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شرط افزایش حقوق کارمندان
یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ دولت دست 
بــازی در حوزه درآمدها ندارد، گفت: اگــر دولت بخواهد یک تحول 
جدی در بودجه سال ۱۴۰۱ انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق 
و دستمزدهای نظام اداری دولت برای شفاف سازی امور انجام دهد.

به گزارش تســنیم، در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی سرگردان در کشور داریم که در صورتی که وارد از هر یک از 
بازارها مانند مسکن، ارز و ... شود، سبب رشد قیمت ها و تورم خواهد 
شــد. در صورتی هم که کسری بودجه کنترل نشود، دولت دست به 
اســتقراض از بانک مرکزی خواهد زد که این مسئله خود سبب رشد 
نقدینگی و افزایش تورم می شود.دولت سیزدهم تاکید دارد که بودجه 
سال آینده را با حداقل کسری بودجه تنظیم می کند. این مسئله را در 
صحبت های میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه می توان دید. 
کارشناسان معتقد هستند از جمله الزامات اصلی این مسئله کنترل 
هزینه های دولت است چرا که اگر دولت در قدم اول هزینه  های خود 
را کنترل نکند، افزایش حقوق ها خود به عاملی برای تشدید کسری 

بودجه تبدیل خواهد شد.

ضرورت تحول جدی در ساختار بودجه ریزی کشور
موسی شــهبازی کارشــناس اقتصادی و معاون مرکز پژوهش های 
مجلس در پاسخ به ســوالی در خصوص دالیل کسری بودجه دولت 
در ســال جاری گفت: چندین سال اســت که با برخی از مشکالت 
ســاختاری در بودجه مواجه هســتیم. از آن جایی که این مشکالت 
درمان نشــدند، در بزنگاه های کشور، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد 
خواهند گذاشت.وی افزود: یکی از این مشکالت ساختاری مشکل در 
ســاختار درآمدی دولت است. این حوزه دچار ایرادات متعددی است 
و نیازمند یک تحول جدی اســت. درآمدهای دولت پایدار نیست و 
منبع آن نیز متزلزل و وابسته به نفت است. بحث درآمدهای نفتی نیز 
خود وابسته به عوامل دیگری نظیر تنش های سیاسی و قیمت جهانی 
نفت است.وی گفت: ســهم مالیات از درآمدهای دولت نیز به شدت 
پایین است. در بحث سایر درآمدهای دولت نیز چندان ضابطه مندی 
مشخصی وجود ندارد. ضمن اینکه نحوه استفاده دولت از اوراق اصولی 
نیست.شــهبازی گفت: در همه جای دنیا ابتدا در خصوص کســری 
بودجه شفاف سازی می کنند و تراز عملیاتی دارند.  در ادامه می گویند 
که درآمدهای عملیاتی دولت چقدر است و کسری بودجه را مشخص 
می کنند. پس از این اقدام اعالم می کنند که کسری را به چه شیوه ای 
مدیریــت کننــد. در صورتی که جامعه آثار و تبعــات آن را  بپذیرد 
اقدامات خود را اجرایی می کنند. این در حالی اســت که ما در کشور 
ابتدا تعیین می کنیم که قرار اســت به چه میزان حقوق و دســتمزد 
بدهیــم و هزینه ها را افزایش دهیم و پــس از آن برای این هزینه ها، 
درآمد می تراشــیم. این گونه نیســت که بگوییم در چند سال اخیر 
که درگیر تحریم شــده ایم چنین اتفاقی رخ داده است بلکه این نوع 
بودجه ریزی که شــما قانون تصویب می کنید و آن را اجرا نمی کنید، 
سالها است در کشور وجود دارد.این کارشناس مسائل بودجه با بیان 
اینکه بررسی بودجه و تبصره بودجه دستگاه های دولتی وقت زیادی 
از مجلس می گیرد و در نهایت نیز ســازمان برنامه و بودجه با توجه 
به اختیار تخصیص خود مسائل را مدیریت می کند، گفت: در نتیجه 
قانون بودجه در نظام بودجه ریزی چندان مالک عمل قرار نمی گیرد 
و قدرت تخصیصی که وجــود دارد، ارقام را جابه جا و هر کدام را که 
بخواهند کم یا زیاد می کننــد.وی افزود: عموما تخصیص ها در قالب 
تعدیــل صورت می گیرد اما در مواردی مانند تصمیماتی که در طول 
ســال برای افزایــش پرداخت ها که خارج از ضوابــط بودجه مصوبه 
می گیرد، قالب افزایشی دارد. در نتیجه در فضایی از بودجه ریزی قرار 
داریم که چالش های بســیار جدی و ساختاری در آن وجود دارد که 
تنها با رشد 5۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات تصحیح نمی شود.

دست بسته دولت در درآمدها و جیب گشاد هزینه ها
شــهبازی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بودجه سال جاری 
و کسری بودجه سنگینی که دولت با آن مواجه است، گفت: در سال 
جاری نیز شــاهد کســری بودجه حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی 
هســتیم و در مورد نحوه تامین این کســری نیز تدبیری اندیشیده 
نشده است. در شرایطی که کسری بودجه مزمن داریم، فضای افزایش 
هزینه هــا در اواخر دولت قبل و ابتدای دولت فعلی را شــاهد بودیم.

وی در ادامه گفت: این مســئله مانند دومینویی است که انتهای آن 
مشخص نیست. از همسان سازی حقوق بازنشستگان گرفته تا افزایش 
حقوق اعضای هیئت علمی، علوم پزشــکی، قضات، سازمان زندان ها 
و معلمین ایــن موضوع ادامه دارد. آنها نیز در نگاه خرد خود توجیح 
دارند و می گویند که هزینه های ما افزایش داشته است.این کارشناس 
اقتصــادی با تاکید براینکه حاکمیت اساســا نبایــد نگاه خرد و تک 
حوزه ای داشته باشد و باید برآیند کل این تصمیمات را ببیند، گفت: 
بنابراین در سال جاری نه تنها کسری بودجه عالج نشد بلکه با دمیدن 
در افزایش هزینه ها و به خصوص حقوق و دستمزد این مشکل تشدید 
شد. از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز در طول سالیان اخیر کاهش 
یافته است.وی افزود: البته در سال جاری درآمدهای نفتی رشد داشته 
اســت اما به ســبب اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی از سوی دولت این 
درآمدها خرج شدند و دولت اقدام به استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی کرد و در حال حاضر به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز 
بدهکار است. با روند موجود بعید است که تغییرات ساختاری خاصی 
در بودجه سال جاری رخ دهد. احتماال دولت تالش می کند با فروش 
اوراق و مولدسازی بیشتر اموال کسری بودجه خود را کنترل کند که 
این مسئله نیز به سبب فضایی که در بازار سرمایه به وجود آمده است 
دچار چالش شده است.شــهبازی در ادامه گفت: دلیل آن این است 
که اگر اقدام به فروش بیشتر اوراق کند سهام ها از رونق خواهد افتاد. 
بنابراین در شرایطی قرار داریم که تصمیم گیری ها ساده نیست. شاید 
بتوان گفت اصلی ترین حوزه ای که دولت بتواند برای کنترل کسری 
بودجــه روی آن کار کند، کنترل هزینه ها اســت. در حوزه درآمدها 

چندان دست بازی در اختیار نداریم.
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کنتــرل تورم و مقابلــه با افزایش بی رویــه قیمت ها از مهمترین 
دغدغه هــا و مطالبات مردم و فعاالن اقتصادی اســت که آخرین 
آمار از کاهش شــتاب نرخ تورم حکایت دارد؛ اکنون این ســوال 
مطرح اســت که دولت چگونه و از چه راهی توانسته در این مدت 
کوتــاه، روند تورم را نزولی کرده و آیا امیــدی به تداوم آن وجود 
دارد؟به گزارش ایرنا، بر کســی پوشیده نیست که از مسایل اصلی 
کشور، چالش های اقتصادی و به ویژه تورم است؛  از این رو رییس 
جمهوری و وزرای دولت سیزدهم در ابتدای قبول مسئولیت، رشد 
اقتصادی، کنترل تورم، کاهش بیکاری و ســر و ســامان دادن به 
اقتصاد و معیشت مردم را به عنوان اولویت اصلی مطرح کردند.در 
این میان، کنترل تورم و کاهش آن، نسبت به سایر مسائل اقتصادی 
از اولویت بیشــتری برخوردار است.  زیرا در چند سال اخیر مردم 
به طور روزانه با افزایش قیمت ها رو به رو شــده و گرانی ناشی از 
رشد تورم را با همه وجود لمس کرده اند. مسووالن اقتصادی دولت 
نیز پیوسته از کاهش آن سخن گفته و برنامه های را ارایه داده اند.

