
تلفات کرونا افزایشی شد
فوت ۱۳۵ نفر دیگر 

درحالیکــه تلفات روزانه کرونا به ۱۱۲ و کمترین تعداد پس از عبور 
خیز پنجم از کشور رسید، اما بار دیگر این تعداد به ۱۳۵ نفر افزایش 
یافت.به گزارش ایرنا، خیز پنجم و مرگبار کرونا از ابتدای تیر ماه در 
کشور آغاز شد و وزارت بهداشت هشتم مهر ماه از عبور این خیز از 
کشــور خبر داد.در این خیز در ۲۸ مرداد و هفتم مهر ماه به ترتیب 
شــمار مرگ و میر در اثر کرونا از یکصد و ۱۲۰ هزار نفر عبور کرد.

همچنین رکورد مرگ و میــر روزانه کرونا در این مدت چندین بار 
شکسته شــد و روز دوم شــهریور ماه با ۷۰۹ مورد مرگ روزانه به 
باالترین شــمار مرگ و میر از ابتدای شــیوع کرونا)اسفند ۹۸( در 
کشور رسید. اما طی هفته های اخیر به مدد رویکرد دولت سیزدهم 
در مهار کرونا که با افزایش واردات واکســن و تسریع واکسیناسیون 
همراه شــد، مرگ و میر ناشــی از کرونا روندی نزولی گرفت و روز 
گذشــته پس از گذشــت حدود ۴۰ روز از عبور خیز پنجم، به رقم 
۱۱۲ نفر رســید.بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از دیروز چهارشــنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۹۴۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشــور شناسایی شد که یک هزار و ۴۳۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۲ هزار و ۴۰۸ 
نفر رســید.طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۵ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۷ هزار 
و ۶۸۶ نفر رسید.همچنین تا کنون ۵ میلیون ۶۴۳ هزار و ۳۸۱ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار 
و ۶۱۶ نفــر از بیماران مبتال به کووید۱۹ نیز در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳۶ میلیون و 
۶۱۱ هزار و ۳۹۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
اســت.مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اعالم کرد: تا کنون ۵۵ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۳۳۷ 
نفر ُدز اول، ۴۰ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۶۵۷ نفر ُدز دوم و ۳۱۴ هزار و 
۱۰۵ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به ۹۶ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۹۹ ُدز رسیده 
اســت.همچنین در شبانه روز گذشته، ۷۶۱ هزار و ۱۰۹ ُدز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شد.
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رئیسی در جلسه هیئت دولت:
مکلف به اجرای عدالت در پرداخت 

حقوق هستیم

رئیس جمهور با بیان اینکه مکلف بــه اجرای عدالت در نظام پرداخت 
حقوق هســتیم، گفت:پرداخت حقــوق به افراد از محــل خزانه نباید 
محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت ها در سامانه مربوطه 
ثبت شود.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
صبح دیروز )چهارشنبه( در جلســه هیئت دولت درباره اجرای قانون 
نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت 
اســت و یکی از جاهایی که مورد توجه خیــل عظیمی از مردم برای 
اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق بگیران و کارکنان دولت است.

وی با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه 
تلقی شــود و برابر مقررات قانونی پرداخت ها در سامانه مربوطه ثبت 
شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و 
تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه اطالعات از سوی دستگاه های 
مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.رئیس جمهور تصریح 
کرد: تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دســتمزد صرفاً مشمول 
حقوق بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسالمی که حقوق 
آنان از محل خزانه پرداخت می شــود، باید براساس چارچوبی مبتنی 
بر عدالت حقوق دریافــت کنند که لحاظ تخصص و مهارت های افراد 
و ســختی کار و امثال آن نیز از ضرورت هــای تحقق عدالت در نظام 
پرداخت حقوق است.رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره 
به اینکه همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در زمینه کنترل تورم 
مسئولیت دارند، خاطرنشــان کرد: پس از مدیریت شیوع کرونا که به 
شــکل مطلوبی پیگیری شده است، مهم ترین وظیفه همه ما در دولت 
مهار تورم و کنترل قیمت هاست. بنده مهم ترین وظیفه دولت را نظارت 
بر قیمت کاالهی اساسی و مهار تورم می دانم و همه همکارانم در دولت 
باید همین احساس را داشــته باشند.وی در ادامه با تأکید بر ضرورت 
احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه ها، گفت: همه باید حریم این آزادی 
را پاس بداریم و در عین حال در نظر داشته باشیم که مهم ترین اقدام 
در راســتای حفظ آزادی بیان و آزادی رسانه ها استفاده از این حق در 
چارچوب قانون اســت.رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات 
مبنی بر اینکه جلسه شــورای عالی فضایی بیش از ۱۰ سال است که 
تشکیل نشــده، اظهار کرد: بنده آمادگی دارم جلسات تمام شوراهای 
عالی را در اسرع وقت و به شکل منظم برگزار کنم منوط به اینکه این 
جلسات دستور کار کارشناسی شده داشته و برگزاری جلسه منجر به 
خروجی مفیدی از جلسات بشود.رئیسی همچنین با تشکر از اقدامات 
وزارت جهاد کشــاورزی برای خرید خرما و محصول سیب صنعتی از 
تولیدکنندگان این محصوالت در کشــور، گفت: همه دستگاه ها درباره 
آن بخش از اقداماتشــان که امیدآفرین است، به شکل شایسته و مؤثر 

اطالع رسانی کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛
تغییر شیوه تنظیم بودجه

رییس ســازمان برنامه و بودجه از تحویل بودجه شرکت های دولتی به مجلس در پانزدهم آبان 
ماه خبر داد.به گزارش صدا و ســیما، مســعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرد: بودجه شــرکت های دولتی دقیقاً در همان تاریخی که باید به مجلس ارائه می شد، یعنی تا 
پانزدهم آبان ماه به نمایندگان تقدیم شــد.وی افزود: با توجه به تغییر ســاختاری که در بودجه 
ســال ۱۴۰۱ داریم، تالش می کنیم اصل بودجه را نیز تا ۱۵ آذرماه به مجلس تحویل دهیم.وی 
در خصوص تغییر ساختار بودجه گفت: شیوه تنظیم بودجه کاماًل متفاوت شده و تالش کرده ایم 
تا منابع موثر عمل کنند همچنین شــاخص های کالن کشــور از ماه های اول مورد حمایت قرار 
می گیرد و رصد خواهند شــد. ضمن اینکه کل بودجه قابل پاســخگویی خواهد بود.میرکاظمی 
افزود: در بودجه ســال ۱۴۰۱ تالش شــده تا هم تکالیف و وظایف داشته باشیم و هم تفویض 
اختیار و در عین حال منابع الزم را در اختیار کسانی که اختیار دارند قرار می دهیم تا در عمل 
در خصوص برنامه های که با آن ها توافق می کنیم پاســخگو باشد.رییس سازمان برنامه و بودجه 
درباره جلســه رییس جمهور با اقتصاددانان که شــب گذشــته برگزار شد، گفت: در این جلسه 
مسائل خوبی مطرح شــد از جمله وضعیت ارز در کشور، نحوه تخصیص ارز ترجیحی به برخی 
کاالها و تداوم این سیاســت ها و همچنین مشــکالتی که ممکن است از این بابت متوجه کشور 
شود مورد بررسی قرار گرفت.وی با بیان اینکه تامین مواد غذایی، تامین نهاده های دامی، تامین 
دارو از دیگر بخش هایی بود که کارشناســان اقتصادی به آن ها اشــاره کردند گفت: در خصوص 
این مســائل حرف ها و نقطه نظرات بعضاً متضادی مطرح شد برخی ها هشدار دادند که عده ای 
حمایت کردند و بعضی نیز نظرات مخالف داشــتند.میرکاظمی ادامه داد: اساســاً این جلســات 
برای شــنیدن نقطه نظرات متفاوت تشکیل می شود تا دولت تمامی نقطه نظرات را در تصمیم 
گیری های خود لحاظ کند تا بتواند به بهترین وجه سیاســت هایش را اعمال کند که برای مردم 
نتیجه بخش باشد.وی با بیان اینکه شنیدن نقطه نظرات همه کارشناسان در سطح کشور شیوه 
دولت است گفت: دولت آمادگی دارد نقطه نظرات تمامی کارشناسان با هر نوع سلیقه سیاسی و 
تفکر اقتصادی را بشــنود تا ضمن استفاده از نکات مثبت و مالحظاتی که ممکن است دولت در 
نظر نگرفته باشد آن را رعایت کند تا مانع از انحراف در جامعه و سیاست گذاری های اقتصادی 
دولت شــود.وی تاکید کرد: این جلســات هم با حضور رییس جمهور و هم در بدنه کارشناسی 

تداوم خواهد یافت.

دریابان علی شــمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در سومین 
اجالس گفت وگوی منطقــه ای در دهلی نو ســخنرانی و تاکید کرد:امروز 
افغانستان با کوهی از مشکل بر جای مانده است که عبور دادن آن به ساحل 
نجات وظیفه همه ماست.به گزارش ایســنا، مشروح سخنرانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در ســومین نشست گفت وگوی امنیت منطقه ای در دهلی 

نو بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
همکاران محترم! عالیجنابان

بسیار خوشوقتم  که بار دیگر در سومین نشست گفت وگوی امنیت منطقه ای 
با شــما دیدار می کنم. همان گونه که استحضار دارید نشست های اول و دوم 
در جمهوری اســالمی ایران برگزار شد و در نشست دوم در تهران، همکاران 
هندی میزبانی این جلسه را پذیرفتند. اما به دلیل شیوع بیماری کووید۱۹، 
مجبور به تعویق یک ســاله   برنامه شدند.اکنون، از عالی جناب دوآل به خاطر 
اهتمام به برگزاری این نشســت و تداوم روندی که شــروع شــده است و از 
میزبانی و برگزاری بســیار خوب این نشست صمیمانه  تشکر می کنم. ما در 
نشســت های تهران موضوعات متعددی را در رابطه با افغانستان مورد بحث 
و بررســی قرار دادیم. از مقابله با خطر تروریسم گرفته تا کمک به توسعه ی 
این کشــور و زیان هایی که کشورهای غربی و در رأس همه ی آنها امریکا به 
افغانســتان وارد کردند. همگان نیز توافق داشتیم که صلح، امنیت و رفاه در 
این کشور به سود مشترک کشورهای منطقه و حاضران در این نشست است. 
همکاران عزیز برگزاری سه نشست توسط دبیران شورای امنیت کشورهای 
همسایه افغانستان قبل از پذیرش رسمی شکست و فرار امریکا از افغانستان 
نشــان دهنده ی درک درســت  ما بود. ولی امریکایی ها مثل همیشه دچار 
خطای محاســباتی بودند و با فرار خویش رســوایی برای خود به بار آوردند 
و برای مردم افغانستان مشکل آفرین شــدند. همکاران عزیز در آغاز سخنم 
اجازه می خواهم نگاهی گذار به آثار و تبعات اشغال افغانستان به دست امریکا 

داشته باشم.
عالی جنابان!

بیست سال پیش امریکا افغانستان را به بهانه ی مقابله با طالبان و القاعده و 
با ادعای مبارزه با ترورســیم اشغال کرد و داد سخن در داد که می خواهم از 
افغانســتان کشوری الگو و الهام بخش درست کنم. اما به جای ارائه ی الگوی 
موفق و الهام بخش، تمام مولفه ها در این کشور بحران زده منفی تر از گذشته 
شــد. تروریســم افزایش یافت، فقر و فالکت رو به فزونی گذاشت، کشت و 
قاچاق مواد مخدر بیش تر از گذشــته گشت، مهاجرت مردم بیش از گذشته 
شد، تعداد بسیار زیادی از مردم بی گناه افغانستان، به دالیل مبهم و حتی در 
مراسم های عروسی و عزا توسط جنگنده های امریکایی قتل عام شدند، دولت 
سازی و ملت سازی مورد ادعای امریکا به گل نشست و حتی در ابتدایی ترین 
وظیفه امریکا یعنی تاســیس ارتش و سیستم امنیتی نیز ناکارامدتر از سایر 
بخش هــا بودند و همه ی دنیا دیدند که ارتش و سیســتم امنیتی متکی بر 
آموزش و تجهیزات امریکایی چگونه مثل خود امریکا ناکارآمد و پوشالی بود 
و چگونه فرو ریخت و ســر انجام امریکا با شکستی مفتضحانه، ناچار، به فرار 
از این کشور شد و با وارد آوردن خسارات فراوان به این کشور و به ویژه  قتل 
عام هزاران زن، مرد و کودک افغانستانی مایه ی عبرت همه ی کسانی شد که 
به جای تکیه بر امکانات خود، بقای خود را در توســل به قدرت های پوشالی 
نظیر امریکاجست وجو می کنند و امروز افغانستان با کوهی از مشکل بر جای 

مانده است که عبور  دادن آن به ساحل نجات وظیفه همه ماست.
همکاران گرامی!

مــا همواره تأکید کرده و می کنیم که صلح خواســت همگانی مردم و اقوام 
افغانســتان است. ولی نکته ی مهم که بایســتی توجه همگی را به آن جلب 
کرد، آن اســت که امریکا حتی در موضوع صلح در افغانستان نیز فریبکارانه 
رفتار کرد و با وجود تظاهر به ایجاد صلح در افغانســتان، هیچ برنامه ای برای 

این کار نداشت و تنها هدف او رهایی از مهلکه ای بود که خود ساخته بود و 
به دلیل خوی استکباری وخودبرتربینی، افغانستان، منطقه و جهان را دچار 
مشــکل کرد.به همین خاطر، هر روند و فرمتــی را که امریکا به نام صلح و 
گفت وگو درباره ی افغانستان ایجاد کرد، جمهوری اسالمی ایران ر آن شرکت 
نکرد. زیرا می دانســتیم تظاهر و جار و جنجــال صلح خواهی امریکا  فقط 
پوششــی برای رهایی از باتالق خود ساخته اســت .در مقابل، ما کوشیدیم 
با همکاری بازیگران داخل و خارج افغانســتان به سمت برنامه هایی حرکت 
کنیم که واقعاً به ســود برادران و خواهران ستمدیده ی ما در افغانستان و به 
نفع همه ی کشــورهای همسایه و منطقه باشد و آن نیز ایجاد صلح و ثباتی 
پایدار و فراگیر در افغانستان است که منافع مشترک همه ی ما را تامین می 
کند. در حال حاضر نیز تأکید ما بر فرمت هایی اســت که بتواند، به واقع، به 
حال ملت افغانستان مفید باشد و لذا ما  تاکید می کنیم سازمان ملل  باید در 
این زمینه محور رایزنی ها و کمک به افغانســتان مجروح باشد.اما آن چیزی 
که اکنون باید برجســته شود، پذیرش مسئولیت توسط امریکا و کشورهای 
هم پیمان او در ۲۰ سال اشــغال افغانستان است. پرداخت خسارت جانی و 
مالی واردشده به مردم افغانستان، حداقل وظیفه ی اشغالگران است. هرچند 
می دانیم، بســیاری از این صدمات جبران ناپذیر است. مگر می توان جان های 
باخته شــده یا صدماتی که به جســم و جان انســان  ها وارد شده را جبران 
کرد یا زمان از دســت رفته برای ساخت یک ملت و یک کشور را بازگرداند. 
اما بر عکس  شــاهد هستیم که امریکا در اقدامی ستیزه جویانه و استکباری 

دسترسی مردم افغانستان به مختصر دارایی خود را  نیز ممنوع کرده است.
همکاران!

 امروز از یک طرف ما با واقعیتی جدید در افغانســتان روبرو هستیم و بدون 
توجه به این واقعیت نمی توان امیدی به برون رفت این کشــور از مســائل 
و مشــکالت متراکم آن داشــت. از طرف دیگر، همه می دانیم که افغانستان 
کشــوری متشــکل از اقوام و مذاهب گوناگون است و تنها در پرتو مشارکت 
همه ی اقوام، مذاهب، گروه ها و جریان های سیاسی این کشور می توان امیدوار 
به عبور این کشــور از شرایط بحرانی بود و حذف یا نادیده گرفتن هریک از 
این اعضا به منزله ی ورود مجدد افغانستان به شرایطی مبهم و ناپایدار است. 
لذا جمهوری اسالمی ایران، همواره در توصیه های مشفقانه و دوستانه ی خود 
به همه ی طرف ها در افغانستان، چنین امر مهمی را مورد اشاره قرار داده و باز 
هم در این اجتماع مهم تأکید می کنیم که تنها راه نجات افغانستان  تشکیل 
یک دولت فراگیر ملی و با مشارکت همه ی اقوام و مذاهب است و در این راه  

از هیچ کوششی به نفع  دولت و ملت افغانستان دریغ نخواهیم کرد.
عالی مقامان!

ما اکنون در افغانستان با تهدیدی مواجه هستیم که می تواند بخشی از طرح و 
برنامه ی اشغال گران برای منطقه و پیش برد اهدافشان باشد. این تهدید ناشی از 
حضور، رشد و توسعه ی داعش و گروه های تروریستی تکفیری از یک سوی و 
خطر بروز جنگ فرقه ای در افغانستان از سوی دیگر است. این موضوع، همه ی 
ما را چه همسایه و چه غیرهمسایه در منطقه دچار مشکل خواهد کرد.در این 
چارچوب ما ســه نگرانی مهم داریم که نیاز است با همکاری یکدیگر برای آن 
تدبیری بیندیشیم. نخســت دخالت برخی کشورها در انتقال عناصر تکفیری 
تروریســتی به داخل افغانستان است که از گذشــته شواهدی برای آن وجود 
داشــته و اکنون نیز اطالعات سرویس های اطالعاتی حاکی از تداوم آن است 
و بر دامنه ی نگرانی می افزاید.دوم  گســترش فقر و بحران انسانی است.  این 
موضوعی بسیار مهم و خطیر است برنامه ریزی برای معالجه ی این معضل از یک 
طرف وظیفه ی انسانی همه ی ماست تا آالم مردم مقداری التیام یابد و از سوی 
دیگر، عدم توجه به آن زمینه ی مناسبی برای سربازگیری گروه های تروریستی 
فراهم می کند و زمینه ساز بسیاری از اقدامات ضد امنیتی خواهد بود. زیرا برای 
مردمــی که از تامین مایحتاج اولیه ی زندگی محرومند، میزان پرداخت  مالی 

تروریست ها وسوسه برانگیز است...
ادامه در صفحه دوم

تغییر مرجع در جاده قیمت گذاری خودرو

افزایش قیمت ها در بازار راکد خودرو
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد:

 60میلیون نفر کارت خرید
 کاال می گیرند

جزئیات جدید از مبلغ آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن

 سود وام 3 دهک اول 5درصد است

هادی قوامی با بیان »قطعاً تفاوت های بودجه ۱۴۰۱ را در ردیف ها و کیفیت بودجه مشاهده خواهید کرد«، گفت: 
آیین نامه مجلس باید به نحوی اصالح شــود که وظیفه تعیین تکلیف الیحه بودجه به صورت کامل به عهده دولت 
باشد.به گزارش تسنیم، هزینه های جاری دولت طی سال های اخیر به شدت باال رفته است در سال ۱۳۹۱ عملکرد 
مصارف جاری دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان بود امســال در بودجه مصوب ســقف اول ۹۳۷ هزار میلیارد تومان 
و ســقف دوم ۱۲۲۷ هزار میلیارد تومان است یعنی بیش از ۱۰ برابر شده است. دولت برای تأمین این هزینه ها 
به شــیوه های مضر همچون استقراض از بانک مرکزی روی آورده است.استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به 

تزریق پول پرقدرت در جامعه و.....

چین خرید نفت ایران را افزایش داد

باقری:

مذاکرات هسته ای در وین نداریم
معاون سیاســی وزیر امــور خارجه گفت: ما 
مذاکره هسته ای نداریم زیرا موضوع هسته ای 
در ســال ۱۳۹۴ در قالب توافق بین ایران و 
۱+۵ بــه طور کامل حاصل شــد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاســی 
وزیر امور خارجــه در گفتگویی درباره روند 
مذاکرات وین، گفــت: همانطور که می دانید 
فرانسه در آغاز سال جدید میالدی و در شش 
ماه اول ســال ۲۰۲۲ ریاست اتحادیه اروپا را 
برعهده دارد و طبیعتاً یک نقش آفرینی فراملی می تواند داشــته باشــد.وی افزود: به نظر من 
یک فرصت بسیار مناسبی است هم برای ارتقای مناسبات جمهوری اسالمی ایران و فرانسه و 
همین طور نقش آفرینی فرانسه هم در تعامالت منطقه ای و همین طور در مسیر مذاکراتی که 
ما در هشتم آذر ماه در وین با ۱+۴ خواهیم داشت.معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به 
اینکه در مالقات با مدیرکل سیاســی وزارت خارجه فرانسه گفتگوهای مشروح، صریح، جدی، 
ســازنده و رو به جلویی داشــتیم، تاکید کرد: البته ما مذاکرات هسته ای نداریم، چون موضوع 
هسته ای، سال ۱۳۹۴ در قالب مذاکراتی که بین ایران و ۵+۱ شکل گرفت به طور کامل توافق 
حاصل شــد.باقری تصریح کرد: موضوع اصلی که ما پیش رو داریم، پیامدهای ناشی از خروج 
ایاالت متحده آمریکا از توافق برجام است که آن پیامدها منحصر به تحریم های غیرقانونی است 
که علیه جمهوری اسالمی ایران وضع شــده است.وی همچنین ابراز امیدواری کرد در دیدار 
بــا مقامات اروپایی در این ۴ روز، بتوانیم زمینه های برگزاری مذاکرات موفق و رو به جلویی را 

فراهم آوریم.

اجالس گفت وگوی منطقه ای در دهلی نو

شمخانی: آمریکا حتی در موضوع صلح در افغانستان نیز 
فریبکارانه رفتار کرد
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سرلشکر سالمی:گزیده خبر

 اقدام نیروی دریایی سپاه در دریای عمان نشان داد ابهت دشمن پوشالی است
فرمانده کل سپاه با تمجید از حماسه سازان نیروی دریایی سپاه 
در مواجهه با ناوگان جنگی ارتش تروریســت امریکا در دریای 
عمان تاکید کرد: رفتار شما حرفه ای بود و با تسلط و هوشیاری 
خود نشان دادید ابهت دشمن پوشالی است و تنها جنبه هندسی 
دارد.به گزارش خبرگزاری فارس، در پی اقدام به موقع و مقتدرانه 
دریادالن جان بر کف سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شکست 
عملیات ارتش تروریســتی امریکا برای حمایت از ســرقت نفت 
ایران در دریای عمان صبح دیروز ) چهارشــنبه ( حماسه سازان 
این رخداد باشــکوه و تاریخی، همراه با ســردار دریادار پاسدار 
علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی دیگر 
از فرماندهان و مســئولین این نیرو با حضور در ستاد فرماندهی 
کل ســپاه با سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه دیدار و از آنان تجلیل شد.سرلشکر حسین سالمی در این 
دیدار با اشــاره به ماندگاری این نبرد افتخارآمیز در تاریخ اسالم 
گفت: شــما با خلق این حماسه بزرگ زبان ما و ملت ایران برای 
تحقیر هیمنه خودساخته امپراطوری درحال زوال و احتضار رژیم 
تروریستی امریکا را گشوده تر و قوی تر کردید و توانستید زیبایی 
غلبه فئــه قلیل بر فئه کثیر را در متــن و بطن یک واقعه  کم 
نظیر ترســیم کنید. وی افزود : این پیــروزی بزرگ هرچند به 
لحاظ جغرافیا و وسعت مکان بســیار محدود و کوچک بود، اما 
از نظرگاه شعاع تحقیر دشمن، بسیار گسترده عمل کرد.فرمانده 
کل سپاه با بیان اینکه شخصیت کشورها و ملت ها به رخدادها و 
ایام خاص تاریخی آن شناخته می شوند، خاطرنشان کرد: تاریخ 
اســالم را یوم اهلل ها ســاخته اند؛ میالد و هجرت پیامبر ، عید 
سعید قربان، نبردهای بدر، حنین، خیبر، احد و جنگ های امام 
حســن مجتبی )ع( با سپاه شــام و به ویژه عمیق ترین رویداد 
تاریخ بشر عاشورای ۶۱ هجری که توصیف کننده اسالم و امت 
اســالمی است، نشان می دهد اسالم میدان نبردی جز مصاف با 
مستکبران و ظالمان ندارد، هرچند همواره مسلمانان نسبت به 
مســتکبران در عده و ُعده حداقلی بوده اند ، اما با سالح جهاد و 
شهادت بســیاری از قدرت ها را تســلیم و مقهور عظمت خود 
ساخته اند.سرلشکر سالمی تصریح کرد: تاریخ انقالب اسالمی را 
هم مانند تاریخ اســالم با یوم اهلل ها ســاخته اند و یوم اهلل  ۱۷ 
ربیع که از این پس حماســه دریادالن ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در  مواجهه با آمریکایی ها بر پیشانی آن می درخشد 
، در امتداد ۱۵ خرداد ، ۱۳ آبان، ۹ دی ،ســوم خرداد ، ۲۲ بهمن 
و...از یوم اهلل های فراموش ناشــدنی و افتخار آمیز این سرزمین 
به شمار خواهد رفت.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه یوم اهلل 
۱۷ ربیع، شخصیت و هویت ایران عزیز را می سازد، یادآور شد: 
روز دستگیری تفنگداران متجاوز آمریکایی، روز توقیف کشتی و  
دستگیری تفنگداران متجاوز  انگلیسی، روز انهدام پهپاد پیشرفته 

جاسوسی و راهبردی گلوبال هاوک آمریکا هم در زمره یوم اهلل ها 
و رخدادهای تراز بین المللی قرار دارد، که در ســایه الطاف الهی 
رقــم خورد و در تاریخ افتخارات ایران اســالمی جاودانه خواهد 
ماند.سرلشکر سالمی برخی اتفاقات و رویدادهای بزرگتر که در 
زمان مقتضی بیان و رسانه ای خواهد شد را از دیگر یوم اهلل ها و 
رخدادهای افتخارآمیز ، غرور آفرین و تاریخ ساز برای ملت ایران 
دانســت و تصریح کرد: در ماجرای اخیر و در صحنه شکوهمند 
اقدام جان بر کفان شجاع نیروی دریایی سپاه در تصرف کشتی 
حامل نفت ســرقت شده ایران پیش بینی دخالت امریکایی ها را 
کرده بودیم ،  لذا با سناریو و آمادگی های الزم وارد ماجرا شدیم.

