
مربوطه بویژه بهداشــت و درمان در پیش گرفته شده است 
امیدواریم از موج بعدی جلوگیری و از ســالمت مردم بطور 
موثر صیانت شود.رئیســی با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور 
برای تدوین نقشه راه یکساله به منظور مقابله با کرونا تصریح 
کرد: در تدوین این نقشــه راه، باید از نظرات دســتگاه های 

مختلف و تمامی استان ها استفاده شود.

نامه نماینده تهران به رئیسی؛ 
لوایح تورم زا از مجلس پس گرفته شود

نماینده تهران در نامه ای به رئیس جمهور خواست که لوایح تورم زا از مجلس پس 
گرفته شود.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مالک شریعتی نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در نامه ای به آیت اهلل ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور مهمترین علت مشکالت اقتصادی کشور را کسری بودجه دانست و 

راهکار هایی برای حل آن ارائه کرد.
متن کامل نامه نماینده تهران به رئیس جمهور به شرح زیر است :

بسم اهلل الرحمن الرحیم  
حضور محترم حجت االسالم و المسلمین جناب آقای رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم

رهبر انقالب در آغاز بکار مجلس یازدهم خطاب به ما نمایندگان فرمودند:»گاهی 
اوقات جوی بوجود می آید که انســان را می کشاند به یک طرفی، نه نگاه کنید 
ببینید تکلیف چیست. چه چیزی برای مردم مفید است ولو بر خالف جو حاکم 
هم باشد اشکالی ندارد، آن را دنبال کنید. اسیر جو نشوید و به تعبیر معروف جو 

زده نشوید!«
ایشان در ادامه فرمودند:»مساله مهار تورم مساله جدا کلیدی است؛ علل زنجیره 

تورم و گرانی را شناسایی کنید و بروید سراغ این علل…«
جناب آقای رئیس جمهور!

امروز علت العلل این زنجیره تورم و گرانی و ام الخبائث در اقتصاد کالن کشــور، 
کسری بودجه جدی و خطرناکی است که روز به روز این زنجیره نامبارک را محکم 
می کند و به تعبیر دیگر مانند گلوله برفی در حال حرکت و تبدیل به یک بهمن 

غیرقابل کنترل و در حال آوار شدن بر سر همه ما است:
۱. همه چیز از طرح تحول در نظام سالمت در دولت یازدهم آغاز شد. این طرح 
با بودجه سرســام آور شکست خورد، اما میراث شومی که از خود به جا گذاشت 
افزایش هنگفت در دریافتی پزشکان متخصص بود؛ بدون آنکه چیز زیادی عاید 

مردم شود و عمال فاصله طبقاتی را افزایش داد.
۲. متعاقب آن، پزشکان عمومی تقاضای افزایش حقوق و پرکردن فاصله دریافتی 
خود را با پزشکان متخصص مطرح کردند که سازمان برنامه و بودجه وقت، بصورت 
غیرقانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مجلس و خود سرانه مبالغی را تحت عناوین 

من در آوردی پرداخت کرد.
3. ســپس اعضای هیات علمی غیربالینی دانشــگاههای علوم پزشکی احساس 
خســارت کردند و درخواست افزایش حقوق دادند و دولت روحانی هم در الیحه 
بودجه ۱400 بعضا تا 300درصد بودجه دانشگاههای علوم پزشکی را افزایش داد 

که حذف و یا تعدیل جدی آن در مجلس میسر نشد.
4. در ادامه، اعضای هیات علمی وزارت علوم درخواست همسان سازی با اعضای 
هیات علمی غیربالینی پزشــکی را مطرح کردند و در بودجه۱400 طی رفت و 
برگشت الیحه به دولت و پس از کش و قوس فراوان، در الیحه اصالحی گنجانده 

و علیرغم مخالفت برخی دلسوزان تصویب شد.
5. پس از آن سیل درخواست تسری گروههای متعدد حقوق بگیر دولت به این 
موضوع به راه افتاد و بعید اســت تا ویران کردن هرچه سر راه دارد از حرکت باز 

ایستد:
• کارمندان غیر هیات علمی وزارت علوم  • کارکنان سازمان زندانها

• قضات و کارمندان زحمتکش دستگاه قضایی  • معلمان و فرهنگیان عزیز
• کارکنان اداری و ستاد وزارت آموزش و پرورش • کارکنان جهاد کشاورزی

و دهها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف همچون دومینویی غیرقابل 
مهار در نوبت اعالم وصول و بررسی است و البته بنده و تعداد معدودی از همکاران 
با هیچ یک از اینها موافق نبوده ایم چراکه جمهوری اسالمی ایران را »جمهوری 
کارمنــدان« نمی دانیم و می بینیم که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی 

ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکالت آنان پیش بینی نمی شود.
این دومینوی ســقوط اقتصاد ایران اســت نه طرح نجات اقتصاد ایران که شعار 
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی در انتخابات اسفند 98 بود و دولت سیزدهم نیز 
در ادامه همین راه بر سرکار آمده است.دومینوی سقوط اقتصاد است؛ چون همه 
موارد مذکور، بدون پیش بینی منابع مالی مشخص پیگیری می شود و ظاهرش 
اســتفاده مکرر از منابع بند )و( تبصره ۲ قانون بودجه ۱400 است که یک چاه 
خشکیده را می ماند که برای مردم آب ندارد اما فریاد و نزاع بر سر این چاه برای 
برخی نان دارد. در حالیکه باید سر غربت و تنهایی در این چاه فرو برد و به حال 
و روز اقتصاد کشــور گریست.ما با فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه مخالفیم 
و بر ارتقای توان مالی طبقات ضعیف تر جامعه تاکید داریم تا شــاخص عدالت 
بهبود یابد. به همین علت اصالح نظام حقوق و دستمزد را در بودجه۱400 دنبال 
کردیم، ســقف حقوق و مزایا را از ۲۱ به ۱5 برابر کاهش دادیم و به همین دلیل 
ســقف افزایش حقوق را ۲.5 میلیون تومان قــرار دادیم تا حقوقهای کمتر از ده 
میلیون تومان، افزایش بیشتری داشته باشند و همچنین پله های مالیاتی جدید 
برای حقوقهای باال وضع کردیم.ما به دنبال تساوی حقوق دریافتی اقشار مختلف 
نیستیم و تاثیر تفاوت افراد در تخصص، مهارت، تجربه، سختی کار و مسوولیت 
را در عادالنه شــدن حقوق و مزایا قبول داریم. اما عامل ششم نیز واقعیت دارد؛ 
فاصله طبقاتی زیاد، ضریب جینی باال و احساس عدم عدالت در مردم واقعی است.

راه حل چیست؟
قطعا راه حل، اتخاذ تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی نیست. همسان 
سازی هیات علمی باالی ده هزار میلیارد تومان و الیحه رتبه بندی معلمان بالغ 
بر 80 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و سایر طرحهای تسری نیز کمتر و بیشتر 
و اثــر همه اینها بر تورم، گرانی و تضعیــف اقتصاد و پول ملی غیرقابل جبران و 
انکار است.تا کی می توان اوراق مالی فروخت؟ تا کی می توان ساختمان و زمین 
فروخت؟ تا کی می توان پول پرقدرت تورم زا تولید کرد و زنجیر کسری بودجه را 
بر گلوی اقتصاد کشور محکم تر نمود و فشرد؟ آیا نزدیک نیست روزی که مجبور 
شویم جزیره و بندر و روستا و کوه و ... اجاره دهیم و بفروشیم؟حل معضل کسری 
بودجه همزمان با کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای شاخص عدالت، نیازمند عزم ملی 
و همکاری مشترک دستگاههای مختلف کشور بویژه دولت و مجلس است. یکی از 
راهها اجرای نظام پلکانی - کاهشی در افزایش ساالنه حقوق و دستمزد کارمندان 
دولت در بودجه های ســنواتی است و راه دیگر مقابله واقعی با حقوقهای نجومی 
و دریافتهای متعدد و بی حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینه های 

گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور است.
جناب آقای رئیس جمهور!

بهتر است دولت محترم همراه مجلس - که مشترکا با سهم های مختلف از نگاه 
مردم پاســخگوی این تبعات اقتصادی خواهند بود - شجاعانه وارد میدان شوند؛ 
چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد 
و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه های ســنواتی همزمان با پیش بینی احکام 
انضباطی و شــفافیت زا، به تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت ها کاهش یابد 
و تمام طرحهای تســری بدون پشــتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس 

متوقف شود.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

مالک شریعتی نیاسر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس

حمله سایبری اخیر قابل پیش بینی بود
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به دالیل سیاسی در دولت قبل به سازمان پدافند غیرعامل بی توجهی می شد، گفت: حمله سایبری بعد از خرابکاری هایی که 
در حوزه هسته ای انجام شد، قابل پیش بینی بود.فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمله سایبری به سامانه کارت هوشمند 
سوخت، گفت: ما کشوری هستیم که به دنبال استقالل و آزادی بوده و آرمان هایی داریم که ملت های دیگر را جذب می کند لذا همواره مورد تهاجم دولت های استکباری 
قرار خواهیم گرفت. این تهاجم می تواند به صورت حمالت ســایبری، پهپادی یا خرابکاری نفوذی ها باشــد.وی افزود: دشمنان از دانشمندان خود برای طراحی تهاجم 
علیه ایران استفاده می کنند لذا جمهوری اسالمی نیز باید مسائل امنیت سایبری را با دانشجویان در مراکز علمی و فنی در میان بگذارد و از دانش آنها برای جلوگیری 
از خرابکاری ها استفاده کند.عباسی با تأکید بر اینکه باید این حمالت سایبری و خرابکاری ها پیش بینی می شد، اظهار داشت: سازمان پدافند غیرعامل کار ستادی انجام 
می دهد و دستورالعمل هایی را برای افزایش ضریب امنیتی دستگاه های اجرایی صادر می کند. در سال های گذشته پیش بینی های خوبی در این زمینه صورت گرفت و 

بودجه هایی در اختیار دستگاه های دولتی از طریق سازمان پدافند غیرعامل قرار داده شد.

سخنگوی وزارت امورخارجه؛
اعمال تحریم های جدید نشان دهنده رفتار 

کامال متناقض کاخ سفید است
 ســخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به اقــدام اخیر خزانه داری آمریکا در 
تحریم اشــخاص حقیقی و حقوقی کشــورمان، ضمن محکوم کردن و مردود 
دانســتن این اقدام، گفت: اعمال تحریم های جدید نشــان دهنده رفتار کامال 
متناقض کاخ ســفید است.به گزارش اداره کل اطالع رسانی و سخنگویی وزارت 
امور خارجه، »ســعید خطیب زاده« افزود: دولتی که از قصد بازگشت به برجام 
ســخن می گوید و همان روش ترامپ را در تداوم اعمال تحریم ادامه می دهد، 
این پیام را ارسال می کند که واقعا قابل اعتماد نیست.وی اظهارداشت: دولتهای 
مختلف در این کشــور نشان داده اند که تا چه میزان ناتوان از درک واقعیت های 
جمهوری اسالمی ایران هستند. اینگونه اقدامات آمریکا در تداوم سیاست شکست 
خورده فشار حداکثری دولت ترامپ و تحریم های غیرقانونی و ظالمانه این کشور 
اســت و همانطور که تاکنون این سیاســت هیچ یک از اهداف آمریکا را محقق 
نکرده است باز هم دستاوردی برای این کشور جز ناکامی  های جدیدی نخواهد 
داشت.ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این فشارها و تحریم ها خللی 
در عزم جمهوری اســالمی ایران در دفاع از امنیت و آرامش مردم سرافراز کشور 
ایجاد نخواهد کرد. تهران مسیر توسعه پایدار اقتصادی را با قدرت ادامه می دهد.

پورابراهیمی مطرح کرد:
 ۲ اقدام مجلس و دولت برای اصالح

 ساختار بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کلید خوردن ۲ اقدام برای اصالح ساختار 
بودجــه در دولت و مجلس خبر داد.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم، با اشاره اقدامات مجلس برای اصالح ساختار بودجه، گفت: در حال حاضر 
۲ اتفاق به صورت موازی در حال رخ دادن است تا بودجه سال ۱40۱ عملیاتی تر 
نسبت به سنوات گذشته تدوین شود.وی اولین اتقاق را اصالح محتوایی ساختار 
بودجه اعالم کرد و افزود: این موضوع قرار است با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
عملیاتی شــود.نماینده کرمان در مجلس با اعالم اینکه اصالح ساختار بودجه از 
سوی سازمان برنامه و بودجه کلید خورده و نشست های نیز در این زمینه برگزار 
شــده است، عنوان کرد: اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات 
انجام شــده در این زمینه را  به نمایندگان ارائه کرده اســت.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرار است سازمان برنامه و بودجه پیش نویسی که 
در اصالح ساختار بودجه داشته را به مجلس ارائه کند، افزود: نشست های را نیز 
نمایندگان مجلس درباره بحث اصالح ساختار بودجه با مسئوالن مربوطه داشته  
و خواهند داشت.پورابراهیمی اتفاق دوم در بحث اصالح ساختار بودجه را تغییر 
نحوه رســیدگی به الیحه بودجه در مجلس عنوان کرد و گفت: در کمیســیون 
آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس طرحی که در این زمینه تدوین شده در حال 
بررسی شدن اســت.وی درباره تغییراتی که در نحوه رسیدگی به الیحه بودجه 
در مجلــس رخ خواهد داد، اظهار داشــت: به طور نمونه در یکی از بندهای این 
طرح آمده اســت که پیش از تشکیل کمیسیون تلفیق، درباره الیحه ارائه شده 
به مجلس رای گیری انجام شــود و نمایندگان اعالم کنند اصال الیحه ای که به 

مجلس ارائه شده را قبول دارند یا خیر.

مخبر:
دولت برای حمایت از سیاست های جمعیت 

اهتمام جدی دارد
معــاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در خط مقدم برنامه ها و سیاســت های 
جمعیــت و ترویج فرزنــدآوری قرار دارد و در این مســیر از اجرای برنامه های 
ســتاد ملی جمعیت به طور جدی پشتیبانی خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، محمد مخبر در جلســه ای با فعاالن حوزه جمعیت و خانواده با اشــاره به 
اینکه خواسته غرب و نظام سلطه کاهش جمعیت و کاهش نرخ فرزند آوری در 
جمهوری اسالمی ایران اســت، گفت: نظام سلطه طی سال های پس از انقالب 
اســالمی در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگــی و نظامی، ملت ایران را 
تحت فشــار و تحریم قرار داده که به فضل الهی نتوانسته به اهداف خود دست 
پیدا کند اما متاسفانه در بخش جمعیت، تبلیغات و اقدامات غرب تا حدی موفق 
بوده و امروز ایران با کاهش جمعیت مواجه است.وی به آمار باالی سقط جنین 
در کشور اشاره و تصریح کرد: سقط جنین بدون تجویز پزشک و دالیل پزشکی 
اقدامی غیرقانونی و در حقیقت نوعی قتل اســت که دســتگاه های مسئول باید 
بیش از گذشته بر این موضوع تمرکز کرده و از این اقدام غیرقانونی و غیرشرعی 
ممانعت به عمل آورند.معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه باید 
سازوکار و برنامه مناسبی برای حمایت از درمان ناباروری در کشور تدوین شود، 
افزود: درمان ناباروری و تســهیل شرایط ازدواج از موضوعاتی هستند که باید به 
مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شــود و ستاد ملی جمعیت نیز باید موضوعاتی 
از این دست را به طور جدی و مطالبه گرانه از دستگاه های ذیربط پیگیری کند.

مخبر افزود: خوشبختانه امروز هماهنگی میان قوای سه گانه در باالترین سطح 
خود قرار دارد و این فرصتی استثنایی است تا الزامات اجرای طرح های مرتبط با 
جمعیت و فرزند آوری در بودجه های ساالنه لحاظ شود و وظایف و مأموریت های 
هر دستگاه براساس برنامه زمان بندی مشخص باشد.وی از نهادهای حاکمیتی 
نیز خواســت با الگو ســازی و تعریف ماموریت هایی مشخص برای ترویج فرزند 
آوری، در زمینه حمایــت از افزایش جمعیت و باال بردن نرخ فرزند آوری پیش 

قدم باشند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
گفت: شــاهد تغییر شکل تهدیدهای 
سخت به نوین مانند حمالت سایبری 
هستیم که این تغییر راهبرد دشمن 
از حملــه نظامی به دلیــل افزایش 
قدرت بازدارندگی ما است.به گزارش 
خبرگزاری مهر، مراســم زنگ پدافند 
غیرعامل با هدف گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهدای معلم و دانش آموز، 
به ویژه شــهید فهمیده و همزمان با 
آغاز ایام نکوداشــت پدافند غیرعامل، 
با حضور ســردار غالمرضــا جاللی، 
رئیس و جمعی از مســووالن سازمان 
پدافنــد غیرعامــل کشــور و وزارت 
آموزش و پرورش در محل ســازمان 
پدافنــد غیرعامــل کشــور از طریق 
سامانه شــاد برگزار شد.سردار جاللی 
رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامل 
کشــور در این مراسم با گرامیداشت 
یاد و خاطرات شــهدای دانش آموز، از 
جمله شــهید حسین فهمیده، گفت: 
بســیاری فکر می کردند که دیگر ما 
شاهد دانش آموزان ایثارگر و شجاعی 
از نســل حســین فهمیده نخواهیم 
بود، ولی افرادی همچون شهید علی 
لندی که نشــان عالــی پدافند عامل 
هم به وی اعطا شــد، ثابت کردند که 
روحیه ایثار و جــان برکفی همچون 
دوران دفــاع مقــدس در روح و جان 
نسل نوجوان و جوان ما جریان دارد.

وی، بحث دفــاع را امر فطری و ذاتی 
دانســت که در زندگی بشــر نهادینه 
شده اســت تا چنانچه آدمی در برابر 
حمله و تهدیدی قــرار بگیرد از خود 
دفاع کند. البته این دفاع انواع و اقسام 
مختلفــی دارد. گاهی از جنس حمله 
متقابل اســت، گاهی اختفا و استتار. 

در دین مبین اســالم نیز دفاع امری 
مقدس و واجب عنوان شــده اســت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
واژه پدافند را یک واژه ایرانی به معنای 
دفاع عنوان کرد و توضیح داد: به زبان 
ساده، دفاعی که در آن اسلحه نباشد، 
دفاع یا پدافند غیرعامل گفته می شود.

الگوی دفاع، متناســب با تهدید 
نباشد آسیب پذیر می شویم

ســردار جاللی با بیان اینکه سالح ها 
زمانی شمشیر و نیزه و تیر و کمان بود 
و متناســب با آن ابزار دفاع نیز سپر و 
مانند آن بود، اظهار داشت: همزمان با 
پیشرفت بشر، تکنولوژی ساخت سالح 
نیز تغییر کرده است. بنابراین نوع سپر 
و وســیله دفاعی نیز باید تغییر کند. 
چرا که اگر ابزار دفاعی متناســب با 
نوع تهدید نباشد، آسیب پذیر خواهیم 
شد.وی خاطرنشان کرد: ما در پدافند 
غیرعامل معتقدیم که برای جلوگیری 
از آسیب پذیری همواره باید یک گام 
از تهدید جلوتر باشیم و قدرت دفاعی 
ما را متناسب با تغییر تهدیدات روز به 

روز تقویت کنیم.

بازدارندگی نظامی، راهبرد تهدید 
دشمن را تغییر داده است

رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامل 

کشــور با بیــان اینکه شــاهد تغییر 
شــکل تهدیدات نسبت به گذشته از 
تهدیدات سخت مانند جنگ مستقیم 
به سمت تهدیدات نوین مانند حمالت 
سایبری هستیم، افزود: تغییر سالح ها 
و تغییر راهبرد دشمن از حمله نظامی 
به خاطر افزایش قــدرت بازدارندگی 
ماســت که سبب شده، دشمن خیال 
جنگ مســتقیم را از سر بیرون کند 
چون به قــدرت بازدارندگی ما واقف 
است.سردار جاللی قدرت بازدارندگی 
نظامــی ایران را حاصــل تالش های 
شــهدایی همچون، شــهید طهرانی 
مقــدم، شــهید کاظمی و شــهید 
حاج قاســم ســلیمانی دانست که با 
خستگی ناپذیری و پشتکار، این توان 
بازدارندگی را برای میهن عزیزمان به 

ارمغان آوردند.