در این راســتا، آیت اهلل »سیدابراهیم رییسی« تاکید کرد: »من به 
صورت روزانه و ساعتی، موضوع را دنبال و وضعیت قیمت ها را به 
طور دائم به ویژه قیمت خوراکی ها را رصد می کنم. با وزرا صحبت 
و در جلسات شــرکت می کنم تا تورم کنترل شود.  از فشار روی 
مردم و اقشار کم درآمد و محروم آگاهم و احساس می کنم در کنار 
سفره مردم هســتم. امیدوارم با گام هایی که برمی داریم آثار تورم 
کاهش یابد. البته آثار تورمی به دلیل تصمیمات قبل است که امروز 
روی ســفره مردم نمایان شده است. تصمیمات امروز ما حتما در 
آینده روی زندگی مردم جلوه خواهد داشت.« همچنین، »سیدرضا 
فاطمی امین«، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت در جلسه 
دفاع از خود در مجلس شــورای اســالمی، تــورم را یک بیماری 
مزمن در اقتصاد ایران دانســت و از کاهش آن به نصف تورم سال 
۱۳۹۹ در سال ۱۴۰2 و سپس حرکت به سمت تک رقمی شدن، 
سخن گفت.»سید احسان خاندوزی« وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز 
با بی ســابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: 
در کوتاه مدت مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک 
به ثبات اقتصاد کالن و مهار پایدار تورم اســت.وزیر پیشــنهادی 
اقتصاد اظهار داشت: اگر چه حل مساله تورم نیازمند همکاری همه 
دستگاه ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز 
اول تمام تالش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش های غیر 
تورم زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار 
خواهم بســت.برنامه های دولت، امید به کاهش تورم را در جامعه 

ایجاد و انتظارها برای کنترل آن را افزایش داده است. شاخص تورم 
جزو شــاخص های کالن اقتصادی است و بدون شک پایین آمدن 
آن، نیازمند زمان اســت. از عمر دولت کنونی هم حدود ســه ماه 
بیشتر نمی گذرد. بنابراین، نتیجه ملموس اقدامات و سیاست های 

آن را باید در بازه میان مدت و بلند مدت مشاهده کرد.

تورم چقدر کاهش داشته است؟
در حــدود 2- ۳ ماهــی که از روی کار آمــدن دولت جدید می 
گذرد،  شاهد کاهش نرخ تورم هستیم. شاید بتوان گفت که نزولی 
شــدن روند تورم زودتر از انتظار رخ داد.  بر اســاس آخرین آمار 
اعالمی، نرخ تورم نقطه ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایســه با ماه قبل 
۴.5 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و 
گروه کاالهای غیر خوراکی و خدمات با کاهش 5.۹ واحد درصدی 
به 2۹.5 درصد رسیده اســت.نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری ۳۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴.5 واحد درصد 
کاهش داشته است.همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 
۴۳.۹ درصد بوده که نســبت به ماه قبل ۳.۹ واحد درصد کاهش 
داشته اســت.این کاهش تا حدودی در تورم های ماهانه و ساالنه 
نیز مشاهده می شود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد 
رسیده که بیانگر کاهش ۰.2 درصدی در مقایسه با ماه قبل است.

تورم ســاالنه نیز در مهرمــاه ۴5.۴ درصد بوده که از کاهش ۰.۴ 
درصدی حکایت دارد.البته نباید در این مورد دچار اشتباه بشویم. 
کاهش تورم به هیچ عنوان به معنای ارزان شــدن کاالها نیست. 
بلکه به معنای کمتر گران شدن آنها است. اگر تا قبل از آن کاالیی 
به طور ماهانه، ســاالنه،  یا به صورت نقطه ای به میزان مشخصی 
گران می شد با کاهش تورم، درصد گرانی آن کمتر خواهد شد.با 
این حال این را هم نباید از نظر دور داشــت که روند کاهشی نرخ 
تورم اتفاق بزرگی در اقتصاد کشــور به شــمار می رود. دست کم 
حاال می توان امیدوار بود که میزان گرانی کاالها در آینده باز هم 
کمتر خواهد شــد. با تداوم روند کاهشی ایجاد شده در چندسال 
پیش رو، تورم تک رقمی محقق خواهد شد و به موازات آن قدرت 
خرید مردم نیز پیوسته افزایش یافته و ثبات و آرامش به اقتصاد 

باز خواهد گشت.

ثبات نرخ ارز در مهرماه به کاهش تورم کمک کرد
تورم را با کنترل عواملی می تــوان کاهش داد که باعث افزایش 
آن می شــود. نوســانات نرخ ارز و به ویژه دالر یکی از دو عامل 
اصلی افزایش تورم اســت. بنابراین، با کنتــرل نرخ ارز تورم نیز 
کنترل خواهد شد.  به گزارش ایرنا، قیمت دالر از خردادماه وارد 
کانال 2۶ هزار تومان شــد و در این محدوده نوســان داشــت و 
در مقطعی به ســمت رقم 2۷ هزار تومــان نیز حرکت کرد. در 
شهریورماه نرخ دالر نزولی یا ثابت بود، البته برای چند روزی نیز 
در محدوده قیمتی 2۸ هزار تومان معامله می شد اما این شرایط 
دوامی نداشت.قیمت دالر در مهرماه و طی هفته های گذشته در 
کانال 2۶ هزار تومان نوســان داشــت، اما از ابتدای هفته جاری 
وارد کانال 2۷ هزار تومانی شــد.این اعداد نشان می دهند که در 
مدت یاد شده دالر نوسان شدیدی را تجربه نکرده است. به ویژه 
در مهرماه به محدوده های قیمتی خرداد بازگشته بود.  در اینجا 
موضوع این نیست که قیمت کنونی دالر باال است یا پایین، بلکه 
مسئله این است که کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید 
آن در مهرماه به کاهشــی شدن نرخ تورم کمک کرده است. اگر 
دالر در این ماه وارد کانال های قیمتی باالتر می شد بدون شک بر 
نرخ تورم اثر منفی می گذاشت. پس می توان گفت که در زمینه 
کنترل بازار ارز نیز بانک مرکزی در این مدت تقریبا خوب عمل 
کرده و همین عامل در کاهش تورم اثرگذار بوده است.بدون شک 
با آزاد شــدن دارایی های ایران در کشورهای مانند کره جنوبی و 

غیره زمینه برای تک رقمی شدن تورم هم فراهم خواهد شد.

دولت کسری بودجه را پولی نکرد
نباید فراموش کرد که تورم تنها ناشی از نوسانات نرخ ارز نیست. 
کســری بودجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور 
نیز یکی از مهمترین عوامل رشــد تورم است. کسری بودجه در 
چند سال اخیر همزاد بودجه های ساالنه بوده است. یعنی دخل 
و خرج دولت با هم هماهنگ نبوده است.بر اساس قانون بودجه 
۱۴۰۰ در سال جاری کل درآمدهای دولت ۴5۴۸ هزار میلیارد 
ریال برآورد شده اســت. در بخش هزینه ها نیز دولت قرار است 
در ســال کنونی ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند. مهمترین 
هزینه های دولت در این بخش عبارت اســت از پرداخت حقوق 

