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 معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید بر پایبندی دولت به الیحه رتبه بندی و ارتقای معیشت معلمان، گفت: نمایندگان باید بار مالی این الیحه را طوری افزایش 
ندهند که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.سید محمد حسینی دیروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: همانطور که معلمان و مردم در جریان 
هستند الیحه رتبه بندی از سوی دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شد. رییس جمهوری قائل به اجرای این الیحه هستند و در این که وضع معیشتی و منزلتی معلمان 
ارتقا پیدا کند هیچ تردیدی وجود ندارد و همه درباره آن اتفاق نظر دارند.وی با اشاره به تبادل نظر دولت و مجلس درباره این الیحه اظهار کرد: در مورد اعداد و رقم 

بودجه ای این الیحه آنچه که دولت ارائه داده و پیشنهاداتی که نمایندگان می دهند....

www.sobh-eqtesad.ir

معاون پارلمانی رییس جمهوری:

 دولت به الیحه رتبه بندی معلمان پایبند است
info@sobh-eqtesad.ir

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد
 اثربخشی قطعی واکسن در کاهش 

مرگ های کرونایی
فرمانده عملیات مقابله اب کرونا در کالن شــهر تهران با اشــاره به 
وضعیت اثربخشــی واکسیناسیون در کاهش ابتال و مرگ ناشی از 
کرونــا، گفت: طبق مطالعات تقریبا میزان افرادی که فاقد دریافت 
واکسن بودند، نسبت به افرادی که واکسن را دریافت کردند، حدود 
۹ برابر شانس شــان برای مرگ و میر و بســتری در ICU بیشــتر 
بوده اســت.دکتر علیرضا زالی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در تهــران گفت: یکی از مهمترین 
شاخص هایی که همیشه مانند اکثر مراکز استان، در تهران هم نقش 
مهمی دارد، این اســت که یک ارتباط مســتقیم و پیوسته ای بین 
کاهش میزان رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و شکل گیری امواج 
بیماری وجود دارد. تقریبا در هر پنج موج قبلی کرونا در تهران، به 

اثبات رسیده شده که کامال این مساله وجود دارد.

رعایت 48 درصدی پروتکل های بهداشتی در تهران
وی افزود: گرچه در روزهای اخیر رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
در تهران به میزان مختصری نسبت به هفته قبل افزایش را نشان 
می دهد، اما هنوز به حد مطلوبی که مورد نظر ما اســت، نرســیده 
اســت. به طور عمومی در مجموعه ای کــه برای تهران پیش بینی 
کردند، میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی ۴۸درصد است و در 
برخی مناطق در مطالعات میدانی حتی این رعایت تا ۶۶ درصد هم 

افزایش نشان داده است.

ساده انگاری درباره کرونا خطرناک است
وی ادامه داد: بنابراین مهمترین فاکتوری که اکنون باید به صورت 
توامان به عنوان یک اســتراتژی موثر که مطالعات جهانی هم آن 
را تایید می کند، انجام شــود، این اســت که رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی همچنان باید مورد تاکید قرار گیرد. مهمترین آفتی که در 
این زمینه وجود دارد، بحث ســاده انگاری است که افراد فکر کنند، 
مساله منتفی شده اســت. این بسیار خطرناک است. زیرا در رفتار 
اجتماعی و مدنی و عمومی افراد می تواند تاثیرات منفی اینجاد کند.

شــانس 9 برابری واکسن نزده ها در بستری و مرگ ناشی از 
کرونا

زالی گفت: مساله دیگر هم بحث سرعت بخشیدن به واکسیناسیون 
اســت. زیرا باالخره مطالعات کامل شده ما که در حال تکمیل در 
پایان موج پنجم اســت، باز هم حاکی از این اســت که به صورت 
چشــمگیر درصد فوتی، درصد بستری در بخش مراقبت های ویژه 
و درصد ابتالی شدید، در تهران در بین افرادی که واکسینه نشده 
بودند، نســبت به افرادی که هر دو دز واکســن را دریافت کردند، 
به صورت چشــمگیر تغییر نشان داده که نشان می دهد اثربخشی 
واکسن در کاهش مرگ و میر قطعی است و حداقل آمار ما در خیز 
پیک پنجم در تهران این موضــوع را اثبات می کند. تقریبا میزان 
افرادیکه فاقد دریافت واکسن بودند، نسبت به افرادی که واکسن را 
دریافت کردند، حدود ۹ برابر شانس شان برای مرگ و میر و بستری 

در ICU بیشتر بوده است.

بازگشایی ها تدریجی و انعطاف پذیر باشد
زالی با اشــاره به وضعیت بازگشــایی ها در شــرایط فعلی، گفت: 
بازگشــایی ها باید به صورت تدریجی و انعطاف پذیر باشد. طبیعتا 
بهترین مدل این است که بازگشایی ها متناسب با شرایط بیماری، 
به خصوص عدد مولد پایه که در اکثر شهرها قابلیت پیگیری دارد و 
میزان حدت بیماری را نشان می دهد و شاخص خوبی است، انجام 
شود. در عین حال رعایت شیوه نامه های بهداشتی، تغییر در الگوی 
بیماری، وضعیت رعایت شیوه نامه ها از سوی بخش های مختلف و 
دوایری که در حال بازگشایی هستند، میزان پوشش واکسیناسیون 
در جایی که قرار است تصمیم به بازگشایی گرفته شود، شاخص های 
مختلفی اســت. با این حال مهمترین نکته در بازگشایی ها که باید 
مورد توجه قرار گیرد،  انعطاف پذیری اســت. به این معنا که اگر به 
نوعی مشخص شود که مثال اگر عدد مولد پایه در حال تغییر است، 

باید با یک تحفظی نسبت به بازگشایی ها انجام شود.

بروز پیک ششم؛ آری یا خیر؟
وی درباره احتمال بروز پیک ششــم در شــرایط فعلی نیز گفت: 
پارامترهای مختلفی در بروز پیک ششم موثرند؛ مهمترین پارامتر 
در شــکل گیری یا عدم شــکل گیری یا بروز و عــدم و ظهور موج 
ششم، بحث مسائل مربوط به رعایت شیوه نامه های بهداشتی است 
که بســیار موثر است. دوم در زمینه رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
است که موثر است. همچنین میزان پوشش واکسیناسیون به ویژه 
کسانیکه هر دو دز واکســن را دریافت کردند، مهم است. بنابراین 
عوامل مختلفی می تواند در بروز یا عدم بروز موج ششــم اثر داشته 
باشــد.زالی گفت: با این حال پیش بینی ما این اســت که باتوجه 
به اثربخشی واکسیناســیون، امیدواریم که اوال پیک ششم شکل 
نگیرد، دوما اگر خدایی نکرده شــکل گرفــت، دامنه اش در زمینه 
میزان ابتالی شدید و مرگ ومیر به حداقل ممکن برسد.وی درباره 
برنامه ریزی برای قرنطینه ســازی هوشــمند در تهران،  اظهار کرد: 
قرنطینه ســازی هوشمند طرح مهمی است که در ستاد ملی کرونا 
در حال پیگیری اســت و عمده این طرح هم از سوی کمیته های 
مختلفی بین وزارت بهداشــت و وزارت کشور، در حال انجام است. 
کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی وزارت کشــور و ســتاد ملی 
مسئولیت این کار را به صورت مستقیم برعهده گرفتند که تقریبا 
بر اساس شکل گیری مکانیزم های نرم افزاری و سامانه ای است. این 
اقدام در ســه اســتان از جمله قزوین در حال انجام است و بعد از 
اجرای پایلوت در این سه استان، قرار است نتایج آن در ستاد ملی 

مورد بحث قرار گرفته و بعدا به سایر استان ها تسری یابد.

حذف شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای ۱۴۰۱
رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران از حذف شرط سقف و ســابقه واردات برای برخی واردکنندگان 
از ابتدای ۱۴۰۱ خبر داد.به گزارش ایِبنا، علیرضا پیمان پاک در جلســه کمیســیون تســهیل تجارت و 
توســعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد،با بیان اینکه هر 
صادرکننده ای به میزانی که افزایش صادرات را نســبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف باالتری برای 
واردات برخوردار خواهد شد، گفت: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ برداشته خواهد شد.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: دولت 
سیزدهم معتقد است که در شرایط عادی، اعمال شرط سقف و سابقه برای واردات کاال از سوی این دسته 
صادرکنندگان یک رویه نادرســت اســت؛ اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این شرط اعمال شده، در 
حالیکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از سال آینده، شرط سقف و سابقه برای واردات 
به طور کامل حذف شود.وی افزود: در شرایط کنونی که دولت مجبور به اعمال سقف و سابقه برای واردات 
کاال است، هر صادرکننده ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف 
و سابقه معاف خواهد بود که بر این اساس آیین نامه و دستورالعمل مرتبط با این موضوع، در حال تدوین 
است و به زودی ابالغ می شود.پیمان پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز 
باید حتما صورت گیرد، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که مشکالت متعددی که هم اکنون پیش 
روی تجارت خارجی کشور قرار دارد، برطرف گردد؛ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مطالبه گر حذف ارز ترجیحی بوده، اما به هر حال دولت هم مجموعه شرایط را می سنجد و برخی معتقدند 
کــه باید چند ماه برای حذف کامل این ارز زمان داده شــود تا بتوان همه مکانیزم ها را هماهنگ کرد.وی 
همچنین درخصوص اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی، گفت: با توجه به محدودیت منابعی 
کــه در این بخش برای اعزام رایزنان بازرگانی وجود دارد، باید تالش کنیم که با منابع محدود این فعالیت 
را ادامه دهیم، البته در کنار آن، طرح راه اندازی مراکز تجاری نیز با همکاری تشــکل ها و بخش خصوصی 
در دســتور کار است که مکانیزم های آن را در حال طراحی داریم.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران در ادامه با اشــاره به اعتبار خریدار یک میلیارد یورویی بیان داشــت: این رقم در گذشته دو 
میلیارد یورو بوده که به دلیل اینکه از آن اســتفاده نشــده، به یک میلیارد یورو تقلیل یافته است، اما این 
فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ ۲.۵ درصد از تسهیالت اعتبار خریدار بهره مند 
شــود.وی تامین مالی بخش صادرات را موضوع بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: تامین مالی صادرات 
در دستورکار جدی سازمان توســعه تجارت ایران قرار دارد، اما اگر بتوانیم کنسرسیوم های صادراتی قوی 
تشکیل دهیم، از منابع بانک ها در بخش مشارکت بهره مند خواهیم شد، به این معنا که یک بانک به جای 
اینکه وام به صادرکننده پرداخت نماید، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد که در حال حاضر 
یک بانک اعالم آمادگی کرده و مراحل اجرایی را تا حدودی آغاز نموده است.پیمان پاک گفت: ایران علیرغم 
ظرفیــت عظیم صادراتی، کمتر از یک درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده و حتی در برخی 
از محدود بازارهایی که حضور داریم نیز با پدیده رقابت منفی مواجه هستیم که الزم است به آن رسیدگی 
شده و ساماندهی شود.وی اضافه کرد: بر این اساس داالن های تجاری را تعریف کرده و قصد داریم تا بتوانیم 
در قالب آنها، همراهی کاملی میان اتاق های مشترک بازرگانی و صادرکنندگان فراهم آورده و زیرساخت های 
الزم برای تجارت منســجم را فراهم کنیم.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
ضرورت رفع مشــکالت پیش روی صادرکنندگان در رفع موانع ارزی خاطرنشان کرد: هماهنگی های الزم 
با ســایر دستگاه های ذیربط و بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی در حال انجام 
اســت؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مساله بسیار مهمی است در حال پیگیری است؛ به 
نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا 
بتوان مشــکالت این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد.وی افزود: همچنین در نظر داریم که مشکالت 
پیش روی توافقات تعرفه ترجیحی را حل کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، به نحو 
حداکثری بهره ببریم، البته باید توجه داشــت که در چنین پیمان هایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و 
نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کاالی محدود، تجارت پرپتانســیل با یک کشور را منتفی کرد.

پیمان پاک با بیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزی هم کامال آمادگی دارد تا مســائل و مشکالت پیش روی 
قراردادهــای تجاری و موافقت نامه های تجارت ترجیحی را حل و فصل نماید، گفت: همچنین درخصوص 
قیمت های پایه صادراتی نیز به نظر می رسد که نباید به قیمت ثابت رو آورد، بلکه باید فرمول قیمتگذاری را 
در حوزه پایه های صادراتی تعیین نمود.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان یادآور 
شد: در حوزه صدور ضمانتنامه های مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تمام تالش ما این است 
که این ضمانتنامه با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به دست صادرکنندگان برسد تا بتوان از این فضا هم 

در تجارت خارجی به بهترین شکل استفاده کرد.

اتــاق بازرگانی تهران به بررســی کارنامه تجاری 
ایــران در هفــت ماهه ســال ۱۴۰۰ پرداخته که 
نشان می دهد در میان شرکای اصلی تجاری ایران 
جابجایی خاصی صورت نگرفته اســت.به گزارش 
ایســنا، بر اســاس آمارهایی که به تایید گمرک 
رسیده، تجارت ایران در مهر ماه با تغییراتی نسبت 
به عملکرد شهریور مواجه شده است. میزان واردات 
کشور در مهر نسبت به ماه قبل حدودا ۲۹ درصد 
کاهش یافته اســت، این در حالی است که میزان 
صــادرات در این مــدت، ۲۸ درصد افزایش یافته 
است. به این ترتیب در مجموع تجارت در یک ماه 
هفت درصد کاهش یافته اســت.در حوزه واردات، 
حــدودا ۱۶.۶ میلیون تن کاالی اساســی با نرخ 
ارز ترجیحی بــه ارزش ۱۱ میلیارد دالر در هفت 
ماه به ایران وارد شــده و همچنین میزان ترانزیت 
کاال در ایران نیز افزایشــی ۸۱ درصدی را نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل به ثبت رسانده است.در 
میان شرکای تجاری ایران در هفت ماهه امسال اما 
تغییر محسوســی دیده نمی شود. چین با واردات 

۷.۷ میلیارد دالر کاال از ایران، همچنان اصلی ترین 
مقصد صادراتی کاالهای ایرانی به شمار می رود.

پس از چین، عراق بــا ۵.۵، ترکیه با ۳.۴، امارات 
متحده عربی با ۲.۶ و افغانستان با ۱.۱ میلیارد دالر 
در رده های بعدی قــرار دارند.در تحلیل آمارهای 
صادراتی به نظر می رسد چین جایگاه نخست خود 
را قطعی کرده، این در حالی اســت که در برخی 
ماه ها از سال گذشــته، عراق به عنوان اصلی ترین 
واردکننده کاال از ایران نام خود را مطرح کرده بود. 
همچنین ترکیه جایگاه امارات را گرفته و صادرات 
به افغانستان نسبت به ماه های ابتدایی سال جاری 
سرعت کمتری پیدا کرده که احتماال تحت تاثیر 
تغییر و تحوالت سیاسی در این کشور بوده است.

در میان اصلی ترین واردکنندگان کاال به ایران اما 
امارات متحده عربی صدرنشین است. این همسایه 
جنوبی از سال قبل توانست جایگاه چین را از آن 
خود کند با صادرات ۸.۶ میلیارد دالر کاال به ایران 
در هفت ماهه سال جاری، اصلی ترین شریک ایران 
در این حوزه بوده اســت. چین با ۶.۱ میلیارد دالر 

در رده بعدی قرار دارد و ترکیه نیز با صادرات ۲.۹ 
میلیارد دالری سوم است.در میان صادرکنندگان 
کاال به ایران، نام دو کشور اروپایی آلمان و سوییس 
نیز دیده می شــود. این کشــورها در مجموع دو 
میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده اند.در بررسی 
تراز تجاری ایران و اصلی ترین شرکای تجاری نیز 
آمارها متفاوت است. تراز تجاری با امارات متحده 
عربی منفی شش میلیارد دالر است. تراز تجاری با 
چین و ترکیه اما مثبت شده و ایران بیش از آنکه 
از آن هــا کاال وارد کند، به ایــن مقاصد صادرات 
داشته اســت. عراق نیز همچنان واردکننده عمده 
کاال از ایران است و در مقابل صادرات قابل توجهی 
ندارد.در مجموع صادرات و واردات، همچنان چین 
اصلی ترین شــریک تجاری ایران به شمار می آید 
و پــس از آن امارات متحده عربــی و ترکیه قرار 
دارنــد. مجموع تجارت با چین ۱۳.۸ میلیارد دالر 
بوده، این عدد در رابطه با امارات به ۱۱.۲ میلیارد 
دالر رسیده و تجارت با ترکیه نیز در مجموع ۶.۳ 

میلیارد دالر بوده است.

کدامکشوربیشترینجنسایرانیرامیخرد؟

برنامه جدید تنظیم بازار کاالهای اساسی
بر اساس آخرین گزارش وزارت کار؛

یارانه دستمزد به چه کسانی رسید؟
تازه ترین نتایج عملکرد یارانه دستمزد حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۸ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ جمعا ۵۱ 
هــزار و ۵۰ نفــر از جویندگان کار در این طرح ثبت نام کرده  و طی این مدت ۳۲ هزار و ۵۵۰ قرارداد کار منعقد 
شده که بیشترین میزان قراردادها متعلق به واحدهای فعال در بخش خدمات بوده است.به گزارش  ایسنا، طرح 
یارانه دستمزد از جمله طرح های اثرگذار در حوزه اشتغال به شمار می رود که بر اساس آن در صورت جذب نیروی 
کار شغل اولی در واحدهای اقتصادی ۳۰ درصد مبلغ دستمزد نیروی کار به شکل یارانه از طرف دولت به مدت 
یک سال به کارفرمایان پرداخت می شود.کارفرمایانی که از فارغ التحصیالن دانشگاهی در واحدهای خود استفاده 
کنند از ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به عنوان یارانه بهره مند می شوند.طرح پرداخت یارانه 
دستمزد با هدف تحرک  بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط و همچنین زمینه  سازی 
برای اشتغال دانش  آموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم و باالتر، ارتقاء مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار 
به خصوص گروه شغل  اولی ها از طریق تعامل با نیروهای متخصـص و با تـجربه، انتـقال یافـته های جـدید دانش 
و فـــناوری به بنگاه اقتصادی با ورود نیروی جوان و ارتقاء ســطح تولید و سرمایه گذاری در بخش های تعاونی و 
خصوصی تحت  عنوان یکی از سیاست های فعال بازار کار تدوین شده  است.در مرحله اول اجرا این طرح به  عنوان 
ابزار تشویقی برای جذب نیروی کار جدید توسط کارفرمایان بنگاه های بخش تعاونی و خصوصی در استان های کم 
برخوردار شامل استانهای ایالم، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه 

و بویر احمد و سیستان و بلوچستان....

خط لوله »تاپی« تهدیدی برای ایران است؟

چراسیاستارز۴۲۰۰دراجراضدخودعملکردشاخصبورسدوبارهبهعقببرگشت
وفاصلهطبقاتیراافزایشداد؟
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بیش از ۶.۷ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: طبق سرشماری های سال ۹۵ در حال حاضر بیش از ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید 
مسکن )ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال( می تواند به خانه دار شدن مستاجران کمک کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، از دو سال گذشته با مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا برای کنترل شیوع ویروس کرونا، قرار بر این شد که تمام قراردادهای اجاره تمدید شوند مگر اینکه صاحبخانه واحد مورد نظر را فروخته باشد یا اینکه 
مستاجر متعهد به مفاد قرارداد نبوده باشد.اما مهم ترین موضوع این مصوبه در راستای حفظ توان پرداخت مستاجران تعیین سقف اجاره بها بوده که براساس آن در کالن 
شــهرها از جمله تهران ســقف افزایش نرخ اجاره ۲۵ درصد اعالم شده است و در صورتی که مستاجر این سقف قیمتی را نپذیرد مالک حق دارد قرارداد را تمدید نکند.

بنابراین در حالی که قرار بود این مصوبه جلوی افزایش نرخ اجاره را بگیرد، آخرین گزارش بانک مسکن نشان می دهد، شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران در مهر 
امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۴۸.۴ درصدی و در کل کشور افزایش ۵۱.۳ درصدی داشته است که این اعداد به معنای شکست سیاست مداخله دولت در بازار 
اجاره محسوب می شود.مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره از سوی دولت اظهار 
داشت: کنترل قیمت ها در بازار آزاد به عرضه و تقاضا برمی گردد، البته در کشورمان مشکالتی در حوزه انحصار وجود دارد و به دلیل عدم مدیریت ارز با مشکالتی در انواع 
بازارها مواجه هستیم.وی ادامه داد: همچنین در سال های اخیر با کاهش شدید ارزش پو ل ملی مواجه شدیم و متاسفانه سیاست های حمایتی برای تولیدکنندگان از جمله 
محدودیت در واردات به شکل نادرست آن به اجرا رسیده وگرنه با همین محدودیت ها در واردات می توانستیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم اما به دلیل نادرست 
بودن روش های اجرا اجحافی در حق مصرف کنندگان می شود. همین موضوعات را می توان به بازارهای تکلیفی تعمیم داد و به هیچ وجه با انواع ابالغ، دستورالعمل، بخشنامه 
نمی توان هیچ بازاری از جمله بازار اجاره مسکن را کنترل کرد.عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه کنترل دولتی بازار اجاره در تمام دنیا این یک تجربه شکست خورده 
است، گفت: تنها راهکار کنترل بازار اجاره این است که دو موضوع در بازار مسکن ساماندهی شود. اول اینکه مسکن را باید به عنوان پیشران اقتصاد و نیاز اساسی در سبد 
خانوار بدانیم و از این رو ساخت مسکن و حمایت از سازندگان از جمله مردم، انبوه سازان و ... را در دستور کار قرار دهیم و باید به سمت صنعتی سازی مسکن حرکت کنیم.

یوسفی افزود: در زمینه افزایش ساخت مسکن و به دنبال افزایش عرضه، طرح جهش تولید مسکن می تواند به صاحبخانه شدن مردم بسیار کمک کند و  باید توجه داشته 
باشیم که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد می تواند ۱۸۶ حرفه برای فعاالن حوزه مسکن ایجاد کند.وی با بیان اینکه اجرای طرح جهش تولید مسکن می تواند فاصله بین 
عرضه و تقاضا را کاهش دهد، اظهار داشت: طبق سرشماری های سال ۹۵ در حال حاضر بیش از ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش 
تولید مســکن )ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال( می تواند به خانه دار شدن مستاجران کمک کند.عضو کمیسیون عمران با اشاره به راهکار دوم افزود:  موضوع 
دوم ایجاد ابزارهای نظارتی دقیق است و کنترل مکانیسم های اقتصادی در بازار مانند ایجاد پایه های جدید مالیاتی یا مالیات بر عایدی سرمایه و .. برای افرادی که تنها با 
هدف سوداگری قصد ورود به بازار مسکن را دارند . ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که در اختیار بازار مسکن و رهن و اجاره قرار نمی گیرد  را می توان با ایجاد 
پایه های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر خانه های خالی به چرخه مصرف درآورد که مجلس قانون مربوط به آن را به تصویب رساند.وی تاکید کرد: اگر دو موضوع ساخت 
مسکن و افزایش عرضه و همچنین خروج مسکن از سوداگری با اجرای سیاست های مالیاتی به طور همزمان باهم حرکت نکند، هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل 
بازار اجاره محکوم به شکست است.یوسفی با اشاره جمعیت مستاجر کشور گفت: آخرین آمار سرشماری می گوید از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار بیش از ۶ میلیون و 

۷۵۰ هزار خانوار مستاجر هستند که به طور قطع با توجه به ازدواج های جدید و همچنین طالق خانوار مستاجر افزایش پیدا کرده است.
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معاون پارلمانی رییس جمهوری:گزیده خبر

 دولت به الیحه رتبه بندی معلمان پایبند است
 معاون پارلمانی رییــس جمهوری با تاکید بر پایبندی دولت به 
الیحه رتبه بندی و ارتقای معیشت معلمان، گفت: نمایندگان باید 
بــار مالی این الیحه را طوری افزایش ندهند که امکان اجرای آن 
وجود نداشته باشد.سید محمد حسینی دیروز یکشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: همانطور که معلمان و مردم 
در جریان هســتند الیحه رتبه بندی از سوی دولت دوازدهم به 
مجلس تقدیم شــد. رییس جمهوری قائل به اجرای این الیحه 
هســتند و در این که وضع معیشتی و منزلتی معلمان ارتقا پیدا 
کند هیچ تردیدی وجود ندارد و همه درباره آن اتفاق نظر دارند.

وی با اشاره به تبادل نظر دولت و مجلس درباره این الیحه اظهار 
کرد: در مورد اعداد و رقــم بودجه ای این الیحه آنچه که دولت 
ارائه داده و پیشــنهاداتی که نمایندگان می دهند باید همه چیز 
روشن و شفاف باشد.معاون پارلمانی رییس جمهوری اضافه کرد: 
همچنین افرادی که این الیحه شامل آنها می شود باید به صورت 
دقیق تر در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شده و نمایندگان 
مجلس و نمایندگان ســازمان برنامه و بودجه  و سازمان اداری و 
اســتخدامی به یک جمع بندی روشن درباره این موارد برسند تا 
این الیحه در همین سال جاری اجرا شود و بار مالی آن در بودجه 
سال ۱۴۰۱ مشخص شود.حسینی تصریح کرد: معلمان مطمئن 

باشــند که هم دولت و هم مجلس در کنار آنها هستند و درصدد 
هســتند که شرایط به نفع آنها تغییر کند.وی یادآورشد: نماینده 
دولت در اجرای الیحه رتبه بندی سازمان اموراداری و استخدامی 
اســت که اعداد و ارقام معلمان در سراســر کشور و هزینه ای که 
باید دولت تقبل کند را مشــخص می کند. در این زمینه نماینده 
آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی با همدلی کار 
را پیش می برند تا به نتیجه روشن برسند و کار اجرا شود.معاون 
پارلمانــی رییس جمهوری اضافه کرد: این الیحه باید در مجلس 
به گونه ای مورد بررســی قرار گیرد که شورای نگهبان هم آن را 
تایید کند و موضوع اصل ۷۵ هم که بحث مالی است، با هماهنگی 
بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و امیدواریم این روند سریعتر طی 
شود و به سرانجام برسد.حسینی با بیان اینکه دولت به الیحه ای 
که داده اســت پایبند اســت و رییس جمهوری بر ارتقای سطح 
معیشت معلمان تاکید دارد، گفت: اینکه برخی می گویند دولت 
مخالف است، دولت مخالف نیست اما بحث دولت این است که در 
کمیسیون آموزش و مجلس بار مالی این الیحه را طوری افزایش 
ندهند که امکان اجرای آن وجود نداشــته باشد. وی افزود: این 
الیحه باید با دقت بیشتری بررسی شده و افرادی که تحت شمول 

این الیحه قرار می گیرند مشخص شود تا بتوان آن را اجرا کرد.

