
۱۲۶ فوتی و ۷۵۵۴ ابتالی جدید 
کرونا در کشور

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته 
متاســفانه ۱۲۶ بیمار کووید -۱۹ در کشور جان خود را به دلیل 
این بیماری از دســت دادند.به گزارش ایسنا و طبق اعالم وزارت 
بهداشــت، تا دیروز ۱۶ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۷ هزار و ۵۵۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که یک هزار و ۷۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۸۱۴ نفر 
رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۶ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۲۷ هزار و ۲۹۹ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۵ میلیون 
۶۰۱ هزار و ۷۶۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شده اند.سه هزار و ۶۸۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تا کنون ۳۶ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۱۸۷ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۳۳ شهر کشور 
در وضعیت قرمز، ۹۵ شــهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۰ شــهر در 

وضعیت زرد و ۱۰۰ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

وزیر صمت وعده داد؛
افزایش عرضه خودرو به بازار از هفته آینده

وزیر صمت گفت: طی هفته های آینده خودروهای باقی مانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل شده و به 
بازار عرضه می شوند. همچنین از هفته آینده عرضه خودرو از سوی ۲ خودروساز بزرگ کشور افزایش خواهد 
یافت.به گزارش خبرنگار مهر، رضا فاطمی امین دیروز در جریان افتتاح شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات، لوازم و مجموعه های خــودرو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۰ پروژه در صنعت خودرو تعریف 
که اجرای آنها از دو ماه پیش آغاز شــده اســت و با زمان بندی مناسب در حال پیشرفت است.وزیر صمت 
افزود: صنعت خودرو به قطعه ســازان بدهی زیادی دارد و زیان انباشته در این صنعت محرز شده است اما 
ما برای مدیریت اوضاع در چند بخش از جمله مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه های 
سربار آنها و اصالح ساختار مالی شرکت ها در حال انجام کار هستیم.وی با بیان اینکه یکی از ۱۰ پروژه ما 
در صنعت خودرو، اصالح ساختار این صنعت است، گفت: با توجه به اینکه رابطه بین خودروساز و قطعه ساز 
در کشــور ما رابطه نادرستی است و آشفتگی های زیادی دارد، به دنبال اصالح این روابط هستیم. امروز به 
جای ارتباط مستقیم بین خودروساز و قطعه ساز که مشکالتی همچون پیچیده شدن مدیریت، سخت شدن 
کنترل کیفیت قطعات و قیمت ها را به دنبال دارد، ما به دنبال مجموعه ســازی در صنعت خودرو هستیم.

فاطمی امین با بیان اینکه در حال حاضر هر خودروساز با ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه ساز کار می کند، گفت: پس از 
مجموعه سازی، هر خودروساز با ۷۰ تا ۱۰۰ مجموعه ساز کار خواهد کرد و مجموعه سازان نیز با قطعه سازان 
در ارتباط خواهند بود. این شــیوه توسط خودروسازان خارجی اجرایی شده و موفق بوده است.وزیر صمت 
در ادامه در خصوص تولید خودرو نیز گفت: ظرفیت ها و برنامه های همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور برای 
برنامه ریزی جهت تولید ساالنه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ اخذ شده است. اکنون ۹۰ درصد 
تولید خودرو توســط ایران خودرو و ســایپا انجام می شود که این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش 
خواهد یافت. به این ترتیب سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد خواهد رسید.وی ادامه داد: طی دو 
ماه گذشته جلسات متعددی بین وزارت صنعت با خودروسازان در خصوص تأمین قطعات، رفع مشکالت 
خودروهای ناقص و … برگزار شــد.فاطمی امین افزود: طی هفته های آینده خودروهای باقی مانده در کف 

پارکینگ خودروسازان تکمیل شده و به بازار عرضه خواهند شد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء )ص( با بیان اینکه نیروهای مسلح هرگونه تهدید در هر سطح و از مبداء هر سرزمینی را سرکوب می کنند، گفت: 
دشمنان از آزمودن قدرت ارتش و سپاه پرهیز کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص( در 
جمع فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی ایران در رزمایش مشترک »ذوالفقار ۱۴۰۰«، اظهار داشت: ارتش جمهوری اسالمی و نیروهای مسلح همواره خود 
را برای رویارویی راهبردی و عملیاتی و تاکتیکی برای حفظ ثبات امنیتی و موجودیت و تمامیت ارضی ایران عزیز و همچنین موقعیت و قدرت منطقه ای در 

برابر ائتالف دشمنان )به طور مشخص ائتالف آمریکا و رژیم صهیونیستی( آماده نگه می دارند.

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر رشید:

دشمنان از آزمودن قدرت ارتش و سپاه پرهیز کنند
info@sobh-eqtesad.ir

سهم ۷ درصدی ایران در درآمد تجارت 
الکترونیکی کشورهای همسایه

بر اســاس گزارش آنکتاد در سال ۲۰۱۹ درآمد ایران از درآمد تجارت 
الکترونیکی در منطقه و در بین کشــورهای همسایه از جمله ترکیه، 
عربســتان، امارات تنها ۷ درصد است.به گزارش تسنیم؛ امروزه نقش 
تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد دیجیتال 
در توسعه اقصادی کشورها و تاثیرگذاری آن در اقتصاد جهان غیرقابل 
چشــم پوشی است. کشور ایران در ســال های اخیر در حوزه تجارت 
الکترونیکی روند رو به رشــدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش 
آنکتاد در ســال ۲۰۱۹ رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیکی از میان 
۱۵۲ کشــور ۴۲ شد که نسبت به سال قبل ۷ پله ارتقا داشته است با 
این حال ســهم درآمد ایران از درآمد تجارت الکترونیکی در منطقه و 
در بین کشورهای همســایه از جمله ترکیه، عربستان، امارات و غیره 
تنها ۷ درصد اســت. در این گزارش به برخی از آمار مرتبط با تجارت 

الکترونیکی ایران می پردازیم:

زیرساخت تجارت الکترونیک
ضریب نفوذ اینترنت به ۱۱۲.۴ رســیده که نســبت به سال قبل ۲۰ 

درصد رشد داشته است
ضریب نفوذ تلفن همراه هوشــمند به ۶۹ درصد رسیده که نسبت به 

سال قبل، ۲۸ درصد رشد داشته است.
بیش از ۵۸۹ هزار گواهی امضاء الکترونیکی صادر شــده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲۴ درصد رشد داشت است.

عملکرد تجارت الکترونیک
ارزش اســمی معامالت تجارت الکترونیکی ۱۰۹۷ هزار میلیارد تومان 

بوده که نسبت به سال قبل ۱۵۹ درصد رشد داشته است.
ارزش حقیقی معامالت تجارت الکرونیکــی ۱۵۴ هزار میلیارد تومان 

برآورد شده است که نسبت به سال قبل ۷۸ درصد رشد داشته است.
مبلغ هر خرید الکترونیکی به طــور میانگین ۳۴۷ هزار تومان برآورد 

شده که نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است.
تعداد کل معامالت تجارت الکترونیکی حدود ۳ میلیارد فقره بوده که 

نسبت به سال قبل ۱۰۸ درصد رشد داشته است.
تعداد معامالت الکترونیکی دولتی ۳۳۸ هزار فقره بوده که نســبت به 

سال قبل ۳۵ درصد رشد داشته است.

جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی
تعداد اینمادهای اعطا شــده در ســال ۱۳۹۹ نســبت به سال قبل با 

رسیدن به بیش از ۳۱ هزار اینماد، ۱۱۰ درصد رشد داشته است.
۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، عالوه بر 

وب سایت از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
حدود ۹۳ درصــد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از ســرمایه گذار 

شخصی به منظور توسعه خود استفاده می کنند.
حدود ۷۷ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پســت جمهوری 

اسالمی ایران به منظور ارسال و تحویل کاال اسفاده می کنند.
۴۶ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد 

بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن دارند.
۷۶ درصد از اینمادهای اعطا شده در سال ۱۳۹۹، مربوط به واحدهای 

تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.

ارزش مالی تجارت الکترونیکی در دنیا
بررســی ها نشان می دهد بر اســاس آمار جهانی، ارزش مالی تجارت 
الکترونیکی در جهان در ســال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ با رشدی 
حدود ۱۷ درصد به ۴.۱۳ تریلیون دالر رســیده و چین همچون سال 
های گذشته سریعترین رشد را در حوزه تجارت الکترونیکی نسبت به 
ســایر کشورهای جهان داشته است.همچنین بر اساس گزارش همین 
ســازمان تعداد خریداران اینترنتی در جهان در سال ۲۰۱۹ به بیش از 
یک و نیم میلیارد رســید که با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از 
آن همراه بوده اســت.بر اساس آمار اعالمی از سوی سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی در ســال ۲۰۲۰، شیوع ویروس کرونا موجب توسعه 
تجارت الکترونیکی در حوزه های جدید شده از جمله صنایع، محصوالت 
از جمله کاالهای سوپرمارکتی و مشتریان شده است. همچنین در طی 
این دوران تراکنش های تجارت الکترونیکی در بســیاری از کشورها از 
سمت خرید کاالهای لوکس به سمت خرید نیازمندی های روزانه که 

شامل طیف بیشتری از افراد است، سوق داده شده است.

پاسخ به چند پرسش درباره تزریق ُدز سوم واکسن کرونا به 
متولدین ۱۳۴۰ و ماقبل

رییس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکسن وزارت بهداشت توضیحاتی درباره نحوه دریافت دز سوم 
واکسن کرونا ارائه کرد.دکتر محسن زهرایی در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط تزریق دز سوم واکسن به افراد 
باالی ۶۰ ســال و فراخوان داده شده در این باره، گفت: افراد باالی ۶۰ سالی که در نوبت اول و دوم واکسن 
غیرفعال شــده کووایران برکت و ســینوفارم دریافت کردند و چهار ماه از تزریق دز دومشان گذشته باشد، 
مشمول این طرح هستند و پس از مراجعه به مراکز مجددا همان نوع واکسن را در دز سوم دریافت خواهند 
کرد.وی گفت: فعال برای سایر پلتفرم های واکسن ها )پروتئین نوترکیب، آدنوویروس و...( دستورالعمل تزریق 
دوز سوم نداریم و هر زمان الزم باشد دستورالعمل در این زمینه هم ابالغ خواهد شد.زهرایی افزود: واجدین 
شرایط همانند دریافت دز دوم واکسن می توانند با در دست داشتن کارت واکسن و مدارک شناسایی به مراکز 
واکسیناسیون مراجعه کنند ) ترجیحا مرکزی که دز یک و دو را تزریق کردند( و نوبت سوم را هم دریافت 
کنند.زهرایی با تاکید بر اینکه دز یادآور واکسن با دز سوم متفاوت است، بیان کرد: دز سوم هم مانند دز دوم 
جزئی از فرایند واکسیناسیون است و مشخص شده است که این واکسن ها برای اینکه حداکثر اثربخشی را 
داشته باشند، باید دز سومشان هم در گروه یاد شده تزریق شود.وی ادامه داد: اما دز بوستر یا یادآور اکنون 
برای کادر درمان و کارکنان مراکز تجمعی مانند کارکنان آسایشگاه های سالمندان بدون محدودیت سنی و 
شش ماه پس از دریافت دز دوم تزریق می شود و این افراد می توانند بدون در نظر گرفتن نوع واکسن تزریق 
شــده در نوبت اول و دوم، واکسن بوســتر را انتخاب کنند.وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۱۳۰ 
هزارنفر دز سوم  واکسن کرونا را دریافت کردند.او درخصوص تزریق دز سوم واکسن به سالمندان، معلولین و 
جانبازان ساکن در آسایشگاه ها، گفت: در این زمینه هم مکاتبات با دانشگاه های علوم پزشکی صورت گرفته 
است و با هماهنگی بهزیستی در حال انجام است. رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت 
بهداشت درباره تزریق واکسن پاستوکووک پالس، اظهار کرد: دز سوم این واکسن فقط برای گروه سنی باالی 
۱۸ نیاز است و کسانی که نوبت اول و دوم پاستوکووک را دریافت کنند دوز سوم آن را هم دریافت می کنند.

مراحل اصلی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش، با نام مقدس یا رسول 
اهلل )ص( با حضور و گســترش یگان های ســطحی، زیرسطحی و پروازی در 
منطقه عمومی ســواحل مکران آغاز شــد.به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل 
اصلــی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش، با نام مقدس یا رســول اهلل 
)ص( با حضور و گســترش یگان های پیاده، زرهــی و مکانیزه نیروی زمینی 
ارتش، ســامانه های پدافندی نیروی پدافند هوایی، شناورهای سطحی و زیر 
سطحی نیروی دریایی ارتش با پشتیبانی جنگنده ها و پهپادهای نیروی هوایی 
ارتش در منطقه عمومی ســواحل مکران آغاز شــد.امیر دریادار سید محمود 
موسوی سخنگوی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش، با تشریح برخی 
جزئیات مراحل شناسایی، اطالعاتی و رزمی این رزمایش تصریح کرد: عملیات 
جمع آوری اطالعات الکترونیکی و سیگنالی و ضد الکترونیکی نیروهای مهاجم 
با استفاده از ســامانه های شنود و جهت یاب یگان های تاکتیکی و ساحلی، با 
انواع پهپادهای شناســایی ایرانی ابابیل ۳، یسیر، صادق، مهاجر ۴ و سیمرغ و 
انواع هواپیماهای شناســایی شامل P۳F، RF۴ و بوئینگ ۷۰۷ با موفقیت اجرا 
شد.وی پایداری ارتباطات در فضای مطلق جنگ الکترونیک را از جمله نقاط 
قوت این رزمایش دانســت و افزود: رصد و پایش حریم هوایی کشور و منطقه 
عمومی رزمایش در پهنه آبی جنوب کشور توسط نیروی پدافند هوایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران و همچنین اجرای آتش توسط سامانه های پدافندی 
برای مقابله با اهداف متخاصم و همچنین اجرای عملیات گشت هوایی توسط 
خلبانان تیزپرواز و پهپادهای نیروی هوایی ارتش، بخش دیگری از ســناریوها 
است که در رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش تمرین خواهد شد.امیر 
دریادار موسوی در ادامه برقراری امنیت در منطقه غرب آسیا را با تکیه بر توان 
و اتحاد کشورهای منطقه عملی دانست و گفت: پیام رزمایش مشترک ذوالفقار 
ارتش به کشــورهای منطقه، آمادگی برای برقراری صلح و دوستی با تکیه بر 
ظرفیت های درون منطقه ای اســت، چراکه تاریخ ثابت کرده سایر کشورهای 
فرامنطقه ای، بازیگرانی جنگ طلب و ناامن کننده بوده اند و جز ناامنی، جنگ 
و اشغال ارمغان دیگری برای منطقه غرب آسیا نداشته اند.وی خاطرنشان کرد: 
کلیه مراحل این رزمایش توسط کارشناسان خبره ستاد کل نیروهای مسلح، 
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء )ص( و ارتش جمهوری اســالمی ایران، 

مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

پیام »رزمایش ذوالفقار 1400« برای دوست و دشمن
سخنگوی ارتش جمهوری اسالمی ایران به تشریح پیام رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ 
در دریای عمان برای مردم ایران و نیز کشــورهای دوست و دشمن پرداخت.

به گزارش ایسنا، امیر شــاهین تقی خانی در رابطه با رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ 
ارتش در دریای  عمان به برنامه »رویداد« رادیو گفت و گو اظهار کرد: ارتش و 
مجموعه نیروهای مسلح همواره باید آماده باشند و در واقع حفظ و ارتقای این 
آمادگی، ضمانتی برای صلح پایدار در کشور و مرزهای جمهوری اسالمی ایران 
اســت. برای دســتیابی به این آمادگی، باید نسبت به به روز رسانی آموزش ها 
توجهی ویژه نماییم و بهترین صحنه برای تمرین این آموزش، رزمایش است که 
مبتنی بر صحنه های واقعی طراحی شده و شکل می گیرد و سربازان و درجه 
داران و افسران و امیران ما به تناسب و جایگاه مسئولیت خود، در این رزمایش 
ســهیم هستند.وی با اشاره به صدها رزمایشــی که ارتش تا امروز انجام داده 
اســت، افزود: رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ با حضور بخش هایی از نیروی زمینی، 
هوایی و دریایی در سواحل مکران تا عمق دریای عمان و مدار ۱۰ درجه شمالی 
اقیانوس هند و اســتان های جنوبی از سیستان و بلوچستان و هرمزگان آغاز 
شده است.تقی خانی ادامه داد: در این رزمایش در پی آنیم تا سالح و تجهیزات 
ایرانــی و بومی را آزمایش کرده و تاکتیک هایی که توســط عزیزان در ارتش 
متناسب با تهدیدات طراحی شده را بیازماییم. و خاطرنشان کرد: این رزمایش 
چند پیام هم دارد که نخست برای مردم شریف ایران است تا اطمینان و اعتماد 
بیشــتری به نیروهای مسلح داشته باشند. پیام دوم برای کشورهای دوست و 
مسلمان منطقه اســت تا بدانند امنیت این نقطه به دست کشورهای منطقه 

تامین می شــود و نیازی به نیروهای فرا منطقه ای نداریم.ســخنگوی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران گفت: هشداری هم برای دشــمنان داریم تا مراقب 
باشــند هرگونه فکر نابخردانه در مورد جمهوری اسالمی و مرزهای ایران عزیز 
نکنند؛ چرا که ارتش و نیروهای مســلح با آمادگی کامل، در صدد پاسخگویی 

بر خواهند آمد.

شلیک موشک هوا به ســطح و تیراندازی به اهداف متحرک دریایی 
توسط جنگنده های فانتوم

ســخنگوی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش از انهدام اهداف ســطحی توســط 
جنگنده بمب افکن هــای F-۴ نیروی هوایی ارتش خبر داد.به گزارش ایســنا 
به نقل از  ســتاد تبلیغــات رزمایش، در اولیــن روز از مرحله اصلی رزمایش 
مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش، جنگنده بمب افکن هــای F-۴ نیروی هوایی 
ارتش پس از انجام پرواز برد بلند از پایگاه های خود به ســمت منطقه عمومی 
رزمایش و انجام عملیات ســوختگیری هوایی از هواپیمای تانکر، با استفاده از 
موشــک های بهینه شده و نسل جدید هوابه سطح بهینه شده اهداف سطحی 
خــود را در منطقه عمومی رزمایش منهدم کردند.امیر دریادار ســید محمود 
موســوی سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش، گفت: استفاده از 
موشــک های ضد کشتی به روز شده هوا به سطح در این مرحله از رزمایش و 
همچنین اجرای عملیات توســط خلبانان جوان نیروی هوایی ارتش از جمله 
نقــاط قوت این مرحله از رزمایش بود.وی افزود: همچنین در بخش دیگری از 
رزمایش، جنگنده های F-۴ نهاجا با هدف پشتیبانی از یگان های سطحی نیروی 
دریایی ارتش))Splash target، شــلیک به اهداف متحرک دریایی را با موفقیت 
تمرین کردند.ســخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ با بیان اینکه پرواز 
شناسایی جنگنده میراژ در ارتفاع پایین از دیگر عملیات های اجرا شده در این 
بخش از رزمایش بود که با مهارت خلبان این جنگنده اجرا شــد، عنوان کرد: 
جنگنده های F-۴ نیروی هوایی ارتش به منظور پشتیبانی از نیروهای زمینی 
و دریایی ارتش با تیراندازی و اســتفاده از بمب های ۲۵۰ پوندی، مناطق در 

تصرف یگان های حمله ور در نقش دشمن را مورد هدف قرار دادند.

انهدام هدف متخاصم توسط سامانه  15 خرداد نیروی پدافند هوایی 
ارتش

سامانه  پدافندی ۱۵ خرداد نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه مراحل اصلی 
رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰، موفق به انهدام هدف متخاصم شد.

بــه گزارش خبرنگار مهر، در این مرحله از رزمایش، هدف هوایی متخاصم که 
قصد ورود به منطقه عمومی رزمایش را داشت، ابتدا توسط سامانه های راداری 
نیروی پدافند هوایی ارتش کشف و سپس با هماهنگی شبکه یکپارچه پدافند 
هوایی کشــور به منظور درگیری به سامانه بومی ۱۵ خرداد واگذار شد که با 
شــلیک موفق موشک از این سامانه ها، سرنگون شد.امیر دریادار سید محمود 
موســوی ســخنگوی رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش گفت: سامانه 
پدافندی ۱۵ خرداد از جمله ســامانه های پدافندی بومی و ساخت جمهوری 
اســالمی ایران اســت که در رزمایش های اخیر نیروی پدافند هوایی ارتش با 
موفقیت مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفته اســت.وی افزود: کشــف اهداف 
ریزپرنده و اجرای تیراندازی زمین به هوای شبانه توسط سامانه های توپخانه ای 
علیه اهداف هوایی متخاصم از جمله اقداماتی بود که در این مرحله از رزمایش 
توسط نیروی پدافند هوایی ارتش اجرا شد.سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 
۱۴۰۰، اجرای عملیات رهگیری هوایی پرنده های متخاصم توسط پهپاد کرار 
رهگیر را از دیگر ســناریوهای اجراشده در این مرحله از رزمایش برشمرد.امیر 
دریادار موسوی با بیان اینکه هواپیمای اف۴ نیروی هوایی ارتش با پرواز شبانه 
اقدام به فلر ریزی در منطقه عمومی رزمایش به منظور پشتیبانی از نیروهای 
ســطحی خواهد کرد، گفت: همچنین یگان های توپخانــه، زرهی، بالگردی و 
پهپــادی نیروی زمینی ارتش، با اجرای آتش علیه نیروهای حمله ور در نقش 

دشمن، اهداف مورد نظر را با موفقیت منهدم کردند.