و دســتمزد کارکنان و کارمندان دولت، پرداخت یارانه و کمک 
به صندوق های بازنشســتگی و به طور کلی کمک به بهبود رفاه 
اجتماعی.وقتی درآمدها و هزینه ها را کنار همدیگر قرار می دهیم 
مشخص است که تراز عملیاتی ســال جاری منفی ۴۶۴۱ هزار 
میلیارد ریال است. این یعنی کسری بودجه که جبران آن  از راه 
استقراض و یا چاپ پول تورم زا خواهد بود.در اصطالح به جبران 
کسری بودجه از راه چاپ پول »پولی کردن کسری بودجه« گفته 
می شــود که به شدت تورم را افزایش می دهد. به بیان ساده اگر 
دولت ها بخواهند با چاپ پول بی پشتوانه، کسری خود را جبران 
کنند، تورم شدید کمترین پیامد آن خواهد بود. زیرا چاپ پول، 
افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی دارد و افزایش این دو نیز 
به معنای وقوع تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور است.دولت 
سیزدهم با اشــراف به این موضوع از پولی کردن کسری بودجه 
خودداری کرده است.چندی پیش مسعود میرکاظمی در مجلس 
شورای اسالمی که درباره مسائل اقتصادی و بودجه ای بود، اظهار 
داشت: دولت ســیزدهم وارث بدهی های زیاد به بانک مرکزی، 
بانک ها، تأمین اجتماعی و صندوق توســعه ملی است که نتیجه 
وجود یک نظام بودجه نویسی اشتباه است و نباید این رویه ادامه 
پیدا کند. ما مدیریت و ساماندهی بدهی ها و مصارف را در اولویت 
خــود قرار داده ایم. برای اولین بار در ماه گذشــته پرداخت های 
دولت بدون خلق پول انجام شد.همین عامل را می توان مهمترین 
دلیل کنترل نرخ تورم و کاهشی شدن روند آن دانست.  بخشی 
از جبران کســری بودجه از راه انتشار اوراق  است.  انتشار اوراق 
گامی مثبت در راســتای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم 
اســت. اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه 
نبوده اســت. زیرا بخش قابل توجهی از  اوراق منتشر شده برای 
نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می گیرد 
و نه تأمین هزینه های جاری دولت.از این رو دولت ســیزدهم به 
خوبی می داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده 
سازی سایر برنامه های اقتصادی جهت تداوم روند ایجاد شده در 
عدم خلق پول و کاهش نرخ تورم اســت. مواردی مانند افزایش 
رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده 
از اصالح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه های مالیاتی 
و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات و غیره در دستور 
کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد. اقداماتی که اجرای درست آنها 
می تواند کاهش نرخ تــورم را ادامه دار کرده و تورم تک رقمی را 

قابل دستیابی کند.

آیا کاهش »شتاب رشد تورم« ادامه خواهد داشت؟

مومنی عنوان کرد:

هزینه سالمت خانوارهای ایرانی ۵۵ درصد بیشتر از استاندارد جهانی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

مصرف گاز در ایران با 12 کشور 
ثروتمند اروپایی برابری می کند

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: ما ســومین تولیدکننده گاز جهان و چهارمین مصرف کننده آن 
هستیم و مقدار مصرف گاز در ایران تقریباً با ۱2 کشور ثروتمند اروپا برابری می کند.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز در نشست هم اندیشی مدیران 
حوزه انرژی با مدیران رســانه ها افزود: این ارقام نشــان می دهد چرا دغدغه های ما درباره مصرف انرژی در 
کشور به ویژه در حوزه گاز طبیعی افزایش یافته است.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه عوامل 

زیادی بر مصرف تأثیرگذار است،....

رییس سازمان خصوصی سازی:

عجله ای برای واگذاری استقالل و پرسپولیس نداریم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

صادرات نفت ایران به آرامی در حال افزایش است
در هفته گذشته تحقق یافت؛

بازگشت سهام عدالت به گردونه رشد
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5

5

4

3

6
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 وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد:  ۱2۴ 
نفر دیگر طی 2۴ ســاعت گذشــته بر اثر کرونا جان خود را از 
دســت دادند.به گزارش ایرنا،بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، 
تا دیروز شــنبه 22 آبان ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۴ هزار و ۳۰۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشــور شناسایی شد که ۷۸۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۳۱ هزار و 5۷5 نفر 
رسید.طی 2۴ ساعت گذشته، ۱2۴ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱2۸ 
هزار و ۴2 نفر رســید.همچنین تا کنون 5 میلیون ۶۸۳ هزار و 
۴5۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 

شــده اند.ســه هزار و 5۳۳ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ 
در بخــش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تا کنون ۳۶ میلیــون و ۹۳2 هزار و 2۸۰ آزمایش 
تشــخیص کووید۱۹ نیز در کشور انجام شده است.همچنین تا 
کنون 55 میلیون و 5۷۶ هزار و 5۳۳ نفر ُدز اول، ۴2 میلیون و 
۱۸۳ هزار و ۴۶۸ نفر ُدز دوم و ۴2۱ هزار و ۳۹۹ نفر، ُدز ســوم 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شــده در کشور به ۹۸ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۰۰ ُدز رسید.در 
شبانه روز گذشته ۶2۱ هزار و ۱5۴ ُدز واکسن کرونا در کشور 
تزریق شــده است.در حال حاضر 2۶ شــهر کشور در وضعیت 
قرمز، ۸۷ شهر در وضعیت نارنجی، 222 شهر در وضعیت زرد و 
۱۱۳ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.خیز پنجم و مرگبار کرونا 
از ابتدای تیر ماه در کشــور آغاز شد و وزارت بهداشت هشتم 

مهر ماه از عبور این خیز از کشــور خبر داد.در این خیز در 2۸ 
مرداد و هفتم مهر ماه به ترتیب شمار مرگ و میر در اثر کرونا 
از یکصد و ۱2۰ هزار نفر عبور کرد.همچنین رکورد مرگ و میر 
روزانه کرونا در این مدت چندین بار شکســته شــد و روز دوم 
شــهریور ماه با ۷۰۹ مورد مرگ روزانه به باالترین شمار مرگ 
و میر از ابتدای شیوع کرونا)اسفند ۹۸( در کشور رسید. به هر 
روی گرچه روند تلفات روزانه کرونا کاهشی است اما باید گفت، 
تا رســیدن به ۱2 فروردین ســال ۱۴۰۰ که رقم تلفات روزانه 
کرونا ۹۴ نفر بود در صورت رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
تزریق واکسیناسیون اندکی مانده است. گرچه خیز ششم کرونا 
به رغم هشدارها تا کنون و در آبان ماه به وقوع نپیوسته اما به 
باور کارشناسان هر گونه عادی سازی و بی توجهی به پروتکل 
های بهداشتی می تواند طغیان مجدد این ویروس را رقم بزند.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی روز 
یکشــنبه 25 مهر ماه نیز گفت:  هنوز بابت کرونا و پیک ششم 
آسوده خاطر نیستیم و باید رحالت آماده باش بمانیم و امیدوارم 
با انجام واکسیناسیون سراسری در ماه های آینده، در وضعیت 
بهتری قرار بگیریم. وی همچنین روز ســه شنبه ۱۷ آبان ماه 
گفت: با توجه به آغاز موج ششم در کشورهای همجوار، نگران 
هستیم و مراکز درمانی در آماده باش کامل هستند، ولی تجربه 
خوبی که در درمان بیماران کرونایی ، تامین اکســیژن سازها، 
دســتگاه های کمک تنفســی و غیره داریم مــی توانیم از آنها 
استفاده کنیم.وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی روز 
جمعه 2۱ آبان ماه اعالم کرد که هنوز وارد خیز ششم سراسری 
کرونا نشــده ایم و ضمن آنکه روند بستری در استان های کشور 

پایدار یا کاهشی است.

فوت ۱۲۴ نفر دیگر بر اثر کرونا

  صدور 4 هزار کارت بازرگانی 
برای کارتن خواب ها و افراد باالی ۹0 سال
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رییسی: گزیده خبر

واکسن داخلی کرونا برای حمایت از تولیدکنندگان پیش خرید شود
 رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان 
واکســن داخلی کرونــا، گفت: برای حمایــت از زحمات این 
تولیدکنندگان حتماً باید پیش خرید واکســن داخلی مورد 

تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،  آیت اهلل 
سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام 
شــرکت های داخلی در تولید واکسن کرونا را بسیار ارزشمند 
دانســت و گفت: حمایت از فعالیت و تولید واکســن داخلی 
توسط این شــرکت ها، جزو اولویت های دولت است و در این 
راستا پیش  خرید این تولیدات، می تواند آنها را نسبت به ادامه 
و گسترش فعالیت هایشان امیدوارتر کند.رییس جمهوری با 
قدردانی از تالش و فداکاری شــبانه روزی و خســتگی ناپذیر 
کادر بهداشت و درمان و همه کسانی که در مقابله با بیماری 
کرونا نقش دارند، گفت: امیدواریم با همکاری مردم شــریف 
کشورمان بتوانیم به نقطه اطمینان بخشی در مهار این بیماری 
برسیم و با افزایش میزان واکسیناسیون به بیش از ۸۰ درصد 
از سالمت مردم صیانت کنیم.آیت اهلل رییسی پرهیز از هرگونه 

اقدامی که موجب سستی در رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
می شود را ضروری دانست و گفت: نباید نتیجه هوشمندسازی 
برخی محدودیت ها باعث عادی انگاری و سســتی در مراعات 
مقررات بهداشــتی باشد.وی با تأکید بر کنترل رفت و آمد از 
طریــق مرزهای زمینی، دریایی و هوایــی، ادامه داد: با توجه 
به اینکه برخی از کشــورهای همسایه با موج جدید بیماری 
مواجه شــده اند، الزم اســت از تردد افراد بدون داشتن تست 
منفی از مرزهای کشور جلوگیری شود.رییس دولت سیزدهم 
همچنین با تأکید بر لزوم بازنگری در مصوبات قبلی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، گفت: در این بازنگری باید مشــخص شود که 
چه میزان از مصوبات اجرایی و عملیاتی شــده و چه تعداد از 
آنها، موضوعیت خود را بعضاً با توجه به تغییر شرایط از دست 
داده است و انجام این کار می تواند در تصمیم گیری های بعدی 
به ســتاد مؤثر باشد.در این نشســت با توجه به موفقیت های 
چشمگیر در کاهش آسیب های ناشی از کرونا، موضوع اجرای 
طرح محدودیت های هوشمند در سراسر کشور به ویژه چند 

استان با وضعیت قرمز در جلسه امروز بررسی شد.