تشکیل 8 قرارگاه پدافند نوین در 
سازمان پدافند غیرعامل

وی راهبــرد این ســازمان را ارتقای 
امر دفاع، متناســب با نوع تهدیدات 
عنوان و خاطرنشــان کرد: در همین 
راستا، درســال های اخیر، 8 قرارگاه 
تخصصی در حــوزه پدافند غیرعامل 
شــامل، قــرارگاه پدافند ســایبری، 
نظامی، شــیمیایی، زیســتی، مردم 
محور، اقتصادی، پرتــوی و کالبدی، 

در ســازمان پدافند غیرعامل کشور 
ایجاد شــده اســت که هــدف آنها، 
رصد و شناســایی تهدیدات و اتخاذ 
راهبرد مناســب برای مقابله در برابر 
نوع تهدیدات اســت.رئیس ســازمان 
پدافند غیرعامل کشــور بــا تاکید بر 
اینکه فرهنگ آمادگی و سواد پدافند 
غیرعامل باید در سطح جامعه به ویژه 
دانش آمــوزان و عموم مردم نهادینه 
ســازی شــود، تاکید کرد: به میزان 
افزایــش داشــته ها و دارایی های ما 
ســطح تهدیدات نیز افزایش می یابد 
و لذا ضــرورت دارد تا برای صیانت از 
این دارایی هــا یک آمادگی عمومی و 
ملی صورت بگیرد که این مهم جز از 
طریق توسعه سواد و فرهنگ پدافند 
غیرعامل به معنای بصیرت، دشــمن 
شناسی و رفع آسیب پذیری ها مقدور 
نیست.هشتم آبان ماه، سالروز فرمان 
مقام معظــم رهبری برای تشــکیل 
کمیته دائمی پدافند غیرعامل است. 
این روز در تقویم رسمی کشور نیز با 
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 
بنــام روز پدافند غیرعامل نام گذاری 

شده است.
بر همین اســاس هرســاله ایام نیمه 
آبان به عنوان هفته پدافند غیرعامل 
با اســتفاده از ظرفیت های لشــکری 
و کشــوری در چهــار ســطح ملی، 
دستگاهی، استانی و شهری برنامه های 
نکوداشت پدافند غیرعامل با رویکرد 
تبیینــی و ترویجی برگزار می شــود.

هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال 
۱400 نیز با شعار »پدافند غیرعامل، 
ایران پایدار« از هشتم لغایت ۱4 آبان 

ماه در حال برگزاری است.

سردار جاللی:

بازدارندگی نظامی، راهبرد تهدید 
دشمن را تغییر داده است

معاون نماینده ایران در سازمان ملل گفت: ایران ضمن 
رعایت تعهدات بین المللی خود به منظور کمک به ترویج 
و حمایت از حقوق بشــر در مقیــاس جهانی، تمرکز 
خــود را وقف خدمت به ملت ایران، تعمیق سیســتم 
دموکراتیک حکومت  و نهادینه ســازی دســتاوردهای 

حقوق بشری کشور می کند.
به گزارش ایسنا، متن ســخنان زهرا ارشادی به شرح 

زیر است:
آقای رئیس،

حمایت و ارتقای حقوق بشر بایستی یک هدف مشترک 
برای همگان باشــد. جمهوری اسالمی ایران از نگرانی 
واقعی و غیرسیاسی در مورد حقوق بشر، احترام متقابل 
و گفتگو اســتقبال می کند. تنهــا راه تضمین ارتقاء و 
حمایت از حقوق بشــر، تشــویق به گفتگو و همکاری 
مبتنی بر احترام متقابل و در شــرایط برابر می باشــد؛ 
چنین امری یک واقعیت انکارناپذیر اســت. جمهوری 
اســالمی ایران بر لزوم اســتقبال اعضای سازمان ملل 
متحد از گفت وگو، احترام به تنوع تمدن ها و مسیرهای 
توسعه ای که مستقاًل توسط کشورها انتخاب شده اند، و 
عدم تحمیل نظام اجتماعــی و الگوی خود به دیگران 
تأکید می کند.جمهوری اسالمی ایران همچنان نگران 

َولَع روزافزون برخی کشــورها برای هــدف قرار دادن 
ملت های مستقل با قطعنامه های کشوری است. چنین 
قطعنامه هایی فی نفسه زیان بخش بوده و تهدیدی جدی 
برای اهداف حقوق بشر به شمار می آیند. دولت جمهوری 
اسالمی ایران مجدداً تأکید می نماید که استفاده ابزاری 
و گزینشی از حقوق بشــر و اتخاذ رویکرد دوگانه یک 
بار برای همیشــه کنار گذاشته شــود و در عوض، به 
مکانیسم های حقوق بشری مانند بررسی های دوره ای 
و جهانی حقوق بشــر موسوم به یو. پی. آر. توجه شود.

جمهوری اسالمی ایران ضمن تکرار موضع اصولی خود 
پیرامون عدم به رســمیت شناختن و رد قطعنامه های 
کشوری، به تعامل واقعی خود با دفتر کمیساریای عالی 
حقوق بشر و سایر مکانیسم های ذیصالح حقوق بشرِی 
سازمان ملل متحد با هدف همکاری در جهت حمایت 
و ارتقاء حقوق بشر ادامه خواهد داد.جمهوری اسالمی 
ایران ضمن رعایــت تعهدات بین المللی خود به منظور 
کمک بــه ترویج و حمایت از حقوق بشــر در مقیاس 
جهانی، تمرکز خــود را وقف خدمت بــه ملت ایران، 
تعمیق سیســتم دموکراتیک حکومت  و نهادینه سازی 
دســتاوردهای حقوق بشری کشــور می نماید.جهان 
همچنان شــاهد اعمال اقدامات قهرآمیز یک جانبه ای 

که جملگی مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد، 
حقوق بین الملل، چندجانبه گرایی و هنجارهای بنیادین 
روابط بین الملل می باشــد، اســت. چنین اقداماتی با 
ممانعت از برخــورداری مردم به ویژه زنان و کودکان از 
رفاه در کشورهای هدف، حقوق بشر را نقض می نماید. 
اقدامات قهرآمیز ظالمانه با هدف جلوگیری از دسترسی 
مــردم به داروهای مورد نیاز و از بین بردن منابع ایران 
در طول همه گیری کووید-۱9 طراحی شــده اســت.

دولت جمهوری اسالمی ایران مایل است بر نقش مهم 
شورای حقوق بشر در مقابله و رسیدگی به امواج شرور 
نژادپرستی، افراط گرایِی خشونت آمیز و تروریسم تاکید 
نماید. شــورای حقوق بشر نقشــی اساسی در افزایش 
آگاهی جهانی پیرامون تحرکات ایادِی شرورِ افراط گرایی 
و تروریسم دارد.امروز بار دیگر شاهد ادعاهای بی اساس 
نماینده رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران 
بودیم. بر کسی پوشیده نیســت که رژیم کودک ُکِش 
اســراییل هرچه تالش  کند تا اتهامات بی اساس علیه 
ایران مطرح کند، نمی تواند جنایات شــنیع خود را که 
روزانه علیه مردم بی گناه فلســطین مرتکب می شود، 
پنهان کند. چهره زشــت صهیونیســم، نژادپرستی و 

آپارتاید را نمی توان با لفاظی های بی ارزش سفید کرد.

معاون نماینده ایران در سازمان ملل مطرح کرد :

 استفاده ابزاری و گزینشی از حقوق بشر
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گزیده خبر رشدقیمت مسکن متوقف شد

افزایش۴۸درصدینرخاجارهبها
بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در پایتخت را متری ۳۱.۶ 
میلیون تومان عنوان کرد که نسبت به شهریور کاهش ۲ دهم 
درصدی داشته اســت.به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی 
گزارش تحوالت بازار مســکن شــهر تهران در مهر امسال را 
منتشــر کرد.بر این اساس، در مهر امسال ۵۴۷۱ فقره معامله 
مســکن به ثبت رسید که نسبت به شــهریور امسال که این 
شاخص ۷۷۸۹ فقره بود، کاهش ۲۹.۸ درصدی نشان می دهد.

این در حالی اســت که ماه مشابه سال گذشته )مهر ۱۳۹۹( 
تعداد معامالت مسکن ۸۶۵۶ فقره بود و در مهر امسال کاهش 
۳۶.۸ درصدی رخ داده است.متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در مهر ســال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان 
اســت درحالی که ماه قبل از آن )شهریور ۱۴۰۰( هر متر این 
شــاخص ۳۱ میلیــون و ۷۰۳ هزار تومان بــود و ۰.۲ درصد 
کاهش داشــته است.متوسط قیمت مســکن در مهر امسال 
نسبت به مهر سال گذشته که متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار 

تومان بود، افزایش ۱۸.۴ درصدی داشته است.

تحوالت اجاره بهای مسکن

بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره بهای مسکن در 
شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 
۴۸.۴ درصدی و در کل کشــور افزایش ۵۱.۳ درصدی داشته 

است.

ترین های بازار مسکن
بر اســاس این گزارش، گران ترین منطقه تهران، منطقه یک 
با متوسط هر متر ۶۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برآورد شده 
اســت و در رتبه های بعدی منطقه سه با میانگین هر متر ۶۰ 
میلیــون تومان و منطقه دو متــری ۴۸ میلیون و ۸۸۶ هزار 
تومــان قرار دارند.ارزان ترین منطقه پایتخت در مهر امســال 
منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان بود 
و در رتبه هــای بعدی منطقه ۲۰ با میانگین هر مترمربع ۱۵ 
میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۶ 
میلیون و ۶۷۳ هزار تومان قرار گرفته اند.پر معامله ترین منطقه 
تهران در بازار مســکن مهر ۱۴۰۰ به منطقه ۵ با ۷۹۳ فقره 
معامله و کم معامله ترین به منطقه ۱۹ با ۳۷ فقره اختصاص 

داشت.

پیش بینی امیدوارکننده از بازار مسکن تا 
پایان سال ۱۴۰۰

معاون وزیر راه و شهرســازی با پیش بینی امیدوارکننده بودن بازار مســکن تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ گفت: قانون جهش تولید مســکن کمک شایانی به خروج 
بازار مســکن از فضای سرمایه گذاری می کند.محمود محمودزاده در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، اظهار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل 
اراضی دولتی به وزارت راه و شهرســازی در قانون جهش تولید مسکن مشخص 
شده است.وی با بیان این که منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون 
جهش تولید پیش بینی شــده اســت، افزود: در این قانون ۲ ساختار مهم یعنی 
شــورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن  ایجاد می شود که کمک شایانی به 
مسکن کشور  خواهد کرد.وی درباره پیش بینی بازار مسکن ابراز کرد: امیدواریم 
با توجه به این که طرح های تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافه تر می شود 
بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایه گذاری، بیشتر جدا شود.معاون وزیر 
راه و شهرســازی تأکید کرد: باید بازار مســکن را از رقابت موجود بین بازارهای 
اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف افزایش تولید 
مســکن در اســتطاعت خانوارهای متقاضی مسکن اســت.محمودزاده پیش تر 
با بیان این که قانون جهش تولید مســکن کمبودهای حوزه مســکن را پوشش 
داده اســت ،گفته بود: تشکیل صندوق ملی مســکن یک اتفاق نادر در ساختار 
برنامه ریزی مســکن ایران اســت.وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی معتقد 
است که مبلغ تســهیالت و هم سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه 
به متغیرهایی مانند قیمت تمام شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد.وی با 
ابراز این که قیمت تمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت 
اســت، توضیح داد: به عنوان مثال در کالن شهرها قیمت ساخت وساز با توجه به 
این که ارتفاع ســاختمان باالتر می رود به طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای 
کوچک ارتفاع ساختمان ها یک و ۲ طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود. سود 
تسهیالت نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد 
شــد.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون 
جهش تولید مســکن گفت: این آیین نامه به دســتگاه های ذی ربط ارسال شده 
اســت که پس از اعالم نظر آن را رسانه ای خواهیم کرد.محمودزاده افزود:  قانون 
جهش تولید مسکن، کمبود هایی را در حوزه قوانین مسکن پوشش داد، مهم ترین 
آن نیز تشکیل صندوق ملی مسکن است که دارای وظیفه مشخص در توانمند 
کردن دهک های کم درآمد جامعه است، این یک اتفاق نادر است و هیچ گاه چنین 
ســاختاری را در نظام برنامه ریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم.وی یادآور 
شد: ضمن این که تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهوری 
نیز اتفاق بسیار مهمی بوده اســت. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی 

است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه های ذی ربط کمک خواهد کرد.

با حضور مدیرکل جدید کمیته امداد استان قم:
 ظرفیت های ملّی کمیته امداد استان قم 

احیا می شود
مدیرکل کمیته امداد اســتان قم: با هدف الگوســازی 
بــرای کمیته هــای امداد سراســر کشــور، ظرفیت 
هــای ملّی ایــن نهاد در اســتان قم احیا می شــود.

بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی کمیتــه امداد، 
محســن مســعودیان راد، مدیــرکل کمیتــه امداد 

اســتان قم با اشــاره به آیه َوتلَک االیــاُم نُداوِلُها بَیَن الّنــاس تغییر و تحول را 
ضرورتــی اجتناب ناپذیر عنوان و اظهار کرد: تغییرات باید برای پیشــگیری از 
 یکنواختی، ایجاد نوآوری و خالقیت و حرکت به ســوی تکامل و تمدن باشــد.

وی قطــب هــای منفی و مثبت و افــراد موافق و مخالــف را موجب تنظیم و 
تعادل امور در ســازمانها دانســت و گفت: با بهره گیری از همه نظرات موافق و 
مخالف و اســتفاده از ظرفیت های عظیم موجود در اســتان قم به فضل الهی 
ظرفیــت های ملّی این اســتان را برای الگوســازی و الهام بخشــی به کمیته 
های امداد سراســر کشور احیا خواهیم کرد.طبق ترســیم قرآنی برای رسیدن 
بــه اهداف متعالــی، افراد نباید مقدس باشــند بلکه اهداف مقدس هســتند.

مســعودیان راد با بیان اینکه در مســیر خدمت به ایتام و محرومان اهداف به 
جای افراد مقدس هســتند افزود: در خدمت به نیازمنــدان، باید نگاه کرامتی 
را بیشــتر از گذشــته جایگزین نگاه حمایتی کنیم.وی ظرفیت صندوق امداد 
والیت را در طراحی یک الگوی بانکداری اســالمی خاطر نشــان و اظهار کرد: 
 ایــن صندوق می تواند به عنوان پرچمدار نظام بانکی در کشــور مطرح شــود.

ایتــام  توانمندســازی  از طــرح  قــم  اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
ســادات در اســتان قــم خبــر داد و بیــان کــرد: ایــن طــرح با اتــکا به 
برندســازی خواهــد شــد. و  اجــرا  وجــوه شــرعی  و   منابــع خمســی 

مسعودیان راد لزوم تغییر کاربری مراکز نیکوکاری به مراکز تخصصی را عنوان و 
تأکید کرد: با همدلی، همراهی و هماهنگی همه امدادگران استان می توان قم را 

بیشتر از گذشته به عنوان پایتخت فرهنگی کشور معرفی و اثبات کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج:
 تحوالت بهشت سکینه )س( قابل مقایسه 

با ادوار گذشته نیست
معاون خدمات شهری شــهرداری کرج گفت: تغییر و 
تحوالت ایجادشــده در آرامستان بهشت سکینه )س( 
طی ســه سال اخیر قابل تحســین است و قابل مقایسه 
با ادوار گذشــته نیســت.غالمرضا رضوانی و ، به همراه 
حمیدرضا عســگری رئیس سازمان مدیریت آرامستان 

ها از بخش های مختلف بهشــت سکینه)س( ازجمله گذر بهشت، هایپر بهشت، 
دسترســی های جدیداالحداث، باغ گیاهان قرآنی، ســرویس بهداشتی در حال 
احداث، نمازخانه، محوطه معراج، جایگاه اقامه نماز میت و... و. بازدید کرد.معاون 
خدمات شــهری شهرداری کرج در حاشــیه این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از 
اقدامات و پروژه های اجرایی در این مجموعه، گفت: تحوالتی که در بهشت سکینه 
)س( به وجود آمده ستودنی است و به هیچ وجه با ادوار گذشته قابل مقایسه نیست 
و این تغییرات از دید شــهروندان نیز کاماًل محســوس اســت و آن ها نیز آن را 
احســاس کرده اند.معاون خدمات شهری شــهرداری کرج ادامه داد: تمام هدف 
مدیریت شــهری کرج، ایجاد رفاه در تمامی بخش ها برای شــهروندان است که 
این رفاه و تسهیل گری هم اکنون در ســازمان مدیریت آرامستان ها ایجادشده 
و زمینه رضایت خانواده های عزادار را به وجود آورده که قابل تحســین استرئیس 
هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج عنوان کرد: خدماتی 
که هم اکنون به خانواده های متوفی ارائه می شود اعم از خدماتی پذیرش، تغسیل 
و تدفین به بهترین نحو ممکن است و شکایتی از شهروندان در این حوزه دریافت 

نشده است..

داستان ناتمام دالر ۴۲۰۰ تومانی 
با وجود اینکه چند سالی است که بحث حذف ارز ترجیحی مطرح می شود اما این موضوع 
این روزها هنوز بحث داغ سیاست گذاران و فعاالن اقتصادی کشور است.به گزارش ایِبنا، 
۲۱ فروردین ۳ سال پیش و در دولت دوازدهم، معاون اول رئیس جمهور وقت خبری را 
اعالم کرد که هم ناقص بود و هم ناقص اجرا شد؛ مصوبه ای که با هدف حمایت از مردم 
و کنترل نرخ ارز به میان آمد اما در نهایت به ضرر اقتصاد تمام شد.دالر ۴۲۰۰تومانی در 
شرایطی متولد شد که بازار ارز به شدت نوسان داشت و دولت وقت تصمیم گرفت از ۲۲ 
فروردین ماه سال ۹۷ به همه ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و اعالم کرد هرکسی دالر را باالتر 
از این قیمت عرضه کند حکم قاچاق را دارد! این روند به طوری ادامه یافت که فقط در 
۳ماهه نخســت سال شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی ثبت سفارش بودیم که ناشی از 
عدم مدیریت تقاضای ارز بود چرا که در نهایت مشخص شد همه افرادی که دالر ۴۲۰۰ 
تومانی گرفتند تا در کاالیی وارد کنند، مســیر درست را پیش نرفتند و یا اصال کاالیی 
وارد نکردنــد یا اینکه به جای کاالی ثبت شــده کاالی غیرضرور دیگر آوردند و مهم تر 
اینکه ارز دولتی گرفتند اما کاالی خود را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش رساندند! به مرور 
و بعد از مشــخص شدن رانت هایی که ایجاد شد و پرونده کسانی که یک شبه ثروتمند 
شدند به جریان افتاد، زمزمه هایی برای حذف این دالر رانتی در اقتصاد به گوش رسید. 
زمزمه ای که هنوز هم بعد از ۳ سال اجرایی نشده و این موضوع هنوز در رفت و آمد بین 
پاستور و بهارستان است. هرچند از اواسط سال ۱۳۹۸ موضوع حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی 
به طور جدی مطرح شــد اما نتیجه آن کاهش لیست کاالهایی بود که مشمول دریافت 
دالر ۴۲۰۰ تومانی بودند به نحوی که از حدود ۲۵ قلم در حال حاضر فقط به نهاده های 
دامــی و کاالهای ضروری و دارو تعلق می گیرد.نکته قابل تامل اینکه، در این ســال ها 
اگرچه باید قیمت محصوالتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید و تامین شدند ثابت می ماند 
و دچار افزایش قیمت نمی شــد اما در واقعیت شاهد این بودیم که عده ای خاص از این 
رانت استفاده کردند و نه تنها به نفع مردم و اقتصاد نشد بلکه ارزهای بسیاری را از کشور 
خارج کرد. به عنوان نمونه امسال حدود ۱۰ میلیارد دالر ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، برای 
واردات کاالهای اساسی و واکسن تخصیص داده شده است.در حال حاضر نیز در دولت 
سیزدهم، عزمی برای حذف این ارز وجود دارد که البته به نتیجه نرسیده است اما آنطور 
که رئیس جمهور اعالم کرده اســت به زودی شاهد حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی خواهیم 
بود. البته آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی تاکید کرده است که مردم را غافلگیر نمی کنیم و 
شوک وارد نمی سازیم. وی گفت: جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی 
این موضوع داشته ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل 
نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دالل رفت. باید این موضوع طوری 
اصالح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.به هر حال وارد شدن 
شوک به مردم و اقتصاد قطعی و ناگزیر است اما چاره  دیگری وجود ندارد و باید یک بار 
برای همیشــه این نقیصه اصالح شود.چندی پیش نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در  
نشست شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه مدت هاست موضوع 
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح اســت اما اجرایی نمی شــود و این روند باید تغییر کند، 
اظهار کرد: ستاد اقتصادی دولت نیز موافق حذف ارز ترجیحی است. خاندوزی همچنین 
از بررســی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد 
اقتصادی دولت خبر داد.حال باید دید دولت چطور با همراهی مجلس می تواند سایه این 
سیاست ارزی نادرست را از سر اقتصاد کشور بردارد به نحوی که آسیب و ضرر بیشتری 
به سفره مردم وارد نشود و مانع ایجاد هیجانات کاذب و اقدامات احساسی در بازار شود. 
ضمن اینکه منابع حاصل از حذف این ارز نیز باید به طور شفاف مشخص شود تا بتوان 

برنامه ریزی مناسبی برای آن داشت. 