تبعات ناشی از توزیع دالر 4200تومانی؛

چگونه ارز دولتی به جای ارزانی باعث گرانی شد؟
گزارش از بازار سرمایه؛

عقب گرد بیش از ۹ هزار واحدی 
شاخص کل بورس

نفت ایران می تواند با برنج پاکستانی تهاتر شود

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۹۶۸۹ واحدی معادل ۰.۶۷ درصد به یک میلیون و ۴۳۰ هزار 
و ۹۶۱ واحد رســید. همچنین در فرابورس شــاخص کل با افت ۱۲۸ واحدی به ۲۰ هزار و ۲۳۱ واحد 
رســید.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دیروز تاالر شیشه ای در معامالت دومین روز کاری هفته، بر خالف روز 
قبل، شاهد روند نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش  
۲۴۰۳ واحدی معادل ۰.۶۷ درصد به رقم ۳۵۴ هزار و ۸۸۰ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز، با افت 
۱۵۵۸ واحدی، عدد ۳۸۴ هزار و ۶۹۶ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش 
۹۸۲ واحدی به رقم ۲۴۲ هزار و ۴۰۳ واحد رســید.همچنین شــاخص سهام آزاد شناور، ۱۲۵۶۳ واحد 
کاهش را رقم زد و به ســطح یک میلیون و ۸۲۸ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۵۸۳۹ 
واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۷۷ هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۲۳۴۹۰ واحد کاهش 

همراه بود و عدد دو میلیون....

سرانجام عجیب داروهای قاچاق و متروکه

تاثیر تصمیمات اوپک پالس بر نفت ایران چه خواهد بود؟

با نام مقدس یا رسول اهلل)ص(؛

آغاز مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش
پیام »رزمایش ذوالفقار 1400« برای دوست و دشمن
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سرلشکر رشید:گزیده خبر

دشمنان از آزمودن قدرت ارتش و سپاه پرهیز کنند
 فرمانده قرارگاه مرکزی حضــرت خاتم االنبیاء )ص( با بیان 
اینکه نیروهای مســلح هرگونه تهدید در هر سطح و از مبداء 
هر سرزمینی را سرکوب می کنند، گفت: دشمنان از آزمودن 
قدرت ارتش و ســپاه پرهیز کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
سرلشــکر غالمعلی رشــید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت 
خاتم االنبیا )ص( در جمع فرماندهان ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در رزمایش مشــترک »ذوالفقار ۱۴۰۰«، اظهار داشت: 
ارتش جمهوری اسالمی و نیروهای مسلح همواره خود را برای 
رویارویی راهبردی و عملیاتــی و تاکتیکی برای حفظ ثبات 
امنیتــی و موجودیت و تمامیت ارضی ایران عزیز و همچنین 
موقعیت و قدرت منطقه ای در برابر ائتالف دشــمنان )به طور 
مشــخص ائتالف آمریــکا و رژیم صهیونیســتی( آماده نگه 
می دارنــد.وی افزود: امروز هم در ایــن رزمایش بزرگ که در 
منطقه عمومی جنوب اســتان سیستان و بلوچستان و استان 
هرمزگان و ســواحل مکران و شــمال اقیانوس هند در حال 
اجراست، شــاهد آمادگی ها و توانمندی های باالی نیروهای 
دریایی، زمینی، هوایی و پدافند هوایی ارتش بودیم که موجب 

مباهات است.فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص( 
ادامه داد: در طول سال هم نیروهای ارتش و سپاه رزمایش های 
متعدد پدافند هوایی، زمینی، هوایی و دریایی انجام می دهند.

سرلشکر رشید سپس به تجارب دوران جنگ تحمیلی اشاره و 
تاکید کرد: بزرگترین درس و تجربه هشت سال دفاع مقدس، 
ضرورت برخورداری از قدرت نظامی برای پاســخ قدرتمندانه 
به تهدیدات اســت.وی تأکید کرد: تهدید از سوی هر قدرت 
مستکبر و متجاوز در هر سطحی و از مبدأ هر سرزمینی باشد، 
نیروهای مسلح ما شامل ارتش و سپاه، آن را سرکوب می کنند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا )ص( گفت: ارتش 
و سپاه فرزندان رشید این سرزمین شاکله قدرت دفاعی کشور 
را بر پایه میراث ملی-تاریخی-راهبردی هشــت ســال دفاع 
مقدس بنا کرده اند تا مانع از اشــتباه محاسباتی متجاوزان به 
این سرزمین شوند.سرلشکر رشید تصریح کرد: ما مؤلفه های 
قدرت و روش اســتفاده از آن را از درون تجربه های بحران و 
جنگ آموخته ایم و امیدواریم که دشــمنان از آزمودن اراده و 

قدرت ارتش و سپاهِ ما پرهیز کنند.

امیرعبداللهیان:
 آمریکا و اروپا واقع بینانه وارد مذاکره 

شوند تا توافق به سرعت حاصل شود
وزیر امــور خارجه در تماس تلفنی همتای چینی با بیــان این که آمریکا و 
طرف های اروپایی به صورت واقع بینانه وارد مذاکره شوند تا توافق به سرعت 
حاصل شــود، تصریح کرد: آمریکا نمی تواند سیاســت شکست  خورده فشار 
حداکثری و تروریسم اقتصادی را ادامه داده و همزمان مدعی مذاکره و توافق 
باشد.به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و »وانگ یی« 
عضو شــورای دولتی و وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی در خصوص 
روند مناسبات دوجانبه، مذاکرات آتی وین و تحوالت منطقه ای و بین المللی 
تبادل نظــر کردند.وزیر امور خارجه چین در ایــن  گفت وگوی تلفنی برای 

امیرعبداللهیان آرزوی بهبودی کامل کرد.

 قدردانی از همکاری دولت چین برای ارسال  120 میلیون ُدز واکسن 
به ایران

امیرعبداللهیان ضمن تشــکر و قدردانی از همکاری دولت چین برای ارسال  
۱۲۰ میلیون ُدز واکســن به ایران، از روابط رو به گســترش دو کشور ابراز 
خرسندی کرد و بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از ابتکار جهانی پکن در 
زمینه توســعه پایدار و همکاری نزدیک با چین در این خصوص تأکید کرد.

وزیر امور خارجه در خصوص مذاکرات آتی وین ابراز امیدواری کرد که آمریکا 
و طرف های اروپایی به صورت واقع بینانه وارد مذاکره شوند تا توافق به سرعت 
حاصل شــود.وی تاکید کرد آمریکا نمی تواند سیاست شکست  خورده فشار 
حداکثری و تروریسم اقتصادی را ادامه داده و همزمان مدعی مذاکره و توافق 
باشد.  امیرعبداللهیان در زمینه انجام وظایف آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در ایــران، ابراز اطمینان کرد این همکاری ها در چارچوب توافقات و مقررات 
به خوبی ادامه خواهد یافت. امیرعبداللهیان در خصوص اوضاع افغانستان با 
تأکید بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر، ابراز امیدواری کرد نشست همسایگان 

افغانستان در پکن در ادامه نشست سازنده تهران با موفقیت برگزار شود. 

آمریکا عامل اصلی مشکالت به وجود آمده در راه اجرای برجام
وانگ  یی وزیر امور خارجه چین نیز ضمن استقبال و اعالم حمایت از تداوم 
مذاکرات هسته ای، آمریکا را عامل اصلی مشکالت به وجود آمده در راه اجرای 
برجام خواند و ابراز امیدواری کرد که آنها این اشتباه خود را با رفع همه جانبه 
تحریم ها جبران کنند تــا در پرتو رویکرد مثبت ایران، مذاکرات پیش رو به 

نتایج خوبی منجر شود.

 دعوت از امیرعبداللهیان برای سفر به پکن
وزیر امور خارجه چین ضمن دعوت از همتای ایرانی برای سفر به پکن، ابراز 
امیدواری کرد اجالس سوم همسایگان افغانستان در چین بتواند با مشارکت 
فعال همســایگان از جمله جمهوری اســالمی ایران، موجب تشکیل دولت 

فراگیر با ثبات در افغانستان شود.

حاجی بابایی: 
حقوق ملت در مذاکرات پیگیری شود

نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســالمی گفت: دولت سیزدهم باید در مذاکرات آینده به طور جدی 
حقوق ملت ایران را پیگیری کند و نباید اشتباهاتی که در دولت سابق انجام شد، تکرار شود.حمیدرضا حاجی 
بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه باید در مذاکرات آتی از آمریکایی ها تضمین گرفته شــود، اظهار 
داشت: حرف اصلی ما این است که باید حقوق ملت ایران در عرصه بین المللی محترم شمرده شود و کشورهای 
عضو برجام باید به تعهدات خود پایبند باشند و آمریکا هم باید در صورت بازگشت به برجام، تعهدات خود را 
اجرا کند.وی با اشــاره به اینکه کشورهای عضو برجام باید به حقوق ملت ایران احترام بگذارند و تعهدات خود 
در قبال ایران را عملیاتی کنند، افزود: دولت روحانی در مذاکرات هسته ای خطاهای زیادی داشت که منجر به 
ایجاد مشکالتی برای کشورمان شد و توقع ما از دولت سیزدهم آن است که در مذاکرات آینده دقت عمل داشته 
باشند و از عملکرد دولت سابق در مذاکرات عبرت بگیرند تا اشتباهاتی که آنان در مذاکرات داشتند، مجدداً تکرار 
نشود.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در واکنش به تهدیدات برخی از مقامات غربی و 
تاکید آنان بر اینکه ایران باید شروط جدیدی را بپذیرد، تصریح کرد: قطعاً جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات 
آینده شروطی را که با منافع ملی ما در تضاد باشد، نمی پذیرد از این رو به هیچ وجه نباید خواستار مذاکره بر 
سر خطوط قرمز نظام جمهوری اسالمی ایران یعنی مباحث منطقه و مسائل موشکی باشند.حاجی بابایی تاکید 
کرد: دولت سیزدهم باید در مذاکرات آینده شفاف عمل کند، مباحث مطروحه در مذاکرات را با مردم و مجلس 
در میان بگذارد، تصمیمات عاقالنه، عالمانه و بر اساس منافع ملی اتخاذ کند، نباید از حقوق ملت ایران کوتاه 

بیاید، باید به طور جدی حقوق ملت ایران را در مذاکرات پیگیری کند و خواستار رفع کامل تحریم ها باشد.

قالیباف: 
ممنوعیت تردد شبانه برای حفظ سالمت 

مردم است نه کسب درآمد
رئیس مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد که ممنوعیت تردد شبانه 
تصمیمی است که برای حفظ سالمت مردم گرفته شده است.به گزارش 
ایسنا، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی صبح دیروز )یکشنبه( مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: در جریان بررسی کلیات الیحه اصالح قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی آقای نوروزی نماینده رباط کریم موضوعی 
را بیان کرد مبنی بر این که چرا مردم باید به خاطر تردد از ساعت ۱۰شب 
تا ۳ صبح جریمه شوند و این کار جیب مردم را خالی می کند.وی ادامه 
داد: در توضیح این موضوع باید گفت در زمان اوج شــیوع ویروس کرونا، 
کادر درمان به این نتیجه رســیدند که بیشترین منشاء شیوع ویروس از 
شب نشینی های مردم است، لذا تصمیم بر ممنوعیت تردد شبانه گرفته 
شد تا شب نشینی ها به حداقل برسد ممنوعیت هم از ۱۰ شب تا ۳  صبح 
در نظر گرفته شد.رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: باید به 
این نکته توجه شود تا مردم خدایی نکرده فکر نکنند دولت برای تامین 
کســری بودجه و یا نیروی انتظامی برای کسب درآمد این کار را انجام 

می دهد، این اقدام تنها برای حفظ جان مردم است.

ایران سوء قصد به جان نخست  
وزیر عراق را محکوم کرد

 ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
با محکوم کردن هدف قرار دادن نخســت وزیر عراق، 
بر موضع ثابت و مســتمر جمهوری اسالمی ایران در 
حمایت از ثبات، امنیت و آرامش در عراق تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن 
درخواست هوشیاری همگان  نسبت به توطئه هایی که 
امنیت و پیشــرفت  عراق را هدف قرار داده است، این 
گونه حوادث را در راستای منافع  طرف هایی دانست 
که طی ۱۸ ســال گذشته به ثبات، امنیت، استقالل و 
تمامیت ارضی عراق تعرض کرده و با ایجاد گروه های 
تروریســتی و فتنه انگیزی، در پی دستیابی به اهداف 
شــوم منطقه ای خود بوده انــد.   خطیب زاده با ابراز 
خرسندی از ســالمتی آقای مصطفی الکاظمی،  ابراز 
امیــدواری نمود مردم، دولت و جریان های سیاســی 
عــراق بــا اتحاد و همبســتگی ، موجبات  توســعه و 

شکوفایی عراق را فراهم سازند.

ابالغ سالم رئیسی به الکاظمی 
در تماس تلفنی امیرعبداللهیان 

با وزیر خارجه عراق
در پی تالش برای سوء قصد به نخست وزیر عراق، وزیر 
امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با فواد حسین 
همتای عراقــی خود با ابالغ ســالم رئیس جمهوری 
اســالمی ایران به مصطفــی الکاظمی، از ســالمتی 
نخســت وزیر عراق کســب اطمینان و ابراز خرسندی 
نمود.بــه گزارش ایســنا، در ایــن گفت وگوی تلفنی 
امیرعبداللهیان چنین اتفاقاتی را خالف ثبات و امنیت 
کشور دوست عراق برشمرد که از سوی بدخواهان عراق 
و در جهت بر  هم زدن آرامش عراق انجام می شــود.

در این گفت وگو فواد حســین وزیر امور خارجه عراق 
ضمن تشکر از اهتمام رییس محترم جمهوری اسالمی 
ایران و وزیر امور خارجه کشــورمان و توضیح آخرین 
تحوالت مرتبط با ایــن حادثه به نیابت از الکاظمی از 
رئیس جمهور کشورمان نیز تشکر نمود.وی تاکید کرد: 
هیچ فردی در این حمله آســیب ندیده است و مقامات 

مسئول عراقی پیگیر تحوالت هستند. 

وزارت اطالعات خبر داد
انهدام شبکه سازمان یافته 

کالهبرداری یونیک فاینانس و 
دستگیری اعضای اصلی آن

وزارت اطالعــات از انهــدام شــبکه ســازمان یافته 
کالهبــرداری یونیک فاینانس و دســتگیری اعضای 
اصلی شــبکه در ســطح کشــور خبر داد. به گزارش 
ایســنا، در اطالعیــه وزارت اطالعات آمده اســت: با 
اقدامات اطالعاتــی و عملیاتی ســربازان گمنام امام 
زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(، بیش از ۱5۰ 
نفر از سرشبکه ها و سرکرده های اصلی شرکت هرمی 
یونیک فاینانس )unique finance( در ۱9 استان کشور 
شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی مورد ضربه قرار 
گرفت.مؤسســین و مدیران این شرکت که از ایرانیان 
مقیم در کشــورهای همســایه می باشــند؛ با معرفی 
واهی این مجموعه به عنوان یک شــرکت بین المللی 
و فعال در خرید و فروش ســهام شرکت های معتبر در 
بورس های خارجی، با اســتفاده از روشهای اغواگرایانه 
و ادعای پرداخت ســودهای نامتعارف و دالری، اقدام 
به شــبکه ســازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نام

UNQT  و کالهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در 

سراسر کشور نموده اند.با اقدامات صورت گرفته، ضمن 
جلوگیری از خروج حجم باالیی ارز از کشــور، ســایر 
اعضای فعال این شــبکه هرمی تحت رصد اطالعاتی 
قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسســین و گردانندگان 
این شــرکت هرمــی، در دادگاه های ویژه رســیدگی 
به اخالل گران در نظام اقتصادی کشــور، در دســت 

رسیدگی و صدور حکم می  باشد.
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گزیده خبر تبعات ناشی از توزیع دالر 4200تومانی؛

چگونه ارز دولتی به جای ارزانی باعث گرانی شد؟
این گزارش به برخی فسادها و تبعات ناشی از توزیع دالر ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.به 
گزارش  مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دالر ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران 
گذاشــت، بیش از سه سال می گذرد؛ ارزی که تشکل های رسمی بخش خصوصی آن را 
»ام الفساد« اقتصاد ایران توصیف کرده اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این 
ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می دهد این ارز، بدلیل اختالف 
قیمت و رانت خیز بودن، مشــکالت متعددی را نه تنها برای فعاالن اقتصادی درگیر در 
جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز 
بودند، ایجاد کرده اســت. سفره مردم به مراتب کوچک تر شده و فعاالن اقتصادی بدلیل 
بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً 
از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاســت گذاران به این جمع بندی رسیده اند 
که تداوم مســیر امکانپذیر نیست و الزم است دولت یارانه ای را که به نرخ ارز اختصاص 
می داد و این یارانه موجب می شــد دالر به قیمت ۴۲۰۰ بــرای واردات برخی کاالهای 
اساسی اختصاص یابد، بصورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند.درباره نحوه پرداخت 
این یارانه بصورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع 
سیاست گذاران و متولیان امر بهانه ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای 
دالر ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم.در این گزارش  به نقش ارز ترجیحی 

در افزایش قیمت برخی کاالهای اساسی پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد:

افزایش قیمت 50 درصدی کاالها پس از دریافت ارز ترجیحی
زمانی که اعطای نرخ ارز ۴۲۰۰ به فعاالن اقتصادی از سوی دولت به عنوان نسخه نجات 
بخش اقتصاد کشور معرفی شد، مردم به تسلط دولت بر بازارها امیدوار شده و خیال خام 
کاهش قیمت اقالم مصرفــی را در ذهن می پروراندند. قرار بر این بود که برای کمک به 
مردمی که به دلیل رشــد قیمت ارز و تورم افسارگسیخته معیشت شأن به خطر افتاده 
است، کاالهای ضروری با نرخ ارز دولتی وارد کشور شده و مردم بتوانند با قیمت ارزان تری 
کاالهای مورد نظر خود را خریداری کنند. اما اکنون که بیش از سه سال از این تصمیم 
سرنوشــت ســاز دولت می گذرد، این اقدام یکی از فاجعه بار ترین سیاســت های دولت 

دوازدهم شناخته می شود.اما نکته جالب این است که این اقدام حتی در ماه های نخستین 
آغازین خود نیز نتوانست به رسالت خود عمل کند. برای مثال مطابق جدول زیر، برخی از 
کاالها که در گذشته سهم مهمی از سبد مصرفی خانوار داشتند، در همان ماه های ابتدایی 
برقراری دالر ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. افزایش ۵۴ 
درصدی قیمت گوشت دام و یا افزایش ۴۷ درصدی قیمت گوشت مرغ، بیانگر بی فایده 

بودن یکی از مهمترین و هزینه زا ترین سیاست های دولت دوازدهم است.

 چگونه ارز دولتی به جای ارزانی، باعث گرانی شد؟
همانطور که مشاهده می شود، با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت ها و نرخ ارز 
و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی 
تقریباً ثابت بوده، اما کاالهای اساسی که با این نرخ وارد می شدند، به طور متوسط حتی 
بیشتر از شاخص کل قیمت ها، رشد قیمت را تجربه کرده اند. اقالم مذکور در سبد شاخص 
قیمت مصرف کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۹ درصد رشد 
داشته است. لذا بر خالف ادعای متولیان این سیاست، این اقدام نه تنها کمکی به کنترل 

قیمت ها نکرده بلکه موجب رشد قیمت اقالم مشمول آن شده است.

ثبات بازار گوشت پس از حذف ارز 4200 تومانی
اما تجربه مردم از خرید اقالم اساسی در بازار نیز موید این مطلب است که تأثیرگذاری ارز 
ترجیحی به میزان پیش بینی شده نبوده و حتی گاهاً حذف آن اتفاقات بهتری در بازار 
آن کاالها رقم زده اســت. گوشت قرمز مصداق خوبی برای این گفته است. گوشت قرمز 
از جمله اقالمی بود که وارداتش با دالر ۴۲۰۰ تومانی انجام می شــد اما با این وجود، در 
سال ۹۷ نه تنها رشد شدید قیمت را تجربه کرد بلکه میزان عرضه آن به بازار نیز با وقفه 
و اختالل شدید مواجه شد چرا که بخش مهمی از گوشت وارداتی به جای اینکه از طریق 
شــبکه توزیع رسمی بدست مردم برسد، از شبکه توزیع رسمی خارج و از رستوران ها و 
کارخانجات فرآوری و تولید مواد پروتئینی ســردرمی آورد و در حقیقت مصداق بارزی 
از »به نام مردم، به کام رستوران داران« بود.نابسامانی بازار گوشت قرمز چنان دامنه دار 

شد که دولت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سر اجبار تصمیم گرفت اختصاص دالر ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات گوشت قرمز را متوقف کند. تصمیمی که خیلی سریع منجر به ثبات 

قیمت و بازار گوشت قرمز شد.