سردار جاللی مطرح کرد؛
 تدوین طرح جامع پدافند زیستی 

نیروهای مسلح
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: مراحل تصویب و ابالغ طرح جامع پدافند 
زیستی نیروهای مسلح در حال نهایی شدن است که ساختار جدید و منسجمی 
به رویکرد پدافند زیســتی در نیروهای مسلح است.به گزارش خبرگزاری مهر، 
سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از قرارگاه شهید 
زین الدین وابسته به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح بازدید کرد.جاللی در این بازدید با بیان اینکه سازمان سپند در 
حوزه پدافند زیستی اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی انجام داده اند، خاطرنشان 
کرد: با کمک این ســازمان ظرفیت های فنی و تخصصی از نظر آزمایشگاهی و 
ساخت تجهیزات پدافندی در حوزه های مختلف پیشرفت های خوبی را تجربه 
کرده اســت.وی ادامه داد: با همراهی وزارت دفاع و ســازمان ســپند در حوزه 
پدافند شیمیایی و ساخت تجهیزات مورد نیاز کشور و دستگاه های اجرایی بیش 
از ۵۰ شــهر به بسته های تجهیزات پدافند نوین CBRNE تجهیز شده و مرحله 
دوم تحویل این بســته ها نیز امسال اجرایی خواهد شد که نیازمند مساعدت و 

همراهی سازمان سپند و وزارت دفاع است.

اســتفاده از ظرفیت های ســپند در تامین تجهیزات رفع آلودگی و 
اورژانس پدافند نوین

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور تصریح کرد: برای ســه شهر، تهران، 
بوشهر و اصفهان نیازمند بسته پدافند نوین و برای چند شهر دیگر هم نیازمند 
تجهیزات رفع آلودگی و اورژانس پدافند نوین هستیم که در این زمینه سازمان 
ســپند از ظرفیت های خوبی برخوردار است که می توانیم از آن استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در طراحی و ایجاد آزمایشگاه های ایمنی زیستی 
برای بخش دامپزشکی کشور نیز، می توان از ظرفیت سازمان سپند استفاده کرد.

تصویب نظام جدید پدافند زیستی کشور
سردار جاللی با بیان اینکه با توجه به نقش نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات 
زیســتی، با چالش اساسی در زمینه اســتانداردها، آیین نامه ها و الزامات رو به 
رو هســتیم، توضیح داد: استانداردهای حوزه پدافند غیرعامل در حوزه نظامی 
باید متناســب با سطح تهدید و سطح ایمنی مورد نیاز باشد و این یک اشتباه 
راهبردی است که ما الزامات این بخش را با استانداردهای دیگران گره بزنیم.وی 
تصریح کرد: ما در حوزه تدوین استانداردها و الزامات هیچ کمبود دانشی و فنی 
نداریم و چه بسا استانداردهای پدافند زیستی نیروهای مسلح بسیار پیشرفته تر 
از استانداردهای بین المللی باشد. در حالی که ما درگیر استانداردهای خارجی 
هستیم که اساساً نمی توانند پاسخ کار ما را بدهند. پرداختن به استاندارد بومی 
نیــاز ضروری و جدی اســت که باید به آن پرداخــت. در الیه امنیتی نیز باید 
ســطحی از اســتاندارد را تعریف کنیم که در برابر تهدیدات پایدار باشد.سردار 
جاللی همچنین از تصویب نظام جدید پدافند زیســتی کشور از سوی شورای 
عالی پدافند غیرعامل خبر داد که به امضای رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 

رسید.

تدوین طرح جامع پدافند زیستی نیروهای مسلح
به گفته رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور طرح جامع پدافند زیســتی 
نیروهای مسلح نیز تهیه شده که مراحل تصویب و ابالغ آن نیز در حال نهایی 
شدن است که ساختار جدید و منسجمی به رویکرد پدافند زیستی در نیروهای 
مســلح با تعریف کارکردها و ماموریت ها خواهد بخشید.وی در بخش دیگری 
از ســخنان خود تصریح کرد: با تصویب نظام مصون ســازی و عملیات پدافند 
شــیمیایی کشور، تکلیف تمام دستگاه های کشــور، چه در بخش خصوصی و 
چه دولتی مشخص شده است. یکی از این موارد تجهیز دستگاه ها به تجهیزات 
شناسایی و رفع آلودگی های شیمیایی است. در این زمینه، سازمان سپند وزارت 
دفاع با توجه به ظرفیت ها خوب دانشــی و فنی که دارد می تواند، دستگاه های 
مختلف را در زمینه طراحی و تجهیز بســته های مقابله با تهدیدات شیمیایی 

کمک کند.

تهیه طرح مفهومی پدافند اقلیمی
سردار جاللی در مورد اهمیت تهدیدات اقلیمی و لزوم رصد و پایش این تهدیدات 
ســخن گفت و توضیح داد: در این مسیر نیازمند طرح مفهومی پدافند اقلیمی 
برای شناسایی تهدیدات احتمالی انسان ساخت اقلیمی در الیه جو و فراجوی و 
اثرات آن بر کشــور هستیم تا نقشه راه برای رصد و پایش این تهدیدات را برای 
ما مشــخص کند. در این زمینه هم سازمان سپند از ظرفیت های فنی و علمی 

خوبی برخوردار است که می تواند در زمینه تدوین این طرح به ما کمک کند.

»سپند«؛ بازوی اجرایی سازمان پدافند غیرعامل کشور است
رضا مظفری نیا رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری دفاعی در این بازدید از این 
سازمان به عنوان بازوی اجرایی پدافند غیرعامل کشور در حوزه پدافند زیستی، 
پرتوی، شــیمیایی و … یــاد کرد و گفت: با توجه بــه پیچیدگی تهدیدات به 
ویژه در حوزه زیســتی، ظرفیت های سپند با نگاه ملی در حوزه های مختلف در 
اختیار سازمان پدافند غیرعامل کشور است. همچنین با توجه به مباحث مربوط 
به امنیت غذایی، این ســازمان اقدامات خوبی را در تهیه بسته های جیره های 
غذایی انجام داده است که هم برای نیروهای مسلح و هم در مواقع بحران و در 
عملیات های امدادرســانی به آسیب دیدگان احتمالی ناشی از بحران ها طبیعی 

مانند سیل و زلزله و… قابل استفاده و کارآمد است.

کارخانه تولید واکسن شهید فخری زاده به زودی افتتاح می شود
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشــور در ادامه از خط تولید واکسن کرونای 
فخرا، خودروی تاکتیکی رفع آلودگی زیســتی، دستگاه مکنده غبارات پرتوی 
سپند، کارخانه واکسن سازی شهید فخری زاده و آزمایشگاه سیار زیستی سطح 
۳، بازدید کرد.محمد کریمی نیا، معاون قرارگاه پدافند زیســتی کشور در مورد 
اهداف این بازدید به پایداری ملی گفت: سازمان پدافند غیرعامل کشور، براساس 
ماموریت های ابالغی، موظف اســت تا زیرســاختهای مناسب را برای مقابله با 
تهدیدات، پیش بینی کند. در حوزه زیســتی، این سازمان با همکاری سازمان 
ســپند، مرکز عمل کلی پدافند زیستی، این اقدام را پیش می برد.وی ادامه داد: 
مرکز عمل کلی پدافند زیستی در سنوات گذشته با مدیریت شهید فخری زاده، 
زیرســاخت هایی را در حوزه تشــخیص، رفع آلودگی، امداد و نجات، واکسن و 
سامانه های رصد و پایش تهدیدات زیستی تولید کرده است.کریمی نیا توضیح 
داد: بازدید امروز در اصل به مناسبت ایام نکوداشت پدافند غیرعامل و در آستانه 
فرارسیدن سالگرد شهادت شهید فخری زاده صورت گرفت. هدف اصلی، بازدید 
از فرآیند تولید واکســن فخرا به عنوان یکی از پیشروترین واکسن های کشور 
در این مجموعه و روند گســترش زیرســاختهای آن بود.وی ادامه داد: موضوع 
بعدی، بررسی کارخانه تولید واکسن شهید فخری زاده بود که در مرحله انتهایی 

تکمیل است و ان شاءاهلل به زودی افتتاح خواهد شد.