ارز دولتی از صنعت دارو حذف شود
محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی تهران گفت: ما از 
ابتدای شــکل گیری دالر ۴۲۰۰ تومانی با تخصیــص این ارز به خصوص در حوزه دارو 
مخالف بودیم و معتقد بودیم که مابه التفاوت دالر دولتی و نیمایی به انتهای زنجیره دارو 
منتقل شــود که بیمه ها هســتند. وی ادامه داد: در حوزه دارو به خصوص بخش تولید، 
فقط یک بخش جزئی آن که حدود ۳۰ درصد قیمت تمام شده دارو را شامل می شود، 
دالر ۴۲۰۰ تومانی می گرفت که آن هم ماده اولیه بود در حالی که بخش بســته بندی، 
مواد جانبی، ماشین آالت و مواد کمکی و تمام هزینه هایی که مترتب بر حوزه دارو است 
مطابق با ارز نیمایی تامین می شد. نجفی عرب افزود: تصور براین است که دارو ارز دولتی 
می گیرد و طبیعتا نگاه دولت قیمت گذاری دولتی است اما این در حالی است که حوزه 
دارو آسیب می بیند. چه بسا در حال حاضر نیز نرخ استهالک در صنعت داروسازی کشور 
جلوتر از نرخ سرمایه گذاری است که یعنی سرمایه ها در حال از بین رفتن هستند. رئیس 
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران گفت: تا جایی که بنده اطالع دارم تصمیم 
گرفته شد که تا پایان امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای دارو حذف نکنند که البته مجلس 
پیشنهاد داده بود که به طور کلی دالر ۴۲۰۰ تومانی برای همه گروه های کاالیی حذف 
شــود و فقط برای دارو برقرار باشد و مابه التفاوت آن را در قالب کارت های اعتباری به 
صورت یارانه به مردم ارائه دهند. به هر حال باید دید دولت سیزدهم چه نگاهی به این 
بخش خواهد داشــت؟ وی با تاکید براینکه ما در حوزه صنعت دارو معتقد هستیم دالر 
۴۲۰۰ تومانی بالیی است به جان صنعت داروسازی کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
ارز ۴۲۰۰ تومان برای دارو کافی نیست به همین دلیل سازمان غذا و دارو به مرور برخی 
از داروها را به ارز نیمایی انتقال داده اند و داروهای OTC یا همان بدون نســخه را که به 
طور کلی روی ارز نیما بردند. نجفی عرب تاکید کرد:حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرطی 
تاثیر مثبت خواهد گذاشت که مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به مسیر بیمه ها و 

انتهای زنجیره برود.

آمارهای رســمی ارائه شده از سوی وزارت صمت 
حکایت از نوســانات قیمتی کاالهای اساســی در 
شهریوماه امســال نســبت به مدت مشابه سال 
قبــل دارد که این امر نشــان می هد مردم هزینه 
بیشتری را برای تامین اقالم سبد کاالهای اساسی 
خود پرداخت کرده اند.به گــزارش اقتصادآنالین،  
آمارهای ارائه شده از ســوی وزارت صمت نشان 

می دهد که قیمت کاالهای اساسی در شهریورماه 
سال ۱۴۰۰ نســبت به مدت مشابه سال قبل، با 
افزایش محسوسی همراه بوده است؛ به نحوی که 
قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه 
یک بــا ۲۸.۴ درصد افزایــش از ۲۰ هزار و ۵۱۴ 
تومان در شــهریور ماه ۱۳۹۹ به ۲۶ هزار و ۳۳۸ 
تومان در شــهریور ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در 
شــهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ با ۵۵.۹ 
درصــد افزایش از ۱۰ هــزار و ۳۰۷ تومان به ۱۶ 
هــزار و ۷۱ تومان افزایش یافته؛ ضمن اینکه نرخ 
هر کیلوگرم برنج طارم اعال شهریور ۱۴۰۰ نسبت 
به شهریور ۱۳۹۹، ۶۳.۷ درصد افزایش داشته و از 
۲۶ هــزار و ۷۷۷ تومان به ۴۳ هزار و ۸۴۷ تومان 
رسیده است.گزارش رسمی این وزارتخانه حاکی 
از آن اســت که قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی 
درجــه یک نیز طی مدت یاد شــده ۶۳.۱ درصد 

افزایش یافته و از ۲۶ هــزار و ۲۵۲ تومان به ۴۲ 
هزار و ۸۲۳ تومان رسیده؛ ضمن اینکه قیمت هر 
کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۱.۶ درصد افزایش یافته 
و از ۸ هزار و ۱۸۲ تومان در شــهریور ۹۹ به ۱۴ 
هزار و ۴۸ در شهریور ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشــت گوساله نیز 
در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ماه ۱۳۹۹ 
به میزان ۶۳.۷ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۷۸ 
هــزار و ۹۲۱ تومان به ۱۲۹ هــزار و ۲۰۷ تومان 
رسیده است.از ســوی دیگر، قیمت هر کیلوگرم 
گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۳۸.۳ درصد 
افزایش یافتــه و از ۹۷ هزار تومان به ۱۳۴ هزار و 
۱۹۲ تومان رســیده و قیمت هر کیلوگرم گوشت 
مرغ تازه نیز در شــهریور ماه ۱۴۰۰ نســبت به 
شهریور ماه ۱۳۹۹ به میزان ۵۸.۱ درصد افزایش 
یافته و از هــر کیلوگرم ۱۷ هزار و ۳۰۱ تومان به 

۲۷ هزار و ۳۴۸ تومان رسیده است.
استانها

وزیر اقتصاد: 
بانک ها از سرمایه گذاری های غیر ضروری 

باید خارج شوند
 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک های کشور در سال های پیش رو، 
باید پیشقراول گشودن جبهه های جدید در سرمایه گذاری های بزرگ در 
کشور شوند که این امر، مستلزم خروج از بخش بزرگی از سرمایه گذاری های 
غیر ضروری است.به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، 
سید احسان خاندوزی که در معارفه مدیر عامل جدید بانک  سپه، اظهار 
داشت: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت از تولید 
و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم از نظام 
بانکی کشور قرار دارد.وزیر اقتصاد با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس کل 
بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در این نامه مطرح شد، مربوط به یکی از 
الیه های بســیار کوچک حقوق اعتباری و بانکی کشور است که متضمن 
دسترســی فعاالن اقتصادی و تسهیالت گیرندگان به قراردادهای خود و 
نحوه محاسبه سودها در سیستم بانکی، تضامین و وثائق، جرائم و ... است 
که باید به شکلی شفاف، عادالنه و با قابلیت دادخواهی در اختیار آنها قرار 
گیرد.خاندوزی اجرای مصوبات شــورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به 
سمت اهداف توســعه ای بانکی، از جمله خروج از بنگاهداری غیر ضرور 
و حرکت به سمت ســرمایه گذاری های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت 
اقتصاد از نظام بانکی خواند و افزود: از افتخارات بانک ســپه این اســت 
که در زمانی که کشور نیازمند به ســرمایه گذاری در پروژه هایی چون 
گل گهر، چادر ملو، ســیمان هرمزگان، بیــد بلند و بویژه موضوع انتقال 
آب از خلیج فارس بود مشــارکت خوبی کرده اســت.وی از سایر بانک ها 
نیز خواست، پتانسیل های خود را به سمت پروژه های پیشران توسعه ای 
جدید در کشــور هدایت کنند.وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موفقیت 
بانک ســپه در اجرای طرح ادغام بانک هــای نظامی در این بانک، اظهار 
داشت: بانک ســپه در این خصوص، از یک آزمون بزرگ، سربلند بیرون 
آمد؛ گر چه می دانیــم، ابعادی از پروژه ادغام، هنوز باقی مانده و تکمیل 
نشده است.وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید از همه مدیران بانک های ادغامی 
و بانک سپه که نهایت تالش خود را کردند که این پروژه بدون هیچ آسیب 
جدی به سپرده گذاران، سهامداران و سرمایه گذاران مدیریت شده و به 
نتیجه برســد، تقدیر کرد، این کار به شکلی ادامه یابد که در پایان سال 
۱۴۰۱ شاهد فیصله کامل این پروژه باشیم.وزیر اقتصاد با اشاره به برخی 
چالش های مهم پیش روی بانک سپه عنوان داشت: دارایی های غیر مولد 
و بدون بازده، معضلی است که هم در بانک سپه و هم در سیستم بانکی 
کشور وجود دارد، اما در بانک سپه باید با اولویت بیشتری مورد توجه قرار 
گیرد.خاندوزی افزود: چالش های حقوقی و مالی بانک سپه، بعد از فرایند 
ادغام، از دیگر مســایلی اســت که باید در کوتاه مدت در اولویت و مورد 
توجه ویژه قرار گیرد.وزیر اقتصاد در ادامه به منشــور ۳۱ بندی که مورد 
تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: سرلوحه 
کار بانک در فرایند اصالح ساختار، باید ابتدا و پیش از هر چیز، پیگری و 
اجرای این منشور باشد، به نحوی که بتوانیم بگوییم در پایان سال ۱۴۰۱ 
محورها و بندهای این منشــور به طور کامل به سرانجام رسیده و پروژه 
ادغام خاتمه یافته است.خاندوزی تاکید کرد: اصالح ساختار کسب و کار 
بانک سپه اولویت دیگری اســت که در دوران مدیریت جدید این بانک 
باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، به این معنا که استراتژی بانک به جهت 
مدل کسب و کار و شرکت های زیر مجموعه بانک به نحوی باشد که هر 
تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می شود، سایر تصمیم ها نیز در شعاع آن 

و در سایه این تصمیم ها معنا پیدا کنند.

نوسانات قیمتی کاالهای اساسی به روایت وزارت 
صمت 

از رشد ۷۱درصدی 
شکر تا ۶۳درصدی 
برنج ایرانی
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چرا نباید همه تخم مرغ های سوخت کشور را در سبد بنزین گذاشت؟گزیده خبر

نقش CNG و LPG در مدیریت بحران های سوختی
درحالیکه پس از بحران سوختی روزهای اخیر تمام توجه ها به سمت بحث تقویت امنیت 
سایبری و به روزسانی سامانه کارت های هوشمند است، نباید از اهمیت بحث تنوع بخشی 
به ســبد سوختی غافل شد.به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اتفاقات رخ داده در هفته 
گذشته و عدم ارائه بنزین در برخی جایگاه های بنزین مشکالت متعددی برای مردم کشور 
بوجود آمد. این مشکل در جاده های بین شهری نمود بیشتری پیدا کرده بود و استرسی 
را بابت در راه ماندن به مردم منتقل کرده بود. هرچند تالش وزارت نفت و شرکت ملی 
پاالیش و پخش موجب شد از شــدت این چالش کاسته شود ولی این اتفاق درس های 
بزرگی برای دولت داشــت که بایســتی مورد توجه قرار بگیرد.تقویت امنیت سایبری و 
بروزرسانی سامانه هوشمند کارت های سوخت مهمترین موضوعاتی بود که در این روزها 
به آن توجه شــد ولی موضوع مهمی که همچنان از آن غفلت شده است، تنوع بخشی به 
ســبد سوختی کشور اســت. کما اینکه در روزهای گذشته هم مشاهده شد که با وجود 
پیش آمدن این مشکل گسترده، با فعال بودن جایگاه های CNG خودروهای گاز سوز به 
مشــکل خاصی نخورده و سوخت گیری آنها چه در جاده ها و چه جایگاه های بین شهری 
ادامه داشــت. در واقع در این سال ها تمرکز بیش از اندازه بر روی بنزین و عدم توجه به 
توسعه صنعت CNG و اتوگاز عالوه بر از دست دادن فرصت های اقتصادی، موجب افزایش 

آسیب پذیری هم شده است.

سیاست گذاری صحیح و توسعه همزمان صنعت CNG و LPG، الزمه تنوع بخشی 
به سبد سوختی

توســعه صنعت CNG از سال ۸۲ که به طور رســمی به عنوان سوخت پاک و در صدر 
برنامه های وزارت نفت قرار گرفت فراز و فرودهای بســیاری داشــته است. از سال ۸۴ تا 
۹۱ را می توان ســالهای اوج CNG در کشور دانست و پس از آن روند تبدیل خودروها به 
دوگانه سوز به شدت کند شد. به منظور جبران عقب ماندگی های این صنعت در سالهای 

گذشته سندهای مختلفی از جمله قانون »حمایت از تولید و تبدیل کارگاهی یک میلیون 
و ۴۶۴ هزار دســتگاه خودرو به CNG« و همچنین مصوبه شــورای عالی انرژی کشور و 
در بخش دوم »سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰« برای افزایش 
خودروهای دوگانه سوز در کشور تهیه و تدوین شد اما اقدام عملی به این منظور برداشته 
نشد.کارشناسان اصلی ترین دلیل کند شدن توسعه صنعت CNG را کمتر شدن اختالف 
قیمت گاز و بنزین و از بین رفتن انگیزه مشترکین می دانند. با این وجود دولت می توانست 
با سیاســت های حمایتی خود این انگیزه را افزایــش دهد. هرچند به گفته محمودیان، 
رئیس اتحادیه سوخت های جایگزین، ایران بیشترین تعداد خودروهای CNG سوز در دنیا 
را دارد ولی باز هم با هدف گذاری انجام شــده تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس 
پیش بینی صورت گرفته در سند »تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰«، 
در صورت اعمال حمایت های ویژه از صنعت CNG میزان مصرف این ســوخت پاک در 
خودروها بایستی از ساالنه ۹.۹ میلیارد لیتر )۲۷ میلیون متر مکعب در روز( در سال ۹۸، 
به ساالنه ۱۹.۴ میلیارد لیتر )۵۳.۲ میلیون متر مکعب در روز( در افق ۱۴۲۰ برسد.به طور 
کلی عمده مزیت CNG در کشور را می توان آالیندگی پایین، صرفه اقتصادی باال و وجود 
منابع مکفی در کشور دانست. در خودروهای CNG سوز در مقایسه با خودروهای بنزینی 
میزان انتشــار دی اکسید کربن در شرایط بدون ترافیک ۲۵ درصد کاهش می یابد و در 
شرایط ترافیک مشابه تهران این میزان به ۳۵ درصد نیز خواهد رسید. همچنین براساس 
برآورد صورت گرفته از قبال گازسوز شدن یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروهای عمومی، 
روزانه ده میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شــود. اگر قیمت هر لیتر بنزین ۵۰ سنت 
در نظر گرفته شود از محل گازســوز کردن خودروهای عمومی در کشور، ساالنه حدود 
یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر صرفه جویی محقق خواهد شــد.در کنار CNG فراورده 
دیگری که از آن می توان به عنوان سوخت پاک خودروها استفاده کرد گاز مایع یا همان 
LPG است. ویژگی های مثبت این سوخت از جمله قیمت پایین، استهالک کم و آالیندگی 

پایین موجب استقبال بسیاری از کشورهای دنیا، مخصوصاً کشورهای قاره سبز از جمله 
ترکیه، انگلیس، لهستان، اوکراین و حتی در قاره آمریکا شده است و در حال حاضر طبق 
آمار در دنیا بیش از ۲۷ میلیون خودرو ال پی جی سوز شده اند. در حال حاضر بر اسا منابع 
غیر رسمی بیش از یک میلیون خودروی ال.پی.جی سوز در کشور وجود دارد که به طور 
غیرایمن ســوخت گیری می کنند. این در حالی است که هدررفت این ماده با ارزش در 
کشــور بیش از ۶ میلیون تن در سال برآورد می شود.در قانون بودجه سال گذشته برای 
اولین بار پس از حدود ۱۴ سال، بندی به منظور توسعه این صنعت آورده شد که تا ماه 
گذشته خبری از تدوین آئین نامه اجرایی آن نبود. در این قانون دولت با رعایت مالحظاتی 
ملزم به تسهیل استفاده از LPG با رعایت مالحظاتی شده بود. ماه گذشته مالک شریعتی، 
کمیسیون انرژی مجلس خبر با اعالم خبر تدوین آئین نامه قانون فوق و با اشاره به اینکه 
از توزیع روزانه ۶ هزارتن گازمایع  داخل کشور، یک سوم به محل مصرف برنامه ریزی شده 
می رسد و مابقی بطور غیراستاندارد در خودروها استفاده شده یا قاچاق می شود، افزود: در 
 بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کردیم مصارف خانگی و خودرویی ســاماندهی شود و از دولت 
جدید انتظار اجرا و نظارت دقیق داریم.وی همچنین گفته بود: CNG به عنوان ســوخت 
ملی به صورت سراسری توســعه می یابد اما LPG باید خالءهای CNG را پوشش دهد و 
 LPG نیست از CNG در جاهایی مثل خودروهای دیزلی سنگین که اساساً امکان توسعه
به عنوان جایگزین گازوئیل استفاده شود.شنیده ها حاکی از آن است مالحظاتی از جمله 
محدوده جغرافیایی جایگاه های LPG، محدودیت ناوگان مورد استفاده و همچنین قیمت 
گاز مایع در تدوین این آئین نامه رعایت شــده تا استفاده از این سوخت را مانع استفاده 
از CNG نکند.در پایان الزم به تأکید مجدد اســت که جلوگیری از بروز اختالالتی مشابه 
اتفاق روزهای اخیر فقط نیازمند امنیت سایبری و پدافندی نیست و سیاستگذاری صحیح 
در زمینه سبد سوخت می تواند عالوه بر ایجاد مزایای اقتصادی و زیست محیطی، آورده 

امنیتی نیز برای کشور داشته باشد.

بنزین جبرانی کی واریز می شود؟
به گفته ســخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، با توجه به مشکالت 
به وجود آمده در سوخت رسانی، براساس اعالم رئیس جمهوری، مقرر شد سهمیه 
جبرانی به کارت های سوخت واریز شود ولی هنوز مقدار و زمان واریز آن مشخص 
نشــده است.فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه میزان سهمیه در 
هیات دولت مورد بررســی قرار می گیرد، اظهــار کرد: هر میزانی که به ما ابالغ 
شود، برای مالکان خودرو واریز می کنیم.به گفته وی، سهمیه قبلی مالکان خودرو 
در کارت ها محفوظ اســت و مردم نگران این مساله نباشند و پس از رفع کامل 
مشکل در همه جایگاه ها می توانند از این سهمیه استفاده کنند. وزیر نفت هم 
از بررســی ها برای واریز سهمیه جبرانی به کارت هوشمند سوخت هموطنان به 
دستور رئیس جمهوری خبر داده است.جواد اوجی اعالم کرد که به سبب مشکالت 
به وجود آمده در سوخت رسانی، براساس دستور رئیس جمهوری، در حال بررسی 
هســتیم که سهمیه ای برای هموطنان در پایان ماه به کارت سوخت واریز شود. 
مقدار سهمیه در حال بررســی است که پس از مشخص شدن اعالم و در پایان 

آبان ماه نیز به کارت های سوخت واریز می شود.

تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی 
شماره دو، پاالیشگاه اصفهان آغاز شد

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: این عملیات  بر پایه پیش بینی 
های انجام شده ۲۵ روز به طول خواهد انجامید.علیرضا 
قزوینــي زاده افزود: تمامی تالش ما این اســت که با 
بسیج نیروهای انسانی و امکانات سیستمی مدت زمان 
ایــن عملیات را کاهش داده و بهره وری پاالیشــگاه را افزایش دهیم.وی با بیان 
این که انجام این تعمیرات توســط ۷۰۰ نیروی رسمی و ۷۵۰ نیروی پیمانکاری 
مجرب انجام می شود، گفت: واحد »تبدیل کاتالیستي« یا »کاتالیتیک ریفرمر« 
واحدیست که ضمن تولید گاز هیدروژن و گاز مایع، محصول نهایی یعنی بنزین 
مرغوب با درجه اکتان )آرام سوزی( باال برای موتورهای بنزینی را تولید می کند.

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: در حین انجام 
تعمیرات اساسي واحد هاي مذکور چندین پروژه تعریف شده که تعویض کامل 
تیوبهاي کوره  شــماره H-۲۵۲   و ترمیم و عایق کاري دودکشــهاي کوره هاي 
واحد مذکور مهم ترین آنهاست . البته تا کنون ۱۵ فقره کار مهندسي هم پیش 
بیني شده که احتماال  این میزان، در طول تعمیرات اساسي افزایش خواهد داشت.