کاهش مصرف مردم علیرغم رشد واردات!
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درحالی که مصرف همه گروههای کاالهای 
اساســی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتماالً با افزایش قیمت 
آنها، در سال ۱۳۹۹ نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کاالهای اساسی در سال 
۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا 

صادرات مجدد پس از فراوری جزئی شده است.

ارز دولتی به سفره مردم نرسید
اما این تجربه مختص به گوشت و برنج و … نیست. کاالهای بسیاری که ابتدا در گروه ۲۵ 
قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ بوده و بعد از مدتی اختصاص ارز به آن ها متوقف شده است، روند 
مشابهی را طی کرده و به مصداقی برای تأثیرات منفی ارز ۴۲۰۰ به بازار تبدیل شده اند. 
چرا که طراحی، اجرا و اعمال این سیاست از ابتدا دچار مشکالت فراوانی بوده و به عقیده 
کارشناسان طرحی ناقص زاییده شده است. تبعاتی چون صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین 
ارزی از زمان تشــکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مــرداد ۹۸، واردات غذای حیوانات با 
ارز دولتی، احتکار گســترده کاالهای وارداتی، بیش اظهاری واردکنندگان در گمرکات و 
بســیاری از تبعات فاجعه بار دیگر این سیاست، دست به دست هم دادند تا منابع بیت 
المال صرفاً به ســودی در جیب دالالن و رانت خواران تبدیل شــده و اثری از آثار آن به 
سفره مردم راه نیابد.البته دولت با حذف این رانت نیز نتوانست اشتباهات بزرگ گذشته 
خود را جبران کند. چرا که به دلیل تورم ناشــی از اقداماتی چون استقراض گسترده از 
بانک مرکزی، رشــد نقدینگی و خلق پول بانکی، التهابات شدید نرخ های ارز و هدررفت 
منابع ملی در طرح هایی مانند ارز ترجیحی، دسترسی مردم به بسیاری از اقالم ضروری 

بسیار سخت شده و سفره آن ها روز به روز کوچک تر شده است.

کوتاهی از کیست؟
سرانجام عجیب داروهای قاچاق و متروکه

آنطور که معاون سازمان اموال تملیکی می گوید، با وجود الزام قانون برای تحویل 
داروهای قاچاق، متروکه و ضبط شــده به وزارت بهداشت، نه تنها هیچ گاه اقدام 
نشــده بلکه هر بار استعالم جهت تعیین تکلیف داروها بدون اینکه بررسی انجام 
شود با پاسخ »منهدم کنید« همراه است. درحالی که می توانند با آزمایش دارو و 
تائید صحت، جهت تامین نیاز مصرف کننده، محصول را در اختیار قرار دهند نه 
اینکه از بین ببرند!به گزارش ایسنا، بعد از آنکه با دستور دادستانی، دستگاه های 
مربوطه از جمله وزارت بهداشــت مکلف شدند در حداقل زمان، تکلیف ۲۵۰ تن 
سرم که از پنج سال پیش در گمرک مانده و تاریخ گذشته بود را مشخص کنند، 
قرار شــد که این سرم ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد تا نسبت به 
انهدام آنها اقدام کند.با این وجود، اعالم گمرک از این حکایت داشت که سازمان 
اموال تملیکی هنوز در این رابطه ورود نکرده و سرم ها همچنان در گمرک است.

پیگیری موضوع انهدام سرم های تاریخ گذشته از سازمان اموال تملیکی با اعالم 
مسائل دیگری از سوی مسئوالن مربوطه در رابطه با دارو یا مواد اولیه دارویی که 

جهت تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار می گیرد، همراه شد.

هزینه حداقل 250 میلیونی سرم های فاسد
میرمعینی - معاون فروش و بهره برداری ســازمان اموال تملیکی- در گفت وگو با 
ایسنا،  با اشاره به برخی ابعاد انهدام کاالهای در اختیار این سازمان از جمله هزینه 
های انهدام یا مسئولیت دستگاه های ذیربط گفت: برای انهدام این ۲۵۰ تن سرم 
در یک حساب سرانگشتی باید حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شود که هیچ 
شخص حقیقی و حقوقی مسئولیت آن را نمی پذیرد و وزارت بهداشت هم حاضر 

به تحویل نیست.

سرپیچی سازمان غذا و دارو از قانون  و عدم تحویل دارو 
وی با اشاره به اینکه نه تنها در مورد این سرم ها بلکه سایر اقالم دارویی که برای 
تعیین تکلیف به ســازمان اموال تملیکی سپرده می شود، همواره از سازمان غذا 
و دارو خواســته ایم طبق قانون عمل کند، افزود: براساس ماده ۴۰ قانون تاسیس 
ســازمان اموال تملیکی، ما مکلف هســتیم دارو را به وزارت بهداشت و درمان یا 
هالل احمر تحویل دهیم با این وجود در دو ســال اخیر حداقل چهار بار مکاتبه 
با ســازمان غذا و دارو جهت اجرای این قانون داشته ایم تا اقالم دارویی را تحویل 

بگیرد ولی هیچ گاه این گونه نشده و تنها پاسخ این است که :منهدم کنید:.

70 درصد داروهای قاچاق، خروجی از ایران است
میرمعینی با بیان این که ۷۰ درصد داروهای قاچاق، خروجی و ساخت کارخانه های 
داخلی اســت، اظهار کرد: وقتی که این داروها در داخل کشور و از کارخانه های 
ایرانی تولید شده می توان مجدد بعد از کشف دارو آن را در اختیار کارخانه سازنده 
قرار داد تا بررسی و آزمون کند که در صورت قابل مصرف بودن روانه بازار شود و 
در اختیار مصرف کننده قرار گیرد ولی ما هربار که در مورد این داروها از سازمان 
غذا و دارو استعالم می گیریم اقدامی نمی شود و در نهایت تنها راه انهدام است، در 

حالی که بخش زیادی از این داروها فاسد یا تاریخ گذشته نیست.

سوختن حجم باالی دارو در خسارت 327 میلیاردی 
به گفته وی، بخش زیادی از داروهایی که در اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار 
داشت در آتش سوزی که مدتی پیش در انبارهای این سازمان رخ داد و بیش از 
۳۲۷ میلیارد تومان خسارت خورد، از بین رفته است. در حالی که وزارت بهداشت 
می توانست با ورود و تحویل این داروها آنچه را که قابل مصرف بود در اختیار مردم 
قرار دهد، نه این که اینگونه از بین برود یا این که در مورد ســایر اقالم نیز قبل از 

چک و بررسی دستور انهدام صادر نکند.

فرض کنید یک نفر داروی فاسد را وارد بازار کند
میرمعینی با تاکید بر اینکه ســازمان اموال تملیکی فقط خواستار اجرای قانون 
اســت و باید وزارت بهداشت طبق آن دارو و مواد اولیه دارویی را تحویل بگیرد، 
این را هم گفت که ســازمان اموال تملیکی امین اموال مردم است اما فرض را بر 
این بگذارید که حتی یک نفر این وسط وجود داشته باشد که داروهای فاسد شده 
را قبل از انهدام وارد بازار کند آنگاه چه کسی پاسخگو خواهد بود؛ بنابراین وقتی 
وزارت بهداشت مسئول سالمت مردم است باید در این رابطه نیز به وظیفه خود 

و قانون عمل کند.

چرا هزینه انهدام کاالی یک نفر ، از جیب مردم برود؟
اما در ادامه، این مقام مســئول در سازمان اموال تملیکی به جریان تامین هزینه 
های تعیین تکلیف کاال و انهدام اشــاره داشــت و گفت: بحث اینجاست که چرا  
کاالیی باید از طریق شخص حقیقی و حقوقی وارد کشور شود که یا غیرقابل ورود 
اســت و یا در گذر زمان به دلیل موانع ترخیص،  فاسد و غیرقابل مصرف شده یا 
قاچاق است و اکنون برای تعیین تکلیف،  هزینه های آن از جیب مردم پرداخت 

شود و کسی مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.

بارها خواسته ایم قانون را اصالح کنند
وی با اشــاره به ایراداتی که در جریان واردات وجــود دارد، ادامه داد: بارها اعالم 
کرده ایم که این قانون نیاز به اصالح دارد و باید قبل از این که کاالیی وارد گمرک 
و بنادر شود مجوزهای الزم از جمله ثبت سفارش و مجوز های قانونی را دریافت 
کرده و بعد از آن وارد شود نه این که کاال بیاید و تازه در مسیر دریافت مجوزهای 
اصلی قرار بگیرد که خود موجب رسوب میلیون ها تن کاال در گمرک و به تبع آن 
فســاد یا متروکه شدن آن می شود و  باید هزینه های مربوطه از جمله انهدام را 

از بیت المال پرداخت کنیم.

گمرک هزینه انهدام را به عنوان طلب دولت از سازمان مالیاتی بگیرد
معاون ســازمان اموال تملیکی با اشــاره به این که طبق ماده ۸ و ۴۵ قانون امور 
گمرکــی و مفاد دیگر گمرک باید تعهــدات الزم را از صاحب کاال دریافت کند، 
افزود: بنابراین وقتی کاالیی در اختیار ما قرار می گیرد باید بتوانیم براساس تعهدی 
که گمرک دریافت کرده و به سازمان اموال تملیکی ابالغ می کند نسبت به عدم 
اجرای تعهد از سوی صاحب کاال یا واردکننده شکایت کنیم. این در حالی است 
که گمرک می تواند هزینه های طلب دولت را از طریق سازمان امور مالیاتی دریافت 
کند، پس باید هزینه های انهدام کاال را نیز جزو طلب دولت از ســازمان مالیاتی 

قرار داده و اخذ شود.

دستگاه ها بیایند و توافق کنند
وی تاکید کرد که الزم اســت دستگاه های مربوطه برای تعیین تکلیف کاالهای 
قاچاق یا متروکه در کنار یکدیگر بایستند و  نسبت به اصالح قوانین یا انعقاد تفاهم 
نامه اقدام کنند.به گزارش ایسنا، طبق قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی و اساسنامه آن، از جمله وظایف این سازمان، جمع آوری و نگهداری، 
اداره و فروش کاالهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته 

و کاالهای قاچاق  بالصاحب و صاحب متواری، است.

»تست منفی کرونا« از آذرماه برای کدام 
مسافران داخلی، الزامی است؟

 معاون حمل و نقل وزیر راه وشهرســازی گفت: مســافرانی که کارت واکسن ندارند 
و واکسینه نیســتند، از ابتدای آذرماه فقط با برگه پی. ســی. آر منفی مجاز به سفر 
هوایِی داخلی، ریلی و جاده ای هســتند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در پی ابالغ 
پروتکل های جدید برای ســفرهای برون شهری که قرار است از ابتدای آذرماه امسال 
اجرایی شود، شرایط سفر در بخش سفرهای هوایِی داخلی، سفرهای جاده ای و ریلی 
تغییر می کند اما برای ســفرهای خارجی محدودیت ها به همان شکل گذشته ادامه 
خواهد داشــت.قرار اســت پروازهای داخلی از ابتدای آذرماه با ظرفیت ۱۰۰ درصدی 
مســافرگیری شود و دیگر خبری از فاصله گذاری اجتماعی در هواپیماها نخواهد بود. 
برای همین فقط مسافرانی می توانند بلیت پرواز را تهییه کنند که شرایط جدید سفر را 
داشته باشند.سامانه »امید« نیز از سوی وزات کشور برای تشخیص مسافران واکسینه 
راه اندازی شده اســت و اکنون درحال بارگذاری اطالعات و ارتباط با زیر ساخت های 
بخش حمل و نقل اســت. از طریق این ســامانه همه مردم کنترل خواهند شد و فقط 
آن هایی که واکســن زده باشند یا تست PCR منفی داشته باشند می توانند با وسایل 
حمل ونقل عمومی به مســافرت بروند، در غیر این صورت از اول آذرماه اجازه ســفر 
نخواهند داشت.با این حال مسافران زیادی سوال دارند که برای انجام یک سفر هوایی 
برای مثال به مشهد مقدس و یا انجام همین سفر از طریق قطار دقیقا باید کدام یک 

از شروط پروتکل های بهداشتی را داشته باشند.

جزئیات جلسه شورای عالی کار
پیشنهاد بن غیر نقدی کارگران رد شد

در نخستین نشست شورای عالی کار دولت سیزدهم که با حضور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معــاون روابط کار و نمایندگان گروههای 
کارگری و کارفرمایی برگزار شــد، پیشنهاد غیرنقدی شدن بن خواربار 
کارگران مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان کارگری بر لزوم ترمیم 
دستمزد و توزیع کاالی تنظیم بازاری به کارگران تاکید کردند.به گزارش 
ایسنا، قرار بود در جلسه شــورای عالی کار، راهکارهای تقویت قدرت 
معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد تبدیل بن خواربار 
کارگران از نقدی به غیرنقدی به بحث گذاشته شود.هادی ابوی، نماینده 
کارگران در شــورای عالی کار در گفتگو با ایســنا، به تشریح جزئیات 
این نشست پرداخت و گفت: در خصوص پیشنهاد غیر نقدی شدن بن 
خواربار کارگران مطلع شدیم که این پیشنهاد در واقع از جانب صندوق 
کارآفرینی امید اســت وجزئیات آن از این قرار بود که کارفرمایان وجه 
چهارصــد هزار تومانی بن خواربار را بــه صندوق کارآفرینی امید واریز 
کنند و صندوق بر اســاس ارزش افزوده آن، به کارگران کارت اعتباری 
و تسهیالت با کارمزد اندک اختصاص بدهد که این پیشنهاد در جلسه 
مورد مخالفت قرار گرفت و رد شد.وی ادامه داد: گروه کارگری در جلسه 
روی کاالهــای تنظیم بازاری که دولت توزیع می کند، تاکید داشــت 
و اعالم کردیم کــه دولت باید در این خصوص بــه کمک خانوارهای 
کارگری بیاید.ابوی ادامه داد: درباره راهکارهای تقویت معیشت کارگران 
نیز مطالبی مطرح و عنوان شــد که معیشــت کارگران با این دریافتی 
دچار مشــکل است. برابر آخرین گزارشــها که از سوی نماینده کانون 
عالی شورای اسالمی کار کشور ارائه شد، هزینه سبد معیشت کارگران 
به ۱۱.۵ میلیون تومان در ماه رســیده و الزم است راهکاری در پیش 
بگیریم که دســتمزد کارگران ترمیم شود چرا که کاهش قدرت خرید 
کارگران ناشــی از تورمی اســت که در جامعه به وجود آمده است، از 
طرفی معتقدیم که کارفرمایان هم باید توانایی پرداخت داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر این تورم کنترل 
شود نیازی به افزایش دستمزد نیست، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران 
باید افزایش یابد تا ســفره کارگران کوچک تر نشود.ابوی در پایان نیت 
وزیر کار و معاون روابط کار از برگزاری جلســه شــورای عالی کار را در 
جهت شفاف سازی و کارگشایی دانست و گفت: اگر چه جلسه، مصوبه 
ای در پی نداشــت ولی کلیات آن مثبت بود و دستاوردی که از جلسه 
حاصل شــد این بود که از این پس جلســات شورای عالی کار به طور 
منظم و ماهیانه برگزار شــود تا قدرت چانه زنی هر دو گروه کارفرمایی 

و کارگری افزایش یابد.

ثبت نام ۸۸۶ هزار نفر در سامانه 
نهضت ملی مسکن

طبق تازه ترین آمار وزارت راه و شهرســازی، ۸۸۶ هزار و ۳۵۴ نفر در 
سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.به گزارش ایِبنا، تازه ترین 
آمار ارایه شــده توسط وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که ۸۸۶ 
هزار و ۳۵۴ نفر در سامانه ثمن )نهضت ملی مسکن( ثبت نام کردند.

نهضت ملی مســکن یکی از سیاســت های کالن دولت سیزدهم در 
حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث ۴ میلیون واحد 
مســکونی در ۴ سال در برنامه این دولت قرار گرفته است. متقاضیان 
واقعی مسکن می توانند با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار 
بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت 
خصوصی و در نهایت عدم اســتفاده از امکانات دولتی از اول انقالب 
در حوزه مسکن، نســبت به ثبت نام اقدام کنند.بر اساس این قانون، 
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلوالن 
جســمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، می توانند در قانون جهش تولید 
مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون 
برای سرپرســتان خانوار، محدودیت ســنی نگذاشــته است چرا که 
این افراد سرپرســت خانوار تعریف می شوند و برای قانونگذار متاهل 
یا سرپرســت خانوار بودن مالک اســت. در عین حال، زنان و مردان 
سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند 
و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون مالک سن 

می توانند ثبت نام کنند.

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است؟
درحالیکــه رئیس کل بانــک مرکزی از خروج اقتصاد ایــران از رکود خبر می دهد، یک 
کارشــناس اقتصادی معتقد اســت زمانی می توان گفت اقتصاد از رکود خارج شده که 
رشد اقتصادی برای سه سال پیاپی مثبت شود و نمی توان به رشد اقتصادی مثبت برای 
یکسال یا چند فصل اکتفا کرد.به گزارش ایسنا، پیش از این علی صالح آبادی در جلسه ای 
اعالم کرد که آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی 
ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید 
ایران در دسترســی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج 
به دلیل تحریم های آمریکا است.رئیس کل بانک مرکزی گفته بخش غیر نفتی در همان 
دوره ۴.۷ درصد رشــد کرده که نشــان دهنده آن اســت که اقتصاد ایران به طور قابل 
توجهی از رکود خارج شــده و به ســمت بهبود حرکت کرده است.در این زمینه، پیمان 
قربانــی - معاون اقتصادی بانک مرکزی - درباره خروج اقتصاد ایران از رکود توضیح داد: 
طبق اســتانداردهای اقتصادی، زمانی که یک اقتصاد در دو فصل متوالی رشد اقتصادی 
مثبت داشته باشــد، به معنای خروج آن از رکود است. وی که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد، افزود: از فصل دوم ســال گذشته )رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی( تا فصل 
اول سالجاری رشداقتصادی )۶.۲ درصدی(، اقتصاد ایران به صورت مستمر رشد اقتصادی 
مثبت داشــته است که به معنای این اســت که اقتصاد ایران در مسیر درستی حرکت 
کرده و رشــد اقتصادی مناسبی داشته است. البته گســترش ویروس کرونا موجب شد 
تا اقتصادهای زیادی از این موضوع متضرر شــوند اما در ایران تاثیر کرونا بر اقتصاد مهار 
شــده است. به گفته قربانی، درحالیکه رشد اقتصادی سال گذشته ۲.۹ درصد بود، رشد 
بخش های مختلف در این مدت چون کشاورزی )۴.۳ درصد(، نفت )۸.۷(، صنایع و معادن 
)۷.۶ درصد( خدمات منفی ۰.۲ درصد بوده است. همچنین، در فصل اول سال جاری نیز 
با توجه به اینکه خشکسالی و کاهش نزوالت جوی وجود داشتیم، رشد بخش کشاورزی 
منفــی ۰.۹ درصد، نفت ۲۳.۳ درصد، صنایع و معــادن ۲.۱ درصد و بخش خدمات که 
بیشترین تاثیر منفی را از گسترش ویروس کرونا داشته است، در فصل اول سالجاری هفت 
درصد رشــد کرد که این رشد متاثر از رشد فعالیت های حمل ونقل، انبارداری، اطالعات 
و ارتباطات و ... بوده اســت. معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد که رشد اقتصادی با 
نفت در فصل اول سال جاری ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در این مدت نیز ۴.۷ 
درصد بوده است. در این زمینه، وحید شقاقی در گفت وگو با ایسنا، نیز اظهار کرد: در علم 
اقتصاد زمانی گفته می شود که اقتصادی از رکود خارج شده است که حداقل سه سال پی 
در پی رشد مثبت داشته باشد و با یک سال یا چند فصل رشد اقتصادی مثبت نمی توان 
ادعا کرد که اقتصاد از رکود خارج شده است. برآورد من این است که رشد اقتصادی برای 
امســال مثبت خواهد بود و دلیل آن این اســت که در سه سال گذشته اقتصاد ایران به 
شدت کوچک شده است و بیش از این ظرفیت کوچک شدن ندارد. از یک زمانی به بعد 
اقتصاد برمی گردد که به اعتقاد من امسال وضعیت اقتصادی برمی گردد و رشد اقتصادی 
مثبت می شود. وی افزود: تورم امسال قطعا باالی ۴۰ درصد خواهد بود و برآورد ۴۳ تا ۴۵ 
درصد برای نرخ تورم ســال جاری را دارم. همچنین، باالی ۳۰ درصد در سال جاری رشد 
نقدینگی خواهیم داشت. نرخ ارز نیز اگر اتفاقی خاصی رخ ندهد، در صورت خوش بینانه 
در همین کانال ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان نوسان خواهد کرد اما اگر فشار تحریم ها بیشتر شود 

و اخبار بدی به اقتصاد منتقل شود، نرخ ارز افزایش می یابد.
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تاثیر تصمیمات اوپک پالس بر نفت ایران چه خواهد بود؟گزیده خبر
اعضای اوپک پالس در بیست ودومین نشست خود، بر سر افزایش ۴۰۰ هزار بشکه ای تولید 
روزانه در ماه دسامبر به توافق رسیدند که طبق اعالم کارشناسان این مساله به نفع ایران و 
در راستای سیاست ها تدوین شده است.به گزارش ایسنا، اوپک و متحدانش در نوزدهمین 
نشســت خود در ماه ژوئیه توافق کردند هر ماه تولیدشان را در مجموع ۴۰۰ هزار بشکه 
در روز افزایــش دهند تا به محدودیت عرضه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه در روز پایان 
بخشند. اوپک پالس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کووید ۱۹، 
تولید خود را از ماه مه ســال ۲۰۲۰، به ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود 
۱۰ درصــد از تقاضای جهانی محدود کرد، اما پس از آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت 
عرضه را به مرور تسهیل کرده است.در همین راستا در آخرین نشست اوپک پالس برنامه 
تسهیل توافق کاهش تولید و سازوکار تعدیل ماهانه تولید که در نوزدهمین نشست وزیران 
اوپک پالس تصویب شده بود، دوباره تأیید و بر اساس آن مقرر شد مجموع عرضه ماهانه 
اوپک پالس در دسامبر ۲۰۲۱ نیز ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.آنطور که کارشناسان 
می گویند تصمیم اوپک پالس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار بشکه ای تولید در ماه دسامبر که 
همسو با تصمیم ماه ژوئیه این ائتالف بوده به نفع ایران است و بازگشت بشکه های ایران 
به بازار راحت تر خواهد بود. همچنین حفظ قیمت نفت در ســطح کنونی یعنی ۸۳ دالر 

به ازای هر بشکه با تصمیم اوپک پالس نیز منافعی را برای ایران به دنبال خواهد داشت.