سردار جاللی: 
حمله به سامانه های سوخت، کار آمریکا و 

رژیم صهیونیستی است
ســردار غالمرضا جاللی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با بیان اینکه 
براساس تحلیل های اطالعاتی حمله ســایبری به سامانه های سوخت از طرف 
یک کشور خارجی و آمریکایی ها و صهیونیســت ها انجام شده است، گفت: اما 
از نظر اطالعات فنی در حال بررســی هســتیم و به صــورت قطعی نمی توانیم 
اظهار نظر کنیم. سردار جاللی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح 
ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل کشــور، بررسی حمله سایبری با هدف 
اختالل در سامانه انتقال سوخت کشــور، راهکارهای کاهش آسیب پذیری در 
برابر حمالت سایبری و بررسی آخرین اقدام های این سازمان برای تامین امنیت 
زیرساخت های ســایبری پرداخت.وی در آغاز با تبریک هفته نکوداشت پدافند 
غیرعامل سال ۱۴۰۰ با شعار »پدافند غیرعامل، ایران پایدار« ، گفت: نخستین 
مدال پدافند غیر عامل این هفته به خانواده شهیدی علی لندی که از نسل شهید 
فهمیده است اهدا می شود.ســرادر جاللی در ادامه به حمله سایبری به سامانه 
های سوخت اشاره کرد و با بیان اینکه این حمله در بخش میان افزار اتفاق افتاد 
که حمله بســیار پیچیده و پاکسازی آن دشوار است، افزود: این حمله به حمله 
ســایبری به راه آهن و بندر شــهید رجایی شبیه است و از نظر ما این حمله به 
طور قطع به وسیله آمریکایی ها و صهیونیست ها انجام شده است.رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور گفت: اگر حمله به سیستم توزیع سوخت در الیه سخت 
افزار اتفاق می افتاد نیاز به نفوذ بود یعنی یا شــرکت سازنده سخت افزار در این 
حمله دخیل بود یا تجهیزاتی باید ســاخته می شد و در سیستم قرار می گرفت.

او ادامه داد: حمله ســایبری به تابلوهای تبلیغاتی نیز با حمله به سیستم توزیع 
سوخت مرتبط بود البته از نظر اتصال فنی مساله در حال بررسی است و تاکنون 
ارتباطی پیدا نکرده ایم.سردار جاللی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است 
عوامل داخلی نیز در این حمله سایبری دخالت داشته باشند؟ گفت: ممکن است 
عوامل داخلی نیز در این حمله ســایبری دخالت داشته باشند که دستگاه های 
امنیتی در حال بررسی هستند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در 
ســه ساعت اولیه پس از حمله به سیستم توزیع سوخت ۳۰ درصد از جایگاه ها 
و ۱۲ ســاعت پس از حملــه ۶۰ درصد از جایگاه ها به خدمت رســانی آفالین 
بازگشــتند.وی با تاکید براینکه در این حمله سایبری یک گل خوردیم اما بازی 
را نباختیم، گفت: حضور هوشــمندانه و تغییر روند صدا و سیما در پرداختن به 
این مســائل و بررســی دقیق و اطالع رسانی به موقع آن به مردم، سرعت عمل 
گروه های فنی و بازگشــت سریع جایگاه های توزیع سوخت به خدمت رسانی و 
برخورد آگاهانه مردم با این مساله موجب شد توطئه دشمنان در ایجاد اغتشاش 
و تجمع مردم خنثی شود.رئیس سازمان پدافند غیر عامل، تهدید، آسیب پذیری، 
مدیریت کاهل و نبود تقســیم کار درست برای هدایت بحران را عوامل بروز این 
نوع حمالت ســایبری اعالم کرد و افزود: در دولت گذشته با عینک سیاسی به 
ســازمان پدافند غیــر عامل نگاه و به جای جدی گرفتــن تهدید آن را تحلیل 
می کردند.سردار جاللی ادامه داد: دولت گذشته می خواست سازمان پدافند غیر 
عامل زیرمجموعه خودش باشــد که بتواند به آن دســتور دهد اما ما در پدافند 
غیر عامل نگاه سیاســی به هیچ دولتی نداریم و منافع مردم برای ما مهم است.

وی تصریح کرد: تداوم کارکرد زیرساخت ها خط قرمز سازمان پدافند غیر عامل 
است زیرا در زندگی مردم اثر می گذارد.رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ادامه 
گفت: برای شــورای عالی فضای مجازی قبلی دستورالعملی برای تنظیم روابط 
دستگاه ها در حوزه جنگ ســایبری تهیه کرده بودیم اما می گفتند جنگ مال 
نظامی هاســت و به ما ارتباطی ندارد.او ادامه داد: سازمان پدافند غیر عامل در 
دولت گذشته آسیب ها و ضعف ها را کشف می کرد و اطالع می داد اما می گفتند 
این اطالعات را به فالن جا اعالم کنید و وقتی پیگیری می کردیم از ما حمایت 
نمی کردند.وی افزود: در گذشــته سازمان پدافند غیر عامل برای حل مشکالت 
و رفع ضعف ها بودجه داشــت و به عنوان نمونــه برخی کارهای فنی در صدا و 
ســیما با بودجه سازمان پدافند غیر عامل انجام شد اما در دولت گذشته بودجه 
عملیاتی این ســازمان صفر شــد و فقط به ما حقوق می دادند که این مساله را 
در مجلس شورای اســالمی مطرح کردیم اما نتوانستیم آن را حل کنیم.سردار 
جاللی گفت: اگر بودجه عملیاتی در اختیار سازمان پدافند غیر عامل نباشد این 
ســازمان فقط به یک مجموعه گفتار درمانی تبدیل می شود.او ادامه داد: اینکه 
مجلس شورای اسالمی برای ما بودجه عملیاتی در نظر نگرفت به دلیل مخالفت 
نماینده دولت گذشــته در کمیسیون تلفیق بودجه بود و مجلس به ما می گفت 
دولت باید این را در الیحه پیــش بینی می کرد زیرا نماینده دولت می تواند در 
کمیسیون تلفیق با طرح نمایندگان مخالفت کند.رئیس سازمان پدافند غیر عامل 
افزود: ما را به شــورای عالی فضای مجازی در دولت گذشته دعوت نمی کردند 
در حالی که عضویت سازمان پدافند غیر عامل در شورای عالی فضای مجازی را 
مجلس شورای اسالمی تصویب و رهبر معظم انقالب اسالمی با آن موافقت کرده 
بودند و ما این مصوبه را به شــورای عالی فضــای مجازی اعالم کردیم اما آن ها 
این مصوبه را به دبیرخانه ابالغ نکردند و ما نتوانســتیم در جلسات شورای عالی 
فضای مجازی شرکت کنیم.وی در ادامه درباره دلیل مخالفت شورای عالی فضای 
مجازی گذشــته با حضور سازمان پدافند غیر عامل در این شورا نیز گفت: آنها 
فقط می گفتند ما مخالف حضور شما هستیم.او ادامه داد: با روی کار آمدن دولت 
جدید شورای عالی فضای مجازی دو جلسه تشکیل داده است که سازمان پدافند 
غیر عامل در هر دو جلسه حضور داشته و برای حل مسائل گفت وگو کرده است.

ســردار جاللی افزود: در دولت گذشته با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 
موضوعات ســاده به توافق نمی رسیدیم و اطالعات را به ما گزارش نمی دادند و 
اجازه نمی دادند در موضوع شــبکه ملی ارتباطات دخالت کنیم و در کل کار ما 
را علیه خود می دانســتند البته در دولت گذشته با وزارت کشور و استانداری ها 
همکاری خوبی داشــتیم.رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ادامه با بیان اینکه 
در چند کشور رشته دانشگاهی حفاظت از زیرساخت ها ایجاد و تدریس می شود، 
گفت: در دولت گذشــته بــا وزیر علوم در این زمینه صحبــت کردیم اما با آن 
مخالفت شد و فقط در دانشگاه دفاع ملی با اصالح یکی از رشته ها از ترم آینده 
در این زمینه دانشجو می پذیریم.سردار جاللی گفت: جنگ سایبری زیرساختی 
آغاز شده است و باید آن را جدی بگیریم و ضعف ها و نقاط آسیب را اصالح کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه پدیده ها در این حوزه به طور کامل جدید است، افزود: 
اگر فهم مشترکی از مساله جنگ سایبری داشته باشیم می توانیم با همیاری راه 
حلی برای آن بیابیم.سردار جاللی ادامه داد: در سیستم توزیع سوخت دوبار در 
ســال گذشته و امسال سامانه را آزمایش کردیم که هر بار سه نقطه ضعف پیدا 
شد که یکی از آنها به روز نبودن سامانه ها و قدیمی بودن آنها بود که این مساله 
را نوشتیم و مکتوب اعالم کردیم، اما اصالحی انجام نشد.رئیس سازمان پدافند 
غیر عامل افزود: ما به قوه قضاییه برای حمایت مراجعه کرده ایم اما قوه قضاییه 
گفت باید در این زمینه قانون وجود داشته باشد.سردار جاللی تصریح کرد: بحث 
قانون را در مجلس گذشته پیگیری کردیم اما به نتیجه نرسید و در این مجلس 
نیز با توجه به اینکه طرح به صحن علنی مجلس آمد اما دوباره از دستور جلسه 
خارج شــد، به ما اعالم کردند مشکل آیین نامه ای داشته است.وی افزود: در آن 
طرح پیش بینی شده است که ترک فعل در زمینه جنگ سایبری و رفع ضعف 

زیرساخت ها در این حوزه جرم است.

با حکم امیر عبداللهیان؛
»رضا نجفی« معاون حقوقی و بین الملل وزارت 

خارجه شد
وزیر امورخارجه کشــورمان طی حکمی معاون جدید حقوقــی و بین المللی وزارت 
امور خارجه را منصوب کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حســین امیر عبداللهیان وزیر 
امورخارجه کشــورمان طی حکمی »رضا نجفی« را به عنــوان معاون حقوقی و بین 
المللی وزارت امور خارجه منصوب کرد.در بخشی از این حکم آمده است: »امید است 
بــا توکل بر خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، در 
تحقق سیاســت ها و راهبردهای دستگاه دیپلماســی بویژه سیاست خارجی متوازن، 
فعال، پویا و هوشــمند و همفکری و تعامل با معاونان، مدیران و کارشناسان محترم 
در انجام وظایف محوله موفق باشید.«گفتنی است، نجفی پیش از این سرپرستی این 
معاونت را عهده دار بود.او که از آزادگان ســرافراز و ایثارگران دفاع مقدس نیز است، 
ســابقه ریاست نمایندگی کشورمان نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین را نیز 

در کارنامه خود دارد.

خطیب زاده:
تا بازگشایی سفارت فاصله داریم

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: توافقات اولیه  در مذاکرات میان ایران و عربستان رد 
و بدل شده است و ما منتظر نهایی شدن آنها هستیم.سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشــورمان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات 
بین ایران و عربستان سعودی گفت: چهار دور از گفتگوها انجام گرفته ولی تماس ها بین 
دو کشور هیچ وقت قطع نشده است.وی ادامه داد: مذاکراتی که در بغداد صورت گرفته 
است یعنی اینکه بنشینیم و گفتگو کنیم، ۴ دور برگزار شده است؛ اما اینکه آیا بین ما و 
دولت عربستان سعودی دائماً پیام ها و تماس ها به صورت مستمر برقرار است؟! بله! این 
اتفاق افتاده است.خطیب زاده با بیان اینکه ما توافقات اولیه را در این گفتگوها داشته ایم، 
گفت: این توافقات رد و بدل شده است و منتظر نهایی شدن آنها هستیم.سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشــورمان در خصوص زمان بازگشایی سفارتخانه های دو کشور نیز گفت: 
هنوز تا بازگشایی سفارتخانه ها در تهران و ریاض یک مقدار فاصله داریم.وی ادامه داد: اما 
اینکه ما بتوانیم این فرآیند را آغاز کنیم، باید بگویم آغاز آن به زودی می تواند انجام شود.

رضایی:
 یکپارچگی دولت با سایر قوا و بخش خصوصی از اولویت های دولت سیزدهم است

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در راســتای پیشــرفت اقتصادی کشور از ایرانیان خارج از کشور دعوت می کنیم تا سرمایه های فکری و مالی خود را وارد ایران کنند.به گزارش 
خبرنگار سیاســی خبرگزاری تســنیم، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مهمترین 
مسئله امروز کشور بحث اقتصاد است.  وی با بیان اینکه دولت در زمینه بهبود معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی برنامه ریزی  مشخصی داشته است، گفت: ما نباید به مدیریت مسائل 
روزمره اکتفا نکنیم، البته مسئله روزمره بسیار مهم است و باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد ولی در عین حال مسائل بلند مدت و بنیادین نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد. 
رضایی خاطرنشان با تاکید بر اینکه ایجاد یکپارچگی میان دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی یکی از اولویت های دولت سیزدهم است، گفت: ما همانطور که در انقالب  و 
دفاع مقدس با یکپارچگی پیروز شدیم،  امروز نیز برای حل مشکالت معیشتی و پیشرفت در حوزه اقتصادی نیازمند یکپارچگی هستیم که این یکپارچگی اول باید از دولت و مجلس 
شروع شود و به مرور به بخش خصوصی نیز تسری داده شود.معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: در این مسیر حتی از ایرانیان خارج از کشور نیز دعوت می کنیم تا سرمایه های 
فکری و مالی خود را وارد ایران کنند چرا که فضا در داخل کشور به سرعت در حال تغییر بوده و همه زیرساخت های الزم برای جهش اقتصادی در حال فراهم شدن است. وی یادآور 
شد: امروز در جلسه مشترکی که با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، درباره مباحث ذکر شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد تا همکاری های این کمیسیون 

با معاونت اقتصادی رئیس جمهور ادامه پیدا کند. 

امیر صباحی فرد:
پدافند هوایی ارتش در منطقه و 

جهان حرف برای گفتن دارد
فرمانده نیروی پدافند هوایــی ارتش گفت: امروز پدافند هوایی 
ارتش با خود باوری و تکیه بر دانش و توان بومی به مرحله ای از 
بالندگی و صالبت رسیده است که در منطقه و جهان حرف برای 
گفتن دارد.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد 
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در ارتباط برخط با فرماندهان 
مناطق و گروه های پدافندی با اشــاره به ذکاوت، هوشــیاری و 
موفقیت چشــمگیر پدافند هوایی ارتش در بکارگیری عملیاتی 
انواع ســامانه های راداری و موشــکی در رزمایش های اخیر این 
نیرو، گفت: امروز پدافند هوایــی ارتش با خود باوری و تکیه بر 
دانش و تــوان بومی به مرحله ای از بالندگی و صالبت رســیده 
اســت که در منطقه و جهان حرف برای گفتن دارد.وی با تاکید 
بــر اینکه در رزمایش های اخیر نیروی پدافند تنها گوشــه ای از 
توانمندی موشــکی این نیرو مورد ارزیابی عملیاتی قرار گرفت، 
خاطر نشان کرد: پدافند هوایی ارتش با وجود اعمال تحریم های 
ظالمانه و ناجوانمردانه بر علیه کشورمان توانسته است در تمامی 
زمینه های راداری، موشــکی، پهپادی و ســایبری رشــد بسیار 
چشمگیر و قابل قبولی داشته باشد.فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش با بیان اینکه امروز تمامی پیشرفت هایی که در زمینه های 
مختلف نظامی، پزشکی، صنعت، هسته ای و… در ایران اسالمی 
به منصه ظهور می رســد برگرفته از تعالیم اســالمی، ارزش ها و 
آرمان های مقدس این مرز و بوم است، تصریح کرد: امروز فرهنگ 
ما می توانیم به »توانستیم« تغییر پیدا کرده است و این مهم برای 

دنیا یک درس است.

شریعتی در تذکر شفاهی؛
سیاست های غلط اقتصادی موجب 

 افزایش محرومیت در تهران 
شده است

نماینده مردم تهران گفت: متاســفانه برخی از سیاست های غلط 
اقتصادی موجب افزایش محرومیت تهران شــده، به نحوی که اثر 
جهادگری ها از بین رفته اســت.به گــزارش خبرنگارمهر، در ادامه 
جلســه علنی دیروز یکشنبه ) ۹ آبان ماه( مجلس شورای اسالمی 
مالک شــریعتی نیاســر در تذکر شــفاهی گفت: متاسفانه برخی 
تصور می کنند اســتان تهران، شهر تهران و حاشیه پایتخت، هیچ 
مشــکل و محرومیتی ندارد! و تصور می کنند که نمایندگان تهران 
نیز اشــرافی به معضالت حوزه انتخابیه خود ندارند، در حالی که 
تهران به ولنجک و سوهانک و نیاوران و لواسان خالصه نمی شود. 
اســتان تهران، بهارستان، مرتضی گرد و اسالمشهر و پیشوا، دولت 
خواه و چهاردانگه نیز دارد.نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: علی رغم اقدامات 
خوبی که در زمینه محرومیت زدایی انجام شــده است، متاسفانه 
برخی از سیاســت های غلط اقتصادی موجب افزایش محرومیت 
شــده، به نحوی که اثر جهادگری ها از بین رفته اســت. برخی از 
مناطق جنوب و حاشــیه تهران از ساخت و ساز غیرمجاز، فقدان 
لوله کشــی آب و گاز و تکمیل تصفیه خانه باقرشهر رنج می برند.

وی تصریح کرد: اســتان تهران از عدم تکمیل زنجیره حمل و نقل 
ریلــی، جاده های ناایمن و ترافیک ســنگین در جاده های اصلی و 
مواصالتــی رنج مــی برد، ما به عنــوان نمایندگان تهــران، ری، 
شمیرانات، اسالمشــهر و پردیس وظیفه داریم معضالت تهران را 
از رئیس جمهور محترم، اســتانداری و شهرداری پیگیری کنیم. 
خوشخبتانه پس از انتخابات ۱۴۰۰، دولت مردمی و شهردار انقالبی 
و اســتاندار جوان گام دومی به کمک مجلس انقالبی آمده اند. در 
یک ماهه اخیر جلسات متعددی با هدایت رئیس مجمع نمایندگان 
استان تهران برای پیگیری مسائل تهران با رئیس جمهور و استاندار 
و شــهردار برگزار شده است که ادامه خواهد یافت.شریعتی گفت: 
اعضای مجمع نمایندگان تهران هم به شــهرداری امیدوار هستند 
و هم به اســتانداری، دولت خوشــبختانه قول داده که بدهی های 
شــهرداری تهران را پرداخت کند تا حمل و نقل ســامان یابد، از 
طرفی استانداری قول داده تا نسبت به حل مسائل اجتماعی و نظیر 
آن اقدام کند. همچنین شــهردار تهران نیز قول داده با همکاری 
نمایندگان و شورای اسالمی شهر چه از طریق فراکسیون مدیریت 
شهری و چه از طریق کمیسیون شوراها مسائل را دنبال و حل کند. 
ما نمایندگان نیز تمامی این مسائل را پیگیری خواهیم کرد تا چهره 

تهران نیز از محرومیت زدوده شود.

تهران - ایرنا - رییس ســازمان عقیدتی 
سیاســی وزارت دفــاع دربــاره اقدامات 
خصمانه دشــمنان قســم خورده نظام 
جمهوری اسالمی ایران در حوزه فرهنگ، 
گفت: دشــمنان در این زمینه و به ویژه 
از طریق فضای مجــازی در تالش برای 
وارونه نشان دادن حقایق و تضعیف نظام 
اسالمی و کارآمدی مســووالن هستند.

به گزارش ایرنــا از روابط عمومی وزارت 
دفاع؛ حجت االســالم و المسلمین سید 
ضیاالدین آقاجانپور در نشست با معاونین، 
مدیــران و کارکنان فرهنگی وزارت دفاع 
گفت: بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی با آن 
شرایط محدود، خفقان و سلطه استبداد، 
در تــالش برای تغییر زیر ســاخت های 
فرهنگی  کشــور از جمله وزارت فرهنگ 
آن زمان برآمدند و حتی به رییس دولت 

موقت پیشــنهاد دادند هدایــت وزارت  
فرهنگ کشور باید توسط روحانیون باشد.

رییس ســازمان عقیدتی سیاسی وزارت 
دفاع یاد آور شــد: حضــرت امام )ره( در 
آن برهه به دنبال پیاده سازی اسالم ناب 
محمدی)ص( و تعمیق باورهای دینی و 
مکتبی در بدنه وزارت فرهنگ بودند؛ البته 
این اقدام رســالت همه علما هم بود که 
از هر فرصتی برای رســاندن پیام الهی و 
جاری و ساری کردن آن در بطن  جامعه 
استفاده کنند.آقاجانپور با بیان اینکه امروز 
به برکت انقالب اسالمی و خون شهیدان، 
فرصت، بســتر و زمینه انجــام کارها و 
اقدامات فرهنگی بیش از هر زمان دیگری 
در نظام اسالمی مهیا است، گفت: انتظار 
می رود متولیان و مســووالن فرهنگی با 
کار چند برابــری و همت مضاعف برنامه 

های تعریف شده در این حوزه را متناسب 
با چارچوب موازین شــرعی و اسالمی و 
تدابیر فرمانده معظم کل قوا با ســرعت 
و کیفیــت هر چه بهتر پیش ببرند.وی با 
یادآوری اینکه امروز دشــمنان در جبهه 
فرهنگی بدون حضور فیزیکی با فناوری 
و تکنولوژی نفوذ کرده و ســعی بر تغییر 
ذائقه خانواده ها می کننــد، تصریح کرد: 
ســبک زندگی  و ترویــج فرهنگ ایرانی 
اســالمی باید به شــیوه ای هنرمندانه و 
صحیح برای خانواده ها تبیین شود.رییس 
ســازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع بر 
تناسب اقدامات فرهنگی متناسب با نیاز 
مخاطبان و خانواده ها تاکید کرد و گفت: 
برنامه های فرهنگی باید پاســخگوی نیاز 
جامعه باشــد و کارکردهای ما در حوزه 
فرهنگ دائماً باید بازنگری و مورد پایش 

قرار گیرند.وی با بیــان اینکه مخاطبین 
و جامعه ما از ســالیق، فرهنگ، ســن، 
تحصیالت و شــرایط متفاوت برخوردار 
هســتند، گفت: به میزان تنوع فرهنگ 
و ســالیق، باید برنامه داشــته باشــیم؛ 
برنامه ای که اثر بخش بــوده و بتواند در 
برابر هجمه های دشمن حرفی برای گفتن 
داشته باشد.آقاجانپور به اقدامات خصمانه 
دشــمنان قســم خورده نظام جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه فرهنگ اشاره کرد 
و گفت: دشمنان در این زمینه و به ویژه 
از طریق فضاهای مجازی در تالش برای  
وارونه نشان دادن حقایق و تضعیف نظام 
اسالمی و کارآمدی مسووالن آن هستند؛ 
بنابراین اساس نقش متولیان فرهنگی به  
عنوان مبــارزاِن در خط مقدم این جبهه 

بسیار اساسی و حائز اهمیت است.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:

دشمنان در جبهه فرهنگی بدون حضور فیزیکی با تکنولوژی نفوذ می کنند

رئیس دســتگاه دیپلماســی گفت: درصــدد تقویت 
بخش های اقتصــادی وزارت خارجه و نمایندگی های 
جمهوری اســالمی ایران در خارج از کشــور برآمده 
ایم.به گزارش خبرگزاری مهر، ســعید محمد مشــاور 
رئیس جمهور و دبیر امور مناطق آزاد تجاری صنعتی 
و ویــژه اقتصــادی با حســین امیرعبداللهیــان وزیر 
امورخارجــه دیدار و گفتگو کرد.محمــد در این دیدار 
که مهــدی صفری معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر 
خارجه نیز حضور داشــت با اشاره به آخرین تحوالت 
و پیشــرفت های مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور 

ظرفیت هــای فــراوان موجود و زمینه های گســترده 
همکاری و سرمایه گذاری در این مناطق را بر شمرد و 
ضمن تشکر از تالش های وزارت امور خارجه خواستار 
مساعدت بیش از پیش وزارت امور خارجه برای ایجاد و 
گسترش همکاری با دیگر کشورها جهت حضور فعال و 
سرمایه گذاری در این مناطق شد.امیرعبداللهیان یکی 
از مهمترین اهداف سیاســت خارجی دولت سیزدهم 
را بســط و گسترش همه جانبه مناســبات اقتصادی 
و تجاری با دیگر کشــورها بویژه کشــورهای همسایه 
دانست و افزود: با توجه به برنامه ارایه شده به مجلس 

شورای اسالمی مبنی بر استفاده از ظرفیت های دستگاه 
دیپلماسی کشور برای ارتقای همکاری های اقتصادی 
با دیگر کشــورها در صدد تقویت بخش های اقتصادی 
وزارت خارجه و نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشور برآمده ایم.وی با اشاره به عالقه مندی 
برخی کشــورها برای ســرمایه گذاری در مناطق آزاد 
تجاری و اقتصادی کشور از جمله ظرفیت های فراوان 
در میان ایرانیان عزیز خارج از کشور بر آمادگی کامل 
وزارت خارجه در تقویت همکاری ها و جذب ســرمایه 

خارجی در مناطق آزاد تاکید کرد.