گفتني  است شرکت پاالیش نفت اصفهان با دریافت به طور متوسط  ۳۷۵ هزار 
بشــکه در روز، خوراک نفت خام، حدود ۲۲ درصد از سوخت مورد نیاز کشور را 

تأمین می کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران عنوان کرد؛
ارزیابی 360 درجه سازوکاری برای بهبود 

فرایندهای مدیریت منابع انسانی
مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
بــرق غرب مازندران گفت: با توجه به اهمیت روزافزون 
منابع انســانی به عنوان مهم ترین دارایی ســازمانی، 
ارزیابی عملکرد منابع انســانی عالوه بر شناخت نیروی 
انسانی، در برنامه ریزی برای بهبود فرآیندهای مدیریت 
منابع انسانی، کارمندیابی، تعیین مسیر شغلی، پرداخت عادالنه حقوق و مزایا و... 
نقشی حیاتی دارد.وی افزود: یکی از رویکردهای رایج در ارزیابی عملکرد کارکنان، 
ارزیابی سنتی اســت که در آن کارکنان توسط مقام باالدستی خود ارزیابی می 
شوند. عدم ارزیابی شاخص های تخصصی در کنار شاخص های عمومی، ارزیابی 
کارکنــان به صورت تک بعدی و عدم ارائه برنامــه های بهبود پس از ارزیابی، از 
جمله نواقص این رویکرد ســنتی ارزیابی است که لزوم ارائه رویکردی جامع تر و 
کامل تر را ضروری می ســازد.فرح زاد ادامه داد: کارگروه مشاوران جوان شرکت 
توزیع نیروی برق غرب مازندران در راســتای اهداف ســازمانی، اقدام به تعریف 
پروژه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با رویکرد 
۳۶۰ درجه نمود که پس از جلســات هم اندیشــی متعدد، به نتایج ارزشمندی 

دست یافت.

در شش ماه نخست امسال صورت گرفت؛
بیش از 12 هزار مورد بازدید از حریم خطوط 

لوله انتقال گاز استان های شمالی 
سرپرســت منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از ۱۲ هزار و 
۶۰۷ مورد بازدید مســیر خط انتقال گاز جهت حفظ و 
حراســت از حریم خطوط لوله در ۶ ماهه نخست سال 
جاری خبر داد.محی الدین مفخمی در تشریح این خبر 
اظهار کرد: بی شک خطوط لوله گاز کشور از شریانهای 
مهم اقتصادی و از سرمایه های ارزشمند ملـي بـه شـمارمي رود و حفــظ و 
نگهداری از حریم این خطوط  از اهمیت باالیی برخوردار است، وجود جنگل، کوه، 
رودخانه های خوشان در منطقه ۹ و مجاورت استان های شمالی با دریا، مشکالت 
نگهداری و امر صیانت از حرایم خطوط لوله را بســیار دشوارتر کرده است.وی با 
بیان اینکه ارزش ریالی اراضی و تراکم جمعیت در منطقه و عبور خطوط لوله از 
مجاورت اراضی کشــاورزی و مسکونی، تجاوز به حریم خطوط لوله گاز را در این 
منطقه نسبت به مناطق دیگر چندین برابر کرده است، افزود: از ابتدای سال جاری 
تا کنون ۱۲ هزار و ۶۰۷ مورد بازدید از مسیر خط انتقال گاز در منطقه ۹ انجام 
شــد و  ۵۰  اخطار به متجاوزین حریم ایمنــی و ۸۴ اخطار به متجاوزین حریم 

اختصاصی خطوط لوله در استان های شمالی داده شده است.

قدردانی از مدیر و کارکنان شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی

استاندار گلستان باحضور در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
در جریان فعال ســازی مجدد مجاری عرضه ســوخت استان قرار گرفت.در این 
جلسه عیسی افتخاری، مدیر منطقه گزارشی از روند فعال سازی مجاری عرضه 
سوخت استان اریه و ابراز امیدواری کرد، با تالش شبانه روزی و بی وقفه همکاران 
منطقه طی ساعات آیتده تمامی جایگاهها سطح استان به سامانه هوشمند سوخت 
متصل گردند.استاندار گلستان نیز ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته جهت 
رفع مشــکالت مردم جهت سوخت گیری وسایل نقلیه اظهار کرد: خوشبختانه 
مشکالت عرصه ســوخت در جایگاه ها بسرعت در حال رفع است و تالش های 
صورت گرفته از ســوی رئیس جمهور، دولت و وزارت نفت با کمترین مسئله ای 

این موضوع مدیریت شد.

پیش بینی اوپک پالس از کاهش کسری بازار نفت در سه ماهه پایانی 2021
کمیته فنی مشــترک اوپک پالس پیش بینی خود از کســری بازار نفت در سه ماهه پایانی ۲۰۲۱ را تا ۳۰۰هزار بشکه در روز پایین آورده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل 
از اویل پرایس، ائتالف اوپک پالس انتظار دارد بازار نفت در سه ماهه پایانی سال جاری میالدی تنها ۳۰۰هزار بشکه در روز کسری داشته باشد، این رقم قباًل ۱٫۱میلیون بشکه در 
روز پیش بینی شده بود.کمیته فنی مشترک اوپک پالس در اجالس خود در روز پنجشنبه پس از بررسی آخرین اطالعات در مورد تقاضای جهانی نفت، پیش بینی خود از کسری 
بازار را به شدت پایین آورد.این کمیته فنی شرایط بازار را زیر نظر دارد و همواره قبل از اجالس وزارتی اوپک پالس تشکیل می شود. وزرای اوپک پالس قرار است در چهارم نوامبر 
در مورد ادامه روند کاهش تولید مذاکره کنند.این پیش بینی دیدگاه عربستان را به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت دنیا تأیید می کند که شرکت کنندگان بازار نفت 
باید حواسشان به سال آینده میالدی باشد.عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان طی مصاحبه ای گفته بود ائتالف اوپک پالس باید همچنان نسبت به رویکرد خود مقابل تنظیم 
تولید نفت علی رغم باال رفتن قیمت آن محتاط باشد.وی تأکید کرد: »افزایش بیشتر تولید زمانی قابل قبول است که هدف واضحی برای آن وجود داشته باشد، اما چنین هدفی فعاًل 
وجود ندارد. افزایش تمایل به نفت از گاز و زغال سنگ در حد محدودی صورت گرفته است.بن سلمان گفت حتی بدون در نظر گرفتن بازگشت احتمالی ونزوئال یا ایران به بازارهای 
بین المللی، افزایش قابل توجهی در عرضه نفت ائتالف اوپک پالس تا پایان سال آینده میالدی وجود خواهد داشت.وی گفت: »همه گیری کرونا و محدودیت های کرونایی هنوز وجود 

دارند و عرضه سوخت هواپیما هنوز هم محدود است، بنابراین ما هنوز از بحران خارج نشده ایم و باید محتاط باشیم«.

ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه 
جدید با حداکثر استفاده از توان 

داخلی
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق از استفاده حداکثری از توان 
ساخت داخل در ســاخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی جدید 
در بخش صنعت خبر داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، مهرماه سال جاری تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و وزارت 
صمت به امضا رســید تا ده هزار مگاوات ظریت جدید نیروگاهی 
برای اســتفاده در بخش صنعت احداث شود. یکی از ابهامات این 
تفاهم نامه، میزان اســتفاده از ظرفیت های ســاخت داخل در این 
پروژه عظیم نیروگاهی است. از سوی دیگر، شنیده های غیررسمی 
حاکی از این اســت که طی هفته های گذشته برخی شرکت های 
صنعتی ســرمایه گذار در احداث این چهــارده پروژه نیروگاهی به 
مجمــوع ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات، با ســازندگان خارجی صنعت 
نیروگاهی نیز مذاکراتی داشته اند.امروز در حاشیه بیست و یکمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت برق، »مصطفی رجبی مشــهدی« 
سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق در 
این خصوص، گفت: با اقدامات خوبی که با هماهنگی وزارت صمت 
و وزارت نیــرو به مرحله اجرا درآمد، ایجاد بیش از ده هزار مگاوات 
نیروگاه جدید اســت که مقرر شد ظرف ســه سال آینده در مدار 

بهره برداری قرار بگیرند.

صعود نفت در آستانه دیدار وزیران 
اوپک پالس

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر انتظارات برای تداوم سیاســت 
افزایش تدریجی تولید اوپک پالس با اندکی افزایش بسته شد اما 
برای نخســتین بار در دو ماه گذشته کاهش هفتگی پیدا کرد.به 
گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با شش سنت افزایش، در 
۸۴ دالر و ۳۸ ســنت در هر بشکه بسته شد. بهای وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا روند کاهشــی ابتدای معامــالت روز جمعه را 
معکــوس کرد و با ۷۶ ســنت معادل ۰.۹ درصــد افزایش، در ۸۳ 
دالر و ۵۷ ســنت در هر بشکه بســته شد.جان کیلداف از شرکای 
شــرکت اگین کپیتال در نیویورک گفت: اگرچه ممکن است نفت 
بیشــتری از سوی ایران به بازار عرضه شود اما با توجه به وضعیت 
قوی بازار، بعید است اوپک پالس تولیدش را افزایش دهد.قیمتها 
روز چهارشــنبه در واکنش به گزارشــی که نشان داد ذخایر نفت 
آمریکا طی هفته پیش از آن ۴.۳ میلیون بشــکه رشد کرده است، 
عقب نشــینی کردند. ایران اعالم کرد مذاکرات برای احیای توافق 
هسته ای تا اواخر نوامبر آغاز خواهد شد که این کشور را یک گام 
به صادرات نفت نزدیک می کند.کارســتن فریچ از کومرس بانک 
اظهار کرد: رشد چشمگیر ذخایر نفت آمریکا و انتظار برای مذاکرات 
هسته ای موقتا نگرانیها درباره محدودیت عرضه را تا حدودی رفع 
کرد.نفت در ســال ۲۰۲۰ همزمان با احیــای اقتصادها از پاندمی 
کووید ۱۹ رشد چشمگیری پیدا کرده است اما قیمتها هفته گذشته 
با کاهش هفتگی روبرو شدند.همه نگاهها به دیدار پنج شنبه هفته 
جاری وزیران اوپک پالس دوخته شــده اســت. تحلیلگران انتظار 
دارنــد این گروه به توافق اخیر خود پایبند مانده و تا آوریل ســال 
۲۰۲۲ هر ماه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز به میزان عرضه نفت اضافه 
کند. محمد ارکاب، وزیر انرژی الجزایر روز پنج شنبه گفت: افزایش 
تولید نفت اوپک پالس در دســامبر به دلیل ابهامات و ریسکهای 
موجــود، نباید از ۴۰۰ هزار بشــکه در روز فراتر رود.قیمتهای گاز 
انگلیــس و اروپا هم پس از این که والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه اعالم کرد روسیه ممکن است ارسال گاز به مخازن اروپایی 
را آغاز کند، روز جمعه به روند کاهشی ادامه دادند.شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شــمار دکلهای حفاری نفت 
و گاز طبیعی در اکتبر ۲۳ حلقه افزایش یافت که پانزدهمین رشد 
ماهانه متوالی بود.شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا 
در هفتــه منتهی به ۲۹ اکتبر بــا دو حلقه افزایش، به ۵۴۴ حلقه 
رسید که هفتمین رشد هفتگی دکلها در هشت هفته گذشته بود. 
شــمار دکلها در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته ۲۴۸ حلقه 
معادل ۸۴ درصد افزایش پیدا کرده اســت. شمار دکلهای حفاری 
نفت با یک حلقه افزایش، به ۴۴۴ حلقه رســید و شــمار دکلهای 

حفاری گاز با یک حلقه افزایش، به ۱۰۰ حلقه رسید.

مقامــات آمریــکا، ژاپن، هند و ســایر 
کشــورهای بــزرگ مصرف کننده نفت 
به دنبال افزایش قیمــت نفت به بیش 
از ۸۵دالر در هر بشــکه و احتمال نفت 
اوپک پــالس  ائتــالف  از  ۱۰۰دالری، 
درخواست افزایش تولید دارند.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم به نقل از بلومبرگ، 
طی  نفت  مصرف کننــده  کشــورهای 
یک سال گذشــته هرروز نسبت به روز 
گذشته بیشتر نگران افزایش قیمت نفت 
بوده اند؛ اول تا ۵۰ دالر در هر بشــکه، 
بعــد ۷۵ دالر و حاال بیــش از ۸۵ دالر 
در هر بشــکه. به دنبال هشدار والدیمیر 
از  پوتین، رئیس جمهور روســیه، یکی 
اعضای ائتــالف اوپک پــالس در مورد 
نفــت ۱۰۰دالری، زنگ هــای خطر به 
صدا درآمده اســت.افزایش تورم برخی 
بانک های مرکزی را به ســمت افزایش 
زودتــر از حــد انتظار نرخ بهره ســوق 

داده اســت، بنابراین آمریکا، هند، ژاپن 
و سایر کشــورهای مصرف کننده نفت 
فشار دیپلماتیک خود را بر اوپک پالس 
افزایش داده اند.کمپینی پشــت درهای 
بسته ایجاد شده اســت تا اوپک پالس 
را متقاعد به تسریع روند افزایش تولید 
خود کند. ائتــالف اوپک پالس در زمان 
حاضر روزانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز به 
تولید خود می افزاید و نشســت رسمی 
آن در چهارم نوامبر تشکیل خواهد شد 
تا سیاســت تولید خود را مورد بررسی 
قــرار دهد.دولت بایدن کــه با افزایش 
قیمــت بنزین با باالتریــن رقم طی ۷ 
سال گذشــته مواجه است، هفته هاست 

از اوپک پالس درخواست افزایش تولید 
را دارد. ژاپــن، چهارمین مصرف کننده 
بزرگ نفت در دنیــا هم در اواخر اکتبر 
همین درخواست را از اوپک پالس کرد. 
هند، سومین مصرف کننده بزرگ نفت 
در دنیا هم درخواست نفت خام بیشتری 
کرده اســت. چیــن علناً درخواســتی 
نداشته است ولی طبق گفته دیپلمات ها 
همین تقاضــا را از اوپک پــالس دارد.

آموس هاچستین، یکی از دیپلمات های 
برتر آمریکا در زمینه انرژی در این هفته 
با اشــاره به درخواست اکثر کشورهای 
بــزرگ مصرف کننده نفــت گفت: »ما 
در یک بحــران انرژی قــرار گرفته ایم 

و تولیدکننــدگان باید تعــادل و ثبات 
بازارهــای نفت و گاز را تضمین کنند«.

مقامات آمریــکا، ژاپن و هنــد به طور 
خصوصی با یکدیگــر گفت وگو کرده و 
با سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده و 
مصرف کننــده هم تماس گرفته اند. این 
درخواســت ها حدود ۳ هفته پیش آغاز 
شده ولی طی روزهای اخیر و با افزایش 
قیمت نفت به بیــش از ۸۵ دالر در هر 
بشــکه شــدت گرفته است.عربستان و 
سایر تولیدکنندگان نفت تا امروز تمایلی 
به افزایش بیشتر تولید نشان نداده اند و 
عقیده دارند افزایــش تولید ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز برای تأمین نیاز جهانی 
به نفت در بحبوحــه  بهبود اقتصادها از 
بحران کرونــا کافی اســت.وزیر انرژی 
عربستان عقیده دارد دنیا هنوز از بحران 
خارج نشده است و باید در مورد افزایش 

تولید محتاط بود.

فشار مصرف کنندگان بزرگ نفت 
به اوپک برای افزایش تولید
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گزیده خبر  اصالح روند کنونی قیمت گذاری

قیمت خودرو آزاد نمی شود
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال 
آزادسازی قیمت خودرو نیستیم، گفت: خودروساز نباید با زیان 
تولید کند از ایــن رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان 
نمی تواند تداوم یابد.سهیل معمارباشی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر، در مورد قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، اظهار 
کرد: اینکه چه نهادی قیمت گذاری کند خیلی مهم نیست بلکه 
مهم این است که خودروساز با زیان تولید نکند؛ کسب و کاری 
که با زیان تولید کند رو به اضمحالل می رود و صنعت خودروی 
کشــور طی ۳ سال گذشته رو به اضمحالل رفته است.مدیرکل 
صنایــع حمل و نقل وزارت صمت افــزود: بحث ما همواره این 
بوده که قیمت گذاری محصوالت خودروســازان به نحوی باشد 
که پوشــش دهنده هزینه های منطقی و معقول صنعت خودرو 
باشــد.وی ادامه داد: این موضوع در پروژه اصالح ساختار قیمت 
در زنجیره ارزش هم در دست پیگیری است؛ البته تمرکز فقط 
در صنعت خودرو نیست بلکه بر زنجیره همچون قطعه و … نیز 
است.معمارباشی گفت: حتماً باید فرایندهای تولید خودروسازان 
بازطراحی و روابط خودروساز با قطعه ساز بررسی و اصالح شود 
به نحوی که قیمت تمام شــده اعالمی برای خودرو، یک قیمت 
منطقــی و قابل پذیرش برای مصرف کننده و نهادهای نظارتی 

باشــد.مدیرکل صنایع حمل و نقــل وزارت صمت افزود: اینکه 
شــورای رقابت این کار را کند یا هر نهاد دیگری، بســتگی به 
تصمیم نهادهای باالدستی دارد. ولی هدف کامل مشخص است 
و آن اینکــه به طور کلی رونــد کنونی به هیچ عنوان نمی تواند 

ادامه داشته باشد.

به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم
معمارباشــی در مورد اینکه آیا این مباحث مقدمه ای جهت 
آزادســازی قیمت خودرو است، توضیح داد: آزادسازی قیمت 
این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود؛ ما به 
هیچ وجه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو و رفتن به حاشیه 
بازار نیســتیم.وی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده در 
صورت اجــرای کامل پکیج اصالح صنعــت خودرو همچون 
اصالح ساختار قیمت، اصالح ساختار مدیریتی - مالی، توسعه 
صادرات صنعت خودرو و … ما مطمئن هستیم که می توانیم 
به افزایــش تولید، افزایــش عرضه خودرو به بــازار، کاهش 
کســری ها در تولید خودروهای ناقص، اصالح فرایند تولید و 
روابط خودروساز با قطعه ساز کمک کنیم و در نهایت وضعیت 

بازار را سامان دهیم.

»مجتمع فوالد خراسان« اتفاقی ملی را در استان رقم می زند
عملیات اجرایی ساخت کارخانه 2.5 میلیون 

تنی کنسانتره در شرق کشور تسریع می شود
با حضور مدیرعامل »مجتمع فوالد خراسان«، تفاهم نامه 
تسریع در عملیات اجرایی ساخت کارخانه 2.5 میلیون 
تنی کنســانتره  سنگ آهن میان شرکت¬های »تهیه 
و تولید مواد  اولیه شــرق فوالد خراسان«، »ایریتک« و 
»ایمپادکو« )وابسته به فوالدخراسان( با حضور مدیران 

عامل شــرکت های یاد شده به امضا رسید.کســری غفوری، مدیر عامل شرکت 
فوالدخراسان، در آیین انعقاد این تفاهم نامه چهارجانبه، که در دفتر وی برگزار 
شد، با بیان این که تامین مواد اولیه یکی از دغدغه های جدی فوالدسازان کشور 
اســت، تاکید کرد: از آن جا که با اســتحصال سهم خراسان از غنی ترین پهنه 
معدنی سنگ آهن شرق کشور، دغدغه تامین کنسانتره برای صنعت فوالد استان 
مرتفع می شــود، از ابتدای شروع مســئولیت خود همواره بر لزوم فعال شدن 
پروژه کنسانتره سنگان )خواف( که متاسفانه سال ها متوقف شده بود، به عنوان 
یکی از ثروت های طبیعی خراســان تاکید داشته ام.مدیرعامل فوالد خراسان با 
بیان این که »با تزریق منابع مالی مورد نیاز، انجام این پروژه از سرعت بیشتری 
برخوردار خواهد شــد«، افزود: تامین مالی پروژه واجد برخی الزامات حقوقی و 
مالی بود و ســعی شد که با رعایت همه موازین و در عین حال، لحاظ حقوق و 
منافع طرفین، تفاهم نامه اخیر را برای ســرعت بخشــیدن به احداث این پروژه 

بزرگ منعقد کردیم.