در حوزه صادرات نفت و میعانات گازی اتفاق های خوبی رقم خورد
جواد اوجی - وزیر نفت نیز خبرهای خوشی را در حوزه صادرات نفت و میعانات گازی اعالم 
کرده، آنطور که او گفته در بحث صادرات نفت و میعانات گازی اتفاق های خوبی رقم خورده 

است، خوشبختانه با استفاده از ظرفیت های موجود، مقدار صادرات نفت و میعانات گازی رو 
به بهبودی رفته و همین اتفاق اخیر و اقدام کودکانه آمریکایی ها در آب های دریای عمان 
نیز واکنشی در برابر دستاوردهای ما برای افزایش صادرات نفت و میعانات گازی است. به 

گفته او وزارت نفت خود را معطل تصمیم ها و مذاکرات نمی کند.

ایران باید به جایگاه خود دست یابد
اما جواد یارجانی - مدیرپیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت نیز درباره 
وضعیــت فعلی ایران در بازار نفت و تاثیر تصمیمات اخیر اوپک پالس بر ایران به ایســنا 
گفت: تصمیم اوپک نشان داد که در این شرایط قیمت باال برای بسیاری از اعضای اوپک 
اهمیت بیشتری دارد مگر اینکه شرایط تغییر یابد و زمستان سخت تری پیش روی بازار 
نفت قرار داشته باشد.وی با بیان اینکه مهم ترین اصل برای ایران این است که شرایط به 
گونه ای فراهم شود تا با توجه به ذخایری که داریم، به حق خودمان که حضور در بازارهای 
جهانی است، دست پیدا کنیم، اظهار کرد: در نتیجه ممکن است افرادی گمان کنند که 
تصمیم اوپک موافق حال ما نیست.به گفته مدیر پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی 
وزارت نفت، دلیل توجه اوپک پالس به مساله قیمت این می تواند باشد که به شرکت های 
سرمایه گذار کمک کرده باشند و یا دالیلی از این قبیل و یا حتی علت آن توجه به نیاز های 
داخلی باشد اما در این بین مهم ترین اصل برای ما این است که بتوانیم شرایط صادرات را 
در بهترین وضعیت قرار دهیم.یارجانی با اشاره به صحبت های اخیر  وزیر نفت درباره نیاز 
سرمایه گذاری در این صنعت، تاکید کرد: باید شرایط و زیرساخت های سرمایه گذاری در 
حوزه نفت فراهم شــود، همچنین با ایجاد ساز و کاری حق خود را از بازار نفت به عنوان 

یکی از قدیمی ترین صادرکنندگان بدســت آوریم و به محض اینکه این حق را گرفتیم، 
آمادگی کافی برای حضور پرقدرت در بازار را داشــته باشــیم.وی با بیان اینکه در شرایط 
فعلی، وضعیت برای ایران خاص و تحمیل شده است، اظهار کرد: تا زمانی که این شرایط 
تحمیلی به حالت عادی بازنگردد، ما مجبور خواهیم بود با روش هایی که هزینه بر، زمان بر 
و سخت است، امورات را بگذرانیم، شرایط فعلی برای صنعت نفت ایران باتوجه به سابقه 

قدیمی که دارد مناسب نیست.

وعده هایی برای صادرات بدون محدودیت برای ایران
 محمد خطیبی - نماینده ســابق ایران در اوپک نیز در این راستا به ایسنا اظهار کرد: به 
طور کلی تقاضا در بازار افزایش یافته اســت و به همین دلیل تصمیم کلی را در اجالس 
اوپک اخذ کردند که بر اساس آن آرام آرام کاهش تولید را از بین ببرند.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر اوپک پالس در حال حذف کاهش تولید به دلیل شیوع ویروس کرونا است، 
تاکید کرد: تقاضا در حال فزونی بوده و طبیعی است که در این شرایط میزان تولید افزایش 
یابد و برای این مساله نیز سیاست تدریجی در نظر گرفته شده است.نماینده سابق ایران 
در اوپک با اشــاره به تاثیر تصمیمات اوپک پالس برای ایران، گفت: در حال حاضر ایران 
در شرایط عادی نیست، هر چند که قول هایی داه شده است که چنانچه ایران به شرایط 
عادی بازگردد، محدودیتی برای ایران وجود نداشــته باشد و ایران بدون هیچ محدودیتی 
بتواند صادرات انجام دهد.به گفته خطیبی، یکســری قول هایی در این زمینه داده شــده 
است که قطعا به نفع ایران خواهد بود، اگر تحریم ها برداشته شود هم شرایط به نفع ایران 

پیش خواهد رفت.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان: 
 خاموشی های برق ربطی به شرکت های 

توزیع ندارد
در نشست تعاملی فرماندهان نیروی انتظامی با مدیران 
شــرکت توزیع بــرق اصفهان عنوان شــد : ارتباطات 
خوب ســازمانی جاودان ترین خاطرات مردمی را رقم 
می زندحمید رضا پیر پیران مدیر عامل شرکت توزیع 
برق اصفهان در جلسه ای که با حضور فرماندهان ارشد 
انتظامی استان اصفهان در پارک فن آوری های نوین شرکت توزیع برق اصفهان 
بر گزار شد گفت :با تعامل و همکاری بین سازمانها به طور قطع خاطرات خوبی 
در ذهــن مردم نقش می بندد چرا که فرآیندهای اداری به ســاده ترین روش 
ممکن مسیر خود را طی می کند به عبارتی تامین امنیت و پایداری شبکه برق 
جز ضروری ترین اهداف صنعت برق می باشد که ما تالش داریم با هم اندیشی 
هرچه بیشتر با نیروی انتظامی نسبت به استمرار خدمات رسانی یه مردم از هیچ 

کوششی فروگذار ننماییم.

در شرکت توزیع برق مازندران برگزار شد؛
برگزاری مانور استانی مقابله با برق های غیر 

مجاز و مراکز استخراج رمز ارزها
مهندس حســینی کارنامی سرپرســت شرکت توزیع 
نیروی بــرق مازنــدران از برگزاری مانور اســتانی به 
مناســبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در راستای 
مقابله با برق های غیرمجاز و مراکز غیرقانونی استخراج 
رمزارز و همچنین نصب کنتورهای هوشمند فهام برای 
مشــترکین دیماندی خبر داد.وی اظهار داشت :این مانور در سطح امورهای ۱۸ 
گانه و در قالب ۵6 اکیپ با ۱۱۲ نیرو برگزار گردید. هدف اصلی این مانور کشف 
برق های غیرمجاز و شناسایی مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز بوده که هر دو 
مورد تاثیر مستقیم و به سزایی در کاهش تلفات و همچنین مدیریت بار در ایام 
پیک دارند. سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اقدامات انجام 
شــده در این مانور گفت :از دیگر فعالیت مهم انجام شده در این مانور، تعویض 
کنتورهای عادی مشترکین دیماندی با کنتورهای هوشمند فهام بوده که سهم 
شایانی در کنترل بار مشترکین در ایام پیک و مدیریت مصرف با هدف کاهش 

خاموشی ها دارد.

سرپرست شرکت گاز مازندران ؛
۲ هزار و ۴۴۷ روستای مازندران به شبکه 

گاز سراسری وصل هستند
سرپرست شرکت گاز مازندران با اعالم این که تاکنون 
به ۵۹ شهر و ۲ هزار و ۴۴۷ روستای استان گازرسانی 
شده اســت ، گفت: گازرسانی به ۲ شهر گزنک و بلده 
و همچنین ۵۲۳ روستای دیگر استان که واجد شرایط 
گازرسانی هســتند در برنامه این شرکت می باشند و 
تالش بر این اســت که طبق برنامه، گازرسانی به ۲ شــهر باقیمانده مذکور تا 
دو ســال آتی اجرایی شود."مقدم بیگلریان" در نشست خبری با اصحاب رسانه 
مازندران در آستانه فصل سرما با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در مصرف 
گاز از سوی مشترکین، اظهار کرد: طبیعتا هیچ خدمت دهنده ای انتظار ندارد که 
نتیجه خدمتش، حادثه و اتفاق ناگواری برای مصرف کننده از خدمات باشد.وی 
افزود: برای ما بسیار مهم است که مشترکین با رعایت اصول ایمنی و استفاده از 
وسایل گازسوز استاندارد، شاهد هیچگونه حوادثی نباشیم.سرپرست شرکت گاز 
مازندران، با اشــاره به اهمیت مصرف بهینه گاز از سوی مشترکین، خاطرنشان 
کرد: صرفه جویی در مصرف انرژی بایستی بعنوان یک امر عمومی باشد و تقاضا 

می کنم.

وزیر نفت:
همه تالشمان را برای تأمین گاز خانگی به کار 

می گیریم
وزیر نفت گفت: وزارت نفت با مشــخص کردن قیمت وکیوم باتوم، همه حواله ها را 
میان متقاضیان قیر توزیع کرده و این وزارتخانه به وظیفه خود در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ عمل کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی 
در تشریح نشســت دیروز با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، گفت: در نشست 
دیروز گزارشی از وضع فروش نفت، میعانات گازی و صادرات محصوالت پتروشیمی 
ارائه شــد که خوشبختانه در همه این بخش ها در مقایسه با پارسال رشد و توفیق 
خوبی داشته ایم.وی با اشاره به اینکه در زمینه سرمایه گذاری های مورد نیاز صنایع 
نفت و گاز به ویژه صنعت گاز کشور برای هشت سال آینده به منظور افزایش تولید، 
حفظ و نگهداشت آن گزارشی ارائه شد.اوجی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام های 
وزارت نفت در زمینه جلوگیری از قطعی برق و گاز در زمستان، گفت: وزارت نفت 
با انجام تعمیرات اساسی در پاالیشگاه ها، خطوط انتقال، ایستگاه های تقویت فشار و 
تأمین سوخت مایع نیروگاه ها و اتخاذ تدابیر مناسب و هماهنگی با وزارت نیرو همه 
تالش خود را می کند ســوخت زمستانی در بخش خانگی تأمین شود تا با چالش 

گاز روبه رو نشویم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل مطرح کرد:
ضرورت توجه به پدافند اقتصادی برای مقابله با تحریم ها

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: مجموعه هــای بزرگی همچون فوالد 
مبارکه باید در حوزه پدافند غیرعامل پیشــرو باشند، چراکه اهداف سازمانی 
با اهداف پدافند غیرعامل گره خورده اســت.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
پس از برگزاری موفقیت آمیز     رزمایش پدافند غیرعامل، در جمع معاونین و 
نمایندگان تیم های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت اظهار کرد: 
همه کارکنان شــرکت فوالد مبارکه در بحث پدافند غیرعامل دخیل هســتند و باید مشارکت داشته 
باشند.وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل افزود: در این زمینه به صورت 
ساختاریافته اقدامات زیادی در کشور انجام شده و مجموعه های بزرگی همچون فوالد مبارکه نیز باید 
پیشرو باشند، چراکه اهداف سازمانی با اهداف پدافند غیرعامل گره خورده است.مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکه یک ســازمان پویا به حفظ جان انســان ها در مواقع بحرانی و تهدیدآمیز اهمیت 
می دهد، خاطرنشان کرد: بررسی آسیب ها، تهدیدها و فرصت ها در جلسات مربوطه نیز در راستای اهداف 
پدافند غیرعامل هستند، اما هدف پدافند غیرعامل انسجام و هماهنگی میان تمامی اتفاقات است.طیب نیا 
با بیان اینکه اقدامات ما در حوزه پدافند غیرعامل نباید به صورت مناسبتی و محدود به هفته تعیین شده 
برای این حوزه باشــد، اذعان داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا در استراتژی های شرکت فوالد 

مبارکه، ساختاریافته و هماهنگ عمل کنیم.

در بازدید رئیس و اعضاي کمیسیون عمران مجلس از 
طرح آبرساني از چارک به بستک و جناح مطرح شد؛

تامین آب ۲ شهر و  39 
روستاي غرب استان

رئیــس و اعضاي کمیســیون عمران مجلس شــوراي 
اسالمي، نمایندگان مردم اســتان در مجلس و معاون 
عمراني اســتاندار هرمزگان، از طرح بزرگ آبرساني به 
بستک و جناح از آب شیرین کن چارک بازدید کردند.  
مدیرعامل آبفاي هرمزگان در این بازدید اظهار داشت: 
بــا اجراي این طرح، جمعیتي بالغ بــر ۷6 هزار نفر در 
قالب ۳۹ روستا و دو شهر بستک و جناح در مجموع با 
نیاز آبي ۲۳۲ لیتر بر ثانیه از آب شــرب مورد نیاز بهره 
مند خواهند شد. امین قصمي در خصوص جزییات این 
طرح گفت: این طرح در قالب چهار فازشــامل؛ احداث 
سامانه نمک زدایي با ظرفیت ۸۰۰۰ متر مکعب توسط 
ســرمایه گذاري بخش خصوصي، کلکتور اصلي انتقال، 
اجراي مســیرهاي فرعي و فاز اضطراري طرح است. به 
گفته وي؛ در حال حاضر سامانه نمک زدایي در مرحله 
تائید قیمت و ابالغ عقد قرارداد  اســت و از 66 کیلومتر 
خط انتقال در فاز دوم این طرح، حدود ۱۷ کیلومتر آن 
کار شده اســت. همچنین عملیات احداث مخزن بتني 
خط الراس به حجم ۲۵۰۰متر مکعب نیز با ۲۰ درصد 

پیشرفت فیزیکي در حال اجراست. 

مدیرعامل برق منطقه ای غرب:
90 درصد مخازن ذخیره 

سوخت نیروگاه های برق پُر 
است

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای غرب، مشکلی برای 
تامین سوخت زمستانی نیروگاه های برق واقع در منطقه 
غرب وجود ندارد.کرمانشاه - الهه بهاری ، علی اسدی در 
جلسه شورای پدافندغیرعامل استان کرمانشاه که امروز 
)یازدهم آبان( برگزار شد، از آمادگی زمستانی نیروگاه های 
برق خبر داد و عنوان کرد: سوخت کافی برای نیروگاه ها 
از جمله بیستون، زاگرس، داالهو و ... تامین شده است.

وی با بیان اینکه سوخت اولیه نیروگاه ها گاز است و در 
نبود گاز از ســوخت جایگزین مازوت استفاده می شود، 
افــزود: برای ایام اضطراری مازوت کافی هم وجود دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب با بیان اینکه هم 
اکنون 6۰ درصد مخازن ذخیره سوخت نیروگاه های برق 
در کشور پُر است، خاطرنشان کرد: این میزان ذخیره در 
نیروگاه های غرب و کرمانشاه حدود ۹۰ درصد است.وی 
معتقد است، این میزان ذخیره برای تامین برق بیش از 

۴۰ روز کافی است.

با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان 
افتتاح شد:

 مرکز امداد وسامانه گویای 
19۴ شرکت گاز استان

مرکز امداد وســامانه  گویای ۱۹۴شــرکت گازاستان 
گلستان برای اعالم حوادث ازسوی مشترکان شرکت گاز 
اســتان با ۳۰ خط ارتباطی درهفته پدافند غیر عامل با 
حضور مقدم مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان 
به بهره برداری رسید.علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز 
استان با بیان خبرفوق گفت:مرکز امداد وسامانه گویای 
۱۹۴ به منظورتمرکزو تسریع درپیگیری و رسیدگی و 
هدایت و راهبری گروههای اعزامی به حوادث اعالم شده 
ازسوی مشترکان با اولویت شاخص های تعریف شده ای 
ازجمله قطع و نشت گاز،برخورد و صدای رگالتور و قطع 
ووصل گاز مشــترکین و موارد مرتبط دیگر راه اندازی 
شده است.طالبی ثبت حوادث و اتفاقات بهمراه  آدرس 
اعالم شده ازسوی مشترک، درادامه انتقال سریع موارد 
ثبت شده شامل انفجار، برخورد،نشت، قطع نشت،صدای 
رگالتــور و ...(به نیروهای امداد گازمنطقه برای اعزام به 
موقع آنها به محل مربوطه و همچنین فرآیند ردیابی و 
پیگیری امداد رسانی تا پایان عملیات را ازجمله مزیت 

های سامانه گویای امداد کرد.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم حمیرا رحمانی وکیل خانم ســروناز باینگانی طبق وکالتنامه شــماره 
14203 – 1400/4/23 دفتر 122 پاوه با تقدیم دو برگ استشــهادیه مصدق 
شده بشماره 492844 مدعی است که سند مالکیت 6/125 هزارم سهم مشاع 
از 420 ســهم از ششــدانگ پالک باقیمانده یک فرعی از 819 اصلی )که در 
اجــرای ماده 45 اصالحی قانون ثبت به پــالک 3 فرعی از 819 اصلی تغییر 
یافته( واقع در بخش یک کرمانشاه که ذیل ثبت و ص دفتر امالک الکترونیکی 
بشماره 139920316014001635 بنام سروناز باینگانی و به شماره سریال 
926727 صادر و تســلیم گردیده که در اثر جابجایی ســند مالکیت اولیه به 
شــماره سریال فوق مفقود شده اســت. لذا مراتب طبق ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ انتشار این آگهی به 
مــدت 10 روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نســبت به 
صدور ســند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار 

ساقط و ابطال خواهد شد.
 سعید سلیم فر- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه

 ناحیه دو
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گزیده خبر نفت ایران می تواند با برنج پاکستانی تهاتر شود
مشــاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و ســرمایه گذاری در دیدار با 
وزیر جهاد کشــاورزی ایران اظهار کرد که پاکســتان دارای برنج و ایران دارای نفت 
و پتروشــیمی اســت که می توانیم این کاالها را با هم تهاتر کنیم.به گزارش ایسنا 
به نقل از پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی سید جواد ساداتی نژاد وزیر 
جهاد کشــاورزی در دیدار با عبدالرزاق داود مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در 
امور بازرگانی و ســرمایه گذاری )سرپرســت وزارتخانه بازرگانی پاکستان( و هیات 
همراه اظهار کرد: پیشــینه رابطه ایران و پاکستان قدمت باالیی دارد، ما دارای مرز، 
دین، فرهنگ و اقوام مشــترک هســتیم که می تواند شرایط تجاری بهتری نسبت 
به امروز برای دو کشــور به ارمغــان بیاورد.وی افزود: ایران و پاکســتان رقابتی در 
محصوالت کشــاورزی ندارند و مکمل هم هستند بنابراین باید از فرصت همکاری 
دو کشــور استفاده شود.وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با کاالهای صادراتی ایران به 
پاکســتان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما ظرفیت صادرات خرما و سیب درختی 
را به پاکســتان داریم و در مقابل می توانیم کنجد و برنــج وارد کنیم.وی ادامه داد: 

نگاه ما در دولت جدید، نگاه ارتباط با همســایه و از طریق تهاتر اســت.وزیر جهاد 
کشــاورزی با اشاره به این که تعرفه ای دو کشور باید ترجیحی باشد، عنوان کرد: ما 
باید نگاه جدیدی به کشاورزی داشته باشیم و در زمینه دام سنگین، شتر، مرکبات 
و محصوالت کشــاورزی با هم همکاری کنیم، همچنین باید مشکالت بازارچه های 
مرزی برطرف شود.وی ادامه داد: پیشنهاد می کنیم مراودات مالی دو کشور با توجه 
به شرایط تحریم ایران، از طریق پول رایج در دو کشور انجام شود تا مشکالت تجاری 

دو کشور برطرف شود.