امیرعبداللهیان:

درصدد تقویت بخش های اقتصادی وزارت خارجه هستیم
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گزیده خبر چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ در اجرا ضد خود عمل کرد و فاصله طبقاتی را افزایش داد؟
سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا  با نیت خیرخواهانه و برای 
جلوگیری از فشار به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر ابالغ شد ولی 
در میدان اجرا کامال برعکــس و ضد خود عمل کرد. مهمترین 
خطای راهبردی در اجرای این سیاست بود که فاصله ی طبقاتی 
شــدیدی بین مردم ایجــاد کرد.به گزارش خبرگزای تســنیم، 
مباحث ارزی یکی از پیچیده ترین چالشهای  اقتصاد ایران را در 
بر می گیرد. لذا در خصوص سیاست ارزی ۴۲۰۰ باید در ابتدا به 
این سوال فربه پاسخ داد که آیا این سیاست ارزی ذاتا معلول به 
دنیا آمد یا بدلیل عدم تزریق واکسن )نظارت کامل( قادر به ادامه 
حیات نشد؟در خصوص توفیق این سیاست ارزی همین قدر باید 
بدانیم که مطابق آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اقالم 
مشــمول مستقیم این سیاست، یعنی نهادهای دامی و کاالهای 
اساســی از اسفند 96 تا تیرماه 1۴۰۰ تنها به میزان 19۰ درصد 
رشــد پیدا کرد. در حالی که تورم اقالم غیر مشول این سیاست،  
افزایش قیمتــی معادل ۴33 درصــد را در اقتصاد ایران تجربه 
نمودند. بعبارت دیگر این سیاست توانست » رشد فزاینده  قیمت 
کاالهای اساسی«،  را به خوبی مهار کند و اگر بخواهیم مصداقی 
در این زمینه بررسی کنیم در بهمن ماه  98 ، شکر زمانی که از 
فهرســت کاالهای ارز ۴۲۰۰ حذف شــد 6۰۰۰ تومان قیمت 
داشــت در حالی که قیمت امروز شکر در بازار به 18۰۰۰ تومان 
رسیده است یعنی رشدی معادل  ۲۰۰ درصد، در حالی که تورم 
نقطه به نقطه شاخص کل طی این  مدت  تنها  9۲ درصد رشد 
کرده بود.یا  اختصاص ۲ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰  برای واردات 
گوشت به شرکت پشــتیبانی امور دام باعث  گردید تا  گوشت 
بزریلی که مورد مصرف برخی از اقشــار مــردم کم درآمد و یا 
پادگان ها را تشکیل می داد به قیمت ۴۲ هزار تومان در اختیار 
متقاضیان آن قرار بگیرد ولی حذف این ارز ۴۲۰۰ باعث شد که 
قیمت این گوشت به 1۰8 هزار تومان افزایش پیدا کند و درپی 
این افزایش قیمت، مصرف گوشــت در ســفره مردم به حداقل 
ممکن کاهش یافت به گونه ای که میانگین مصرف آن در دهک 
اول  به میزان 11۰۰ گرم  در سال رسید.شرکت بازرگانی دولتی 
ایران )جی تی سی( برنج هندی را در بازار 7 هزار تومان و برنج 
تایلندی را کیلویی ۴ هــزار تومان عرضه می کرد که حذف ارز 
۴۲۰۰  باعث گردید قیمت این کاالها  به 3۰ هزارتومان  افزایش 
پیدا  کند.آنالیز قیمت یک کیلو گوشــت مرغ  نشان داد که 15 
قلم در تعیین قیمت این محصول نقش اساســی دارند. یک قلم 
این هزینه ها یعنی هزبنه نهاده های دامی )دان( به تنهایی 57 
درصد قیمت  تمام شده یک کیلو مرغ را تشکیل می دهد که تابع 
نرخ ارز اســت و اگر قرار باشــد که ارز۴۲۰۰  حذف و با نرخ ۲6 
هزارتومــان این نهاده ها تهیه گردد آنوفت  مردم باید مرغ را به 
قیمت  هر کیلــو 7۲ هزارتومان خریــداری نمایند.پس آمار و 
اطالعات فوق  به خوبی نشــان می دهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
به کاالهای اساسی بسیار موثر بوده است و حتی شاید بتوان گفت 
که یکی از بهترین سیاســت های ارزی کشورمان که در تاریخ 
97/1/۲۰ تحــت عنوان اعالمیه شــماره یک بانک مرکزی پا به 
عرصه اقتصاد گذاشــت به روایت بسیاری از کارشناسان  همین 
سیاست ارزی۴۲۰۰  بوده است.البته این سیاست در ابتدا  با نیت 
خیر خواهانه و  برای جلوگیری از فشــار به اقشــار کم درآمد و 
آسیب پذیر  مردم تدوین و ابالغ گردید ولی عمال در میدان اجرا 
کامــال برعکس و ضد خــود عمل کرد. زیرا تصــّور اولیه بر آن 
قرارگرفته بود که بر اساس  این رژیم ارزی می توان به هرکسی 
و به هر میزانی و بابت هر کاالی و در هر زمانی ، ارز ۴۲۰۰ تومانی 

اختصاص داد. نتیجه آن شد که با این نرخ ارز دست بیل ، سنگ 
پا ، غذای گربه و  خیلی از کاالهای دیگر که جز نیازهای اساسی 
مردم نبود وارد کشــور شــود و به دور از چشمان دستگاه های 
نظارتی به نرخ آزاد فروخته و از این ره آورد رانت های  بســیار 
بزرگی را  برای گروه خاصی از جامعه رقم زد و دولت هم نتوانست  
این فرایند را از طریق ســازمان هــای مربوطه مدیریت کند تا 
اطمینان حاصل شــود که  ارز تخصیص یافته به کاالی اساسی 
دقیقا به دســت مصرف کننده نهایی می رسد. دستگیری آقای 
ســیف و دوستانش در این رابطه ، موید این واقعیت تلخ بود.این 
مهمترین خطای راهبردی در اجرای این سیاست بود که فاصله 
ی طبقاتی شدیدی را بین مردم ایجاد کرد و به خوبی نشان داد 
که  مخاطب سیاست حمایتی این  ارز ترجیحی از اول مشخص 
و تعیین نشده بود. وقتی زمان جلوتر رفت، معاون اول دولت قبل 
به خطای خود پی برد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سیاست حمایتی 
تبدیل کرد. منطق سیاست حمایتی این شد که باید مخاطب آن 
دقیقا از قبل مشخص شود. زیرا هدف این سیاست آن بود که بعد 
از جهش ارزی، یک ضربه گیر محکمی برای معیشت مردم ایجاد 
شود تا  کاالهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و 
اقتصاد خانوار سرکار دارند دچار جهش قیمتی وشوک اقتصادی 
نشوند. بدین ترتیب بود که ارز اختصاص یافته به کاالهای اساسی 
در ابتدا به  ۲5 قلم  بعد به 16 قلم  و حاال تبدیل به  7  قلم کاال 
شــده است و در شهریور ماه سال جاری نیز با کمال تاسف قرار 
است که ارز ۴۲۰۰ به صورت کامل حذف گردد.کل مبالغ ارزی 
اختصاص یافته به این سیاســت از فروردین سال 97 تا انتهای 
سال 99  حدود 5۴ میلیارد دالر بوده است که در سال جدید نیز 
8 میلیــارد دالر بعالوه یک و نیم میلیــارد دالر دیگر هم برای 
واکســن کرونا به آن اضافه گردیــد . از مجموع این 6۴ میلیارد 
دالری که به ارز ۴۲۰۰  اختصاص پیدا کرد 5۰ درصد آن به 6۴ 
شــرکت و 8۰ درصد به 56۰ شرکت و 9۰ درصد آن به 1۲65 
شــرکت پرداخت گردید بنابراین همه این مبالغ ســنگین که 
قسمت عمده آن به شرکت های شناسنامه دار پرداخت شده بود، 
می توانست  توسط دستگاه های نظارتی )دو قوه دیگر( در حین 
اجرا مورد ردیابی، ارزیابی و نظارت دقیق قرار گیرد تا هیچ رانت 
و فسادی از اجرای این سیاست موثر در معیشت مردم ، حاصل 

نشود.کلید واژه رانت و کمک به مردم در قالب کارت یارانه  نباید 
اســم رمزی باشد برای حذف این سیاست ارزی باشد، زیرا گفته 
می شود که این ارز  به میزان 6۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد 
کرده است این رقم معادل 11 برابر بودجه عمرانی کشور در سال 
جاری است و بر فرض محال اگر این فساد هم اتفاق افتاده باشد 
پس دستگاه های نظارتی در کشور مشغول چه کاری بودند؟هر 
چند که مجلسیان در بودجه 1۴۰۰ دیگر به دولت اجازه ندادند 
کــه بیــش از 8 میلیارد دالر بــه کاالهای اساســی ارز ۴۲۰۰ 
اختصاص یابد که این مبلغ هم  در شــش ماه سال جاری تماما 
مصرف گردید  ولی با توجه به خشکسالی اخیر  و کاهش شدید  
تولید گندم  و همچنین افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی 
پیش بینی می شود  که تا پایان سال جاری دولت ناچار باشد  8 
میلیارد دالر دیگر به این نوع کاالهای اساسی اختصاص دهد.   اما 
کسانی که مشــکالت  ارزی ۴۲۰۰ را صرفنظر از آن رانت های 
بوجود آمده بزرگ می کنند  و سعی دارند این سیاست تداوم پیدا 
نکند عموما به دو دسته تقسیم می شوند: یکسری از آنها کسانی 
هستند که اطالعات دقیقی از کارکرد این سیاست ندارند و عده 
ای دیگر افرادی هستند که به دنبال منافع خود در این زمینه می 
گردنــد و قصد دارند که دالر ۲6 هزار تومانی را در اقتصاد ایران 
تثبیت نمایند تا از رانت گسترده آن بهره مند شوند. زیرا شوک 
ارزی که از این طریق بوجود می آید باعث رونق بازارهای موازی 
مانند مســکن، خودرو، سکه  وطال  خواهد شد و منافع زیادی را 
بــرای یک گروه خاص ایجاد خواهــد کرد بدون این که فعالیت 
اقتصادی آنها قابل ردیابی و از آنها مالیات گرفته شود.براستی تا 
کنون این سوال برای شما بوجود نیامده است که چرا هیچ وقت 
از رانت های ۲6 هزارتومانی در اقتصاد کشور کسی صحبتی نمی 
کنــد ولی  مدام بر طبل رانت ۴۲۰۰  می کوبند؟ رانت دالر آزاد 
در سال 98  فقط بیش از 36۰ هزار میلیارد تومان به جیب چند 
صادر کننده غیر نفتی یعنی  فوالدی ها پتروشیمی ها و مسی ها  
وارد کــرد یعنی آنها  کاال خود را صادر مــی کردند و دالرهای 
وارداتی را بجای این که در بازار به قیمت  ۴۲۰۰ تومان بفروشند 
آنهــا را  به 15 هــزار تومان به فروش می رســاندند و این مابه 
التفاوت را در قالب تورم از جیب مردم  به جیب خودشان سرازیر 
می کردند اما درمقابل اینها مردمی هم وجود داشته و دارند که 

قرار است با شوک ارزی ایجاد شده توسط گروهی خاص و حذف 
ارز ۴۲۰۰  یــک کیلو گرم مرغ را ، به قیمــت  7۲ هزار تومان 
خریداری نمایند.  مردم در سفره خود به خوبی تجربه کرده اند 
که ارز یکی از متغیر های بسیار کلیدی در تعیین سطح قیمت 
کاالهای مورد احتیاج آنهاست و  به خوبی احساس کرده اند  که 
همبستگی نزدیکی  بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد  چرا که  
با افزایش نرخ ارز  هزینه های تولید کاالهای مورد مصرف آنها هم 
افزایــش پیدا  مــی کند. در پی این افزایــش قیمت ارز،  تولید 
کنندگان مواد اولیه را گران خریداری و به خط تولید می آورند و 
بنابرایــن ناچارند برای بقای خودشــان یعنی تــداوم فعالیت ،  
قیمتهای محصوالت خود را افزایش دهند تا ســودآوری معقول 
خود را حفظ نمایند. در این جاست که مردم تفاوت بین  معنی 
گرانی دولتی و گران فروشی اصناف را احساس می کنند.همان 
طور که گفته شد فارغ از مباحث سیاسی بخش قابل توجهی از 
سیاست ارزی ۴۲۰۰ به هدف خود اثابت کرده است و شاید عده 
ای از منتقدیــن بگوینــد که چرا با وجوداختصــاص این مبالغ 
ســنگین باز هم قیمت کاالهای اساسی افزایش پیدا کرده است  
اما آنها هیچوقت برای ما بازگو نمی کنند که قسمت بزرگی از این 
رشد قیمت کاالهای اساسی در طول این زمان،  به دلیل افزایش 
قیمت جهانی کنجاله، سویا ، جو ، روغن پالم  ، ذرت و .... بود که 
تقریبا  این ارقام دردنیا دو برابر شده است و این  هیچ ارتباطی به 
موفقیت و یا عدم موفقیت سیاست ارز ۴۲۰۰  نداشته است و  اگر 
بخواهم دقیقتر عرض بکنم شاخص قیمت جهانی مواد غذای در 
سال ۲۰۲1 نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد ، ذرت 7۴ 
درصد سویا 3۴ درصد جو 73 درصد افزایش پیدا کرده است.اما 
اخیر نماینــدگان مجلس طرحی را دنبال مــی کنند که  مابه 
التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را  به شکل یارانه به گروه 
های هدفی که در قانون پیش بینی می شــود، پرداخت  نمایند 
آنهم با مکانیزم تحت عنــوان  کارت الکترونیکی یعنی  چیزی 
شــبیه کوپن کاال  که یک روش قدیمی و منســوخ شده ای در 
اقتصاد ایران بوده است. فراموش نکنیم وقتی در خصوص حذف 
ارز کاال های اساسی کشور صحبت می کنیم  باید بدانیم اقتصاد 
در چه وضعیتی قرار گرفته است آمارهای بانک مرکزی حاکی از 
آن است که  تورم 1۲ ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری به 
یک رقم بی سابقه ای در طول تاریخ ایران رسیده است و ما داریم  
تورم بیش از 6۰ درصد و تورم خوراکیها را بیش از  73 درصدی 
تجربه می کنیم و در چنین فضایی اگر بخواهیم شــوک قیمتی 
هم به بازار وارد کنیم به نظر نمایندگان محترم مجلس آیا جمع 
کثیری از مردم ایران  به زیر خط فقر سقوط نمی کنند؟! و آنوقت 
در پــی این تورم شــدید مقدار پول که به حســاب دهک های 
نیازمند واریز می شــود  آیا می تواند قدرت خرید آنها را حفظ و 
ترمیم نماید؟ مگر می شود  تورم  سه رقمی  را  با پرداخت یارانه 
۴۲  هزار تومانی برای مردم  قابل تحمل نمود؟  هر چند که این 
نمایندگان محترم مجلس خیلی هم روشن نمی کنند که منابع 
الزم برای شــارژ این کارت ها را  از کدام محل قرار است تامین 
نمایند؟بنابراین سیاســت ارز ۴۲۰۰ ،  سیاست خوبی بود ولی 
بسیار بد اجرا شد ولی  باید برای حذف  کامل آن از اقتصاد کشور 
سنجیده عمل کرد و میزان تاب آوری اقتصادی مردم را در این 
زمینه و در این برهه خاص از زمان به درســتی محاسبه نمود و 
تمــام ابعاد پیدا و پنهان حذف این سیاســت را در این جراحی 

بزرگ لحاظ نمود.  
 مجید سجادی پناه – مدرس دانشگاه

رئیس قوه قضائیه:
  دستگاه قضا و دولت هفت تپه 

را تنها نمی گذارند
رئیس قوه قضائیه در اهواز در جلســه بررســی آخرین وضعیت پرونده شرکت 
هفت تپه پس از واگذاری به دولت با اشاره به بررسی و مطالعه مشکالت استان 
خوزســتان گفت: احســاس می کنم باید برای حل مشکالت این استان تالش 
مضاعف و ویژه ای انجام شود، زیرا حیف است استانی با این همه ظرفیت مادی 
و معنوی، با این حجم از مشــکالت مواجه باشــد. حجت االسالم غالمحسین 
محســنی اژه ای افزود: بدخواهان تالش می کننــد از کوچک ترین ضعف ها، 
بهترین اســتفاده را ببرند و امروز بر اثر همین ضعف ها، مشکالت و ناهنجاری 
های اجتماعی زیادی در استان خوزســتان به وجود آمده که انسان هم تاسف 
می خورد و هم احساس مسئولیت بیشتری می کند. رئیس قوه قضائیه با بیان 
اینکه مسئله اقتصاد، تولید و حمایت و رونق تولید داخلی مهم ترین مسئله امروز 
اســت که مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته به ویژه در سال های اخیر بر 
آن تاکید فراوان داشته اند، گفت: اگر در عرصه تولید بتوانیم سرآمد شویم، می 
توانیم دشمن را ناامید کنیم و همان طور که در جنگ نظامی و بعد از آن جنگ 
سیاسی پیروز شدیم، در این عرصه نیز دشمن را شکست دهیم. محسنی اژه ای 
با اشــاره به برخی مشکالت ناشی از واگذاری های مسئله دار بنگاه های دولتی 
به بخش خصوصی عنوان کرد: بدون تردید در گذشته اشکاالتی در واگذاری ها 
وجود داشته است. خوشبختانه اکنون آن طور که اعالم شد درباره اداره شرکت 
نیشــکر هفت تپه توافق خوبی حاصل شده است و مشکل خاصی وجود ندارد. 
رئیس قوه قضائیه افزود: از هیئت مدیره و کارگران هفت تپه درخواســت داریم 
برای مدیریت بهتر این شــرکت همه تالش خود را به کار گیرند. اگر شــرکت 
نیشــکر هفت تپه بهتر از گذشته و به نحو احسن اداره شــود، تولید باال برود، 
کشــاورزی رونق یابد، شرکت با توسعه به ســوددهی بیشتر برسد و مشکالت 
حقوقی برای کارگران به وجود نیاید و حاشــیه ایجاد نشود، به عنوان یک نمونه 

موفق مایه افتخار خواهد بود.

نخستین گام عمرانی شهردار ، بازنگری در 
پیاده راه و بازار بزرگ رشت

گیالن_محمدپور؛ شــهردار جدید رشت در نخستین 
گام عمرانــی خود با حضور در محــدوده بازار و پیاده 
راه فرهنگی شــهرداری رشــت ضمن ارزیابی عملکرد 
پروژه های در حال اجرا بر ضرورت بازنگری در معماری 
پیاده  راه و بازار بزرگ رشت با هدف ارتقاء رضایتمندی 

شهروندان تاکید کرد.شهردار جدید رشت در نخستین گام عمرانی خود با حضور 
در محدوده بازار و پیاده راه فرهنگی شــهرداری رشــت ضمن ارزیابی عملکرد 
پروژه های در حال اجرا بر ضــرورت بازنگری در معماری پیاده  راه و بازار بزرگ 
رشــت با هدف ارتقاء رضایتمندی شــهروندان تاکید کرد.به گزارش واحد خبر 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت - سید امیر حسین علوی 
شــهردار رشت به همراه مدیر و معاونین منطقه دو شهرداری رشت در پیاده راه 
فرهنگی شهرداری حضور یافت و ضمن بازدید از پروژه بهسازی بازار و همچنین 
پیاده راه فرهنگی، در جریان روند پیشرفت پروژه های مذکور قرار گرفت.شهردار 
رشــت در حاشــیه بازدید و حضور در محدوده بازار بزرگ و پیاده راه فرهنگی 
شــهرداری رشت پایش و ارزیابی عملکرد پروژه های در حال اجرا را مورد تأکید 
قرار داد و تصریح کرد: بازنگری در نوع معماری و محدوده پیاده  راه و بازار بزرگ 
رشت با هدف ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان و تسهیل در کسب و کار باید 

در دستور کار قرار گیرد.

تشریح فعالیتهای مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان

گیالن_محمدپور؛ همزمان با فرا رسیدن هفته پدافند 
غیر عامل )8الی 1۴ آبان ( فعالیت های مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان برای آمادگی با بحرانها و حوادث 
توسط دکتر قنبرپور سرپرست مدیریت درمان استان 
تشریح شد.دکتر قنبرپور سرپرســت مدیریت درمان 

تامین اجتماعی اســتان گیالن با بیان اینکه جهان امروز در معرض انواع خطر 
های طبیعی و انسانی قرار دارد آمادگی برای مقابله با حوادث و بحرانها را بسیار 
ضروری دانست و اظهار داشت مدیریت درمان تامین اجتماعی استان به عنوان 
یک ســازمان خدمت رسان در امور درمان  برای یک میلیون سیصد هزار بیمه 
شده تامین اجتماعی اســتان نیازمند تمهیدات الزم برای مقابله با بحران ها و 
حوادث در قالب برنامه های پدافند غیر عامل اســت .سرپرست مدیریت درمان 
تامین اجتماعی اســتان گیالن  در تشریح مهمترین فعالتهای انجام گرفته در 
ســطح مراکز درمانی برای مقابله با بحران ها گفت : مدیریت منابع ذخیره آبی 
و ســوخت مراکز درمانی با باالبردن سطح ایمنی در مقابل حوادث و بحرانهای 
احتمالی از قبیل سیل و زلزله ، ارتقاء امنیت اطالعات و اتاق های سرور در کلیه 
مراکز درمانی تحت پوشش از فعالیتهای مهم برای کاهش آسیب پذیری در ارائه 

خدمات درمانی به بیمه شدگان می باشد.

عضو هیئت امنای کمیته امداد مطرح کرد:
ضرورت بهره مندی از ظرفیت عظیم حوزه 

علمیه برای محرومیت زدایی در کشور
عضو هیئت امنای کمیته امداد بر ضرورت بهره مندی 
از ظرفیت عظیم فقاهتی و پژوهشی حوزه های علمیه 
برای محرومیت زدایی و بهبود شیوه های مبارزه با فقر 
در کشــور تأکید کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
کمیته امداد، حمیدرضا ترقی، عضو هیئت امنای کمیته 

امداد که در جمع امدادگران استان قم سخن می گفت، با بیان اینکه هیچ مکتبی 
به اندازه اسالم برای مبارزه با فقر راهکار ارائه نکرده است گفت: کمیته امداد برای 
رفع موانع محرومیت زدایی و بهبود شیوه های مبارزه با فقر باید بیشتر از گذشته 
 از ظرفیت عظیم فقهی، پژوهشــی و تحقیقاتی حوزه های علمیه بهره مند شود.

وی نقش دشمنان اسالم و انقالب در جلوگیری از پیاده شدن اقتصاد اسالمی در 
کشــور را از مسائل عمده افزایش تعداد نیازمندان در کشور برشمرد و گفت: اگر 
در طول این سالها، رهنمودها و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله 
 العالی(، دقیق و کامل اجرا می شــد مردم طعم شیرین عدالت را می چشیدند. 

ترقی عقب ماندگی های فرهنگی و اقتصادی کشور را یادآور شد و اظهار کرد: در 
چهل سال گذشته به دلیل هجمه های همه جانبه دشمنان در همه ابعاد از جمله 
تحمیل جنگ هشت ساله و تحریم های ظالمانه علیه کشور، متاسفانه رفع فقر و 
محرومیت به خوبی میسر نشده که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست.

خانه در کدام مناطق تهران گران شد؟ 
درحالیکه تازه ترین آمار حاکی از کاهش قیمت و تعداد معامالت مسکن در تهران 
طی مهرماه اســت، در این ماه قیمت خانه در 9 منطقه تهران کاهشی و در 13 
منطقه دیگر افزایشی بوده است .به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمارها متوسط 
قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران طی مهرماه به 31 میلیون و 631 هزار 
تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 18.۴ درصد افزایش یافته است.همچنین، تعداد معامالت انجام شده در 
این ماه حدود 5.5 هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است که 
در این بین، بررسی جزئیات متوسط قیمت هر متر خانه و تعداد معامالت انجام 
شــده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می دهد که بیشترین قیمت هر متر 
خانه 69 میلیون و 67۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 15 میلیون و 
1۴۴ هزار تومان در منطقه 18 بوده اســت. عالوه براین، در هفتمین ماه سال در 
مناطق 1 و 18 تهران به ترتیب معادل ۲96 و 1۴6 فقره خانه معامله شده است.  
بررسی تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در مهر نسبت به 
شهریورماه سال جاری بیانگر این است که معادل 13 منطقه از تهران با افزایش 
قیمت مســکن در ماه موردنظر مواجه شده اند که در این بین، به ترتیب مناطق 
۲۲، 16 و 5 بیشترین افزایش قیمت را داشته اند. عالوه براین، مسکن در مهرماه 
سال جاری در 9 منطقه دیگر از تهران نسبت به شهریورماه کاهش قیمت داشته  

که شامل مناطق  3، ۴، 6، 9، 1۰، 11، 1۲، 13، 1۴ می شود.

برخورد قانونی قاطع با واحدهای صنفی 
ناقض پروتکل  های بهداشتی

اتــاق اصناف ایران در اطالعیه ای اعالم کرد:اینک بر عموم جامعه روشــن و 
مبرهن است که هر گونه کوتاهی در رعایت موازین بهداشتی، سالمت جامعه 
را بیشتر به مخاطره می اندازد، لذا طبعا مسئولیت پذیری مضاعف و همت باالتر 
و جدی تری در اجرای پروتکل های بهداشــتی را می طلبد.به همین سبب و 
حسب مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، رعایت دستورالعمل ها و رویه های 
بهداشــتی در صنوف برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از سوی جامعه 
اصناف، امری الزام آور است.با توجه به هشدارهای مقامات بهداشتی مبنی بر 
احتمال بروز موج ششم کرونا و به منظور حفظ سالمت آحاد مردم و خانواده 
محترم اصناف و جلوگیری از خســارات جانی و مالی، بازرسان اتحادیه های 
صنفی به همراه بازرســان سایر دستگاه ها نسبت به برخورد قانونی و عاجل 
با متخلفان به ویژه در صنوف رستوران، اغذیه فروشی، سوپرمارکت و نانوایی 
اقدام خواهند کرد.لذا از تمامــی واحدهای صنفی به ویژه در صنوف مذکور 
انتظار می رود تا با دقت و توجه بیشــتری به اســتفاده از ماسک، شسشوی 
دســت ها و حفظ فاصله اجتماعــی بپردازند و در این راســتا مروج اجرای 
پروتکل های بهداشتی از سوی مشتریان و مراجعان به واحد صنفی خود نیز 

باشند.