نتیجه دور جدید مذاکرات هسته ای 
باید »تامین منافع ملی« باشد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید 
کرد: اگر مذاکــرات منافع ما را تأمین کند، با جدیت آن را دنبال 
می کنیم و اگر منافع ملت ایران تأمین نشــود دلیلی برای دنبال 
کردن مذاکرات فرسایشــی وجود ندارد.عباس مقتدایی نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشــاره به آغاز دور جدید مذاکرات 
هسته ای ایران و 1+4 از هشتم آذرماه، اظهار داشت: مذاکرات ایران 
با طرف های برجامی، از یک طرف ســاده و از سوی دیگر پیچیده 
است و باید به طور همزمان به این سادگی و پیچیدگی توجه شود.

وی افزود: ســاده بودن مذاکرات از این جهت است که جمهوری 
اســالمی ایران به تعهداتش در برجام به طور کامل عمل کرد، اما 
طرف های غربی به ویژه آمریکایی ها به تعهداتی که پذیرفته بودند، 

عمل نکردند و با بدعهدی به منافع ایران در برجام آسیب زدند.

عده ای به باج دادن هم قانع نیستند و می گویند از کنارش 
رد شویم!

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،  
همچنین درباره جریان  سازی همزمان رسانه های اصالح طلب مبنی 
بر لزوم گفت وگوی مستقیم با آمریکایی ها در این مذاکرات و توافق 
با آنها، ادامه داد: عده ای معتقدند، ما باید دائماً به طرف مقابل باج 
بدهیم و به این هم قانع نیســتند و معتقدند اگر بنا به هر دلیلی 
این باج دادن ها مابه ازایی هم نداشته باشد، باید به آرامی از کنارش 
بگذریم! این یعنی روحیه ذلیالنه در مقابل دشــمن ستمگر که با 
اساس انقالب اسالمی مغایرت دارد.مقتدایی به پیچیدگی مذاکرات 
هســته ای نیز اشــاره کرد و گفت: پیچیدگی این دور از مذاکرات 
به این دلیل اســت که طرف های مقابل یعنی آمریکا و اروپایی ها 
وقتی می گویند به تعهدات خود عمل می کنیم، مجدداً نقض پیمان 
می کنند و کار را پیچیده و چندالیه می کنند.وی خاطرنشان کرد: 
جمهوری  اســالمی ایران اعالم کرده اســت، مذاکراتی را دنبال 
می کند کــه منافع ملت ایران در آن تأمین شــود؛ قانون مصوب 
مجلس با عنوان »اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از 
منافع ملت ایران« هم بر همین نکته تأکید دارد و حاال باید به این 
سؤال پاسخ دهیم که بدعهدی ها و پیمان شکنی ها را بپذیریم یا نه؟

منافع ملت ایران تامین نشــود، دلیلی بــرای مذاکرات 
فرسایشی وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
همین رابطه تأکید کرد: برای حل این مســئله جمهوری اسالمی 
ایران مبانی خودش را اعالم کرده اســت؛ ما به دنبال دوســتی و 
تأمین منافع مشترک هستیم، لذا اگر مذاکرات منافع ما را تأمین 
کنــد، با جدیت آن را دنبــال می کنیم و اگر منافــع ملت ایران 
تأمین نشــود دلیلی برای دنبال کردن مذاکرات فرسایشی وجود 
ندارد.مقتدایی به برخورد مقتدرانه اخیر ســپاه پاسداران با دزدی 
دریایی آمریکا در خصوص نفت ایران اشــاره کرد و اظهار داشت: 
اقدامات اخیر جمهوری اسالمی ایران در دفاع از منافع ملت ایران 
در دریا، هوا و زمین نشــان می دهد که می توانیم از پس کارهای 
خود برآییم، لذا ما به مذاکرات به عنوان مسیری برای دستیابی به 
منافع خود نگاه می کنیم، نه ابزاری برای باج دادن به دشمنی که 

کوتاه نمی آید.

گام اول راستی آزمایی لغو تحریم ها، برقراری مبادالت مالی 
ایران است

وی در خصوص مسئله راســتی آزمایی برای لغو تحریم های ضد 
ایرانی در مذاکرات برجامی نیز تصریح کرد: در حال حاضر، دیوار 
بی اعتمادی بلند است و این طرف غربی است که باید برای کوتاه 
کردن این دیوار اقدام کند. جمهوری اســالمی ایران نه به دنبال 
بهانه است و نه به دنبال باج  دادن، بلکه به دنبال دستاوردی عملی 
از دل مذاکرات برای تأمین منافع مردم ایران است.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی در همین رابطه با تأکید براینکه 
غربی ها باید بپذیرند که به منافع مادی جمهوری اســالمی ایران 
در برجام آســیب زده اند، گفت: راستی آزمایی لغو تحریم ها به این 
معناســت که طرف غربی باید بپذیرد که تبــادالت مالی و پولی 
ایران را به رســمیت بشناســد و برای روان سازی آن، اقدام عملی 
کند.مقتدایی افزود: در همین رابطه، پول های بلوکه شــده ایران 
در کشــورهای مختلف باید امکان رد و بدل داشته باشد، چرا که 
در حال حاضر ده ها میلیارد دالر پول بلوکه شــده در کشورهای 
مختلف داریم که به دلیل تحریم های ضد ایرانی امکان دســتیابی 
به آنها وجود ندارد، لذا در گام نخســت باید این دارایی ها به ملت 

ایران بازگردد.

 معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران در آســتانه برگزاری دور جدید نشست کمیسیون 
مشــترک برجام راهی اروپا شــد تا به رغم تبلیغات و فشار رسانه های همسو با کاخ سفید، 
محور اصلی مذاکرات وین را در چارچوب لغو تحریم های غیرقانونی و ضمانت به عدم خروج 
مجدد آمریکا از برجام، تبیین و مورد تاکید قرار دهد.به گزارش ایرنا، دور جدید گفت وگوها 
بین ایران و گروه 4+1 در پایتخت اتریش قرار اســت هشتم آذرماه از سرگرفته شود. ایران 
برای دســت یابی به موفقیت در مذاکرات سه شرط اصلی تعیین کرده است. اینکه ایاالت 
متحده بپذیرد به عنوان مقصر وضعیت فعلی از این مســیری کــه رفته برمی گردد. برای 
بازگشت از این مسیر غلط تحریم های ظالمانه و غیرقانونی که بعد از خروج آمریکا از برجام 
اعمال کرده همه را یکجا به صورت موثر بردارد و مهمتر اینکه تضمین بدهد که هیچ دولتی 
در ایاالت متحده مجدداً جهان و حقوق بین الملل را به سخره نخواهد گرفت و این شرایط 
را تکرار نخواهد کرد.بر همین اساس »علی باقری کنی« دوشنبه گذشته )1۷ آبان 14۰۰( 
راهی اروپا شــد تا مواضع قطعی جمهوری اســالمی ایران را در مذاکراتی که حاال چشــم 
بسیاری در جهان به نتیجه آن دوخته شده است تبیین کند.او در آستانه این سفر در توئیتر 
نوشت که از هیچ کوششی برای پیشبرد منافع ملی کشور از جمله لغو تحریم های غیرقانونی 
فروگذار نخواهد بود. وی همچنین افزود که در کنار مسائل مربوط به مذاکرات وین، درباره 
موضوعات دوجانبه   و منطقه ای گفت وگو خواهد کرد.باقری در نخســتین ایستگاه سفرش 
به اروپا وارد پاریس پایتخت فرانسه شد و با برخی از مقامات وزارت امور خارجه این کشور 
دیدار کرد. وی در گفت و گویی با اشــاره به رایزنی های خود با همتای فرانسوی در پاریس 
اظهار کرد: با توجه به اینکه فرانسه سال آینده ریاست اتحادیه اروپا را برعهده خواهد داشت 
بنابراین یک نقش آفرینی فراملی می تواند داشــته باشــد که فرصت بسیار مناسبی برای 
ارتقای مناســبات جمهوری اســالمی ایران، نقش آفرینی این کشور در تعامالت منطقه ای 
و همین طور مســیر مذاکراتی اســت که ما در ۸ آذر در وین با 1+4 خواهیم داشت. معاون 
وزیر امور خارجه کشــورمان مذاکرات خود با همتای فرانسوی را مشروح، صریح، جدی و 
ســازنده ارزیابی کرد.باقری درباره موضع فرانسه مبنی بر ادامه مذاکرات وین از نقطه ای که 
در دور ششــم متوقف شــد هم گفت:  ما مذاکره هسته ای نداریم زیرا موضوع هسته ای در 
ســال 1۳۹4 در قالب توافقی که بین ایران و 1+۵ شکل گرفت، به طور کامل حاصل شد. 
وی بر همین اساس تصریح کرد: موضوع اصلی ما در این مذاکرات پیامدهای ناشی از خروج 
ایاالت متحده آمریکا از برجام است که این پیامدها فقط منحصر به تحریم های غیرقانونی 
اســت که علیه جمهوری اسالمی ایران وضع شده است.معاون سیاسی وزیر خارجه سپس 
راهی برلین پایتخت آلمان شد  و در آنجا به رایزنی های دیپلماتیک درباره مسائل دوجانبه 
و منطقــه ای ادامه داد. طبق بیانیه وزارت امور خارجه آلمان، محور مذاکرات دو طرف روی 