تهاتر، راه حل تجارت ایران و پاکستان
در ادامه این دیدار، عبدالرزاق داود مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی 
و سرمایه گذاری )سرپرست وزارتخانه بازرگانی پاکستان( اظهار کرد: در حال حاضر 
روابط تجاری و اقتصادی ایران و پاکســتان هیچ مناسبتی با پیشینه روابط این دو 
کشور ندارد و امیدواریم بتوانیم این شرایط را تغییر دهیم.وی افزود: در این منطقه 

نیازمند یک اتصال و ارتباط بین کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، 
قزاقستان و تاجیکستان است و در این اتصال منطقه ای، ایران و پاکستان مهمترین 
کشــور ها هستند، بدون ایرن این ارتباط به ظرفیت نهایی نخواهد رسید.داود ادامه 
داد: هرگونه بهبود همکاری تجاری و اقتصادی با ایران بســیار مهم اســت و حجم 
تجارت این دو کشور به خصوص در حوزه کشاورزی باید گسترش یابد.وی با اشاره 
به ظرفیت تهاتر در دو کشــور عنوان کرد: پاکستان دارای برنج و ایران دارای نفت و 
پتروشــیمی است که می توانیم این کاالها را با هم تهاتر کنیم.مشاور ارشد نخست 
وزیر پاکســتان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری عنوان کرد: ما به شرایط تحریمی 
ایران واقف هســتیم و به دنبال یک ســاز و کار برای ایجــاد ارتباط موثر و مفید با 
برادرمان ایران هســتیم به همین دلیل پیشنهاد تهاتر را مطرح می کنیم.وی افزود: 
محصــوالت دیگری که می توانیم به ایران صادر کنیم شــامل کینوا، انبه و مرکبات 
است و امیدواریم مشــکالت موجود برای تبادالت تجاری در سایه روابط برادرانه با 

ایران مرتفع شود.

سیر افزایشی قیمت خودرو ادامه دارد
 پراید ۱۶۱ میلیون تومان شد

رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی کرج اظهار داشــت: 90 درصد 
خودروهــای ثبت نامی هــم در بازار فروخته می شــود. این خودروها با 
خودروهایی که ســند آنها آزاد اســت تفاوت دارد. پژو پارس سند آزاد 
در بازر 305 میلیون تومان فروخته می شــود درحالی که قیمت فروش 
همین خودرو ســند رهنی 265 میلیون تومان اســت.حمید کریمی در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو 
اظهار کرد: دلیل ســیر افزایشی قیمت خودرو در چند وقت اخیر کمبود 
عرضه اســت، خودروهایی که در چند ســال اخیر عرضه شده همه سند 
رهنی داشــته اند. خودروی در بازار نیســت که خرید و فروش شود و در 
رکود کامل است.وی افزود: خودروهای رهنی هم خریدار را دچار مشکل 
می کنند. مصرف کننده ای که چنین خودرویی خریداری کرده زمانی که 
بخواهد ســند خود را آزاد کند، اگر پالک قبلی روی خودرو نباشــد نه 
تنها سند را تحویل نمی دهند بلکه خودرو توقیف می شود. مصرف کننده 
واقعی هــم از این موضوع اطالع ندارد. وی افزود: 90 درصد خودروهای 
ثبت نامی هم در بازار فروخته می شــود. این خودروها با خودروهایی که 
سند آنها آزاد است تفاوت دارد. پژو پارس سند آزاد در بازر 305 میلیون 
تومان فروخته می شــود درحالی که قیمت فروش همین خودرو ســند 
رهنی 265 میلیون تومان است. یعنی 40 میلیون تومان اختالف قیمت 
وجود دارد. دلیل این موضوع این اســت که خودروی سند آزاد در بازار 
موجود نیست. با زیاد بودن تقاضا و کم بودن عرضه خواه ناخواه قیمت ها 
افزایش می یابد.کریمی با اشاره به نرخ روز خودرو گفت: قیمت پژو پارس 
305 میلیون تومان، پژو پارس تیوفایو 33۸ میلیون تومان، سمند 255 
میلیون تومــان، پژو 206 تیپ 2 حدود 260 میلیــون تومان و تیپ 5 
مدل 99 حدود 295 میلیون تومــان، پژو 20۷ دنده ای 329 میلیون و 
500 هزار تومان، پژو 20۷ ســقف پانوراما ســفید 34۸ میلیون تومان و 
مشکی 353 میلیون تومان، پراید ۱3۱ حدود ۱4۱ میلیون تومان، پراید 
وانــت ۱۷5 میلیون تومان و آپشــنال  آن ۱۸2 تا ۱۸3 میلیون تومان و 
پراید ۱۱۱ حدود ۱6۱ میلیون تومان است. البته این قیمت ها مربوط به 
خودروهای سند آزاد است.رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی کرج 
تصریح کرد: شــاهد بودیم که برای نیســان زامیاد ثبت نام گذاشته و به 
صورت ســندآزاد به مردم عرضه کرده و تحویل دادند، قیمت این خودرو 
از 300 میلیون تومان به 2۸5 میلیون تومان کاهش پیدا کرد همچنین 
مدل تک ســوز این خودرو هم از 2۸0 میلیون تومــان به 262 میلیون 
تومان رسید. بنابراین شــرکت ها هم با عدم عرضه و تحویل به موقع در 
گرانی بازار مقصر هستند. وی اضافه کرد: حتی اگر خودروسازان افزایش 
قیمــت دهند باز اختالف قیمت زیادی با بازار وجود خواهد داشــت اما 
متاســفانه در بازار هم همانقدر افزایش قیمت رخ می دهد چراکه خودرو 
در بازار کم اســت. مگر اینکه عرضه افزایش پیدا کند که در این صورت 

بازار خودرو شاهد آرامش خواهد بود.

رئیس کل گمرک خبر داد؛
ایجاد دروازه مشترک مرزی برای توسعه 

مبادالت تجاری با پاکستان
رئیــس کل گمرک، ایجاد دروازه مرزی مشــترک میرجــاوه - تفتان را 
گامی مهم در تســهیل مبادالت تجاری میان ایران و پاکستان دانست.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، مهدی میراشرفی رئیس 
کل گمرک ایران در حاشیه نهمین اجالس کمیته مشترک تجاری ایران 
و پاکســتان در دیدار با سید محمد طارق هدی رئیس گمرک پاکستان 
گفت: پیشنهاد ایجاد دروازه مشترک مرزی میرجاوه _ تفتان و اجرای تیر 
الکترونیک پس از تقویت زیرساخت های فیبر نوری، زمینه های الزم برای 
تقویت و تســهیل تجاری دو کشــور را فراهم خواهد کرد.وی همچنین 
بر توســعه روابط دو جانبه تجاری و اقتصادی ایران و پاکســتان و لزوم 
افزایــش حجم تجارت خارجی دو جانبــه با توجه به قرار گرفتن ایران و 
پاکســتان در تقاطع کریدورهای شمال جنوب و شرق و غرب تاکید کرد 
و نقش گمرکات در این خصوص را مهم دانست.همچنین رئیس گمرک 
پاکســتان با اشاره به طرح مشــکالت موجود توسط رئیس کل گمرک 
ایران در خصوص بســته شدن مرزهای مشترک از طرف پاکستان بدون 
اطالع قبلی و ناهماهنگی های ســاعت کاری، گفت: مشکالت مربوطه به 
صــادرات هیدرو کربور و فرآورده های ســوختی و ممانعت از صادرات و 
برگشت دادن کاالهای ایرانی از مواردی است که در برگشت به پاکستان 
با مدیران گمرکات حوزه نفتان، مطرح و رفع این مشــکالت را پیگیری 

خواهم کرد.

وزیر صنعت:
ارتقای تعامل تجاری با کشورهای منطقه از 

اولویت های اصلی دولت است
 وزیــر صنعت، معــدن و تجارت گفت: ارتقــای تعامالت تجاری با کشــورهای منطقه از 
سیاست های اصلی دولت است که پاکستان به طور ویژه در دستور کار قرار دارد.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، ســیدرضا فاطمی امین در اختتامیه نهمین نشست اجالس کمیته 
مشترک تجاری ایران و پاکستان اظهار داشت: روابط سیاسی ایران و پاکستان در وضعیت 
مناســبی قرار دارد، اما تعامالت اقتصادی دو کشــور باید تقویت شود.وی با بیان اینکه در 
دو روز گذشــته مذاکرات به طور کارشناســی انجام شد و به توافقات خوبی دست یافتیم، 
خاطرنشان کرد: توسعه روابط تجاری با پاکستان به صورت عملیاتی از امروز آغاز می شود و 
در دو ماه آینده هیات ایرانی برای بررسی بیشتر در پاکستان حضور خواهد یافت.وزیر صنعت 
با تاکید بر هدف گذاری مشــترک دو کشور برای افزایش پنج میلیارد دالری تجارت در دو 
ســال آینده، تصریح کرد: با تحقق این مهم به روابطی که باید در سال های گذشته دست 
می یافتیم، خواهیم رسید.وی با اشاره به الگوهای فرهنگی مشترک دو کشور، خاطرنشان 
کرد: روابط سیاســی در وضعیت مناســبی قرار دارد اما تعامالت اقتصادی به میزان کافی 
توسعه نداشته است که به دنبال تقویت آن هستیم.به گزارش ایرنا، دستور کار اصلی نهمین 
نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با حضور وزرا و مقامات ارشد امور تجاری و 
بازرگانی بود که به موجب آن تازه ترین تحوالت مرتبط با همکاری های دوجانبه اقتصادی، 
بازرگانی، تجارت مرزی، گمرک و توســعه بازارچه های مشترک مرزی بررسی شد.عالوه بر 
این موضوعاتی چون قراردادهای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد میان ایران و پاکســتان و 
همکاری در برپایی نمایشگاه با حضور مقامات بانکی، تجاری، بخش خصوصی و مسووالن 

اتاق های بازرگانی دو کشور همسایه پیگیری شد.

کرونا ۱۰ تریلیون دالر به اقتصاد 
جهانی ضرر زد

رئیس اتاق حســاب های روســیه طی اظهاراتــی اعالم کرد 
کــه مجموع ضرر اقتصاد جهان درپــی همه گیری کرونا از 4 
تریلیون دالر به ۱0 تریلیون دالر رســیده اســت.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، الکسی کودرین، 
رئیس اتاق حســاب های روسیه در یک ســخنرانی ویدئویی 
برای شــرکت کنندگان در مجمع بین المللی شهرداری های 
کشــورهای بریکس اعالم کرد که مجموع ضرر اقتصاد جهان 
درپی همه گیری کرونا از 4 تریلیون دالر به ۱0 تریلیون دالر 
رسیده اســت.وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای مختلف، 
خســارات اقتصاد جهان از این همه گیری از 4 تریلیون دالر 
به ۱0 تریلیون دالر رســیده اســت که عمده این زیان ها به 
ویژه بودجه مناطق و شهرداری ها را شامل می شود.این مقام 
روســیه در ادامه تأکید کرد: سیستم های بهداشت و درمان 
کشورها در سراسر جهان عدم آمادگی خود را برای این همه 
گیری نشــان داده اند.کودرین گفت: دســتگاه های حمایت 
اجتماعی و بهداشتی نشان داده اند که برای شوک های جهانی 
آمادگی ندارند. وظیفه امروز نهادهای دولتی و ســازمان های 
نظارتــی در همه ســطوح این اســت که مکانیســم هایی را 
پیش نویس کنند که این دســتگاه ها را قادر بسازد تا پایدارتر 

و کارآمدتر شوند.

علی رغم ادعای ســندیکای تولید مواداولیه دارو مبنی بر تأمین بیش از 
۷۱ درصد نیازبازار داخلی ، میزان تأمین ریالی صنعت تولید داخل از کل 
بازار مواد اولیه دارو در سال ۱399 به لحاظ حجمی معادل 25/۱ درصد 
و به لحــاظ ریالی معادل 23/۱ درصد بود و این امر نشــان می دهد تا 
تحقق هدف خودکفایی در حوزه تولید دارو راهی طوالنی در پیش است 
.متأسفانه مشاهده شــده صنعت تولید مواد مؤثره دارویی بجای تمرکز 
بر تأمین داروهای حیاتی و ضروری بر اســاس شــاخص های اقتصادی 
به ســمت تأمین مواد مؤثره پرفروش و پرسود گرایش داشته تاجایی که 
55 درصد مولکول های تولید شــده در دسته مولکول های غیر ضروری 
قرارگرفته اند و این وابســتگی به واردات را به شدت تحت تأثیر قرارداده 
است .متأسفانه با توجه به نکات فوق و تأخیر در قیمت گذاری کاالهای 
مشمول ارز دولتی به سبب سیاست های نادرست در تخصیص ارز دولتی،  
ما شاهد شــیب تند افزایش قیمت مواداولیه دارویی بوده که در نهایت 
به گران شــدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است . 
افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل در حد فاصل ســال های ۱39۷ تا 
۱399 در برخی اقالم حتی به 300 تا ۸00 درصد هم رسیده که فاصله 
قابل مالحظه ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش های صنعتی دارد.در 
این بازار بر آشوب تولید مواد اولیه، متأسفانه برخی از شرکت های تولید 
کننــده و  واردکننده مواد اولیه با بهره مندی از امتیاز ممنوعیت واردات 
مواد اولیه توسط سایر شرکت ها با یا بدون اخذ مجوز از سازمان غذاودارو 
اقدام به واردات مواد اولیه  نموده و با تخلف تولید نمایی و ریپکینگ به 

سودهای سرشاری دست یافته اند که از نگاه جامعه دور نمانده است .

عمده ترین دالیل کمبود دارویی به طور خالصه به قرارزیر است : 
1. فقدان یک برنامه ریزی متناسب با نیاز کشور و توان تولیدی و موجودی 

شرکت های تولیدی 
2. نبود اراده مدیریتی در ســطوح باالی حوزه دارویی کشــور در جهت 

تأمین به موقع منابع پیش بینی شده ارزی زنجیره تأمین دارو 
3. فقدان پیوســتگی زمانی و تأخیر در تخصیص ارز مورد نیاز شــرکت 

های تولیدی 
4. قیمت گذاری غیرواقعی و دســتوری اقالم تولید داخل که می تواند 

منجر به بی انگیزه شــدن تولیدکنندگان داخلی شــده و زمینه را برای 
واردکنندگان یا تولید قراردادی ژنریک ها آسانتر نماید.

5. سوء مدیریت در برنامه ریزی و تأمین ارز مورد نیاز منجر به کمبودهای 
مقطعی و رفتن به سوی واردات بصورت فوریتی خواهد شد و در این بین 
بعضا شرکت های وارداتی که دارای منابع ارزی درخارج از کشور هستند 
می توانند از این مسیر نهایت بهره برداری را برده و ارزهای مانده خود در 

خارج از کشور را بصورت نرخ نیما مصرف نمایند .
ثمره تمامی اشــکاالت فوق در حوزه تصمیم سازی سازمان غذاودارو و 
بی توجهی به سالمت مردم ، کمبود چشمگیر اقالم دارویی ضروری در 
سبد دارویی بیماران و سرگردانی بیماران در حوزه های مختلف بیماری 
نظیر ســرطان ، ms، نازایی ، مغز واعصاب ، گوارش ، استخوان و مفاصل 
، پوســت و سایر بیماری ها بوده و گسترش روزافزون مجاری غیرقانونی 
تأمین داروهای ضروری و ایجاد شــبکه مــوازی قاچاق دارو  به داخل به 
شــدت ســالمت مردم را مورد مخاطره قرارداده است . اشکاالت عدیده 
در نظام توزیع دارو و بســط و توسعه پدیده مذموم انحصار فروش بعضی 
اقــالم دارویی خاص در داروخانه های دولتی و  بخش حداقلی خصوصی 
تحت عناوین منتخب و منتخب ویــژه منجر به ایجاد پایگاه های ثابت 
جهت تأمین دارو توسط شبکه های سودجوی دارویی به اشکال مختلف 
گشــته و معضل کمبود دارو را در نگاه جامعه به طرز اسف باری نمایان 
کرده اســت .بهره برداری از معضل کمبود اقالم دارویی حیاتی توســط 
برخی شــرکت های تأمین کننده و توزیعی  در جهت فروش سبدگونه 
و شــرطی محصوالت کم فروش به داروخانه ها یکی دیگر از ترفندهای 
نازیبایی است که در بازاردارویی پرآشوب داخلی کشورمان بوضوح دیده 
میشود و آنکه در این بین بازنده اصلی است کسی جز بیمار درمند نسخه 
به دســت نیست .عدم حساسیت بیماران نیازمند به افزایش قیمت های 
نجومــی داروهای حیاتــی و ضروری و عدم تمایل بــه حضور در مراکز 
دولتی پرازدحام و تمایل به دریافت دارو از نزدیکترین داروخانه در کنار 
موضــوع فقدان این قبیل داروها در داروخانه های خصوصی عمال فضا را 
برای جوالن شــبکه های سودجو در سطح جامعه مهیا کرده و متأسفانه 
این درهم ریختگی در مجموعه مدیریتی دارویی کشــور نظام سالمت 

کشورمان  را دستخوش فاجعه ای بزرگ خواهد کرد.

کمبود دارو و تهدید نظام سالمت 

دکتر علیرضا سالم
دبیر انجمن کارفرمایی مؤسسین داروخانه ها

داروهای حیاتی یا ضروری داروهایی هســتند که بر اســاس معیارهایی نظیر شیوع یک 
بیماری خاص و نیازهای جمعیت به خدمات ســالمت مشخص میشوند.هدف از تأمین 
داروهای ضروری این اســت که این داروها با مدیریتی صحیح در سیســتم ارائه کننده 
خدمات سالمت به مقادیر کافی در دوزاژ مناسب و کیفیتی تضمین شده با قیمتی مناسب 
 ، Model List  و بصورت همیشــگی موجود باشــد.بر همین اســاس عبارتی تحت عنوان
راهنمایی برای تدوین و تهیه لیســت های داروهای ضروری در ســطح ملی و سازمانی 
وجود دارد که هر چند یک استاندارد جهانی نیست ولی مورد پذیرش جامعه جهانی واقع 
گردیده اســت .بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش صنعت تولید 
دارو در داخل کشور ، عمال بیشتر توجهات به سمت تولید دارو متمرکز شد ولی متأسفانه 
می بایست اقرار کرد به دلیل سوء مدیریت در پاره ای موارد ، تحقق این هدف دچار وقفه 
و بعضا منجر به صدمات جبران ناپذیری در تولید مواد مؤثره دارویی گشت و تأمین نیاز 
مردم به  داروهای ضروری به بن بســت رســید. در حال حاضر بیش از 95 درصد داروی 
مورد نیاز کشــور در کارخانجات داخل کشور تولید و مابقی از بازارهای بین المللی تأمین 
میشود که از این میان بالغ بر ۷0 درصد مواداولیه دارویی کشور وارداتی است و کارخانجات 
فقط ماده دارویی را به اشــکال دارویی تبدیل می کنند .بر اساس گزارش دفتر مطالعات 
اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس از مجموع ۱43۱ مولکول موجود در فهرست دارویی 
ایران ، تنها ۱3/۸ درصد تعدادمولکول های مؤثره شیمیایی توسط صنعت تولید مواد اولیه 
دارویی در کشــور تولید می شود و این نکته نشان می دهد تولید مواد اولیه در کشور به 
حد مطلوب نرسیده و کمبودهای دارویی در اقالمی که مواد اولیه آن در داخل کشور تولید 

می شودمیزان قابل توجهی را در برمی گیرد .
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

عقب گرد بیش از ۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۹۶۸۹ واحدی معادل 
۰.۶۷ درصد به یک میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۶۱ واحد رســید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل بــا افت ۱۲۸ واحدی به 
۲۰ هزار و ۲۳۱ واحد رســید.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دیروز 
تاالر شیشــه ای در معامالت دومین روز کاری هفته )یکشنبه 
شــانزدهم آبان ماه ۱۴۰۰(، بر خالف روز قبل، شــاهد روند 
نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت 
)وزنی-ارزشی(، با کاهش  ۲۴۰۳ واحدی معادل ۰.۶۷ درصد 
بــه رقم ۳۵۴ هزار و ۸۸۰ واحد رسید.شــاخص کل هم وزن 
نیــز، با افت ۱۵۵۸ واحدی، عدد ۳۸۴ هزار و ۶۹۶ واحد را به 
نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۹۸۲ 
واحدی به رقم ۲۴۲ هزار و ۴۰۳ واحد رسید.همچنین شاخص 
ســهام آزاد شناور، ۱۲۵۶۳ واحد کاهش را رقم زد و به سطح 
یک میلیون و ۸۲۸ هزار واحد رســید. همچنین شاخص بازار 
اول با ۵۸۳۹ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۷۷ هزار واحد 
رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۲۳۴۹۰ واحد کاهش همراه 

بود و عدد دو میلیون و ۷۹۰ هزار واحد را به نمایش گذاشت.
بر اســاس این گــزارش، در معامالت دیروز بــورس تهران، 
نمادهای معامالتی فوالد، شستا، فارس، فملی، کچاد  و پارس 
با بیشــترین کاهش، تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل 
بورس داشــتند. در مقابل، نمادهای معامالتی رمپنا، خودرو 
و نوری، بیشــترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس 
داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در دومین روز کاری بورس 
در هفته جاری، معامله گران بورس ۱۳ میلیارد و ۴۴۸ میلیون 
برگه بهادار و سهام را در قالب ۷۸۵ هزار و ۸۸۹ نوبت معامله 

و به ارزش ۸۲ هزار و ۵۱۲ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در بــازار دیروز، بیشــترین افزایش قیمت متعلــق به نماد 
غبهنوش)بهنوش  ایران ( با ۵ درصد رشد و پس از آن، نمادهای 
خاذین، انرژی۳، ونیرو و ختراک بود. همچنین نماد معامالتی 
دیران)ایران دارو( با ۴.۸۹ درصد، بیشــترین کاهش قیمت را 
داشــت و پس از آن نیز، نمادهای انــرژی۱، خنصیر، غدام و 

دلر قرار گرفتند.