یارانه دستمزد  نتایج عملکرد  تازه ترین 
حاکی از آن اســت که از ســال 1398 
تا پایان شــهریور ماه 1۴۰۰ جمعا 51 
هزار و 5۰ نفر از جویندگان کار در این 
طرح ثبت نام کرده  و طی این مدت 3۲ 
هــزار و 55۰ قرارداد کار منعقد شــده 
که بیشترین میزان قراردادها متعلق به 
واحدهــای فعال در بخش خدمات بوده 
اســت.به گزارش  ایســنا، طرح یارانه 
دســتمزد از جمله طرح های اثرگذار در 
حوزه اشتغال به شــمار می رود که بر 
اســاس آن در صورت جذب نیروی کار 
شــغل اولی در واحدهای اقتصادی 3۰ 
درصد مبلغ دستمزد نیروی کار به شکل 
یارانه از طرف دولت به مدت یک سال به 
کارفرمایان پرداخت می شود.کارفرمایانی 
که از فارغ التحصیالن دانشــگاهی در 
واحدهــای خود اســتفاده کنند از 3۰ 
درصد حداقل دستمزد مصوب شورای 
عالی کار بــه عنوان یارانه بهره مند می 
شــوند.طرح پرداخت یارانه دستمزد با 
هدف تحرک  بخشــی به ایجاد اشتغال 
در بنگاه های خرد، کوچک و متوســط 
و همچنین زمینه  ســازی برای اشتغال 
دانش  آموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم 
و باالتر، ارتقاء مهارت و کســب تجربه 
توسط جویندگان کار به خصوص گروه 
شغل  اولی ها از طریق تعامل با نیروهای 
متخصـص و با تـجربه، انتـقال یافـته-

های جـــدید دانش و فـناوری به بنگاه 
اقتصادی بــا ورود نیروی جوان و ارتقاء 
سطح تولید و سرمایه گذاری در بخش-

های تعاونی و خصوصــی تحت  عنوان 
یکی از سیاست های فعال بازار کار تدوین 
شده  است.در مرحله اول اجرا این طرح 
به  عنوان ابزار تشویقی برای جذب نیروی 
کار جدید توسط کارفرمایان بنگاه های 
بخش تعاونی و خصوصی در استان های 
کم برخوردار شــامل اســتانهای ایالم، 
خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، 

کردستان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه 
و بویر احمد و سیستان و بلوچستان در 
سال 1398 با ابالغ دستورالعمل اجرایی 
مربوطــه، عملیاتی شــد.جامعه هدف 
این طــرح، جوانان بیکار جویای کار در 
مناطق محروم و کم برخوردار از اشتغال 
و همچنین بنگاه های اقتصادی رسمی 
فعال در شهرســتان های کم برخوردار از 
اشتغال استانهای مشمول طرح بود. پس 
از اجــرای موفق طرح در مرحله اول، با 
استمرار اجرای آن در مرحله دوم، عالوه 
بر هشت استان محروم قبلی، بنگاه های 
مستقر در اســتان های مرزی و آسیب-
دیده از ســیل نیز موافقت به عمل آمد.

اســتان  های منتخب شامل آذربایجان  
غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، 
و  مازنــدران  گلســتان،  خوزســتان، 
هرمزگان می  شود که طی مکاتبه رسمی 
به استانداران ابالغ شد.طرح یاد شده به  
عنوان ابزار انگیزشــی موثر برای جذب 
نیروی کار جدید توسط کارفرمایان در 
شــرایط رکود یا دوره خروج از رکود و 
همچنین شــیوع کرونا برای پذیرش و 
جذب نیروی کار جدیــد اثرگذار بوده 
اشتغال  معاونت  گزارش  است.تازه ترین 
وزارت کار از عملکــرد طــرح پرداخت 
یارانه دستمزد نشان می دهد که از سال 
1398 تا پایان شهریور ماه 1۴۰۰ جمعا 
51 هزار و 5۰ نفر از جویندگان کار در 
این طرح ثبت نــام کرده اند؛   همچنین 
تعداد واحدهــای متقاضی 8671 واحد 
بــوده و در این مــدت 3۲ هزار و 55۰ 
قرارداد منعقد شــده است.به  طور کلی 

واحدهــای اقتصادی بخــش تعاونی و 
خصوصی مشارکت کننده در 16 استان 
در ایــن طرح تعــداد 8671 بنگاه بوده 
که از این میان، تعــداد 67۴1 بنگاه با 
جذب نیروی کار در چارچوب این طرح 
مورد حمایت قرار گرفته  اند.بررسی تعداد 
قراردادها نشان می  دهد که ۴8 درصد 
از قراردادها در بنگاه هایی با شــخصیت 
حقیقــی و بیش از نیمــی از قراردادها 
معــادل 5۲ درصــد، دربنگاههایــی با 
شخصیت حقوقی منعقد شده است. 91 
درصد قراردادها در بنگاههای خصوصی 
و 9 درصد از قراردادها در بنگاههایی با 
مالکیت تعاونی منعقد شده  است که به 
نظر می رســد با توجه به ســهم حدود 
5 درصدی بخــش تعــاون از اقتصاد، 
مشــارکت 9 درصدی بنگاههای بخش 
تعاونی در این طرح رقم مطلوبی است.

بررسی قراردادهای منعقده حاکی از آن 
است که ۴9 درصد قراردادها متعلق به 
بنگاهها و واحدهایی است که در بخش 
خدمات فعالیت می کنند. بخش صنعت 
با ۴۲ درصد و بخش کشاورزی با 9  به 
ترتیــب در رده های بعدی قــرار دارند. 
متوسط سرانه جذب هر بنگاه در ارتباط 
با جذب نیروی کار شــغل اولی نیز ۴.3 
نیروی کار بوده   اســت.خروجی  سامانه 
یارانه دستمزد وزارت کار نشان می دهد 
که تعداد 3۲ هزار و 55۰ نفر برای مدت 
یک ســال در استان های محروم از اشتغال 
کشــور و همچنین اســتانهای مرزی و 
آســیب  دیده از سیل، جذب بنگاههای 
فعال بخش های خصوصی و تعاونی شده 

 اند کــه به عنوان دســتاورد اصلی این 
طــرح تا این مرحله اســت.از میان این 
تعداد کارجوی جذب شده ۴۲.5 درصد 
دارای تحصیالت دیپلــم، 1۲.8 درصد 
دارای تحصیــالت فوق دیپلــم، 38.6 
درصد دارای تحصیالت کارشناسی و6.1 
درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد 
و باالتر بوده  اند. در طرح یارانه دستمزد، 
مردان 6۲ درصد و زنــان 38 درصد از 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده  
اند.هــدف کمی طرح با توجه به بودجه 
اختصاص داده شــده، ایجــاد 3۰ هزار 
فرصت شغلی بوده اســت که عالوه بر 
آنکه کل تعهد اســتان ها محقق شده، با 
توجه به اقبال نســبتاً خوب کارفرمایان 
از طرح، 3۲ هزار و 55۰ فرصت  شغلی 
در اســتان های هدف طرح ایجاد شــده 
که بر این اســاس میزان تحقق اهداف 
طرح تاکنون به 1۰8 درصد رســیده و 
نمایانگــر کارآمدی طرح و میزان باالی 
اســتقبال بــازار کار از آن بوده اســت.

طرح یارانه دســتمزد بــا هدف کاهش 
هزینه های بکارگماری نیروی کار جدید 
برای کارفرمایان و بــه منظور پایداری 
تولید، حفظ اشتغال، افزایش فرصتهای 
شغلی و حمایت از بنگاههای خصوصی 
و تعاونی به اجــرا درآمده و مناطق کم 
برخوردار از اشتغال و بنگاههای به شدت 
آسیب دیده از ویروس کرونا در اولویت 
اجرای این طرح قرار گرفته اند.داوطلبان 
و جویندگان کار جهت بهره مندی از این 
طرح باید مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر 
داشته باشند و سن آنها از 37 سال تمام 
بیشــتر نباشد؛ شرط ســنی برای زنان 
سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف 
۴5 سال تعیین شده است.وزارت کار در 
دوران کرونا بنگاههای به شدت آسیب 
دیده از ویروس کرونــا و فعال در یکی 
از 1۴ رســته مصوب شده را در اولویت 

اجرای این طرح قرار داد.

بر اساس آخرین گزارش وزارت کار؛

یارانه دستمزد به چه کسانی 
رسید؟
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خط لوله »تاپی« تهدیدی برای ایران است؟گزیده خبر
وزیر امور خارجه ترکمنستان امروز وارد کابل شده تا با مقامات 
طالبان در مورد ادامه فعالیت ها روی خط لوله تاپی )ترکمنستان، 
افغانستان، پاکستان و هندوستان( که انرژی آسیای مرکزی را از 
طریق افغانستان به پاکستان و هند وصل می کند، مذاکره کنند؛ 
موضوعــی که به اعتقاد کارشناســان در صورت تامین امنیت و 
تحقق می تواند زمینه ســاز شــرایط رقابتی برای ایران باشد.به 
گزارش ایسنا، با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان بحث 
خط لوله گاز ترکمنستان - افغانستان - پاکستان - هند، مشهور 
به TAPI بار دیگر مطرح شــده است؛ ساخت بخشی از خط لوله 
گاز تاپی پیش از سقوط کابل به دست طالبان آغاز شده بود، خط 
لوله ای که گاز ترکمنســتان را از خاک افغانستان به پاکستان و 
هند می رساند.قرارداد پروژه میلیاردی تاپی که طرحی مشترک 
بین ترکمنستان، افغانســتان، پاکستان و هند است، ۱۹ تیرماه 
۱۳۹۲ در عشــق آباد امضا شــد و قرار بود احداث آن در سال 
۲۰۱۹ پایان یابد، اما به دالیل امنیتی تاکنون عملی نشده است؛ 
اکنون این طرح روی میز مذاکره قرار گرفته و این ســوال را به 
وجود آورده که اجرای آن موجب شود طرف پاکستانی و هندی 
بــه ادامه همکاری با ایران در موضــوع پروژه خط لوله صلح بی 
میل  شــوند و در این صورت این موضوع به نوعی تهدیدی برای 

ایران به حساب آید.

مشکل تامین امنیت خط لوله تاپی حل نشده است
محمد خطیبی - نماینده ســابق ایران در اوپک در این رابطه به 
ایسنا گفت: بحث این خط لوله تازه نیست و از مدت ها پیش جزو 
یکی از گزینه ها بوده اما مشکل اصلی بحث امنیت این خط لوله 
بوده و این ســوال مطرح است که  چه کسی می خواهد امنیت 
این خط لوله را فراهم کند؟ باتوجه به مسائلی که در افغانستان 

به وجود آمده، هنوز این کشور ناامن است، بنابراین باید بزرگترین 
مشکل و مانع اجرای این طرح را موضوع امنیت عنوان کرد.وی با 
تاکید بر اینکه امنیت انرژی برای کشورهایی که قصد ایجاد این 
خط را دارند، بســیار مهم است و اگر امنیت وجود نداشته باشد، 
مشــکالت باقی خواهد ماند، تصریح کرد: اگر مشخص شود چه 
کســی می خواهد امنیت این خط لوله را فراهم کند، می توان 
در مــورد آن صحبت کرد اما کماکان با توجه به اینکه شــرایط 
افغانستان تثبیت شده نیست، نمی توان نسبت به آن اظهار نظر 
کرد، هرچند که در افغانستان گروه نظامی سرکار آمده اما بحث 

دولت فراگیر است، دولتی که بتواند تمام گروه ها را راضی کند.
این کارشــناس افزود: در مقاطعی از زمان بحث خط لوله تاپی 
جدی می شــود اما در کل تا بحث امنیت حل نشود، اجرای این 
طرح تسریع نمی شــود، تا زمانی که آمریکایی ها در آنجا حضور 
داشــتند، نتوانستند چنین تضمین امنیتی برقرار کنند و سوال 
این اســت که آیا گروهی مانند طالبان می تواند امنیت را برقرار 
کند؟خطیبی با اشــاره به تاثیر این خط لوله بر نافع ایران گفت: 
ما نمی توانیم درباره منافع کشــورهای دیگــر تصمیم بگیریم، 
کشــورهایی که نیاز به گاز دارند، حق دارند که به دنبال تامین 

آن از نزدیک ترین منبع باشند؛ گزینه های متعددی وجود دارد، 
ایران یک منطقه امنی بوده و می تواند به امن ترین روش تامین 
نیاز انرژی کشــورهای مصرف کننده را داشته باشد اما اختیار با 
کشورهاست که چه گزینه ای را انتخاب می کنند.وی با بیان اینکه 
این حق مصرف کنندگان است که گزینه های مختلف را بررسی 
و گزینه ای را که با منافع آن ها ســازگار اســت انتخاب کنند، 
گفــت: ایران و تامین کنندگان دیگری بــرای گاز وجود دارند و 
این مصرف کنندگان هستند که می توانند انتخاب کنند و هزینه 

انتخاب خود را نیز باید بپردازند.

نمی توان از ایران چشم پوشی کرد
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با اشاره به تاثیر این خط در 
نقش ایران در صادرات نفت و گاز آســیای میانــه، اظهار کرد: 
مشــکل گاز در غرب اروپا وجود دارد و موضوع گاز بسیار جدی 
است؛ اینگونه نیست که در همه جا گاز وجود داشته باشد، منابع 
گاز محدود اســت و تا یک زمان خاص می توان تولید داشــت، 
بنابراین از ایران به عنوان بزرگترین منبع نمی توان چشم پوشی 
کرد.خطیبی با بیان اینکه ایران نیز حق دارد که مقاصد صادراتی 
خود را انتخاب کند و گزینه های ایران هم متفاوت است، گفت: 
منابع محدود اســت و مصرف کنندگان بایــد با دقت ارزیابی و 
کشوری که با منافع آن ها سازگار است، را انتخاب کنند. در این 
بین گزینه هایی برای ایران وجود دارد و اگر این مقاصد نشــوند، 
مقاصد دیگری وجود دارد همسایگان ما متقاضی گاز هستند.به 
گفته وی، اگر این رقابت سالم باشد، مشکلی وجود ندارد، اما اگر 
رقابت سالم نباشد، درنهایت مصرف کننده ضرر می کند و هزینه 
انتخاب های سیاســی که معموال هم هزینه های زیادی است را 

متحمل  می شود.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان خبر داد؛
اجرای مرحله نخست هوشمند سازی سامانه 

آبرسانی اصفهان بزرگ
مرحله نخســت طرح هوشمندسازی سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ،با اتکا به 
ظرفیت داخلی و با استفاده از سامانه یکپارچه تله متری شبکه آبرسانی اصفهان 
بزرگ، عملیاتی شد.معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان گفت:با 
اجرای این طرح، تخصیص آب از ســامانه آبرســانی اصفهان بزرگ بهشهرهای 
تحت پوشــش به صورت هوشــمند و عادالنه صورت می گیرد.ناصر اکبری در 
خصوص چگونگــی اجرای این طرح افزود: براســاس داده های هواشناســی، 
وضعیت تقویمی،میزان جمعیت، سرانه مصرف، وضعیت هیدرولیکی شبکه آب 
و توپوگرافی منطقه، تخصیص آب از ســامانه اصفهان بزرگ به شهرهای تحت 
پوشش به صورت عادالنه و هوشمند انجام می شود. وی ادامه داد:  در این طرح 
پــس از در نظر گرفتن  پارامترهای اقلیمی، تقویمی و جمعیتی میزان تقاضای 
آب در هر پهنه تخمین زدهمی شود،ســپس متناسب با منابع آب در دسترس 
و با استفاده از حداکثر ظرفیت هیدرولیکی شبکه، تخصیص آب به هر انشعاب 
از خطــوط انتقال صورت می گیرد.وی به زیر ســاخت هــای الزم برای اجرای 
این پروژه اشــاره و تصریح کرد: این سامانه در محاسبات و تحلیل های خود از 
تمام منابع داده ای برخط و غیر برخط موجود در شــرکت، اعم از اطالعات امور 
مشترکین، سامانه سپتا، اطالعات سامانه ۱۲۲، سامانه تله متری، سامانه پایش 

فشار و شبکه ایستگاه های هواشناسی برخط و ماهواره ای استفاده می کند. 

در بازدید استاندار هرمزگان از تصفیه خانه فاضالب میناب مطرح شد؛ 
پيشرفت 92 درصدي فاز يك تصفيه خانه 

فاضالب ميناب
مدیرعامل آبفا هرمزگان در حاشــیه بازدید اســتاندار 
هرمزگان از تصفیه خانه فاضالب میناب، با اشــاره به 
اینکه این پروژه در ســه فاز براي 7۳هزار نفر جمعیت 
طراحي شده است، از پیشرفت ۹۲ درصدي فاز یک این 
تصفیه خانه خبر داد. »امین قصمي« افزود: ظرفیت فاز 
یک  تصفیه خانه فاضالب میناب 8 هزار و ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز است 
و مجموع  ظرفیت ســه فاز آن ۲۲ هزار و 86۰ مترمکعب فاضالب در شــبانه 
روز مي باشــد. به گفته وي؛ طول شــبکه فاز یک این تصفیه خانه 6۰ کیلومتر 
اســت که تاکنون 4۰ کیلومتر آن اجرا شده و ۲۰ کیلومتر آن باقي مانده است.  
مدیرعامل آبفا استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲ هزار فقره انشعاب فاضالب 
به شبکه فاضالب وصل شده است . وي افزود: فاز یک این پروژه جمعیتي برابر 
تحت پوشش ۳6۰۰۰ نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد. قصمي در ادامه تاکید 
کرد: با جدیت پیگیر هستیم تا مرحله نخست تصفیه خانه را وارد مدار کنیم.بنا 
به گفته وي؛ پســاب تولید شده این تصفیه خانه 8 هزار متر مکعبي، در بخش 

کشاورزي استفاده خواهد شد.

طی هفت ماه ابتدای امسال و در مقایسه با سال گذشته: 
توليد انرژی خالص نيروگاه شهيدسليمی نکا 

بيش از 7 درصد افزايش يافت
نیروگاه شهیدســلیمی نکا در هفت ماه ابتدای امسال 
بالغ بر 6 میلیارد و7۹۳ میلیون و ۳۰5 هزار کیلو وات 
ســاعت  انرژی تولید کرد.مدیرعامل شرکت مدیریت 
تولید برق نکا با اعالم این خبــر افزود: مجموع انرژی 
خالص نیروگاه در هفت ماه ابتدای امســال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 7.۱۲ درصد افزایش داشت.محسن نعمتی با اشاره به 
اینکه در هفت ماه اخیر 7۳ درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و حدود 
۲7 درصد در واحدهای بلوک ســیکل ترکیبی بدست آمده است ابراز داشت: با 
توجه به دشواری و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و بهره برداری واحدهای بخار 
با گذشــت بیش از 4 دهه و واحدهای گازی با بیــش از ۳ دهه کارکرد، بدلیل 
قدمــت و عمر باالی تجهیزات، حفظ آمادگی واحدهای این نیروگاه برای تولید 
پایدار انرژی کار آســانی نیســت و لذا با توجه به نیاز شبکه برق کشور در پیک 
مصرف و علیرغم همه محدودیت های موجود بویژه در شــرایط سخت مقابله با 
ویروس کرونا، تا حد امکان تالش شــد تعمیرات های غیرمترقبه در کوتاه ترین 
زمان ممکن انجام و با همدلی و فعالیت جهادی و شبانه روزی کارکنان نیروگاه، 
تمامی واحدهای نیروگاه جهت تولید پایدار برق در مدار تولید باشند.وی با بیان 
اینکه تعمیرات میاندوره ای واحدهای بخار نیروگاه طبق برنامه و روال ســالیانه 
درحال انجام اســت ادامه داد: درهفت ماه ابتدای امســال 65.۳5 درصد انرژی 
تعهدی ســاالنه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.نیروگاه شهید سلیمی نکا با 4 
واحد بخاری به ظرفیت هرکدام 44۰ مگاوات، دو واحد گازی به ظرفیت هر یک 
۱۳7.6 مگاوات و یک واحد بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱6۰ مگاوات، بیش از 

4 درصد از برق کشور را تامین میکند.               

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل صورت گرفت:
افتتاح دو پروژه آبفا مازندران در راستای 

مقابله با بحران
به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل دستگاه 
بسته بندی آب شرب در ساری و دفتر ستاد فرماندهی 
و انبــار مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل اســتان 
مازندران  به بهره برداری رسید.در این مراسم مهندس 
بهزاد برارزاده مدیر عامل شــرکت ضمن گرامیداشت 
هفته پدافند غیر عامل و تاکید بر آمادگی تمامی تجهیزات و نیروها برای مقابله 
با بحران اظهار داشت: یک دستگاه بسته بندی آب شرب با ظرفیت 5۰۰ بسته 
۱/5 الی 5 لیتر در ســاعت برای مقابله با شــرایط بحرانی در ساری مورد بهره 
برداری قرار گرفت.وی هزینه خرید، نصب و راه اندازی این دستگاه بسته بندی را  
8۰۰  میلیون تومان اعالم کرد و گفت: در شرایط بحرانی مانند سیل،زلزله و ....

که به زیرساختهای آب شرب آسیب می رسد و مردم با چالش مواجه می شوند، 
دستگاه بسته بندی آب در راستای تامین آب آشامیدنی و ارائه خدمات رسانی در 
شرایط بحرانی با رعایت مسائل بهداشتی و کیفی آب کمک شایانی برای مقابله با 
بحران خواهد بود.مهندس برازاده با اشاره به مشخصات این دستگاه بسته بندی 
گفت: دستگاه بسته بندی آب کامال استیل و دارای تجهیزات ضدعفونی رول پلی 
اتیلن با اشعه ماورای  بنفش و تاریخ زن حرارتی جهت درج تاریخ تولید و انقضا 
اســت.گفتنی است در راستای مدیریت بحران از مرکز و نیز نگهداری تجهیزات 
و امکانات مقابله با بحران دفتر ســتاد فرماندهی و انبار مدیریت بحران پدافند 
غیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مازندران  در ساختمان انبار مرکزی 

سورک افتتاح شد.

پیش بینی تحلیلگران
 نفت تا پايان سال خيال 

عقب نشينی ندارد
نظرســنجی رویترز نشان داد قیمت نفت تا پایان امسال تحت تاثیر 
محدود شدن عرضه و قیمت باالتر گاز، نزدیک 8۰ دالر خواهد ماند.

به گزارش ایســنا، در نظرسنجی رویترز از 4۱ تحلیلگر و اقتصاددان 
پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۱ 
به 7۰ دالر و 8۹ سنت می رسد که باالترین پیش بینی برای قیمت 
این سال از آوریل ۲۰۱۹ است. با این حال کمتر از قیمت ۱۰۰ دالر 
است که بعضی از تولیدکنندگان و تحلیلگران پیش بینی کرده اند اما 
نزدیک به میانگین قیمت 6۹ دالر و 5۲ سنت است که نفت از ابتدای 
سال ۲۰۲۱ تاکنون داشته است.پیش بینی می شود میانگین قیمت 
هر بشــکه نفت در سه ماهه چهارم امسال به 8۰ دالر و ۹۲ سنت و 
در سه ماهه نخست سال آینده به 78 دالر و 74 سنت می رسد.متئو 
شروود، اقتصاددان جهانی در واحد اکونومیک اینتلیجنس در این باره 
گفت: عوامــل اصلی تاثیرگذار بر قیمتهای نفت همچنین با کمبود 
انرژی در اروپا و سوئیچ از گاز طبیعی به مشتقات نفت مرتبط خواهند 
بود. بااین حال این وضعیت بحرانی ممکن است از اواسط سال ۲۰۲۲ 
تسهیل شود زیرا آمریکا با تولید نفت بیشتر، واکنش نشان خواهد داد.

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز میانگین قیمت هر بشکه نفت آمریکا 
را 68 دالر و 6۲ سنت پیش بینی کردند که باالترین پیش بینی برای 
قیمت سال ۲۰۲۱ از مارس سال ۲۰۱7 است. میانگین وست تگزاس 
اینترمدیت در سه ماهه جاری به 78 دالر و شش سنت و در سه ماهه 
نخست سال آینده به 75 دالر و 68 سنت می رسد.تحلیلگران برآورد 
می کنند تقاضای جهانی برای ســوخت امسال پنج تا شش میلیون 
بشــکه در روز رشد کند.هر دو شاخص قیمت نفت تحت تاثیر ادامه 
محدودیت عرضه در سراسر جهان و همزمان شدن آن با بهبود تقاضا 
به سطح پیش از شیوع پاندمی کووید، در باالترین رکورد چند سال 
اخیر معامله می شوند. احیای تقاضا افزایش قیمتهای زغال سنگ و 
گاز طبیعی را هم به دنبال داشته است.با وجود محدودیتهای عرضه، 
تحلیلگران درباره این که آیا اوپک پالس برنامه افزایش تدریجی تولید 
به میزان ماهانه 4۰۰ هزار بشکه در روز را تغییر خواهد کرد، اختالف 
نظر دارند. جان پِزی، رییس شــرکت استراتاس ادوایزرز اظهار کرد: 
اوپک پالس از قیمت حدود 8۰ دالر راضی است و این گروه وضعیت 
بــازار را رصد کرده و زمانی که ایجاب کند، به عرضه اضافه می کند 
زیرا نمی خواهد قیمتها افزایش پیدا کند یا سهم بازارشان را از دست 
دهند.بر اساس گزارش رویترز، ظهور واریانتهای بیشتر کووید، توافق 
هسته ای ایران و واکنش بانکهای مرکزی به تورم رو به رشد که تحت 
تاثیر افزایش قیمتهای انرژی بوده است، عوامل تاثیرگذار مهمی در 

ماه های آینده خواهند بود.

استفاده از انرژی سبز در صنايع هند 
اجباری می شود

هند تغییراتی را در قوانین پیشــنهاد کرده که اســتفاده از سهم 
حداقلی انرژی ســبز در مصرف برق واحدهای صنعتی را اجباری 
می کند.به گزارش ایســنا، دولت هنــد در بیانیه ای اعالم کرد این 
پیشنهاد که در راستای فاصله گرفتن از سوختهای فسیلی و مبارزه 
با تغییرات اقلیمی مطرح شده است، در کنار تجویز مصرف حداقلی 
انرژی تجدیدپذیر برای واحدهای صنعتی، توسعه بازار کربن در این 
کشــور را تسهیل خواهد کرد.وزارت نیروی هند در بیانیه ای اعالم 
کرد هدف باال بردن تقاضا برای انرژی تجدیدپذیر در بخشهای کاربر 
نهایی مانند صنعت، ساختمان سازی، حمل و نقل و بخشهای دیگر 
است. این امر می تواند استفاده از هیدروژن سبز به عنوان جایگزینی 
برای سوختهای فسیلی موجود را تسهیل کند. گواهی های ذخیره 
کربن هم داده خواهد شد تا شرکتها را تشویق کند به سمت منابع 
انرژی پاک بروند. با این حال این بیانیه حداقل درصد اســتفاده که 
دولت قصد دارد اجباری کند را مشــخص نکرده اســت.تغییرات 
پیشنهاد شــده حرکت نارندرا مودی، نخست وزیر هند در عرصه 
سبز را درست پیش از گردهمایی سران جهان در کنفرانس اقلیمی 

COP۲6 گالسکو اسکاتلند بارز می کند. 