نشست رفع موانع توسعه چادرملو با حضور 
استاندار یزد

در جلســه مشــترک مدیر عامل و مجری طرحهاي 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اســتاندار یزد و 
معاونــت اقتصادی ، موانع موجود در روند اجرای طرح 
توســعه چادرملو مورد بحث و بررســی قرار گرفت.به 
گزارش خبرنگار ما در این نشســت  2 ساعته مهندس 

تقــی زاده مدیر عامل چادرملو با ارائه گزارشــی از طرح های در دســت اقدام 
چادرملو در جهت توسعه فعالیت های این شــرکت افزود: چادرملودر نظر دارد 
دهها پروژه در جهت توســعه و تکمیل زنجیره فوالد و صنایع مرتبط، با برآورد 
اولیه چهارم و نیم میلیارد یورو در استان یزد اجرا نماید. اما با  گذشت چندین 
ماه از ارائه این طرح ها و اخذ پروانه ساخت برای بخشی از این طرح ها، اجرای 
آنها به دالیلی به تعویق افتاده است.وی گفت: ما با اعتقاد بر نقش موثر صنایع و 
معادن کشور در رشد و توسعه پایدار، بر این باوریم که با سرمایه گذاری شرکت 
های بزرگ معدنی و صنعتی می توان توســعه فراگیر را  در کشور تعمیم داد و 
باری از روی دوش دولت برداشــت.مهندس تقی زاده  ضمن اعالم آمادگی برای 
اجرای اهداف توسعه استان  اظهار امیدواری کرد  دکتر فاطمی استاندار جدید 
یزد، با روحیه جهادی خود منشاء خدمات موثر و توسعه بخش در استان باشند.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل ایمپاسکو مطرح کرد: 
برگزاری نشست های تخصصی گرامیداشت 

هفته پدافند غیرعامل
نشســت های تخصصی گرامیداشــت هفتــه پدافند 
غیرعامل توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران، علی اصغر جوکاریان با بیان 
این مطلب گفت: سازمان پدافند غیرعامل یک سازمان 

حاکمیتی است که با تدابیر عالمانه رهبر فرزانه با هدف کاهش آسیب پذیری ها 
و تداوم فعالیت های ضروری و افزایش تاب آوری کشــور تشکیل شده است.وی 
در ادامه  افزود: سازمان پدافند غیرعامل وظیفه سیاست گذاری و مدیریت برنامه 
ریزی موضوع پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی از طریق فرهنگ سازی، آموزش 
عمومی و تخصصی، طبقه بندی مراکز ، شناسایی آسیب ها و تهدیدها، تسهیل و 
مدیریت بحران و مصون سازی کشور در برابر انواع تهدیدات در چهارچوب فرمان 
مقام معظم رهبری و قوانین مربوطه را عهده دار می باشد.و ایمپاسکو نیز در این 
راستا تالش دارد به برنامه های ابالغی به درستی عمل نماید.جوکاریان در ادامه 
با اشــاره به فعالیت های کمیته پدافند غیرعامل ایمپاسکو گفت: توجه ویژه به 
آموزش تخصصی همکاران در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و مجتمع 
های تابعه از مهم ترین برنامه  های این کمیته است.دبیر کمیته پدافند غیرعامل 
ایمپاسکو خاطر نشان کرد: مجتمع های تابعه ایمپاسکو به مناسبت بزرگداشت 
هفته پدافند غیرعامل به منظور افزایش سطح آگاهی های تخصصی همکاران،5 
نشست تخصصی با حضور اســاتید مجرب تدارک دیده اند.وی تصریح کرد: در 
مجتمع های تابعه ایمپاسکو برگزاری نشست های تخصصی به صورت مجازی و 

با حضور رئیس کمیته پدافند غیرعامل برنامه ریزی شده است.

در دیدار مدیرعامل گروه سایپا و فرمانده نیروی هوایی ارتش مطرح شد:
تمرکز بر رفع گلوگاه های تولید قطعات مورد 

نیاز صنعت خودرو
در دیدار مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و فرمانده نیروی هوایی ارتش مقرر 
شد عالوه بر پیگیری و تسریع در اجرای پروژه های مشترک در حال اجرا، همکاری 
در زمینه های جدید نیز آغاز شود.به گزارش سایپانیوز، در جلسه فرماندهان نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا، روند 
پیشرفت پروژه های مشترکی که براساس تفاهم نامه سال پیش، بین دو مجموعه 
آغاز شده، بررسی و تصمیم های الزم جهت تسریع در اجرای آنها اتخاذ شد.فرمانده 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی در این دیدار اظهار کرد: نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان سربازان جان برکف کشور همواره با کمترین 
امکانات، بیشترین رشادت ها و دســتاوردها را از خود نشان داده اند.امیر سرتیپ 
خلبان حمید واحدی ادامه داد: در گام نخست همکاری ها و براساس تفاهم نامه 
ســال قبل بین نیروی هوایی ارتش و سایپا، پروژه هایی تعریف شده که در حال 
اجرا هستند اما آمادگی کامل داریم که تعداد این پروژه ها را افزایش دهیم.امیر 
واحدی افزود: توان مهندسی و تکنولوژیکی قابل توجهی در نیروی هوایی ارتش به 
ویژه در »مجتمع اوج« وجود دارد که می تواند بیشتر از گذشته در خدمت توسعه 
صنعت کشور به ویژه صنایع پیشران خودروسازی قرار گیرد.وی در پایان پیشنهاد 
کرد که جلسات مشــترک فرماندهان نیروی هوایی ارتش و مدیران ارشد گروه 
ساپیا هر سه ماه یکبار برگزار و روند پیشرفت پروژه های مشترک بررسی شود که 
مورد استقبال مدیرعامل سایپا قرار گرفت.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز 
در این دیدار، همکاری های انجام شده براساس تفاهم نامه مشترک سایپا و نیروی 

هوایی ارتش در یکسال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد.

 باید حضور واسطه ها در بازار لوازم خانگی 
کمرنگ شود

امروز تولید داخل در حجم بســیار زیادی توسعه پیدا کرده است و این باعث شد تا ما 
شــاهد رونق خوبی در تولید لوازم خانگی باشــیم و از این جهت یک فرصت طالیی و 
مغتنم برای تولیدکنندگان لوازم خانگی بود.علی اکبر کریمی، عضو کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشــاره به دســتور مقام معظم رهبری 
پیرامون ممنوعیت ورود لوازم خارجی گفت: دستور ایشان داللت بر این داشت که این 
ماموریتی که از قبل وجود داشته برداشته نشود و همچنان ادامه داشته باشد و از سال 
1۳97 واردات تعداد زیادی از اقالم لوازم خانگی ممنوع شده بود و دو شرکت ال جی و 
سامسونگ نیز بازار ایران را ترک کردند و حتی حاضر به دادن قطعات نشدند.وی با اشاره 
به اینکه تحریم ها باعث یک نوع توفیق اجباری شد، ادامه داد: امروز تولید داخل در حجم 
بسیار زیادی توســعه پیدا کرده است و این باعث شد تا ما شاهد رونق خوبی در تولید 
لوازم خانگی باشیم و از این جهت یک فرصت طالیی و مغتنم برای تولیدکنندگان لوازم 
خانگی بود.وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی باید قدردان فرصت به وجود 
آمده باشند، گفت: با توجه به گزارش هایی که ما از سطح بازار و مردم به دست آورده ایم، 
افزایش زیادی در قیمت لوازم خانگی رخ داده اســت. ما جلســه ای را هفته گذشته در 
کمیســیون صنایع برگزار کردیم که با مســئوالن مربوطه از سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و وزارت صمت گفت وگوهایی کردیم و آنجا این بحث مطرح شد و گزارشی که 
دادند این بود که ما در مرداد ماه آنالیز قیمت داشته ایم و آن زمان یک افزایش قیمتی 

را شاهد بودیم ولی در مهر ماه هیچ افزایش قیمتی نداشتیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
اقتصاد کنونی کشور تحمل آزمون و خطا ندارد

سمنان- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اکنون شرایط 
اقتصادی کشــور به گونه ای است که تحمل و فرصتی برای آزمون و خطا در این حوزه 
وجود ندارد.به گزارش ایرنا، غالمحســین شافعی دیروز شنبه در آیین افتتاح ساختمان 
جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه امروز شاید 
آخرین فرصت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد گفت: بهبود اقتصاد سال هاست 
که در ســخن، اولویت اول کشــور است اما تمام نشــانه ها می گوید که در عمل مورد 
توجه نبوده اســت.وی افزود: اگر تنها 2۰ درصــد از توصیه های مقام معظم رهبری در 
موضوع اقتصاد و تولید عملی می شــد، مشکلی نداشتیم؛ به طور مثال در سال »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، موانع بیشتری بر سر راه تولید قرار گرفته است.رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران گفت: سیر حرکت اقتصادی کشور در سال 
گذشته نشان  می دهد که سهم ایران از اقتصاد جهانی نصف شده است.شافعی بیان کرد: 
در حوزه صنعت و کشاورزی، تعبیر درستی از خودکفایی در کشور وجود ندارد و تصور 
می شود خودکفایی یعنی تولید صفر تا 1۰۰ محصوالت را خودمان انجام دهیم و به طور 
مثال، کارخانه به جای توجه به اصل محصول، در صدد است کارتن مورد نیاز بسته بندی 
را نیز خودش تولید کند.وی افزود: مدیران عالی استان ها و کشور در ستادهای مختلف 
تقسیم شده اند و به انجام وظیفه مشغول هستند؛ این موضوع باعث طوالنی شدن روند 
کارها می شود و از طرفی یافتن مسئول پاسخگو مشکل می شود و همواره یافتن مقصر 
دشوار اســت.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هیچ دولتی 

بدون کمک بخش خصوصی توانایی حل مشکالت کشور را ندارد.

حامد میرزایی، مدیر عامل بیتستان در نشست خبری اعالم کرد:
ارزش 2 و 6 تریلیون دالری رمز ارزها 

در جهان 
در یک کنفرانس خبری با عنوان »ارائه گزارش ســامانه بیتستان از 
صنعت رمز ارز در جهان و فرصت های ایران« که روز چهارشــنبه  5 
مهر 4۰۰ با حضور رسانه های گروهی برگزار شد، مدیران بیتستان به 
بررســی مهم ترین مسائل صنعت رمز ارز پرداختند.این کنفرانس به 
صورت آنالین و با حضور حامد میرزایی، مدیر عامل بیتستان و بهمن 
حبیبی، مدیر ارشــد بازاریابی بیتســتان و عالقه مندان به حوزه رمز 
ارز ها، از ســاعت 1۳ و 5۰ دقیقه تا ســاعت 15 برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی پلتفرم مبادله رمز ارز »بیتســتان«، در این نشســت 
صنعت رمز ارز از ســه منظر: معامله گری، سرمایه گذاری و استخراج 
با رویکرد قانون گذاری و چشــم انداز آینده مورد بررسی کارشناسان 
حاضر قرار گرفت.بررســی صنعــت رمز ارزها در جهــان و آمارهای 
چشــمگیر این صنعت به همراه فرصت های رشــد و توسعه ایران در 
این صنعت،  بررسی پلتفرم های مبادله رمز ارز در ایران، ارائه گزارش 
عملکرد و دستاوردهای سامانه تبادل رمز ارز بیتستان، به عنوان یکی 
از پلتفرم های پیشــرو، از محورهای اصلی این نشست مجازی بود.در 
ابتدای این نشست خبری، حامد میرزایی، مدیرعامل بیتستان ضمن 
ارائه خالصه ای از گزارش تفصیلی بیستان، برخی از مهم ترین مسائل 

مبتالبه این صنعت را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

اعطا تندیس سومین کنگره مدیران 
حرفه ای به مدیرعامل فوالد هرمزگان

عطــاا... معروفخانــی مدیرعامل شــرکت 
فوالد هرمزگان در حاشــیه سومین کنگره 
سراسری مدیران حرفه ای ایران گفت: حیات 
شرکتها به توسعه آنها وابسته بوده و در این 
میان شــرکت فوالد هرمزگان کمیته رفع 
موانع تولید و توســعه را ایجاد کرده اســت تا به فرموده مقام معظم 
رهبری در جهــت رفع موانع تولید گام بــردارد. عطااهلل معروفخانی 
در گفت وگو با ایراســین با بیان ایــن مطلب تصریح کرد: ما در فوالد 
هرمزگان توانســته ایم با ایفای نقش پایدار فروش اسلب در بازارهای 
صادراتــی هدف و حضور پایدار در بازارهای داخلی و صادراتی، از یک 
ســو بازارهای داخلی را مدیریت و از سوی بازارهای هدف خارجی و 
صادرات به بازارهای جهانی را توسعه ببخشیم. وی افزود: در راستای 
تاکیدات مقام معظم رهبری، توسعه بومی سازی و حمایت از تولیدات 
کیفی داخلی را در برنامه اســتراتژیک فوالد هرمزگان قرار  داده ایم. 
وی ادامه داد: ما نگرشی نو در سازماندهی، تامین، نگهداشت و توسعه 
پایدار منابع انســانی در راستای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی 
شرکت فوالد هرمزگان داریم. مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: توجه 
به انتظار جامعه پیرامونی از فوالد هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین 
تولید کنندگان صنایع فوالدی در کشور، بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته اســت، از اینرو  فوالد هرمزگان تعامالت ارزش افزا با جامعه از 
طریق انجام اثربخش مسئولیت های اجتماعی را افزایش داده تا عالوه 
بر حضور موثر در جامعه استان هرمزگان بتواند تصویر بیرونی شرکت  

را ارتقا و بهبود دهد. 

چنددستگی ریشه مشکالت استان 
اصفهان است

یکصد و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان اصفهان با حضور فعــاالن اقتصادی عضــو پارلمان بخش 
خصوصی اصفهان برگزار شد.سیدرسول رنجبران، عضو هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانی اصفهان نیز اقتصاد و معیشت مردم را اولین و مهم ترین 
موضوع کشــور طی دودهه گذشــته بیان و تصریح کرد: متاسفانه 
اســتان اصفهان عالوه بر مشکالت اقتصادی موجود با مواردی مانند 
خشکسالی نیز روبرو بوده این درحالی است که علت اصلی مشکالت 
اســتان ما عدم وجود انسجام  دراســتان است. وی تعیین محوریت 
استان اصفهان و تعامل و هم فکری بخش خصوصی و دولتی را ضامن 
رفع مشکالت اقتصادی استان دانست و بر ضرورت تشکیل اتاق فکر 
متشکل از خبرگان و نخبگانی درقالب ساختار و سازمان های متناسب 
با شــورای گفت و گو و اســتفاده از نظرات آنها در سطوح استانی و 
ملی تاکید کرد.رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان نیزبخش 
خصوصی را شــرکای قدیمی نظام جمهوری اسالمی ایران دانست و 
تاکید کرد در شــرایط جنگ اقتصادی موجود باید دولت پشتیبان 

بخش خصوصی باشد.

 واکاوی آمارهای رســمی منتشر شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه 
1۸ هــزار و 222 فقره مجــوز صنعتی با 
پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 57۶ هزار 
میلیارد تومان و 4۸5 فقره پروانه اکتشاف 
معدنی در کشــور صادر شــد.به گزارش  
هرچند صــدور این مجوزها در مقایســه 
با سال گذشته رشــد ناچیزی داشته، اما 
به اعتقاد کارشناســان حاکــی از افزایش 
عالقه منــدی جامعه به ســرمایه گذاری و 
صیانــت از ظرفیت های تولیــد دارد.این 
تعــداد مجوز زمینه اشــتغال 4۳۸ هزار و 
۸95 نفر را فراهم کرد.صدور مجوز صنعتی 

در این مدت در هم سنجی با پارسال افت 
سه درصدی، میزان سرمایه گذاری در آنها 
رشــد 155 درصدی و میزان اشتغال زایی 
آنها رشد ۶.1 درصدی داشته است.واکاوی 
آمارهای رسمی منتشــره وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشــان می دهــد: در این 
مدت همچنین سه هزار و ۳7۰ فقره پروانه 

بهره بــرداری ایجادی و توســعه ای صادر 
شــد که در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشته رشد 2 درصدی داشته است.میزان 
ســرمایه گذاری این پروانه ها بیش از 11۸ 
هزار میلیارد تومان بوده که در مقایســه با 
۶ ماهه پارســال رشد 149 درصدی نشان 
می دهد.پیش بینی می شود 7۶ هزار و 527 

نفــر از محل پروانه های بهره بــرداری یاد 
شده مشغول به کار شده باشند که حاکی 
از رشــد 19.9 درصدی اســت.برپایه این 
گزارش، تا پایان شــهریورماه امسال 4۸5 
فقره پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر 
شد که حاکی از رشد 2.1 درصدی است.

در این مدت 229 گواهی کشــف معدنی 
با هزینه عملیات اکتشاف 19۳.۳ میلیارد 
تومانی صادر شد که به ترتیب افت 19.4 
درصدی و رشــد 2۳7.۳ درصدی نشــان 
می دهد.در ۶ ماهه نخست امسال همچنین 
249 فقره پروانه بهره بــرداری معدنی در 
کشور صادر شد که اشتغال 2 هزار و 41۸ 

نفری به دنبال داشته است.

در نیمه نخست امسال انجام شد؛

 صدور مجوز فعالیت بیش
 از 18 هزار واحد صنعتی
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رییس کل بیمه مرکزی:گزیده خبر

کارتهایبانکیبیمهمیشوند
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده 
به زودی کارت های بانکی و اعتباری شهروندان تحت پوشش 
بیمه قرار می گیرند.به گزارش ایِبنا، غالمرضا سلیمانی، رئیس 
کل بیمــه مرکزی افزود: رایزنی هــای الزم برای آغاز تحت 
پوشش بیمه قرار دادن کارت های بانکی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: متاسفانه طی سال های اخیر سوءاستفاده های 
متفاوتی از کارت های بانکی شــهروندان انجام شده که ورود 
صنعت بیمه به این حوزه می توانــد خدمات ارزنده ای برای 
مردم داشته باشد.ســلیمانی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه 
باید به بخش های مختلف زندگی مردم ورود و آنان را تحت 
پوشش کامل قرار دهد، گفت: هدف اصلی صنعت بیمه باید 
کاهش دغدغه های مردم باشــد.رئیس کل بیمه مرکزی با 
بیان اینکه در ســطح نفوذ بیمه ضعف های اساسی در کشور 
احســاس می شود، ادامه داد: بســیاری از اموال کشور تحت 
پوشــش بیمه نیستند و همین مورد یک ایراد اساسی است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه صنعت بیمه در کشور، گفت: 
صنعت بیمه در موارد مختلفی می تواند در کنار مردم باشد، 
ولی متاســفانه بیشترین تمرکز خود را بر روی بیمه شخص 

ثالث گذاشته است.

ضمانت نامه های بیمه ای مورد غفلت واقع شده است
سلیمانی با اشاره به اینکه ضمانت نامه های بیمه ای مورد غفلت 
واقع شده، افزود: امروزه ضمانت نامه های بانکی به یکی از منابع 
درآمدی بانک ها تبدیل شــده است؛ اگر اســتفاده از ضمانت 
نامه های بیمه ای آن طور که شایسته آن است در سطح جامعه 
رایج شود، صنعت بیمه کشور متحول می شود.وی همچنین به 
برخی اقدامات انجام شده برای کاهش وابستگی بیمه ها به بیمه 
مرکزی اشــاره کرد و افزود: بخــش خصوصی صنعت بیمه در 

کشور باید بیش از پیش تقویت شود.

مرکز ارزیابی ریسک راه اندازی شده است
رئیس کل بیمــه مرکزی از راه اندازی مرکز ارزیابی ریســک 
بیمه ها نیز خبرداد و گفت: این مرکز تایید فنی ریســک های 
تعیین شده را بر عهده دارد.وی با بیان اینکه قانون بیمه کشور 
یکی از قوانین مطرح جهانی محسوب می شود، گفت: این قانون 
هرچند قدیمی است، اما همچنان یکی از بهترین قوانین موجود 
محسوب می شــود؛ در همین راستا طی نشســت هایی که با 
کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم به آنان اعالم شد که نباید 

دستکاری زیادی در این قوانین داشته باشند.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین:
مشتریان خواهان ارائه خدمات بانکی در 

شبکه های اجتماعی هستند
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشــاره به حضور گســترده مردم در 
شــبکه های اجتماعی به عنوان یک مهارت جدید گفت: امروز رســانه های 
اجتماعی به مهارتی جدید برای همه تبدیل شده اند و استفاده گسترده از این 
شبکه ها فرصتی را به بانکها برای ارائه خدمات به کسب و کارها و مشتریان 
فراهم کرده است.ســید محمد حسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران 
زمین با بیان این نکته که مشتریان خواهان دریافت خدمات در محلی هستند 
که حضور دارند اظهار داشــت: اعتقاد ما در بانکداری دیجیتال به عنوان یک 
بانکداری مردم محور، این است که زمین بازی را مشتری مشخص می کند و 

ما باید خدمت را آنجایی ارائه کنیم که او می خواهد.
استاد افزود: ما در حال حاضر تعداد محدودی از خدمات مانند پرداخت قبض 
و خرید اینترنت را به صورت غیر مستقیم از طریق شبکه های اجتماعی به 
مشــتریان ارائه می کنیم که شاهد استقبال خوبی از آن بودیم. اما یک نکته 
را بایــد مورد توجه قرار دهیم که هنوز امکان ارائه مســتقیم خدمات بانکی 
در شــبکه های اجتماعی فراهم نیست.مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین 
با تاکید بر این نکته که توســعه همه جانبه رســانه های اجتماعی واقعیتی 
غیر قابل انکار در دنیای مدرن اســت گفت: آمارها حاکی از افزایش استفاده 
از رســانه های اجتماعی اســت. امروز میلیاردها نفر در جهان از شبکه های 
اجتماعی اســتفاده می کنند و این فرصت بی نظیری را برای تعامل، کسب 
و کار و ارائه خدمات فراهم کرده اســت.این کارشــناس حوزه ارتباطات در 
خصوص اســتفاده مردم از تلفن های هوشــمند و نقش آن در زندگی امروز 
گفت: بسیاری از مردم امروز تلفن همراه دارند، اما میزان صحبت کردن با این 
تلفن ها از همیشه کم رنگ تر شده است. جوانان امروز بیشتر عالقمند ارتباط 
به صورت دیجیتالی هستند تا صحبت از طریق تلفن های همراه.وی افزود: 
در صنعت بانکداری که تعامل مشتریان ضروری است، ارتباطات دیجیتال در 
حال تبدیل شدن به یک کانال ارتباطی قوی بین مؤسسات مالی و مشتریان 
است. رسانه های دیجیتال ابزار ارزشمندی بین مشتریان بالقوه برای اتصال 
به بانک محســوب می شوند.کانال های دیجیتال به افراد اجازه می دهند تا از 
شبکه های اجتماعی به آموزش و اطالعات الزم در مورد خدمات، محصوالت 

و موسسات مالی دست یابند.