وی آرامش روحی و روانــی، اعتماد به نفس و توکل فوق العاده 
بزرگ مردان نیروی دریایی ســپاه برابر امریکایی ها را معنادار و 
حائز اهمیت و درخور بررسی و تحلیل توصیف کرد و گفت: حجم 
و شــاکله فیزیکی تجهیزات و ساز و برگ های دشمن هر چند 
برابر تجهیزات ما بســیار بزرگ به نظر می رسید، اما این بزرگی 
صرفاً جنبه هندســی دارد و در این نابرابری ها این عنصر ایمان 
و اراده است که سرنوشت ساز است و جهانیان دیدند که چنین 
هم شد و دریادالن سپاه و فرزندان ملت ایران با آرامش و سکینه 
قلبی و رفتار حرفه ای و منطقی و به دور از هرگونه احســاس و 
هیجان چگونه زیبایی عظمت و شکوه و قدرت ایمان را به قوای 

دشمن که درون ناوهای جنگی خود هراسان موضع گرفته بودند، 
دیکته کردند.فرمانده کل سپاه کیفیت و آرایش نیروهای سپاه و 
امریکایی ها در این مواجهه دریایی را گزاره ای دانســت که دنیا 
آن را بــه خوبــی درک و با تجزیه و تحلیل آن بیش از پیش  به 
قدرت پاسداران انقالب پی برده است.سرلشکر سالمی افزود: من 
از رفتار حرفه ای شــما تشــکر می کنم که به دور از احساسات 
برابر دشــمن، آرایش مناسب ،مطمئن و هوشیارانه گرفتید و با 
تسلط و تفوق روحی به آنها فهماندید که آماده هر گونه واکنشی 
هستید.وی عمل رزمندگان حماسه ساز دریایی سپاه که هرگونه 
واکنش تند را از دشــمن ســلب و امریکایی ها را وادار به عقب 
نشینی و ترک صحنه کرد را قابل تحسین قلمداد و تاکید کرد: 
این رفتار که منجر به تصرف و همراه ســازی کشتی نفتکش در 
مسیر آب های ساحلی ایران شد، یک جنگ تمیز ، بسیار موفق 
و به  موقع بود که تجزیه و تحلیل آن ورزیدگی ،مهارت و تمرکز 
باال و اقتدار باالی نیروها را برجســته می سازد.فرمانده کل سپاه 
با بیان اینکه اگر امریکایــی ها در این ماجرا ذره ای توفیق برای 
خود قائل بودند فیلم  آن را منتشر می کردند، افزود: معتقدم این 
کار الهی بود و این پیام را یادآوری کرد که مردم ایران نمی توانند 
شکست پذیر باشند.سرلشکر سالمی در پایان با تجلیل و سپاس 
از رشادت،شــجاعت، اقتــدار و افتخارآفرینــی دریادالن نیروی 

دریایی سپاه و تبریک این دستاورد بزرگ به رهبر عظیم الشأن 
انقالب اسالمی )مدظله العالی(، ملت رشید و انقالبی ایران و آحاد 
پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای مسلح کشور تاکید کرد: ما 
باید خیلی قدرتمند باشیم؛ تصمیمات و اراده ها مهم و راهگشا 
هستند؛ ایمان نیرو ها را باید قدر بدانیم و بایستی تمامی همت 
و تالش خود برای حفظ  خویشتن داری و صالبت در مواجهه با 
حوادث بزرگ را  به اذن اهلل به کار گیریم .در ابتدای مراســم نیز 
ســردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه با تشریح روند اجرای مأموریت تصرف کشتی حامل نفت 
ســرقت شــده ایران در دریای عمان و نحوه رویارویی با ناوها و 
شناورهای ارتش رژیم تروریستی ایاالت متحده آمریکا که برای 
حمایت از سارقان دریایی وارد صحنه شده بودند گفت: بر اساس 
پیش بینی هــا و تمهیدات به عمل آمده ما خود را برای اجرای 
مأموریت بزرگ آماده کرده بودیم.وی افزود : پس از مدت ها کار 
اطالعاتی و رصد دقیق و مستمر هنگامی که نفتکش حامل نفت 
سرقت شــده ایران در حدود ۴۰ مایلی  مقابل ساحل جاسک و 
در آب های بین المللی قرار داشت، یگان های منتخب ، عملیات 
تصرف و انتقال نفتکش به آبهای ســرزمینی و ساحل کشورمان 
را آغاز کردند. دریادار تنگســیری با اشــاره به اقدام امریکایی ها 
در رصــد این نفت کش و نیز تحرک یــگان های عملیاتی نیرو 
خاطرنشان کرد: با اجرای عملیات هلی برن  و استقرار دریادالن 
سپاه روی عرشه کشــتی؛ ناوهای آمریکایی به صحنه نزدیک و 
در اطــراف نفتکش آرایش جنگی گرفتنــد و با پرواز پهپادها و 
بالگرد هایشان  برای جلوگیری از اجرای مأموریت ما در حمایت 
از ســارقان نفت در دو نوبت به انجام عملیات پرداختند.فرمانده 
نیروی دریایی سپاه گفت: آمریکایی ها پس از ناکامی در مرحله 
اول که با استفاده از دو ناوشکن انجام شد ؛ در مرحله دوم با وارد 
ساختن سه فروند شناور دیگر به صحنه  تالش کردند تا بتوانند 
با ایجاد وحشــت بین نیروهای ما ، شرایط را به نفع خود تغییر 
دهند ، اما با لطف و عنایت الهی و هوشمندی ،صالبت ، اقتدار و 
شجاعت فرزندان ملت ایران طرفی نبستند و با پذیرش شکست 
مجبور به عقب نشــینی و ترک صحنه شدند.وی در واکنش به 
ادعــای آمریکایی ها مبنی بر اینکه ما تنها نظاره گر ماجرا  بودیم 
،تاکید کرد : این یک دروغ بزرگ اســت ؛ تصاویر منتشر شده به 
خوبی و به طور گویا و انکارناپذیر صحنه مواجهه را ترسیم کرده 
است،  فاصله ناوهای امریکایی با شناورها و نیروهای ما به کمتر 
از ۳۰ متر رسیده بود. اگر قرار آنها بر نظارت بود می توانستند از 
فواصل دورتر و یــا حتی با با کارگیری هواپیماها و پهپادها این 
کار را انجام دهند.گفتنی است؛ نفتکش توقیف شده ساتیس پس 
از تخلیه نفت جمهوری اســالمی ایران ، در بندرعباس، با حکم 

قضایی آزاد شد.

دریادار سیاری:
 در رزمایش ذوالفقار به اهداف مورد انتظار 

رسیدیم
 معاون هماهنگ کننده و فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش، برگزاری 
رزمایش هنگام صلح را دارای اثر بازدارندگی و راهبردی دانست و گفت: به اهداف 
و برنامه های طرح ریزی شــده رزمایش آبی و خاکی ذوالفقار رسیدیم.به گزارش 
ایرنا از روابط عمومی ارتش، دریادار حبیب اهلل سیاری گفت: با انجام این رزمایش 
اطمینان بیشتری نسبت به آمادگی ها در مقابله با هرگونه تجاوز و تهدید بدست 
آوردیم.معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره  به اهداف برگزاری رزمایش سواحل 
مکران در جنوب کشور افزود: رزمایش، کاری تاکتیکی و عملیاتی است که موجب 
ارتقای مهارت و توان رزمی می شود و اثر راهبردی بزرگی را از خود برجا می گذارد.

دریادار سیاری ادامه داد: یکی از اهداف نیروهای نظامی و ارتش جمهوری اسالمی 
ایران حفظ آمادگی در زمان صلح و توان پاســخگویی قاطع و دندان شــکن به 
خطای دشمنان در زمان جنگ است. ارتقای توان بازدارندگی در مقابل تهدیدهای 
آینده، خودباوری و اعتمــاد به نفس در رصد و مقابله با تهدیدات و آینده نگاری 
حوزه های عملیاتی، اطالعاتی و آموزشی و افزایش اعتماد به نفس در صحنه های 
عملیاتی گسترده در زمین، هوا و دریا با تکیه بر فناوری ها و دستاوردهای بومی 
با تکیه برتوانمندی های داخلی اســت.وی به ارتقای توانمندی ارتش در رزمایش 
مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: گستردگی جغرافیایی رزمایش، نشان 
از اشــراف اطالعاتی تا مدار ۱۰ درجه شمالی و توانمندی نیروهای مسلح ایران 
دارد.دریادار ســیاری  افزود: رزمایش های دریایی فراتر از آب های سرزمینی، رو 
به جلو و در آب های بین المللی است. در این محدوده بسیاری از کشورها نظاره 
گر هستند و توان قدرت دریایی و نظامی و عملیاتی کشور را می بینند. رزمایش 
هنگام صلــح اثر بازدارندگی و راهبــردی دارد.وی درباره گفتمان بازی جنگ و 
شکل این بازی گفت: در این رزمایش ها دو نیروی خودی و نیروی فرضی دشمن 
)نارنجی( تشــکیل و تقسیم می شود. در این میان ستاد کنترل کننده رزمایش، 
توانایی ها و اســتفاده از ابزار و تاکتیک ها و خالقیت های جنگی دو نیروی مقابل 
هم را محک می زند.معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینکه بازی جنگ باعث نوآوری می شــود، افزود: داوری این گفتمان جنگی بین 
نیروهای خودی و نارنجی توانایی ها را به قضاوت می گذارد.دریادار سیاری گفت: 
یکی از اهداف رزمایش ها انتقال تجربه ها به جوانترها اســت. طیف وسیع جوانان 
در رزمایش ها آموزش می بینند. انتقال دانش و تجربه به نســل جوان در محیط 
واقعی عملیات و همتاســازی نیروی انسانی مورد نیاز برای تصدی مسولیت در 
رده های مختلف از اهداف مهم رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ اســت.معاون هماهنگ 
کننده ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: در رزمایش های دریایی و آب های 
بین المللی یگان های شــناور زیر سطحی و تسلیحات زیر سطحی از جمله اژدر 
علیه اهداف پیش بینی شده و به نحو استفاده شد. همچنین پرتاب موشک های 
زمین به هوا علیه پرنده های بدون سرنشین متجاوز در منطقه عملیات و اجرای 
شلیک های موشکی و توپخانه ای علیه اهداف پرنده در روز و شب تمرین شد.وی 
تاکید کرد: استفاده از پهپادهای انتحاری و حمله دقیق به اهداف مشخص شده 
در منطقه رزمایش، گسترش و بهره برداری از سامانه های ضد جنگ الکترونیک 
در طول ســواحل جنوب شــرقی با تکیه بر توانایی های بومی کشور برابر برنامه 

تنظیمی انجام شد.

تخت روانچی:
 تحریم های یکجانبه آمریکا مانعی برای تحقق 

اهداف توسعه پایدار است
نماینده دائم کشــورمان در ســازمان ملل متحد تأکید کرد تحریم های یکجانبه 
آمریکا مانع دسترسی کشورهای متاثر از تحریم به منابع مالی و توسعه ای مورد 
نیاز برای تحقق اهداف توســعه پایدار شده و مشــکالت اقتصادی آنها را تشدید 
می کند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، مجید تخت روانچی سفیر 
و نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران در سازمان ملل متحد روز سه شنبه طی 
سخنرانی خود در نشست شــورای امنیت سازمان ملل با موضوع »حفظ صلح و 
امنیت بین المللی: محرومیت، نابرابری و منازعات« نسبت به پیامدهای تحریم های 
یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه دیگر کشــورها هشدار داد.سفیر و نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل متحد در ابتدای سخنرانی خود تأکید کرد: موضوعاتی مانند 
محرومیت و نابرابری می توانند به عنوان محرک های بالقوه وعوامل تشدید کننده 
منازعات عمل کرده و فرصت ها را برای دســتیابی به صلح پایدار در کشــورهای 
درگیر در منازعات تضعیف کنند.تخت روانچی اضافه کرد: بر اساس گزارش های 
سازمان ملل، تامین نیازهای بشردوستانه در وضعیت های ناشی از منازعات رو به 
افزایش بوده و امروز در باالترین ســطح قــرار دارد.  وی تصریح کرد: کمک های 
بشردوســتانه می تواند عالئم را درمان کند، اما نمی تواند خود بیماری را درمان 
کند. بنابراین، پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. در این زمینه، پیشگیری از 
درگیری یکی از تعهدات اصلی مندرج در منشور ملل متحد است و مسئولیت اصلی 
این تعهد به کشورهای عضو واگذار شده است.  تخت روانچی اظهار داشت: مقابله 
با چنین چالش هایی که اساساً در حیطه مسائل داخلی کشورها قرار دارد، نیازمند 
رویکردی یکپارچه و فراگیر اســت و بایستی توسط خود دولت های ذیربط مورد 
توجه و پیگیری قرار گیرد.سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل گفت: با 
این وجود، جامعه بین المللی نیز باید در رسیدگی به چنین چالش هایی مشارکت 
داشته باشد. جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد، با درخواست کشورهای درگیر 
در منازعــات، می توانند از طریق ارائه حمایت های فنی و مالی مناســب به این 
کشورها کمک کنند، تا به علل و ریشه  های اصلی چنین منازعاتی به طور مناسب 
و به شیوه مؤثرتر رسیدگی شود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: 
کاهش فقر و نابرابری، و اطمینان از اینکه هیچ کس از توســعه عقب نمی ماند، 
برای دســتیابی کشورها به توســعه پایدار ضروری است. ما بر نقش مهم سازمان 
ملــل متحد در این زمینه تاکید می کنیم. تخت روانچی گفت: برای پیشــگیری 
مؤثرتر منازعات، عوامل زمینه ای دیگر، از جمله تغییرات آب و هوایی، اشــغال و 
مداخالت خارجی و همچنین، اعمال اقدامات یکجانبه دولت ها که باعث  طوالنی  
شدن منازعات می شود، نیز باید در نظر گرفته و با آنها مقابله شود.سفیر و نماینده 
دائم ایران در ســازمان ملل گفت: در این زمینه، اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه، 
مانند اعمال تحریم های یکجانبه امریکا علیه مردم ایران عواقب جدی بر رفاه همه 
اقشار جامعه به همراه داشته است.وی تاکید کرد:  این اقدامات غیرقانونی که باعث 
کمبود شدید نیازهای اولیه مردم به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای 
مقابله با کووید ۱۹ شده است، مشکالت اقتصادی را تشدید می کند. تخت روانچی 
تصریح کرد: تحریم های یکجانبه همچنین مانع از دسترســی کشورهای متاثر از 
تحریم به منابع مالی و توســعه ای مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه پایدار می 
شــود.  نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: مشارکت سازنده سازمان 
ملل متحد در جلوگیری از منازعات مستلزم انسجام، تعامل پایدار و هماهنگی میان 
مجمع عمومی، شورای امنیت، و شورای اقتصادی و اجتماعی، با رعایت  چارچوب 
شرح وظایف هرکدام از این ارگان ها ذیل منشور ملل متحد، است.  وی افزود: ارائه 
کمک های فنی و بشردوستانه به مردم نیازمند در وضعیت های ناشی از منازعه و 

پس ازمنازعه، به هیچ وجه نباید سیاسی، مشروط یا تبعیض آمیز باشد. 

حسینی:
»الیحه تامین کاالهای اساسی« ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساس و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« به مجلس خبر داد 
و گفت: این الیحه ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ ندارد.سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر از تقدیم الیحه »تامین مطمئن 
کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« با قید دو فوریت به مجلس شورای اسالمی 
خبر داد .حســینی گفت: این الیحه با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کاالهای اساســی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشــکی و حمایت از معیشت اقشار 
آســیب پذیر از طریق پرداخت یارانه، تقدیم مجلس اسالمی شده اســت.وی با بیان اینکه الیحه فوق ارتباطی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، گفت: دولت به زودی 

جزئیات این الیحه را تشریح خواهد کرد.

اجالس گفت وگوی منطقه ای در دهلی نو
شمخانی: آمریکا حتی در موضوع صلح در 

افغانستان نیز فریبکارانه رفتار کرد
ادامه از صفحه اول

 و در این صورت، هزینه زیادی بر ملت افغانســتان و همه ی کشورهای منطقه، 
به ویژه همسایگان، تحمیل خواهد شد و البته، تامین مالی تروریست ها نیز خود 

مقوله ای مهم است.
ســوم، بحران مهاجرت و ضرورت کمک برای اسکان امن همراه با رفاه مردم در 
داخل کشورشــان است. جمهوری اسالمی ایران سال هاست میزبان بیش از سه 
میلیون مهاجر از افغانســتان است و این میزبانی به نحوی  است که ۹۴ درصد 
آن ها همانند سایر شهروندان ایرانی در اقصی نقاط ایران زندگی و کار می کنند و 
فقط ۶ درصد آنها در اردوگاه بسر می برند و متأسفانه  تاکنون، بیش از ۹۶ درصد 
هزینه ی آنان از منابع کشورمان تامین شده است و صرفا حدود ۴ درصد از کمک 
نهادهای بین المللی مســئول برخوردار بوده ایم.از این رو اگر خدای ناکرده باموج 
جدیدی از مهاجرت روبرو شــویم، بدلیل تحریم های ناعادالنه ی تحمیل شــده 
بر مردم ما، برخالف میل باطنی خود، ممکن اســت نتوانیم پذیرای موج جدید 
باشیم. لذا  اگر سایر کشورها و نهادهای مسئول بین المللی  در این جهت کمک 
نکننــد، نمی توانیم از عهده ی آن برآییم و خواه ناخواه همه ی کشــورها به ویژه 

کشورهای غربی، از آن متاثر خواهند شد.
همکاران عزیز!

در قسمت پایانی سخنانم به چند وظیفه ی مهم اشاره می کنم که فراروی ما قرار 
دارد و باید با همفکری در مورد آن ها چاره اندیشی کنیم:

 تالش برای مســئول ســاختن کشــورهایی که باعث و بانی وضــع کنونی در 
افغانستان شده اند.

تالش همگانی برای ایجاد حکومتی فراگیر و متشکل از همه ی اقوام در افغانستان
کمک به حل مشــکالت مردم افغانستان و مقابله با بحران انسانی در این کشور. 
جمهوری اسالمی اعالم می کند که حاضر است همه ی امکانات خود مانند راه های 
ارتباطی و امکانات بندری از جمله چابهار را در اختیار حل این معضل قرار دهد.

فشــار بر امریکا برای بر آزاد کردن منابع مالی ملت مظلوم افغانستان به منظور 
بهره مندی آن ها  از منابع و امکانات خود.

مقابله با تروریسم تکفیری و داعش در افغانستان و شناسایی راه های تأمین مالی 
این گروه ها و قطع این کمک ها.

کمــک به حل بحران مهاجرت و کشــورهایی که پذیرای ایــن بخش از مردم 
افغانســتان شده اند.پیشــنهاد: بحران های امنیتی و تروریسم و به ویژه تروریسم 
تکفیری، معضالتی هســتند که بعید است به زودی دست از سر کشورهای این 
منطقه بردارد و تنها راه مقابله با آن، همکاری مداوم و مســتمر بین کشورهای 

منطقه است. لذا پیشنهاد می کنم:
سازوکار حاضر موضوعات مورد بحث خود را گسترش داده تا هم بتواند موضوعات 
فراگیرتــری را مورد توجــه قرار دهد و هم با اجماع نظر اعضای نشســت و در 
صورت لزوم، کشــورهای دیگری را هم به این نشســت اضافه کند.دبیرخانه ای 
دائمی برای این سازوکار ایجاد شود تا به صورت مداوم پی گیر مصوبات نشست ها 
باشد. جمهوری اسالمی اعالم آمادگی می کند تا با همکاری بقیه ی اعضا، چنین 
دبیرخانــه ای را در تهران ایجاد کند.در همیــن چارچوب، تعیین میزبان بعدی 
نشســت را ضروری می دانیم. اما اگر کشــوری فعاًل امکان پذیرش را نداشــته 
باشــد، ایران برای برگزاری نشست بعدی اعالم آمادگی می کند.سومین نشست 
گفت وگــوی امنیت منطقه ای با حضور دبیران و مشــاوران امنیت ملی ایران، 
روسیه، هندوستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان و قزاقستان 

در دهلی نو آغاز به کار کرد.

 معــاون عملیات ارتش و ســخنگوی 
رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ گفت: 
امــروز گزینه های روی میــز نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران متنوع و 
متفاوت هستند و دست فرماندهان برای 
استفاده از آنها کامال باز است.به گزارش 
ایرنــا از روابط عمومی ارتــش، دریادار 
سید محمود موســوی، درباره رزمایش 
مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش گفت: هر 
سال در سطح نیروهای چهارگانه ارتش 
برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین نیروها، 
چنین رزمایش هــا و تمریناتی برگزار 
می شود که یکی از مهم ترین آنها همین 
رزمایش مشترک است چون نیروهای 
چهــار گانه ارتش به همراه همه نیروی 
انسانی و تجهیزات خود در آن مشارکت 
دارنــد. یکی دیگر از دالیــل بااهمیت 
بودن این رزمایش، تنوع باالی تمرین ها 
و فضای محیطی گســترده آن اســت.

سخنگوی رزمایش مشــترک ذوالفقار 
۱۴۰۰ ارتش افــزود: ایجاد هماهنگی 
بیــن نیروها برای انجــام رزمایش کار 
بسیار دشواری اســت. تعداد نفرات در 
اینگونــه رزمایش ها بــاالی هزاران نفر 
بوده و تجهیزاتی که مورد استفاده قرار 
می گیرند کامال مجهز هســتند و برای 
اینکه این رزمایش به خوبی برگزار شود 
باید خیلی اقدامات از قبل صورت بگیرد. 
مردم ما شــاید فقــط در ۳ روز نتیجه 
کار را ببیننــد ولی از ماه ها قبل صدها 
جلسات برگزار شــده تا برای رزمایش 
برنامه ریــزی خوبی صــورت بگیرد. به 
طور کلی بــرای این رزمایش ها وقت و 
انرژی زیادی باید گذاشته شود.دریادار 
موســوی ادامه داد: خوشبختانه ما هر 
سال این رزمایش را داریم و امسال هم 
این امر با اهداف از پیش تعیین شده در 
دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم ترین 
اهداف،   ایجــاد هماهنگی و هم افزایی 

بیــن نیروها بود چــون این هماهنگی 
باعث افزایش قدرت بازدارندگی کشور 
می شــود. از طرفــی، بهترین فرصت 
اســت که کارکنان جــوان ما در مراکز 
دانشگاهی در کنار یادگیری های تئوری 
تجربه عملــی هم در این رزمایش ها به 
دســت بیاورند تا بتوانند آینده ســازان 
ارتش باشند.وی با بیان این که یکی از 
اهداف رزمایش، ارزیابی دقیق تجهیزات 
و تسلیحاتی است که تازه وارد سازمان 
رزم شــده اســت گفت: در حوزه های 
مختلف دریــا، زمین، هوا و فضا تمامی 
تجهیزاتی که در اختیار داریم و در این 
رزمایش هم بخشی از آنها مورد استفاده 
قرار گرفت یا نسخه به روز شده با توان 
داخلی هستند یا از صفر تا صد آنها در 
داخل کشور تولید شــده است.دریادار 
ارتش  ادامه داد: غیورمردان  موســوی 
به رغم همه سنگ اندازی های دشمنان 
نظام توانســتند یک موفقیت دیگر را 
هم بدســت بیاورند. دشــمنان دوست 
ندارند ما قدرت موشــکی داشته باشیم 
ولی ما امروز تمــام نیازهای خود را در 
داخل برطرف می کنیم و می بینیم که 
تجهیزات ســاخت داخل ما در میدان 
هم قابل اســتفاده هستند.ســخنگوی 
رزمایــش مشــترک ذوالفقــار ۱۴۰۰ 
ارتــش گفت: وقتــی کار بزرگی تحت 
عنوان رزمایش مشترک ارتش به اجرا 
درمی آید دشــمنان به دنبال کســب 
اطالعات مورد نیاز هستند تا خودشان 
را بــه روز کنند، همانطور که ما هم اگر 
بدانیم در محدوده خودمان رزمایشی در 

حال انجام است آنها را رصد می کنیم. 
در این رزمایش هم دشــمنان به دنبال 
رصد ما بودند اما در جایی که احساس 
شــد ممکن اســت ورود بــه منطقه 
رزمایش داشته و یا نزدیک مرزهای ما 
شــوند به آنها اخطار جدی داده شد تا 
فاصله مناسب را بگیرند.دریادار موسوی 
تاکید کرد: نشان دادیم چیزی که بیان 
می شود دقیقا همان چیزی است که در 
عمل وجــود دارد. البته آن بخش هایی 
که صــالح بود نشــان داده شــد. به 
همین دلیل اســت که دشمنان به این 
باور رســیده اند که ظرفیت های باالیی 
در نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایــران وجود دارد. دشــمن بــه دنبال 
مذاکره برسر مسائل موشکی و نظامی 
ما است ولی همانطور که فرمانده معظم 
کل قوا )مدظلــه العالی( بارها فرمودند 
در این مســائل جای هیــچ مذاکره ای 
نیست. هیچ کشوری برای دفاع از خود 
اجازه نمی دهد محدودیتی  به کســی 
برایش ایجاد کنــد.وی در مورد اینکه 
برگــزاری رزمایش راحت تر اســت یا 
تقابل واقعی با دشــمن گفــت: تقابل 
واقعی با دشــمن راحت تر از برگزاری 
رزمایش است چون ما می دانیم دشمن 
چه کسی است، باید از بین برود، هیچ 
محدودیتی هم در استفاده از تجهیزات 
نداریم، منطقه را نظامی اعالم می کنیم 
و هرکســی غیر از نیروهــای خودمان 
آنجا باشد دشمن قلمداد می شود. این 
مســاله اما در رزمایش متفاوت است. 
در رزمایش یکی از مســائلی که خیلی 

مورد تاکید اســت ایمنــی صد درصد 
نیروهــا و تجهیزات است.ســخنگوی 
رزمایــش مشــترک ذوالفقــار ۱۴۰۰ 
ارتــش افزود: در رزمایــش نباید خون 
از دماغ کســی بیاید و به همین دلیل 
ما در اســتفاده از تجهیزات محدودیت 
داریــم. در رزمایش، ما هــم باید دفاع 
کننده باشیم و هم نقش دشمن را بازی 
کنیم. در این شرایط تاکتیک هایی که 
مورد استفاده قرار می گیرد باید طوری 
باشد که به کســی آسیبی نرسد. تمام 
تجهیــزات و مهماتی کــه در رزمایش 
مورد اســتفاده قــرار می گیرد همگی 
جنگی و واقعی اســت. دریادار موسوی 
خاطرنشــان کرد: ما هیچ وقت به وضع 
موجود قانع نیستیم و همواره باید دنبال 
ارتقای توان رزم و پیشرفت باشیم. توان 
نظامی ما رشد چشم گیر و قابل قبولی 
در این سال ها داشته است؛ برای مثال 
مــا در دوران دفاع مقــدس زیردریایی 
نداشتیم ولی امروز این مولفه راهبردی 
با اســتفاده از ظرفیت و توانمندی های 
داخلی در اختیار ما است. که یک عامل 
برتر ساز محســوب می شود.وی افزود: 
ناوشکن های رزمی  پهپادهای مختلف، 
تولید داخل، ســامانه های موشــکی و 
پدافند هوایــی و مجموعه تمام نیروها 
و تجهیــزات امروز ما، نشــان از دانش 
و تخصــص دارد. امروز موشــک های 
یگان های شــناور و ســاحل به دریای 
باالی ۳۰۰ کیلومتر برد دارند و مهم تر 
اینکه همه اینها ســاخت ایران اســت 
و در این رزمایش هم آزمایش شــدند. 
ما حتی از نظر تعداد موشــک هم هیچ 
گزینه های  امــروز  نداریم.  محدودیتی 
روی میــز نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی ایران متنوع و متفاوت هستند 
و دست فرماندهان برای استفاده از آنها 

کامال باز است.