عضو انجمن سی.ان.جی در گفت وگو با ایرنا مطرح کرد:
 افزايش ۳۰ درصدی مصرف CNG بعد از حمله سايبری 

به سامانه سوخت
عضو انجمن ســی.ان.جی با اشاره به اینکه مصرف ســی. ان. جی )CNG - گاز طبیعی فشرده( همزمان با 
اختالل در سامانه هوشمند سوخت، ۳۰ درصد افزایش داشته است، گفت: جایگاه های سی. ان. جی به سامانه 
هوشمند سوخت متصل نیستند و به همین دلیل در عرضه این نوع سوخت، مشکلی پیش نیامد.»محسن 
جوهری« دیروز )یکشــنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان بعد از حمله سایبری به سامانه 
هوشمند سوخت، مصرف سی. ان. جی افزایش پیدا کرد، افزود: این افزایش مصرف به طور میانگین حدود 
۳۰ درصد بوده، اما در برخی نقاط افزایش مصرف تا 5۰ درصد نیز به ثبت رسیده است.وی ادامه داد: افزایش 
مصرف ســی. ان. جی و تداوم فعالیت در این جایگاه ها باعث شد تا روند سوخت رسانی در کشور با مشکل 
کمتری مواجه باشــد.جوهری به موضوع هوشمندسازی در جایگاه های سی. ان. جی اشاره کرد و گفت: در 
سال ۹7 و به موجب مصوبه هیات وزیران هوشمندسازی جایگاه های سی. ان. جی در دستور کار قرار گرفت. 
این طرح که به منظور ایمن کردن خودروهای گازســوز مصوب شده بود، به مرور زوایای دیگری پیدا کرد 
که در صورت اجرایی شدن آن، این حمله سایبری می توانست برای جایگاه های سی. ان. جی نیز مشکل ساز 
شود.وی با بیان اینکه اگر سامانه ای مانند سامانه هوشمند سوخت برای عرضه سی. ان. جی کشور ایجاد شده 
بود، احتمال بروز مشکل برای عرضه سی. ان. جی نیز به وجود می آمد، افزود: این در حالی است که توزیع 
ســی. ان. جی در کشور بدون اختالل ادامه داشت و مصرف این سوخت ۳۰ درصد باال رفت.یک کارشناس 
صنعت سی. ان. جی ادامه داد: فرسوده بودن این سامانه یکی از دالیل موفق بودن حمله سایبری به سامانه 
هوشــمند سوخت است. سامانه ای که در سال های گذشــته رسیدگی کافی و الزم برای آن صورت نگرفته 
بود.به گفته جوهری، با توجه به مشــکالت پیش رو برای ســامانه هوشمند ســی. ان. جی، به جای اجرای 
سیســتمی مانند پمپ بنزین ها، می توان دارندگان خودروهای گازسوز را تشویق به معاینه فنی های منظم 
کرد تا ایمنی افزایش پیدا کند و در عین حال از بروز مشکلی مانند بنزین جلوگیری شود.وی تاکید کرد: با 
کاهش میزان ابتال به کرونا و افزایش واکسیناسیون، مصرف بنزین در کشور بیشتر می شود که می تواند در 
صــادرات بنزین اختالل ایجاد کند. از همین رو، بهترین راه کنترل مصرف بنزین، جایگزینی آن با مصرف 
سی. ان. جی است.به گزارش ایرنا، حمله سایبری به سامانه سوخت گیری در پمپ بنزین ها در روز سه شنبه 
) 4 آبان( باعث ایجاد اختالل و وقفه در عرضه ســوخت در پمپ بنزین های کشــور شد، اما از عصر روز سه 
شنبه فعالیت پمپ بنزین ها به تدریج در کشور از سرگرفته شد. جزئیات این حمله سایبری و منشاء آن نیز 

در دست بررسی است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مطرح کرد:
اتصال ۳۱۰۰ پمپ بنزين به سامانه 

هوشمند سوخت در کشور
تهــران- ایرنــا- ســخنگوی 
پخــش  ملــی  شــرکت 
فرآورده هــای نفتــی ایــران 
گفت: تاکنون سه هزار و ۱۰۰ 
بنزین در سراسر کشور  پمپ 
به ســامانه هوشمند سوخت 
متصل شــده و امکان دریافت 
بنزین یارانه ای با کارت سوخت در آنها فراهم است.»فاطمه کاهی« 
دیروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به 
اینکه ۳ هزار و ۱۰۰ پمپ بنزین در کشور )ساعت ۱۱ یکشنبه ۹ 
آبان( به سامانه هوشمند سوخت متصل شده اند، افزود: همچنین 
۹۰۰ جایگاه در کشور، فقط امکان عرضه بنزین آزاد را دارند. وی با 
تاکید بر اینکه حدود 8۰ درصد از جایگاه های فعال، بنزین یارانه ای 
عرضه می کنند، گفت: امیدواریم تا پایان امروز تمامی جایگاه های 
ســوخت به سامانه هوشمند متصل شوند و امکان دریافت بنزین 
با کارت های ســوخت فراهم باشد. سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی تعداد جایگاه های متصل به ســامانه هوشمند 
ســوخت در تهران را ۲4۰ جایگاه عنوان کــرد و ادامه داد: ۱۲۰ 
جایگاه نیز در تهران بنزین را با نرخ آزاد عرضه می کنند. به گزارش 
ایرنا، حمله سایبری به سامانه سوخت گیری در پمپ بنزین ها در 
روز ســه شــنبه ) 4 آبان( باعث ایجاد اختالل و وقفه در عرضه 
سوخت در پمپ بنزین های کشور شد و با تالش کارشناسان حوزه 
مجازی پس از اطالع از این حمله ســایبری، عصر روز سه شنبه 
فعالیت تعدادی از پمپ بنزین ها در کشــور آغاز شد. جزئیات این 

حمله سایبری و منشاء آن نیز در دست بررسی است.
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گزیده خبر در سال99

افزایش ٤٧٥ درصدی قیمت 
کاال های وارد اتی 

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت کاال های وارد اتی مبتنی بر داده  های ریالی در سال٩٩ نسبت به 
ســال قبل، ٤٧٥,١درصد اســت که در مقایسه با تورم سال٩٨ )برابر با ٣٠٤.٥درصد( حدود ١٧٠.٦واحد درصد افزایش داشته است. به 
گزارش ایلنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت کاال های وارد اتی مبتنی بر داده  های ریالی در سال٩٩ 
نســبت به سال قبل، ٤٧٥,١درصد است که در مقایسه با تورم سال٩٨ )برابر با ٣٠٤.٥درصد( حدود ١٧٠.٦واحد درصد افزایش داشته 
است.همچنین تغییرات شاخص قیمت کاال های وارد اتی مبتنی بر داده  های دالری نیز در سال٩٩ نسبت به سال قبل، ٣٩.٥درصد است 
که در مقایسه با تورم سال٩٨ )برابر با ٣١.١درصد( حدود ٨.٤واحد درصد افزایش یافته است.کمترین نرخ تورم ساالنه در بخش ریالی 
مربوط به گروه »چوب و اشــیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و... « با ٧,٩ درصد و بیشــترین نرخ مربوط به گروه »محصوالت صنایع 
شیمیایی بالغ بر ٥٥٤.٢درصد است.همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه »پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از 

این مواد و ...« ٣.٠- درصد می باشد.

 احیا و فعال سازی محدوده های
 معدنی لیتیم

مدیــر اجرایی طرح احیا و فعال ســازی معادن کوچک مقیــاس از احیا و 
فعال ســازی محدوده های معدنی لیتیم خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سید رضا عظیمی با بیان این مطلب 
گفت: پس از هماهنگی الزم در جلســه های حضوری با سرمایه گذار چینی 
و دارنده مجوز محدوده لیتیم، بازدید توســط ســرمایه گذار و سرمایه پذیر 
بخش خصوصی به همراه کارشناسان طرح احیاءِ، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس از یک محدوده اکتشافی لیتیم استان همدان صورت گرفت.

مدیر اجرایی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس در ادامه افزود: 
با حضور نمایندگان طرفین از محدوده مذکور نمونه برداری های الزم صورت 
گرفت و از آنجائیکه سرمایه گذار بخش خصوصی از کشور چین می باشد و 
تامین تجهیزات و دانش فنی را تامین خواهد نمود،  پس از انجام آنالیز نمونه 
ها در آن کشــور )به دلیل حساســیت در دقت آنالیز و استفاده از تجربیات 
آنها در فرآوری لیتیم( در خصوص نحوه ســرمایه گذاری و مشارکت بررسی 
و تصمیم گیری نهایی اقدام خواهد کرد.وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
در کشور دو محدوده اکتشــافی در استان همدان و پنج محدوده در استان 
خراســان رضوی وجود دارد، که شــامل سه محدوده اکتشــافی فعال و دو 
محدوده اکتشــافی مزایده ای می باشد.عظیمی هدف از این اقدام را حضور 

مجموعه ای با تجربه در زمینه فرآوری لیتیم عنوان کرد .

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم اکتشاف 
معدنی، توسط مدیر عامل چادرملو

  مهنــدس ناصر تقی زاده مدیر عامــل چادرملو در 
هشــتمین کنفرانس بین المللی اســتیل پرایس با 
اشــاره به ضرورت سرمایه گذاری در امر اکتشاف که 
اولویت اول تو سعه این صنعت است پیشنهاد داد تا 
کنسرسیومی مشــترک از واحدهای بزرگ معدنی و 

صنعت فوالد تشکیل شود تا در این زمینه حرکتی جدی و موثر صورت پذیرد.      
مدیر عامل چادرملو همچنین بر  اهمیت توجه به توســعه پایدار و توجه به 
آمایش سرزمین تاکید کرد گفت : اصول اخالقی، دینی و انسانی به ما تکلیف 
می کند به مناطق حوزه فعالیت خود نیز توجه کنیم و فقط به فکر درآمد زایی 
نباشــیم.   وی همچنین همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی را از مهمترین 

شاخص ها بهره گیری از فناوری های نوین در این صنعت عنوان کرد.

حضور شرکت سنگ آهن گهرزمین:
در دهمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای 

سرمایه گذاری
حضور شــرکت ســنگ آهن گهرزمین در دهمین نمایشــگاه بین المللی 
فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران و سومین نمایشگاه 
سنگ ها و کانی ها، صنایع و تجهیزات وابسته دهمین نمایشگاه بین المللی 
فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران و سومین نمایشگاه 
ســنگ ها و کانی ها، صنایع و تجهیزات وابسته با حضور شرکت سنگ آهن 
گهرزمین از ١١ آبان ماه آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت سنگ آهن گهرزمین، دهمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه 
گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران و سومین نمایشگاه سنگ ها و کانی 
ها، صنایع و تجهیزات وابسته از ١١ آبان ماه لغایت ١٣ آبان ماه سال جاری 
در مصالی امام خمینی) ره( شبستان با حضور شرکت سنگ آهن گهرزمین 
و  جمعی از شــرکت های معدنی و صنعتی برگزار خواهد شد. از همه فعاالن 
صنعت و معدن و عالقمندان دعوت می شــود از غرفه شــرکت سنگ آهن 
گهرزمین در این نمایشگاه ، مستقر در سالن B غرفه B٤١a دیدن فرمایند.

ازدید سفیر جمهوري صربستان از نمایشگاه 
صنعت ساختمان اصفهان 

 دراگان تودوروویــچ )Dragan Todorovic( در 
ســفر به اصفهان ضمن بازدید از بیست و چهارمین 
نمایشــگاه تخصصــی جامع صنعت ســاختمان، با 
مدیرعامل نمایشــگاه اصفهان نیز دیــدار و گفتگو 
کرد. سفیر جمهوری صربستان در این بازدید گفت: 

از مدت ها پیش به دنبال بازدید یکی از نمایشــگاه های خوب اصفهان بودم؛ 
خوشــحالم که امروز شرایط بازدید از نمایشگاه اصفهان ایجاد شد. وی تاکید 
کرد: نمایشگاه اصفهان بستر بسیار مناسبی برای توسعه همکاری  های ایران 
و صربســتان ایجاد خواهد کرد.  تودوروویچ تاکید کرد: به دنبال ایجاد ارتباط 
شــهرهای ایران با شــهرهای صربستان هســتیم. تهران، اصفهان و همدان 
می توانند آغاز کننده این راه باشــند. علی یارمحمدیان، مدیرعامل نمایشگاه 
اصفهان نیز در این بازدید گفت: امیدواریم با رفع موانع موجود، ارتباط ایران 
و صربستان بهتر از قبل شود. وی تاکید کرد: خوشحالیم که نمایشگاه اصفهان 

آغازگر فصل جدید ارتباطات تجاری ایران و صربستان خواهد بود. 

به همراه رییس سازمان نظام مهندسی معدن کشور صورت گرفت؛
بازید روسای سازمان نظام مهندسی معدن 

۱۹ استان از مجتمع معدنی مهدی آباد
رئیس سازمان نظام مهندســی معدن کشور همراه 
با روسای ســازمان نظام مهندسی معدن ١٩ استان 
کشور از مجتمع معدن سرب و روی و باریت مهدی 
آباد بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو تقی 
نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور به 

همراه روسا ســازمان های نظام مهندسی ١٩ استان روز گذشته از مجتمع 
معدنی ســرب و روی و باریت مهدی آباد بازدید کرد.در ابتدا این گروه طی 
یک بازدید میدانی که توسط محسن حاجی قاسمی، رئیس معدن، اکتشاف 
و فرآوری مجتمع صورت پذیرفت در جریان وضعیت و میزان پیشرفت پروژه 
قرار گرفتند و در ادامه وضعیت کلی طرح توسط مهندس حمیدرضا حمایت 
سرپرست مجتمع سرب و روی مهدی آباد ارائه شد.معدن سرب و روی مهدی 
آباد واقع در اســتان یزد از بزرگترین معادن ســرب و روی جهان است که با 
احداث کارخانه های ســرب و روی در این مجتمع نزدیک به ٢٫٥ درصد فلز 
روی جهان تولید خواهد کرد. در حال حاضر فاز نخست احداث کارخانجات 
فرآوری بیش از ٦٥ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مقرر است مطابق برنامه 

در سال ١٤٠١ به بهره برداری برسد.

- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه توســعه زنجیره پایین دســتی و ایجاد 
ارزش افزوده در طرح های جدید صنعت فوالد اجرا می شــود، گفت: تولید ســالیانه شمش 
فوالد از مرز ٣٠ میلیون تن گذشــته اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا »وجیه اهلل 
جعفری« دیروز )یکشنبه( در هشتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس در هتل المپیک 
تهران، افزود: ظرفیت نصب شده شمش فوالد از مرز ٤٠ میلیون تن گذشته است.وی بیان 
داشــت: در ٦ ماهه نخست امسال رشــد صادرات در زنجیره فوالد به پنج میلیون و ٨٠٠ 
هزار تن را شاهد بودیم اما تداوم و استمرار آن نیازمند برنامه ریزی های بعدی است.رئیس 
هیات عامل ایمیدرو خاطرنشــان کرد: امــروز در زنجیره فوالد حدود ٣٦ میلیون تن آهن 
اسفنجی، ٦٦ میلیون و ٧٠٠ هزار تن گندله و ٦٢ میلیون و ٧٠٠ هزار تن کنسانتره ظرفیت 
نصب شــده وجود دارد، اما در عین حال با مشــکالتی در تامین مواد اولیه مواجه هستیم.

معاون وزیر صنعت گفت: پیش بینی می شود در سال ٢٠٥٠ تقاضای فوالد در جهان به ٢ 
میلیارد و ٦٦٩ میلیون تن برسد.وی ادامه داد: امسال برای سومین سال متوالی ایران موفق 
به کســب رتبه ١٠ کشور برتر تولیدکننده فوالد جهان شده و در این راستا باید در جهت 
بهبود کیفی محصول و افزایش بهره وری تالش کنیم.جعفری خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شود ظرفیت ٥٥ میلیون تن شمش فوالدی در افق ١٤٠٤ محقق شود که تا امروز ٤٠ 
میلیون تن آن محقق شده و هفت میلیون تن دیگر در سال جاری به بهره برداری خواهد 
رسید.وی یادآور شد: تا امروز بیش از ٢١ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دالر در کل زنجیره فوالد 

سرمایه گذاری شده که ١٩ میلیون دالر آن نصب شده است.این مقام مسئول در ادامه به 
چند گلوگاه و مشــکل اصلی در زنجیره فوالد از جمله تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: 
حدود ٢ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تن ذخیره قطعی در کشور وجود دارد و در سال های اخیر 
حدود یک میلیارد تن دیگر به این ذخایر اضافه شده است، اما با نگاه توسعه ای، این میزان 
ذخیره پاسخگوی نیازها در بلندمدت نخواهد بود و بر این اساس نیازمند توسعه اکتشافات 
هستیم.جعفری یادآور شد:  به منظور افزایش ذخایر جدید باید به سمت معادن زیرزمینی 
و توسعه اکتشاف در عمق برویم و در این راستا سرمایه گذاری در معادن خارج از کشور و 
توسعه فناوری های جدید نیاز است.وی، چالش دوم در این حوزه را توسعه زیرساخت های 
برق، آب، گاز، حمل و نقل جاده ای و ریلی برشمرد و گفت: در این روستا سه شرکت بزرگ 
گل گهر ســیرجان، مس سرچشمه و چادرملو نخستین طرح انتقال آب را اجرایی کردند و 
سه طرح دیگر نیز توسط شرکت های فوالدی در حال اجرا است.معاون وزیر صنعت معدن 
و تجارت همچنین برق مورد نیاز در صنعت فوالد را بین هشت تا ٩ هزار مگاوات برشمرد 
که اکنون ٦ هزار مگاوات در حال مصرف است و برای طرح های توسعه این نیز نیازمند ١٢ 
هزار و ٥٠٠ مگاوات دیگر هستیم.وی خاطرنشان کرد: به منظور توسعه زیرساخت های برق، 
تولید ١٠ هزار مگاوات قرارداد با شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی وزارت نیرو 
در حال انعقاد است.رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: در زنجیره فوالد برای تأمین خوراک 

شرکت های فوالدی و همچنین سوخت رسانی، نیازمند گاز هستیم.

توافق آمریکا و اتحادیه اروپا برای حذف 
تعرفه های دوران ترامپ

آمریــکا و اتحادیه اروپا به توافق برای حل اختالف بلندمدت بر ســر 
تعرفه های واشنگتن روی واردات فوالد و آلومینیوم این منطقه نزدیک 
شــده اند.به گزارش ایســنا، منابع آگاه که مایل نبودند نامشان فاش 
شــود، اعالم کرد مذاکره کنندگان آماده رســیدن به توافقی هستند 
که احتماال تا پایان هفته اعالم می شــود. دو طرف تالش می کنند 
پیش از اول دسامبر که قرار است تعرفه های اروپایی دو برابر شود، به 
توافق برسند.این اختالف در سال ٢٠١٨ پس از آن آغاز شد که دونالد 
ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا با استناد به ریسکهای متوجه امنیت 
ملی، تعرفه هایی روی واردات فوالد و آلومینیوم از اروپا، آسیا و نقاط 
دیگر وضع کرد. اتحادیه اروپا متعاقبا تالفی کرد و محصوالت آمریکایی 
شامل موتورسیکلتهای هارلی دیویدسون، جینهای لوی اشتراوس و 
ویســکی بوربون را هدف گرفت.بر اساس گزارش بلومبرگ، آمریکا و 
اتحادیه اروپا ســرگرم مذاکره درباره یک سیستم سهمیه نرخ تعرفه 
هســتند که اجازه می دهد کشورها مقادیر مشخصی از یک محصول 
را با نرخ تعرفه پایینتر به کشــورهای دیگر صــادر کنند اما صادرات 
باالتر از سقف تعیین شده مشمول تعرفه های باالتر می شود.سه منبع 
آگاه به رویترز اظهار کردند که جزییات این توافق همچنان در دست 
بررسی است و به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه می دهد تحت سیستم 
سهمیه نرخ تعرفه، ساالنه ٣.٣ میلیون تن فوالد بدون تعرفه به آمریکا 
صــادر کنند. یکی از این منابع آگاه گفــت: توافق روی فوالد حاصل 
شــده و بزودی اعالم خواهد شد.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به 
دنبــال ترمیم روابط با متحدان اروپایی اســت و در عین حال دنباله 
روی سیاست دوران ریاست جمهوری ترامپ برای مقابله با شیوه های 
اقتصادی دولت چین است که به رشد بیش از حد ظرفیت فوالدسازی 
و سرازیر شدن آن به بازار جهانی منتهی شد.یک منبع آگاه گفت:ماریو 
دراگی، نخست وزیر ایتالیا در دیدار روز جمعه با بایدن که در حاشیه 
نشست ســران گروه جی ٢٠ در رم برگزار شد، ضرورت حل مسائل 
تجاری را مطرح کرد. این توافق ممکن است قیمت فوالد آمریکا را که 
به بیش از ١٩٠٠ دالر در هر تن رسیده است، پایین بیاورد. صنعت این 
کشور قادر به پاسخگویی به افزایش تقاضا پس از تعطیلیهای مربوط 
به محدودیتهای کرونایی نیست و این امر به افزایش تورم قیمت برای 
محصوالت تولید شده در آمریکا از جمله خودرو منجر شده است.حجم 
فوالد باالی ٣.٣ میلیون تن مشمول تعرفه می شود اما وضعیت بدون 
تعرفه شــامل حدود یک میلیون تن محصوالت فوالدی اتحادیه اروپا 
می شود که پیش از این استثنای تعرفه ای وزارت بازرگانی آمریکا را 

دریافت کرده بودند.

 نرخ تورم تولیدکننده به ۱,٤٥
 درصد رسید

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ )تورم ساالنه( به ٤٥,١ 
درصد رسید که نســبت به همین اطالع در فصل قبل )٤٢.٠( ٣.١ 
واحد درصد افزایش نشــان می  دهد. به گــزارش ایلنا از مرکز آمار 
ایران، تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات کل 
کشور نســبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابستان ١٤٠٠ 
به ١١,١ درصد رسید که در مقــایسه با همین اطالع در فصل قبل 
)١١.٢( ٠.١ واحــــد درصد کاهش دارد. کمتـــرین تورم فصلــی 
به ترتیب مربوط به بخش های« آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب 
و فعـــــالیت های تصفیه« )٣.٠ درصد( و »اطالعــات و ارتباطات« 
)٤.٢ درصد( می باشــد. بیشــترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط 
به »فعالیت های مربوط به ســالمت انســان و مددکاری اجتماعی« 
)١٧.٨( و »فعالیت های خدماتی مربــوط به تأمین جا و غذا« )١٦.٣ 
درصد( است.تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
کل کشــور نسبت به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل تابستان ١٤٠٠ به ٤٧,٨ درصد رسیــــد که در مقایسه با 
همیــــن اطالع در فصل قبل )٤٨.٧( ٠.٩ واحـــد درصد کاهش 
داشته است. به عبــــارتی، میــانگین قیمت دریافتی توسط ارائه  
دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشــان در داخل کشــور، در 
فصل تابستان ١٤٠٠  نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩،  ٤٧.٨ درصد 
افزایــش دارد. در بخش های خدمات کمترین نرخ به ترتیب مربوط 
به بخش »اطالعــات و ارتباطات« )٢٣.٥ درصــد( و »فعالیت های 
امالک و مســتغالت« )٢٤.٨( و بیشــترین نرخ به ترتیب مربوط به 
بخش »فعالیت  های خدماتی مربوط بــه تأمین جا و غذا » )٨٧.١ 
درصد( و » فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی« )٧٧.١( می باشد.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ )تورم ساالنه( به ٤٥,١ 
درصد رسید که نســبت به همین اطالع در فصل قبل )٤٢.٠( ٣.١ 
واحد درصد افزایش نشان می  دهد. در فصل مورد بررسی، در میان 
بخش های خدمات در کشور، کمترین تورم ساالنه مربوط به بخش 
»آب رســانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه » )١٢.٧ 
درصد( و بیشترین آن مربوط به بخش »فعالیت  های خدماتی مربوط 

به تأمین جا و غذا  )٧٦.٢ درصد( است.