اعطای بیش از 31 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان

بانک تجارت در شش ماهه نخست امسال به 331 شرکت دانش بنیان کشور 
تسهیالت ارزان قیمت پرداخت کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجــارت، در اجرای تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شــکوفایی و در اجرای 
تبصره 1۶ قانون بودجه سال 1۴۰۰، با هدف اعطای تسهیالت ارزان قیمت به 
شرکت های دانش بنیان، بانک تجارت از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور 
بیش از 31 هزار و هشــتصد و چهار میلیارد ریال تسهیالت به 331 شرکت 
دانش بنیان پرداخت کرده اســت. این در حالی است که تسهیالت پرداختی 
این بانک به 329 شرکت دانش بنیان در سال 99 نیز معادل 19 هزار و یکصد 
و چهل و شــش میلیارد ریال بوده است.بانک تجارت با اشراف کامل به این 
مهم که یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی کشور در گرو رشد شرکت های 
دانش بنیان است، بویژه در سالهای اخیر با مشارکت در مسیر اهداف توسعه 
محور دولت و برای حمایت از سیاست های اقتصادی کشور قدم های مثبتی 

را برداشته است.

 3 در یک؛ طرح تسهیالتی جدید
 بانک مهر ایران

بانک مهر ایران طرح جدیدی را ارائه کرده که بر اساس آن می توانید سه بار 
وام قرض الحســنه دریافت  کنید.به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، با 
توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشــتی و اقتصادی مردم، این بانک طرح »3 
در یک« را ارائه کرده که شــخص را قادر می ســازد سه بار وام قرض الحسنه 
دریافــت کند.در این طرح متقاضیان به واســطه تودیع مبلغی در چارچوب 
سپرده بانکداری اجتماعی شعب می توانند از 3 فقره تسهیالت بانک مطابق 
شــرایط و ضوابط مربوطه بهره مند شوند.تسهیالت اول معادل مبلغ واریزی 
شــخص به صندوق اجتماعی بانک خواهد بود. تســهیالت دوم که همزمان 
با تسهیالت اول پرداخت می شــود، معادل ۵۰ درصد مبلغ واریزی شخص 
و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال اســت که به صاحب ســپرده یا بستگان درجه 
یک وی تعلق می گیرد.بعد از تســویه این دو وام و با احتساب امتیاز حاصل 
از بازگشت اقساط تسهیالت بانکداری اجتماعی، وام سوم نیز تا سقف مجاز 
بانک به صاحب ســپرده یا افراد معرفی شده از طرف وی پرداخت می شود.

کارمزد تســهیالت اول تنها یک درصد در سال است. تسهیالت مرحله دوم 
نیز از محل منابع بانک و با کارمزد ۴ درصد در ســال پرداخت می شود.مدت 
بازپرداخت اقســاط هر یک از تســهیالت مرحله اول و دوم حداکثر ۶۰ ماه، 
به صورت مستمر متوالی ماهانه است.در رابطه با تسهیالت سوم نیز الزم است 
بدانید که این تسهیالت بسته به میزان امتیاز میانگین کسب شده مشتری 

و با کارمزد ۴ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه پرداخت می شود.
بانک مهر ایران به عنوان نخســتین و بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشور 
امیدوار است با گسترش سبد محصوالت خود بتواند به نیازهای اقشار مختلف 

جامعه برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه با شرایط منعطف پاسخ دهد.

سود خالص بانک کارآفرین دو برابر شد
گزارش عملکرد بانک کارآفرین در شــش ماهه نخســت سال جاری خبر از 
رشــد 1۰۰درصدی سود خالص بانک نســبت به مدت مشابه سال قبل می 
دهد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بررسی گزارش عملکرد شش 
ماهه ابتدای سال جاری این بانک نشان می دهد که سود شش ماهه ابتدایی 
سال جاری  به رقم ۸ هزار میلیارد ریال رسیده ، این در حالی است که سود 
شش ماهه ابتدای سال جاری معادل ۷۰ درصد کل سود سال گذشته بانک 
است و افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.این گزارش همچنین در مورد 
درآمدهای عملیاتی بانک نشان می دهد که درآمدهای عملیاتی بانک نسبت 
به دوره شــش ماهه سال گذشته ۵3 درصد رشــد داشته است. درآمدهای 
عملیاتی از نوع درآمدهای پایدار و قابل اتکاء شــرکت هاست و افزایش این 
درآمدها نشان از قابل اتکاء بودن درآمدهای بانک است.همچنین در این مدت 
بانک کارآفرین 1.۴ هزار میلیارد ریال درآمد از محل کارمزد کسب کرده است 
که افزایش اینگونه از درآمدها عالوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش 
ثبــات وپایداری درآمدهای بانک منجر می شــود.طی این مدت درآمدهای 

کارمزدی بانک 3۴ درصد رشد داشته است.

رییس کل بانک مرکزی؛
 رکورد عرضه ارز در سال1۴۰۰ 

شکست
رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به بهبود شاخص های اقتصادی، 
گفت: در هفت ماهه امســال میزان ارز عرضه شده در سامانه نیما 
توسط صادرکنندگان، معادل کل سال گذشته بوده است.به گزارش 
ایرنــا، »علی صالح  آبادی« در دیدار بــا جمعی از فعاالن اقتصادی، 
اعضای اتاق های بازرگانی و تولیدکنندگان اظهارداشــت: حمایت از 
بخش تولید، صادرات و نیز واردات کاالهای سرمایه ای، ماشین آالت 
و مواد اولیه از ضروریات کشور است که باید به گونه ای برنامه ریزی 
شــود که عالوه بر تشویق صادرات، واردات مواد اولیه و ماشین آالت 
نیز مدنظر باشــد.وی تصریح کرد: ارز حاصل از صادرات یا ناشی از 
نفت و میعانات و بخشــی از آن که در بازار نیما نیز عرضه می شود 
بــرای واردات مواد »اولیه و مصرفی« و بخشــی نیــز برای واردات 
کاالهای سرمایه ای استفاده می شود.رییس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: البته با برنامه ریزی های انجام شــده، تأمین ارز و سرمایه برای 
پروژه های با توجیه اقتصادی را نیز به طور جدی مدنظر داریم.رییس 
شــورای پول و اعتبار درباره احیای واحدهای تملک شــده توسط 
بانک ها عنوان کرد: در حــال حاضر برای جلوگیری از توقف تولید 
واحدها، این موضوع در دســتور کار شــورای و پول و اعتبار است 
و دســتورالعملی در این زمینه تدوین شده که امیدوارم مشکالت 
تولید به واسطه این تصمیم ها برطرف شود.وی در خصوص بازار ارز 
گفت: به طور مشــخص دو بازار رسمی در کشور یعنی بازار نیما و 
بازار متشکل معامالت ارزی وجود دارد؛ بازار نیما معطوف به حواله 
و واردات کشور اســت و در بازار متشکل معامالت ارزی، اسکناس 
معامله می شود که عمق این بازار نیز نسبت به گذشته بیشتر شده 
است.صالح آبادی تاکید کرد: بانک مرکزی در بازار متشکل معامالت 
ارزی به عنوان بازارگردان حضور دارد اما خود صادرکنندگان هستند 
که در این بازار نسبت به فروش اسکناس ناشی از صادرات خود اقدام 
می کنند.  وی ادامه داد: از ابتدای آغاز به کار بازار متشکل معامالت 
ارزی در اول آبان ماه 139۸ تا پایان ســال 9۸، در این بازار حدود 
۵۰ میلیون دالر، در ســال 99 حدود ۷۰۰ میلیون دالر و در امسال 
حدود 1 میلیارد و 1۰۰ میلیون دالر معامله شــده است که این امر 
نشان از عمیق شدن بازار دارد و قطعاً برای بهبود عملکرد این بازارها 
نیز از فعاالن اقتصادی کمک خواهیم گرفت.رییس شــورای پول و 
اعتبار درباره ارز با نرخ ترجیحی )۴2۰۰ تومانی( گفت: به ایرادها و 
مشــکالت مرتبط با این ارز واقف هستم و البته در تعامل با اعضای 
دولت ضروری اســت ســازوکاری در این باره اندیشیده شود که در 
آینده و در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم در این زمینه، اطالع رسانی 
الزم انجام خواهد شــد.وی ضمن تأکید بر اســتقالل بانک مرکزی 
عنوان کرد: از آنجایی که طی ســالیان طوالنی، اقتصاد ایران متکی 
به نفت بوده است، عماًل بانک مرکزی به عنوان فروشنده ارز دولت و 
تأمین کننده ریال دولت تلقی شده است و لذا طی این سال ها سلطه 
سیاســت های مالی بر سیاست پولی غلبه داشته است. این درحالی 
اســت که در کشورهای پیشرفته دولت ها برای تأمین کسری خود 
به بانک مرکزی مراجعه نمی کنند، بلکه از درآمدهای مالیاتی خود، 
کشور را مدیریت می کنند.صالح آبادی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال 
آن هستیم که منابع اقتصادی به سمت تولید هدایت شود باید تالش 
کرد که در سیاست گذاری مالیاتی، تعادل ایجاد شود تا در نهایت این 
منابع به صورت خودکار و به دور از دســتور و رویه های موجود، به 
سمت تولید هدایت شود. رییس کل بانک مرکزی افزود: با همکاری 
وزرای اقتصاد و ســایر ارکان اقتصادی دولت موضوع استقالل بانک 
مرکــزی را دنبال می کنیم و در این باره ضروری اســت که تأمین 
کســری بودجه دولت نیز از منابع دیگری پی گرفته شــود و البته 
باید با مجلس نیز تعامالت و همکاری های الزم را داشته باشیم.وی 
تصریح کرد: اســتقالل بانک مرکزی به معنای آن است که بخش 
مالی از بخش پولی مســتقل باشد و در نهایت با تالش و همکاری 
فعــاالن اقتصادی کنترل تورم غیر رکــودی را محقق کنیم.رییس 
شورای پول و اعتبار بیان کرد: در بخش دولتی در هفت ماهه سال 
جاری معادل کل ســال قبل از محل صادرات نفتی و فرآورده های 
نفتی ارزآوری داشــتیم.رییس کل بانک مرکزی تعامل بازار پول و 
ســرمایه را ضروری دانســت و گفت: قطعاً بازار پول و سرمایه هر 
یک به تنهایی نمی توانند برطرف کننده مشکالت باشند و البته بازار 
سرمایه نیز از ظرفیت های مطلوبی برخوردار است؛ لذا ضروری است 
که با تشــکیل کمیته ای در این زمینه به افزایش همکاری ها میان 
این دو بخش کمک کنیم. وی بر بازگشــت ارز حاصل صادرات به 
چرخه اقتصادی کشور، تأکید و خواستار برطرف شدن چالش های 

پیش روی صادرکنندگان شد. 

بیش از یک ســال و نیم از عرضه ســهام 
دولــت در بانک ها بیمه ها به نام صندوق 
»دارایکم« و پاالیشگاه های مختلف به نام 
صندوق »پاالیشــی یکم« گذشته است و 
درحالی که خریداران پاالیشی یکم حتی 
یک روز هم رنگ ســود بــه خود ندیدند 
در این روزها و همســو با ریزش های پی 
در پی بازار ســرمایه قیمت دارایکم نیز به 
قیمت روز عرضه نزدیک شــده اســت.به 
گزارش ایسنا، تبعات وعده و وعیدهایی که 
در روزهای اوج بازار سرمایه در اوایل سال 
گذشته داده شد هنوز تمام نشده و سهام 
داران بسیاری در صف های فروش زندانی 
شده اند.در این میان نیز افرادی بودند که 
دســت به خرید سهام دولت کردند که در 
قالب صندوق های مختلف ارائه می شــد. 
درواقــع در آن روزها اعالم شــد که این 
صندوق ها قرار است عدالت را بین مردم 
برقرار کنند و ســودده باشند.در این راستا 
وعده عرضه ســه صندوق دولتی در قالب 
ETF از ســوی دولتمردان داده و قرار شد 
صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق 
دوم پاالیشــی و صندوق سوم خودرویی و 
فلزی باشد.دولت بنا داشت باقیمانده سهم 

خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه 
ها، شرکت های خودرویی و فوالدی را در 
بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به 
مردم واگذار کند. این صندوق ها با 2۰ تا 
3۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر 
ایرانی دارای کد ملی می توانســت خریدار 

آن ها باشد.

دارایکم، لب مرز!
بر این اســاس، صندوق اول با نام دارا یکم 
در اوایل تابستان ســال گذشته عرضه و 
در ســوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع 
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این 
واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری 
اســالمی ایران، باقیمانده ســهام خود در 
بانک های ملت، تجــارت و صادرات ایران 
و بیمه های البــرز و اتکایی امین را واگذار 
کرد. در پذیره نویســی صنــدوق دارایکم 
بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. 
صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی 
بازار ســرمایه، بازدهی چشمگیری داشت 

و تا 2۰۰ درصد ســود هــم پیش رفت.
ســوددهی دارایکم به گونــه ای بود که 
حتی با وجود ســقوط چشمگیر شاخص 
کل بــورس از دو میلیون واحد به کمتر از 
یک میلیــون واحد، این صندوق همچنان 
در سود قرار داشت. البته به نظر می رسد 
ریزش پی در پی این روزهای بورس دامن 
ایــن صندوق را هم گرفته اســت و برای 
نخســتین مرتبه از زمان عرضه دارایکم تا 
لحظه ای که این گزارش نوشته شده است 
قیمت این صنــدوق لب مرز قرار گرفته و 
درحال حاضر با قیمــت 1۰ هزار و ۶۰۰ 

تومان معامله می شود.

قیمت پاالیشی یکم نزدیک به نصف!
مسیر سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا  
کامال از دارایکم جدا شــد. پاالیشی یکم 
باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه 
تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس بود که 
عرضــه آن با اختالف بیــن وزارت نفت و 
وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای 

ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد اما 
عرضه آن همزمــان با ریزش بازار بود. هر 
واحد این صندوق نیــز در روز عرضه 1۰ 
هزار تومان قیمت داشــت اما در روزهای 
ریزشی بازار به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف 
قیمت روز عرضه نیز رسید.درحال حاضر 
نیز این صندوق کمی بیش از ۶۷۰۰ تومان 

قیمت دارد.

وعده ها و انتظارات محقق نشده
این درحالی اســت که محمدعلی دهقان 
دهنوی، رئیس ســابق ســازمان بورس و 
اوراق بهادار بارها اعالم کرده بود که سهم 
های دولتــی نیز بایــد دارای بازارگردان 
باشــند و دولت نیز مانند هر ناشر دیگری 
باید از ســهم خود حمایــت کند. اتفاقی 
که به نظر نمی رســد محقق شده باشد.از 
سوی دیگر قرار شد سهم جدید پاالیشی 
یکم یا ســهم های دیگر به ســهام داران 
ETF هبه شــود. وعده ای که قرار بود به 
تصویب سران قوا برسد اما از حدود هفت 
ماه قبل تا کنون در خاموشــی فرورفته و 
دیگر خبری از جبران خسارت خریداران 

ETF های دولت نشد.

وضعیت قرمز داراها!

فروش سفته و برات بیش از ۲ برابر شد
طبق اعالم بانک مرکزی، در شــش ماهه اول ســال جاری حدود ۵9 میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵3.۵ درصد 
افزایش را نشان می دهد.به گزارش ایسنا، در شهریور سال جاری حدود 1۵ میلیارد و 13۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب ۷۶.2 درصد و 1۰1.۴ درصد افزایش یافت.در شــش ماه اول ســال 1۴۰۰ نیز، حدود ۵9 میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل ۵3.۵ درصد افزایش نشان می دهد.همچنین، در ششمین ماه سال جاری معادل ۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل 2۵ میلیارد و 29۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت 
خورد که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۵.۶ و 13۷.1 رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۷3 و ۸2.1 درصد افزایش 
داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص مذکور، 19.۵ و ۵ درصد کاهش نشان می دهد.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در شهریورمـاه 1۴۰۰ به عدد 
1۸1.۴ رسید که عدد شاخص مذکور در شهریور سال گذشته معادل 1۵3.۶ بوده است.عالوه بر این، در شش ماه اول سالجاری معادل 32۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی 1۰2 میلیارد و ۷2۰ 
میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۶.۷ و 92.۸ رسید که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از لحاظ تعداد و مبلغ 1۷.9 و 1۵.۶ درصد کاهش نشان می دهد.از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول سـال 1۴۰۰ به عدد 1۴۷.۴ 

رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال گذشته معادل 12۵.3 بوده است.
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گزیده خبر

ماجرای تهدید به کودتا در فرانسه چه بود؟
تهران-ایرنا- اداره کل امنیت داخلی فرانســه از کشــف و خنثی سازی یک کودتا در قالب عملیات موسوم به 
اَزور)Azur( خبر داد که برخی از تحلیلگران آن را یک ماجرای تبلیغاتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
پیش روی فرانســه دانســته اند.به گزارش ایرنا، منابع خبری فرانسه از کشف کودتای موسوم به عملیات ازور 
)opération Azur( پرده برداشــتند که گفته شده  چریک ها و سازمان های شبه نظامی قصد سرنگونی الیزه 
را داشتند.وزنامه فرانسوی لوپریزین از »رمی دیه« نظامی فرانسوی ۵۵ ساله ای در این ارتباط نام برده است. 
وی که به جرم مشــارکت در اقدامات تروریستی تحت بازجویی و بازداشت موقت نزد مقامات قضایی فرانسه 
به ســر می برد، متهم به سازماندهی کودتا برای سرنگونی الیزه است.این نشریه فرانسوی افزود: طراحی این 
عملیات از مالزی به یک ســال قبل و زمانی بر می گردد که فرانســه درگیر بحران بهداشــتی ناشی از شیوع 
کووید-۱۹ بوده است.لوپریزین همچنین ادامه داد: تشکیالت »رمی دیه« شامل دو شاخه نظامی و غیرنظامی 
و از نظر تســلیحاتی و بکارگیری نیرو کاماًل ســازمان یافته عمل کرده است.این رسانه فرانسوی تصریح کرد، 
این تشــکیالت در تیررس ســرویس های امنیتی فرانسه قرار داشت و به کشف طراحی های خشونت بار آن 
انجامیده است.ادعای مقامات امنیتی فرانسه در کشف و خنثی سازی این کودتای پیچیده در حالی است که 
به زعم برخی تحلیلگران و کارشناســان این ماجرا یک اقدام تبلیغاتی در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری 

پیش روی فرانسه است.

سازمان جهانی بهداشت: 
احتمال بروز ویروس های جدید »غیرقابل مهار« وجود دارد

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که ممکن است یک ویروس جدید در مقطعی ظهور پیدا کند و 
قابل کنترل کردن نباشــد.به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛  مدیرکل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که 
ممکن اســت یک ویروس جدید در مقطعی ظهور پیدا کند که قابل کنترل کردن نباشد.»تدروس ادهانوم« 
افزود:  این مســئله یک امر مســلم بیولوژیکی اســت که در مقطعی از زمان،  ویروسی ظاهر می شود که ما به 
سادگی نمی توانیم آن را مهار کنیم.رئیس سازمان جهانی بهداشت همچنین از جامعه بین المللی خواست تا از 
همه گیری کرونا درس بگیرند تا برای بیماری بعدی آماده شوند.وی تأکید کرد که بدین منظور،  جهان به یک 

سازمان بهداشت جهانی تقویت شده، توانمند و با حمایت مالی پایدار نیاز دارد.

ورود اتحادیه عرب به مسئله تنش بین عربستان و لبنان
اتحادیه عرب در واکنش به تنش بین بیروت و ریاض و اقدامات ضد لبنانی عربستان سعودی، ضمن ابراز نگرانی 
از این تنش، از کشورهای عربی خلیج فارس خواست در این مسئله بازنگری کنند.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تســنیم، اتحادیه عرب امروز شــنبه طی بیانیه ای با ابراز نگرانی از تنش به وجود آمده بین لبنان و 
عربستان سعودی در پی اظهارات وزیر اطالع رسانی لبنان گفت که از تنش و کدورت پیش آمده بین این کشور 
و کشورهای عربی خلیج فارس نگران است.اتحادیه عرب گفته که به اقداماتی که نخست وزیر و رئیس جمهور 
لبنان برای توقف وخامت روابط این کشور با کشورهای عربی اتخاذ کرده اند، اعتماد دارد. این اتحادیه همچنین 
از کشورهای عربی خلیج فارس خواسته که برای ممانعت از تأثیرات منفی بر اقتصاد لبنان، درباره اقدامات خود 
در برابر بیروت بازنگری کنند.شب گذشته عربستان سعودی در ادامه تنش بر سر اظهارات جورج قرداحی، وزیر 
اطالع رسانی لبنان، سفیر این کشور را احضار کرد و از او خواست ظرف 48 ساعت خاک عربستان را ترک کند. .