سخنگوی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400:
گزینه های روی میز نیروهای مسلح 

ایران متنوع و متفاوت است
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معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد:

۶۰میلیون نفر کارت خرید کاال می گیرند
هــادی قوامی با بیان »قطعاً تفاوت های بودجــه ۱۴۰۱ را در ردیف ها و کیفیت بودجه 
مشاهده خواهید کرد«، گفت: آیین نامه مجلس باید به نحوی اصالح شود که وظیفه تعیین 
تکلیف الیحه بودجه به صورت کامل به عهده دولت باشــد.به گزارش تسنیم، هزینه های 
جاری دولت طی سال های اخیر به شدت باال رفته است در سال ۱39۱ عملکرد مصارف 
جاری دولت 89 هزار میلیارد تومان بود امســال در بودجه مصوب سقف اول 937 هزار 
میلیارد تومان و سقف دوم ۱227 هزار میلیارد تومان است یعنی بیش از ۱۰ برابر شده 
است. دولت برای تأمین این هزینه ها به شیوه های مضر همچون استقراض از بانک مرکزی 
روی آورده است.استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به تزریق پول پرقدرت در جامعه 
و در نهایت تورم شده است، در واقع این مساله کنار نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی ترین 
عامل تورم در کشــور در نظر گرفته می شود. در صورتی که دولت سیزدهم ریل گذاری 
بودجه ســال آینده را تغییر ندهد و نسبت به کنترل هزینه ها و شفاف سازی تراز بودجه 
اقدام نکند، تغییری در مدل مدیریت کشور را شاهد نخواهیم بود.هادی قوامی معاون امور 
حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییرات 
بودجه سال آینده به نسبت سال های گذشته با توجه به بخشنامه ابالغ شده بودجه سال 
۱۴۰۱ گفت: اصالح ســاختار در برنامه های دولت قرار دارد.وی افزود: در بودجه ســال 
۱۴۰۱ قطعاً تفاوت  در ردیف ها و کیفیت بودجه نویســی را مشــاهده خواهید کرد اما تا 
زمانی که الیحه به مجلس ارائه نشــود، تفاوت های آن مشخص نخواهد شد، در نتیجه 
اصالح ســاختار را در بودجه ســال آینده خواهیم داشت.قوامی در ادامه با بیان مثالی از 
تغییرات بودجه ســال آینده، گفت: یکی از این موارد، اصالح در ردیف های دستگاه های 
مختلف است. ساماندهی ردیف های بودجه چند هزار دستگاه خود یک اصالح ساختاری 
اســت و شــفافیت بودجه را ارتقا خواهد داد، همچنین در صورتــی که اقدامات موازی 
دستگاه ها که برای آن بودجه ثابت دریافت می کنند، ادغام شود؛ هزینه های اضافه حذف 
خواهد شــد.وی تأکید کرد: البته این مساله ممکن است با مقاومت هایی روبه رو شود و 
دستگاه ها تالش کنند از طریق مجلس تغییراتی را به وجود بیاورند، این موضوع می تواند 
به اصالح ســاختار آسیب بزند اما امیدوار هستیم با همگرایی مجلس و دولت این اتفاق 

رخ ندهد.

استفاده از منابع تغییر شیوه پرداخت 4200 برای اصالح زنجیره تولید
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص منابع رانتی بودجه کشور 
گفت: یکی از این منابع ارز ۴2۰۰ است که دولت باید یک تغییر نگاهی در این خصوص 
برای بودجه ۱۴۰۱ داشــته باشد، این به این معنا نیست که ارز ۴2۰۰ حذف شود بلکه 
شــکل پرداخت آن تغییر کند.وی گفت: فرض کنید که برای بودجه سال ۱۴۰۱، دولت 
25 میلیارد دالر از فروش نفت درآمد کسب کند. اگر دولت ۱5 میلیارد دالر آن را برای 
ارز ۴2۰۰ اختصــاص دهد، برابر 63 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابه التفاوت نرخ 
۴2۰۰ را با نرخ نیمایی حســاب کنیم، حدود 3۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شــد.این 
3۰۰ هزار میلیارد تومان را دولت وارد ردیف های بودجه ای خود نخواهد کرد بلکه با هدف 
حمایت از دهک های آسیب پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کاالهای اساسی 
مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد، از این طریق دولت می تواند 
از اقشار آسیب پذیر حمایت کند.قوامی تأکید کرد: بخش دیگری از این منابع باید برای 
اصالح زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد. در زمان حاضر 25 هزار واحد مرغداری در 
کشور داریم که شامل محصوالت گوشــتی و تخم مرغ می شود. باید اقداماتی در ابتدا و 
انتهای زنجیره تولید تا مصرف صورت بگیرد تا در نتیجه آن تولیدکننده تنها به فکر تولید 
و افزایش بهره وری خود باشد.تولیدکنندگان باید به انجام اقداماتی نظیر استفاده از جیره 
صنعتی که در اختیار آنها قرار داده می شود، به جای پنج کیلوگرم جیره به ازای تولید هر 
کیلوگرم مرغ، چهار کیلوگرم مصرف کنند در نتیجه هزینه تمام شــده تولید نیز کاهش 
خواهد یافت.وی افزود: در گوشــت قرمز نیز ما حدود 9۰۰ هزار تن مصرف ساالنه داریم 

که 8۰۰ هزار تن آن در داخل تولید می شود، ۱۰۰ هزار تن کسری داریم که از خارج از 
کشور وارد می کنیم. می توانیم با حمایت از عشایر و دامداران و اختصاص جیره غذایی که 
توسط کارخانه های خوراک دام تأمین می شود، این کسری را جبران کنیم، به طور مثال 
اگر در حالت معمول برای تولید هر کیلوگرم گوشــت قرمز ۱۴ کیلوگرم جو، کنسانتره 
و... مصرف شود، با انجام این کار نه تنها نیاز به جیره غذایی به 6 کیلوگرم خواهد رسید 
بلکه زمان افزایش وزن بره 2۰کیلویی به 6۰کیلویی نیز از شــش ماه به دو ماه کاهش 
خواهد یافت،در نتیجه می توان از تغییر در شیوه پرداخت ارز ۴2۰۰ به عنوان فرصتی برای 

افزایش بهره وری و اصالح زنجیره تولید در کشور استفاده کرد.

جاماندن 35درصد از دهک اول و دوم از سهام عدالت
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص 
نحوه شناسایی اقشار نیازمند با توجه به تجربه ناموفق سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها 
در این زمینه گفت: در زمان حاضر سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی 
روی این موضوع کار می کنند تا بتوانند 6۰ میلیون نفر از اقشار جامعه را که در دهک های 
پایین تر درآمدی جامعه قرار دارند مورد شناســایی قرار دهند.وی در ادامه گفت: سهام 
عدالت را به جای اینکه به دهک ها اختصاص دهند به اقشار دادند، در این مدل اختصاص 
سهام عدالت، افرادی که باید این سهام به آنها تعلق می گرفت، مانند کارگران شهرداری 
تهران، از دریافت این سهام جاماندند، به همین دلیل بود که در نهایت حدود 2۰ میلیون 
نفر از دریافت این ســهام جاماندند.قوامی با یــادآوری اینکه 35 درصد از افرادی که در 
دهک های اول و دوم درآمدی قرار داشتند، از دریافت این سهام بازماندند، گفت: بنابراین 
موضوع شناســایی افراد یکی از مسائل اساســی است که در زمان حاضر توسط سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری می شــود تا در نهایت 6۰ میلیون 
نفری که نیازمند حمایت دولت هستند، شناسایی شوند.باید به این مساله نیز توجه داشت 
که حمایت از دهک های جامعه باید متناسب با درآمد آنها باشد و هرچه میزان درآمد آنها 

پایین تر بود باید از یارانه بیشتری برخوردار شوند.

استفاده دستگاه ها از مجلس برای تغییر در بودجه
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص 
قدرت چانه زنی در تدوین و تغییر بودجه به جای بودجه ریزی اصولی و ضرورت ارائه الیحه 
اصالح ساختار بودجه توسط دولت گفت: مهم ترین و فنی ترین مراحل بودجه ریزی شامل 
تهیه، تنظیم و پیشنهاد الیحه بودجه است. براساس روال هرساله دستگاه ها پیشنهادات 
خود را به ســازمان برنامه و بودجه ارائه می کنند.سازمان برنامه معموالً این پیشنهادات 
را تعدیل می کند یعنی ممکن اســت از ۱۰ پیشنهاد یک وزارتخانه چهار پیشنهاد مورد 
تأیید قرار گیرد یا اندازه پیشنهاد تأییدشده متفاوت باشد، پس از این اتفاق دستگاه ها در 
ایام بررسی بودجه در مجلس تالش می کنند تغییرات اعمال شده توسط سازمان برنامه 
را از این طریق به حالت قبلی برگردانند،این موضوع قطعاً باعث بروز مشــکل در بودجه 
می شود. در جلسه ای که معاونین پارلمانی وزرا و رئیس جمهور با رئیس سازمان برنامه و 
بودجه داشتند بحث شد تا برای این موضوع تدبیری شود تا در نتیجه آن، الیحه بودجه 

با حداقل تغییرات در مجلس بررسی شود.

جلوگیری از دســتکاری بودجه، سخت اما ممکن/ مجلس صرفاً نقش بررسی 
بودجه را داشته باشد

قوامی در خصوص تغییر ســاختار قانونی به نحوی که امکان تغییرات غیرفنی در بودجه 
سال های آینده امکان پذیر نباشد، گفت: در این خصوص آیین نامه مجلس باید به نحوی 
اصالح شود که وظیفه تعیین و تکلیف الیحه بودجه به صورت کامل به عهده دولت باشد 
و مجلس بودجه را بررسی و تصویب کند.نمایندگان باید در بودجه و طی بررسی ای که 
انجام می دهند تعیین کنند که آیا بودجه که یک سند یک ساله است با اسناد باالدستی 
و اهداف تعیین شده در آن هماهنگی دارد یا خیر و در صورتی که ایرادی در این زمینه 
وجود داشــته باشد مجلس نباید خود اصالح کند بلکه باید بودجه را به دولت بازگرداند.

وی با اشاره به مشکالت تغییر در آیین نامه مجلس گفت: این اقدام سخت است. در هفته 
گذشته نیز کلیات یک اصالح آیین نامه در مجلس رد شد، این مساله به این دلیل که به 

رأی دوسوم نمایندگان مجلس نیاز دارد، کار سختی است.

عدم اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با وجود درآمدهای نفتی
معــاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به ســؤالی در 
مــورد بودجه ریزی مبتنی بر عملکــرد و راهکارهای جلوگیــری از تورم زایی بودجه با 
کنترل هزینه ها گفت: در سیســتم های بودجه ریزی جدید مالک پرداخت به دستگاه ها 
برمبنای بودجه سال گذشته منسوخ شــده است، به طور مثال باید بیاییم و بگوییم که 
وزارت آمــوزش و پرورش چه تعداد دانش آموز و معلم در اختیار دارد و به ازای هر کالس 
25نفره چه هزینه ای باید پرداخت شــود.وقتی یک کالس کمتر از 25 نفر باشد در واقع 
از اســتاندارد خارج شــده است و اگر امکان آن وجود داشــته باشد این کالس ها باید با 
یکدیگر ادغام شوند. آموزش یک کاالی عمومی است و در این زمینه می توان از ظرفیت 
فضای مجازی استفاده کرد و بدین ترتیب تبعیض در کیفیت آموزشی نیز کاهش می یابد.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات هزینه تمام شــده آموزش و خدمت را می توان به دست 
آورد، می توان برخی هزینه های دولت را بدین ترتیب کاهش داد. ســازمان برنامه نباید 
هزینه های اضافه را بپذیرد و باید از پرداخت آنها جلوگیری کند. عموماً نُرم با استاندارد 
تفاوت چندانی ندارد اما در کشــور ما این دو کمی اختالف دارند و دلیل آن نیز برخی 
مشکالتی )مانند ترافیک در بخش حمل ونقل( است که در کشور وجود دارد.قوامی گفت: 
اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر حسابداری بهای تمام شده است. در زمان حاضر 
بودجه ای به دســتگاه ها داده می شود اما عملکرد الزم به وجود نمی آید. در بودجه سال 
آینده مقرر شده است که یک درصد از هشت درصد رشد اقتصادی مورد نظر برای سال 
آینده از طریق افزایش بهره وری محقق شــود.باید دستگاه ها را در این خصوص وادار به 
پاسخگویی کرد. در صورتی که دستگاه ها هزینه های کوچک خود را نیز مدیریت کنند و 
آنها را کاهش دهند در نهایت امکان رسیدن به این هدف وجود خواهد داشت.وی ادامه 
داد: از زمانی که نفت وارد بودجه شــده است، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش 
بهره وری جدی گرفته نشده است و این در حالی است که اگر این اقدامات صورت گیرد، 
در نهایت به اعداد بزرگی در ســطح کشــور می رسیم. با توجه به وضعیت موجود حتماً 
باید در راســتای کاهش هزینه ها و بهره وری در کشور تالش کنیم.معاون امور حقوقی و 

مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به سؤالی در خصوص تغییرات احتمالی 
در بودجه سال جاری گفت: اگر دولت بخواهد برای بودجه سال جاری اقدامی انجام دهد 
در خصوص مساله ارز ۴2۰۰ خواهد بود. مالحظات مختلفی در این موضوع دیده خواهد 

شد و دولت و مجلس باید به یک تفاوت مشترکی برسند.

جزئیات جدید از مبلغ آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن
 سود وام ۳ دهک اول ۵درصد است

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات جدید از پرداخت آورده متقاضیان طرح 
نهضت ملی مســکن گفت: ســود وام قانون جهش تولید برای 3 دهک  اول 5درصد 
است.محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره 
به برنامه ســاخت ۴میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن )قانون 
جهش تولید مســکن( اظهار کرد: بانک های عامــل وام 25۰ تا ۴5۰ میلیون تومانی 
قانون جهش تولید مســکن را که مصوبه شــورای پول و اعتبار را دارد بر اساس سود 
شورای مذکور که ۱8 درصد است، تقسیط می کنند.وی تصریح کرد: اما مابه التفاوت 
این سود توسط صندوق ملی مســکن پرداخت می شود.وی در پاسخ به این پرسش 
که مابه التفاوت چه میزانی اســت، ابراز کرد: این مابه التفاوت برای گروه های مختلف، 
متفاوت اســت. طی هفته آینده در رابطه با جدول مابه التفاوت سود تسهیالت قانون 
جهش تولید مســکن اطالع رسانی خواهیم کرد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی با اعالم این که سود این تســهیالت برای دهک های یک تا 3 بالغ بر 5 
درصد است، گفت: برای دهک های درآمدی دیگر بر اساس توان پرداخت و توان مالی 
تنظیم شده اســت.محمودزاده تصریح کرد: آورده اولیه متقاضیان طرح نهضت ملی 
مسکن برای دهک های اول تا سوم درآمدی 2۰ میلیون تومان پیش بینی شده است 
و برای سایر دهک ها هم مانند قبل این آورده ۴۰ میلیون تومان است.وی اضافه کرد: 
این پول برای ثبت نام اولیه است و مابه التفاوت بین تسهیالت و قیمت تمام شده طی 
5 مرحله که در قرارداد می آید از متقاضیان دریافت می شود.وی تأکید کرد: بالفاصله 
پس از تأیید صالحیت  متقاضیان، به آنها اعالم می شــود که بدون مراجعه به بانک 
افتتاح حســاب کنند. پس از آن شماره حساب از طریق پیامک به اطالع متقاضیان 
می رسد و آنها بایســتی آورده اولیه را به صورت الکترونیک به حساب خودشان واریز 
کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که متناسب با پیشرفت فیزیکی تسهیالت 
و آورده به پروژه تزریق می شود، اظهار کرد: اآلن نمی توانیم آورده قطعی متقاضیان را 
اعالم کنیم چراکه پروسه ساخت  واحدها حدود یک سال و نیم زمان می برد تا قیمت 
تمام شــده مشخص شــود اما در مجموع قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن 
فاصله معناداری با شــرایط بازار خواهد داشت.محمودزاده با تأکید بر این که »تالش 
کرده ایم تسهیالت را افزایش دهیم تا متقاضیان آورده کمتری پرداخت کنند«، یادآور 
شــد: عالوه بر اخذ مصوبه شــورای پول و اعتبار برای تسهیالت قانون جهش تولید 
مســکن، روی حوزه مصالح ســاختمانی فعالیت های ویژه ای در حال انجام است که 
قیمت نهاده های ساختمانی پروژه ها را با قیمت مناسب و شرایط بهتری تأمین کنیم، 

به این ترتیب قیمت تمام شده واحدهای مذکور ارزان تر می شود.

با حکم رییس جمهوری؛
اسالم پناه رییس سازمان ملی استاندارد شد

رییس جمهوری در حکمی مهدی اســالم پناه را برای مدت ۴ سال به عنوان »رئیس 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران« منصوب کرد.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در حکمی مهدی اسالم پناه را به عنوان 
رییس سازمان ملی استاندارد کشور انتخاب کرد.آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رییسی در 
این حکم با اشاره به مأموریت اصلی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار داشت: 
امید است با اتکال به خداوند متعال و با »روحیه انقالبی «، »پاکدستی«، »فسادستیزی« 
و اهتمام به مفاد »عهدنامه مدیران دولت مردمی« در گره گشایی از مشکالت مردم و 
تحقق »عدالت و پیشــرفت« کوشا باشید. در حکم رییس جمهوری خطاب به اسالم 
پناه آمده اســت: در اجرای ماده )36( قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 
۱396,7.۱۱ مجلس شورای اسالمی و مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰.8.۱۱ شورای عالی 
استاندارد؛ نظر به تعهد و شایستگی جناب عالی، به موجب این حکم برای مدت چهار 

سال به عنوان »رئیس سازمان ملی استاندارد ایران« منصوب می شوید.

پاسخ اقتصاددانان به ۴ سوال رئیس جمهور
راغفر: کنترل تورم یک شبه ممکن نیست 

یک اقتصادان با اشاره به جزئیاتی از جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان، گفت: 
حذف دالر ۴2۰۰تورم زاست؛ کنترل نرخ ارز خط قرمز دولت آقای رئیسی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور شامگاه روز سه شنبه در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، با اشاره به 
اهمیت حل مشکالت اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان 
گفت: وضعیت اقتصادی را که دولت تحویل گرفته است شما به خوبی می دانید 
و بســیاری از مردم آثار آن را در ســفره و جیب خود احساس می کنند اما شما 

اقتصاددانان دالیل آن را هم می دانید.
رئیس جمهور در ادامه ۴ سوال از اقتصاددانان به شرح زیر پرسید:

چرا شاخص های کالن اقتصاد کشور مطلوب نیست؟
چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟

چرا ده ها میلیارد دالر یارانه پنهانی که دولت پرداخت می کند، مردم آثار مطلوب 
آن را در زندگی خود نمی بینند؟

چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 ســال گذشته، رشد 
اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟

حســین راغفر اقتصاددان و از  حاضران  جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان در 
گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم،  در رابطه با بحث های صورت 
گرفته در این جلســه گفت: مطالبی که در جلسه شب گذشته با رئیس جمهور 
مطرح شــد، اکثرا در خصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی 
)دالر ۴2۰۰ تومانی( بود و در انتها تقریبا تمامی اعضای حاضر معتقد بودند که 
این تصمیم ســبب افزایش تورم در جامعه می شود. آقای رییس جمهور تاکید 
داشــتند که معیشت مردم به خطر نیوفتد و همچنین ثبات قیمت ها و کنترل 
قیمت ارز از خط قرمز های دولت است.البته در همین راستا رئیس بانک مرکزی 
هم چشــم انداز امیدوار کننده ای از درامدهای ارزی کشــور ارائه دادند که می 
تواند کمکی به دولت برای کنترل کردن قیمت نرخ ارز و برون رفت از شــرایط 
رکودی کشور باشد.راغفر در پاسخ به اینکه چرا تورم در کشور ما باالست گفت: 
تورم موضوعی نیست که بگوییم یک دلیل دارد، عوامل متعددی روی تورم تاثیر 
می گذارد و دالیل مختلفی دارد، اما مهمترین مســئله برای کنترل تورم رونق 
تولید و تقویت بنیان های تولید و گســترش تولید است، وقتی تولید گسترش 
پیدا کند یعنی نهاد ارزآور کشور گسترش پیدا کرده و سبب تقویت پول ملی می 
شود و تورم را می تواند کاهش دهد. کنترل تورم موضوع زمان بری است و یک 
شبه اتفاق نمی افتد اما باید توجه کنیم که موضوع نشدنی نیست و قابلیت اجرا 
دارد به شرط اینکه یک عزم ملی صورت گیرد و این موانعی که روبروی تولید در 
کشور است باید کم شود.استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در رابطه با مشخص نبودن 
آثار رایانه های پنهانی که دولت به مردم پرداخت می کند در معیشت و زندگی 
میردم گفت: این یارانه ها به مردم پرداخت نمی شــود و به بنگاه هایی پرداخت 
می شود که سهم این بنگاه ها در اقتصاد ملی شفاف نیست و مبتنی بر رشد رفاه 
عمومی نیســت، بسیاری از این یارانه هایی که دولت پرداخت می کند به بنگاه 
های خصولتی پرداخت شــده است که معلوم نیست با این منابع چه کرده اند. 
به عنوان مثال در ســال گذشته 2۰ شرکت خصولتی 25۰ هزار میلیارد تومان 
ســود خالص داشته اند در حالی که همین 2۰ شرکت در سال نود و هفت، 76 
هزار میلیارد تومان سود داشــته اند که در آن زمان هم عدد بزرگی بوده است. 
این شرکت ها از رایانه های بسیار گسترده ی انرژی در کشور برخوردار هستند 
یعنی آب، برق و گاز و ســنگ معدن بسیار ارزان از دولت در یافت می کنند که 
در مقایسه با رقبای خارجی خودشــان باید ارقام بسیار باالتری پرداخت کنند.

وی در ادامه افزود: اگر دولت سهم خود را از همین 2۰ بنگاه اقتصادی و مابقی 
بنگاه های این چنینی بردارد می تواند تا حدقابل قبولی کســری بودجه خود را 
پوشش دهد و فشاری که به زندگی مردم از طریق رشد قیمت ارز وارد می شود 

را  کاهش دهد.