گفت وگوهای وین متمرکز بود و تکرار این موضوع که نشســت آتی باید از جایی پیگیری 
شــود که دور ششم متوقف شد.باقری پنجشنبه در نخستین گفت وگوی رسانه ای خود در 
لندن به مواضع پاریس و برلین پاسخ داد و تصریح کرد که محور گفت وگوهای وین ارتباطی 
به بازگشــت به برجام ندارد. وی با بیان اینکه ایران از برجام خارج نشده که بخواهد به آن 
بازگردد تصریح کرد: این آمریکا بود که از آن خارج شد و برای بازگشت باید با لغو تحریم های 
غیر قانونی علیه ایران مقدمات آن را فراهم کند. معاون وزیر خارجه به سی ان ان تاکید کرد 
که گفت وگوی ایران در وین فقط با اعضای گروه 1+4 خواهد بود.باقری سپس راهی وزارت 
امور خارجه انگلیس شد تا با جیمز کلورلی همتای خود در لندن و چند تن دیگر از مقام های 
وزارت امور خارجه این کشــور دیدار کند. وی نتیجه این جلسات را جدی، جامع و مثبت 
ارزیابی کرد و گفت مذاکرات برای نزدیک تر شــدن دیدگاه های مقام های سیاسی ایران و 
انگلیس گامی رو به جلو بود.وی در گفت وگو با ایرنا بیان داشــت: در همه این بحث ها دو 
طرف نگاه خودشــان را مطرح کردند و ارزیابی من از این جلســات مثبت است و مذاکرات 
جدی انجام شــد. باقری با این حال افزود که دو طرف تا رسیدن به سطح عادی و معمولی 
روابط دوجانبه فاصله دارند.باقری در پاســخ به پرسشی درباره اصرار طرف های غربی برای 
ادامه مذاکرات وین از نقطه ای که در دور ششم به پایان رسید به خبرنگار ایرنا گفت: به نظر 
من مساله روشن است. ریشه مساله ای که ما درباره اش صحبت می کنیم نقض توافق توسط 
آمریکایی ها، نقض قطعنامه توسط آمریکایی ها، بازگرداندن تحریم ها توسط آمریکایی ها و 
اعمال تحریم های جدید توسط آمریکایی هاست.وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که 
جمهوری اســالمی ایران در توافق بوده و هست، پایبند به توافق بوده و در حال حاضر هم 
پایبند است. از این جهت مساله ای که باید در مرحله اول به آن رسیدگی شود موضوع لغو 
تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است.معاون وزیر امور خارجه در 
پاســخ به این پرسش که »آمریکا به عنوان طرف نقض کننده برجام برای بازگشت به این 
توافــق و رفع تحریم ها اعالم آمادگی کرده و ایران هم تاکید دارد که در صورت رفع موثر و 
قابل راستی آزمایی تحریم ها به اجرای کامل تعهداتش باز می گردد. مشکل کار کجاست؟«، 
بیان داشــت که این پرسش را باید طرف آمریکایی پاسخ دهد.وی خاطر نشان کرد: مساله 
اصلی لغو تحریم های غیر قانونی است و بازگشت آمریکا به برجام مساله بعدی است. معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه اظهارکرد: اصل موضوع، لغو تحریم های غیر قانونی است که توسط 
آمریکایی ها اعمال شــده و باید در دستور کار )مذاکرات( باشد.باقری پس از انجام چندین 
مصاحبه تفصیلی با رسانه های بین المللی، صبح جمعه راهی اسپانیا آخرین ایستگاه سفرش 
به اروپا شــد تا عالوه بر دیدار با همتای خود مادرید با انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا و رئیس کمیســیون مشترک برجام دیدار کند.وی ظهر جمعه 
با »آنخلس مورنو« معاون وزیر امور خارجه اســپانیا در وزارت امور خارجه این کشور دیدار 
کرد و دوطرف پیرامون موضوعات گســترده ای از روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین 
دو کشــور گفت وگو کردند. در این نشست طرفین همچنین از مواضع یکدیگر در خصوص 
تحوالت آمریکای التین، غرب آسیا و افغانستان آگاه شدند و بر ضرورت گسترش تعامل و 
همکاری های دیپلماتیک در این خصوص تاکید کردند.معاون وزیر امور خارجه اسپانیا نیز 
در توئیتی این دیدار را که با هدف تقویت روابط دوجانبه و گفت وگوهای سیاســی صورت 
گرفت،  مثمرثمر توصیف کرد.باقری عصر جمعه در محل ســفارت جمهوری اسالمی ایران 
با انریکه مورا دیدار کرد تا درباره نتیجه مذاکرات صورت گرفته با طرف های اروپایی برجام 
گفت وگو کند. او پایان سفرش در توئیتر نوشت: درجریان سفر به فرانسه، آلمان، انگلیس و 
اسپانیا گفت و گوهای جدی و سازنده ای در مورد موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
از جمله مذاکرات پیش رو داشتم و همچنین با چندین رسانه مصاحبه کردم.وی شاه بیت 
سفرش را این گونه بیان داشت: لغو موثر تحریم های غیرقانونی و اهمیت تضمین به عدم تکرار 

)خروج از برجام( مورد تاکید قرار گرفت.

تبیین دستورکار اصلی نشست وین، محور سفر باقری به اروپا

امیرعبداللهیان مطرح کرد؛
 قصد نداریم در بن بست های باقی مانده از گفت وگوهای

 پیشین بمانیم
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: اگر طرف های مقابل با رویکردی جدی و مثبت وارد وین شــوند، دستیابی به یک 
توافق خوب آن هم در کوتاه مدت امکان پذیر است.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان در حساب کاربری خود در فضای مجازی با اشاره به گفت وگوهای تلفنی اش با وزیران امور خارجه ۵ کشور 

عضو برجام )چین، روسیه، انگلیس، آلمان و فرانسه( یادداشتی منتشر کرد.
متن یادداشت امیرعبداللهیان به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ســالم هموطنان عزیز، با نهایی شــدن زمان برگزاری گفتوگوها در وین، ضروری بود که یک بار دیگر مواضع و نظرات 
جمهوری اســالم ی ایران را به دیگر طرف های برجام ابالغ کنم. به همین دلیل، طی هفته گذشــته در گفت وگوهای 
تلفنی مفصل و جداگانه با وزرای خارجه ۵ کشــور عضو برجام )چین، روســیه، انگلیس، آلمان و فرانسه( بر چند نکته 
تأکیــد کردم، از جمله اینکه دولت جمهوری اســالمی ایــران با رویکردی عملگرایانــه و نتیجه محور وارد گفت وگوها 
می شــود و مصمم به دستیابی به یک »توافق خوب« است، اما این امر مستلزم لغو مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریم ها 
و بازگشت طرف های مقابل به تعهدات کامل است.ضمناً یادآوری کردم که اقدامات و قانون شکنی های آمریکا از جمله 
تحریم های تازه این کشــور ارائه تضمین های عینی از سوی آمریکا را به یک ضرورت غیرقابل چشم پوشی تبدیل کرده 
اســت. در این راســتا، معاونم دکتر باقری نیز در پایتخت های اروپایی دیدارهایی صریح، شــفاف و مفید را انجام داده 
است.جمهوری اســالمی ایران قصد ندارد در بن بست های باقی مانده از گفت وگوهای پیشین، بماند؛ ضمن اینکه آن را 
در دسترس خود دارد. معتقدم اگر طرف های مقابل با رویکردی جدی و مثبت وارد وین شوند، دستیابی به یک توافق 
خوب آن هم در کوتاه مدت امکان پذیر اســت.همانطور که بارها تأکید کرده ام، دولت جمهوری اســالمی ایران سیاست 
توســعه روابط متوازن با کشــورها بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک را با جدیت تداوم می بخشد و مصمم است 

گسترش همکاری های اقتصادی دو و چندجانبه به موضوع برجام گره زده نشود.