وفق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات :
 بانک آینده در جایگاه نخست شفافیت 

و پاسخگویی ایستاد
بر اســاس رتبه بندی جدید اعالم شده شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ کمیسیون 
انتشــار و دسترسی آزاد به اطالعات، بانک آینده یکی از معدود بانک های موفق 
کشور با پاسخ گویی  صددرصدی شــد.هم چنین، در آخرین گزارش کمیسیون 
انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات و بانک مرکزی ج.ا.ایران در مهرماه سال 
گذشته، بانک آینده با صددرصد پاسخ گویی، در صدر شبکه بانکی کشور در این 
زمینه قرار گرفت.پیرو ابالغ قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطالعات به شبکه 
بانکی کشــور، بانک آینده در سال ۱۳۹۶ به عضویت سامانه انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات درآمد و پاسخ گویی به الزامات مندرج در قانون پیش گفته را در 

دستور کار خود قرار داد.

با حمایت بانک ایران زمین صورت گرفت:
 همایش بزرگ کودکان مبتال به سرطان

 در استان مرکزی
 در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی سازمانی همایش حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان استان مرکزی با حمایت بانک ایران زمین در اراک برگزار شد.به نقل 
از روابط عمومی: در این همایش که با حضور مدیر امور شــعب استان های قم، 
اصفهان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و انجمن حامی یار)حامی کودکان مبتال 
به سرطان( برگزار شد، از حامی کارت رونمایی شد.وحید علیزاده مدیریت مناطق 
استان های اصفهان، مرکزی، قم، چهارمحال و بختیاری گفت: بانک ایران زمین 
اجرای مســئولیت اجتماعی را یکی از اولویت های مهم خود می داند و با توجه 
به اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، عالوه بر اینکه در زمینه های اقتصادی 
فعالیت دارد و در اهداف عالی کشور نقش به سزایی را ایفا می کند؛ تمام تالش 
خود را به کار می گیرد تا در بحث فعالیت های مســئولیت اجتماعی هم بتواند 
نقش به ســزا و موثری را در جامعه از خــود به یادگار گذارد.وی در ادامه اظهار 
داشت: خوشبختانه این افتخار در استان مرکزی نصیب بانک ایران زمین شده که 
به عنوان یک یار و یاور و یک حامی در کنار عزیزان حامی یار در جهت حمایت 
از کودکان سرطانی قرار بگیرد.علیزاده افزود: بانک ایران زمین در راستای تالش 
های مسئوالنه خودش در منطقه آمادگی دارد که موسسه حامی یار را حمایت 
کند.در ادامه موسسه خیریه حامی یار با حضور علیزاده و دوتن از کودکان تحت 

پوشش این موسسه از طراحی کارت دبیت حامی یار رونمایی کرد.

بانک تجارت در مهرماه امسال 8300 فقره 
تسهیالت ازدواج داد

شعب بانک تجارت سراسر کشور در مهرماه امسال به ۸۳۹۱ نفر از زوجهای جوان 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، این بانک در تداوم رویکرد خود برای ایفای مســئولیت های اجتماعی 
و تســهیل شــرایط ازدواج جوانان، اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در 
اولویت قرار داده و بر این اساس در مهرماه امسال نیز به ۸۳۹۱ نفر از متقاضیان 
ثبت نام کننده تســهیالت قرض الحســنه ازدواج داده است. در این ماه ۵۸۰۵ 
نفر از متقاضیان نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت این تسهیالت قرار دارند 
که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین تســهیالت فوق را دریافت خواهند 
کرد.از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه ۵۰ هزار و ۵۳۶ زوج جوان از تسهیالت 
قرض الحســنه بانک تجارت بهره مند شده اند که این تسهیالت رقمی بیش از 
۴۱ هزار و پانصد میلیارد ریال بوده اســت. بانک تجارت در سال ۹۹ نیز به ۸۹ 
هزار و ۸۶۰ زوج جوان بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه 

ازدواج پرداخت کرده بود.

 پرداخت 135 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانک توسعه تعاون 

مدیر عامل بانک توســعه تعاون در بازدید از واحدهای مهم اقتصادی لرستان ، 
تســهیالت بانک در شش ماهه ابتدایی ســال جاری را ۱۳۵ هزار میلیارد ریال 
اعالم نمود.حجت اله مهدیان در حاشیه نشست با تعدادی از بنگاه های اقتصادی 
بروجرد در ســالن فرمانداری بروجرد برگزار شــد اظهار کرد: طی سال گذشته 
بانک توســعه تعاون ۲۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است.وی 
تصریح کرد: این رقم تســهیالت در بخش های مختلف اقتصادی مانند صنعت، 
معدن، خدمات بازرگانی، کشاورزی، شیالت و … بوده است.مهدیان اضافه کرد: 
۷۰ درصد پورتفوی تسهیالت بانک متعلق به بخش تعاون و ۳۰درصد متعلق به 
سایر فعاالن اقتصادی است که از ابتدای سال تا آخر مهرماه سال جاری نزدیک 
به ۱۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰برنامه ریزی برای اعطای ۲۵۰ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت در کلیه این بخشهای اقتصادی با اولویت تعاونی ها بوده است 
که تالش می شــود این عدد تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نیز نزدیک شــود.وی با 
بیان اینکه تا پایان سال مابقی تسهیالت نیز با برنامه ای منظم و دقیق پرداخت 
خواهیم شد افزود: بانک توسعه تعاون جوانترین بانک دولتی با ۴۵۰ واحد بانکی 

در سراسر کشور است که داردی ۴۶۰۰ نفر پرسنل است.

بانک مرکزی: 
 مجوزی برای ارتقای موسسه اعتباری ملل

 صادر نشده است
بانک مرکزی تاکنون مجوزی مبنی بر ارتقاء مؤسســه اعتباری غیربانکی ملل به بانک صادر 
نکرده و صرفا با رسیدگی به درخواست این مؤسسه برای ارتقا موافقت کرده است.به گزارش 
ایِبنا، روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: پیرو انتشــار برخی اخبار در رســانه ها مبنی بر 
موافقت بانک مرکزی با ارتقاء مؤسســه اعتباری غیربانکی ملل به بانک، توضیحات ذیل را به 

اطالع می رساند:
۱. بانک مرکزی تاکنون مجوزی مبنی بر ارتقاء مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل به بانک صادر 
نکرده اســت. به موجب قوانین و مقررات، صدور مجوز بانک مســتلزم سیر تشریفات قانونی 

مربوطه است که در مورد مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل، تشریفات الزم طی نشده است.
۲. موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰.۷.۱۰ هیأت عامل بانک مرکزی، صرفا اعالم موافقت با 
رسیدگی به درخواست مؤسسه اعتباری ملل، منوط به تعهد هیأت مدیره مؤسسه مذکور به 
انجام اصالحات ســاختاری ناظر بر مواردی همچون افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد، عدم 
هرگونه سرمایه گذاری جدید، انطباق با شاخص ها و حدود نظارتی و رعایت کامل قوانین و 
مقررات مربوطه است. بدیهی است مصوبه مذکور هیچگونه تعهدی برای بانک مرکزی مبنی 

بر صدور مجوز بانک برای مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل ایجـاد نخواهد کرد. 
۳. بانــک مرکزی در اجرای طرح اصالح نظام بانکــی، مجموعه تدابیر و اقدامات اصالحی را 
برای هر یک از بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی، مبتنی بر شرایط و اقتضائات هریک 
درنظــر دارد که بــه تدریج، پس از هماهنگی های الزم به مورد اجرا گذارده شــده و اطالع 

رسانی خواهد شد.

 حراج اوراق مالی اسالمی سه شنبه هفته جاری
 لغو شد

مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسالمی دولتی که مقرر بود روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه 
۱۴۰۰ اجرا شود، ملغی و تاریخ جدید اطالع رسانی خواهد شد.به گزارش ایِبنا به نقل از 
روابط عمومی بانک مرکزی، کارگزاری بانک مرکزی در راســتای عرضه تدریجی اوراق 
مالی اســالمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو اطالعیه منتشر شده مورخ 
۱۴۰۰.۰۶.۳۰، مقرر بود مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اســالمی دولتی را به منظور 
فروش به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 
بیمه ای و شــرکت های تأمین سرمایه در روز سه شــنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا کند، 
اما بر اســاس اعالم وزارت امــور اقتصادی و دارایی، حراج مذکور در تاریخ یاد شــده 
برگزار نمی شــود و تاریخ دقیق به اطالع هموطنان خواهد رسید.خاطرنشان می شود، 
متولی اصلی انتشــار و عرضه اوراق مالی اسالمی دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
بوده و آن وزارتخانه الزامی به پذیرش تمام پیشــنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق 
عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی نیز صرفاً سفارشات دریافت شده را به منظور 
تصمیم گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه یاد شده نسبت به تعیین سفارش های 
برنده اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام می شود. بانک مرکزی 
بر اســاس جزء )۴( بند »ک« تبصره )۵( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و 
فروش اوراق مالی اســالمی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن 
تامین  زیرساخت معامالت و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی 
اسالمی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی 

دولت خریداری نخواهد کرد.

طال به دور افزایش قیمت 
برمی گردد؟

با تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا و آمار 
جدید اشــتغال ماهانه آمریکا، بازار طال سرانجام تکان خورد.

به گزارش ایســنا، اونس طال روز جمعه که بازارها انتظار پیدا 
کردند بانک مرکزی آمریکا با صبر پیشتری حرکت کند، ۲۵ 
دالر افزایش پیدا کرد. بهای هــر اونس طال در معامالت روز 
جمعه بازار آمریکا در ۱۸۱۶ دالر و ۸۰ سنت بسته شد و ۱.۳ 
درصد رشــد روزانه نشان دادبا وجود آغاز تعدیل برنامه خرید 
اوراق قرضه در ماه جــاری، جروم پاول، رییس بانک مرکزی 
آمریکا ضمن تاکید بر این که آغاز افزایش نرخهای بهره هنوز 
زود است، خاطرنشان کرد ابهاماتی پیرامون تورم وجود دارد.

اورت میلمان، کارشــناس فلزات ارزشمند شرکت گینزویل 
کوین به کیتکونیوز گفت: نوســان اواسط معامالت برای طال 
رو بــه افزایش اســت. بازار تالش می کنــد هضم کند بانک 
مرکزی آمریکا تا چه حد موافق افزایش نرخهای بهره اســت. 
اظهارات پاول فضای زیادی را برای پســرفت توقعات مربوط 
به افزایش نرخهای بهــره به وجود آورد. بانک مرکزی آمریکا 
احتماال صبور می ماند تا به اقتصاد کمک کند که این امر برای 
طال مثبت خواهد بود. بانک مرکزی آمریکا ممکن است زمان 
طوالنیتری برای افزایش نرخهای بهره صبر کند یا ممکن است 
حتی تعدیــل خرید اوراق قرضه را متوقف کند.در بخش آمار 
اقتصادی، طال با وجود این که اقتصاد آمریکا ۵۳۱ هزار شغل 
جدید در اکتبر ایجاد کرد و نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد کاهش 
یافت، صعود کرد.بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی تی دی 
ســکیوریتیز گفت: دلیل صعود طال این بود که نرخ مشارکت 
بدون تغییر ماند. این به معنای آن اســت که نرخ مشــارکت 
نیروی کار احتماال در سطوح پایینی مانده و هنوز به اشتغال 
کامل نزدیک نشــده ایم. به همین دلیل بازارها روی احتمال 
قریب الوقوع بودن تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا 
حساب باز نکردند. بعالوه جای تردید وجود دارد که روند رشد 
قوی اشــتغال در شش ماه یا یک سال آینده ادامه پیدا کند.با 
توجه به اعالم تعدیل خرید اوراق قرضه و آمار اشتغال، افزایش 
نرخهای بهره در ژوئن چندان محتمل به نظر نمی رسد.میلک 
گفت: بانک مرکزی آمریکا سیاســت پولی را برای یک دوره 
طوالنــی حفظ خواهد کرد زیرا ما به اشــتغال کامل نزدیک 
نیســتیم. دیدگاه بانک مرکزی آمریکا این است که داغ نگه 
داشتن اقتصاد باعث جذب افراد بیشتری به نیروی کار خواهد 
شد.میلمان هم خاطرنشان کرد: عدم تاثیر آمار اشتغال مطلوب 
روی طال نشانه آن است که بازارها انتظار دارند بانک مرکزی 
صبور باشد. اگر طال به باالی ۱۸۰۰ دالر صعود کند، می تواند 
تا ۵۰ دالر تغییر قیمت پیدا کند. بازارهای مهم تاثیرگذار، دالر 
و اوراق قرضه خواهند بود. در صورت ثابت بودن این دو بازار، 

طال همچنان در بازه محدودی خواهد ماند.

اظهارنظرها درباره آینده روبل 
دیجیتال

مقامات روسی در مورد آینده روبل دیجیتال اظهارنظر کردند.به 
گزارش ایِبنا به نقل از راشاتودی، انتظار می رود روبل دیجیتال 
که نمونه اولیه آن به زودی در سال جاری معرفی خواهد شد، 
مقررات قانونی جداگانه دریافت کند. گزارش شده، اصالحات 
دقیق پس از آزمایش، که برای سال ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده، 
به تصویب خواهد رسید. به گفته الکسی مینایف، معاون بخش 
توسعه اقتصاد دیجیتال در وزارت توسعه اقتصادی، به نقل از 
ایزوستیا، برخالف ارزهای دیجیتال معمولی، روبل دیجیتال به 
عنوان پول قانونی استفاده خواهد شد. وی گفت که این شکل 
از پول ارتباط چندانی با ارزهای رمزنگاری شده ندارد. آناتولی 
آکســاکوف، رئیس کمیته بازارهای مالی در دومای روسیه به 
رســانه ها گفت: توســعه مبنای حقوقی از ژانویه ۲۰۲۲ آغاز 
خواهد شــد و اصالحاتی برای حداقل هشت قانون و پنج کد 
پیشــنهاد خواهد شــد.مفهوم ارز دیجیتال ملی توسط بانک 
مرکزی روســیه در اواخر ســال ۲۰۲۰ رونمایی شد. انتظار 
می رود این شــکل جدید پول با روبل های نقدی و غیرنقدی 
همزیستی داشته باشــد. برخالف ارزهای مجازی مانند بیت 
کوین، روبل دیجیتال کمترین خطر را به همراه خواهد داشت 
و توسط تنظیم کننده پولی دولتی صادر می شود و توسط پول 
سنتی پشتیبانی می شود. در اوایل سال جاری، وزارت دارایی 
روســیه اعالم کرد که معرفی روبل دیجیتال به توسعه بیشتر 
زیرساخت پرداخت، افزایش رقابت و گسترش ابزارهای مالی 

نوآورانه کمک می کند.

تعداد تراکنش های شاپرکی در مهرماه ۱۴۰۰ 
به بیــش از ۳.۲ میلیارد تراکنش رســید.به 
گزارش خبرنگار ایِبنا، براســاس آمار شاپرک 
در مهرماه ۱۴۰۰ بالــغ بر ۳ میلیارد و ۲۷۱ 
میلیون تراکنش با ارزش ۵۹۶۹ هزار میلیارد 
ریال در شــبکه الکترونیــک پرداخت کارت 
پردازش شــده که نســبت به شــهریور ماه 
رشــد منفی ۴.۶۲ درصدی در تعداد و منفی 
۷.۷۷ درصدی در ارزش ریالی داشــته است. 
همچنین تراکنش های مهر ۱۴۰۰ به نسبت 
ماه مشابه سال ۱۳۹۹ از نظر تعدادی ۱۶.۷۷ 

درصــد و از نظر ریالی ۲۳.۳۴ درصد رشــد 
داشته است.الزم به ذکر است که ارزش اسمی 
تراکنش های مهر ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته 
با رشد منفی ۷.۷۷ درصدی همراه بوده و این 
در حالی اســت که ارزش حقیقی تراکنش ها 
در مهر ۱۴۰۰ رشد منفی ۱۱.۰۶ درصدی را 

تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش ها 
در واقع ارزش تراکنش های شــاپرکی بدون 
در نظر گرفتن اثرات تورم اســت. به عبارت 
دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت 
به نرخ تورم خالص ســازی شده است، ارزش 
حقیقی تراکنش های شــاپرکی را تشــکیل 

می دهد.از سوی دیگر آمار منتشر شده حاکی 
از رشــد ۲۳.۳۴ درصدی در ارزش اســمی 
تراکنش هــا در قیاس نقطه به نقطه بوده که 
می توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال 
عمومی از پرداخت الکترونیکی تفســیر کرد. 
اما براساس محاســبات رشد حقیقی ارزش 
تراکنش ها بــدون در نظر گرفتن اثرات تورم 
منفی ۱۱.۴۴ درصد است. اثرات نرخ تورم بر 
مبلغ تراکنش های شــاپرک طی سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به وضوح در جدول فوق قابل 

مشاهده است.

ثبت 3.2 میلیارد تراکنش شاپرکی 
در مهرماه

بیشــتر ارزهای دیجیتالی مهم افزایش 
را تجربــه کردند.بــه گزارش  قیمــت 
ایســنا به نقل از سی ان بی سی، مجلس 
نماینــدگان آمریــکا الیحــه بودجــه 
پیشــنهادی یک تریلیون دالری دولت 
را بــرای تقویت ســرمایه گــذاری در 
زیرساخت ها تصویب کرد که قرار است 
بخــش بزرگی از بودجه ایــن الیحه از 
طریق مالیات گرفتــن از تراکنش های 
مربوط به رمزارزها تصویب شود. به این 
ترتیب اگرچه معامله گران بابت پرداخت 
مالیات ناراحت خواهند بود اما نسبت به 
اینکه آمریکا قرار نیســت راه چین را در 

پیش بگیرد مطمئن تر هستند.  شهردار 
جدید شــهر نیویورک اعالم کرد حقوق 
ســه ماه ابتدایی کار خود را بر حســب 
بیتکوین دریافت خواهد کرد. با توجه به 
اینکه شــهر نیویورک بزرگ ترین قطب 
مالی و بانکی جهان محســوب می شود 
روی کار آمدن اریک ادامز که در پیامی 
توییتری گفته است این شهر را به قطب 
ارزهای دیجیتالی دنیا نیز تبدیل خواهد 
کرد، خبری بســیار مثبت تلقی شده و 

باید منتظر روزهای ســبزتری برای بازار 
در آینده بود.  کالهبرداری بزرگ صورت 
گرفته توســط تیم توسعه دهنده رمزارز 
بازی مرکــب نگرانی ها از در امان نبودن 
سرمایه معامله گران را به شدت افزایش 
داده اســت. این رمزارز پــس از آن که 
تنها طی یک هفته حــدود ۲۸ میلیون 
درصد رشــد قیمــت را تجربه کرد پس 
از آغاز روند نزولی خود به صفر رســید. 
صرافی باینانس با صدور بیانیه ای از آغاز 

کالهبرداران  شناســایی  برای  تحقیقات 
خبــر داده اما اعالم کرده اســت هویت 
آن ها فعال نامشخص است.مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهــای دیجیتالی در حال 
حاضر ۲۷۴۰ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نســبت بــه روز قبل ۰.۷۹ 
درصد بیشــتر شده است. در حال حاضر 
۴۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در 
اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار 
اتریوم اســت. بیت کوین ۱۲ سال پیش 
توســط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بســتر بالک چین ایجاد شــد و از سال 
۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.   