پازوکی: کشور گران اداره می شود؛ حذف 
شوک گونه یارانه ها به صالح نیست

یک کارشــناس اقتصادی در واکنش به چرایی رشد پایین و تورم باالی مزمن در 
اقتصاد ایران گفت: بدهی ســنگین بخش خصوصی و دولت به سیستم بانکی از 
یک طرف و از سوی دیگر معضل عدم شفافیت و مدیریت ناکارآمدی باعث شده 
است این سیکل معیوب تورم باال و رشد پایین ادامه یابد.مهدی پازوکی در گفتگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، در پاسخ به پرسشهای چهارگانه رئیس 
جمهور از اقتصاددانان گفت: اگر بخواهیم به این نکته بپردازیم که چرا شاخص های 
کالن اقتصاد کشور مطلوب نیست، باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد ایران 
با مسائل و چالشهای کشور برخورد علمی و کارشناسی صورت نمی گیرد، از سوی 
دیگر در اقتصاد ایران با چالش عدم شــفافیت نیز مواجه هستیم که خود به یک 
مانع بزرگ برای حرکت و جهش اقتصادی تبدیل شــده است.پازوکی در واکنش 
به این بحث که چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود محقق نشده است، تأکید 
کرد: یکی از عوامل شکل دهنده تورم حجم باال و غیرمنطقی بدهی ریالی بخش 
خصوصی و دولت به سیســتم بانکی و بانک مرکزی است، همچنین در اقتصاد 
کشور با یک سری بی انضباطی ها مواجه هستیم که دامنه آن تا قانون بودجه کشور 
نیز تســّری پیدا کرده است. به طور کلی محتویات سند بودجه نشان می دهد که 
در عمل کشور گران اداره می شود که همین موضوع به دامنه دار شدن و پایداری 
تورمهای خارج از قاعده کمک کرده است. اگر قرار باشد در این حوزه اصالحاتی 
اعمال شود باید در دستگاه هایی که بدون توجیه و ارائه خدمات کافی حقوقهای 
خارج از قاعده دریافت می کنند یک پایش و بازنگری اساســی صورت گیرد، در 
نهایت همین منابع صرفه جویی شده باید به دستگاه هایی که امروز با چالش حقوق 
و دستمزد مواجه هستند تزریق شود تا نیاز به تزریق منابع ریالی جدید بیرونی و 
احتماالً تورم زا برای همسان سازی معلمان  و حمایت از  کادر درمان نباشیم.وی 
در واکنش به این ســؤال که »چرا ده ها میلیارد دالر یارانه پنهانی دولت پرداخت 
می کند، اما مردم آثار مطلــوب آن را در زندگی خود نمی بینند؟« گفت: در این 
خصوص در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران به 
هیچ عنوان شرایط اعمال شــوکهای جدید علی الخصوص در حوزه یارانه انرژی 
وجود ندارد. اگر پیش از این نرخ بنزین همزمان با تورم ســالیانه 2۰ درصد رشد 
می کرد امروز به راحتی بنزین 3هزارتومانی در اقتصاد پذیرفته شده بود اما این که 
به صورت شوک گونه بخواهیم یارانه ها را تغییر دهیم حتماً به صالح کلّیت اقتصاد 
نیست.این کارشناس اقتصادی در واکنش به این پرسش که »چرا باوجود هزاران 
هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک 
درصد داشته ایم؟« گفت: به اعتقاد بنده بحث سیاست خارجی و آثار آن بر اقتصاد 
قابل کتمان نیست. اگر سیاست خارجی و بهبود روابط سهم 2۰درصدی در رفع 
موانع رشد و توسعه داشته باشد حتماً یک سهم 8۰درصدی از وضعیت موجود به 
مدیریت ناکارآمد در ســطوح مختلف اداره کشور بازمی گردد که حتماً در این دو 

عامل که در یک راستا هستند بایستی تجدیدنظر صورت گیرد.
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امکان صادرات گاز به اروپا وجود دارد؟گزیده خبر
آنطور که رســانه های بین المللی اعالم کردند اروپا زمســتان 
سختی در پیش خواهد داشــت و پیش بینی می شود که در 
آینده با مشکالت بیشتری در این حوزه مواجه شود، در این بین 
ایران به عنــوان یکی از دارندگان بزرگ ذخایر گازی می تواند 
کمک رسان باشد اما شــروطی برای صادرات گاز ایران وجود 
دارد.به گزارش ایسنا، تحویل LNG به اروپا در ژوییه به پایینترین 
رکورد برای این ماه در سه سال گذشته رسید و وضعیت در این 
ماه حتی وخیمتر شــد و تنها یک محموله به انگلیس رسید. 
تامین گاز از طریق خط لوله از روسیه هم مشکل ساز شده که 
دالیل سیاســی دخالتی ندارند.شرکت گازپروم با فشار فزاینده 
برای تامین تقاضا در داخل و خارج روســیه روبروســت. آتش 
سوزی که اوایل ماه میالدی جاری در یک کارخانه میعانات در 
ســیبری روی داد هم تامین گاز از طریق خط لوله یامال-اروپا 
را کاهش داده اســت.تقاضای جهانی برای گاز طبیعی شامل 
LNG اخیــرا رونق زیادی پیدا کرده و تــا ژوییه برای پنج ماه 
متوالی رشــد کرده، بازارهای آمریکای التین و آسیا آماده اند 
برای LNG پول بیشتری بپردازند و به این ترتیب محموله ها را 
از دسترس اروپا دور کرده اند. آسیا ۷۴.۶ درصد سهم از تقاضا 
برای LNG در ژوییه داشــت و ۲۲.۶ میلیون تن وارد کرده، در 
مقابل، اروپا تنها ۴.۴۳ میلیون تن واردات داشــته که کمتر از 
۵.۵ میلیون تن در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ بوده است.اویستن 
کالکلف، مدیرعامل شــرکت فلکس LNG اظهار کرد: اروپا باید 
مخازنش را دوباره پر کند اما با جنگ فعلی برای محموله ها، به 
نظر می رسد این بازار با کمبود شدید عرضه روبرو خواهد بود 
مگر این که جریان خــط لوله دوباره افزایش پیدا کند. ما باید 
برای یک زمستان بســیار متغیر بر اساس شرایط جوی آماده 
شویم. تحلیلگران شــرکت »انژی انرژی اسکن« در یادداشتی 
نوشتند: عوامل بنیادین بازار گاز کمبود عرضه را نشان می دهند 
و ادامه ضعف عرضه روسیه، مایه اصلی نگرانی است.در این میان 
اما ایران برنامه هایی را برای صادرات گاز به اروپا در نظر دارد آن 
طور مسووالن صنعت گاز اعالم کردند باید تجارت گاز به عنوان 

یکی از اصلی ترین موضوعات دنبال شــود و ترکیه یکی از آن 
مسیرهای مناسب برای تجارت گاز است. این کشور می خواهد 
مبادی مختلفی برای تأمین گاز داشــته باشد و خود را به یک 
کشــور وابسته نخواهد کرد؛ طبیعتاً بخشی از آن بازار را هم از 
ایران تأمین می کند که هم به نفع ترکیه است هم به نفع ایران، 
از سویی مســیر ترکیه مسیر خوبی برای تجارت گازی با اروپا 
در آینده اســت.در واقع شرکت ملی گاز ایران دورنمای تجارت 
گازی بــا اروپا را دنبال می کند، شــرایط تجارت گاز موضوعی 
متأثر از دیگر مســائل سیاسی و بین المللی است و به هر حال 
فضای آینده کشــورها، نوع همــکاری و اتفاقاتی که در روابط 

دیپلماسی کشــور می افتد بر موضوع تجارت گاز مؤثر خواهد 
بود، اما سوالی که به وجود می آید این است ایران در این هدف 
تا چه میزان می تواند موفق باشــد؟حمید رضا عراقی - معاون 
سابق وزیر نفت و مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران در این 
رابطه به ایسنا گفت: اگر مصرف گاز در کشور بهینه نشود و بر 
اساس اســتانداردهای بین المللی پیش نرویم، اولویت ما برای 
گازرسانی به کشــورهای همسایه خواهد بود.وی با بیان اینکه 
یکی از سیاســت های کشور جایگزینی گاز طبیعی با سوخت 
های میان تقطیر بوده است، اظهار کرد:  تولید کنندگان داخلی 
به خصوص پتروشیمی ها به گاز نیاز دارند و صادرات گاز بیشتر 

جنبه امنیتی و دیپلماسی دارد و اگر ما بتوانیم گاز را در داخل 
به پتروشــیمی ها تحویل دهیم و از ایــن طریق ارزش افزوده 
ایجاد کنیم و ســپس صادرات داشته باشیم مسیر راحت تری 
را نسبت به صادرات گاز به اروپا طی کرده ایم.مدیرعامل سابق 
شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه اگر بتوانیم به پاکستان، 
عراق، ترکیه، کویت و کشــورهای همسایه تبادل داشته باشیم 
منطقی تر و قابل دســترس تر از صــادرات گاز به اروپا خواهد 
بــود، گفت: در این بین محدودیت های جهانی برای توســعه 
صادرات گاز ایران  نیز وجود دارد، نه تنها روسیه نسبت به این 
مساله عالقه مند نیست بلکه باتوجه به درگیری های موجود، 
کشــورهای اروپایی به نوعی ایــران را دور زدند. طالبان نیز با 
ترکمنستان در حال مذاکره بوده که حتی پاکستان که همسایه 
ما اســت بتواند از طریق افغانســتان گاز دریافت کند.به گفته 
عراقی چند موضوع برای توسعه صادرات وجود دارد، ارتباطات 
جهانی، دیپلماســی امنیت و بحث اقتصاد در این موضوع مهم 
هستند. جمع بندی این سه موضوع نشان می دهد که باید یک 
استراتژی منظمی داشته باشیم، در حال حاضر استراتژی کشور 
جایگزینی سوخت های میان تقطیر است که در این حوزه نیز  
بسیار موفق عمل کرده چراکه اکنون گاز به اکثر صنایع، نیروگاه 
ها، خانه ها و شهرها رسیده است و به جای استفاده از سوخت 
میان تقطیر از گاز طبیعی استفاده می شود.وی با بیان اینکه اگر 
اینکار صورت نمی گرفت می بایست معادل چهار تا پنج میلیارد 
بشکه نفت در روز در کشور مورد استفاده قرار می گرفت، گفت: 
در زمســتان به دلیل عدم استفاده بهینه از گاز در بخش های 
مختلف به ویژه بخش خانگی شاهد هدررفت انرژی هستیم، لذا  
باید در این حوزه فرهنگسازی صورت بگیرد، از طرف دیگر نیز 
باید منابع گازی هم از نظر اکتشاف و هم افزایش تولید توسعه 
یابد.به گفته وی اگر گاز زیادی داشته باشیم و بتوانیم در آینده 
مخــازن را تقویت کنیم و مصرف بهینه نیز صورت بگیرد و در 
کنار آن نیز مسائل بین المللی نیز برطرف شود امکان صادرات 

به اروپا وجود خواهد داشت.

 افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز 
در ۷ روز گذشته

 مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز در 
بخش خانگی در یک هفته گذشــته خبر داد و گفت: اکنون مصرف گاز بخش 
خانگی به ۴۸۰ میلیون متر مکعب در روز رســیده است.»محمدرضا جوالی« 
دیروز )چهارشنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه مصرف 
گاز بخش خانگی در هفته گذشــته ۴۰۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است، 
افزود: این رقم اکنون به ۴۸۰ میلیون متر مکعب افزایش داشته است.وی ادامه داد:  
مقایسه مصرف با سال گذشته درست نیست، زیرا سال گذشته دمای هوا باالتر 
بود.مدیر دیسپچینگ )مدیریت یکپارچه تولید، توزیع و مصرف( شرکت ملی گاز 
ایران اظهار داشت: از سه هفته پیش که بارش ها آغاز شده و همچنان ادامه دارد، 
افزایش ۱۰۰ درصدی در مصرف گاز نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۹ را 
شاهد بودیم، ضمن اینکه پیش بینی ها حاکی از کاهش ۲ درجه ای دما نسبت به 
پارسال دارد.پیش از این نیز مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هشدار داده بود که 
با مصرف بیش از حد گاز در بخش خانگی مواجه هستیم و پیش بینی می شود 
بــا توجه به برودت هوا، مصرف گاز در آینده به بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب 
در روز برسد.»مجید چگنی« گفت: با توجه به موج جدید سرما که اواخر هفته 
گذشته وارد کشور شد و بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش مصرف را در 
پی داشت، اکنون با مصرف بیش از حد گاز در بخش خانگی مواجه هستیم.وی 
افزود: از آنجایی که کاهش محسوس دما را خواهیم داشت و پیش بینی می شود 
که افزایش مصرف همچنان در مناطق شمالی و شمال شرق ادامه داشته باشد، 
به طور طبیعی فشار بسیار سنگینی روی شبکه گاز وارد خواهد شد، ضمن آنکه 
بیشترین مصارف در مناطق شمالی کشــور در سه استان مازندران، گلستان و 

گیالن، همچنین خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بوده است.

یارانه برق به مصارف باالی دو برابر الگوی 
مصرف تعلق نمی گیرد

مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق گفت: تنها ۲ درصد از مشترکان که 
بســیار پرمصرف بودند بیش از ۲ برابر الگوی منطقه خود برق مصرف کرده اند 
که قبض آنها به صورت نرخ آزاد برق محاســبه شــد، چرا که به مصارف باالی 
دو برابــر الگوی مصرف، یارانه برق تعلق نمی  گیرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران اظهار داشت: به لحاظ شاخص مصرف انرژی جزو کشورهای پرمصرف 
هستیم به طوری که شدت مصرف انرژی در ایران بیش از ۲ برابر متوسط جهانی 
است.وی افزود: بیش از ۹۵ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی 
صورت می گیرد و ۵ درصد باقی مانده توسط نیروگاه های برق آبی یا اتمی انجام 
می شود و با توجه به ســهم باالی تولید برق توسط واحدهای حرارتی، مصرف 
سوخت گاز، سهم مهمی در تولید برق کشور ایفا می کند.سخنگوی صنعت برق 
با بیان اینکه »ســوخت اول و مبنای طراحی واحدهای حرارتی کشور سوخت 
گاز طبیعی است«، گفت: اگر نیروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت مایع شوند، 
هزینه های تعمیرات آنها باال می رود اما با توجه به شــرایط زمســتان پیش رو، 
ناچار به جایگزینی بخشــی از مصرف نیروگاه ها با ســوخت مایع هستیم که از 
تعداد ۷۵ نیروگاه کشــور، تنها ۱۶ نیروگاه که نیروگاه بخاری قدیمی هســتند 
امکان اســتفاده از مازوت را دارند و بقیه نیروگاه ها سوخت نفت گاز را جایگزین 
مصرف گاز می کنند.وی ادامه داد: فصل سرما، زمان تعمیرات دوره ای و اساسی 
نیروگاه های حرارتی است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تعمیرات نیروگاه ها تا 
قبل از پیک تابستان ۱۴۰۱ به اتمام می رسد و هم اکنون نیز ۱۵ درصد از برنامه 
تعمیرات، جلو هستیم.رجبی مشهدی در خصوص زمستان پیش رو اذعان داشت: 
اگــر مردم در بخش خانگی ۲۰ درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنند، حتما 
گاز نیروگاه ها تأمین خواهد شد.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در 
خصوص قبوض برق تابستان امسال گفت: مبلغ قبض برق ۸۵ درصد از مشترکان 
به دلیل رعایت الگوی مصرف، کمتر از ۳۰ هزار تومان در ماه بوده، ۱۳ درصد از 
مشترکان با مصرف تا دو برابر الگو، قبضی بین ۳۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان 
پرداخت کردند و تنها ۲ درصد از مشترکان که بسیار پرمصرف بودند بیش از ۲ 
برابر الگوی منطقه خود برق مصرف کرده اند که قبض این دسته از مشترکان به 
صورت نرخ آزاد برق محاسبه شد چرا که به مصارف باالی دو برابر الگوی مصرف، 

یارانه برق تعلق نمی گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز گیالن: 
افزایش ۲۹ درصدی مصرف گاز مشترکین 

خانگی گیالن
گیالن_محمدپور ؛ مدیر عامل شرکت گاز گیالن گفت: در مهر ماه امسال مصرف 
گاز در میان مشــترکان خانگی گیالن ۲۹ درصد افزایش یافته است.به گزارش  
روابط عمومی گاز گیالن - حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با 
اشاره به اینکه امسال شاهد فرا رسیدن سرمای زودرس در استان گیالن بودیم، 
گفت: با توجه به این شرایط تنها در مهر ماه امسال مصرف گاز در میان مشترکان 
خانگی گیالن ۲۹ درصد افزایش یافته اســت.وی با بیان اینکه در نیمه نخست 
آبان ماه امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱۵ درصدی 
مصرف گاز هستیم، اظهار داشت: با توجه به این شرایط، نیازمند مدیریت مصرف 
در استان گیالن هستیم.مدیر عامل شرکت گاز گیالن با اشاره به اینکه از ابتدای 
امســال تاکنون ۴.۴ میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف شده است، افزود: 
بالغ بر ۵۰ درصد از این میزان متعلق به نیروگاه های گیالن بوده است.حســین 
اکبر در ادامه با تأکید بر اینکه تالش می کنیم تا در زمستان امسال شاهد قطعی 
نباشــیم، گفت: خط قرمز ما قطعی گاز در مشترکان خانگی است و همه تالش 

خود را برای پایداری جریان گاز در استان انجام می دهیم.

 تقدیر از عملکرد شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه چالوس  

امام جمعه شهرستان نوشهر، فرماندار شهرستان چالوس وهمچنین فرمانده حوزه 
بسیج اداری وکارگری شهرستان طی بازدید از تاسیسات عملیات انبار نفت منطقه 
در راستای رفع اختالل و فعال سازی سریع جایگاهها از عملکرد موفق و به موقع  

مدیر منطقه و همکاران ایشان تقدیر کردند.حجت االسالم والمسلمین مشایخ 
امام جمعه شهرستان نوشهر وسید رسول حسینی فرماندار چالوس وهمچنین 
سرهنگ پاسدار اسماعیلی فرمانده حوزه بســیج اداری وکارگری شهرستان با 
هیئت همراه صبح روز یکشــنبه مورخ ۱۶ آبان۱۴۰۰ در بازدید از شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی چالوس روند سوخت رسانی بعداز اختالل پیش آمده 
در بخشی از سامانه هوشمند سوخت را مثبت ارزیابی کرد و فعال سازی مجدد 
جایگاه های سوخت درکوتاه ترین  زمان ممکن را حاصل تالش نیروهای انقالبی 
وجهادی شرکت ملی پخش فرآورد ه های نفتی غرب استان مازندران بیان نمود.

۴ میدان نفتی کمتر 
شناخته شده ایران با 
میلیاردها بشکه نفت

ایران مــی  تواند از ۴ میدان نفتــی اروند، دورود، 
منصوری و اناران، میلیاردها بشکه نفت تولید کند و 
برای تمام این نفت هم مشتری تضمین شده دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، 
ایران قبل  از برگزاری مذاکرات اتمی که قرار است 
قبل  از بیســتم مارس ۲۰۲۲ انجام شود، به دنبال 
افزایش تولید نفت خود است البته نه فقط از میادین 
نفتی بزرگ در غرب کارون و میادین مشــترک با 
عــراق، بلکه از میادین کمتر شناخته شــده ای که 
میلیاردها بشکه ذخایر نفتی دارند. مزایای بسیاری 
برای توســعه این میادین نفتــی وجود دارد، تمام 
نفت این میادین با توجه به قرارداد ۲۵ ساله ایران 
و چین، یک خریدار تضمین شــده در چین دارند.

یکی از این میادین نفتی اروند است. شرکت تولید 
نفت و گاز اروندان انتظــار دارد تولید نفت خام از 
این میدان تا ۲۰۲۵ به ۱٫۴ میلیون بشــکه در روز 
برسد. میدان نفتی اروند در پنجاه کیلومتری جنوب 
آبادان، حدود ۱ میلیارد بشــکه ذخایر نفتی در ۳ 
الیه  بــزرگ دارد. گرانش این ذخایر نفتی بین ۳۹ 
تا ۴۳ تخمین زده شده است. همچنین پیش بینی 
می شــود ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز و ۵۵ میلیون 
بشــکه میعانات گازی در این ذخایر وجود داشته 
باشند. البته مســائلی در مورد مالکیت بخش های 
مختلف این میدان نفتی توســط ایــران، عراق و 
کویت وجود دارد که طبق گفته منابع حل شــده 
است. شرکت ملی نفت ایران تخمین می زند تولید 
نفت خام از بخشــی از این میدان نفتی که متعلق 
به ایران است طی ۵ ســال به ۱٫۴ میلیون بشکه 
در روز می رســد و قابلیت ایــن را دارد که به یکی 
از بزرگ ترین میادین نفتی دنیا تبدیل شــود.یک 
میدان نفتی با ارزش دیگر برای ایران میدان دورود 
است که ذخایر نفتی آن ۷٫۶ میلیارد بشکه تخمین 
زده می شــود. به خاطر تعطیلــی این میدان نفتی 
طی جنگ هشت ســاله ایران با عراق، تنها حدود 
۱٫۶ میلیارد بشکه از نفت این منطقه برداشت شده 
اســت. بعد از جنگ، اولین تالش برای توسعه این 
میدان نفتــی در ۱۳۷۷ با حفــر ۴۲ چاه صورت 
گرفت. ۲ سال بعد ایران قراردادی با شرکت توتال 
فرانسه برای توسعه میدان دورود امضا کرد اما این 
پروژه متوقف شــد. طبق گفته وزارت نفت ایران با 
یک برنامه دقیق می توان یک میلیارد بشکه از نفت 
این میدان را به سرعت برداشت کرد و در بلندمدت 
آن را به ۲ میلیارد بشکه رساند.میدان نفتی دیگر 
میدان منصوری است که در ۶۰ کیلومتری جنوب 
اهواز و ۵۰  کیلومتری غرب بندر ماهشهر قرار دارد. 
ذخایر نفتی این میدان حداقل ۳.۳ میلیارد بشکه 
تخمین زده می شود.در زمان امضای قرارداد برجام 
در ۲۰۱۵ ، حدود ۹۹ درصد از طرح توســعه این 
میدان نفتی انجام شده بود. میدان نفتی دیگری که 
اهمیت زیادی برای ایران دارد میدان نفتی اناران در 
غرب کشور است که مورد توجه شرکت لوک اویل 
روسیه قرار دارد. روسیه قباًل حدود ۶۵ میلیون دالر 
برای توسعه این میدان نفتی درنظرگرفته بود اما با 

ازسرگیری تحریم ها علیه ایران عقب نشست.

معامله گران و شرکت های رصد کشتی می 
گویند واردات نفت ایران از ســوی چین در 
سه ماه گذشــته باالی نیم میلیون بشکه در 
روز مانده اســت، زیرا تخفیف مناسب آن به 
ریســک نقض تحریم های آمریکا می ارزد.به 
گزارش ایســنا به نقل از رویترز، چین خرید 
نفت ایران را امســال با وجــود ادامه تحریم 
های آمریکا ادامه داده است.دولت جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا در شرایطی که به دنبال 
مذاکرات هســته ای اســت، تاکنون تصمیم 
گرفته است تحریم ها علیه افراد و شرکت های 
چینی را اجرایی نکند.پس از افت واردات در 
ژوئن و ژوییه از رکــورد باالیی که در ماه مه 
مشــاهده شد که به دلیل محدودیت سهمیه 
پاالیشــگاه های خصوصی  بود،  واردات  های 
چین با صدور ســهمیه های واردات جدید از 
ســوی دولت، بار دیگر از خرید نفت ارزان تر 
ایران اســتقبال کردند.اِما لی، تحلیلگر بازار 
چین شــرکت رصد نفتکش ورتکســا اظهار 
کرد: تخفیف چشــمگیر نفت ایران و سهمیه 
واردات جدید، تقاضا از ســوی پاالیشگاه های 
خصوصی چین را تقویت کرده است. حاشیه 

سود پاالیش قوی هم از این روند حمایت می 
کند.صادرات نفت ایران که اکنون حدود ۱.۳ 
میلیارد دالر در ماه ارزش دارد و عمده آن به 
چین می رود، منبع درآمد مهمی برای تهران 
است. ایران و قدرت های جهانی قرار است در 
۲۹ نوامبر مذاکرات هسته ای را از سربگیرند 
تا توافق هســته ای را احیا کنند که زمینه را 
برای رفع تحریم های آمریکا علیه فروش نفت 
ایران هموار می کند.طبق آمار شرکت ورتکسا 
آنالیتیکس، واردات نفت ایران به چین در اوت 
به ۶۶۰ هزار بشــکه در روز و در سپتامبر به 
۵۴۵ هزار بشــکه در روز رسید اما در اکتبر 
به ۴۷۰ هزار بشــکه در روز کاهش یافت.این 
آمار نشان می دهد میانگین واردات سه ماهه 
۵۶۰ هزار بشکه در روز بود که باالتر از ۴۷۸ 
هزار بشــکه در روز در ماه های ژوئن و ژوییه 
بوده است. صادرات نفت ایران به چین در ماه 

مه به رکورد ۷۳۰ هزار بشــکه در روز صعود 
کرد در حالی که میانگین صادرات از ابتدای 
ســال تا پایان اکتبر، ۵۶۲ هزار بشکه در روز 
است.سایر شــرکت های رصدکننده نفتکش 
اعالم کردند آمار ارائه شــده از سوی ورتکسا 
برای مدت ســه ماه مشــابه برآورد آنهاست.

دانیل گربر، مدیرعامل شرکت پترولجستیک 
اظهار کرد: اگرچه این حجم نسبت به ابتدای 
سال کمتر بوده است اما اگر چین موفق شود 
افزایش اخیر ابتال بــه کووید را کنترل کند، 
با توجه به قیمت های باالتر نفت، دیسیپلین 
اوپــک در کنترل عرضــه و تخفیف هایی که 
بــرای خرید نفت ایران وجــود دارد، واردات 
باالتر نفت ایران تعجب آور نخواهد بود.طبق 
آمار گمرکی، چین از ابتدای سال ۲۰۲۱ نفت 
از ایران وارد نکرده اســت زیرا پاالیشگاه های 
دولتی به دلیل تحریم های آمریکا در حاشیه 

مانده اند.نفت ایران که حدود شــش درصد 
از واردات نفــت چین را تشــکیل می دهد، 
باعــث واردات کمتر از برزیــل و غرب آفریقا 
شده اســت.به گفته معامله گران، نفت ایران 
آخرین بار چهار تا پنــج دالر ارزان تر از نفت 
برنت و حدود شــش تا هفت دالر ارزان تر از 
قیمت پایه نفت خاورمیانه بود. رضایت پکن از 
این معامالت هم به معامله گران و خریداران 
برای خرید نفت ایران جسارت بخشیده است.

وزارت خارجــه چین ماه گذشــته به رویترز 
گفته بود معامالت تجاری میان چین و ایران 
باید محترم شمرده شود. چین از آمریکا می 
خواهد تحریم های یکجانبه نامشــروع را هر 
چه سریع تر حذف کند.یک مقام ارشد دولت 
آمریکا در سپتامبر به رویترز گفت: واشنگتن 
از خرید نفت ایران توسط چین مطلع است و 
دیپلماسی را به عنوان یک مسیر موثرتر برای 
رســیدگی به این نگرانی انتخاب کرده است.

این مقــام که مایل نبود نامش فاش شــود، 
گفــت: آمریکا پیش از ایــن تحریم ها را بکار 
بسته و اگر ضرورت داشته باشد، دوباره چنین 

خواهد کرد.