برنامه جدید تنظیم بازار کاالهای اساسی
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه جدید تنظیم بازار 
کاالهای اساسی این وزارتخانه گفت: در این برنامه حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع 
به صورت هوشــمند تحت نظارت بازرس ها قرار می گیرند و قیمت ها با توجه به اهمیت کاالها بر 
اساس کمترین دخالت تعیین می شود.به گزارش ایسنا، صدیف بیک زاده در یک برنامه تلویزیونی 
اظهار کرد: ابزارها و سیاست های تنظیم بازار از بخش پولی و مالی تا کاالهای نهایی و مصرفی شکل 
هوشمند گرفته و تغییرات ماه های اخیر شامل تغییرات مدیریتی و ساختاری است.وی با بیان اینکه 
سیاست ها و تنظیم بازار از تولید تا توزیع شکل جدیدی به خود گرفته، تصریح کرد: برنامه ریزی 
تولید، تنظیم و نظارت، یعنی زنجیره کامل، در برنامه جدید تحت پوشش است و همچنین اصالح 
نظام قیمت گذاری و کنترل های پیشــینی و پســینی دنبال می شود. به طور کلی سعی می شود 
قیمت ها با توجه به اهمیت کاالها بر اســاس کمترین دخالت تعیین شــود.بیک زاده با بیان اینکه 
دستورالعمل جدید با مطالعات میدانی انجام شده است، تاکید کرد که کنترل و نظارت به صورت 
سیستمی انجام می شود، به طوری که تمام تولید کنندگان و اصناف با سیستم هوشمند در دسترس 
هستند و هر گونه افزایش قیمت رصد می شود.به گفته این مقام مسئول حلقه اول یعنی تولید تا 
حلقه آخر یعنی توزیع به صورت هوشمند تحت نظارت بازرس ها هستند و خود تنظیمی و نظارت 
مردمی هم در این سامانه دیده شده است.در ادامه این برنامه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف 
تهران، با بیان اینکه اصناف در تصمیم سازی و تصمیم گیری دخالتی ندارند، اما بعد از ابالغ اجرا 
می کنند، اظهار کرد: کمبود کاال در بازار وجود ندارد، اما گرانی و گرانفروشی در بازار هست که اتاق 
اصناف در گرانی دخالتی ندارد، اما با گرانفروشی برخورد می کند.رئیس اتاق اصناف تهران همچنین 
از عدم همکاری برخی دســتگاه ها و ارگان ها درباره واحدهای صنفی بدون پروانه خبر داد و گفت: 
سیستم هوشمند رصد و نظارت هنوز کامل نشده و الزمه اجرای خوب این سیستم آموزش است. 
این سیســتم در برخی کاالها انجام می شــود و در برخی کاالها انجام نمی شود، اما باید به صورت 
یکپارچه در تمام اســتان ها ابالغ شود.محمدعلی اســفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم 
درادامه این برنامه با بیان اینکه اگر نظارت هوشمند در یک مجموعه یکپارچه اجرا شود، خیلی از 
مشکالت حل خواهد شد، اما این پیچیده و زمانبر است، تصریح کرد: برخی از واحدهای صنفی در 
این سامانه نیستند و کنترل آن ها در این سامانه مشکل خواهد شد. از طرفی هیچ الزامی نداریم که 
واحد صنفی کاالیی را عرضه کند. مشکل دیگر سامانه یکپارچه، کاالهای خدماتی است که مرجع 
قیمت گذاری یکسانی ندارند و نظارت بر آن ها مشکل خواهد بود.معاون سازمان تعزیرات حکومتی 
درباره گرانفروشــی نیز گفت: روی برخی کاالها قیمت درج شده که اگر باالتر از آن فروخته شود 
نوعی گرانفروشی است؛ اما مشکل در کاالهایی مثل میوه است که قیمت روی آن ها درج نمی شود.

 چرا برخی پنیرها روز به روز
 آب می روند؟

کوچک شدن قالب پنیر در برخی برندها این سوال را در ذهن ایجاد می 
کند که آیا تولیدکنندگان این محصوالت اقدام به کم فروشی می کنند یا 
اتفاقی دیگری در این بین رخ می دهد؟ سوالی که یکی از اعضای هیات 
مدیره انجمن صنایع لبنی توضیحاتــی در خصوص آن ارائه کرد.محمد 
فربد در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا قالب های پنیر 
لیوانی برخی برندها روز به روز کوچکتر و آب نمک داخل آن بیشتر می 
شــود، گفت: کوچک شدن اندازه پنیر گاهی در اثر پدیده آب انداختگی 
است. برخی پنیرها مانند یواف یا سفید دچار این پدیده می شوند. یعنی 
آب پنیر در اثر شرایط نامساعد در طی تولید یا پس از آن از پنیر جدا شده 
و به کاهش وزن پنیر ) وزن آبکش ( منجر می شــود.وی ادامه داد:سال 
١٣٩٣ از پژوهشگاه استاندارد تقاضا کردیم که پدیده آب انداختگی پنیر 
را بررســی و درصد مجاز آن را اعالم کند. براســاس گزارش تهیه شده 
توســط این مرکز ١٤تا ١٥ درصد آب انداختگی در مورد پنیرهای یواف 
مجاز اســت. گذشت زمان و افزایش دمای نگهداری باعث افزایش میزان 
درصد آب اندازی می شود.عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی در پاسخ 
به سوال دیگری مبنی براینکه آیا کوچک شدن پنیرها عالوه بر پدیده ذکر 
شده می تواند ناشی از کم فروشی برخی برندها باشد و آیا انجمن نظارتی 
بر واحدهای تولیدی دارد؟گفت:اگر مصرف کنندگان احساس کردند وزن 
پنیر با عددی که بر روی بسته آن درج شده همخوانی ندارد کافیست که 
آن را وزن کنند و قطعا اگر این موضوع اثبات شود که برندی اقدام به کم 
فروشــی کرده با آن برخورد خواهد شد و انجمن صنایع لبنی  نیز پیگیر 
آن خواهد بود.به گفته وی مصرف کنندگان می توانند شکایات خود را در 
سامانه های سازمان بازرسی و نظارت یا انجمن صنایع لبنی ثبت کنند که 
قطعا پیگیری خواهد شد.وی در پایان با بیان اینکه در این پدیده بحث کم 
فروشی مطرح نیست بلکه به دالیل ذکر شده پنیر آب خود را از دست می 
دهد و کوچکتر به نظر می رسد، گفت: رقابت میان شرکت های لبنی به 
حدی باالست که هیچ برندی با کاهش کمیت و کیفیت خود را از عرصه 

رقابت خارج نمی کند.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

تولید ساالنه ۳۰ میلیون تن شمش فوالد
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شاخص بورس دوباره به عقب برگشتگزیده خبر
تهران- ایرنا- شــاخص کل بــازار بورس دیروز )یکشــنبه، نهم 
آبان ماه( با ۳۵ هزار و ۳۴۹ واحد کاهش در جایگاه یک  میلیون و 
۳۴۰ هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت دیروز 
بیش از ۶ میلیارد و ۳۱ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۳۸ هزار و ۱۲۶ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین 
شــاخص کل )هم وزن( با ۱۰هــزار و ۴۴۴ واحد کاهش به ۳۵۹ 
هزار و ۹۷۹ واحد و شــاخص قیمت )هــم وزن( با ۶ هزار و ۵۸۲ 
واحد افت به ۲۲۶ هزار و ۸۶۶ واحد رسید.شــاخص بازار اول ۳۳ 
هزار و ۸۷۸ واحد و شاخص بازار دوم ۴۶ هزار و ۹۱ واحد کاهش 
داشــتند.عالوه بر این در بین همه نمادهــا، فرآوری معدنی اپال 
کانی پارس )اپال( با ۳۰ واحد، تامین سرمایه امین )امین( با ۲۴ 
واحــد، بانک کارآفرین )وکار( با ۱۲ واحد، لیزینگ ایران )ولیز( با 
۱۱ واحد و داروسازی اســوه )داسوه( با ۱۰ واحد تاثیر مثبت بر 
شاخص بورس داشتند.در مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 
دو هــزار و ۴۲۰ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار 
و ۷۰۲ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار 
و ۶۰۱ واحد، شرکت ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار 
و ۱۸۹ واحد، پتروشــیمی پردیس )شپدیس( با یک هزار و ۱۷۷ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۱۷۶ واحد، 
نفت و پتروشیمی و پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۱۲۱ 
واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۲۸ واحد، 
این گزارش، دیروز نماد پارس فوالد ســبزوار )فســبزوار(، فوالد با ۹۷۰ واحد با تاثیر منفی بر شــاخص بورس همراه شدند.برپایه پتروشیمی جم )جم( با ۹۹۵ واحد و پاالیش  نفت اصفهان )شپنا( 

مبارکه اصفهان )فوالد(، آریان کیمیاتک )کیمیاتک(، پاالیش نفت 
اصفهان )شــپنا(، ایران خودرو )خودرو(، پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر( و ملی صنایع مس ایران )فملی( در نمادهای پُرتراکنش 
قرار داشتند.گروه فلزات اساسی هم در معامالت دیروز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۳۷۰  میلیون و ۲۵۶ 
هزار برگه ســهم به ارزش چهار  هــزار و ۶۲۴ میلیارد ریال داد و 

ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
دیروز شــاخص فرابورس بیش از ۳۷۷ واحد کاهش داشت و بر 
روی کانال ۱۹ هزار و ۲۳۱ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار 
یک میلیارد و ۸۶۱ میلیون برگه ســهم به ارزش ۲۳ هزار و ۷۸۴ 
میلیارد ریال داد و ســتد شد.دیروز نماد صنعتی مینو )غصینو(، 
بیمه دی )ودی(، ریل سیر کوثر )حسیر(، ویتانا )غویتا(، شرکت 
ســرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری 
)ومدیریت(، شــیر پاستوریزه پگاه گلســتان )غگلستا( و شرکت 
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود )ثرود( تاثیر مثبت بر شاخص 
فرابورس داشتند.همچنین پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، شرکت سرمایه 
گذاری صبا تامین )صبا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(،  سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پاالیش نفت الوان )شاوان( و پاالیش 
نفت شیراز )شراز( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

جزییات قابلیت های جدید سامانه »کیلید« بانک آینده اعالم شد
 خیال آسوده صاحبان چک در تمام

 شبانه روز
بانــک  آینده با هدف توســعه خدمــات مبتنی بر بانکــداری الکترونیکی 
و ارزش آفرینی هر چه بیش تر برای مشــتریان، به ویــژه در ایام همه گیری 
بیماری کرونا و هم چنین بر اســاس نیازسنجی های کسب و کار، خدمات و 
قابلیت های جدید و توســعه داده شده در سامانه کاربردی »کیلید« را برای 
بهره مندی عموم مشتریان از خدمات منحصر به فرد آن فراهم نموده است.

امکان فعال سازی غیرحضوری ســامانه کیلید با استفاده از رمز دوم پویای 
کارت مشــتریان بانک آینده، ارسال پیامک اطالع رسانی به مشتری هنگام 
ورود به ســامانه موبایلی کیلید، ارســال پیامک هنگام ثبت و انتقال چک 
برای امضاداران در ســامانه صیاد )پیچک(، ایجاد قابلیت درج شــرح/ بابت 
در عملیات ثبت و انتقال چک توســط مشــتری، ایجاد قابلیت نمایش نام 
گیرنده چک )در صورتی که گیرنده مشــتری بانک آینده نباشــد( در زمان 
ثبــت و انتقال چک، ایجاد قابلیت درج شــرح برای آخرین انتقال در چک، 
ایجاد قابلیت اســتعالم چک با استفاده از سری/ سریال چک، ایجاد قابلیت 
عودت انتقال چک و امکان استعالم عودت چک در گزینه »استعالم انتقال/ 
عودت )چندامضایی(« از ویژگی ها و قابلیت های فراهم شده برای مشتریان 
این سامانه هستند.“کیلید«، بانک همراه مشتریان و شرکت های کوچک و 
بــزرگ برای رفع نیازها و انجام امور بانکی و مالی آن ها اســت.هم چنین، با 
استفاده از سامانه »کیلید« بانک  آینده، شما می توانید مشتری بانک آینده 
شده و با افتتاح حساب به عنوان مشتری بانک، از خدمات مشاهده و دریافت 
صورت حساب، انتقال وجه داخلی و بین بانکی )پایا، ساتنا(، انتقال از طریق 
شــماره موبایل، دریافت فهرست حساب ها به همراه شــماره شبا، استعالم 

چک های صیاد و سایر موارد بهره مند شوید.

مدیرعامل بانک ایران زمین:
بهترین راه پیشگیری از وقوع پیک ششم 

کرونا مسؤولیت پذیری است
بر اساس آخرین آمار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجموعاً 
۵۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۷ نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند.به 
گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، روند واکسیناسیون عمومی کشور از 
سه ماه پیش، سرعت قابل  مالحظه ای به خود گرفته است و تاکنون )هشتم 
آبــان( ۳۳ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۷۳ نفر دوز دوم واکســن کرونا را دریافت 
کرده اند؛ همچنین ۸۴ هزار و ۳۴۰ نفر بنا بر اقتضائات شغلی و...؛ دوز سوم 
واکسن را نیز دریافت کرده اند. با احتساب این تعداد، مجموع دوزهای واکسن 
تزریق  شده در کشور به ۸۶ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۴۷۰ مورد رسیده است.

اما خبر تلخ تر اینکه برخی از شــهروندان باوجود اطالع رسانی های مکرر، به 
دالیل احساســی و غیرعلمی از تزریق واکسن کرونا سرباز می زنند که این 
امر ضمن به خطر انداختن جان فرد و اطرافیان او، بر چشم انداز رسیدن به 
ایمنی جمعی در ماه های آینده نیز خدشــه وارد خواهد کرد.واکسینه  شدن 
در برابر این اهریمن موذی و وحشــی یک ضرورت است و برای طیف های 
ویژه و همراه با فراوانی باال نظیر دانش آموزان، دانشــجویان، کارمندان و...؛ 
یک الزام حیاتی اســت. نمی توان بدون دلیل پزشکی محکمه پسند مقابل 
واکسینه شــدن کودک و نوجوان ایســتاد یا به بهانه هــای متعدد از زیر بار 
پذیرفتن مسؤولیت سالمت خود و خانواده شانه خالی کرد.در همین راستا 
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران  زمین با بیان این نکته که بهترین 
راه پیشگیری از وقوع پیک ششم کرونا مسؤولیت پذیری است، گفت: خدا را 
شــکر می کنیم که شرایط دشوار کمبود واکسن کرونا را در میهن عزیزمان 
پشت سر گذاشتیم و اینک روند واکسیناسیون عمومی در کشور به مرحله 

مطلوب و قابل ارزش گذاری رسیده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون؛
 تعامل با شرکت های تعاونی تولیدی

 تقویت شود 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون بر تعامل با شــرکت هــای تعاونی تولیدی 
تاکید کرد.حجت اله مهدیان در گفت وگوی هفتگی خود با مدیران شــعب 
شهرستان ها بر فعالیت مضاعف در نیمه دوم سال تاکید کرد و گفت :برای 
دستیابی به راهبردهای تدوین شده از سوی هیات مدیره بانک که در ابتدای 
سال جاری ابالغ شده نیاز است که همکاران در سراسر کشور فعالیت خود 
را افزایش دهند.وی افزود:بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای 
برای تقویت بخش تعاون اهداف بلندی را برای خود ترســیم کرده اســت.

مهدیان ادامه داد: شــرکت های تعاونی و در راس آنها شرکت های تعاونی 
تولیدی باید در اولویت پرداخت تســهیالت قرار داشــته باشند.مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون همچنین با تشریح اهداف اعتباری بانک در سال جاری 
گفت:میزان تســهیالت پرداختی در سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد 
ریال خواهد رسید که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

مهدیان یادآور شد :شــعب عالوه بر اینکه می توانند خدمات و محصوالت 
متنوع بانک را معرفی کنند می توانند اقدام به یک تعامل مثبت و اثر گذار 
کنند.به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون ،در راستای هم افزایی با دولت 
ســیزدهم و در چارچوب راهبرد های بانک نیاز است که تامین اعتبار طرح 
های اشــتغالزا در اولویت قرار گیرد.وی با بیان اینکه طرح اشــتغال پایدار 
روستایی و عشایری نیز باید با قدرت ادامه یابد ،گفت:اقدامات و تالش های 
همکاران موجب شده است که برای بیش از ۲۶ هزار طرح در سراسر کشور 
تامین اعتبارانجام شود.در این گفت و گوی تلفنی سعید اسمی زاده رئیس 
شــعبه نمین اردبیل و حسن معینی امام قیسی ،رئیس شعبه بروجن چهار 

محال و بختیاری به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

مزایده امالک مازاد بانک سامان
بانک سامان امالک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به 
فروش می رســاند.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان قصد دارد تا امالک 
مازاد خود را در شــهرهای اردبیل، اصفهان، البرز، اهواز، آبادان، بندرعباس، 
تبریز، تهران، خرمشــهر، رشت، قزوین، قشم، قم، کرمان و مشهد از طریق 
مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش برساند.متقاضیان شرکت در مزایده 
می توانند برای دریافت مدارک و اوراق شــرکت در این مزایده تا پایان وقت 
اداری روز شــنبه ۲۲ آبان به آدرس تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل 
همت، روبروی پارک شریعتی، برج سامان، طبقه پنجم مراجعه و یا با شماره 
۶۴۰۵۴۶۱۷ تماس بگیرند.گفتنی است، عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشــتر در خصوص امالک و دریافت فرم شرایط مزایده می توانند به سایت 

بهنادبنا مراجعه کنند.

قطار فعالیت های مدرسه سازی 
از مسئولیت های اجتماعی بانک 

پاسارگاد به نهبندان رسید
 آییــن افتتاح مدرســه در شهرســتان نهبنــدان از توابع 
استان خراســان جنوبی؛ قطار فعالیت های مدرسه سازی از 
مســئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد به نهبندان رسید.

بانک پاسارگاد در ادامه مجموعه فعالیت های خود در حوزه 
مدرسه سازی از مسئولیت اجتماعی، این بار مدرسه ای را در 
روستای گلگزی از توابع شهرستان نهبندان استان خراسان 
جنوبی افتتاح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
در روز شــنبه مورخ ۲۴مهر۱۴۰۰ با حضــور مدیران بانک 
پاسارگاد، رســول خادم قهرمان کشتی کشــورمان، پرویز 
پرســتویی هنرمند گرامی و جمعی از مســئوالن محلی، 
مدرســه ای در روســتای گلگزی افتتاح شد. با ساخت این 
مدرســه شــرایط تحصیل برای فرزندان عزیزمــان در این 
روســتای کمتربرخوردار و روستاهای اطراف مهیا گشت و 
باتوجه به صعب العبور بودن راه های دست رسی به این منطقه 
شرایط ادامه تحصیل برای دانش آموزان این منطقه تسهیل 
شد.گفتنی است این مدرسه با حمایت مالی بانک پاسارگاد 
وهمراهی موسسه فرهنگی هنری خادمین علی ابن ابیطالب 
)ع( تقدیم فرزندان ایران عزیزمان شده و به نام بانوی قهرمان 
رشته تیراندازی کشورمان حاضر در المپیک ۲۰۲۱، سرکار 

خانم نجمه خدمتی نام گذاری شده است.

 تجلیل رییس کمیته امداد از 
بانک ملت بابت مشارکت در طرح 

پویش ایران مهربان
رییــس کمیته امــداد امام خمینی )ره( در مراســمی 
از بانک ملت به دلیل مشــارکت فعــال در طرح پویش 
ایران مهربان تجلیل کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، سیدمرتضی بختیاری در همایش ملی پویش ایران 
مهربان با اهدای تندیســی به نماینده بانک ملت، اقدام 
این بانک را در تحت پوشــش قــرار دادن ایتام یکی از 
استان های کشــور مورد ستایش قرار داد.بر اساس این 
گزارش، حوزه مســوولیت های اجتماعی)CSR( بانک 
ملت در پی اجابت دعوت کمیته امداد به مشــارکت در 
طرح ملی پویش ایران مهربان با مشارکت کارکنان این 
بانک، بیش از ۳۳ هزار نفر از ایتام اســتان کم برخوردار 
کردســتان را تحت حمایت مالی خود قرار داده است.بر 
این اساس، حوزه مسوولیت های اجتماعی)CSR( بانک 
ملت  با مشــارکت کارکنان در ایــن طرح که از ابتدای 
تیرماه ۱۴۰۰ شــروع شده اســت تا تیرماه سال آینده، 
هرماه مبالغی را به حساب شخصی این ایتام واریز خواهد 
کرد.این گزارش حاکی است، بانک ملت جزو نخستین 
موسساتی بود که به این دعوت که با هدف تحت حمایت 
قراردادن تمامی ایتام کشــور از سوی کمیته امداد امام 

خمینی )ره( اجرایی شده است پاسخ مثبت داد.

استانداری با تمام ظرفیت ها از 
رشد صنعت بیمه در آذربایجان 

غربی حمایت می کند
دو محور کشــاورزی و تجارت بین الملل از پیشــرانه های 
مهم اقتصاد آذربایجان غربی به شمار می روند که در سایه 
پوشش های بیمه ای با اطمینان و آرامش بیشتری به فعالیت 
خود ادامه خواهند داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل بیمه مرکزی، محمد صادق معتمدیان که در 
جمع مدیران ارشد صنعت بیمه سخن می گفت، با اعالم این 
مطلب افزود: در استان آذربایجان غربی ظرفیت های بالقوه 
بیشماری وجود دارد که با احساس امنیت بیمه ای می تواند 
به مرحله بالفعل وارد شود.استاندار آذربایجان غربی با ابراز 
خرسندی از حضور دکتر غالمرضا سلیمانی و هیات بلندپایه 
بیمه ای در اســتان، اظهار داشــت: فرهنگسازی و معرفی 
خدمات بیمه ای برای نیل به هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه 
یک ضرورت است و عالوه بر شورای اطالع رسانی استانداری، 
نهادهای دیگری نظیر صدا و سیما، ائمه جمعه و جماعات، 
فعاالن فضای مجازی و اهالی رسانه نیز باید به میدان بیایند.

وی از مشکالت بیمه گری در مناطق محروم استان سخن 
گفت و با تشریح آخرین وضعیت بیمه زراعت، ماشین آالت 
کشــاورزی و همچنین بیمه های زندگی از مدیران صنعت 
بیمه خواست تا با ارائه بسته های اقتصادی بیمه ای به کمک 

اقشار محروم بشتابند.

 آیا طال راهی به صعود 
خواهد یافت؟

تداوم قضیه تورم بازارها را مجبور کرده است روی اقدامات 
جدی تر بانکهای مرکزی حســاب باز کنند و تصمیمات 
سیاســت پولی هفته جاری بانک مرکزی آمریکا و بانک 

مرکزی انگلیس در کانون توجه همه خواهد بود.
به گزارش ایســنا، همه رشــدی که اونس طال در باالی 
۱۸۰۰ داشــت، روز جمعه از دســت داد. اونس طال پس 
از این که هفته گذشــته مقاومت کلیدی در مرز ۱۸۰۰ 
دالر را شکست، دوباره با تجدید فشارهای فروش به دلیل 
سودگیری معامله گران روبرو شد. بهای معامالت هر اونس 
طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا آخرین بار ۱۸ دالر 
و ۷۰ ســنت معادل یک درصد کاهش یافت و در ۱۷۸۳ 
دالر و ۹۰ سنت بسته شــد و برای کل هفته حدود یک 
درصد کاهش پیدا کرد.بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی 
شرکت تی دی سکیوریتیز به کیتکونیوز گفت: در کوتاه 
مدت بازار انتظار دارد در نوامبر تعدیل برنامه خرید اوراق 
قرضه آغاز شود. این اقدام بانک مرکزی آمریکا باعث روند 
نزولی طال خواهد شد. اقدام غیرمنتظره هفته گذشته بانک 
مرکزی کانادا در پایان دادن به برنامه تسهیل پولی بازارها 
را ملتهب کرد. طال مدتی اســت که در محدوده وسیعی 
معامله می شود. این فلز به سطح ۱۸۰۶ دالر صعود کرد 
اما دوباره پایینتر رفت. بر اساس تصمیم غیرمنتظره بانک 
مرکزی کانادا، بسیاری از افراد پیش بینی می کنند بانک 
مرکزی آمریکا در مقطعی تصمیم مشابهی خواهد گرفت 
و خود را برای ســورپرایز بانــک مرکزی آمریکا مهیا می 
کنند.نتیجه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا روز 
چهارشــنبه اعالم می شود و بازارها پیش بینی می کنند 
بانک مرکزی تعدیل برنامــه ماهانه خرید اوراق قرضه به 
ارزش ۱۲۰ میلیارد دالر را اعالم کند.ادوارد مویا، تحلیلگر 
ارشــد بازار در شــرکت OANDA گفت: بانکهای مرکزی 
جهان تحکیم سیاســت پولی را آغاز می کنند که تدابیر 
محرک مالی را تعدیل می کند. اما بازارها ممکن اســت 
زودتر از موعد افزایش نرخهای بهره آمریکا را پیش بینی 
کرده باشند. باید به خاطر داشت که پیش از آغاز افزایش 
نرخهای بهره، باید بانک مرکزی آمریکا ادامه کاهش نرخ 
بیکاری را مشاهده کند. بانک مرکزی نمی خواهد اقدامی 
کند که روند احیای اقتصادی را از مســیر خارج کند. اگر 
مقامات آمریکایی بخواهند موضع موافق تحکیم سیاست 
پولی اتخاذ کنند، این هدف و همچنین روند احیای بازار 
کار مختل می شود. در این بین آمار اقتصادکالن مختلفی 
برای طال در هفته گذشــته وجود داشت اما موضوعی که 
تغییر نکرده، نگرانی از تورم افسارگسیخته است و این تنها 
مشــکل آمریکا یا اروپا نیست بلکه یک مسئله جهانی به 
شــمار می رود.بازارها صبح جمعه آمار تورم منطقه یورو 
را هضم کردند که در اکتبر به باالترین حد در ۱۳ ســال 
اخیر صعود کرد.مویا خاطرنشان کرد ریسک ریزش قیمت 
طال پس از اعالم نتیجه نشســت بانــک مرکزی آمریکا 
وجود دارد و این فلز ارزشــمند ممکن است شاهد نوسان 
فزاینده و فضای معامالتی متالطم باشد.طال ماه هاست که 
در محدوده معامالتی وســیعی بین ۱۶۸۰ دالر تا ۱۸۴۰ 
دالر معامله می شــود و در حال حاضر ۱۷۵۰ دالر سطح 

حمایتی کلیدی است که باید حفظ کند.
عالوه بر اعالم نتیجه نشســت بانک مرکــزی آمریکا در 
روز چهارشــنبه، بانک مرکزی انگلیس هم روز پنج شنبه 
تصمیــم خود درباره نرخهای بهــره را اعالم خواهد کرد. 
رویــداد مهم دیگری هفته جاری انتشــار آمار اشــتغال 
اکتبر آمریکا در روز جمعه خواهد بود. اقتصاددانان انتظار 
دارند آمار رســمی نشــان دهد اقتصاد آمریکا ۴۱۳ هزار 
شــغل جدید در ماه میالدی گذشــته اضافه کرده و نرخ 
بیکاری به ۴.۷ درصد کاهش پیدا کرده اســت.بر اساس 
گزارش کیتکونیوز، سایر آمار اقتصادکالنی که منتشر می 
شــوند شامل شاخص مدیران خرید بخش تولید موسسه 
ISM آمریکا در روز دوشــنبه، آمار اشتغال غیرکشاورزی 
ADP و شــاخص مدیران خرید بخش غیرتولید ISM در 
روز چهارشــنبه و همچنین آمار متقاضیان دریافت بیمه 

بیکاری در روز پنج شنبه خواهد بود.