بیش از ۲۵ تن مواد 
مخدر توسط وزارت 
 اطالعات در زاهدان 

کشف شد
وزارت اطالعــات در اطالعیــه ای اعالم کرد: با 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنام 
امــام زمان )عج( در سیســتان و بلوچســتان 
تعــدادی از باندهای قاچاق مواد مخدر و محل 
اختفاء آنها شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت اطالعات، با اقدامات اطالعاتی و 
عملیاتی ســربازان گمنام امــام زمان )عج( در 
اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان، طی 
عملیات های جداگانه در ۶ ماهه اول امســال، 
تعــدادی از باندهای قاچاق مواد مخدر و محل 
اختفای آنها شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

در ایــن عملیات ها بیــش از ۲۵ تُن انواع مواد 
مخدر سنتی و صنعتی، ۳ قبضه سالح جنگی، 
مقادیری مهمات و ۳۶ دستگاه خودرو کشف و 
ضبط شد و ۳۶ نفر دستگیر و ۲ نفر از اشرار به 

هالکت رسیدند.
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گزیده خبر مومنی عنوان کرد:

هزینه سالمت خانوارهای ایرانی ۵۵ درصد بیشتر از استاندارد جهانی
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار کرد: میزان بار هزینه سالمت برای خانوارها که در 
دنیا میزان اســتاندارد ۵ درصد را دارد، در ایران از ۶۰ درصد عبور کرده است.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشــاد مومنی در جلسه آنالین خود اظهار کرد: پژوهشگران و 
سیاست گذاران باید تعریف عملیاتی خود را از مفاهیمی که مورد استفاده قرار می دهند 
روشن کنند. وجود مشارکت های لفظی در مورد مفاهیمی مانند توسعه عدالت آزادی و 
غیره علتی است که این لزوم را ایجاد می کند. به عدد نفوسی که از این مفاهیم استفاده 
می کنند می توانیم تلقی های متفاوت از آن داشــته باشــیم. وی افزود: در طی ۳۰ سال 
گذشــته به کرات سیاست های به شدت تورم زا اجرا شده که علت آن را برقراری عدالت 
و صیانت از معیشــت فقرا عنوان کرده اند. مثال در این ســرزمین کسانی داریم که برای 
بانک های خصوصی، شــوک درمانی، آزادسازی واردات و خصوصی سازی، مدیحه سرایی 
می کنند ولی می گویند ما نئولیبرال نیستیم بنابراین در مورد نئولیبرالیسم هم باید تعریف 
عملیاتی ارائه داده شــود. اگر از این مفاهیم تعریف مشخص وجود نداشته باشد دولت و 
ملت هر دو متضرر می شــوند.این اقتصاددان اضافه کرد: گام نخست در پیوست عدالت 
ایــن اســت که بگویند چه درکی از این مفهوم دارند شــاید از نظــر برخی چاق  کردن 
دالالن عدالت اســت باید به صورت شــفاف این را بگویند تا در مورد آن بحث شــود. 
وی تصریح کرد: مرحله بعدی شفاف ســازی پایه نظری است در ایران به واسطه بحران 
شــفافیت و بحران عدم تقارن اطالعات بین بازیگران شاهد هستیم که به واسطه منافع 
رانتی ارتباطات بدیهی را منکر می شــوند. چرا که هویت و گســتاخی آن را نداریم تا در 
سیاســت گذاری پایه نظری را شفاف کنیم چون نظریه های رقیب نقاط ضعف یا نادیده 
را شــفاف می کند. باید مشخص شــود که با کدام پایه نظری صحبت می کنیم.مومنی 
خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن بین نرخ ارز و 
بقیه فاکتورها ارتباطاتی برقرار شده که بی سابقه و عجیب است مگر اینکه از قبل مشخص 
شده باشد. برای مثال در مورد تجارت خارجی و شوک درمانی باید چه نتیجه ای گرفته 
شود که بتوان بر خالف همه داده ها این روابط تابعی را مطرح کرد که حتی با یافته های 
خود مرکز پژوهش ها هم هم خوانی ندارد. علت این که می توانند این کار را انجام دهند این 
است که در مورد پایه نظری حرف ها حریت و شفافیت حرفه ای ندارند.مومنی اظهار یادآور 
شد: ارزبری ایران در دوره احمدی نژاد نسبت به دوره خاتمی ۵ برابر شده بود که این نشان 
می دهد که بی سابقه ترین وابستگی های ذلت آورده خارج در دوره ای اتفاق افتاده که توزیع 
قدرت به شدت ناعادالنه شد با این بهانه که می خواهیم قدرت را یکدست کنیم. وی  با 
بیان اینکه در هیچ کجای دنیا ســالمت را به بازار نمی ســپارند اظهار داشت:  میزان بار 
هزینه سالمت برای خانوارها که در دنیا میزان استاندارد ۵ درصد را دارد، در ایران از ۶۰ 
درصد عبور کرده است. بنابراین اگر شفافیت نظری وجود نداشته باشد فاجعه می آفریند. 

مسئولین اقتصاد کشور حرف هایی می زنند که انسان را متاثر می کند برای مثال بازهم از 
شوک درمانی صحبت می کنند. دائماً شعار می دهند که در بودجه ۱۴۰۱ هزینه ها کاهش 
پیدا می کند ولی تمایل به دست کاری قیمت های کلیدی دارند. گزارش ها نشان می دهد 
که در ۳۰ ســال گذشته با افزایش قیمت های کلیدی ضربه وارد شده به دولت از ضربه 
وارد شــده به تولیدکننده و خانوارها بیشتر بوده است. در دوره احمدی نژاد کسری مالی 
خانوارها در هشت سال بیش از ۴.۵ برابر شد اما اندازه بدهی های دولت چند ده برابر شده 
بود.این استاد دانشگاه اضافه کرد: سی سال است این اتفاق رخ می دهد اما  افرادی دوباره 
همان حرف ها را تکــرار می کنند. اگر ما می خواهیم به جامعه خدمت کنیم باید به این 
بدیهیات توجه کنیم که شــوک های قیمتی باعث ناامن سازی و بستر تعرض به معیشت 
ضعیف ترین اقشــار جامعه می شود. تمام متفکران اقتصادی در این زمینه اشتراک دارند 
که شوک درمانی باعث می شود مزد بگیران به سمت فساد بروند. ادعای مبارزه با فساد را 
مطرح می کنند اقدام و ابزار آنها شوک درمانی است. این سوال ایجاد می شود که اینها در 
۳۰ سال گذشته کجا بودند؟ امسال سال تدوین برنامه میان مدت بوده که نام آن برنامه 
توسعه است. جدا از فجایعی که به خاطر شوک درمانی رخ می دهد، طنز تلخی است که 
در این سال موضوع شوک درمانی پیش گرفته شده است. این اصل بدیهی است که پیش 
زمینه توســعه پیش بینی پذیر شدن امور است.این استاد دانشگاه گفت: شنیده ایم که در 
۱۸ آبان جلسه برگزار شده تا موضوع حذف ارز ترجیحی بررسی شود؛ در این جلسه هیچ 
استداللی در برابر مخالفان ارائه نشده و قبول کرده اند. اما ۱۹ آبان الیحه دو فوریتی برای 
حذف آن داده اند. به نظر می رسد مشورت های ما نیز شبیه برنامه ریزی های ما شده است.