 چین خرید نفت ایران 
را افزایش داد

پیش بینی دولت آمریکا از مازاد عرضه 
نفت در سال آینده

دولت آمریکا پیش بینی کرد بازار جهانی نفت سال آینده دچار مازاد عرضه شده و 
قیمت ها اوایل سال ۲۰۲۱ کاهش پیدا می کنند.به گزارش ایسنا، افزایش عرضه 
از سوی کشورهای اوپک و شرکت های آمریکایی در سال آینده نهایتا قیمت ها را 
پایین تر خواهد بود. اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش دورنمای انرژی کوتاه 
مدت که روز ســه شنبه منتشر شد، پیش بینی کرد قیمت پایه نفت آمریکا تا 
دسامبر به پایین ۸۰ دالر در هر بشکه کاهش پیدا کرده و تا پایان سال ۲۰۲۲ به 
۶۲ دالر افت می کند. میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت هم در سال ۲۰۲۲ به 
۷۲ دالر می رسد. قیمت بنزین در آمریکا تا فوریه به پایین سه دالر در هر گالن 
خواهد رسید.این آژانس پیش بینی کرد ذخایر جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ تحت 
تاثیر رشد تولید اوپک پالس و آمریکا و کندی رشد تقاضای جهانی برای نفت، 
افزایش پیدا می کنند.دولت بایدن برای مقابله با باال رفتن قیمت بنزین که اکنون 
در باالترین رکورد از سال ۲۰۱۴ قرار دارد، تحت فشار قرار دارد. اما این گزارش 
ممکن است استدالل ها برای برداشت از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا را تضعیف 
کند. این مســتقیم ترین اقدامی است که رییس جمهور آمریکا می تواند برای 
پایین بردن قیمت سوخت انجام دهد به خصوص پس از این که کشورهای اوپک 
پالس درخواســت وی برای افزایش سریع تر تولید را نادیده گرفتند.ذخایر نفت 
اســتراتژیک بیش از ۶۰۰ میلیون بشکه نفت در مخازن زیرزمینی در لوییزیانا و 
تگزاس برای مواقع اضطراری دارد. حجم فعلی به حدی  کافی است که جایگزین 
واردات نفت آمریکا از اوپک و متحدانش به مدت بیش از یک سال شود.اسپنسر 
وسکو، مدیر نفت خام در شرکت بلک دایاموند کامادیتیز گفت: هیچ دلیل واقعی 
برای برداشــت فوری از ذخایر استراتژیک وجود ندارد. پرسش بزرگتر در اینجا 
مربوط به تولید است. در حالی که تولیدکنندگان شیل آمریکا عرضه را محدود 
نگه داشــته اند، به نظر می رسد عرضه جهانی رو به بهبود است.انتظار می رود 
عرضه جهانی نفت در ســال ۲۰۲۲ به ۱۰۱.۴۲ میلیون بشکه در روز برسد در 
حالی که تقاضای جهانی ۱۰۰.۸۸ میلیون بشــکه در روز پیش بینی می شود.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، انتظار می رود تولید نفت آمریکا در ســال ۲۰۲۲ 
با بازگشــت شرکتهای حفاری، به ۱۱.۹ میلیون بشــکه در روز رشد کند. رشد 
حدود ۱۵ درصدی قیمت وست تگزاس اینترمدیت از ژوییه، بعضی از شرکت های 
تولیدکننده نفت شــیل را به افزایش تولید تشویق کرده است. هرچند دورنمای 
تولید نفت آمریکا افزایش تولید در سال آینده را نشان می دهد اما همچنان کمتر 

از رکورد تولیدی است که در سال ۲۰۱۹ داشت.

افزایش قیمت نفت در پی کاهش ذخایر آمریکا
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه در واکنش به کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته، به روند 
افزایشــی روز گذشته ادامه داد و باالتر رفت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۳۲ سنت معادل ۰.۴ درصد 
افزایش یافت و به ۸۵ دالر و ۱۰ ســنت در هر بشــکه رسید. نفت برنت روز سه شنبه ۱.۶ درصد افزایش یافته بود.

بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۹ ســنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۸۴ دالر و ۲۴ سنت در 
هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته ۲.۷ درصد افزایش داشت.هر دو شاخص روز سه شنبه تحت تاثیر 
کاهش سطح ذخایر جهانی نفت در چند ماه اخیر و آمار موسسه امریکن پترولیوم که شواهد محدود ماندن عرضه 
را تقویت کرد، در باالترین قیمت از ۲۶ اکتبر بسته شدند.طبق آمار موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت آمریکا در 
هفته منتهی به پنجم نوامبر، به میزان ۲.۵ میلیون بشکه کاهش یافت و برآورد تحلیلگران از رشد ۲.۱ میلیون بشکه 
ای ذخایر را به چالش کشید.آوتار ساندو، مدیر ارشد کاالها در شرکت فیلیپ فیوچرز سنگاپور با اشاره به توافق اخیر 
کشورهای اوپک پالس برای افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در دسامبر، اظهار کرد: با پایبندی اوپک 
به توافق قبلی، عرضه محدود مانده است. سفرهای هوایی رو به رشد هم از تقاضا برای نفت پشتیبانی کرده است.بازار 
منتظر انتشار آمار هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا در روز جاری است تا 

ببیند آیا آمار این سازمان کاهش ذخایر را تایید می کنند.

هشدار عربستان درباره کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت
مدیرعامل آرامکوی ســعودی اعالم کرد با بازگشت تقاضا برای سوخت جت به سطح پیش از بحران کرونا، جهان با 
کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت در سال آینده روبرو می شود.به گزارش ایسنا، امین ناصر در مجمع مدیریت جهانی 
نیک کی گفت: ظرفیت مازاد تولید صنعت نفت که در حال حاضر ســه تا چهار میلیون بشــکه در روز است، اندکی 
راحتی خیال برای بازار ایجاد می کند اما نگرانی من این اســت که ظرفیت مذکور ممکن اســت کاهش پیدا کند 
به خصوص ســال آینده که انتظار می رود تقاضا رشد بیشــتری پیدا کند.مدیرعامل بزرگترین شرکت صادرکننده 
نفت جهان گفت: افزایش پیش بینی شــده تقاضا برای سوخت جت که همچنان ضعیفتر از روند بهبود تقاضا برای 
ســوختهای دیگر است، همه ظرفیت مازاد تولید را حذف خواهد کرد. ظرفیت مازاد تولید اندک در بحبوحه کمبود 
ســرمایه گذاری در نفت و گاز باید مایه نگرانی عظیم برای بازار باشد. ناصر اظهار کرد: توسعه ظرفیت در صنعت ما 
حدود پنج تا هفت سال زمان می برد و سرمایه گذاری کافی در جهان برای افزایش ظرفیت وجود ندارد و این مایه 
نگرانی عظیمی اســت.این مقام ارشــد آرامکو برنامه این شرکت برای افزایش ظرفیت تولید از ۱۲ میلیون بشکه در 
روز به ۱۳ میلیون بشــکه تا ســال ۲۰۲۷ را تایید و تاکید کرد که تقاضا برای نفت و گاز در دهه های آینده مطلوب 
خواهد ماند.ناصر گفت: انرژی تجدیدپذیر هنوز نمی تواند نیازهای انرژی جهان را تامین کند. وی این دیدگاه آرامکو 
که تقاضای جهانی برای نفت تا اوایل سال آینده از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز عبور خواهد کرد را مجددا تکرار 
کرد.بر اساس گزارش اویل پرایس، وی اواخر ماه گذشته گفته بود ظرفیت تولید نفت در سطح جهانی رو به کاهش 
گذاشته و سرمایه گذاریهای بیشتری در تولید جدید به فوریت نیاز است. امین ناصر در مصاحبه با بلومبرگ اظهار 
کرد: این مسئله مایه نگرانی عظیمی است. اگر فعالیت صنعت هواپیمایی سال آینده اوج بگیرد، ظرفیت تولید مازاد 

مصرف خواهد شد. اکنون به وضعیتی رسیده ایم که عرضه محدود شده و آنچه از ظرفیت مازاد باقی مانده است.
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گزیده خبر تغییر مرجع در جاده قیمت گذاری خودرو

افزایش قیمت ها در بازار راکد خودرو
روز گذشته پس از ماه ها جدال بین بازیگران صنعت خودرو، 
قیمت های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شــورای رقابت 
از ســوی دو خودروســاز بزرگ کشور اعالم شــد.به گزارش 
خبرنگار مهر، باالخره روز گذشــته پــس از ماه ها جدال بین 
خودروسازان، ســازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، 
قیمت های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شــورای رقابت 
از ســوی دو خودروساز بزرگ کشور اعالم شد.البته این اقدام 
خودروسازان با واکنش شــورای رقابت مواجه شد؛ این شورا 
دیروز در اطالعیه ای اعالم کرد که »خودروسازان همچنان باید 
خودروهای مورد تعهد را بر اســاس جدول و زمانبندی تعهد 
شــده و با قیمت های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران 
دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل 
تنظیمی مصوب شــورای رقابت در نیمه اول ســال ۱۴۰۰ را 

رعایت کنند.«

شورای رقابت دور زده شد
شورای رقابت که بهمن ۹۱ با تصمیم دولت به قیمت گذاری 
خودروهــای داخلی ورود کرد، پیش تر نیــز یکبار با تصمیم 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش 
ســلب اختیار شد، اما پس از حدود ۱۹ ماه بازگشت و اختیار 
تعیین قیمت را به دســت گرفت و حاال نیز مجدد، این شورا 
)در ۲۸ مهر ماه( بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.

نگاهی به اظهارات مسئوالن وزارت صمت این گونه القا می کند 
که این وزارتخانه از همان شروع به کار دولت جدید، به دنبال 
حذف شــورای رقابت از گردونه قیمت گــذاری خودرو بوده 
است؛ در همین راســتا می توان به مصاحبه محسن صالحی 
نیا رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
با مهر اشاره کرد که گفته بود »وزارت صمت از بانک مرکزی 
خواســته تا تورم بخشــی خودرو را اعالم کند که در همین 
رابطه نیــز قیمت جدید خودروهای داخلــی به زودی اعالم 
خواهد شد.«در ادامه این اظهارات نیز باید به مصاحبه سهیل 
معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با مهر 
اشــاره کرد که گفته بود »خودروساز نباید با زیان تولید کند 
از ایــن رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند 
تداوم یابد. البته این مســاله به معنای رفتن به حاشــیه بازار 
نیســت.«در کنار مســئوالن وزارت صمت، اخیراً نیز مجید 
عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ای به وزیر 
صمت، سیاست قیمت گذاری صنعت خودرو را زمینه ساز ضرر 
و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل تعطیلی 
این صنعت در کشــور خواند.عالوه بر اینها، با گذشت بیش از 
یک ماه از پایان دوره ریاست رضا شیوا بر شورای رقابت، وزارت 
اقتصاد هنوز اقدامی در خصوص انتصاب اعضا و رئیس جدید 
شورای رقابت نکرده اســت. تا وقتی اعضا و رئیس جدیدش 
مشخص نشوند، امکان تصمیم گیری در حوزه قیمت خودرو و 

دیگر حوزه های تحت پوشش خود را ندارد.

بازار خودرو دیگر انحصاری نیست؟
اگرچه طبق اعتقاد بســیاری از کارشناســان، قیمت گذاری 
دســتوری به هیچ وجه قابل دفاع نیست و خبرگزاری مهر در 
گزارش های متعددی به تبعات این سیاســت پرداخته است 
و حتی صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه خودروســازان 
نشان می دهد سه خودروســاز بزرگ کشور در مجموع زیان 
تولیدی حــدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومــان را در کارنامه 
خود به ثبت رســاندند؛ اما نکته ای کــه در رویداد اخیر مورد 
غفلت واقع شده این است که به دلیل انحصاری بودن صنعت 
خودرو، شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم گر پا به عرصه 

قیمت گذاری این محصول گذاشــته بود؛ رضا شــیوا رئیس 
سابق شــورای رقابت در این رابطه گفته بود »بازار خودرو در 
کشــورهای خارجی رقابتی اســت از این رو شورایی در آنجا 
دخالت نمی کند اما این قضیه در کشور ما صدق نمی کند. بازار 
خودرو در اختیار انحصارگرایان اســت و شورای رقابت برای 
حفظ نفع خریدار وارد میدان شــده است. شورای رقابت هر 
بازار انحصاری را ببیند وارد می شود.«حال با توجه به اینکه روز 
گذشته بدون نظرخواهی از شورای رقابت، قیمت های جدید 
خودرو رأساً توسط خودروســازان اعالم شد، به نظر می رسد 
سازوکارها برای خروج نام خودرو از فهرست کاالهای انحصاری 
در دســتور کار قرار گرفته است.منتهی باید توجه داشت که 
واردات خودرو هنوز آزاد نشــده و نحوه عرضه خودرو به بازار 
نیز مناسب نیســت، از این رو نمی توان گفت که بازار خودرو 
از انحصار خارج شــده اســت؛ البته وزیر صمت اخیراً خبر از 
عرضه بیشــتر خودرو به بازار از هفته های آتی داده است، اما 
این سیاســت هنوز اجرایی نشده و بازار خودرو، تشنه تزریق 
محصوالت جدید اســت.البته باید اشاره کرد که روز گذشته 
عالوه بر اعالم قیمت های جدید، خبر آمد که با تصمیم کمیته 
خودرو امکان فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده در سایپا 
و ایران خودرو فراهم شده است و با این تصمیم برندگان قرعه 
کشی که تا پیش از این امکان فروش محصوالت خود تا یک 
سال نداشتند، می توانند نسبت به فروش خودروهای خود در 
بازار اقدام کنند. این اقدام می تواند تا حدی از بار روانی منفی 
بکاهد و خودروهای دپو شده را روانه بازار کند، اما باید توجه 
داشت که این اقدام هم نمی تواند تلقی ای برای خروج خودرو 
از بازار انحصاری باشــد.بنابراین الزم اســت سیاست گذاری، 
صریحاً در مورد وضعیت انحصار یا غیرانحصاری بودن صنعت 

و بازار خودروی کشور اعالم نظر کند.

وزارت صمــت عهده دار قیمت گذاری خودرو شــده 
است؟

از ســویی دیگر با توجه به اینکه وزارت صمــت از دوره آغاز 
وزارت فاطمی امین، همواره بر افزایش تولیدات تاکید کرده و 
حتی وزیر خبر از افزایش تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه تا 
۱۴۰۴ داده و از طرف دیگر بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام 
شده خودرو در کارخانه تاکید کرده است، به نظر می رسد این 
وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان و برای دستیابی 
به اهداف پیش بینی شده، رأســاً عهده دار نظارت بر قیمت 
گذاری خودرو شده است. سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع 

حمــل و نقل وزارت صمت به مهر گفتــه بود »تولید خودرو 
امســال به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه می رسد و 
هدفی که برای ســال آینده برای خودروسازان در نظر گرفته 
شــده اســت تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دســتگاه است. 
البتــه در حال حاضر هم امکان افزایــش تولید خودرو وجود 
دارد اما به دلیل اینکه برخی از محصوالت زیان ده هســتند، 
خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند.«همچنین مهدی 
صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت عنوان کرده بود 
که چطور می توان از خودروسازی زیان ده توقع اصالح ساختار 
و توسعه داشت. این گفته وی را می توان به نوعی نشان دهنده 
این موضوع دانست که وزارت صمت برای پیش بردن اهداف 
بزرگش در خودروســازی، نیاز دارد تا افســار قیمت را نیز به 
عنوان یک عامل بســیار مهم در دستیابی به این هدف ها، در 

دست داشته باشد.

افزایش قیمت ها در بازار راکد خودرو
تهران- ایرنا- بازار خودرو با وجود تداوم رکود و فقدان خریدار 
با افزایش قیمت  مواجه شده به طوری که بررسی بازار خودروی 
پایتخت حاکی از رشد پنج تا ۱۰ میلیون تومان تومانی قیمت 
خودروهای داخلی در روزهای اخیر است.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، به گفته کارشناسان این افزایش قیمت ها نه به 
دلیل افزایش تقاضا در بازار، بلکه ناشی از محدودیت های عرضه 
از ســوی خودروسازان است.با این حال به تازگی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جریان افتتاح شــانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو گفت که »از هفته 
آینده روزانه ۷۰۰ دستگاه خودرو به تولید خودروسازان بزرگ 
کشور افزوده می شود« و این مساله می تواند بر کاهش قیمت ها 

و بازگشت آن به روال هفته های گذشته تاثیرگذار باشد.
»ســعید موتمنی« رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
پایتخــت در ایــن زمینــه به ایرنــا گفت: اکنــون تقاضای 
سرمایه گذاری برای خرید خودرو فروکش کرده، بر این اساس 
در صورتی که تولید و عرضه از ســوی خودروسازان افزایش 
یابد، کاهش قیمت ها در بازار را به دنبال خواهد داشــت.وی 
با اشــاره به اقدام اخیر ایران خودرو و ســایپا در ممکن شدن 
فّک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده مربوط به برنامه های 
قرعه کشی، بیان داشــت: این اقدام می تواند با افزایش عرضه 
خودروها از ســوی مردم، به کاهش قیمت ها بیانجامد.دیروز 
در فضای مجازی و ســایت های خودرویی، در گروه صنعتی 
ایران خودرو، هر دســتگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ 

میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۳۰۵ میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ صندوق دار ۲۹۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده دســتی 
۳۳۰ میلیون تومان، پــژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک ۴۶۶ میلیون 
تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس )مدل ۹۹( ۲۴۵ میلیون تومان، 
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس )مــدل ۱۴۰۰( ۲۵۰ میلیون تومان، 
ســمند ال ایکس ۲۵۰ میلیون تومان، پژو پارس ســاده بین 
۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان، دنا ســاده ۳۴۷ میلیون تومان، 
دنا پالس دنده ای ۳۸۴ میلیون تومان، دنا پالس توربو شــارژ 
اتوماتیک ۴۷۴ میلیون تومان، و تارا دنده ای بین ۴۱۰ تا ۴۳۰ 

میلیون تومان قیمت خورد.
همچنین در گروه سایپا هر دســتگاه پراید ۱۱۱ )مدل ۹۹( 
۱۶۵ میلیــون تومان، تیبا صنــدوق دار ۱۴۹ میلیون تومان، 
تیبا ۲ حدود ۱۶۸ میلیون تومان، ساینا ۱۶۲ میلیون تومان، 
کوئیک ساده ۱۷۲ میلیون تومان، کوئیک آر )دو رنگ( ۱۷۹ 
میلیون تومان و هر دستگاه شاهین بین ۳۳۰ تا ۳۵۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.

افزایش قیمت کارخانه ای سایپا
اعالم این قیمت ها در روز جاری در شــرایطی است که سایپا 
از روز گذشــته )سه شنبه( قیمت کارخانه ای محصوالت خود 

را بین ۱۵ تا بیش از ۴۹ میلیون تومان افزایش داده است.
برپایــه این گزارش، ســایپا در دعوتنامه هــای تکمیل وجه 
مشــتریان خود با موعد آبان ماه ۱۴۰۰ بــا لحاظ نرخ تورم 
بخشی اعالم شده از بانک مرکزی قیمت ۱۱۶ میلیون و ۲۸۲ 
هزار تومانی برای تیبا صندوق دار رینگ فوالدی، ۱۲۰ میلیون 
و ۸۴۶ هزار و ۹۰۰ تومانی برای ساینا معمولی رینگ فوالدی، 
۱۲۳ میلیــون و ۱۱۸ هزار و ۳۰۰ تومانی برای تیبا ۲ رینگ 
فوالدی و ۱۶۴ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۹۰۰ تومانی برای ساینا 
اس در نظر گرفته اســت.بر این اساس، خودروی کوئیک اس 
۱۷۸ میلیــون و ۷۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان، کوئیک با گیربکس 
معمولی )رینگ فوالدی( ۱۶۲ میلیــون و ۸۰۹ هزار و ۴۰۰ 
تومان، کوئیک آر بــا گیربکس معمولی ۱۷۲ میلیون و ۴۸۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان، شاهین ۳۴۱ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان و 
کوئیک پالس با گیربکس اتوماتیک ۲۶۵ میلیون و ۶۲۰ هزار 

و ۲۰۰ تومان ارزش گذاری شد.

رشد 5 درصدی قیمت خارجی ها
یک نمایشــگاه دار خودروهای خارجی در مرکز تهران نیز به 
ایرنا گفت: با گران شدن خودروهای داخلی، شاهد تاثیرگذاری 
تدریجی آن روی خودروهای خارجی هســتیم و فقط در یک 
هفته اخیر رشد متوسط پنج درصدی قیمت ها را شاهد بودیم.

وی افزود:  به عنوان نمونه قیمت ســوناتا هیبرید مدل ۲۰۱۸ 
صفر کیلومتر در یک هفته اخیر از ۱.۸ میلیارد به ۱.۹ میلیارد 
تومان افزایش داشته است.این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: 
رکود نسبی در بازار حاکم است، با این حال با افزایش قیمت ها 
شاهد عقب نشینی فروشــندگان از فروش هستیم.برپایه این 
گزارش، دیروز در دســته مونتاژی ها هر دستگاه هایما اس۷ 
حدود ۷۹۰ میلیون تومان، جک اس۳ نزدیک به ۵۲۵ میلیون 
تومان، جــک اس۵ حدود ۷۴۹ میلیون تومان، چری تیگو ۷ 
)مــدل ۹۹( ۹۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ )مدل ۹۹( ۹۵۵ 
میلیون تومان و سیتروئن سی۳ )مدل۹۸( بین ۹۴۵ تا ۹۶۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری شــد.در دسته خارجی ها نیز هر 
دستگاه ســانتافه )مدل ۲۰۱۷( ۲.۱ میلیارد تومان، فولکس 
تیگوان )مدل ۲۰۱۸( ۲.۹ میلیارد تومان، رنو تالیسمان )مدل 
۲۰۱۸( بیــن ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومــان و رنو کولئوس )مدل 

۲۰۱۸( ۲.۳ میلیارد تومان ارزش گذاری شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو از سرمایه گذاری شرکتهای پیشران در تامین 
زیرساخت ها در گفتگو با دنیای معدن خبر داد:

سرمایه گذاری فوالدی ها برای احداث 
10هزار مگاوات نیروگاه

صنعت فوالد یک صنعت انرژی بر در کشــور است که به طور معمول در فصل  
زمســتان به دلیل اولویت تامین گاز بــرای بخش خانگی با کمبود گاز مواجه 
می شــود.رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفتگو با »دنیای معدن« درباره رفع 
موانع زیرســاختی تولید صنعت فوالد با بیان این مطلب گفت: وزارت صمت 
و ایمیــدرو در حــال رایزنی با ارگان های ذیربط به ویژه وزارت نفت اســت تا 
در زمســتان، صنعت فوالد کمترین مشکل را در رابطه با تامین گاز واحدهای 
تولیدی خود داشته باشــند.وجیه اهلل جعفری افزود: چالش تامین زیرساخت 
ماننــد آب، برق، گاز و حمل و نقل شــامل جاده و ریل برای صنایع مادر یک 
چالش جدی اســت اما در سالهای گذشــته صنعت فوالد توانسته در تامین 
بخشــی از این زیرساخت ها مانند تامین آب به خود و بخش های دیگر کمک 
کند.معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: تامین پایدار مواد اولیه از 
چالش ها و موانع اصلی در تولید صنعت فوالد است و قطع برق و گاز در فصول 
مختلف مشکالت جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد می کند.وی تصریح کرد: 
در فصل زمســتان، گاز مورد نیاز برخی واحدها که در مناطق سردسیر کشور 
هستند قطع می شود و تولید را دچار وقفه می کند. در فصل تابستان نیز برخی 

واحدها که در مناطق گرمسیر هستند با قطعی برق مواجه می شوند. 

معاون برنامه ریزی جامع تولید سایپا:
افزایش تولید خودرو در سایپا کلید خورد

معاون برنامه ریزی جامع تولید ســایپا  گفت: در راستای برنامه وزارت صمت و 
تاکید مدیریت ارشد گروه سایپا در راستای رشد تولید و عرضه خودرو به بازار، 
افزایش تولید خودرو در ســایپا به اجرا درآمده و بر اساس برنامه تولید تدوین 
شــده،تیراژ روزانه محصوالت سایپا ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت.به گزارش 
ســایپانیوز مسعود پروین افزود: در دو ماه اخیر، برنامه تولید محصوالت سایپا 
همه روزه و حتي روزهاي پایاني هفته برقرار بوده که با افزوده شدن آمار مربوط 
به تکمیل خودروهاي داراي کســري قطعه و تحویل خودروهاي مشتریان، در 
روزهاي آینده تحولي محسوس را در زمینه عرضه خودرو به بازار شاهد خواهیم 
بود.وي با اشــاره به هماهنگي هاي صورت گرفته با شرکت هاي زنجیره تأمین 
و شبکه قطعه ســازي، تصریح کرد: در زمینه افزایش تولید محصوالت سایپا، 
هماهنگي هاي الزم صورت گرفته تا برنامه مدنظر گروه خودروسازي سایپا طي 

روزهاي آینده وارد فاز اجرایي خود شود.

تولید روزانه کارخانه آهن اسفنجی چادرملو 
از مرز 5208 تن  عبور کرد

مدیــر کارخانجات احیا و فوالد چادرملو با اعالم این خبر گفت: با همت کلیه 
همکاران ســخت کوش فنی و ستادی و ارکان بهره برداری  کارخانجات فوالد 
و احیا چادرملو و بدلیل تداوم تولید و مصرف پیوسته هات شارژ و  اجرا پروژه 
های تکمیل زیرســاخت ها  ، مجموع تولید روزانه آهن اســفنجی سرد و گرم  
کارخانه احیا مستقیم مگا مدول چادرملو با متوسط  متالیزاسیون ۹۳.۹ از مرز 
۵۲۰۸ تــن  در روز عبور کــرد و گامی دیگر در جهت  افزایش ظرفیت تولید 

ساالنه این واحد فوالدی برداشته شد.