پنــج روز پس از کودتای به تعبیری خزنده نظامی در ســودان که 
جرقه تحوالت آن چند هفته پیشــتر زده شده بود و همچنین در 
پی کشــته شدن تعدادی از مخالفان کودتا در درگیری با نیروهای 
امنیتــی، تازه ترین خبرها حاکــی از برنامه ریزی بــرای برگزاری 
تظاهــرات میلیونی با هدف پایــان دادن به تنش های ناشــی از 
کودتاست.به گزارش ایرنا، پس از اعالم فرمانده ارتش سودان مبنی 
بر معرفی نخســت وزیر این کشور تا یک هفته آینده، نخست وزیر 
برکنار شده این کشور خواستار پایان دادن به کودتا قبل از هر گونه 
مذاکره ای شده است.»عبدالفتاح البرهان« روز جمعه در گفت وگو 
با »اسپوتنیک« با تاکید بر انتخاب یک شخصیت تکنوکرات توسط 
ارتش به عنوان نخست وزیر سودان گفت که وزرای دولت و اعضای 
شــورای رهبری تا یک هفته آینده انتخاب خواهند شد.درخواست 
نخســت وزیر برکنار شده ســودان پس از آن صورت می گیرد که 
شورای امنیت ســازمان ملل از مقامات نظامی سودان خواست تا 
دولت مردمی انتقالی را بر اســاس سند قانون اساسی احیا کنند.

عبــداهلل حمدوک نخســت وزیر ســودان که از روز دوشــنبه با 
کودتای نظامیان در حبس خانگی قرار داشــت، هم اینک به محل 
اقامتش در خارطوم پایتخت این کشــور بازگشــته است.شورای 
امنیت ســازمان ملل روز پنج شنبه در بیانیه ای اعالم کرد اعضای 
این شــورا از کودتای نظامی ســودان در ۲۵ اکتبر، توقف فعالیت 
تعدادی از موسســات انتقالی، اعالم وضعیت اضطراری، بازداشت 
عبداهلل حمدوک نخست وزیر ســودان و همچنین بازداشت سایر 
مقامات غیر نظامی در دولت انتقالی بســیار نگران است.به گزارش 
روز شــنبه رادیو بین المللی فرانسه، تظاهرات امروز در سودان قرار 
اســت به تنش های پنج روزه در این کشــور پس از کودتای ارتش 
پایان دهد. این تظاهرات در پاســخ به فراخوان سازمان های مدنی 
حاصل از انقالب ۲۰۱۹ ،قرار اســت امروز در سراسر کشور برگزار 
شود.کمیته های مقاومت مردمی، رهبران انقالب ۲۰۱۹ و همچنین 
اکثر احزاب سیاســی فعال در سودان و رهبران شورش های سابق 
دارفور و نیل آبی، خواســتار برپایی تظاهــرات در خیابان ها برای 
پایان دادن به کودتا در این کشــور شده اند.از زمان تصاحب قدرت 
ارتش ســودان که روز دوشنبه گذشته اتفاق افتاد، شورای نظامی 
با فشــارهای داخلی و بین المللی مواجه شده است.در پی کودتای 

نظامی، منابع خبری روز پنجشنبه گزارش دادند، عبدالفتاح البرهان 
فرمانده ارتش، سفرای سودان در آمریکا، اتحادیه اروپا، قطر، چین، 
فرانســه و سفیر این کشور نزد ســازمان های بین المللی در ژنو را 
برکنار کرده اســت. این برکناری در حالی اتفاق افتاد که پیش تر 
خبرگــزاری رویترز به نقل از منابــع دیپلماتیک گزارش داده بود، 
سفرای ســودان در ۱۲ کشــور از جمله آمریکا، چین و فرانسه با 
تســلط ارتش در این کشور مخالفت کردند.تحوالت جاری سودان 
که از آن به عنوان »کودتای خزنده« یاد می شود، درست زمانی رخ 
داد که تا انتقال قدرت از ریاست شورای حاکمیتی به غیرنظامیان، 
یک ماه دیگر بیشــتر باقی نمانده اســت. در حالیکه برای همگان 
روشن است ارتش سودان به فرماندهی البرهان این کودتا را با هدف 
ممانعت در فرآیند انتقال قدرت به حالت اجرا درآورده اســت ، اما 
اینکه ارتش در مرحله پساکودتا چه اهدافی را دنبال می کند و چه 
الگویی را برای پیشبرد این اهداف بر می گزیند، محل بحث ناظران 
است.از زمان کودتا در ســودان به رهبری البرهان، هزاران نفر در 
مخالفت با این کودتا به خیابان ها ریخته و چندین نفر در درگیری 
با نیروهای امنیتی کشته شده اند از زمان کودتا در سودان به رهبری 
البرهان، هــزاران نفر در مخالفت با این کودتا به خیابان ها ریخته 
و چندین نفر در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اندپس از 
کودتا، ارتش ســودان به بازداشت بسیاری از وزرا، فعاالن سیاسی 
و رهبران احزاب وابســته به جریان »آزادی و تغییر« اقدام کرد.به 
 »Jeffrey Feltman - نقل از رادیو بین المللی فرانسه، »جفری فلتمن
فرســتاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا ، روز شنبه بار دیگر تالش 
کرد تا البرهان را متقاعد کند که به دنبال راه حلی برای رفع بحران 
سیاسی باشد.البرهان پیشتر گفته بود اقدام های ارتش در ۲۵ اکتبر 
به دلیل نگرانی از انحراف در مسیر انقالبی بود که به برکناری نظام 
البشیر منتهی شــد.او گفته که نخست وزیر برکنار شده سودان، با 
توافق نیروهای سیاســی و ارتش انتخاب شــده بود اما در شرایط 
کنونی به دلیل نبود جریان های سیاسی، ارتش به مسوولیت خود در 
مرحله انتقالی کنونی تا برگزاری انتخابات عمل خواهد کرد.البرهان 
این را هم تاکید کرده کــه ارتش در انتخاب وزرا و اعضای کابینه 
دخالتی نخواهد کرد و این نخست وزیر مورد توافق است که اعضای 

دولت خود را بر می گزیند.

 اجالس گروه ۲۰ تحت الشعاع دو بحران 
مهم جهان

 رهبران ۲۰ قدرت اقتصادی برتر جهان در شــهر »ُرم« پایتخت ایتالیا گردهم 
آمده اند تا درباره تغییــرات آب و هوایی و همه گیری کرونا به عنوان دو بحران 
مهم در کنار سایر تحوالت بین المللی چاره اندیشی و تبادل نظر کنند.به گزارش 
ایرنا، رهبر کاتولیک های جهان با ارسال پیام ویدئویی از رهبران جهان خواست 
تا در راستای حل این دو بحران پاسخ اساسی ارائه دهند. پاپ فرانسیس گفت 
که بحران اقلیمی و همه گیری کرونا عمق آســیب پذیری بشــر را نشان داد و 
تردیدهایی را نســبت به نظام اقتصادی و اجتماعی مــا مطرح کرد.وی افزود: 
بحران های یادشــده ضرورت تصمیم های  اساســی از سوی کشورهای جهان 
را برجســته کرد؛ که اتخاذ آن به گفته پاپ چندان هم ســاده نیســت. رهبر 
کاتولیک های جهان در عین حال بیان داشت که از این مقطع حساس می توان 
برای پرهیز از سیاســت های استثمارگرایانه و ناسیونالیستی فاصله گرفت.پاپ 
فرانســیس توضیح داد: مهمترین درسی که می توان از این بحران ها گرفت این 
است که مرزها، موانع و دیوارهای سیاسی را کنار بگذاریم و به کمک برای حل 
این بحران ها بشتابیم. وی در همین پیوند از رهبران جهان خواست تا به بحران 
اقلیمی پاســخی موثر و اساسی نشان دهند و با تصمیمات خود نسل آینده را 
امیدوار کنند. مقام ارشد واتیکان یادآورشد که تمام انسان ها در هرکجا و منصبی 
که قرار دارند موظف هستند تا نقش خود را در راستای مقابله با تهدید بی سابقه 

تغییرات آب و هوایی ایفا کنند.
کارشناســان معتقدند که ماحصل نشست گروه ۲۰ و اجالس بین المللی آب و 
هوایی که قرار است از روز دوشنبه در گالسکو )انگلستان( پیگیری شود می تواند 
نقش تعیین کننده ای در کاهش بحران هــای جهان ایفا کند. آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل متحد در همین پیوند اعالم کرد هدف اصلی اجالس گروه 
۲۰ باید رفع بی اعتمادی از طریق جســتجوی ریشه آنها مانند بی عدالتی ها، 
نابرابری ها و اختالفات ژئوپلیتیکی باشد.وی در پیامی خطاب به رهبران گروه 
۲۰ افــزود برای مقابله با بی اعتمادی، باید در ســه زمینه از جمله بی عدالتی 
در دسترســی به واکسن کرونا، نابرابری گسترده در منابع برای بهبودی از این 
بیماری همه گیر و فقدان طرح آب و هوا در کاهش، ســازگاری و تامین مالی، 
اقــدام جدی انجام دهند.این مقام ســازمان ملل متحد در مورد بی عدالتی در 
دسترسی به واکسن کرونا گفت: اقدام هماهنگ جهانی، مغلوب احتکار واکسن 
و ملی گرایی واکسن شده است. مردم در ثروتمندترین کشورها دز سوم واکسن 
کرونــا را دریافت می کننــد، در حالی که تنها ۵ درصــد آفریقایی ها به طور 
کامل واکسینه شــده اند.وی با اشاره به طرح ســازمان جهانی بهداشت برای 
واکسینه کردن 4۰ درصد از جمعیت همه کشورها تا پایان سال جاری )۲۰۲۱( 
و واکســینه کردن  ۷۰ درصد مردم کشورها تا پایان سال ۲۰۲۲ از کشورهای 
عضو گروه ۲۰ خواست از این طرح حمایت کنند.گوترش در خصوص نابرابری 
گســترده در منابع برای بهبودی از این بیماری همــه گیر گفت: اقتصادهای 
پیشــرفته نزدیک بــه ۲8 درصد از تولید ناخالص داخلی خــود را برای بهبود 

اقتصادی سرمایه گذاری می کنند.
دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت: برای کشورهای با درآمد متوسط، این رقم 
به ۶.۵ درصد کاهش می یابد. برای کشورهای کمتر توسعه یافته، بودجه احیای 
اقتصادی کمتر از دو درصد اســت. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند 
که طی پنج ســال آینده، رشــد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 
۷۵ درصد کمتر از سایر نقاط جهان خواهد بود.وی خطاب به کشورهای گروه 
۲۰ خواست تا طرح تعلیق خدمات بدهی را تا سال آینده تمدید کنند و آن را 
برای کشــورهای آسیب پذیر و با درآمد متوسط بدهکار در دسترس قرار دهند. 
گوتــرش همچنین از رهبران گروه ۲۰ خواســت تا برای کاهش دمای زمین و 
حفظ آن در ۱.۵ درجه ســانتیگراد اقدامات جدی انجام دهند.گروه بیست یک 
مجمع بین المللی اســت که اعضای آن 8۰ درصد اقتصاد جهان را در دســت 
دارند. این گروه از ســال ۱۹۹۹ به این سو هر ساله تشکیل جلسه داده و از ۱۳ 
سال پیش هم سران کشورها ساالنه مالقات می کنند.»رم« از دو روز پیش که 
رهبران جهان را میزبانی می کند چهره امنیتی به خود گرفته است. به گزارش 
وزارت کشــور ایتالیا، بالغ بر ۵ هزار افســر پلیس مسئولیت حفاظت از امنیت 
اجالس را برعهده دارند. این درحالیســت که گروه های معترض قرار است طی 
ساعات آینده در چندین نقطه پایتخت تظاهرات برگزار کنند.در این میان، جو 
بایدن رئیس جمهوری آمریکا با کاروانی از ماموران ارشــد امنیتی و خبرنگاران 
راهی اروپا شــده تا شکاف عمیقی را که 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
در روابط میان واشنگتن و متحدان سنتی به جای گذاشت ترمیم کند. او دیروز 
با شــماری از رهبران جهان از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه 
کــه روابط دو طرف پس از ماجرای فروش جنجالی زیر دریایی ها به اســترالیا، 
شــکراب شده اســت، دیدار و به نوعی دلجویی کرد.بایدن در نشست مشترک 
با مکرون اعتراف کرد که فروش زیردریایی ها یک حرکت »ناآزموده« از ســوی 
واشــنگتن بود و فرانســه برای ایاالت متحده یک ارزش افزوده بشمار می رود. 
وی افزود: می خواهم به روشــنی اعالم کنم که فرانسه یک شریک جدی برای 
آمریکاست؛ ما هوادار شما هستیم و شما هم هوادار ما هستید و کارهای زیادی 
داریم که باید با یکدیگر انجام دهیم.این درحالیست که او یک ماه نیم پیش در 
یک کنفرانس خبری مشترک با رهبران انگلیس و استرالیا از شکل گیری یک 
پیمان نظامی جدید معروف به پیمان »آکوس« )AUKUS( خبر داد. وی گفت 
طبق این پیمان تدابیری برای مسلح کردن استرالیا به زیردریایی اتمی در نظر 
گرفته شده است.نخست وزیر استرالیا »اسکات موریس« هم در این کنفرانس 
اعــالم کرد قصد دارد این زیردریایی های اتمی را با کمک آمریکا و انگلیس در 
یکی از بنادر این کشور تولید کند.پیشتر فرانسه قراردادی با ارزش ۳۰ میلیارد 
یورو برای نوســازی ناوگان زیردریایی استرالیا امضا کرده بود. فرانسه قرار بود 
زیردریایی هایی با ســوخت متعارف اما از روی مدل زیردریایی های اتمی خود 
به استرالیا تحویل دهد. این قرارداد با افزایش هزینه و تاخیر در اجرا مواجه شد 
و ســرانجام استرالیا به همین بهانه به سمت استفاده از خدمات رقبای فرانسه 
رفت.فرانسه در وضعیت اقتصادی و فعلی و افزایش میزان بیکاری، نیاز فراوانی 
به این قرارداد داشت و اکنون شرکت های آمریکایی و انگلیسی برنده های این 
بازی هستند. وزیر خارجه فرانسه طی اظهار نظر دیگری که در عرف دیپلماتیک 
نادر است از »عصبانی« بودن خود از وضعیت پیش آمده سخن گفت.از آن زمان 
تاکنون روابط فرانســه با انگلیس و آمریکا دچار تنش شــده است. مکرون ماه 
گذشته با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به صورت تلفنی گفت وگو کرد  
و دو طــرف توافق کردند که به صورت دو جانبه و از طریق ناتو برای پیشــبرد 
اهداف مشــترک همکاری کنند. با این حال توقیف یک فروند قایق ماهیگیری 
انگلیس توسط فرانسه، اختالفات بین دو طرف را وارد فاز جدیدی کرده که به 
نظر می رسد با پیمان آکوس بی ارتباط نیست.به گزارش ایرنا، والدیمیر پوتین و 
شی جین پینگ روسای جمهوری روسیه و چین امسال به صورت حضوری در 
اجالس گروه ۲۰ شــرکت نکرده اند. آن ها قرار است تا از طریق ویدئو کنفرانس 
در اجالس شرکت کنند. نخست وزیر ایتالیا به عنوان میزبان اصلی نشست گروه 
۲۰ از رهبران جهان خواسته تا به کاهش دمای زمین و حفظ آن در ۱.۵ درجه 
سانتیگراد متعهد شوند.اما نخســت وزیر انگلیس دیشب در آستانه سفرش به 
رم هشــدار داده که روند گرمایش زمین در اجالس »رم« و »گالسکو« متوقف 

نخواهد شد و تنها می توان امیدوار بود که سرعت آن کاهش یابد.

باقری:

 اروپا و آمریکا در قبال نقض توافق پاسخ گو باشند
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران تنها کشوری 
بود که به تعهداتش در برجــام عمل کرد، گفت: اروپا و آمریکا 
باید در قبال نقض توافق هســته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ پاسخ گو 
باشند.به گزارش فارس، »علی باقری« معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران که پس از سفر به بروکسل و 
رایزنی با »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام  با »سرگئی 
ریابکوف« معاون وزیر خارجه روســیه و »میخائیل بوگدانف« 
نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه و شــمال آفریقا دیدار و 
به گفت وگو پرداخت، در مصاحبه  ای با خبرگزاری اســپوتنیک، 
هدف اصلی از سفر خود به مسکو را رایزنی با مقامات روسیه در 
آستانه شکل گیری دور جدید گفت و گوها بین ایران و ۱+4 برای 
لغو تحریم ها اعالم و بر اشتراک نظر ایران و روسیه در عرصه های 

مختلف تأکید کرد.

مشروح این گفت وگو را در زیر می خوانید:
اسپوتنیک: جناب آقای باقری این نخستین سفر کاری 
شــما در مقام معاون سیاســی وزارت خارجه ایران به 
فدراســیون روسیه است، آیا با هدف خاص برای رایزنی 

با مقام خاصی تشریف آوردید؟
باقری: طبیعی است که مناسبات ما با روسیه گسترده و متنوع 
اســت و به عنوان یکی از مسئوالن وزارت خارجه قاعدتا یکی از 
کشورهای هدف برای رفع موانع پیش رو و همین طور گشودن 
دریچه های جدید در مناسبات، روســیه خواهد بود.اما به طور 
مشــخص یکی از اهداف اصلی من از سفر مسکو این بود که در 
آستانه شکل گیری دور جدید گفت و گوها بین ایران و ۱+4 برای 
لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه، تصمیم داشتیم با طرف های 
۱+4 رایزنــی کنیم. در گام اول به روســیه آمــدم، زیرا ایران و 
روسیه در عرصه های مختلف با هم اشتراک نظر دارند و جاهایی 
که اشتراک نظر نداشته باشند مواضع شان خیلی به هم نزدیک 
است. بدین جهت مناسب دیدیم که رایزنی داشته باشیم.جناب 
آقای ریابکوف رســما از من دعوت کردند تا ســفری به مسکو 
داشته باشم. امروز در این سفر با دو تن از معاونان وزارت خارجه 
روســیه؛ جناب آقای بوگدانف در مورد موضوعات منطقه ای و 
با جناب آقای ریابکــوف در موضوعات بین المللی به طور عام 
و همکاری های ایران و روســیه در عرصه موضوعات بین المللی 
و همینطــور در مورد زمینه ها، الزامات، اقتضاعات و شــرایطی 
که می تواند گفت و گوهــای مربوط به لغو تحریم های ظالمانه و 
غیرقانونی را در دور جدید همراه با توفیق بیشتر کند، گفت و گو و 
رایزنی کردیم.در اکثر موارد با طرف روس اشتراک نظر داشتیم و 
بر همین اساس قرار شد که برای ادامه مسیر دو طرف در سطوح 
مختلف رایزنی مستمر داشته باشند که در آینده نزدیک قرار بر 

عملیاتی شدن این رایزنی ها در تهران و مسکو شد.

اســپوتنیک: در دولت و وزارت خارجه ایران دانشگاه 
امام صادقی ها جایگزین باند نیویورکی ها شــدند، باید 
در انتظار تحوالت عظیم در این وزارتخانه باشــیم؟ این 
تحوالت در چه زمینه هایی بیشــتر به چشــم خواهند 

خورد؟
باقری: من این تعابیر را نه خیلی واقعی می دانم و نه می پسندم. 
اصال چنین چیزی نیســت. وزارت امــور خارجه مجموعه ای از 

کارشناسان و دیپلمات ها هســتند که در دانشگاه های مختلف 
داخل و خارج ایــران تحصیل کردند؛ برخی از دیپلمات های ما 
تحصیلکرده دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه هستند و 
برخی تحصیلکرده دانشگاه تهران، شهید بهشتی ، تربیت مدرس 
و دانشگاه آزاد هستند. برخی از دیپلمات های ما نیز تحصیلکرده 
دانشگاه امام صادق هستند و بدین جهت اصال چنین تفکیکی 
در داخل وزارت خارجه نه ملموس و نه محسوس است.همه به 
عنوان دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران در کنار هم در پی 
تامین منافع ملی جمهوری اســالمی هستند. اینها به نظر من 
تعابیر زردی است که حاشیه نشین ها برای اینکه فضاسازی های 
دروغیــن کنند، انجام می دهند و این هیچ همخوانی با واقعیت 

ندارد.