صعود رمزارزها
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گزیده خبر

حرکت نوسانی نیوزیلند میان چین 
و آمریکا

» جاسیندا آردرن « نخســت وزیر نیوزیلند در میانه تنش 
بین پکن و کشــورهای غربی، از چین به عنوان بزرگترین 
شریک تجاری کشورش نام برد و خاطرنشان کرد روابط دو 
کشــور برپایه » بلوغ » و درک و تفاهم می باشد.به گزارش 
ایرنا، روزنامه »استریتس تایمز« سنگاپور در خبری نوشت: 
»جاسیندا آردرن« نخســت وزیر نیوزیلند در برنامه خبری 
تلویزیــون آمریکایی »میت د پــرس« در مصاحبه پخش 
زنــده امروز ) ۷ نوامبر ( گفت »نیوزیلند همیشــه در بیان 
این مطلب مصمم بوده کــه صرف نظر از روابط اقتصادی با 
چین،هنوز و همچنان می تواند درباره مسائل محل بحث از 
جمله مسائل حقوق بشری،مســائل کاری و مسائل محیط 
زیســتی به دلیل روابط بالغانــه و تفاهم آمیزی که با چین 
دارد به تعامل بپردازد.« او در ادامه افزود: برای ما بسیار مهم 
اســت تا بتوانیم مانند قبل بدون توجه به پیوندهای تجاری 
این مسیر را ادامه دهیم. نخســت وزیر نیوزیلند در همین 
مصاحبه گفت: از برنامه های آمریکا برای حضور بیشــتر در 
منطقه هند_ اقیانوسیه استقبال می کند و این حضور شامل 
حضور فیزیکی و بخشــی از مذاکرات مهم در منطقه است. 
» نانیــا ماهوتا « وزیر امور خارجــه نیوزیلند روز ۳ نوامبر ) 
۱۲ آبان ( با اشــاره به اینکه روابط نیوزیلند با چین روابطی 
محترمانه، قابل پیش بینی و پایدار بوده اســت؛ افزود: » ما 
درباره مسائلی که به طور مشترک می توانیم بر روی آنها کار 
کنیم بسیار شفاف هستیم و درباره موضوعاتی که نمی توانیم 
و یا توافق نداریم به خصوص درباره مســائل حقوق بشری، 
به شکل چشمگیری شــفاف عمل خواهیم کرد. « پارلمان 
نیوریلند در ماه مه بر سر مسائل حقوق بشری در چین بیانیه 
ای صادر کرد که از سوی سفارت چین به سختی مورد انتقاد 
قرار گرفت و از آن به عنوان مداخله در امور داخلی این کشور 
یــاد کرد. پایگاه خبــری » ای ان آی « هند نیز در این باره 
نوشت: »جاسیندا آردرن« در مصاحبه با شبکه » ان بی سی 
« آمریکا گفت نیوزیلند از انتقادش درباره گزارش های حقوق 
بشری چین شرمســار نیست و به خاطر محافظت از روابط 
تجاری با پکن، از این انتقاد دســت نمی کشد.وی در ادامه 
ســخنانش افزود، با رهبری »جو بایدن« دولت آمریکا نقش 
مهم و بســزایی در دفاع راهبردی، اقتصادی و روابط تجاری 
در منطقه ایفا خواهد کرد. دولت آردرن از سوی مخالفانش 
به مصالحه با چین در مســائل حقوق بشــری متهم شده و 
بارها مورد انتقاد قرار گرفته اســت. همچنین از طرفی برای 
داشتن »روابط ضعیف« در ائتالف » پنج چشم « به رهبری 
آمریکا و کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلیس مورد 
انتقاد قرار دارد.آردرن همچنین به افزایش تنش میان چین و 
استرالیا اشاره کرد. نخست وزیر نیوزیلند هفته آینده میزبان 
اجالس آنالین رهبران آسیا و اقیانوسیه شامل آمریکا، چین 
و ژاپن می باشد تا درباره بهبود همه گیری ویروس کرونا و 
بحران اقتصادی منطقه گفت و گو  کنند. ائتالف » فایو آیز 
/ پنج چشــم « ) Five Eyes( اتحادیه ای اطالعاتی شامل پنج 

کشور نیوزیلنداست..

بحران اقتصادی در افغانستان
 بحران اقتصادی،فقر و گرسنگی درافغانستان ،مردم این کشور را در آستانه فصل 
ســرما با بحران اقتصادی و  اجتماعی شــدیدی مواجه کرده است به طوری که 
شــماری از خانواده ها برای نجات از گرســنگی به فروش دختران خود رو آوررده 
اند.به گزارش ایرنا،براســاس گزارش رسانه های افغانستان تعدادی از  خانواده ها 
به دنبال گرســنگی و نا امیدی از تهیه غذا برای سیرکردن اعضای خانواده  خود 
مجبــور به فروش کودکان بویژه دختران خود می شــوند.هرچند ازدواج کودکان 
در افغانســتان یک امر معمول است، اما فقر ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی، به 
ویژه خشکسالی بســیاری از خانواده ها را وادار کرده است که دختران شان را در 
خردسالی به خانه بخت بفرستند و  یا اینکه بفروشند.گل بی بی مادر دختر هشت 
سالهٔ فروخته شده  گفت:« من دخترم را به دلیل گرسنگی به سه لک )۳۰۰ هزار( 
افغانــی فروختم. در روزهای آینده او )خریدار( می آید و  دخترم را می  برد .همه 
این ها به این دلیل اســت که من چاره دیگری ندارم.«روزنامه ۸ صبح کابل نیز در 
گزارشــی از استان بادغیس نوشت که  یک مرد شش کودک خود را به دلیل فقر 
در مسجد شهر قلعه نو مرکز استان بادغیس رها کرده است.»عبدالحلیم«پدر این 
فرزندان گفته است وقتی از پیدا کردن شغل ناامید  شد و پس از چند روز گرسنگی 
برای اینکه  آنها از گرسنگی نمیرند آنها را  در مسجد رها کرده ا ست.رسانه های 
افغانســتان همچنین گزارش دادند که  مردی، دختر ۹ ساله خود  را برای نجات 
اعضای  خانواده خود از گرســنگی به یک مرد ۵۵ ساله فروخته است.خبرگزاری 
»جمهور« نیز از شهرســتان »مقر« استان بادغیس گزارش داده است که یک زن 
به دلیل گرســنگی اعضای خانواده اشــت خود را دار زده است.این منبع نوشته 
اســت که رئیس اطالعات و فرهنگ طالبان در این استان نیز این رویداد را تائید 
کرده است.رســانه های هرات نیز گزارش دادند که درروســتاها و شهرهای دور 
افتاده افراد حاضرند برای نجات از گرسنگی فرزندان خود را بفروشند.دکتر محمد 
امین شــریفی، مسئول بخش سوء تغذیه بیمارستان کودکان »ایندیرا گاندی« در 
کابل گفت که کودکان در سراسر افغانستان به دلیل فقر شدید و گرسنگی دچار 
سوء تغذیه شدید شده  و در معرض خطر مرگ قرار گرفته اند.بسیاری از خانواده ها در 
افغانستان نمی توانند غذای روزانه برای تغذیه فرزندان خود را پیدا کنند و بسیاری 
از کودکان به دلیل سوءتغذیه در بیمارستان بستری هستند.شریفی در گفت وگویی 
درباره تاثیر بحران اقتصادی و فقر در افغانســتان بر کودکان و بستری بودن ده ها 
کودک در بیمارســتان ها به دلیل سوء تغذیه گفت: دلیل این بیماری وضعیت بد 
مالی مردم اســت. مردم نمی توانند از فرزندان خود نگهداری کنند و غذای سالم 
بــه آنها بدهند.وی افزود: کودکان از اســهال و بیماری های مشــابه رنج می برند، 
زیرا پروتئین کافی دریافت نمی کنند. گرســنگی و سوء تغذیه در کودکان باعث 
خستگی می شــود و این نیز منجر به سیاهی دور چشم کودکان می شود.شریفی 
با اشاره به اینکه به دلیل بی ثباتی سیاسی در افغانستان، کارمندان دولتی حدود 
۴ ماه اســت نمی توانند حقوق دریافت کنند، گفت: با فرا رسیدن فصل زمستان 
بیماری ها افزایش می یابد. مــردم نمی توانند حقوق دریافت کنند، بیکاری و فقر 
در باالترین سطح است. وضعیت کودکان در معرض خطر است. ما از جامعه بین 
المللی می خواهیم که به مردم افغانستان کمک کنندسازمان ملل متحد هم بارها 
از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده و خواستار کمک فوری برای مردم 
این کشور شده و گزارش ها حاکی از آن است که ۹۰ درصد مردم این کشور با فقر 
و گرسنگی مواجه اند.این در حالی است که برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد 
از احتمال سقوط اقتصادی افغانستان هشدار داده و گفته است که بیش از نصف 
از جمعیت افغانستان با گرسنگی شــدید مواجه است.برنامۀ جهانی روز دوشنبه 
۲۵ اکتبر )ســوم آبان ( با انتشار  گزارشی اعالم کرد  از ماه نومبر ۲۰۲۱ میالدی 
۲۲.۸ میلیون نفر در این کشــور با گرسنگی شدید رو به رو خواهند شد.سازمان 
ملل متحد، ویروس کرونا ، جنگ، خشک سالی و بحران اقتصادی را از عوامل عمدۀ 
فقر و گرسنگی مردم در افغانستان عنوان کرده است. برنامۀ جهانی غذا همچنین 
هشدار داده است که با نزدیک شدن فصل زمستان، مشکالت مردم از ناحیۀ فقر و 

تنگ دستی در نقاط دوردست این کشور بیشتر خواهد شد.

درباره کمبود کاال؛
بایدن: مردم معمولی آمریکا قدرت درک 

ندارند
رئیس جمهور آمریکا در کنفرانســی مطبوعاتی اعالم کرد که مردم طبقه متوسط 
این کشــور قدرت درک و فهم مسائل مربوط به زنجیره تامین کاالها در این کشور 
را ندارند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد تردید دارد که »آمریکایی های معمولی 
و سخت کوش« قادر به درک بحران فعلی زنجیره تامین کاالها باشند و این در حالی 
است که شهروندان این کشور واقعا نگران کمبود کاالهای مصرفی و افزایش قیمت  ها 
هستند.رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: اگر همه با هم بیرون می رفتیم و ناهار 
می خوردیم و بعد می گفتم بیایید از هر کسی که در میز بغلی است، رستورانش مهم 
نیست، بپرسیم که زنجیره تامین را برای ما توضیح دهد. گمان می کنید آنها متوجه 
می شدند که ما در مورد چه چیزی صحبت می کنیم؟بایدن این اظهارات را در پاسخ 
به سؤالی در مورد انتقاد »ابیگیل اسپانبرگر« نماینده این کشور از وی، مطرح کرد. 
 )F.D.R( »را به عنوان »فرانکلین دی. روزولت )اسپانبرگر گفت که هیچ کس او )بایدن
)سی و دومین رئیس جمهور آمریکا که برنامه های اصالحات اقتصادی وی مشهور 
است( انتخاب نکرده است، بلکه مردم او را انتخاب کردند تا عادی باشد و هرج و مرج 
را متوقف کند.وی گفت، با این حال، زمان کنونی برای آمریکایی ها »گیج کننده« 
است، چه آنها »دکتری داشته باشند یا در یک رستوران کار کنند« چرا که چنین 

چالش هایی قبال هرگز رخ نداده بودند.

کنفرانس اقلیمی گالسکو؛

 ملغمه ای از فریب و توهم
لندن – ایرنا – اجالس بین المللی اقلیمی گالسکو در حالی هفته 
اول خود را پشت ســر گذاشت که به نظر می رسد بیانیه های به 
ظاهر زیبا، در قابی از فریب برای القاء توهم پیشرفت در مذاکرات 
برای ســر و ســامان دادن به معضالت آب و هوایی جهان صادر 
شده اســت.مهمترین تیتر خبری این روزهای اجالس گالسکو 
این اســت که حدود چهل کشــور توافق کردند از مصرف ذغال 
ســنگ برای تولید انرژی بکاهند یا کاماًل آن را متوقف کنند. با 
این حال کســی توجه نمی کند که این چهل کشور عمدتاً یا از 
ذغال سنگ استفاده نمی کنند یا خیلی کم استفاده می کنند. اما 
مصرف کنندگان اصلی ذغال سنگ یعنی آمریکا و هند در میان 
این چهل کشــور دیده نمی شوند.در عوض کشورهایی با مصرف 
متوســط ماند شیلی، ویتنام، لهستان و کره جنوبی  این تعهد را 
امضــا کرده اند. در کنار آن چند کشــور هم توافق رقیق تری را 
امضــا کردند مبنی بر اینکه از بودجه عمومی برای تکمیل پروژه 
های دســت نخورده انرژی های فسیلی استفاده نکنند. تعهدی 
مبهم و احتماالً بی اثر و با قابلیت تفسیر زیاد.کنفرانس گالسکو 
در حالی هفته اول خود را پشــت سر می گذارد که به جز چند 
سخنرانی و جلسه با رهبران سیاســی دستاورد دیگری نداشته 
است. دوشنبه اول نوامبر با سخنان رهبران کشورها گذشت. خبر 
مهم این روز بازگشــت آمریکا به تعهدات خود در پیمان پاریس 
و فاصله گرفتن از رفتارهای دونالد ترامپ بود  و از ســوی دیگر 
غیبت چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده اکسیژن.نخســت 
وزیر هند در این روز با تعهد به اینکه تا ســال ۲۰۷۰ کشــورش 
در تولید و مصرف اکســیژن به تعادل خواهد رســید توجه ها را 
جلب کرد. تعهد هند برای پنجاه ســال بعد نمونه ای از تعهدات 
آسان و بدون هزینه ای است که کشورها برای فرار از فشار سایر 
کشــورها ارائه می دهند که به دلیل طوالنی بودن زمان و مبهم 
بودن مفاهیم به راحتی می توان از آنها شــانه خالی کرد.روز سه 
شــنبه گفت وگوهایی در مورد حفاظت از جنگل ها انجام گرفت 
و برخی کشــورها وعده هایی در مورد درخت کاری و حفاظت از 
جنــگل ها دادند. هند از این تعهدات شــانه خالی کرد، اندونزی 
نشان داد که به تعهدات قبلی خود چندان پایبند نبوده است و در 
غیاب رئیس جمهوری برزیل، مشــخص نیست که آیا این کشور 
تعهدی به حفظ جنگل های آمازون خواهد داشت یا نه.چهارشنبه 
روزی بود که در آن حدود ۹۰ کشور توافق کردند تولید گاز متان 
را که یکی از گازهای گلخانه ای اســت تا ســال ۲۰۲۹ به میزان 
۳۰ درصد کاهش دهند.پنجشــنبه هم نزدیک به چهل کشور بر 
سر کاهش مصرف ذغال ســنگ  تعهداتی را امضا کردند. از این 
میان می توان به کانادا، کره جنوبی، ویتنام، اندونزی و لهســتان 
اشــاره کرد. این چهل کشور در واقع پذیرفته اند سرمایه گذاری 
روی نیروگاه های جدید ذغال سنگی را متوقف کرده و تا ۲۰۳۰ 
برای کشورهای ثروتمند و تا ۲۰۴۰ برای کشورهای فقیر، ذغال را 
)احتماالً با گاز طبیعی( جایگزین کنند. آنطور که »اد میله بند« 
نماینده حزب کارگر معترض شده است، در تمام این کنفرانس تا 
کنون هیچ حرفی از کنار گذاشتن گاز و نفت میان نیامده است.

هفته دوم این کنفرانس به توافق بر سر مسائل مالی، بازار اکسیژن 
)کربن(، ماده ۶ توافق پاریس و ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

اختصاص خواهد یافت.در بی خبری و نبود توافق های معنی دار، 
انگلیس با به صف کردن »فعاالن تغییرات اقلیمی« در خیابانهای 
گالسکو تالش کرده است حداقل خبری برای رسانه ها دست و پا 
کند. گروه های معترض محیط زیستی به داوطلبانه بودن مقررات 
تصویب شده و عدم حضور چین به عنوان بزرگترین تولید کننده 
گازهای گلخانه ای اعتراض می کنند. دولت انگلیس که در جریان 
سفر ترامپ به این کشور، از ترس اعتراضات مردمی، مهمان خود 
را از لندن و شهرهای بزرگ دور نگه داشت، در کنفرانس تغییرات 
اقلیمی انگیزه چندانی برای مخفی شدن از دید معترضان ندارد.در 
تصاویر راهپیمایی های فعاالن محیط زیستی در گالسکو تقریباً 
هیچ اثری از پرچم پادشاهی متحده انگلیس دیده نمی شود و هر 
چه هســت پرچم اسکاتلند است. این می تواند نشانه ای باشد از 
اینکه اعتراضات تغییرات اقلیمی اکنون با جنبش استقالل طلبانه 
اسکاتلند پیوند خورده است. سخنان »الوک شارما« عضو کابینه و 
دبیر کنفرانس گالسکو نشان از کالفگی او در اداره ادامه اجالس 
و رســاندن آن به یک نتیجه ملمــوس دارد. وی در اظهار نظری 
گفت »قابل قبول نیســت که شماری از مسائل حل نشده به دور 
دوم کشــیده شود و بدین ترتیب من از گروه ها، رؤسای جلسات 

و همــه نمایندگان می خواهم تا به گفت وگوها در ۲۴ ســاعت 
آینده سرعت بخشند«.روزهای آینده احتماالً بحث ها در زمینه 
عملــی کردن ماده ۶ پیمان پاریس ادامه آغز خواهد شــد. ماده 
۶ می گوید کشــورهایی که کمتر از سهم خود اکسیژن مصرف 
کرده اند می توانند اضافه ســهم خود را در بازاری که قرار است 
تعریف شود، به کشــورهای پرمصرف بفروشند. در همین ماده 
امکان تاســیس یک بازار جهانی برای تولید دی اکسید کربن و 
مصرف اکسیژن پیشبینی شــده که زیر نظر سازمان ملل عمل 
خواهد کرد. انتظار مــی رود در روزهای آینده درباره جزئیات و 
نحــوه عملی کردن این ماده مذاکراتــی صورت بگیرد. تا کنون 
مذاکرده کنندگان روی جزئیات این ماده به توافق نرســیده اند. 
گفت وگوها بر سر ماده ۶ یک بار نیز در کنفرانس ۲۰۱۹ مادرید 
ب شکست انجامید.این ماده و تصویب مقررات عملی مرتبط با 
آن چیزی اســت که توجه و عالقه ســرمایه گذارن خصوصی را 
به خود جلب کرده اســت. در حالی که به نظر می رسد کاهش 
گازهای گلخانه ای کاری هزینه بر، دشوار و نیازمند حمایت مالی 
دولت ها اســت، دولت انگلیس و افرادی مانند »مارک کارنی« 
رئیس سابق بانک مرکزی انگلیس پیوسته از لزوم تشویق بخش 

خصوصی به سرمایه گذاری در تغییرات اقلیمی سخن می گویند.
مشکل دیگر بر سر راه کنفرانس آن است که کشورهای ثروتمند 
به تعهدی که در سال ۲۰۰۹ در مورد کمک مالی به کشورهای 
فقیــر در زمینه تغییرات اقلیمی داده بودند عمل نکرده اند. آنها 
قرار بود تا سال ۲۰۲۰ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دالر به کشورهای در 
حال توســعه برای انتقال به اقتصاد »کم کربن« کمک کنند که 
هرگز عملی نشد. این خود یکی از عوامل کاهش اعتماد به نتایج 
اینگونه کنفرانس ها است.گزارش نگران کننده سازمان ملل در 
مورد تغییرات اقلیمی که درســت قبل از آغاز کنفرانس منتشر 
شــده می گوید بدون اقدام جدی، دمای متوســط کره زمین تا 
پایان ایــن قرن ۲.۷ درجه افزایش خواهــد یافت که فاجعه بار 
اســت. هدف کنفرانس این اســت که افزایش دما به ۱.۵ درجه 
محدود شــود. این گزارش دلهره آور نیز نتوانست تاثیر چندانی 
در متقاعد کردن سیاستمداران داشته باشد.آنتونیو گوترش، دبیر 
کل سازمان ملل با اعالم »وضعیت قرمز« گفت کنفرانس حاضر 
»آخرین شانس خوب« برای تثبیت افزایش دما روی ۱.۵ درجه 
اســت. حتی بوریس جانسون نخســت وزیر انگلیس نیز از این 
وضعیــت به عنوان »بازی باخته ۵ بــر ۱ در نیمه اول« یاد کرد 
و گفت جهان فقط یک دقیقه تا نیمه شــِب فاجعه، فاصله دارد.

در ایــن کنفرانس اگرچه آمریکا از رفتــار دولت ترامپ در مورد 
توافــق پاریس فاصله گرفت، اما همه می دانند تا تصویب آن در 
مجلسین این کشــور، روی این تعهدات نمی شود حساب کرد. 
با وجود بحران های داخلی آمریکا و اکثریت شــکننده بایدن در 
کنگره و سنا، بعید است کنوانسیون پاریس در این کشور تصویب 
شــود و الجرم به صورت فرمان رئیس جمهور، احتماالً تا بر سر 
کار آمــدن یک جمهوری خواه دیگر به حیات خود ادامه خواهد 
داد.عــدم حضور رئیس جمهوری چیــن و برزیل و حتی محمد 
بن سلمان سعودی بیش از غیبت سایر رهبران مورد توجه قرار 
گرفت. به ویژه عدم حضور چین و روســیه که به وضوح نشــان 
دهنــده کم محلی کردن آنها بود.به نوشــته گاردین )۶ نوامبر( 
ترتیب اعالم اطالعیه های کنفرانس طوری با حیله گری تنظیم 
شده که توهم پیشرفت در مذاکرات را القا کند.برگزار کنندگان 
انگلیسی کنفرانس امسال امید دارند »تریلیون ها« )دالر( سرمایه 
بخش خصوصی وارد عرصه مبارزه با تغییرات اقلیمی شود. تالش 
برای جلب سرمایه های خصوصی به این عرصه را قباًل در سخنان 
رهبران اتحادیه اروپا نیز دیده ایم.به نظر می رســد کشــورهای 
غربی و صاحبان ســرمایه های بزرگ و بانک ها تالش دارند به 
بهانه مبارزه با تغییرات اقلیمی کشورهای فقیر را بیش از پیش 
وارد بدهکاری ملی کننــد. عالوه بر این، بخش خصوصی بدون 
دریافت تضمین های محکم از سوی دولت ها برای بازگشت اصل 
سرمایه و سود تضین شده آن، هرگز وارد چنین بازی ای نخواهد 
شد.اکنون کارشناسان محیط زیست معتقد هستند هزینه های 
تحمیل شــده به اتمسفر و محیط زیست در گذشته به درستی 
محاسبه نشده است. پس ازاین تالش خواهد شد که این هزینه 
ها »تصحیح« شــوند. آن وقت افراد به ویژه در کشورهای توسعه 
نیافته باید هزینه استفاده از اتمسفر را نیز به بانکهای خصوصی 

بین المللی بپردازند.