 جذب 900 میلیون دالر سرمایه گذاری
در منطقه ویژه خلیج فارس

منطقه ویژه خلیج فارس در ۶ ماه نخست سال جاری شاهد انعقاد ۱۲ قرارداد 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ارزش  ۹۰۰ میلیون دالر بوده است.به 
گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، 
»حســن خلج طهرانی« ضمن اشــاره به انعقاد ۱۲ قرارداد کالن در شش ماه 
نخست سال جاری، این اقدامات را گامی بزرگ در راستای ایجاد رونق بیشتر 
اقتصادی در این منطقه اقتصادی قلمداد کرد و افزود: این قراردادها در حوزه ی 
تولید و بسته بندی قیر، تولید شمش سرب و روی، حالل های شیمیایی، تولید 
اســید فسفریک، ورق فوالد، بازیافت و خردایش سرباره، بازیافت مواد آهنی و 
تولید شــمش فوالدی، سیلیکون متال، ســولفورزدایی از نفت کوره ، بازیافت 
سرباره و طرح توسعه در یکی از صنایع فوالدی است.وی نوع اکثر این قراردادها 
را اجاره به شرط تملیک و اراضی اختصاصی به پروژه های مذکور را بالغ بر ۱۶۰ 
هکتار عنوان کرد و افزود: در مجموع این ۱۲ قرارداد بیش از۹۰۰ میلیون دالر 
ســرمایه در ۶ ماهه ی نخست سال جاری جذب شده است و امیدواریم شاهد 
این روند درخشان در ادامه سال نیز باشیم و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 

بتواند باعث ایجاد رونق بیشتر در کشور به ویژه منطقه جنوب شود.

روبان چینی و آغاز رسمی چهاردهمین 
نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و 

منسوجات اصفهان
این مراســم با حضور رئیس خانــه صنعت، معدن و 
تجارت ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، 
رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان، 
مدیرکل گمرک استان، روسای انجمن ها و تشکل های 
تخصصی صنعت نساجی و فعاالن اقتصادی این حوزه 

برگزار شد.مهندس سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در 
این مراســم گفت: مهندس یارمحمدیان مدیرعامل نمایشگاه اصفهان و تیم 
اجرایی این مجموعه توانســتند با تالش، پشتکار و همراهی مسوالن استانی 
و شــهری بنای ماندگاری را برای شــهر و اســتان اصفهان به یادگار بگذارند.

دکتر ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز از 
راه اندازی شــهرک تخصصی پوشاک به عنوان نخستین شهرک تخصصی این 
حوزه در اصفهان خبر داد و تاکید کرد: اســتان اصفهان قطب صنعت نساجی 
ایران است.مهندس شاه کرمی رئیس انجمن کارفرمایان صنعت نساجی استان 
اصفهان نیز تصریح کرد: در اســتان اصفهان بیش از دو هزار واحد صنعتی در 
حوزه صنعت نســاجی فعالیت دارند که بیش از پنجاه هزار اشــتغال را برای 
مــردم فراهم کرده اند. در حال حاضر زمینی برای احداث شــهرک صنعتی با 
محوریت تولید پوشاک در اختیار داریم که می تواند پس از راه اندازی، اشتغال 
قابل توجهی را برای اســتان اصفهان فراهــم کند.مهندس علی یارمحمدیان، 
مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز گفت: صنعت 
نســاجی به عنوان صنعت سازگار با محیط زیست شناخته می شود و می تواند 

زمینه اشتغال زایی بسیاری را ایجاد کند.

معاون وزیر صنعت خبر داد:
رشد 11 درصدی تولید صنعت لوازم خانگی 

بزرگ در نیمه نخست 1۴00
 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن از رشــد ۱۱ درصدی در تولید صنعت 
لوازم خانگی بزرگ در ســال جاری خبرداد و گفت: خودباوری و خوداتکایی در 
صنعت لوازم خانگی شکل گرفته است.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، »مهدی صادقی نیارکی« در نشست بررسی و تبادل نظر درباره مسائل 
روز صنعــت لوازم خانگی افزود: صنعت لوازم خانگی در ســال ۹۶ نزدیک به ۱۱ 
میلیون دســتگاه تولید داشت که عمده آنها تحت لیسانس برندهای خارجی در 
کشور تولید می شد که پس از اعمال تحریم ها این رقم به هشت میلیون دستگاه 
در سال ۹۷ کاهش پیدا کرد.وی با اشاره به تکیه بر توان داخلی و توسعه ظرفیت 
برندهای ملی، گفت: در ســال های قبل خودباوری و نگاه به ظرفیت های درون 
تقویت و توان فنی مهندســی بازپروری شــد و در سال ۹۹ عدد تولید ما به ۱۵ 
میلیون دســتگاه در سال رسید.صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: امسال نیز تولید 
۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی برنامه ریزی شده است و رصد 
وضعیت تولید لوازم خانگی بزرگ در نیمه نخست امسال رشد حدود ۱۱ درصدی 
را نشــان می دهد.وی بیان داشت: همچنین شاهد افزایش سرمایه گذاری در این 
بخش از ســوی بنگاه های فعال هستیم.معاون امور صنایع وزارت صنعت تاکید 
کرد: الزم اســت نیازهای بازار برآورده و حقوق مصرف کنندگان از نظر قیمت و 
کیفیت از سوی تولیدکنندگان این بخش بیش از پیش رعایت شود.وی  گفت: 
ســرمایه گذاری های زیادی در این حوزه در دو سال گذشته هم در حوزه تولید 
و هم در حوزه توســعه و تعمیق ساخت داخل قطعات و مجموعه ها اتفاق افتاده 
که اقدام بسیار اقدام مبارکی است و باید تداوم یابد.به گزارش ایرنا، بررسی آمار 
عملکرد تولیدکنندگان لوازم خانگی در بخش لوازم خانگی بزرگ از ابتدای امسال 
تا پایان شهریورماه حاکی از رشد تولید ماشین لباس شویی و یخچال و فریزر و 
افت تولید تلویزیون در هم سنجی با پارسال است.در حالی که در ۶ ماهه ابتدایی 
سال گذشته ۴۹۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه ماشین لباس شویی در کشور تولید شده 
بود، این آمار در سال جاری با رشد ۳۵.۱ درصدی به ۶۶۸ هزار و  ۹۰۰ دستگاه 
رســید.در بخش یخچال و فریزر نیز رشد را شــاهد بودیم، به طوری که مطابق 
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۵۰۰ دســتگاه 
از آنها تولید شــد که ۱۰ درصد بیش از تولید مدت مشــابه سال گذشته )۹۷۲ 

هزار و ۹۰۰ دستگاه(  است.

در حاشیه شانزدهمین نمایشــگاه قطعات و مجموعه 
های خودرو که در محل نمایشــگاه بین المللی تهران 
در حال برگزاری است شرکت صنایع تولیدی کروز به 
عنوان بزرگترین و قطعه ســاز کشور با موضوع »تحقق 
داخلی ســازی قطعات های تک” نشست خبری را با 
اصحاب رسانه صورت داد.در این نشست خبری بهروز 
حبیبی عضو هیات مدیره علی یوســفی مدیر فروش 
محمدرضا دهقان مدیر مرکز تحقیق و نوآوری حسین 
انصاری مدیر گــروه قوای محرکه حمید صالحی مدیر 
برنامه ریزی بابک شریفی مدیر گروه نشانگرها و مالتی 
مدیا شرکت صنایع تولیدی کروز به سواالت خبرنگاران 
پاسخ دادند بهروز حبیبی در این نشست خبری گفت 
: هدف ما از ورود به صنعت قطعه ســازی، نیاز کشــور 
به این بخش مهم بود. ما در ۴۰ ســال گذشته همواره 
به کارآفرینی و همچنیــن نوآوری در تولید و نیز بهره 
گیری از تکنولوژی روز دنیا پرداخته ایم. وی با تاکید بر 
اینکه ارائه و تولید یک محصول با کیفیت نیاز به دانش 
روز، تجهیزات، مواد اولیه با کیفیت و مدیریت درســت 
دارد تصریح کرد: در حال حاضر شرکت صنایع تولیدی 
کروز ۱۳۰۰۰ نیرو داشته و به زودی ۴۰۰۰ نفر دیگر به 
خانواده بزرگ این مجموعه اضافه خواهند شد. حبیبی 
عضو هیئت مدیره کروز گفت : نهضتی را در سال های 
گذشته شــروع کردیم که سمت و سوی آن کمک به 
شــرکت هایی بود که توان تولیــد قطعات های تک را 
داشته اند. کمک به این شرکت ها با هدف ایجاد اشتغال، 
کار آفرینی و جلوگیری از خروج ارز از کشــور بود. وی 
با تاکید بر اینکه هدف کروز ایستادن در جایگاه نخست 
صنعت بزرگ قطعه سازی است اظهارداشت: عملکرد ما 
طی سال های گذشته بیانگر همین مهم است و بر این 
باور هستیم راه حل خروج از بحران اقتصادی کشور، کار 
وتالش روز افزون است. به باور حبیبی باید شرکت های 

بزرگ در بخش خصوصی ایجاد کنیم و با حمایت از آن، 
به تولید فناوری های نوین بپردازیم تا به این واسطه از 
خروج نخبگان جلوگیری کنیم. وی با اشــاره به اینکه 
توسعه پایدار از مسیر ایجاد اشتغال و استفاده از فناوری 
های نوین می گذرد تصریح کرد: در سال های گذشته 
با اســتفاده از متخصصین داخلی توانستیم بسیاری از 
قطعات را داخلی سازی و به روز رسانی کنیم و این مهم 
به رشد و توسعه گروه بهمن کمک شایانی کرده است. 
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر در شرایط 
بقا هســتیم و تالش می کنیم کــه در صنعت قطعه 
سازی زنده بمانیم.اگر شرایط برای صنعت خودروسازی 
و قطعه ســازی فراهم شود، از شــرایط بقا خارج و به 
شرایط آفرینش نزدیک خواهیم شد. حبیبی با انتقاد از 
اینکه قطعه سازان کشور در حال فقیر شدن هستند و 
باید برای حل این معضل فکر اساسی کرد. بیان داشت: 
یشنهاد می کنیم بخش های صنعتی کشور از ساختار 
دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شود. به بیان 
دیگر بر این باوریم دولت باید صنعت خودرو را رها کند 
و به دســت افراد متخصص بسپارد. عضو هیئت مدیره 
کروز با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص واردات 
خودرو در ازای صادرات قطعات ابراز داشت: در شرایط 
فعلی پتانسیل صادرات وجود دارد اما ساز و کار آن در 

کشور موجود نیست. البته اگر شرایط فراهم شود، کروز 
توانایی های الزم برای این مهم را خواهد داشت اما در 
حال حاضر این امکان وجود ندارد. حبیبی در پاســخ 
به ســوالی در خصوص موضوع فرسودگی ماشین آالت 
خطوط تولید این شــرکت گفت: با توجــه به نیاز به 
تکنولوژی روز که باید بر پایه دانش باشد، یک مجموعه 
۱۲۰ نفری از مهندســان و تکنسین های خبره در این 
حوزه برای ساخت و یا بازسازی و به روزرسانی ماشین 
آالت خطوط تولید در شــرکت مستقر هستند که این 
موضوع باعث جلوگیری از خروج میلیونی ارز از کشور 
شده اســت. وی با تاکید بر اینکه شرکت کروز یکی از 
پیشرفته ترین و به روزترین مجموعه های قطعه سازی 
از نظر تجهیزات و ماشین آالت ساخت در کشور است. 
اظهارداشت عی پرسنل این اســت که از به روز بودن 
ساخت قطعات حمایت کنند و همگام با تولیدکنندگان 
روز دنیا تولید قطعه بپردازند. عضو هیئت مدیره کروز 
در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حضور ارگان ها 
و سازمان های نظامی در صنعت قطعه سازی گفت: در 
کشور بیش از ۱۲۰۰ قطعه ساز داریم که توانمندسازی 
آنها می تواند کمک بزرگی به این صنعت کند.مهندسی 
خودرو کار پیچیده ای است و باید آن را به متخصصات 
آن واگذار کرد . حبیبی در ادامه بیان داشت: ضمن این 
که نمی شــود کسی کتاب موسیقی را بخواند و بگوید 
نوازنده خوبی است. زیرا نواختن یک ساز یک تخصص 
ویژه نیاز دارد. همچنین باید حمایت ها از صنعت خودرو 
به گونه ای باشد که صنعت خودرو از حالت بقاء خارج 
شود و به ســمت آفرینش حرکت کند. وی با اشاره به 
اینکه شرکت صنایع تولیدی کروز یک پایگاه تحقیقاتی 
در دانشگاه تهران راه اندازی کرده است، گفت: کانونی با 
هدف کارآفرینی و ایجاد اشتغال زایی برای ورود جوانان 

به این عرصه شکل گرفته است. 

هدف کروز ایستادن در جایگاه نخست صنعت بزرگ قطعه سازی است
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پاسخ وزارت اقتصاد به ابهامات انتشار اوراقگزیده خبر
وزارت امور اقتصــادی و دارایی در اطالعیه ای در واکنش به 
طــرح برخی مباحث در فضای عمومی مبنی بر »اثر انتشــار 
مبلغ قابل توجهی اوراق مالی اسالمی بر شاخص بازار سهام« 
اعالم کرد: از ابتدای مهرماه ســال جاری هیچ اوراقی از سوی 
دولت منتشــر و عرضه نشده اســت.به گزارش ایسنا، در این 
اطالعیه تاکید شــده است: آخرین عرضه اوراق دولت سی ام 
شــهریور ۱۴۰۰ برگزار شــده و از ابتدای مهرماه سال جاری 

اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده است.
بنا بر اطالعیه منتشــره از سوی وزارت اقتصاد، در هفت ماهه 
ســال جاری در ازای دریافت مبلغ ۴۴۱ هزار و ۴۸۱ میلیارد 
ریال بابت فروش شش ماهه اول سالجاری اوراق مالی اسالمی، 
مبلغ ۴۶۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال برای تسویه اصل و سود 
اوراق مذکور از ســوی خزانه داری کل کشــور پرداخت شده 
اســت.بنا بر این اطالعیه، در مجموع مبلــغ ۲۷ هزار و ۳۷۱ 
میلیارد ریال مازاد بر دریافتی برای تســویه اصل و سود اوراق 

پرداخت شده است.

متن کامل این اطالعیه به این شرح است:
۱- ظرفیــت پیش بینی شــده در بندهای ذیــل تبصره )۵( 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور برای تامین مالی دولت 
از محل انتشــار اوراق مالی اســالمی مبلغ ۱ میلیارد و ۳۲۵ 
میلیون ریال است که از رقم مذکور تا پایان شهریور ماه جمعاً 
مبلغ ۰۰۰ر۲۶۵ر۱ میلیارد ریال، به شرح جدول ذیل منتشر 

گردیده است.

۲- از ابتدای مهرماه سال جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و 
عرضه نشده و حجم عمده ای از مبالغ مربوط به معامالت اوراق 
مالی اسالمی در بازار سرمایه در راستای عملیات بازار باز بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران )در قالب معامالت ریپو و ریپو 
معکوس( به منظور کنترل نرخ سود بازار بین بانکی می باشد 
و اساساً ارتباطی به فروش و عرضه اولیه اوراق از سوی دولت 

به منظور جبران کســری بودجه در بازار سرمایه ندارد. تاکید 
می نماید موضوع مذکور مربوط به فعل و انفعاالت ذیل عملیات 
بازار باز بانک مرکزی با استفاده از اوراق دولتی در بازار ثانویه 
بوده و فاقد ظرفیت تامین مالــی دولت برای جبران ناترازی 

بودجه است.
۳- اسناد خزانه اسالمی منتشره، بر مبنای واگذاری تدریجی 
تاز سوی دستگاه های اجرایی بدهکار و از طریق دارندگان آن 
امکان معامله در بازار ثانویه را پیدا می کنند و اساســاً انتشار 
اسناد مذکور به منزله جمع آوری نقدینگی برای دولت معادل 

رقم منتشره نیست.
۴- در طی شش ماهه اول سالجاری مبلغ ۴۱۹ر۳۸۵ میلیارد 
ریــال برای بازپرداخت اصل و ســود اوراق مالی اســالمی به 
دارندگان اوراق یاد شده پرداخت شده است که مقایسه آن با 
مبلغ دریافتی از محل اوراق نقدی منتشره به مبلغ ۴۸۱ر۴۴۱ 
میلیارد ریال نشان دهنده این است که خالص دریافتی دولت 
از محل انتشــار اوراق مالی اسالمی در شــش ماه اول مبلغ 
ناچیز ۰۶۲ر۵۶ میلیارد ریال است.شایان ذکر است در مهرماه 
ســالجاری، مبلغ ۳۷۹ر۸۳ میلیارد ریال صرف تسویه اصل و 
ســود اوراق مالی اسالمی شده اســت که با احتساب آن، در 
مجموع مبلغ ۳۱۷ر۲۷ میلیارد ریال مــازاد پرداختی دولت 
نســبت به دریافتی از محل فروش اوراق مالی اسالمی خواهد 
بود، لذا تراز عملیات هفت ماهه ابتدای سالجاری بابت دریافت 
وجوه نقد از محل انتشار اوراق مالی اسالمی و پرداخت وجوه 

برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور، منفی است.

در پایان شهریور ۱۴۰۰
تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات به 

شرکتهای دانش بنیان بالغ بر یکهزار و 700 
میلیارد ریال شد

بانک توســعه صادرات ایران از ابتدا تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مبلغ یکهزار و ۷۷۹ 
میلیارد ریال به شرکتهای دانش بنیان تسهیالت پرداخت کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات به نقل از معاونت اعتبارات این بانک، تسهیالت 
پرداخت شده به شــرکتهای دانش بنیان در شش ماه اول سالجاری بیش از ۲ 
درصد کل تســهیالت اعطایی بانک را به خود اختصاص داده است.براساس این 
گزارش رقم تسهیالت بانک توسعه صادرات در پایان سال ۹۹ به این شرکتها دو 
هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل آن بیش از ۱۴ درصد 
رشــد داشته است.الزم به ذکر است که شــرکتهای دانش بنیان در پایان سال 
۱۳۹۸ توانستند یکهزار و ۸۵۱ میلیارد ریال از تسهیالت بانک توسعه صادرات را 
با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۷ به خود اختصاص دهند. این درحالیست 

که رقم یاد شده در سال ۹۷، یکهزار و ۵۱۴ میلیارد ریال بود.

با حمایت مالی بانک دی؛
 از رتبه های زیر 100 کنکور شاهد

 و ایثارگر تجلیل شد
با حمایت بانک دی از ۱۳ فرزند شاهد و ایثارگر حائز رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور 
سراسری سال ۱۴۰۰ تجلیل شد.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ در مراسمی 
با حضور سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران، محمدعلی زلفی گل، وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری، 
علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، دکتر خدایی رئیس سازمان 
سنجش و آموزش کشور، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس و برات کریمی، مدیرعامل بانک دی، ششمین همایش سراسری 
تجلیل از حائزین رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور سراســری شــاهد و ایثارگر، بدون 
احتساب سهیمه، برگزار شد.در این مراسم سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 
معاون رییس جمهور و رییس بنیادشهید و امور ایثارگران، ضمن تبریک موفقیت 
فرزندان شاهد و ایثارگر در کنکور سراسری، بر لزوم حمایت همه جانبه از خانواده 
معزز شــهدا و ایثارگران تأکید کرد و گفت: در تمامــی دنیا برای خانواده های 
سربازان و فرماندهان نظامی کشته شده در جنگ امتیازات ویژه ای قائل می شوند 
تــا جامعه دین خود را به فداکاری ها و رشــادت های قهرمانان خود ادا کند.وی 
افزود: در کشور ما نیز با تیزبینی و درایت امام خمینی)ره( توجه ویژه به خانواده 
معزز شهدا و فرزندان آن ها در قالب تأسیس بنیاد شهید، تأسیس مدارس شاهد 

و برنامه ریزی برای پیشرفت این عزیزان عملیاتی شد.

برگزاری مانور مقابله با حوادث غیرمترقبه در 
بانک سامان

همزمان با فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل، بانک سامان مانور مقابله با حوادث 
غیرمترقبه برگزار می کند.به گزارش ســامان رسانه، بانک سامان با هدف ایجاد 
آگاهی در خصــوص نحوه برخورد با حوادث غیرمترقبه در میان کارکنان خود، 
مانور مقابله با حوادث برگزار می کند.این مانور که در ســاختمان مرکزی بانک 
ســامان برگزار می شود، به دنبال آگاه سازی کارکنان درباره نحوه رفتار در موقع 
بروز بحران و همچنین شیوه همکاری با نیروهای امدادی در این خصوص است.

دکتر ابراهیمی عنوان کرد:
 اولویت اصلی بانک سپه حمایت از تولید 

و صنایع مولد است
آیت اله ابراهیمی در بازدید از شعبه مستقل نگین )قاسم سلیمانی( اولویت اصلی 
بانک ســپه را تحقق شعار حمایت اقتصادی عنوان کرد و از آمادگی کامل برای 
ارائه خدمات و تســهیالت به تولیدکننــدگان و صنایع مولد خبر داد.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه به همراه جمعی از مدیران 
ارشد در بازدید از شعبه مستقل نگین با تأکید بر اهمیت بازاریابی در شناسایی 
و جذب  مشتریان شاخص خواستار تقویت تیم بازاریابی مستقر در شعب بانک 
شــد.وی در این بازدید افزون بر بررســی آمار عملکردی شعبه مذکور به تغییر 
ترکیب منابع، مصارف بهینه و ارائه تســهیالت با ریســک کمتر، یکسان سازی 
نرخ سود سپرده ها، وصول مطالبات و تقویت بخش ارزی تأکید کرد.ابراهیمی با 
اشــاره به قدمت بانک سپه و توان مضاعفی که پس از پروژه ملی ادغام به بدنه 
بانک تزریق شــده است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های بانک های ادغامی، 
تقویت زیرساخت ها، توجه به  بانکداری الکترونیک و پیش بینی نیازهای مشتریان 
بانک ســپه را به عنوان بانکی پیشرو در کشــور تبدیل خواهد کرد.به گفته او 
یکی از مزیت های رقابتی بانک ســپه وجود سرمایه های انسانی جوان، مستعد 
و متخصصی اســت که می توانند در بازار رقابتی شبکه بانکی نقش تأثیرگذار و 
ماندگار ایفا کرده و موفقیت های بی شماری برای بانک رقم بزنند.مدیرعامل بانک 
سپه در خاتمه بازدید ؛ با کارکنان شعبه مستقل نگین )قاسم سلیمانی( دیدار و 

ضمن گفتگو با آنان، از پیشنهادات همکاران استقبال کرد.

مهندس فتاح در جلسه هیات مدیره بانک سینا:
بانک سینا در زمینه محرومیت زدایی، عملکرد 

مثبتی دارد
رئیس بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی در جلســه هیات مدیره بانک سینا 
گفت: بانک سینا با اقدام در جهت محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان، باقی 
الصاحات و آثار عملکردی مثبتی را برای مجموعه فراهم نموده اســت.مهندس 
فتاح گفت: بانک سینا در امر قرض الحسنه و تامین نیاز محرومان و اقشار آسیب 
دیده،با تدوین برنامه های جامع و کامل و ارائه عملکرد مناســب و شایسته می 
تواند ضمن توســعه فرهنگ قرض الحسنه به عنوان بانکی الگو در سطح جامعه 
شناخته شود.رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با بیان آنکه قرض الحسنه 
به عنوان یک عمل اخالقی، منشــاء آثار و برکات بسیاری است، تصریح کرد: با 
تقویت شــاخص های اخالقی، انسانی و مومنانه، بانک سینا می تواند به پایگاه 
دینی قرض الحسنه ای و مردم دار تبدیل شود.ایشان در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به سوره مبارکه نحل که خداوند فرموده هرکس عمل شایسته ای 
انجــام دهد او را به حیاتی پاک زنده مــی داریم، افزود: این همان حیات طیبه 
است که ضمن معامله با خدا در امر قرض دادن به محرومان در این دنیا نصیب 
انســان های صالح می شود و بانک ســینا با اقدام در جهت محرومیت زدایی و 
کمــک به نیازمندان، باقی الصاحات و آثار عملکــردی مثبتی را برای مجموعه 

فراهم نموده است.