یک کارشــناس مســائل بانکی گفت: ارائه 
یک نســخه از قرارداد تسهیالت به مشتری 
اطمینان و آرامش بیشــتر نصیب مشتریان 
خواهد کرد.یوســف کاووســی، کارشــناس 
مســائل بانکی در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا 
ارزیابــی خود را از نامه وزیر اقتصاد به رئیس 
کل بانک مرکزی درباره اراته یک نســخه از 
قرارداد تســهیالت به مشتری را چنین بیان 
کرد: ارائه یک نســخه از قرارداد و اطالعات 
کامل تسهیالت به مشتری اتفاق خوبی است 
زیرا تا به امروز مردم از این حیث مورد توجه 
نبودند، پس حرکت مبارکی به حساب می آید 
زیرا طــرف آگاه برتعهــدات و آنچه به امضا 
می رسانند، خواهند شــد.وی درادامه اظهار 
داشــت: نکته  دیگراین است که قراردادهای 
فوق به قدری درهم نوشــته و دارای مقررات 
پی در پی اســت که مدام اشــاره به قوانین 
مختلف دارد و قابل فهم برای مشتری نیست، 

ولی با این وجود ارائه یک نســخه از قرارداد 
به مشتری می تواند از میزان شائبه یکطرفه 
بودن قراردادهای بانکی که مردم از محتوای 
آن خبر ندارند و تصور دریافت ســود اضافی 
از ســوی بانک ها را دارنــد، بکاهد. به گفته 
این کارشناس مســائل بانکی باید این نکته 
را هــم مورد توجه قرار داد کــه ورود وزارت 
اقتصــاد و دارایی به کارمورد اشــاره چندان 
پســندیده نیست، بهترآن بود تا نامه فوق به 
رئیس کل داده می شد و بخش نظارت بانک 
مرکزی آن را به تمامی بانک ها ابالغ می کرد 

که در این صورت نیازی به کمیته مشــترک 
هم پیش نمی آمد.کاووســی درباره عملیاتی 
شدن بهتر این کار چنین پیشنهاد کرد: بهتر 
انجام شدن این حرکت نیاز به آگاهی بخشی 
بیشــتر دارد، دســت یافتن به این مهم نیاز 
دارد تا کمیته مشــترک مورد توجه در بانک 
مرکزی تشکیل شود و مدیران عامل بانک ها، 
یا معاونــان یا معاونان بخــش حقوقی ابتدا 
قراردادها را بین بانک های خصوصی و دولتی 
به صورت یکدســت مورد تنظیم قرار دهند، 
حتی مقرراتی هم که طی چند ســاله اخیر 

بــه تصویب درآمده را داخــل این قراردادها 
بگنجانند.وی درباره دلیل این پیشنهاد خود 
گفت: قراردادها معموال به ۲۰ یا ۲۵ ســال 
پیش برمی گــردد که به دلیل کپی های زیاد 
به سختی خوانده می شود، در صورتیکه مواد 
جدید را داخــل آن بگنجانند و قراردادهای 
قابــل فهمی برای عامــه و قابل دفاعی برای 
بانک ها به تنظیم درآوردند، به این حالت که 
درآن فرمول های محاسبه به صورت یکسان 
انجام شــود، این شــائبه که بانک خصوصی 
قراردادها را به سمت سوددهی بیشتر خود به 
تنظیم درمی آورد و حتی جلوی کارهایی که 
بانک مرکزی آن ها را ممنوع اعالم کرده مانند 
حفظ بخشــی از ســپرده بدون سود، گرفته 
خواهد شــد.این کارشناس مسائل بانکی در 
ادامه تصریج کــرد: اگر بانک مرکزی در این 
زمینه قدم بردارد، اطمینان و آرامش بیشتر 

نصیب متقاضیان خواهد شد.

یک کارشناس مسائل بانکی:

ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیالت 
به مشتری، اطمینان بخش است

رهبران گروه ۲۰ توافق بر ســر حداقل مالیات شرکت ها را 
تایید کردنــد که می تواند دولت های ثروتمند را ثروتمندتر 
و کشــورهای فقیــر را رها کند.به  گــزارش ایِبنا به نقل از 
راشاتودی، رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان برای جلوگیری 
از کاهش نرخ مالیات بر شــرکت ها از توافقی بر سر حداقل 
مالیات شرکت ها در جهان اســتقبال کرده اند، اما بدبینان 
استدالل می کنند که این امر تنها به سود کشورهایی خواهد 
بود که در حال حاضر وضعیت مالی خوبی دارند و ثروتمند 
هســتند. به نقل از رویترز، در پیــش نویس نتیجه گیری 
اجــالس دو روزه G۲۰ که در رم در حال برگزاری اســت، 
آمده: ما از OECD-G۲۰ درخواســت داریم تا به ســرعت، 
قوانین و ابزارهای چند جانبه براساس تغییر سود را همانطور 
که در برنامه اجرایی تفصیلی توافق شــده، توسعه دهد، تا 
اطمینان حاصل شود که قوانین جدید در سطح جهانی در 
سال ۲۰۲۳، اجرایی خواهند شد. این اقدام حداقل مالیات 
۱۵ درصد را برای شرکت های چندملیتی در سراسر جهان 
تعیین می کند که به گفته کارشناسان به دولت ها درآمد 
اضافی بــرای تأمین بودجه هزینه های اجتماعی می دهد. 

رهبران گروه ۲۰، حداقل مالیات را وســیله ای برای ثبات 
شــرکت هایی می دانند که در ســطح بین المللی فعالیت 
مــی کنند. این نرخ فقط برای شــرکت هایــی اعمال می 
شــود که بیش از ۸۵۰ میلیون دالر درآمد ساالنه دارند. به 
گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)OECD(  که در 
ابتدا این اقدام را پیشــنهاد کرد، انتظار می رود که هر سال 
حدود ۱۵۰ میلیارد دالر درآمد مالیاتی جهانی کسب شود. 
این قرارداد مالیاتی هم شــامل بازنگــری در نحوه مالیات 
شــرکت های چند ملیتی هنگام کسب سود در کشورهایی 
اســت که حضور فیزیکــی ندارند. هــدف از این بخش از 
قرارداد پرداختن به مالیات های ناکافی است که غول های 
فناوری ایاالت متحده در کشورهای اروپایی علی رغم کسب 
سودهای کالن پرداخت می کنند.این قرارداد پیشنهاد می 
کند که پرداخت بخشی از مالیات از ایالت هایی که شرکت 
در آن واقع است به کشورهایی که در آن فعالیت می کنند و 
سود می برند، منتقل شود. با این حال، بدبینان استدالل می 
کننــد که ذی نفعان اصلی این مالیات و همچنین مجریان 
اصلی آن، کشورهای ثروتمند از جمله ایاالت متحده هستند 

که مالیات شرکتی ثابت ۲۱ درصدی را دریافت می کند و 
قصد دارد آن را تا ۲۸ درصد افزایش دهد. برخی می گویند 
که پس از اجرای این طرح، راه اندازی عملیات شرکت ها در 
ایالت هایی که نرخ مالیات پایین تر است، برای شرکت ها 
دشــوارتر می شود. به عنوان مثال، ایرلند تنها ۱۲.۵ درصد 
دریافت می کند و سال ها با این طرح مخالف بوده است. با 
این حال، اوایل ماه جاری به همراه دو اقتصاد دیگر با مالیات 

پایین، یعنی مجارستان و استونی، تسلیم این توافق شد.
این پیشنهاد حدود یک دهه است که در حال انجام است. 
 G۲۰ پیش از این در اوایل سال جاری توسط وزرای دارایی
تایید شــده بود، اما تایید رسمی آن توسط سران کشورها 
توسط کارشناســان به عنوان اهرمی تلقی می شود که به 
تبدیــل این توافق به قانون واقعی کمک می کند. تا کنون، 
نزدیک به ۱۴۰ کشــور که نماینده بیــش از ۹۰ درصد از 
کل تولید اقتصاد جهانی هســتند، این توافق را تایید کرده 
انــد، حاال هر ایالت باید اســتانداردهای مالیاتی خود را در 
فرآیندی تنظیم کند که ممکن اســت ماه ها یا حتی سال 

ها طول بکشد.

G۲۰ جلوگیری از کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها در اجالس
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گزیده خبر

اصرار آمریکا و تروئیکای اروپایی به موضع 
غیرسازنده در قبال برجام

 سران آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام روز شنبه با صدور بیانیه ای مشترک 
بدون اشــاره به نقش خود در مشــکالت کنونی اجرای این توافق ادعا کردند که 
بازگشــت به برجام منوط به تغییر رفتار ایران است.به گزارش ایرنا، در این بیانیه 
که یک نسخه آن در تارنمای وزارت امور خارجه آلمان منتشر شد به این مساله 
که برجام با خروج و کارشکنی های آمریکا در دست اندازهای کنونی قرار گرفته 
است اشاره نشــده و در عوض آمده است که رهبران چهار کشور درمورد »خطر 
ناشی از توسعه برنامه اتمی ایران برای امنیت بین المللی« گفت وگو کردند.بیانیه 
یادشده که تنها چند روز پس از توافق ایران و اتحادیه اروپا برای شروع مذاکرات 
برای ازســرگیری اجرای برجام انتشار یافت، نســبت به پیشرفت های هسته ای 
ایران و آنچه گام های تحریک آمیز نامیده ابراز نگرانی شــده و می افزاید: ما عزم 
خود را برای اطمینان از اینکه ایران هرگز نتواند به توســعه ســالح هسته ای یا 
دســتیابی به آن، بپردازد ابراز کردیم و نگرانی شــدید وفزاینــده خود را در این 
زمینه به اشتراک گذاشتیم.رهبران چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان 
که دارای زرادخانه های مملو از کالهک های هســته ای هســتند ادعا کردند که 
کاهش تعهدات برجامی ایران توجیه مدنی منطقی ندارد اما این اقدامات »برای 
برنامه های تسلیحات هسته ای مهم هستند«. آن ها بر همین اساس مدعی شدند 
که »ادامه پیشرفت فعالیت های هسته ای ایران و مانع تراشی در بازرسی های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی امکان بازگشت به برجام را به خطر می اندازد«این بیانیه 
می افزاید که شرایط کنونی، بر اهمیت راه حل مذاکره محور تاکید دارد که برای 
بازگشــت آمریکا و ایران به پایبندی کامل به برجام فراهم شده و زمینه را برای 
ادامــه تعامل دیپلماتیک برای حل دیگر نقــاط اختالف فراهم می کند.در بیانیه 
یادشده بدون اشاره به بدعهدی کشورهای اروپایی در عدم اجرای تعهدات برجامی 
و ایــن کدام طرف ها باید برای اجرای دقیق این توافق و لغو تحریم های ظالمانه 
اقدام کنند، از تعهد رئیس جمهوری آمریکا برای بازگشت به اجرای کامل برجام 
استقبال شده است. سه کشور اروپایی بدون اشاره به خروج یکجانبه واشنگتن از 
برجام یادآور شدند که پایبندی آمریکا منوط به اجرای تعهدات برجامی از سوی 
ایران اســت.این بیانیه می افزاید: ما متقاعد هستیم که امکان دستیابی و اجرای 
فوری تفاهم درباره بازگشت به اجرای کامل تعهدات برجامی و اطمینان طوالنی 
مدت از اینکه برنامه هســته ای ایران از ماهیت صلح آمیز برخوردار اســت وجود 
دارد.رهبران چهار کشور عنوان کردند: بازگشت به برجام منجر به رفع تحریم ها 
به همراه پیامدهای طوالنی آن در زمینه رشــد اقتصادی ایران می شــود. اما این 
تنها در صورتی امکان پذیر است که ایران مسیر خود را تغییر دهد.آن ها از ایران 
خواســته اند تا فورا به مذاکرات برای ازســرگیری اجرای برجام بازگردد و عنوان 
کردند: »این تنها مسیر مطمئن برای جلوگیری از تشدید تنش هایی است که به 
نفع هیچ  کشوری نیست«ایران و گروه ۱+۵ شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و 
بریتانیا همراه با آلمان در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ )۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵( به توافقی جامع دست 
یافتند که براساس آن ایران برخی از فعالیت های هسته ایش را محدود کرد و در 
مقابل تحریم های هسته ای علیه تهران تعلیق شد و چند ماه بعد شورای امنیت با 
تصویب قطعنامه اجماعی ۲۲۳۱ )۲۰۱۵ ( برجام را تایید کرد.پس از پایان ریاست 
جمهوری باراک اوبامــا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری تندروی آمریکا در  ۸ مه 
۲۰۱۸ )۱۸ اردیبهشت۱۳۹۷( فرمانی را امضا کرد که براساس آن آمریکا از توافق 
بین المللی و چندجانبه برجام بطور یکجانبه  خارج و تحریم های هسته ای ایران 
که بر اساس برجام تعلیق شــده بود، طی یک دوره زمانی بازگشت.ایران تا یک 
سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد 
تا به کشورهای اروپایی که وعده می دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران 
می کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تالش کنند. اما پس از گذشت یک 
سال از خروج آمریکا از برجام، تهران اعالم کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی 
به وعده هایشان عمل نکرده اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد 
داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته ای برجام صورت می گرفت.

جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعالم کرده است 
که در صورت لغو تمام تحریم های آمریکا به نحوی که قابل راستی آزمایی باشد، 

به اجرای تعهداتش در برجام باز می گردد.

طالبان:
  به رسمیت شناخته نشدن ما دامن 

جهان را می گیرد
طالبان بار دیگر، از آمریکا و دیگر کشــورهای جهان، خواســتار به رسمیت 
شــناختن دولتش شده و گفت که به رسمیت شناخته  نشدن و ادامه انسداد 
دارایی های افغانســتان در خارج از کشور، نه تنها برای افغانستان، بلکه برای 
تمام جهان مشکالتی در پی خواهد داشت.به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، از 
ماه اوت که طالبان قدرت را به دست گرفت، هنوز هیچ کشوری دولت طالبان 
را به رســمیت نشــناخته و میلیاردها دالر دارایی و بودجه های این کشور در 
خارج از افغانستان مسدود شده است؛ این در حالی است که افغانستان درگیر 
بحران های شدید اقتصادی و انسانی است.ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان 
در نشســتی خبری گفت: پیام ما به آمریکا این است که اگر این به رسمیت 
شناخته نشدن ادامه یابد، مشکالت افغانستان نیز ادامه خواهد یافت؛ اکنون، 
این )فقط( مشکل افغانستان است، اما می تواند به مشکل منطقه و )نهایتا( تمام 
جهان تبدیل شــود.وی خاطرنشان کرد که دلیل درگیری جنگ بین طالبان 
و آمریکا در گذشته نیز به این دلیل بود که طرفین روابط رسمی دیپلماتیک 
نداشتند.آمریکا در سال ۲۰۰۱، در پی حمالت ۱۱ سپتامبر و خودداری دولت 
وقت طالبان از استرداد اسامه بن الدن، رهبر القاعده به آمریکا، به افغانستان 
حمله کرد.مجاهد گفت: آن مســائل که منجر به جنگ شــد، می توانست با 
مذاکره و سازش سیاسی بر طرف شود.وی در ادامه، به رسمیت شناخته شدن 
را حق مردم افغانســتان دانست.اگرچه هنوز هیچ کشوری دولت طالبان را به 
رسمیت نشناخته اســت، اما تاکنون مقامات ارشد چندین کشور با مقامات 
ارشــد این گروه در داخل و خارج از افغانستان دیدار کرده اند.آخرین دیدار از 
دیدارهای مذکور، ســفر روز شنبه رشید مردوف، وزیر خارجه ترکمنستان به 
کابل بود؛ سفری که در آن، به گفته مجاهد در توییتر، اجرای سریع طرح خط 
لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند بررسی شد.همچنین »وانگ 
یــی« وزیر امور خارجه چین، با مقامات طالبــان، در قطر دیدار کرد. مجاهد 
درباره این دیدار گفت که چین وعده داده است از زیرساخت های حمل و نقل 
افغانستان حمایت مالی به عمل آورده و مسیر صادرات کابل به بازارهای چین 
از طریق کشورهمســایه، پاکستان را فراهم آورد.مجاهد همچنین به تفصیل 
درباره گذرگاه های مرزی، بخصوص مرز پاکستان صحبت کرد که در روزهای 
اخیر شــاهد تظاهرات و تعطیلی های مکرر بوده است. این گذرگاه های مرزی 
برای افغانستان، که در خشکی محصور است، بسیار مهم هستند.وی در انتها 
گفت که گفت وگوهایی جدی پیرامون این مسئله، با وزیر خارجه پاکستان که 

هفته گذشته به کابل سفر کرده بود، صورت گرفته است.

 جدال لفظی بین انگلیس 
و فرانسه باال گرفت

لنــدن – ایرنــا – جدال لفظــی میان رهبــران انگلیس و فرانســه در پی 
محدودیت هایی که لندن برای ماهی گیران فرانسوی در آب های این کشور 
پــس از برگزیت اعمال کرده و توقیف اخیر یک فروند کشــتی ماهیگیری 
انگلیس در آب های فرانسه باال گرفته است.به گزارش ایرنا، بوریس جانسون 
نخســت وزیر انگلیس در تازه ترین واکنش به اختالفات دو طرف گفت که 
آمادگی دارد تا ســازوکار حل اختالفات تجــاری را در چارچوب توافقنامه 
برگزیت فعال کند. او با این حال گفت تمایلی ندارد که این مســاله اجالس 
گــروه ۲۰ را که در شــهر »رم« پایتخت ایتالیا جریــان دارد و کنفرانس 
بین المللی آب و هوایی گالسکو که از دوشنبه برگزار می شود تحت الشعاع 
قرار دهد.تنش در روابط میان انگلیس و فرانسه پس از رای مردم انگلیس به 
خروج از اتحادیه اروپا دچار شروع و پس از آنکه پاریس قرارداد پرسود فروش 
زیردریایی به اســترالیا را در چارچوب معاهده امنیتی آکوس به انگلیس و 
آمریکا باخت تشدید شده است.پاریس پنجشنبه گذشته با توقیف یک فروند 
کشتی ماهی گیری انگلیس در آب های  این کشور، نزاع بین دو طرف را وارد 
فاز جدیدی کرد. آنیک ژیراردن معاون امور دریایی وزیر حمل و نقل فرانسه 
در توئیترش نوشت که دو قایق انگلیســی از سوی مقامات دریایی فرانسه 
اخطار دریافت کردند؛ یکی از قایق ها تغییر مسیر داد اما دیگری توجه نکرد 
و در خلیج سن توقیف شد. این مقام فرانسوی اظهار داشت که این قایق تا 
زمان پرداخت جریمه در توقیف می ماند.در همین پیوند، وزارت امور خارجه 
انگلیس، سفیر فرانســه در لندن را احضار کرد تا مراتب اعتراض خود را به 
دولت وی اعالم کند. معاون اروپایی وزیر امور خارجه انگلیس دیروز به طرف 
فرانســوی تصریح کرد که تهدیدهای صورت گرفته علیه این کشور نا امید 
کننده و نامتناسب است.در همین حال یک سخنگوی دولت انگلیس اقدام 
دولت فرانســه را غیرقابل توجیه و مغایر تعهدات اتحادیه اروپا در چارچوب 
توافق نامه همکاری هــای تجاری و قوانین بین المللی دانســت. وی طرف 
فرانسوی را به استفاده از زبان تقابل متهم کرد و افزود که این رفتارها اوضاع 
را پیچیده تر می کند.رئیس جمهوری فرانسه در گفت وگو با روزنامه انگلیسی 
فاینانشال تایمز به افزایش تنش های اخیر با انگلیس اشاره کرد و گفت که 
اعتبار انگلیس در خطر است. مکرون گفت هنگامی دولت لندن سال ها صرف 
مذاکره بر ســر یک معاهده می کند و چند ماه بعد بر خالف آن چیزی که 
تصمیم گرفته شده انجام می دهد، دال بر به چالش کشیدن اعتبار آن است.

طبق برنامه اعالم شده مکرون و جانسون قرار است در حاشیه اجالس گروه 
۲۰ با یکدیگر دیدار کنند. اما تصویر دو طرف هنگام گرفتن عکس یادگاری 
از رهبران جهان، درحالی که مشــت خود را به سمت گره کرده اند خبر ساز 
شده است.جانسون در گفت وگو با اسکای نیوز گفت: اگر توافقنامه برگزیت 
نقض شود یا ما چنین تصوری داشته باشیم هر اقدامی را که الزم باشد برای 
دفاع از منافع انگلیس انجام می دهیم. او در پاسخ به این سووال که آیا حاضر 
است تا از سازوکار حل و اختالف توافقنامه برگزیت استفاده کند پاسخ داد 
که این مساله را رد نمی کند.فعال شدن سازوکار حل اختالف بدین معناست 
که ابتدا یک هیات داوری تشکیل خواهد شد می تواند منجر به تقاضا برای 

دریافت خسارت و یا تعلیق تعهدات روابط تجاری شود.

 »اشرف غنی درصدد کسب
 تابعیت لبنان است«

رحمت اهلل نبیل، رئیس امنیت ملی دولت اشــرف غنی در توییتی مدعی شد 
که رئیس جمهور سابق افغانستان درصدد کسب تابعیت لبنان است.به گزارش 
ایســنا، نبیل در توییت خود نوشته اســت: »معلوماتی وجود دارد که اشرف 
غنی درصدد به دســت آوردن تابعیت لبنان است! بیشتر از این خرد جمعی 
را به تمســخر نگیرید! عوام فریبی اشــرف غنی مردم افغانســتان را بدبخت 
ساخت.«وی همچنین بار دیگر پاکستان را مسئول اوضاع کنونی در افغانستان 
دانسته و نوشته است: مرگ به پاکســتان! پاکستان دشمن افغانستان بود و 
است، قیام علیه سلطه پاکستان وظیفه ملی و وجدانی هر شهروند افغانستان 

است.روال غنی، همسر اشرف غنی مسیحی است و تابعیت لبنان را دارد.

 رایزنی های باقری از بروکسل تا مسکو؛

 ضرورت لغو تحریم ها
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران طی هفته 
گذشــته دیدارهای رسمی در بروکســل و مسکو داشت تا عالوه 
بربیــان الزامات و دیدگاه های تهران در خصوص مســائل مورد 
اختالف هســته ای، زمینه لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه 
علیه ملت ایران را فراهم کند.به گزارش گروه پژوهش ایرنا، علی 
باقری کنی در ســفر به بروکسل و دیدار با »انریکه مورا« معاون 
دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، مطالبات کشور از 
ضرورت لغو تحریــم ها گرفته تا ارایه تضمین برای جلوگیری از 
تکرار عهدشــکنی را مطرح کرد؛ مطالباتی که از نظر تهران برای 
بازگشــت به میز مذاکرات وین بیــش از هر چیزی حائز اهمیت 
است.ســفر باقری به قاره سبز که نخستین ماموریت دیپلماتیک 
او در مقام معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران به حساب می 
آید از آنجا اهمیت دو چندان یافته است که به چهار ماه وقفه در 
مذاکرات هســته ای پایان داده است و نشانگر شروع مذاکرات در 
دولت ســیزدهم به ریاست آیت اهلل ابراهیم رئیسی است.نماینده 
کشورمان در این مالقات با تاکید بر تجربه چند ساله بدعهدی در 
اجرا و نهایتا خروج یکجانبه و غیرقانونی از برجام توسط آمریکا و 
بی عملی کشورهای اروپایی در اجرای تعهدات پذیرفته شده خود، 
تاکید کرد آنچه برای ایران موضوعیت دارد، لغو موثر تحریم ها و 
عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است و هر توافقی 
باید خواســته های ایران در این خصوص  را برآورده سازد.معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار با انریکه مورا 
معاون دبیر کل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ 
کننده کمیسیون مشترک برجام تصریح کرد که تضمین برای عدم 
تکرار بدعهدی و رفتارهای غیرقانونی طرف های مقابل خواسته 
غیرقابل چشم پوشی جمهوری اسالمی ایران است.بنظر می رسد 
این دیدار ســازنده بوده است چرا که باقری پس از آن در توئیتر 
نوشت:  »گفتگویی جدی و سازنده با انریکه مورا در مورد عناصر 
ضروری مذاکرات موفق داشــتم. توافق کردیم  پیش از پایان ماه 
نوامبر )هفته دوم آذر( مذاکرات را شروع کنیم. تاریخ دقیق هفته 
بعد اعالم خواهد شد.«بر اســاس توافق انجام شده با کشورهای 
گروه ۱+۴ قرار شــد مذاکــرات دو جانبه ای نیز با هر یک از این 
کشورها برای اشتراک دیدگاهها در باره مذاکرات لغو تحریم های 
ظالمانه علیه ملت ایران انجام شود، در همین چارچوب و به دعوت 
ســرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روســیه اولین دور از 
این مذاکرات، بدون وقفه پس از بروکســل به مقصد مسکو انجام 
شد.معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در دومین ایستگاه سفر 
اروپایی خود وارد مســکو شد، روسیه به عنوان یکی از پنج عضو 
دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره نقش سازنده ای 
در مذاکرات هسته ای داشته است، نقشی که بارها دیپلمات های 
ایرانی آن را تایید کرده اند.باقری کنی در بدو ورود به مســکو بار 
دیگر بر لزوم رفــع تحریم ها تاکید کرد و گفت که آنچه در دور 

جدید گفت وگوها اهمیــت دارد، آمادگی طرف های مقابل برای 
تصمیم گیری جدی در زمینه لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه 
است.در دیدار باقری و هیات همراه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر 
خارجه روسیه که در تاالر تشــریفات وزارت امور خارجه روسیه 
برگزار شد، دو طرف تاکید کردند: گفت و گوهای جدید تنها در 
صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که به لغو تحریم ها و اجرای تمام 
و کمال تعهدات طرفین منجر شود.باقری با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران، فدراسیون روسیه و چین، دیدگاه های نزدیکی در 
خصوص مسائل منطقه ای، بین المللی و به ویژه برجام دارند، افزود: 
الزم است دیگر اعضای اروپایی چهار به عالوه یک نیز به تعهدات 
خود پایبند باشند و برای لغو تحریم های غیرقانونی تالش کنند.

با توجه به سیاســت خارجی عزت مندانــه ایران و عملکرد قابل 
قبول روســیه و چین در زمینه همراهی با تهران در مسائل بین 
المللی به نظر می رسد مسکو و پکن نقش سازنده و مثبت خود 
را در همراهی با مواضع حق طلبانه ایران در مذاکراتی که به ۴+۱ 

معروف شده است حفظ کنند از سوی دیگر، انریکه مورا پس از 
دو دیدار با باقری در تهران و بروکســل می داند که تهران گفت 
وگوها را با هدف رفع تحریم ها آغاز کرده اســت بنابراین وی در 
دیدار با طرف های دیگر گروه ۱+۴ الزامات و اقتضائاتی که مدنظر 
تهران قرار دارد را بازگو خواهد کرد و باقری نیز در روزها و هفته 
های آینده دیدارهای دیگری با سایر اعضا خواهد داشت تا گامی 
دیگر در مسیر رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران بردارد.