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر در نخستین 
اظهاراتــش پس از تالش نافرجــام برای ترور 
وی در جریان بمباران اقامتگاهش در منطقه 
سبز بغداد، خواســتار آرامش و خویشتنداری 
شــد. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا این 
حمله را محکوم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از شفق نیوز، الکاظمی در توئیتی نوشت: من 
همواره پروژه فــداکاری برای عراق و مردمش 
بودم و هستم. »موشک های نیرنگ« مؤمنان 
را دلســرد نمی کند و به انــدازه تار مویی در 
پایداری و پافشــاری مــا و نیروهای امنیتی 
قهرمان برای حفظ امنیت مردم، دستیابی به 
حق و اجرای قانون لغزش ایجاد نمی کند.وی 
افزود: به لطف خدا در میان مردمم هســتم و 
حالم خوب اســت و به خاطر عراق همگان را 
به آرامش و خویشتنداری دعوت می کنم.روز 
یکشــنبه، یک منبع امنیتی گفت که سه تن 
از نیروهای محافظ نخســت وزیر، در جریان 
بمباران محل اقامت وی با پهپاد در منطقه سبز 
زخمی شدند.این منبع به خبرگزاری شفق نیوز 
گفت که الکاظمــی در لحظه انفجار در محل 
اقامت خود حضور داشــت که تلفات جانی در 
پی نداشت.این در حالی است که اسکای نیوز 
گزارش داده الکاظمــی زمان حمله در منزل 
خود نبود و شایعات درباره جراحت وی صحت 
ندارد.منبع مذکور گفت که بر اساس اطالعات 
اولیه، الکاظمی آسیب ندیده است.تیم رسانه 
ای امنیتی نیز با تایید این خبر گزارش داد که 

مصطفی الکاظمی مورد سوء قصد »ناکام« قرار 
گرفته است.این تیم در بیانیه ای اعالم کرد که 
تالش برای ترور توسط یک پهپاد بمب گذاری 
شده انجام شد که می خواست اقامتگاه وی را 
در منطقه ســبز در بغداد هدف قرار دهد اما 
نیروهای امنیتی در رابطه با این تالش نافرجام 
اقدامــات الزم را انجــام دادند.هیــچ گروهی 
مســئولیت این حمله را کــه الکاظمی آن را 
اقدامی »بزدالنه« توصیف کرد، بر عهده نگرفته 
اســت.از ســوی دیگر، ند پرایس، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت: 
ما گزارش هــا مبنی بر حمله پهپادی به مقر 
نخست وزیر عراق را دنبال می کنیم.وی افزود: 
این اقدام »تروریســتی« آشکار که ما آن را به 
شــدت محکوم می کنیم، در قلب کشور عراق 
بوده است.پرایس با اشاره به اینکه »تعهد ما به 
شرکای عراقی خود تزلزل ناپذیر است«، گفت: 
مــا در تماس نزدیک با نیروهای امنیتی عراق 
هستیم که وظیفه حفظ حاکمیت و استقالل 
کشور را بر عهده دارند و پیشنهاد کرده ایم در 
تحقیق درباره این حمله کمک کنیم.«وزارت 
کشور عراق به تشریح جزئیات حمله پهپادی 
به منزل نخســت وزیر این کشور پرداخت.به 
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، 

وزارت کشــور عراق اعالم کرد که ســوءقصد 
به مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با سه 
پهپاد انجام شد که دو پهپاد ساقط شدند.»سعد 
معن« مدیر اطالع رسانی وزارت کشور عراق در 
گفتگویی تلویزیونی گفت: سه پهپاد حمله را 
انجام دادند که به ســوی آنها تیراندازی شد و 
دو پهپاد ساقط شدند اما پهپاد سومی به منزل 
نخســت وزیر حمله کرد.وی افزود: الکاظمی 
آســیبی ندیده اســت و برخی از محافظان او 
زخمی شده و تحت درمان هستند.معن گفت: 
پهپادهای مهاجم در اندازه های متفاوت بودند. 
تحقیقات جریان دارد و رسیدن به جنایتکاران 
سخت نیست.از سوی دیگر »روسیا الیوم« به 
نقل از منابع آگاه جزئیات تازه ای از سوءقصد 
به »مصطفی الکاظمی«، نخســت وزیر عراق 
را ، منتشر کرد.بر اســاس این گزارش، پهپاد 
انتحــاری که منــزل مســکونی الکاظمی را 
هدف قــرار داد بیــش از ۳ دقیقه در منطقه 
پرواز می کرد و نیروهای حفاظت الکاظمی به 
سمت آن تیراندازی کردند اما نتوانستند آن را 
سرنگون کنند.روسیاالیوم گزارش داد: براساس 
اطالعات دریافتی، با نزدیک شدن این پهپاد به 
منزل نخست وزیر عراق، تیراندازی به دستور 
مســئوالن دفتر الکاظمی به سوی آن تشدید 

شــد و اقداماتی برای حفاظت از نخست وزیر 
انجام شــد اما این پهپاد ماده منفجره خود را 
پرتاب کرد.این گزارش افزوده که محل حادثه 
منزل مســکونی الکاظمی اســت که پیش تر 
دفتــر مؤسســه »الذاکره« بود کــه در حوزه 
جمع آوری و آرشیو اسناد عراق فعالیت می کند 
و بنیان گذار آن الکاظمی است و فاصله اندکی 
با منزل مســکونی »نوری المالکی« دارد.یک 
منبع در دفتر الکاظمی به روســیاالیوم گفت 
که الکاظمی از ناحیه دست آسیب جزئی دیده 
اما این آســیب در حدی نیست که حرکت او 
را محدود کند.این منبع افزود: ۱۰ نفر از تیم 
الکاظمی زخمی شــده اند.همزمان  حفاظتی 
فرماندهی  ســخنگوی  الخفاجی«  »تحسین 
عملیات مشــترک عراق اعالم کرد: نیروهای 
امنیتی قادر به دفع خطرات هستد. نیروهای 
امنیتــی هرآنکه به فکر رســاندن گزندی به 
امنیت کشور باشد را تحت پیگرد قرار خواهند 
داد.وی افــزود: نیروهای امنیتــی به وظایف 
خود عمل می کننــد و همه چیز طبق برنامه 
پیش می رود.تحســین الخفاجی ســخنگوی 
عملیات مشــترک عراق با اعتــراض به عمل 
نکردن ســامانه آمریکایی C-RAM برای دفاع 
از منزل »مصطفــی الکاظمی« گفت که هم 
اکنون در حال انجام تحقیقات از آمریکایی ها 
و سفارتخانه آمریکا هستیم و متخصصان این 
امر باید پاسخ مناسبی در این خصوص داشته 

باشند.

  جزئیات حمله پهپادی 
به منزل الکاظمی 
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یک دانشــمند جمعیت شناس در تحقیقات خود به مناطقی از کره 
زمین موسوم به »مناطق آبی« رسیده است که مردم به طور معمول 
بیش از ۱۰۰ سال در آنها عمر می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
آی ای، در ســال ۲۰۰۴ »میشل پولن« که قبال یک اخترفیزیکدان 
بود و حاال به حوزه جمعیت شناســی روی آورده بود در دانشــگاه 
»لــوون«)Louvain( بلژیک شــروع به کار کرد.جمعیت شناســان، 
جوامع و جمعیت های انســانی را مطالعه می کنند و اندازه و ترکیب 
آنها را مشــخص می کنند تا پیش بینی کننــد که در آینده چگونه 
تغییر خواهند کــرد. این اطالعات برای تعیین مواردی مانند تعداد 
مهدکودک های جدید برای ســاخت یا تعداد خانه های ســالمندان 

جدید مورد نیاز است.

اولین سیستم عایق صوتی کنار جاده ای می تواند با بهره گیری از انرژی 
خورشیدی، انرژی ۱۰۰ خانه را تامین کند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
آی ای، ایالت ماساچوست ممکن است اولین ایالتی باشد که اولین مانع 
صوتی کنار جاده ای با قابلیت بهره گیری از انرژی خورشــیدی را نصب 
Ko-« می کند.این سیســتم نوآورانه که توسط یک شرکت محلی به نام

Solar« طراحی شده است، موانع صوتی معمولی و قدیمی را با پنل های 
خورشیدی جایگزین می کند تا ضمن جلوگیری از انتشار صدای جاده به 
سمت مناطق مسکونی، از انرژی خورشیدی برای تامین انرژی خانه ها 
نیز استفاده کند.این شرکت در نصب پنل های خورشیدی در مکان های 
کمتر آشــکار مانند شــهرک های صنعتی و پارکینگ ها تخصص دارد، 

بنابراین این ابداع، یک مورد ویژه در کارنامه آنها خواهد بود.

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود، مکانیسمی را کشف 
کرده اند که می توانــد عفونت زایی انواع گوناگون کروناویروس را تعدیل 
کند.به گزارش ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی موسسه ملی سالمت 
آمریکا، دانشــمندان دریافته اند که یک فرآیند در سلول ها ممکن است 
با محدود کردن عفونت زایی کروناویروس و جهش در ســویه های آلفا و 
دلتا، بر توانایی انتشــار کروناویروس غلبه کند.از زمان آغاز همه گیری 
کروناویروس در اوایل ســال ۲۰۲۰، چندین نــوع عفونی تر آن پدیدار 
شــده اند. پس از کروناویروس اصلی، سویه آلفا که در اوایل سال ۲۰۲۱ 
در آمریکا گسترش یافت و سویه دلتا که اکنون رایج ترین سویه در حال 
گردش اســت، ظاهر شدند. این گونه ها، جهش هایی یافته اند که به آنها 

کمک می کند تا راحت تر گسترش یابند و افراد را آلوده کنند.

در »مناطق آبی« زمین بیش از 
100 سال عمر کنید!

ابداع نخستین عایق صوتی 
بزرگراهی خورشیدی

مکانیسمی که عفونت زایی 
کروناویروس را کاهش میدهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عمل موفقیت آمیز جدا کردن دوقلوهای به هم چسبیده کامرونی در 
بیمارستانی در شهر استانبول ترکیه/ رویترز

منتظر فولکس واگن پولو Track جدید باشید!
درحالی که کمبود ادامه دار چیپ ها فولکس واگن را مجبور به حذف سیستم های اطالعات سرگرمی از محصوالت خود در برزیل کرده اما 
این برند آلمانی برنامه های بزرگی برای این بازار و منطقه آمریکای جنوبی دارد. فولکس واگن امروز اعالم کرد نه تنها ســرمایه گذاری ۱ 
میلیارد یورویی در آمریکای جنوبی انجام می دهد بلکه خانواده جدیدی از خودروهای کامپکت یا جمع وجور را در این بازار عرضه خواهد 
کرد. این برند هم زمان با اعالم این خبر تیزری هم از خودروی جدید خود را منتشــر کرده اســت.این خودرو فولکس واگن پولو ترک نام 
داشته و اولین خودرو در این خانواده کامپکت می باشد. پولو ترک بر پایه پلتفرم MQB بکار رفته در طیف گسترده ای از محصوالت گروه 
فولکس واگن شکل گرفته است. فعاًل جزئیات چندانی از این خودرو در دست نیست اما گفته می شود این خودرو از سال ۲۰۲۳ روانه بازار 
خواهد شد. پولو ترک قرار است در کارخانه تاباته برزیل تولید شود.سرمایه گذاری سنگین فولکس واگن در این بازار زمانی انجام می گیرد 
که ژرمن ها انتظار نتایج فروش مثبتی را دارند. این اولین بار از سال ۲۰۱۳ تاکنون است که چنین خبری منتشر می شود. سرمایه گذاری 
موردبحث طی ۵ سال آینده انجام خواهد شد. فولکس واگن در سال ۲۰۱۷ تالش های زیادی برای بهبود محصوالت خود انجام داد و تنها 

در عرض ۴ سال تعداد ۲۰ خودروی جدید را روانه بازار آمریکای جنوبی نمود.

بنزما در تعقیب مسی
مهاجم فرانسوی رئال مادرید در۱۱ فصل از ۱۳ فصلی که برای این تیم در اللیگا به میدان رفته موفق به زدن ۱۰ گل و یا بیشتر 
شده است و از این حیث تنها مسی را جلوتر از خود دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، رئال مادرید در هفته سیزدهم رقابت 
های اللیگا با نتیجه ۲ بر یک برابر رایو وایکانو به پیروزی دست پیدا کرد. گل دوم رئال را کریم بنزما به ثمر رساند تا شمار گل های 
خود را در فصل جاری به عدد ۱۰ افزایش دهد.بنزما در ۱۱ فصل از ۱۳ فصلی که با پیراهن رئال مادرید در اللیگا به میدان رفته 
موفق به زدن ۱۰ گل یا بیشتر شده است.از این حیث مسی رکورد دارد به طوری که او توانسته در ۱۵ فصل آمار ۱۰ گل یا بیشتر 
از آن را به ثبت رساند.بعید است که بنزما بتواند این رکورد مسی را جابجا کند چرا که باید ۴ سال دیگر در رئال مادرید بازی کند 
و در هر فصل هم بیشتر از ۱۰ گل به ثمر رساند که بسیار بعید است این فرصت به او داده شود.بنزما بهترین دوران حضور خود 

در رئال مادرید را تجربه می کند و یکی از شانس های اصلی کسب توپ طال به شمار می آید.

هک گردن نپیچد ز زنجیر عشقدلم خرهق ای دارد از پیر عشق حاللست مالم هب فتوای شوق
مباحست خونم هب تقرری عشق

هک رد شهر تن خیمه زد میر عشقزهیمت همان روز شد شاه عقل هک جز کافری نیست توفیر عشقاگر عاشقی رتک ایمان بگوی نخواهی شدن مرغ انجیر عشقردین باغ اگر الهل چینی و گل
دل خود سپر کن رب تیر عشقاگر نیستی چون امکن رب کژی

پیشنهاد

چهره روز

آزادی یا مرگ
کتاب آزادی یا مرگ یکی دیگر از شاهکارهای نویسنده 
یونانی، نیکوس کازانتزاکیس اســت. او در این کتاب به 
مفهــوم آزادی پرداختــه و در کنار تعریــف دوباره آن، 
دنیایی پر از مهر و کینه، پر از نور و آتش و پر از شجاعت 
خلق کرده. برای درک بهتر این رمان الزم است در ابتدا 
مقدمــه ای از تاریخ جزیره کرت که زادگاه کازانتزاکیس 
نیز می باشد ارائه دهیم و سپس به خود کتاب بپردازیم. 
مــا در اولین و آخرین صحنه رمان آزادی یا مرگ همراه 
قهرمان داستان، یعنی پهلوان میکلس، هستیم. پهلوانان 
این رمان دلیر و بی باک هســتند و از صفات راســتی، 
مردانگی، از خود گذشــتگی و لوطی گــری برخوردارند 
که به قول مترجم بی شــباهت به عیاران قدیم خودمان 
نیستند. پهلوان میکلس نیز فردی آزاده و غول پیکر بود. در مغازه سرش به سقف می رسید و به هنگام 
عبور از در چهارچوب آن را پر می کرد. با وجود قدرت باورنکردنی ای که داشت همچنان ناراضی بود و از 
خدا گله داشت که چرا جسم او و مردمان کرت را از فوالد نساخته است.پس از آشنایی با پهلوان میکلس، 
همراه او چرخی در شهر کاندی – یکی از شهرهای جزیره کرت – می زنیم. با رفقا و خانواده پهلوان آشنا 
می شویم و روح سنگینی که انگار همه شهر را فرا گرفته حس می کنیم. به نظر می رسد مردم شهر همه 
از دســت خود عصبانی هســتند. مردم جزیره کرت در در طول سال های ۱۸۵۴، ۱۸۶۶ و ۱۸۷۸ به پا 
خواســته و برای آزادی جنگیده بودند اما هر بار سرکوب شده و تحت سلطه ترکان عثمانی باقی مانده 
بودند.در یکی از همین جنگ ها بود که برادر پهلوان میکلس، سر پدر نوری بیگ را بریده بود. نوری بیگ 
در آن زمان کودکی بیش نبود اما آتش خشم همیشه در دل او شعله می کشید. هنگامی که بزرگ شده 

بود و به انتقام فکر می کرد برادرزاده پهلوان میکلس به فرنگستان رفته بود....

یانی
 Yiannis انگلیســی:  )بــه  کریســومالیس  یانیــس 
Chryssomallis( )زادهٔ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۴ - کاالماتا( معروف 

به یانی )به انگلیســی: Yanni(، موسیقی دان، پیانیست، 
نوازندهٔ کیبورد و آهنگســاز اهل یونان و ســاکن ایاالت 
متحده آمریکا اســت. یانی در ۱۴ نوامبر ۱۹۵۴ در شهر 
کاالماتا یونان به دنیــا آمد.فرزند پدری بانکدار و مادری 
خانه دار، یانی استعداد موسیقی خود را با نواختن پیانو و 
آکاردئون در سن کم ۶ سالگی به نمایش گذاشت.والدین 
یانی او را به یادگیری با ســرعت و سبک دلخواه خودش 
بدون آموزش رســمی موسیقی تشــویق کردند.به این 
ترتیب یانی موســیقیدانی خودآموخته است که استفاده 
از »دست نویس موسیقایی« که از هنگام کودکی طراحی 
و کامل کرده را به جای بکارگیری نت نویســی سنتی ادامه می دهد.یانی در سن چهارده سالگی رکورد 
ملّی یونان در رقابت های شــنای آزاد ۵۰-متر را شکست.در نوامبر ۱۹۷۲، یانی برای تحصیل در رشتهٔ 
روان شناســی در دانشگاه مینه سوتا، یونان را به مقصد ایاالت متحده ترک کرد.وی در آنجا برای گذران 
زندگی تا مدتی در انجمن دانشــجویی ظرف می شســت، و هم زمان با یادگیری زبان انگلیسی و تکرار 
چندین باره کتاب های قطور روان شناسی دست و پنجه نرم می کرد؛ تا اینکه با موفقیت در دروس و کسب 
نمرات باال توانســت کمک هزینه دانشجویی را از دانشــگاه برای ادامهٔ تحصیلش به دست آورد.او در سال 
۱۹۷۶ مدرک کارشناســی خود در رشتهٔ روان شناسی را اخذ نمود.یانی در اواخر دوران دانشجویی عضو 
یک گروه راک محلی بود و به تمرین پیانو می پرداخت.پس از فارغ التحصیلی، با وجود مخالفت خانواده، 
یک سال را وقف کار موسیقی کرد تا بتواند بین ادامهٔ تحصیل و هنر انتخاب کند؛ و پس از آنکه دریافت 

خوشبخت ترین دوران زندگی خود را گذارنده، تصمیم گرفت موسیقی را برای باقی عمر ادامه دهد.

فرهنگ

»کــن - پامنار« به کارگردانی اشــکان درویشــی و 
تهیه کنندگی شــیما جبرائیلی پور بــا نقش آفرینی 
سیامک صفری کلید خورد.به گزارش ایسنا به نقل از  
مشاور رسانه ای پروژه، این فیلم که بر اساس طرحی 
از اشــکان درویشــی و با فیلمنامه سیروس همتی 
ســاخته می شود، روایتی است از زندگی کودکان کار 
در محله های فقیرنشــین مناطق پایین شهر تهران 
و حمایت از دختران مظلوم افغانســتان.فریبا کوثری 
به عنوان مشــاور پروژه این فیلم را همراهی می کند 
و مجری طرح »کن - پامنار« موسســه نقطه عطف 
سینما تئاتر با مدیریت شهرام اسدزاده است.همچنین 
قرار است درآمد حاصل از بلیت فروشی »کن – پامنار« 
از طریق موسسه خیریه فرشته های بهشتی که در تولید این فیلم نیز همکاری می کند، در اختیار 
نیازمندان قرار گیرد.بخشــی از عوامل »کن - پامنار« عبارتند از: تهیه کننده: شیما جبرائیلی پور، 
کارگردان: اشکان درویشی، مشاور پروژه: فریبا کوثری، مجری طرح: آسیه اسدزاده، موسسه نقطه 
عطف سینما تئاتر، فیلمنامه نویس: سیروس همتی، مشاور فیلمنامه: پیمان عباسی، مدیرتولید و 
جانشین تهیه کننده: مهشید خسروی، مدیر فیلمبرداری: محمد مقیمی، مدیر صدابرداری: علیرضا 
کریم نژاد، تدوین و اصالح رنگ: امیرحســین تحسینی، طراح چهره پردازی: دانیال شعاعی، طراح 
صحنه و لباس: اشــکان درویشی، دستیار اول کارگردان: بهزاد صفار، برنامه ریز: حدیث کریمیان، 
منشی صحنه: صفورا برسان، مدیر تدارکات: علی نعمتی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: ساالر 
مجد، هماهنگی: محمدحسین عابدینی و مهربان اسماعیل پور، تجهیزات و پشتیبانی فنی: حیدر 

احسانی، مشاور رسانه ای و روابط عمومی: مریم قربانی نیا و سید حسین رسولی.

آغاز »کن و پامنار« با حضور سیامک صفری
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