ریشه ناترازی در بانک های ایران کجاست؟
یک کارشناس امور بانکی گفت: عمده ناترازی بانک ها به مسئله تسهیالت تکلیفی برمی گردد که البته بانک ها به آن راضی نیستند، ولی برخی وعده های دولت و تکالیف بودجه ای 
بانک ها را به این کار وا می دارد.یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی درباره ناترازی بانک ها به خبرنگار ابِینا گفت: عمده ناترازی بانک ها به تسهیالت تکلیفی برمی گردد، ولی 
موارد دیگری هم مانند اموال مازاد، شــرکت داری یا حضور در بازارهای مختلف از ســوی بانک ها هم در این زمینه موثر است. به عنوان مثال همین حضور در بازار خود مسئله 
قابل توجهی به حساب می آید زیرا بعضا در بازارهایی حاضر می شوند که وظیفه بانک  به حساب نمی آید، مانند خرید ارز برای باال رفتن نرخ آن در زمانی دیگر. برهمین اساس 
برای مثال بانک آرژانتین برای جلوگیری از تورم بانک ها را از خرید ارز ممنوع کرد زیرا بانک ها ارز را مورد خریداری قرار می دهند، آن را نگه می دارند، زمانی که قیمت باال رفت، 
منتظر می مانند تا با نرخ باال ترازنامه خود را تقویت کنند.وی در ادامه اضافه کرد: همانطور که مورد اشــاره قرار گرفت، عمده ناترازی به مســئله تسهیالت تکلیفی برمی گردد، 
البته بانک ها عمدتا راضی به آن نیستند، اما از آنجا که دولت وعده پرداخت مابه التفاوت نرخ سوبسید تسهیالت را مطرح می کند، این کار انجام می گیرد که معموال این اتفاق 
نمی افتد و تا به امروز هم چنین نشده است و این بدهی دولت به بانک ها می شود. آخرین بار هم بدهی دولت به بانک ها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بود که از طرف دیگر مالیات 
هم باید پرداخت  شود، به این شکل است که تراز نمی خواند.این کارشناس امور بانکی در این خصوص یادآور شد: طرق دیگری هم برای ناترازی وجود دارد و آن ارائه وام ها به 
شرکت های زیرمجموعه خود است که این هم از عوامل ناترازی به حساب می آید، ولی مهم ترین قسمت همانطور که مطرح شد به دلیل بدهی بانک از دولت است که پرداخت 
نمی شــود و آخرســر هم دولت به قصد تهاتر پیش می آید. کاووســی در این رابطه تصریح کرد: اگر بتوانیم راه بودجه ۱۴۰۱ را هموار کنیم به نحوی که دولت از بانک ها قرض 
نکند یا برای آن ها تکلیفی به وجود نیاورد، شــاید این ناترازی تا حدود زیادی برطرف شــود. بر فرض پول دادن برای پروژه ها از عواملی است  که سبب ورود پول های پرقدرت 
خواهد شد. عالوه براین بانک ها این پول ها را پرداخت می کنند و به دلیل ناترازی از نسبت های استاندارد دور می شوند و برفرض حتی در صورت برداشته شدن تحریم ها بازهم 
نمی توانند با بانک های خارجی کار کنند زیرا آن نسبت ها کفایت سرمایه، کفاف بدهی ها را نمی دهد و این مسئله در فرمول های بانک های جهانی قابل قبول نیست. وی  درباره 
نقش تسهیالت بانکی و مواردی که قانون تحمیل می کند نیز چنین توضیح داد: قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۶۲ تکمیل شد و هرساله روبه افزایش گذاشت. در مقطع 
دولت اصالحات که آقای مظاهری وزیر بود این روند کاهش یافت، ولی پس از آن دوباره سیر صعودی پیدا کرد. آخرین آن هم همین طرح جهش مسکن است که بانک ها را 
مکلف به پرداخت  ۲۰ درصد از تسهیالت ساخت مسکن کرده اند. حتی برای اجرایی شدن آن جرم انگاری انجام دادند، یعنی چنانچه بانک ها این کار را انجام ندهند انفصال از 
خدمت و معرفی به دادگاه برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد. این مسئله خیلی خطرناک است زیرا درصورتیکه بانک هم درصدد مقاومت برآید، نگاه به آن قضایی و جزایی 

است، یعنی  بانک ها در این زمینه مصلوب االختیار خواهند شد.

بیمه تعاون به بازار دوم فرابورس ارتقا یافت
شــرکت بیمه تعاون با نماد »وتعاون« به عنوان دویســت و شصت و هشتمین 
نمــاد معامالتی در بازار دوم فرابورس ایران درج شــد.به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون، مونا سادات کابلی، مدیر پذیرش فرابورس ایران گفت: شرکت بیمه 
تعاون با نماد »وتعاون« پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰، 
به عنوان دویســت و شصت و هشتمین نماد معامالتی و صد و شصت و دومین 
شــرکت در بازار دوم فرابورس ایران درج شد.حضور شرکت بیمه تعاون در بازار 
دوم فرابورس ایران به منزله شفافیت مالی بیشتر و در نتیجه کسب رتبه اعتباری 
مطلوب تر است.همچنین ســهامداران این شرکت نیز به سبب این حضور می 
توانند از امتیازاتی همچون »افزایش نوســان ســهام از ۳ بــه ۵ درصد«، »اخذ 
تسهیالت از بانک با وثیقه سهام«، »معافیت مالیاتی تا ۲۵ درصد« و مواردی از 
این دست بهره مند شوند.الزم به ذکر است که شرکت بیمه تعاون در تاریخ ۱۰ 
دی ماه ۹۹ اعالم کرد که درخواست پذیرش سهام این شرکت )تعاونی سهامی 
عام( در جلسه هیئت پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش در بازار دوم فرابورس 
ایران به صورت مشــروط موافقت شد.شایان ذکر است، این شرکت در تاریخ ۱۲ 
آبان ۱۳۹۲ به عنوان یکصد و پنجاه و دومین نماد معامالتی بازار پایه فرابورس 
در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین شرکتی 
بود که تمام پذیره نویســی آن تنها از طریق فرابورس و شبکه کارگزاری انجام 
شد.این مهم سبب شد تا رئیس وقت اداره عملیات بازار فرابورس ایران در خرداد 
۱۳۹۴ با اشاره به اســتقبال معامالت صورت گرفته شرکت بیمه تعاون مطرح 
کند: »معامالت بیمه تعاون به عنوان نماینده شــرکت های تعاونی در فرابورس 
ایران حاکی از آمادگی فرابورس برای ورود دیگر شرکت های تعاونی به بازار پایه 
است«.گفتنی است، حفظ سطح یک رتبه توانگری مالی، کاهش مالیات مطالبه 
شده درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال، کنترل 
ضریب خسارت، جذب و حفظ مشتریان، پیگیری مستمر وصول مطالبات، توزیع 
مناسب ریسک بیمه گری توســط بیمه های اتکایی و اخذ گواهینامه استاندارد 
مدیریت ریســک ایزو ۳۱۰۰۰ به همراه کسب گواهی تعهد به تعالی سازمانی از 
دیگر مواردی است که در دایره دستاوردهای سال ۹۹ شرکت بیمه تعاون برای 

خدمت رسانی هرچه بیشتر به تمام ذی نفعان این شرکت جای گرفته است.

همایش احسان و همدلی به میزبانی بانک 
پارسیان برگزار شد

همایش احســان و همدلی به میزبانی و حمایت بانک پارسیان و مشارکت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نوسازی توسعه 
و تجهیز مدارس کشــور، بیمه ایران، بنیاد احسان، بنیاد رودکی و بانک توسعه 
تعاون برای کمک به مردم زلزله زده اندیکا، اللی و بازفت برگزار شد.این همایش 
با حضور هنرمندان و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری همراه بود و مدعوینی 
از استان خوزستان با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن اصلی تاالر وحدت 
در این برنامه حضور داشــتند که همزمان شــبکه استانی خوزستان نیز پخش 
این برنامه را بصورت زنده از شــبکه محلی همین استان پوشش داد.در ابتدای 
مراسم، بهرام هنرپرور، مدیر روابط عمومی بانک پارسیان، به نمایندگی از دکتر 
پرویزیان، مدیرعامل این بانک ضمن خوشامدگویی، به رسالت و مسئولیت های 
اجتماعی بانک پارســیان اشــاره کرد و گفت: بانک پارسیان در همه مقاطع به 
ویژه در زمان بروز حوادث و بر حسب وظیفه و رسالت مسئولیت های اجتماعی 
خود در کنار هموطنان خود حضور داشــته اســت تا در شرایط سخت ناشی از 
حــوادث و بحران ها بتوانــد اندکی از آالم آنان را بکاهــد.وی با اعالم برخی از 
مصادیق مسئولیت های اجتماعی بانک از جمله طرح گازرسانی به مناطق محروم 
گفت: بانک های خصوصی بر حسب وظیفه نوع دوستی همواره نسبت به انجام 
مســئولیت های اجتماعی خود اهتمام الزم را داشــته اند.در ادامه این همایش 
دکتر حمید پورمحمدی معاون ســازمان برنامه و بودجه ضمن قدردانی از دکتر 
کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، گفت: امیدوارم بانک پارسیان عالوه 
برارائه کمک رسانی؛ محوریت بانک های خصوصی را نیز برعهده بگیرد و کمک 
های بانک های خصوصی را برای حل این مشــکل نیز همسو کند.وی همچنین 
بیان داشت : دکتر رخشانی مهر رییس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 
کشور متعهد شــدند که نیازهای مدارس منطقه اندیکا، اللی و بازفت را تامین 
کنند.پورمحمدی ازپیگیری های همه تالشگران از جمله دکترمحسن رضایی، 
معــاون اقتصادی و دکتــر مخبر، معاون اول رییس جمهــور و صادق خلیلیان 
استاندار خوزســتان و نماینده استان علیرضا ورناصری قدردانی کرد.وی با بیان 
اینکه نیازهای مطرح شــده به ســازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شده است، 
گفت: این سازمان هفته گذشــته حدود ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 
شــده را به هیئت وزیران پیشــنهاد داده و هیئت وزیران نیز پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه را پذیرفتند که حدود ۳۲۰ میلیارد تومان از این اعتبارات صرف 
هزینه های مصرفــی و تقریبا ۲۲۰ میلیارد تومان برای کارهای عمرانی منطقه 

اختصاص داده شود. 

میــزان بدهی های خارجــی ایران در 
پایان شــهریور ۱۴۰۰ بــه ۹ میلیارد 
و ۳۱ میلیون دالر رســید که نسبت 
به پایان ســال ۹۹ معادل ۱.۲ درصد 
کاهش داشته است.به گزارش خبرنگار 
ایِبنــا، براســاس آخرین آمــار بانک 
مرکزی میزان بدهــی خارجی ایران 
در پایان شــهریور ۱۴۰۰ براســاس 
سررسید اولیه بدهی ها ۹ میلیارد و ۳۱ 
میلیون دالر است که ۶ میلیارد و ۵۷۴ 
میلیون دالر آن بدهی های میان مدت 
و بلندمدت و ۲ میلیارد و ۴۵۷ میلیون 

دالر از ایــن میــزان بدهی های کوتاه 
مدت است.این تعهدات بالفعل ایران بر 
مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد 
و ۷۰۳ میلیون یورو محاسبه شده که 
۵ میلیارد و ۴۰۷ میلیون یورو از این 

میزان حجــم بدهی های میان مدت و 
بلندمــدت و دو میلیارد و ۹۶ میلیون 
یورو حجــم بدهی هــای کوتاه مدت 
اســت.حجم بدهی های خارجی ایران 
در پایان اسفندماه سال ۹۹ معادل ۹ 

میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر بوده است 
که این آمــار حکایت از کاهش حجم 
بدهی های خارجی ایران در پنج ماهه 
سال ۱۴۰۰ دارد.الزم به ذکر است که 
نســبت بدهی های خارجــی ایران به 
تولید ناخالــص داخلی رقم پایینی به 
شمار می رود و مقایسه شاخص نسبت 
بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص 
داخلی با سایر کشورها نشان می دهد 
که ایران در زمره کشورهایی است که 
کمترین میزان بدهــی خارجی را در 

جهان دارد.

توسط بانک مرکزی؛

بدهی خارجی ایران ۹ میلیارد 
دالر اعالم شد

 جزئیات تسهیالت حساب پس انداز
 مسکن جوانان

عضو هیات عامل و معاون طرح و برنامه بانک مســکن با تشریح جزئیات دریافت 
تسهیالت از محل حساب پس انداز مسکن جوانان گفت: تسهیالت متعلقه به این 
حســاب برای دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ساله با نرخ ســود ۶ درصد و برای دوره 
تقسیط بیشــتر از ۵ سال تا حداکثر بیست ســال، با نرخ سود ۹ درصد پرداخت 
می شودمحمد حسن مرادی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، با بیان اینکه موضوع تأمین مسکن برای اقشار گوناگون جامعه از موضوعات 
اساســی و مهم مورد توجه در تمامی کشورها است، اظهار داشت: بهترین راه حل 
در ایــن خصوص هم افزایی ظرفیت های پس انداز متقاضیــان، حمایت دولت ها و 
همچنین حمایت بازارهای مالی و بانک ها اســت.وی افزود: بانک مسکن به عنوان 
بانک تخصصی بخش مسکِن کشــور در نقش یک واسطه وجوه، همواره سعی در 
تجمیع و سوق پس اندازهای خرد در جهت اعطای تسهیالت کالن تر از محل همین 
پس اندازها، برای رفع نیاز مسکن افراد را داشته است.عضو هیات عامل و معاون طرح 
و برنامه بانک مسکن، با بیان اینکه انواع حساب های صندوق مسکن در همین راستا 
طراحی شــده است، ادامه داد: در همین راستا در سال ۱۳۷۹نیز، حساب پس انداز 
مسکن جوانان با هدف تکمیل سبد تسهیالتی بانک و تشویق آحاد جامعه باألخص 
جوانان به آینده نگری و پس اندازِ حتی مقادیر کم، و به منظور تقویت توان مالی آنان 
برای تهیه مسکن طراحی شد.مرادی در ادامه گفت: در این حساب، افراد می توانند با 
انتخاب یکی از روش های سپرده گذاری متناسب با وضعیت درآمدی خود، مبالغی را 
به حساب واریز کرده و پس از طی یک دوره زمانی حداقل ۵ ساله از مزایای حساب 
مذکور که در قالب تســهیالت پرداخت می شود، جهت خرید و یا ساخت مسکن 
اســتفاده کنند.این مقام مسئول در بانک مسکن با اشاره به اینکه سقف تسهیالت 
قابل پرداخت از محل حساب جوانان هر ساله توسط بانک مسکن به بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد و پس از تأیید به شبکه ابالغ می شود، تاکید کرد: 
تا پیش از این هر ساله مقادیر کمی به سقف تسهیالت اضافه شده و در سال جاری 
به دلیل جهش قیمتِی اخیِر مسکن، این سقف نسبت به سال قبل به میزان قابل 

توجهی معادل ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

دکتر مرتضی اکبری:
 الکترونیکی شدن عملیات بانکی و 
قراردادهای تسهیالت ناگزیر است

مدیرعامل بانک مهر ایران معتقد است: مشتریان امروز فرصتی برای مراجعه به 
شعب ندارند و بنابراین الکترونیکی شدن عملیات بانکی و قراردادهای تسهیالت، 
گریزناپذیر اســت.به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران به نقل از ایِبنا، وزیر 
امــور اقتصادی و دارایی به تازگی در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی 
خواســتار اجرای کامل و تســریع روند اجرای الکترونیکی شــدن قراردادهای 
تســهیالت بانکی به عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم اقتصادی دولت شــد. 
موضوعی که از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که به اعتقاد کارشناسان پولی 
و بانکی، هم به نظارت بیشــتر و بهتر بــر بانک ها کمک می کند و هم عالوه بر 
شفاف سازی، باعث کاهش تشکیل پرونده های تخلفات نیز خواهد شد. به عبارت 
دیگر این اقدام را می توان به عنوان تحولی بزرگ در نظام بانکی کشــور دانست 
که بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانک ها را نیز حل خواهد کرد.در همین 
باره دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران در گفت وگو با خبرنگار ایبنا 
اظهار کرد: مشــتریان بانک ها اکنون فرصتی برای مراجعه به شــعبه و دریافت 
خدمــات بانکی ندارند بنابراین باید خدمات بانکــی را در فضایی ارائه کنیم که 
مشــتری بتواند به راحتی دسترسی داشته باشــد نه اینکه او مجبور باشد برای 
دریافت خدمات بانکی حتماً به شعبه مراجعه کند.وی با بیان اینکه خوشبختانه 
توســعه ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات این امکان را در اختیار ما گذاشته 
و الزم اســت به این سو حرکت کنیم، تصریح کرد: شیوع بیماری کووید۱۹ هر 
چند مشکالت بسیاری ایجاد کرد، اما یکی از موارد مثبت آن گسترش فرهنگ 
استفاده از ابزارهای الکترونیکی بود؛ به نحوی که حتی برخی افراد و سازمان هایی 
که در برابر این مهم، مقاومت می کردند نیز ناگزیر به تغییر رویه شدند.مدیرعامل 
بانک مهر ایران با تأکید بر اینکه خوشبختانه بانک مهر ایران در حوزه بانکداری 
نوین و توســعه ابزارهای غیرحضوری مبتنی بر فناوری اطالعات، پیشتاز شبکه 
بانکی اســت، افزود: از آنجایی که بانک مهر ایران، خدمات بانکداری خرد را به 

مشتریان خود ارائه می دهد.
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گزیده خبر

شی:
 چین آماده همکاری با آمریکا برای 

مدیریت اختالفات است
 شی جین پینگ رئیس جمهوری چین پیش از دیدار مجازی با جو 
بایدن رئیس جمهوری ایاالت متحده، گفت که چین آماده اســت 
تا به درستی اختالفات با ایاالت متحده را مدیریت کند.به گزارش 
ایرنا، »شــی جین پینگ« در نامه ای که شامگاه سه شنبه توسط 
»کین گانگ« سفیر چین در ایاالت متحده طی ضیافت شام کمیته 
ملی روابط ایاالت متحده و چین در واشــنگتن قرائت کرد، گفت 
چین آماده همکاری با ایاالت متحده در زمینه مســائل منطقه ای 
و جهانی اســت.هنوز تاریخی برای دیدار شی و بایدن اعالم نشده 
است، اما منابع آگاه آمریکایی می گویند انتظار می رود این دیدار 
هفته آینده برگزار شود.رســانه های آمریکایی به نقل از این مقام 
آمریکایی نوشتند که این نشست بخشی از تالش های دوجانبه برای 
اطمینان از ثبات در یکی از مهمترین و پرتنش ترین روابط جهان 
اســت.به گفته این مقام آمریکایی، هدف اصلی این نشست بهبود 
ارتباط بین دو کشــور و جلوگیری از سوء تفاهم های غیرضروری 
است و دیدار برنامه ریزی شده میان دو رئیس جمهوری گامی مهم 
در جهت رسیدن به این هدف خواهد بود.مذاکرات زوریخ باالترین 
مالقــات بین مقامات آمریکایی و چینی پس از اجالس ماه مارس 
دو کشور در آالسکا بود.یانگ جیچی در اجالس آالسکا به صورت 
علنی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا را به دلیل به چالش 
کشیدن پکن در زمینه حقوق بشر و دیگر مسائل مورد انتقاد قرار 

داد.

روسیه در حال ساخت سامانه موشکی 
جدید اس-۵۵۰ است

وزارت دفاع روســیه با تشریح نشست های اخیر والدیمیر پوتین با 
مقامات نظامی و تأکید وی بر لزوم توسعه سیستم های دفاع هوایی 
این کشور، از ساخت سامانه جدید موشک های ضدهوایی اس-۵۵۰ 
در روسیه خبر داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به 
نقل از خبرگزاری »اینترفکس«، وزارت دفاع روسیه چند روز پس 
از برگزاری ســری نشست های نظامی با حضور »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهوری این کشور، اعالم کرد که سامانه جدید موشک های 
ضدهوایی اس-۵۵۰ در روسیه در حال ساخت است.این وزارتخانه 
جزییاتی در رابطه با مختصات این ســامانه دفاع ضدموشکی فاش 
نکرده است.نشست های رئیس جمهوری روسیه با مقامات بلندپایه 
وزارت دفاع و مجتمع صنایع نظامی این کشــور طی روزهای اول 
تا سوم ماه نوامبر )1۰ الی 12 آبان ماه( در بندر سوچی در جنوب 
این کشور برگزار شد.در بیانیه وزارت دفاع یادآوری شده است که 
طی این نشست ها والدیمیر پوتین تأکید خاصی بر اهمیت توسعه 
سامانه های دفاع ضدهوایی و پدافند هوایی میهنی و همچنین لزوم 
تحویل هرچه سریع تر سیســتم های اس-3۵۰، اس-۵۰۰ و اس-

۵۵۰ به نیروهای مســلح روسیه داشــت.در این بیانیه آمده است: 
»طی این نشست ها بطور جداگانه مسئله نوسازی تجهیزات ناوگان 
نظامی-دریایی، تجهیز کشــتی ها و زیردریایی های روسیه به انواع 
موشک های کروز، بالستیک و مافوق صوت و دیگر سالح های جدید 

مورد بررسی قرار گرفت. 

بایدن وضعیت اضطراری ملی در قبال 
ایران را به مدت یک سال تمدید کرد

بایدن وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را به مدت یک سال تمدید کرد
رئیس جمهور آمریکا طی نامه ای به کنگره این کشــور »وضعیت اضطراری 
ملی« در قبال ایران را که در سال 1۹۷۹ در پی اشغال النه جاسوسی اعالم 
شد، به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تسنیم، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ظهر سه شنبه به وقت محلی با ارسال 
نامه ای به کنگره این کشــور، »وضعیت اضطراری ملی« در قبال جمهوری 

اسالمی ایران را تا تاریخ 14 نوامبر 2۰22 )23 آبان 14۰1( تمدید کرد.
در این بیانیه تأکید شده اســت که اعالم وضعیت اضطراری در قبال ایران 
به 14 نوامبر 1۹۷۹ ]1۰ روز پس از اشغال النه جاسوسی آمریکا در ایران[ 
بازمی گــردد و از آن زمان تاکنون ادامه یافته اســت. وضعیت اضطرار ملی 
در قبال ایران که در ســال 1۹۷۹ اعالم شــده اســت با وضعیت اضطراری 
اعالم شده در 1۵ مارس 1۹۹۵ ]اسفندماه 13۷4 در دوران ریاست جمهوری 
بیل کلینتون[ متفاوت است و آنچه امروز تمدید شده در واقع همان وضعیت 

اضطراری ملی در قبال ایران به تاریخ 14 نوامبر 1۹۷۹ است.

با اکثریت آراء؛
»کیشیدا« رسما نخست وزیر ژاپن شد

»فومیو کیشــیدا« توانست اکثریت قاطع آراء پارلمان ژاپن را جهت انتخاب 
نخســت وزیر این کشــور، از آن خود کرده و به طور رسمی خود را در این 
جایگاه تثبیت نماید.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مجلس 
عــوام پارلمان ژاپن در جلســه ای که به صورت زنده پخش شــد، »فومیو 
کیشیدا« رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات را با اکثریت 2۹۷ رای، به طور 
رسمی به عنوان صد و یکمین نخست وزیر ژاپن انتخاب کرد.نخست وزیر در 
ژاپن، با اکثریت آرا انتخاب می شود. هر حزب سیاسی نامزد خود را معرفی 
می کند. حزب لیبرال دموکرات کیشــیدا در 31 اکتبــر )۹ آبان( اکثریت 
مجلس عوام را به دست آورد.پارلمان ژاپن 4۶۵ کرسی دارد و اکثریت نسبی 
آن 23۶ کرســی می شود که در حال حاضر، لیبرال دموکرات ها به تنهایی 

2۶1 کرسی در اختیار دارند.

موافقت کنگره شیلی با طرح استیضاح 
رئیس جمهوری این کشور

مجلس نمایندگان شــیلی طرح اســتیضاح رئیس جمهوری این کشور را 
برای رســیدگی به اتهامات مرتبط با »اسناد پاندورا« و سایر اتهامات مالی 
تصویــب کرد.به گزارش ایرنا به نقل از نشــریه ال فینانســیرو مکزیک، در 
پی افشــای ارتباط »سباستین پینیرا« رئیس جمهوری شیلی با تحقیقات 
جنجالی »اسناد پاندورا«، مجلس نمایندگان این کشور طرح استیضاح وی را 
تصویب کرد. مجلس این کشور در راستای رسیدگی به درخواست محاکمه 
سیاسی وی از سوی مخالفان، طرح استیضاح رئیس جمهوری را به جریان 
انداخته است.براساس تحقیقات رسانه ای، رئیس جمهوری شیلی متهم به 
فــروش یک پروژه معدنی چند میلیونی دالری و در چارچوب معافیت های 
مالیاتی شــده است.پینیرا عالوه بر اقدام به فروش معدن دومینگا در جزایر 
ویرجینیای انگلیس به دلیل جرائم رشوه خواری و فسادهای مالیاتی تحت 
پیگرد قانونی قرار دارد.طرح اســتیضاح رئیس جمهوری پس از تصویب در 
مجلس نمایندگان بــا ۷۸ درصد آراء موافق و ۶۷ درصد مخالف و 3 درصد 
ممتنع، به مجلس ســنا راه پیدا کرد.مجلس سنای شیلی در حالی به این 
حکم رســیدگی می کند که کمتر از دو هفته تا انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور در 21 نوامبر )3۰ آبان( باقی است.براساس اسناد منتشر شده در 
طرح استیضاح، رئیس جمهوری شیلی متهم به »نقض آشکار قانون اساسی« 

و »اصل عدم حسن نیت« و »به خطر انداختن آبروی ملت« شده است.  

در زمینه کنترل تسلیحات؛
الوروف: تنش ها در حال افزایش است

وزیر خارجه روسیه در نشستی با همتای بالروسی خود گفت که در بحبوحه 
افزایش عوامل تضعیف کننده ثبات راهبردی جهانی، تالش ها جهت تخریب 
توافقــات بین المللی درباره کنترل تســلیحات، ادامه مــی یابد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از تاس، »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
امروز چهارشنبه در نشســت هیئت وزرای خارجه روسیه و بالروس، اعالم 
کرد که به علت چالش ها و تهدیداتی که در زمینه منع اشــاعه هسته ای و 

کنترل تسلیحات جهانی ظهور می یابند، تنش ها در حال افزایش هستند.
وزیر امور خارجه روسیه در این باره گفت: ضروری است که درباره وضعیت 
مرتبط با عدم اشــاعه هسته ای، خلع ســالح و کنترل تسلیحات، بحث و 
گفتگــو کنیم. تنش ها و تردیدها در حال افزایش هســتند، چرا که چالش 
ها و تهدیدهای جدید ظهور می یابند. در بحبوحه افزایش عوامل سیاسی و 
نظامی که ثبات راهبردی جهانی را تضعیف می کند، تالش ها برای تخریب 
سیستم موجود توافقات بین المللی در مورد کنترل تسلیحات، ادامه می یابد.