اسپوتنیک: نظر شخصی شما به عنوان معاون سیاسی 
وزارت خارجه جمهوری اســامی ایــران درباره برجام 
چگونه اســت؟ آیا برجام را توافق خوب، بد، ناقص و یا 

خاکستری می دانید؟
باقری: این توافق محصول مذاکرات مستمر و طوالنی بین ایران 
و ۱+۵ بوده اســت و این توافق به طور کامل توســط ایران اجرا 
شــده اســت، حتی االن که جمهوری اســالمی ایران برخی از 
تعهدات هســته ای خود را انجام نمی دهد، اما خود این موضوع 
نیز در چارچوب مواد ۲۶ و ۳۶ برجام است. به عبارت دیگر تنها 
کشــوری که به طور کامل تعهدات خود را در چارچوب توافق 

هسته ای انجام می دهد، جمهوری اسالمی ایران است.
طرف آمریکایی با خروج از برجام، هم این توافق را نقض کرد و 
هم قطعنامه ۲۲۳۱. طرف اروپایی با وجود اینکه از برجام بیرون 
نرفت، ولی عمال عدم پایبندی خود را نســبت به مفاد برجام و 
اجرای آن نشان داد. بر این اساس در حال حاضر تنها جمهوری 
اسالمی هست که طرف پایدار به توافق بین ایران و ۱+۵ است و 
آنها اکنون باید در قبال اقدامات ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 

پاسخگو باشند.

اسپوتنیک: پس در واقع شــما توافق برجام را توافقی 
خوب می دانید؟  

باقری: برجام توافقی بوده است که بین ایران و ۱+۵ شکل گرفته 
است و این توافق همانطور که عرض کردم از سوی طرف مقابل 
مورد خدشــه و صدمه قرار گرفته است. مذاکراتی هم که قرار 
است ما داشته باشــیم با ۱+4 برای این است که آنها پایبندی 

خود را به مفاد برجام نشان دهند.

اســپوتنیک: لیز تراس، وزیر خارجــه انگلیس اعام 
داشــته اســت که اگر ایران از »تعامل معنادار« بر سر 
برنامه  هسته ای خود قصور کند »همه گزینه ها روی میز 
هستند«. نظر شــما در این خصوص چیست، چرا تراس 
تصمیم گرفته اســت نقش ترامپ را در قبال ایران بازی 

کند؟
باقری: اینگونه مواضع به نظر من فرافکنی است برای اینکه ذهن 
افکار عمومی را از مســئولیت هایی که متوجه طرف اروپایی در 
چارچوب توافق بیــن ایران و ۱+۵ بوده منحرف کنند و به آنها 
یک عالمت کاذب و دروغین را نشــان دهد. االن مسئله اصلی 
این اســت که طرف اروپایی که در طول سال های گذشته و به 
ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام، عدم پایبندی خود را به توافق 
نشان داده تا جایی که حتی اقالم بشردوستانه مانند غذا، دارو و 
تجهیزات پزشکی که در چارچوب مقررات بین المللی، تحریم 
ناپذیر هستند و هیچ مرجعی در دنیا نمی تواند آن را تحریم کند، 
ولی متاسفانه توسط کشورهای غربی علیه مردم ما مورد تحریم 
قرار گرفته اســت.فلذا به نظر بنده اینگونه مواضع، نشان دهنده 
این اســت که آنها )غرب( یک اراده سیاســی دارند برای اینکه 
اذهان عمومی را از مســئولیت هایی که متوجهشان هست دور 

کنند و آدرس های غلط به افکار عمومی بدهند.

اســپوتنیک: اتحادیــه اروپا اعام کرده اســت که به 
کشورهای همسایه افغانستان منجمله ایران که بیشترین 
مهاجر را از این کشــور پذیرا شده اند، کمک مالی ارائه 
خواهد کرد، آیا این صحبت ها تنها برد تبلیغاتی دارد و 

یا به ایران کمکی ارائه شده است؟
باقری: اخیرا نماینده ویــژه اتحادیه اروپا در امور پناهندگان به 
ایران آمد و مذاکرات متعددی را با مقامات ذیربط ایرانی منجمله 
بنده داشت. یکی از نکاتی که من به ایشان عرض کردم همین 
بود که ما مواضع زیادی از طرف اروپایی در مورد ارائه کمک های 
مختلف به آوارگان و بی خانمانان افغانســتانی در کشــورهای 
همســایه شنیده ایم، ولی در عمل شاهد چنین قول و قرارهایی 
نبوده ایم؛ ایشان تاکید داشــتند که اتحادیه اروپا در این زمینه 
جدی اســت و برای بررسی در جهت ارائه چنین کمک هایی به 
ایران آمده اســت.روز چهارشنبه در بروکســل در دیدار با قائم 
مقام وزیر خارجه بلژیک،ایشــان نیز تاکید داشتند که به عنوان 
کشورهای اروپایی قصد دارند کمک هایی به کشورهای همسایه 
افغانســتان برای کمک به آوارگان ارائــه دهند. دبیرکل وزارت 
خارجه اتریش که دو هفته پیش در ایران حضور داشــت، برای 
فراهم کردن چنین شرایطی ابراز امیدواری کرد.امیدوار هستیم 
که این کشــورها در ادعاهای خود راســخ باشند، زیرا این یک 
واقعیت است که مردم افغانستان اکنون با مشکالت بسیار جدی 
برای تامین نیازهای اولیه خود مواجه هستند، به ویژه که اکنون 
رو به فصل ســرما هستیم و شــدت نیاز مردم مظلوم و بی پناه 
افغانستان نسبت به این کمک ها چه در داخل افغانستان و چه 
در کشورهای همسایه به یک ضرورت انسانی تبدیل شده است.

اســپوتنیک: آیا تاکنون از ســوی جامعه جهانی بابت 
پناهجویان افغانستانی کمکی به ایران شده است؟

باقری: من االن نمی توانم به شما جواب دقیق بدهم اما تا آنجا که 
می دانم، کمک موثری نشده است. طی صحبت با مقامات ذیربط 
اروپایی در این مدت، همگی از بنا برای ارائه چنین کمک هایی 

خبر دادند.

اسپوتنیک: رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران )محمد 
اسامی( اعام داشته است که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مرتباً اطاعات جزیی در مورد برنامه هســته ای 
ایران را منتشر می کند، اتفاقی که در مورد سایر کشورها 
رخ نمی دهد. آژانس حتی نامه های محرمانه ایران را در 
اختیار رســانه ها قرار می دهد. اگر این وضعیت تغییر 
نکند، در همکاری خود با آژانس تجدید نظر خواهیم کرد.  
باقــری: همکاری های ما بــا آژانس در چارچــوب ان .پی .تی و 
توافقنامه پادمان از قبل وجود داشــته، وجــود دارد و در آینده 
نیز ادامه خواهد داشت، زیرا که ما یک عضو مسئول آژانس بین 
المللی انرژی اتمی هســتیم. بعضا برخی از کشــورها و به ویژه 
کشــورهای غربی، در تعارض منافعی که با جمهوری اسالمی 
ایران دارند تالش می کنند که از ظرفیت تخصصی و فنی آژانس 
برای اهداف سیاسی خودشان سوءاستفاده کنند. ما بارها بر این 
نکته تاکید کردیم که این هوشمندی و درایت مسئوالن آژانس 
انرژی اتمی اســت که اجازه ندهــد از ظرفیت تخصصی و فنی 
این آژانس در راســتای اهداف و منافع برخی دولت های غربی 

سوءاستفاده شود.

آخرین تحوالت سودان؛

 از درخواست نخست وزیر معزول تا تظاهرات میلیونی
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گروهی از دانشــمندان در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند انسان ها 
به زودی می توانند با نهنگ ها صحبت کنند چراکه در آینده هوش 
مصنوعی آوای حیوانات دریایی را رمزگشایی خواهد کرد و هر یک 
از آنها را به یک متن خاص پیوند خواهد داد تا یک مدل زبانی ایجاد 

کند که انسان ها بتوانند با کمک آن با نهنگ ها ارتباط برقرار کنند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از دیلی میل، گروهی از دانشــمندان 
بین المللی اخیرا با هدف صحبت با حیوانات دریایی با شکوه، پروژه ای 
بلندپروازانــه را برای گوش دادن، زمینه ســازی و ترجمه و ارتباط 
با نهنگ هــای عنبر آغاز کرده اند.در این پروژه کــه CETI نام دارد، 
محققان از قدرت هوش مصنوعی برای تفســیر آوا و صداهایی که 

نهنگ های عنبر برای برقراری ارتباط با یکدیگر ایجاد می کنند.

یک ســیارک موســوم به » UA۱ ۲۰۲۱« روز یکشنبه بدون ایجاد 
خطری با سرعت زیاد از سمت جنوبگان عبور کرده است.به گزارش 
ایســنا، سیارک »UA۱ ۲۰۲۱« به عنوان سومین سیارکی که اخیرا 
به زمین نزدیک شد اما با آن برخورد نکرد، عنوان شده است.تخمین 
زده می شــود که این ســیارک قطری در حدود دو متر )۶.۶ فوت( 
داشــته که این به آن معناست که به اندازه یک وسیله بزرگ یا یک 
ماشــین گلف بوده اســت. اگر »UA۱ ۲۰۲۱« به سیاره ما برخورد 
می کرد، بخش اعظمی از ان در جو می ســوخت.UA۱ ۲۰۲۱ عصر 
یکشنبه به وقت منطقه زمانی اقیانوس آرام در ارتفاع حدود ۱۸۰۰ 

مایلی )۳۰۰۰ کیلومتری( از جنوبگان عبور کرد.

خورشــید در ۲۸ اکتبر شراره بزرگی از ذرات باردار را به بیرون راند 
و اکنون آن باد الکتریکی به عنوان یک طوفان ژئومغناطیسی قوی 
در حال حرکت به سمت زمین اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از 
الیو ســاینس،  طبق گزارشــات مرکز پیش بینی آب و هوا فضایی 
این طوفان که در دســته بندی G۳  و در رده مقیاس ۵ طبقه بندی 
شده است، انتظار می رود اواخر روز شنبه)۳۰ اکتبر( به زمین برسد 
و اثرات آن تا روز هالووین)۳۱ اکتبر( ادامه یابد.مرکز پیش بینی آب 
و هوا فضایی نوشت: تاثیرات ناشی از طوفان G۳ بر فناوری ها جزئی 
است. با این حال، طوفان G۳ این پتانسیل را دارد که شفق قطبی را 
از محل قرار گرفتن عادی قطبی خود دور کند. شفق قطبی ممکن 
است بر فراز شمال شرق دور تا غرب میانه و بر فراز ایالت واشنگتن 

دیده شود.

 انسان ها در یک قدمی
 صحبت با نهنگ ها

 عبور یک سیارک از
 نزدیکی زمین

طوفان خورشیدی در راه زمین!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات جهانی ساالنه انتخاب بهترین ریش و سبیل در آلمان/ رویترز

T-EF1 آشنایی با پیکاپ تمام الکتریکی ادیسون فیوچر
SPI انرژی یک شرکت چینی است که در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده و حوزه فعالیت اصلی این شرکت در انرژی های تجدید پذیر می باشد. 
این کمپانی اوایل ســال جاری میالدی اعالم کرد به دنبال تولید پیکاپی تمام الکتریکی بوده و حاال برای اولین بار می توانیم با ادیسون 
فیوچر T-EF۱ آشنا شویم. این پیکاپ نسخه ای جدید از ون کاربردی با نام V-EF۱ می باشد. پیکاپ ادیسون فیوچر T-EF۱ دارای حالت 
کرو کب بوده و از چهار درب سود می برد. کلیت خودرو به گونه ای طراحی شده که انگار می خواسته یک ون باشد اما خب در نهایت شکل 
پیکاپ را به خود گرفته است.نســخه اســتاندارد تک موتوره این پیکاپ قدرت ۴۷۰ اسب بخاری و شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر در ساعت 
۶.۵ ثانیه ای داشته درحالی که مدل پریمیوم از دو پیشرانه استفاده کرده و شتاب ۴.۵ ثانیه ای دارد. در نهایت به مدل سه موتوره سوپر 
می رسیم که قدرت ۸۱۶ اسبی آن باعث ثبت شتاب ۳.۹ ثانیه ای می شود؛ اما ون V-EF۱ در دو نسخه تک و دوموتوره و با قدرت های ۴۰۰ 
و ۶۹۰ اسب بخاری در دسترس خواهد بود.هر دو خودروی یاد شده از مزیت شارژ خورشیدی سود می برند. این شرکت گفته است:یک 
تکنولوژی موزاییک خورشیدی منحصربه فرد در نظر گرفته شده که عالوه بر ایجاد طراحی خاص باعث ذخیره انرژی خورشیدی برای 

شارژ دوباره باتری ها می شود. همین مزیت باعث می شود خودرو به صورت مداوم شارژ شود.

اختالف اسکوچیچ و طارمی، اختالف خانوادگی!
سرپرســت تیم ملی فوتبال ایران با »خانوادگی« خواندن اختالف اســکوچیچ و طارمی وعده داد که این موضوع حل می شود.به 
گزارش ایســنا، مجتبی خورشــیدی، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران درباره برنامه این تیم برای بازی با لبنان و سوریه در ۲۰ و 
۲۵ آبان در چارچوب هفته پنجم و ششم انتخابی جام جهانی گفت: از روز شنبه اردوی تیم ملی آغاز می شود و بازیکنان در اردو 
حاضر می شوند و بعد از انجام تست کرونا روز یک شنبه عازم بیروت می شویم.او با اشاره به مشکالت تیم ملی برای عزیمت به 
لبنان و سپس اردن گفت: برای سفرمان یک مقدار مشکل داریم. این مشکالت به لحاظ پروازی است که عزیزی خادم برای حل 
و فصل این مسائل پیگیر است. ما دو بازی خارج از خانه داریم که انتقال بازیکنان یکی از مشکالت ما است که باید به بیروت و 
از آنجا به اردن )محل میزبانی سوریه  از بازی های خانگی خود( برویم و بعد به ایران برگردیم. امید داریم با پیگیری های عزیزی 
خادم این مشکالت حل و فصل شود. ضمن اینکه یکسری بازیکنان هم مستقیم وارد لبنان می شوند.  سرپرست تیم ملی درباره 
اختالف اســکوچیچ و طارمی که چندی قبل در فضای مجازی علنی شد و حاشیه هایی را به دنبال داشت گفت: این  موضوعات 

درون خانوادگی است و حل می شود.

مرا از بخت اگر کاری ربآید
ری ربآید هب وصل روی دلدا هک کام یاری از یاری ربآیدولیکن دور گردون خود نخواهد گاری ربآیداگر خوبان گیتی را کنی جمع هب انم من ستم کاری ربآیدو گر من طالب اندوه گردم ز ره سویش طلب کارد داهنٔ غم ازان یک داهن انباری ربآیددل من گر ب ازان تنگی هب خرواری ربآیدز دلتنگی اگر رمزی بگویم

پیشنهاد

چهره روز

کتاب مردی به نام اوه
ماجرای رمان در مورد مردی نام اُوِه اســت که همسرش 
ســونیا را از دست داده اســت. رابطه اوه و سونیا بسیار 
خاص و بی نظیر بود به طوری که در قســمتی از کتاب 
آمده است:اگر کســی ازش می پرسید زندگی اش قبال 
چگونه بوده، پاســخ می داد تا قبل از این که زنش پا به 
زندگــی اش بگذارد اصال زندگی نمــی کرده و از وقتی 
تنهایش گذاشت دیگر زندگی نمی کند.اوه یک پیرمرد 
۵۹ ساله و عبوس است که به علت داشتن سن زیاد،  از 
ســر کار هم اخراج شده است. به همین خاطر چندان با 
دنیای بیرون هم ارتبــاط برقرار نمی کند و مدام اوقات 
تلخی دارد.اوه به دنبال این اســت که زودتر این دنیا را 
ترک کند و زودتر پیش همســرش برود، همســری که 
عاشــقانه او را دوست دارد. سرانجام اوه احســاس می کند کاری برای انجام دادن ندارد، پس تصمیم 
میگرد خودکشی کند. اما هر بار که تصمیم به خودکشی میگیرد فردی یا اتفاقی به طور ناخواسته مانع 
او می شــود و…اولین دفعه که برای شام بیرون رفتند و اوه اعتراف کرد که درباره سربازی بهش دروغ 
گفته، سونیا گفت: »می گن بهترین مردها از نقص هایشان زاده می شوند و اگر اشتباهی نمی کردند، 
بهترین نمی شــدند.« اولین چیزی که در مورد این کتــاب نظر مخاطب را جلب می کند جمله روی 
جلد کتاب است. جمله ای از مجله آلمانی اشپیگل:کسی که از این رمان خوشش نیاید بهتر است هیچ 
کتابی نخواند.من وقتی با این جمله روبه رو شدم به نحوی جورایی از کتاب بیزار شدم و ذهنیت بدی 
نسبت به آن پیدا کردم. چون به طور کلی مخالف جمالتی از این قبیل بر روی جلد کتاب ها هستم، و 
فکر می کنم صرفا به خاطر تبلیغات می باشد.اما وقتی شروع به خواندن کتاب کردم، در همان صفحات 

اول – وقتی که اوه می خواهد یک آی پد بخرد –  عاشق شخصیت اوه شدم. وقتی بیشتر جلو رفتم ...

دنیا فنی زاده
دنیا فنی زاده )زاده ۲۰ آبان ۱۳۴۶ در تهران – درگذشته ۸ 
دی ۱۳۹۵( عروسک گردان ایرانی بود. وی حدود دو دهه 
عروسک گردان کاله قرمزی، شخصیت عروسکی تلویزیون 
و سینمای ایران بود. وی در روز ۲۰ آبان ۱۳۴۶ در تهران 
به دنیا آمد. وی فرزند پرویز فنی زاده)هنرپیشه تلویزیون 
و سینمای ایران( و هایده غیوری بود. دنیا یک خواهر به 
نام هســتی دارد.دنیا فنی زاده و همسرش آبتین سهامی 
صاحب دو پســر به نام های ارشیا و سیاوش هستند. دنیا 
فنی زاده از کودکی به خاطر شغل پدرش، پرویز فنی زاده 
معموالً در جشنواره های مختلف کودک و نوجوانی که در 
ایران برگزار می شد، حضور داشت و آثار داخلی و خارجی 
شرکت کننده در این جشنواره ها را می دید. همین مسئله 
سبب شد تا از کودکی با تولیدات و نوع آثار عروسکی که برای کودک و نوجوان ساخته می شود آشنا شود.

پس از آن، کم کم که از برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیشــتر استفاده کرد، تکرار 
دیدن این آثار موجب عالقهٔ او به حضور در این رشته شدو در نهایت با انتخاب رشتهٔ عروسک گردانی برای 
همیشه در دنیای کودکان و نوجوانان باقی ماند.او هدف و دغدغهٔ مهم زندگی اش را شاد کردن کودکان 
و نوجوانان می داند. او در برنامه ای تلویزیونی گفته بود که ده سال به بیماری سرطان گرفتار بود و در دو 
سه سال آخر غده روی دست راستش به قدری بزرگ و دردناک شده بود که قدرت عروسک گردانی را از 
او گرفته بود وی حاضر نبوده کسی جز خودش عروسک گردان کاله قرمزی باشد، سال پیش از مرگش با 
دست چپ عروسک گردانی کرد.دنیا فنی زاده پس از مدت ها تحمل بیماری سرطان سارکوم سرانجام صبح 
روز چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۵ در ۴۹ سالگی در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت.روز پنجشنبه 

۹ دی ماه ۱۳۹۵ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

فرهنگ

شــورای فیلم کره جنوبی از ارائه بســته حمایتی ۱۰.۴ 
میلیــون دالری بــرای صدور بلیت هــای تخفیف دار و 
بازگشــت رونق به ســینماهای این کشــور خبر داد.به 
گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، شورای فیلم کره جنوبی 
که یک نهاد دولتی است قرار است بودجه ۱۰.۴۳ میلیون 
دالری از اول مــاه نوامبر برای ارائه بلیت های تخفیف دار 
به مخاطبان سینمای این کشور ارائه دهد و در هر هفته 
می تواند ۲۵ درصد از بودجه را به این امر اختصاص دهد. 
این تخفیف ها برای استفاده از ۵۲۱ مجموعه سینمایی 
در کره جنوبی از جمله پردیس های سینمایی، سینماهای 
زنجیره ای و همچنین سالن های کوچک نمایش دهنده 
فیلم های هنری قابل اســتفاده خواهد بــود. هر فردی 
می تواند هفته ای یکبار و در هر نوبت دو بلیت تخفیف دار برای تماشای فیلم در سینماهای کره جنوبی 
دریافت کند. واکسیناســیون ســریع و کامل علیه ویروس کرونا در کره جنوبی تاکنون شامل بیش از 
۷۰ درصد از جمعیت تقریبا ۵۱ میلیونی این کشــور شده است و دولت اکنون در نظر دارد ۸۰ درصد 
از جمعیت این کشــور را تا پایان نوامبر به صورت کامل واکســینه کند. محدودیت های فاصله گذاری 
اجتماعی در ماه اخیر کاهش یافته است و سینماها اکنون می توانند تا نیمه شب باز بمانند.سینماداران 
کره جنوبی نیز اعالم کرده اند افرادی که به صورت کامل واکســن کرونا دریافت کرده اند می توانند در 
سالن های سینما از مواد خوراکی استفاده کنند و حتی می توانند بدون فاصله گذاری اجتماعی در کنار 

هم به تماشای فیلم بنشینند. 

بودجه میلیون دالری کره جنوبی برای 
بازگشت مردم به سینما


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