پس از این گفت وگوها ســران آمریکا و سه کشور اروپایی عضو 
برجام روز شنبه هشتم آبان ماه با صدور بیانیه ای مشترک بدون 
اشاره به نقش خود در مشــکالت کنونی اجرای این توافق ادعا 
کردند که بازگشت به برجام منوط به تغییر رفتار ایران است.به 
گزارش ایرنا، در این بیانیه که یک نســخه آن در تارنمای وزارت 
امور خارجه آلمان منتشر شد به این مساله که برجام با خروج و 
کارشکنی های آمریکا در دست اندازهای کنونی قرار گرفته است 
اشاره نشده و در عوض آمده است که رهبران چهار کشور درمورد 

»خطر ناشی از توسعه برنامه اتمی ایران برای امنیت بین المللی« 
گفت وگو کردند.بیانیه یادشــده که تنها چند روز پس از توافق 
ایران و اتحادیه اروپا برای شروع مذاکرات برای ازسرگیری اجرای 
برجام انتشار یافت، نسبت به پیشرفت های هسته ای ایران و آنچه 
گام های تحریک آمیز نامیده ابراز نگرانی شده و می افزاید: ما عزم 
خود را برای اطمینان از اینکه ایران هرگز نتواند به توسعه سالح 
هســته ای یا دستیابی به آن، بپردازد ابراز کردیم و نگرانی شدید 
وفزاینده خود را در این زمینه به اشتراک گذاشتیم.این درحالی 
است که جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشوری مسئولیت 
پذیر بارها اعالم کرده اســت که در صورت لغو تمام تحریم های 
آمریکا به نحوی که قابل راستی آزمایی باشد، به اجرای تعهداتش 
در برجام باز می گردد.رهبران چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه 
و آلمان که دارای زرادخانه های مملو از کالهک های هســته ای 
هســتند ادعا کردند که کاهش تعهــدات برجامی ایران توجیه 
مدنی منطقی ندارد اما این اقدامات »برای برنامه های تسلیحات 
هســته ای مهم هستند«. آن ها بر همین اساس مدعی شدند که 
»ادامه پیشــرفت فعالیت های هســته ای ایران و مانع تراشی در 
بازرســی های آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان بازگشت به 
برجــام را به خطر می اندازد.«ایران و گروه ۱+۵ شــامل آمریکا، 
روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ 
)۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵( به توافقی جامع دســت یافتند که براســاس 
آن ایــران برخی از فعالیت های هســته ایش را محدود کرد و در 
مقابل تحریم های هســته ای علیه تهران تعلیق شــد و چند ماه 
بعد شــورای امنیت با تصویب قطعنامه اجماعی ۲۲۳۱ )۲۰۱۵ 
( برجام را تایید کــرد.  برجام یک هفته بعد با قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید و به عنوان ضمیمه الف 
به قطعنامه مذکور پیوســت شــد.اما پس از ورود ترامپ به کاخ 
ســفید در ژانویه ۲۰۱۷ )دی مــاه ۱۳۹۵( و پس از چند اقدام 
مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر برجام، با خروج یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکا از این توافق در ۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷ )۸ می 
۲۰۱۸(، در ۲ مرحله تحریم های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده 
شــد.اجرای نامتوازِن برجام از یک طرف و فشــارهای ناشی از 
اعمال و تشدید تحریم های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث 
شــد تا یکســال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ 
۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۸ )۸ می ۲۰۱۹( شــورایعالی امنیت ملی 
جمهوری اســالمی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن 
گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته ای با اعطای 
فرصت های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.جمهوری اسالمی 
ایران همچنین بارها اعالم کرده که اگر سایر طرف های باقی مانده 
در برجام تصمیم بگیرند تعهدات خــود را مطابق با توافق اجرا 
کننــد، گام های مربوط به کاهش تعهــدات برجامی ایران قابل 

بازگشت خواهد بود.

با حضور در مدرسه حکیمیه قندهار؛
رهبر طالبان برای نخستین بار در انظار عمومی ظاهر شد

گزارش ها حاکی از آن است که رهبر طالبان که زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته؛ بعد از ظهر دیروز با حضور در مدرسه 
»حکیمیه« والیت قندهار، در جمع مردم سخنرانی کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، »محمد جالل« عضو 
کمیسیون فرهنگی طالبان در توئیتی نوشته است که »مال هبت اهلل آخندزاده« رهبر طالبان، برای نخستین بار در انظام عمومی 
ظاهر شــده و در جمع ســاکنان قندهار سخنرانی کرده است.این سخنرانی در ساعت شش و نیم بعد از ظهر دیروز در مدرسه 
حکیمه قندهار انجام شــده اســت.اخیرا گزارش هایی در مورد مرگ مالهبت اهلل در رســانه ها منتشر شده بود اما طالبان این 
گزارش ها را تکذیب کرد. وی طی سال های اخیر زندگی مخفی داشته و تاکنون در مالء عام ظاهر نشده  و تنها یک عکس منتسب به او منتشر شده است.چندی پیش 
»انس حقانی« عضو ارشد طالبان گفته بود که مال هبت اهلل زنده است و در افغانستان به سر می برد اما از ترس هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در انظار عمومی ظاهر 
نخواهد شد.گمانه زنی ها درباره مرگ آخندزاده از آنجا مطرح می شود که طالبان مرگ »مال محمد عمر« رهبر پیشین این گروه را نیز دو سال پنهان نگه  داشت و پس 

از نشر گزارش های موثق در این باره، تائید شد که او در نتیجه بیماری در شهر کراچی پاکستان فوت کرده است.

 ســایه درگیری هــای خشــونت آمیز 
همچنــان بر ســر آفریقــای مرکزی 
کــه از آن بــه عنــوان خطرناک ترین 
کشــور جهان برای ارسال کمک های 
بشردوســتانه یاد می شــود، سنگینی 
می کند؛ این کشــور در پی درگیری ها 
در آستانه یک بحران انسانی بی سابقه  
قــرار دارد که بویژه مناطق روســتایی 
را به شــدت متاثر از خود کرده است.

به گــزارش ایرنا،  آفریقــای مرکزی از 
خشونت های ناشی از درگیری ها میان 
تجزیه طلبان وابســته به گروه مســلح 
واحد صلــح )UPC( و نیروهای امنیتی 
رنــج می برد؛ در تازه تریــن مورد و در 
روز نهم سپتامبر، رسانه های محلی در 
دادند  آفریقای مرکزی خبر  جمهوری 
که ۴۰ غیرنظامــی در نتیجه عملیات 
توســط نیروهای خارجی در شــمال 
غربی این کشــور جان خود را از دست 

داده اند.پیشــتر و در رخدادی مشابه، 
۴ ماه پیشــتر از آن نیــز در پی وقوع 
درگیری بین تجزیه طلبان و نیروهای 
امنیتی در روســتای »بویو« دست کم 
۲۰ نفر که اکثر آنها غیرنظامیان بودند، 
کشته شدند.مقامات جمهوری آفریقای 
 ۲۰۱۸ اوت  در  روســیه  و  مرکــزی 
توافقنامه  همکاری نظامی امضا کردند 
که بر اســاس این توافقنامه نیروهای 
روســی می تواننــد به اعضــای ارتش 
جمهــوری آفریقای مرکــزی آموزش 
نظامی دهند.بنا به اعالم رسانه ها، عالوه 

بر نیروهای روس،سربازان رواندایی نیز 
در مبــارزه نیروهای امنیتی جمهوری 
آفریقای مرکزی با حوادث خشونت بار 
به این کشــور کمــک می کنند.رادیو 
بین المللی فرانسه روز یکشنبه نسبت 
به وقوع یک بحران انسانی بی سابقه در 
آفریقای مرکزی هشــدار داد و نوشت: 
پس از درگیری ها، این کشــور به یک 
بحران انســانی بی سابقه دچار می شود 
که این بحــران بویژه مــردم مناطق 
روســتایی را به شــدت متاثر از خود 
می کند.به گزارش تارنمای این رســانه 

فرانســوی، روســتاییانی که به دلیل 
ناامنی ها نتوانســته اند به مزارع شــان 
رسیدگی کنند در معرض خطر قحطی 
قــرار دارند.رادیو بین المللی فرانســه 
گزارش می کند که جمهوری آفریقای 
جهان  کشــور  خطرناک ترین  مرکزی 
نیروهای کمک های بشردوستانه  برای 
اســت اما با این وجود ایــن افراد برای 
رساندن خود به دورافتاده ترین مناطق 
در این جمهوری ، برای کمک رســانی 
این مناطــق تالش های  به مردمــان 
بســیاری می کنند.آفریقای مرکزی با 
۴.۷ میلیون نفر جمعیت کشوری است 
محصور در خشکی که از شمال با چاد 
و از شــمال غرب با سودان، از غرب با 
ســودان جنوبی از جنوب با جمهوری 
دموکراتیــک کنگو و از جنوب غربی با 
جمهوری کنگو و از شرق با کامرون مرز 

مشترک دارد.

آفریقای مرکزی؛
 خطرناک ترین کشور برای 

ارسال کمک های بشردوستانه

تهــران – ایرنا- فیصل بن فرحان وزیــر امورخارجه 
عربستان شنبه شب گفت: مذاکرات با ایران دوستانه 
است، اما پیشرفت زیادی نداشته است.به گزارش ایرنا 
از رویترز، بن فرحان این سخنان را در رم و در حاشیه 
نشســت گروه ۲۰ اعالم کرده است.نشست دو روزه 
گــروه ۲۰ در رم ایتالیا ظهر امروز به وقت محلی آغاز 
به کار کرد.رهبران ۲۰ قدرت اقتصادی برتر جهان در 
شــهر »ُرم« پایتخت ایتالیا گردهم آمده اند تا درباره 
تغییــرات آب و هوایی و همه گیــری کرونا به عنوان 
دو بحران مهم در کنار ســایر تحــوالت بین المللی 
چاره اندیشــی و تبادل نظر کننــد.وی در واکنش به 
تحوالت لبنان نیز مدعی شد که کشورش هیچ نظری 
ندارد که دولت جدید لبنــان باید بماند یا برود.وزیر 

امورخارجه عربستان بدون اشاره به فشاری که ریاض 
به لبنان وارد کرده اســت، ادعا کرد: ریشــه بحران با 
لبنان به سلطه حزب اهلل باز می گردد.ادعای بن فرحان 
همزمان با آن روی می دهد که عربســتان به همراه 
برخی کشــورهای عربی دیگر از جمله امارات، کویت 
و بحرین ســفرهای خود را از بیــروت فراخوانده و از 
سفرای لبنان در کشورهایشان خواسته اند، خاکشان را 
ترک کنند.سخنان وزیر امورخارجه عربستان درحالی 
بیان می شود که »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور 
خارجــه ۱۶ مهرماه اعالم کرد کــه مذاکرات تهران 
و ریاض در مســیر درســت خود قرار دارد و نیازمند 
گفت وگوهای بیشــتری هســتیم.وی با بیان اینکه 
ایران قطع کننده روابط دیپلماتیک با عربستان نبود 

گفت: چند سال  پیش این تصمیم از سوی عربستان 
ســعودی اتخاذ شــد.وزیر امور خارجه با بیان اینکه 
ایران از اســتمرار گفتگوها و نتایج عملی که به نفع 
دو طرف و منطقه باشــد استقبال می کند، مذاکرات 
موجود میان دو کشور را سازنده توصیف کرد و گفت: 
امیدواریم دوطــرف به نتایج خوبــی  در این زمینه 
دســت پیدا کنند. ایران و عربستان دو کشور مهم در 
منطقه هســتند. نقش دو کشور در کمک به امنیت 
پایدار، توسعه و رشد منطقه مهم است.امیرعبداللهیان 
خاطرنشــان کرد: جمهوری اســالمی ایران به نقش 
ســازنده خود در منطقه ادامــه می دهد و گفت و گو 
و همکارهــای منطقه ای را رمز مهمی برای کمک به 

پیشرفت منطقه می داند.

عربستان:

 مذاکرات با ایران دوستانه است
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نتایــج مطالعه جدید محققان »دانشــگاه ام آی تی« و »دانشــگاه 
ماساچوســت« نشــان می دهد کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ 
می تواند ســلول های گوش داخلی را نیز آلوده کند.به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از اس تــی دی، گوش درونی یا گوش داخلی متشــکل 
از یک ســری مجاری و البیرنت غشایی اســت که درون پوششی 
استخوانی)البیرنت استخوانی( قرار گرفته اند. البیرنت استخوانی نیز 
درون اســتخوان تمپورال قرار دارد. گرچه شیوع عالئم شنوایی در 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ چندان شناخته شده نیست اما عفونت 
گوش داخلی ممکن است سبب ایجاد مشکالتی در شنوایی و تعادل 
فرد شود.بسیاری از بیماران کووید-۱۹ عالئمی مانند کاهش شنوایی 

و وزوز گوش را پس از ابتال به بیماری کووید-۱۹ گزارش داده اند. 

برای اولین بار، محققان از داده های انسانی برای اندازه گیری سرعت 
فرآیندهای مختلف که باعث ایجاد آلزایمر می شود، استفاده کردند 
و دریافتند که این بیماری با روشــی متفاوت نسبت به آن چه پیش 
از این تصور می کردیم، ایجاد می شود. این نتایج می تواند کاربردهای 
مهمی برای ایجاد درمان های بالقوه داشــته باشد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از مدیکال اکســپرس، گروهی بین المللی به رهبری دانشگاه 
»کمبریج« دریافتند کــه آلزایمر به جای آن  که از نقطه ای در مغز 
آغاز شــود و زنجیره وار ادامه یافته و به مرگ  سلول های مغزی ختم 
شود،  بخش های مختلفی از مغز را تحت تاثیر قرار می دهد.سرعت از 
بین رفتن سلول ها در این مناطق در تولید تجمع  پروتئین های سمی 

بر سرعت پیشرفت بیماری اثر می گذارد.

محققان »دانشگاه تورنتو« در مطالعه اخیرشان راهی جدید برای خنثی 
کردن کروناویروس ســندرم حاد تنفسی ۲ پیشنهاد کرده اند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از تی ان، محققان دانشــگاه تورنتو ترکیبات شیمیایی 
ایجاد کرده اند که می تواند کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ و چندین 
سویه آن را خنثی کند.محققان کانادایی در مطالعه اخیرشان در مقاله ای 
که اخیرا در مجله »Medicinal Chemistry« منتشر شده است، از ایجاد 
پپتیدهای D که ویروس را خنثی کرده و عفونت ســلول های انســانی 
را متوقف می کنــد، خبر دادند.این ترکیبات که بــه عنوان پپتیدهای 
تصویر آینه ای)mirror-image peptides( شناخته می شوند، دارای خواص 
شیمیایی هســتند که این موضوع آنها را برای توسعه درمان های ضد 

ویروسی کم هزینه گزینه مناسبی می سازد.

 ویروس کرونا گوش داخلی
 را آلوده می کند

کشف غیرمنتظره علت پیشرفت 
آلزایمر در مغز

خنثی کردن اکثر سویه های کرونا 
با یک ترکیب شیمیایی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

روستاییان ترکیه از شاخه های درخت بلوط ذغال درست می کنند
خبرگزاری آناتولی

معرفی لکسس LS 2022 با تغییرات مالیم و آپشن های بیشتر
نســل فعلی لکسس LS از ســال ۲۰۱۷ تاکنون در بازار حضور دارد. این خودرو به لطف ارتفاع کم از سطح زمین و طراحی گیرا 
تغییرات زیادی را نســبت به نســل پیشین تجربه کرده بود. در سال ۲۰۲۰ هم شاهد فیس لیفت این سدان پرچم دار بودیم که 
باعث شد دماغه خودرو کمی محافظه کارتر شود. موضوع جالب اینکه ژاپنی ها تصمیم گرفته اند سدان خود را بار دیگر و برای مدل 
۲۰۲۲ به روز کنند. البته نباید به دنبال تغییرات بصری در LS ۲۰۲۲ بود چراکه با فیس لیفتی مرسوم روبرو نیستیم. خب پس 
تغییرات این خودرو در کجا رخ داده اند؟ برای فهم این موضوع بهتر است نگاهی به لیست آپشن ها و زیر پوست خودرو بیندازید.

ابتدا بیایید کار را با تجهیزات به روزتر و آپشن ها شروع کنیم. تمامی تریم های LS ۲۰۲۲ به صورت استاندارد با سیستم ایمنی 
۲.۵ پالس لکســس عرضه می شوند که شامل تمامی سیستم های ایمنی و کمک راننده می باشد. لکسس می گوید لنز دوربین و 
رادار این خودرو از نظر پاســخ و شعاع تشخیص بهبود یافته است. این برند همچنین اظهار داشته سیستم پیشگیری از برخورد 
LS بهتر از قبل عمل می کند. این سیستم همچنین شامل هشدار برخورد از جلو، ترمز اضطراری خودکار و تشخیص عابران پیاده 

و دوچرخه سواران است.

نامزدهای بهترین مربی باشگاهی 2021
نامزدهای بهترین مربی باشگاهی ۲۰۲۱ اعالم شد که خبری از مربی های ایرانی نیست.به گزارش ایسنا، فدراسیون تاریخ و آمار در آستانه 
نزدیک شــدن به پایان سال میالدی، نامزدهای بهترین مربی باشگاهی سال ۲۰۲۱ را اعالم کرد که خبری از مربی های ایرانی نیست.بر 
این اســاس نامزدهای مربی های برتر سال باشگاهی ۲۰۲۱ به شرح زیر هستند:توماس توخل )آلمان، چلسی(جوزپ گواردیوال )اسپانیا، 
منچسترسیتی(مائوریســیو پوچتینو )آرژانتین، پاری سن ژرمن(زین الدین زیدان )فرانسه، رئال مادرید(اونای امری )اسپانیا، ویارئال(اوله 
گونار سولسشر )نروژ، منچستریونایتد(هانس دیتر فلیک )آلمان، بایرن(جولیان ناگلزمن )آلمان، الیپزیگ( دیگو سیمئونه )آرژانتین، اتلتیکو 
مادرید( آنتونیو کونته )ایتالیا، اینترناسیونال( کریستوف گالتیه )فرانسه، لیل( یوری ورنیداب )اوکراین، کالنتر(رناتو گائوچو )برزیل، فالمنگو( 
آبل فریرا )برزیل، پالمیراس(الکسی استیوال »کوکا« )برزیل، اتلتیکو مینیرو(پیتسو موسیمانه )االهلی، آفریقای جنوبی(مانگوتا مونگیهی 
)مامبلودی، آفریقای جنوبی(معینی چابانی )تونس، اسپانیا تونس(جیم کرتین )ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه فیالدلفیا( سانتیاگو سوالری 
)آرژانتین، تیم سی اف آمریکا(خاویر آگویر )مکزیک، مونتری( خوان رینوسو )پرو، کروز آزول( لئوناردو ژاردیم )پرتغال، الهالل( گی دونگ 

کیم )کره جنوبی، پوهانگ استیلرز( پارسال، هانسی فلیک از بایرن مونیخ توانست عنوان بهترین مربی باشگاهی را به دست بیاورد.

مرا گر ز وصل تو رنگی ربآید
راه کن، هک انمم هب ننگی ربآید عجب دان هک از کارگاه مالحت
جهان را بینگ توینگی ربآید

بسی قرن باید هک از باغ خوبی
نهالی چنین شوخ شنگی ربآید

چنان شکری، کز داهن تو خیزد
ر کز چیه تنگی ربآید مپندا

ز ره حلقه ای پالهنگی ربآیداز آن زلف مشکین اگر دام سازی هک ره شب مرا با تو جنگی ربآیدهب امید صلح و کنار تو خواهم

پیشنهاد

چهره روز

مارمولک سیاه
مارمولک سیاه ســومین اثر ادو گاوا رانپو است که با 
ترجمه بسیار خوب محمود گودرزی در ایران منتشر 
می شود.نشر چترنگ، قبال با انتشار دو کتاب – شکار 
و تاریکی و اتاق قرمز – این نویسنده رمان های پلیسی 
را به ایرانیان معرفی کرد.مارمولک سیاه هم مانند دو 

کتاب قبلی از فرانسوی به فارسی ترجمه شده است.
در قسمتی از پشت جلد این کتاب آمده است:مارمولک 
سیاه بی شک معروف ترین رمان پلیسی ادو گاوا رانپو 
با حضور کارآگاهش، آکچی کوگورو، اســت. داستان 
این کتاب در مورد تقابل میدوریکاوا ملقب به مارمولک 
ســیاه و کارآگاه آکچی کوگورو است.داستان کتاب از 
مهمانی شــب کریسمس شــروع می شود. شبی که 
جونچان به خاطر قتلی که مرتکب شــده اســت به مارمولک سیاه پناه می آورد و از او درخواست 
کمک می کند. مارمولک سیاه به او کمک می کند اما در جبران این لطف از جونچان می خواهد 
که برده او باشد و در نقشه آدم ربایی که کشیده است به او کمک کند.اما داستان اصلی کتاب در 
مورد ربودن سانائه، دختر جواهر فروش معروف اُساکا است. کاری که مارمولک سیاه از انجام دادن 
آن لذت می برد. او دوســت دارد که با کارآگاه معروف، آکچی روبه رو شود و توانایی های او را به 
چالش بکشد. در این کتاب، نویسنده مخاطب را به شکلی زیبا دست می اندازد، فکرش را منحرف 
می کند و به راحتی با ذهن او بازی می کند.رویارویی میدوریکاوا و آکچی در این کتاب فوق العاده 

زیبا و خواندنی است و خیلی برای من تداعی گر رویارویی شرلوک هولمز و جیمز موریارتی بود.
با همه این تعریف ها و با وجود اینکه این اثر، معروف ترین اثر نویسنده است، اما به نظر من شکار 

و تاریکی بهترین کتاب ادو گاوا رانپو است.

آتنه فقیه نصیری
 آتنه فقیه نصیری متولد ۲3 آبان ۱34۷ در خوزســتان، 
بازیگر است.فارغ التحصیل لیسانس رشته زبان اسپانیایی 
در دانشگاه آزاد می باشد، از سینما فعالیت خود را شروع 
کرد و حاال چند سالیست درگیر بیماری MS نیز می باشد.

پدرش اصالتا اهل کالردشت مازندران و افسر شهربانی بود 
و تنها یک خواهر کوچکتر از خود بنام ســارا دارد که ۵ 
سال اختالف سنی دارند.در شناسنامه متولد تهران است 
اما در شهر آقاجاری استان خوزستان به دنیا آمده و بعد از 
۲ سال به تهران مهاجرت کردند و سال ۱3۵8 یکسال در 
چالوس بودند.اولین بار در سال ۱36۹ به پیشنهاد بهرام 
بیضایی برای بازی در فیلم مســافران را رد کرد تا اینکه 
سال ۱3۷۰ با فیلم جیب برها به بهشت نمی روند جلوی 
دوربین رفت.با اینکه فکر نمی کرد این شغل را ادامه دهد اما تجربه بازی در ۲3 سالگی باعث شد سر از 
دنیای بازیگری درآورد و در این حرفه ماندگار شود.در سال ۱3۷۱ با سریال چشمه زندگی وارد تلویزیون 
شد و همین سال با سریال خاله سارا چهره اش شناخته و با سریال خانه سبز سال ۷۵ به شهرت رسید.

آتنه فقیه نصیری در سال ۱3۷۰ قبل از شروع بازیگری با فریبرز عرب نیا بازیگر مشهور آن روزها ازدواج 
کرد اما این ازدواج در نهایت بدون داشتن فرزندی به طالق ختم شد.با ایکه آقای عرب نیا برای بارد دوم با 
مرحوم عسل بدیعی ازدواج کرد و آن زندگی هم به طالق ختم شد اما خانم فقیه نصیری دیگری ازدواجی 
نداشت.در همه سایت  ها نوشته اند که من با رفیع پیتز ازدواج کرده و بعدها از او جدا شده  ام  این مساله 
را تکذیب می  کنم  من هیچگاه با او ازدواج نکرده بودم که بخوام جدا شوم. در سال ۱3۹4 هنگام بازی در 
سریال شمعدونی به بیماری ام پی بردم، البته در حال درمانم و خیلی نگران نیستم، خوشبختانه بیماری 

ام پییشرفته نیست.من هیچگاه بیماری را برای خودم بزرگ نکرده ام و با آن کنار آمدم.

فرهنگ

فیلم »قصیده گاو سفید« موفق به کسب 
جایزه کارگردان جدید شصت و ششمین 
جشنواره فیلم وایادولید )Seminci( اسپانیا 
شد.به گزارش ایســنا، شصت و ششمین 
جشنواره بین المللی فیلم وایادولید اسپانیا 
بــه کار خود پایان داد و فیلم »قصیده گاو 
ســفید« موفق به کســب جایزه بهترین 
کارگردان جدید )جایزه پیالر میرو( برای 
بهتاش صناعی ها و مریم مقدم شد. فیلم 
»قصیده گاو ســفید« پیــش از این و در 
نخستین نمایش بین المللی خود در بخش 
مســابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره 
فیلم برلین حضور داشت و موفق به دریافت 
جایزه تماشاگران از این جشنواره شده بود. 
امسال فیلم »قهرمان« به کارگردانی اصغر 
فرهادی و »جاده خاکی« از پناه پناهی نیز در بخش رقابتی جشنواره فیلم وایادولید اسپانیا حضور 
داشــتند و فیلم »پسر« به کارگردانی نوشین معراجی نیز در بخش »Meeting Point« این رویداد 
سینمایی به نمایش گذاشته شد. همچنین فرنوش صمدی سینماگر ایرانی نیز یکی از داوران بخش 
»Meeting Pint« )فیلم های اول و دوم کارگردان ها( این جشنواره اسپانیایی بود. جشنواره وایادولید 
اسپانیا )سمینسی( که مهمترین جشنواره های کشور اسپانیاست که از تاریخ ۱ تا 8 آبان برگزار شد.

»قصیده گاو سفید« برگزیده جشنواره 
وایادولید شد
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