سفر اعضای کنگره آمریکا به تایپه؛
پکن درباره هرگونه تماس رسمی با تایوان 

هشدار داد
شــماری از اعضای کنگره آمریکا با یک هواپیمای نظامی وارد تایوان شدند؛ 
اقدامی که واکنش تند پکن را در پی داشت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از اسپوتنیک، »ژو فنگ لیان« سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای دولتی 
چین، هشدار داد که پکن شدیداً مخالف هرگونه تماس رسمی و نظامی میان 
تایپه و واشنگتن است و از آمریکا می خواهد که به اصل چین واحد احترام 
بگذارد.این اظهارات واکنشی است به گزارش خبرگزاری رسمی تایوان که از 
فرود هواپیمای حامل شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در این جزیره خبر 
داد.ژو فنگ لیان همچنین از آمریکا خواست از ارسال سیگنال های اشتباه 
به جدایی طلبان تایوان پرهیز کند چرا که ادامه رویکرد واشــنگتن بیش از 
پیش صلح و ثبات تنگه تایوان را به مخاطره می اندازد.همزمان، ارتش چین 
از برگــزاری رزمایش آمادگی جنگی در محدوده تنگه تایوان خبر داد حال 
آنکه وزارت دفاع چین هم ســفر دولتمردان کنگره آمریکا به تایپه را که با 
استفاده از یک هواپیمای نظامی انجام گرفت؛ محکوم کرد.وزارت دفاع تایوان 
هم ورود ۶ فروند هواپیمای نظامی چین به بخش جنوبی حریم هوایی این 
جزیره را تائید کرد که 4 مورد آنها از نوع جنگنده های J-1۶ بوده اند.هفته 
پیش نیز، هیئتی از پارلمان اروپا سفری سه روزه به تایوان داشت. این سفر 
پس از آن انجام شــد که »جوزف وو« وزیر امور خارجه تایوان، ماه میالدی 
گذشته سفری به اروپا انجام داد که خشم پکن را برانگیخت و به کشورهای 

میزبان نسبت به تضعیف روابط دوجانبه با پکن هشدار داد.

بحران جهانی گرانی و کمبود مواد غذایی؛ 

سایه قحطی بر سر ساکنان زمین
تورم افسارگســیخته و گرانی مواد غذایی در دوران پساکرونا 
از یک سو کشــورهای ثروتمند را در تأمین کاالهای اساسی 
به دردســر انداخته و از ســوی دیگر خطر قحطی را در میان 
کشــورهای فقیر افزایش داده است. به گزارش ایرنا، همزمان 
با فروکش کردن همه گیری کرونا و پیشــرفت نســبی برنامه 
جهانی واکسیناسیون، از گوشه و کنار جهان خبر می رسد که 
ذخایــر مواد غذایی و بهای آنها تحت فشــار عواملی همچون 
آب وهوای نامســاعد، اختالل در زنجیره تأمین، کمبود کارگر 
و افزایش هزینه ها قرار داشــته و تــورم و گرانی متعاقب آن 
مشکالت عدیده ای را برای مصرف کنندگان رقم زده است.این 
روند بدان حد خطرناک شــده که حتی فروشــگاه های برخی 
از قدرت های اقتصادی برای پر نگه داشــتن قفســه های خود 
به زحمــت افتاده اند. در انگلیس که برگزیت کمبود نیروی کار 
را تشــدید کرده، کمبود برخی از مواد غذایی موجب شده تا 
حتی فروشگاه های زنجیره ای فست فود مجبور به حذف برخی 
از اقالم پرطرفدار از منوهای خود شــوند.نتایج تحقیقات دفتر 
آمار ملی این کشــور نشان می دهد که طی هفته های گذشته 
میلیون ها انگلیسی قادر به تهیه کاالهای اساسی نبوده و حدود 
1۷ درصد انگلیســی ها قادر به تهیه مواد اولیه غذایی نبوده و 
23 درصد هم با مشــکل تهیه اقالم غذایی غیرضروری مواجه 
بوده اند.همچنین از هر شش انگلیسی یک نفر اعالم کرده که 
در خرید مواد غذایی شرایط متفاوتی را تجربه کرده است؛ 43 
درصد گفته اند تنوع مواد غذایی کاهش یافته و 14 درصد هم 
برای تهیه کاالی مورد نیاز خود به فروشگاه های دیگر مراجعه 
می کردند.رهنمود وزارت بازرگانی چین برای انبار کردن مواد 
غذایی نیز باعث ایجاد وحشت در میان مردم این کشور آسیایی 
شد. حسب این اطالعیه، مقام های محلی مأموریت یافتند که 
اطمینان یابند شهروندان در زمستان امسال »مقادیر کافی« از 
اقالم ضروری را در اختیار داشته و بهای مواد غذایی ثابت بماند.

هزاران کیلومتر آن سوتر و در پاکستان با دو برابر شدن قیمت 
مواد غذایی در سه سال گذشته، تورم رکورد ۷۰ ساله شکسته 
شده و قیمت کاالهای اساسی و فرآورده های نفتی سر به فلک 
زده است.کارشناســان پاکستانی علل تداوم تورم و گرانی های 
سرســام آوری که طی ماه های اخیر به شدت مردم این کشور 
را گرفتــار کرده، کاهش ارزش پول ملی )روپیه( در برابر دالر، 
افت صادرات، افزایش نرخ مواد اولیه در صنعت تولید، مذاکرات 
ناتمام دولت اسالم آباد با صندوق بین المللی پول برای پیشبرد 
دریافت وام ۶ میلیارد دالری و همچنین سیاست ضعیف دولت 

برای مدیریت تورم عنوان می کنند.اوضاع در آن سوی اقیانوس 
اطلس نیز چنگی به دل نمی زند. گزارش های رسیده از کمبود 
و گرانی مواد غذایی در آمریکا حاکی است که مصرف کنندگان 
دیگر قادر به یافتن کاالی مورد نیاز خود در فروشگاه ها نبوده 
و در حالی که جهان دومین سال مواجهه با همه گیری کووید 
را پشت ســر می گذارد، اکثر مواد مورد نیاز اعم از خوراکی یا 
غیرخوراکی به علت اختالل جهانی در زنجیره تأمین کاال، به 
ندرت یافت می شــوند.صاحب نظران معتقدند که ناکارآمدی 
زنجیره تأمین، انباشت حجم باالیی از کاال در بندرهای غربی 
آمریکا از جمله لس آنجلس، خاموشــی های گسترده و کمبود 
سراسری برق در چین، کمبود راننده کامیون و کارگر در بخش 
خدمات از جملــه عوامل دخیل و مؤثر در کمبود مواد غذایی 
در ینگه دنیا هســتند.هرچند پیش بینی اقتصاددانان از رشد 
اقتصادی آمریکا در ســه ماه آخر ســال 2۰21میالدی مثبت 
اســت اما اختالل در تأمین کاالها در تابســتان غیرقابل حل 
مانــد و در میانــه پاییز نیز میلیاردهــا دالر کاال در بندرهای 
غربــی از جمله بندرهــای ایالت کالیفرنیا بالتکلیف رســوب 
کرده اند.جالب اینجاست که دست اندرکاران تهیه مواد غذایی 
نیز دیــد خوش بینانه ای به تورم این صنعت نداشــته و آن را 
مزمن پیش بینی می کنند. میگل پاتریســیو رئیس شــرکت 

»کرفت هاینز« از غول های صنایع غذایی هشدار داده که مردم 
باید در نتیجه تورم »جهانی« پس از همه گیری، به گرانی مواد 
غذایی »عادت« کننــد.در دوران همه گیری، تولید روغن های 
گیاهی و محصوالت کشــاورزی در بسیاری از کشورها کاهش 
یافت و محدودیت های اعمال شــده برای مهار کووید، تولید و 
انتقال محصوالت را محدود کرد.حال و با وجود آنکه کشورها 
تولید را از سر گرفته اند، هنوز قادر به پاسخگویی تقاضا نبوده 
و در نتیجه قیمت ها افزایش یافته اســت. دستمزدهای باالتر 
و انرژی گران تر نیز مزید بر علت شــده اند.آمار اعالم شده در 
جدیدترین گزارش ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد 
)فائو( تصویر بهتری از این اوضاع نابسامان ترسیم می کند. به 
گزارش این نهاد وابســته به سازمان ملل، شاخص قیمت مواد 
غذایی در ماه اکتبر )مهر/آبان( برای ســومین ماه متوالی رو به 
رشد بوده و نسبت به ماه گذشته )سپتامبر( 3 درصد افزایش 
داشته است.این سازمان در بیانیه ای افزایش ساالنه قیمت مواد 
غذایی را 31.3 درصد اعالم کرد و افزود که شاخص مذکور که 
تغییرات ماهانه قیمت های جهانی محصوالت غذایی اساســی 
را اندازه گیری می کند، در حال شکســتن رکورد ثبت شده در 
ســال 2۰11 است.در گزارش فائو آمده است: قیمت گندم در 
ماه جاری برای پنجمین ماه متوالی ۵ درصد و نسبت به سال 

گذشته 3۸.3 درصد افزایش یافته است. به گفته این سازمان 
مستقر در رم ایتالیا، این رقم از به باالترین سطح خود از نوامبر 
2۰12 تاکنون رسیده است.فائو در ادامه گزارش خود، اخالل 
در عرضه گندم را ناشــی از »کاهش برداشــت در کشورهای 
اصلــی صادرکننده، به خصــوص کانادا، روســیه و آمریکا« و 
افزایش قیمت آن برشــمرد. به گفته فائو، قیمت های جهانی 
دیگر غالت نیز نســبت به ماه گذشته افزایش یافته است.این 
گزارش می افزاید: قیمت روغن هــای گیاهی نیز به نوبه خود 
طی یک مــاه ۹.۶ درصد افزایش یافت و به باالترین حد خود 
رســید. قیمت روغن پالم برای چهارمین ماه متوالی افزایش 
یافت. این افزایش عمدتاً به دلیل نگرانی هایی است که در مورد 
محدودیت تولید آن در مالزی به دلیل کمبود کارگران مهاجر 
در این کشــور وجود دارد.همچنین فائــو در گزارش خود به 
افزایش قیمت محصوالت لبنی اشاره کرده که از ماه سپتامبر 
2.۶ واحد افزایش یافته اســت. در مقابل، قیمت پنیر به طور 
کلی ثابت ماند، زیرا عرضه آن از کشورهای عمده تولیدکننده 
برای پاسخگویی به تقاضای واردات جهانی کافی بوده است.بر 
اســاس این گزارش، به رغم کاهش قیمت جهانی گوشت گاو، 
قیمت گوشت طیور و گوسفند افزایش یافته که ناشی از رشد 
تقاضای جهانی و روند کند تولید آن اســت.قیمت شکر نیز از 
ماه گذشته )ســپتامبر( 1.۸ درصد کاهش یافته که نخستین 
روند نزولی آن پس از افزایش در شــش ماه متوالی بوده است.

در این گزارش همچنین آمده اســت: پیش بینی می شود که 
ذخایر جهانی غالت در ســال های 2۰21-2۰22 کاهش یابد.

اخبار گرانی مواد غذایی در کنار افزایش گرسنگی و ناتوانی در 
تهیه حداقل مواد غذایی رنگ باخته و کار را به جایی رســانده 
که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نسبت به خطر قحطی 
هشدار داده است.وی گفت: امروز تقریباً 4۰ درصد از جمعیت 
جهان یعنی حدود سه میلیارد نفر نمی توانند یک رژیم غذایی 
مناسب داشته باشند. گرسنگی در حال افزایش است. از سوی 
دیگر سوءتغذیه و چاقی نیز در حال رشد است.وی افزود: تأثیر 
اقتصادی ویروس کرونا یک وضعیت بد را بدتر کرده است. این 
همه گیری دسترسی 14۰ میلیون نفر را به غذا با مشکل مواجه 
ساخته است.دبیرکل سازمان ملل همچنین در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: 41 میلیون نفر در 43 کشور جهان یک 
قدم با قحطی فاصلــه دارند. جلوگیری از قحطی یک انتخاب 
است. زمانی زیادی برای وقت تلف کردن وجود ندارد. از هر 1۰ 

نفر در جهان، یک نفر به غذای کافی دسترسی ندارد.
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پژوهشــگران آمریکایی و استرالیایی ســعی دارند که با کمک یک 
ایمپلنت کوچک، روش جدیدی را برای درمان روماتیسم مفصلی در 
آینده ارائه دهند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، شاید درمان 
روماتیسم مفصلی در آینده، تنها یک ایمپلنت کوچک باشد که برای 
تحریک الکتریکی یک عصب کلیدی طراحی شده است و می تواند 
واکنش التهابی بدن را تنظیم کند. پژوهش های بسیاری در سراسر 
جهان با انجام دادن آزمایش  بالینــی چندین نوع ایمپلنت جدید، 
 ،)Vagus(»در حال بررسی این ایده قانع کننده هستند.عصب »واگ
طوالنی ترین عصب مغزی اســت که از ساقه مغز و از میان گردن و 
قفسه سینه، به سمت شکم می رود و سیگنال های ارتباطی را میان 

مغز و بدن منتقل می کند. 

تراشه هوش مصنوعی جدید شرکت »انویدیا«)NVIDIA( برای ربات ها، 
آنها را شــش برابر قدرتمندتر از نسل قبلی خود می کند و این در حالی 

است که هنوز هم می تواند در کف دست انسان جا بگیرد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از انگجت، شــرکت »انویدیا« مغز هوش 
 Jetson« مصنوعی ۱۱۰۰ دالری خود موســوم به »خاویر« با نام کامل
AGX Xavier« برای ربات ها را که در سال ۲۰۱۸ عرضه کرد، ارتقا داده 
 Jetson AGX« است. این ماژول جدید موســوم به »اورین« با نام کامل
Orin«، شــش برابر بیشتر از »خاویر« قدرت پردازش دارد و با این حال 

همچنان در کف دست جا می گیرد.شــرکت »انویدیا« تراشه »اورین« 
را به  عنوان یــک »ابررایانه هوش مصنوعی با کارآمدی مصرف انرژی« 

طراحی کرده است.

پژوهشــگران »دانشگاه هاروارد« در پروژه جدید خود تالش کرده اند تا اثر 
کروناویروس بر روده انســان را با کمک تراشــه ای که روده را شبیه سازی 
می کند، مورد بررسی قرار دهند.به گزارش ایسنا و به نقل از وبسایت رسمی 
موسسه ویس)Wyss(، بسیاری از افراد، نشانه های برجسته کووید-۱۹ مانند 
از دســت دادن حس بویایی و چشایی و دشواری تنفس را تجربه کرده اند 
اما ۶۰ درصد از افراد مبتال به کووید-۱۹، نشانه های گوارشی مانند تهوع، 
اسهال، و معده درد را گزارش داده اند. بررسی دقیق تعامل میان ویروس و 
بافت روده در انسان، دشوار است. اگرچه مدل های حیوانی، سودمند هستند 
اما نحوه واکنش اندام های انسان نسبت به عفونت ناشی از عوامل بیماری زا 
را بــه طور کامل منعکس نمی کنند و درک کنونی ما در مورد نحوه تاثیر 

کروناویروس بر روده را محدود می سازند.

 درمان روماتیسم مفصلی 
با یک ایمپلنت کوچک!

6 برابر شدن قدرت هوش 
مصنوعی با مغز جدید »انویدیا«

»رمدسیویر« عفونت کرونا را 
کاهش نمی دهد 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پلیکان های مهاجر بزرگ به دلیل فصل سرما از مناطق شمالی کره زمین 
به مناطق گرم تر کوچ می کنند

جشن 35 سالگی هیوندای گرنجور
هیوندای به مناسبت ۳۵ سالگی اولین پرچم دار خود یعنی گرنجور که در سال ۱۹۸۶ معرفی شد، کانسپت جالبی را معرفی کرده است. 
در این کانسپت، نسل اول گرنجور با ویژگی های مدرن ترکیب و به قوای محرکهٔ الکتریکی مجهز شده است. این کانسپت، شکل کالسیک 
خودرو را حفظ کرده هرچند که طراحان در جلوپنجره، زه های جانبی، رینگ ها و آینه های جانبی تغییراتی ایجاد کرده اند. این کانسپت 
همچنین به چراغ های جلو و عقب پیکســلی هم مجهز شده که به مدل الکتریکی آیونیک ۵ شباهت دارند.تغییرات اصلی اما در داخل 
خودرو صورت گرفته و ویژگی های قدیمی و جدید به شکل زیبایی باهم ترکیب شده اند. به عنوان مثال، غربیلک فرمان تک پره و انتخاب گر 
دندهٔ مکانیکی از ویژگی های دهه ۸۰ هستند و نقطهٔ مقابل آن نمایشگر مدرن و بسیار عریضی است که از جدیدترین خودروی الکتریکی 
هیوندای گرفته شده است. همهٔ تکنولوژی های این کانسپت اما فقط در این نمایشگر خالصه نمی شوند زیرا نمایشگر دیگری هم به صورت 
عمودی در جلوی کنسول مرکزی به چشم می خورد که سیستم اطالعاتی-سرگرمی را کنترل می کند.از تکنولوژی که بگذریم، در کابین 
این گرنجور کانسپت ویژگی های جالبی هم به چشم می خورد مثل زیر آرنجی بین صندلی های جلو که از مبلمان الهام گرفته و محفظه ای 

مخفی دارد که می توان از آن برای قرار دادن اشیاء قیمتی مثل ساعت مچی استفاده کرد.

شانس اصلی توپ طال؛ مسی و لوا در صدر
از نگاه دیلی میرر لیونل مسی، لواندوفسکی و محمد صالح به ترتیب بیشترین شانس را برای کسب توپ طالی ۲۰۲۱ دارند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از دیلی میرر، رقابت برای کسب توپ طال ۲۰۲۱ بسیار حساس است  به ویژه اینکه در سال قبل این مراسم به خاطر شیوع 
همه گیری کرونا لغو شد این درحالی بود که لواندوفسکی بیشترین شانس را برای کسب این جایزه بزرگ داشت.دیلی میرر در این گزارش 
به بررسی ۱۰ نامزد اصلی توپ طال بر اساس اولویت پرداخت و نوشت:مسی شانس اصلی این جایزه است. او فصل قبل با بارسلونا تنها 
قهرمانی در جام حذفی را به دست آورد با این حال در بسیاری از بازی ها یک تنه تیمش را نجات داد و مهم تر اینکه با تیم ملی فوتبال 
آرژانتین قهرمانی در کوپا آمه ریکا را کسب کرد.اگر توپ طال در سال ۲۰۲۰ به بازیکنی داده می شد قطعا او کسی جز لواندوفسکی نبود؛ 
بازیکنی که در سال ۲۰۲۰ توانست ۴۸ گل با بایرن به ثمر رساند و قهرمانی در سه گانه را کسب کند.لواندوفسکی به درخشش در سال 
جاری ادامه داده است اما در فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا با مصدومیت مواجه شد و همین باعث شد تا بایرن نتواند در لیگ قهرمانان 
بدرخشد.یکی از بهترین و آماده ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان که در لیورپول خیره کننده ظاهر شده است. او در فصل جاری 

از بهترین های لیگ جزیره و لیگ قهرمانان اروپا بوده است و شانس باالیی برای کسب این جایزه دارد.

یک رذه دل از تو رب نگیرمصد بار ز مهرت ار بمیرم ر از ضمیرماز شهرم اگر ربون کنی سهل بیرون مگذا
کایت تو گر خار نهی و گر حرریماز من نسزد ش
دانند هک بندهٔ اسیرمای کاج! مرا نسوختی هجر کم کن، هک هن یوز این پنیرمیاد از تن همچو شیرش، ای دل

من نشکنم این خمار رهگز
کز عشق سرشته شد خمیرم

پیشنهاد

چهره روز

کتاب مجوس
کتاب مجوس با عنــوان اصلی The Magus اثری از جان 
فاولز نویسنده انگلیسی اســت. فاولز در سال ۱۹۴۵ در 
دوران جنــگ جهانی دوم به خدمت اجباری ســربازی 
رفت ولی جنگ مدتی پس از دوران آموزشــی او پایان 
یافت و او مجبور به شــرکت در جبهه جنگ نشد. با این 
حــال در کتاب مجوس، رگه هایی از جنگ جهانی دیده 
می شود که می توان گفت اگر نبود خواندن کتاب بسیار 
خسته کننده می شــد. داستان این رمان درباره فردی به 
نام نیکالس اورفه است که که بر ادبیات انگلیس تسلط 
دارد و حتی اشعارش در مجله مدرسه چاپ شده است. 
نیکالس درباره خودش می گوید »رفتم آکسفورد و آن جا 
کم کم متوجه شــدم آن آدمی نیستم که دوست داشتم 
باشم.« پدر و مادرش هم به نوع زندگی ای که نیکالس دوست داشت در پیش بگیرد مشکل داشتند و 
با تحقیر به آن نگاه می کردند. اما این نگاه تحقیرآمیز به زودی از بین رفت و نیکالس زندگی را آن طور 
که خودش می خواست ادامه داد.یک نوع از خود بیگانگی و بیزاری از آدم های اطراف و البته قبول نشدن 
در مصاحبه های شــغلی، باعث می شود که نیکالس برای معلمی در مدرسه لرد بایرون در جزیره ای در 
یونان اقدام کند. مدتی طول می کشد تا جواب درخواست او داده شود و در این مدت کوتاه، نیکالس وارد 
زندگی دختری به نام الیسون می شود. آشنایی این دو بسیار عادی و حتی می توان گفت سطحی با هم 
آشنا می شوند اما خیلی سریع با هم جور می شوند و رابطه احساسی میان آن ها شکل می گیرد. در همین 
زمان، جواب می آید که نیکالس شغل معلمی را به دست آورده است.در این فاصله زمانی که نیکالس با 
الیسون آشنا می شود، ما با شخصیت نیکالس بیشتر آشنا می شویم. پی می بریم که او خدا را قبول ندارد 

و به نظر آدمی است که در لحظه هرآنچه را که فکر کند درست است انجام می دهد...

جان فاولز
جان فاولز )انگلیســی: John Fowles؛ زاده ۳۱ مارس ۱۹۲۶ 
درگذشــته ۵ نوامبر ۲۰۰۵( رمان نویــس بریتانیایی بود. 
جان رابرت فاولز در تاریــخ ۳۱ مارس ۱۹۲۶ در لی-آن-

ســی شهرک کوچکی در ۶۰ کیلومتری لندن متولد شد. 
دوره متوسطه را در مدرسه بدفورد سپری کرد. پس از آن 
که مدت کوتاهی در دانشــگاه ادینبورگ تحصیل کرد در 
سال ۱۹۴۵ برای خدمت نظامی به ارتش پیوست، دوران 
آموزشی وی مقارن با اتمام جنگ جهانی دوم بود لذا فاولز 
به طور مستقیم در نبردهای آن جنگ حضور نداشت. پس 
از چندی دریافت که زندگی نظامی با روحیات وی سازگار 
نیســت بنابراین در ســال ۱۹۴۷ تصمیم گرفت ارتش را 
ترک کند. پس از آن به اکســفورد رفت و در آنجا بود که 
اگزیستانسیالیسم را کشف کرد و به آثار ژان پل سارتر و آلبر کامو عالقه مند شد. فاولز در سال ۱۹۵۰ در 
رشته زبان فرانسوی فارغ التحصیل شد و کارش را به عنوان نویسنده آغاز کرد.سال ۱۹۴۵ در دوران جنگ 
جهانی دوم به خدمت اجباری سربازی رفت ولی جنگ اندکی پس از آموزشی اش پایان یافت و او مجبور 
نشد به جبهه برود. پس از سربازی به آکسفورد رفت و با آثار اگزیستانسیالیست های فرانسوی آشنا شد. او 
به خصوص کامو و سارتر را می ستود و با نظرات شان در باب هم رنگی با هنجارها و آزادی اراده توافق داشت. 
سال ۱۹۵۰ مدرک زبان فرانسه گرفت و معلم شد. یک سال در دانشگاه پواتیه ی فرانسه و دو سال در کالج 
آناگریوس جزیره ی اسپتسای یونان انگلیسی درس داد و نهایتاً از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۴ در کالج گادریک لندن 
ادبیات انگلیسی تدریس کرد که در سال های آخر، ریاست دپارتمان انگلیسی را هم بر عهده داشت. دورانی 
که در یونان گذراند تأثیر عمیقی بر او گذاشت. در طول اقامتش در جزیره شروع به نوشتن شعر کرد. از ۱۹۵۲ 

تا ۱۹۶۰ چندین رمان نوشت ولی هیچ کدام را به ناشر نداد، چون به نظرش کامل نبودند. 

فرهنگ

جوایــز فیلم اروپا نامزدهای ســال ۲۰۲۱ خود را 
با حضور فیلم های برنده جشــنواره کن و امیدوار 
به اســکار اعالم کرد.به گزارش ایســنا، سه فیلم 
برگزیده جشــنواره کن شــامل »تیتان« ساخته 
»جولیا دوکورنو«، »دســت خدا« بــه کارگردانی 
»پائولو ســورنتینو« و »کوپه شماره ۶« از  »یوهو 
کاسمانن« به همراه »پدر« ساخته  »فلورین زلر« 
و »کجا بودی آیدا؟« ســاخته »جاسمیال زبانیچ« 
در شاخه بهترین فیلم جوایز سینمایی اروپا رقابت 
خواهنــد کرد.در شــاخه بهتریــن کارگردانی نیز 
»جولیــا دوکورنو«، »پائولو ســورنتینو«، »فلورین 
زلر«، »یاســمیال زبانیچ« و »رادو ژوده« برای فیلم 
برنده خرس طــالی برلین  »رابطه نافرجام« به عنوان نامزد معرفی شــده اند. »فرار«، »آنه 
فرانک کجاست؟« و »وولف واکرز« در شاخه بهترین انیمیشن و »بابی یار«،  »آقای باخمن و 

کالسش« و »زیباترین پسر دنیا« هم در شاخه مستند رقابت خواهند کرد.
همچنین »آنتونی هاپکینز« )پدر(، »یوری بوریسوف« )کوپه شماره ۶(، »وینسنت لیندون« 
)تیتان(،  »طاهر رحیم« )موریتانیایی( و »فرانز راگوفسکی« )آزادی بزرگ( در شاخه بهترین 
بازیگر مرد جوایز فیلم اروپا و  »یســنا دوریجیچ« )کجا بودی آیدا؟(، »سبدی هارال« )کوپه 
شــماره ۶(، »کری مولیگان« )زن جوان خوش آتیه(،  »رنت رینســیو« )بدترین آدم دنیا( و 
»آگاته راســل« )تیتان( هم در شــاخه بهترین بازیگر زن نامزد کسب جایزه هستند.مراسم 
اعطای جوایز اروپا در ســال ۲۰۲۱ در تاریخ ۱۱ دســامبر )۲۰ آذر( در  شــعر برلین برگزار 

می شود.

نامزدهای جوایز فیلم اروپا 2021 
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