وی افزود: یکی از شــیوه هایی که جدیدا پرکاربرد شــده این اســت که در مقابل نقدها 
می گویند چرا راه حل ارائه نمی دهید؟ وقتی شما نمی گویید که مبانی را می پذیرید یا نه، 
راه حــل ارائه دادن چه گره ای باز می کند؟ با این حال ما می گوییم راه حل بنیادی این 
اســت که کشور با برنامه مبارزه با فساد واکسینه شود. مبارزه با فساد در شرایط رانتی و 
توسعه نیافته امکان پذیر نیست. این شیوه درآمدزایی برای دولت داشته و با فساد مبارزه 
می کند. اگر توانســتید درآمد را حفظ کنید صالحیت کسب درآمد توسعه گرا هم پیدا 
می کنید.مومنی بیان کرد: دولت مصوبه هیئت وزیران در مورد مبنای کسر حقوق گمرکی 
را بررسی کند، دیده می شود که در مورد معیشت مردم می گویند رانت ایجاد می کند ولی 
چطور این رانت وحشتناک واردکننده ها را نادیده می گیرند که حقوق گمرکی برای آنها 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی محسوب می شود. تخصیص های دالری را در بازه سال های ۹۴ تا ۹۶ 
منتشر کنید. ۱۱ بار رئیس قبلی بانک مرکزی را به مناظره دعوت کرده ام و قبول نکردند. 
چه چیزی پشت پرده وجود دارد که از این موضوع امتناع می کنند؟وی خاطرنشان کرد: 
می گویند ساختار بودجه متصلب است. سال ۷۵، بعد از یک شوک درمانی بزرگ سازمان 

برنامه و بودجه یک گزارش منتشــر کرد که در آن آمده بود در سراســر کشور ۱۱ هزار 
تخت بیمارســتانی کم داریم. با اینکه ۲۲ هزار تخت ساخته شده اما همچنان ۱۱ هزار 
تخت کم اســت چه چیزی غیر از فساد پشت این موضوع است؟ وزارت راه گزارش داده 
اســت که تنها ۳ درصد فرودگاه ها توجیه اقتصادی دارند. اگر به علم تن بدهید مشخص 
است که این شیوه غیرعادی است. در سال ۹۷ با شوک درمانی هایی که انجام شد تمایل 
دانشــجویان برای خروج از کشور تا سال ۹۹ دو برابر شده بود. به ازای یک واحد کسب 
درآمد از شوک درمانی واحد هزینه های دولت ۳.۵ برابر می شود.مومنی گفت: از آنجا که 
اقتصاد ما بر اساس خام فروشی و تک محصولی است. به اندازه کافی تحت تاثیر نوسانات 
نرخ نفت هستیم انگار دوستان این را کافی نمی دانند و بازی با قیمت های کلیدی حلقه 
مکمل به آن می زنند.وی افزود: این شیوه عزل و نصب ها را که می بینیم به نظر نمی آید 
که قصد اصالح شــیوه حکمرانی وجود داشــته باشد. در سی سال گذشته همه دولت ها 
شعار انضباط بودجه ای دادن اما وقت حذف هزینه های زائد هزینه های سالمت، آموزش 
و تغذیه مردم را کم کرده اند. رییس موسســه دیــن و اقتصاد اضافه کرد: این دولت هم 
مانند دولت قبلی می گوید برای استقراض نکردن اوراق منتشر می کند. در حالی که اگر 
به صورت مســتقیم استقراض کند ســودی به آن تعلق نمی گیرد اما با اوراق ۳۰ درصد 
سود باید پرداخت شود. با این روند دولت به سمت ورشکستگی می رود، طبق گزارش های 
خودشان به ازای هر یک واحد پول قدرتمند که در بانک مرکزی صادر می شود ۷ برابر در 
بانک های خصوصی منتشر می شود. وی افزود: اتاق بازرگانی مشهد گزارشی منتشر کرده 
است آن به اسم مبارزه با فســاد و برقراری عدالت امواج بی سابقه صدور مجوز و اعطای 
پروانه به متقاضیان انجام می شــود. این کار کشور را از رقابت سالم جدا می کند. اگر این 
موضوع قابل دفاع اســت، مناظره کنید و در غیر این صورت آن را متوقف کنید. یکی از 
تالی های فساد این مقررات زدایی بحران صرفه مقیاس و منازعات رانت جویانه است. وی 
اظهار کرد: در پایان سال ۹۸ حدود ۲۹۸ واحد دارای پروانه بهره برداری تولید رب گوجه 
داشتیم که ۳۰۰ عدد دیگر در حال اجرا است. با این میزان می توان یک سوم تقاضای دنیا 
را تامین کرد. این در واقع فشار برای رانت ارزی از طریق پروانه ها و مجوزها است تشدید 
بحران آب را نیز به دنبال خواهد داشــت. هر یک کیلو رب گوجه فرنگی، ۵ کیلو گوجه 
فرنگی می خواهد درحالی که به دلیل آب بری در بســیاری از کشورها کشت آن ممنوع 
است. ماشین آالت ها و حتی نایلون های مورد استفاده در این محصول وارداتی هستند که 
به تقاضای کاذب ارز منجر می شــود. در صنایع دیگر نیز این اتفاق رخ می دهد. اینگونه 
تخصیص دالرهای غیر نفتی به صورت غیرعادالنه و غیرشفاف می شود و به موارد ضروری 
مانند داروهای تخصیص پیدا نمی کند. مسئله عدالت را باید از این دریچه بررسی کنیم و 

در تصمیم گیری ها متر و معیار عدالت باید وجود داشته باشد.

شرط افزایش حقوق کارمندان
ادامه از صفحه اول

افزایش درصدی حقوق ها معنا ندارد
این کارشناس مسائل بودجه در خصوص بودجه سال آینده گفت: اگر دولت 
بخواهد با وجود فضای فعلی تغییراتی را ایجاد کند نیاز به تصمیمات سخت 
دارد. اولین ســوال این اســت که هزینه ها را برچه مبنایی و به چه میزان 
می خواهند افزایش دهند. اگر سازمان برنامه و بودجه بخواهد مانند سال های 
گذشته یک درصدی تعیین کند و تمام حقوق ها را برهمان اساس افزایش 
دهد، دیگر تحولی در کار نخواهد بــود.وی افزود: در عین حال دولت باید 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را جدی تر دنبال کند. البته در بخش حقوق 
و دستمزد موضوع بودجه ریزی مبتنی برعملکرد چندان مطرح نیست. بیش 
از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه ای ما شــامل حقوق و دستمزد است. در اینجا 
جنس تصمیمات متفاوت اســت و اگر دولت بخواهد یک تحول جدی در 
بودجه سال ۱۴۰۱ انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق و دستمزدهای 
نظام اداری دولت انجام دهد. این مسئله به این معنا است که دولت اطالعات 
تمام حقوق و دســتمزدهای کارکنان دولت، را استخراج کند تا در نتیجه 
مشخص شود که هر فردی با هر پست سازمانی چقدر دریافتی دارد و این 
مسئله باید شامل تمام دریافتی افراد باشد نه صرفا حکم حقوقی که دریافت 
کرده اند.شــهبازی گفت: پس از آن دولت می تواند تصمیم بگیرد و تعیین 
کند که حقــوق افرادی که به طور مثال بیش از ۱۵ میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنند، حداقل افزایش حقوق را داشــته باشند یا حتی براساس 
گفته میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی حقوق ها را فریز کنیم 
و هیچ افزایشی ندهیم. در نتیجه دولت می تواند حقوق و دستمزد ها را کامال 
طبقه بندی کند. در واقع ما تنها برای اقشار پایین جامعه افزایش حقوق ها را 
داشته باشیم. باید توجه داشت که این موضوع برای تمامی دستگاه ها صادق 
نیست، به طور مثال وزارت اقتصاد درآمدهای دیگری دارد که از طریق آنها 
کارمنــدان خود را تامین می کند اما دســتگاه هایی مانند وزارت آموزش و 
پرورش یا وزارت رفاه چنین امکانی را ندارند.وی تاکید کرد: دولت نمی تواند 
با یک قاعده تمام مباحث مربوط به حقوق و دستمزد را در نظر بگیرد بلکه 
باید دستگاه به دستگاه و حتی استان به استان بررسی کند و جداگانه برای 
افزایش حقوق و دستمزد آنها تصمیم گیری کند. در حال حاضر دولت این 
اطالعات را در اختیار ندارد اما اگر اراده آن را داشته باشد، امکان دستیابی 
بــه آن وجود دارد.  در صورتی که دولت این اقدام را صورت دهد، می تواند 
به صورت شفاف حقوق ها و میزان افزایش حقوق ها را اعالم کند. در افزایش 
حقوق های سراسری نیز باید این مسائل در نظر گرفته شود.این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه دولت در بخش درآمدهای مالیاتی می تواند تحوالت 
جدی به وجود بیاورد، گفت: بودجه یک ابزار دخل و خرج اســت. نباید از 
بودجه انتظار داشــت تحول ایجاد کند. این قوانین مالیاتی اســت که باید 
درآمدهای دولت را متحول کند در نتیجه نباید اقدامات را معتل بودجه نگه 
داشت. دولت اساس را باید بر اقدامات بگذارد که کسری بودجه را به حداقل 
برساند. چند سالی است قانون پایانه های فروشگاهی وجود دارد اما اجرایی 
نشده اســت. دلیل اصلی این مسئله نیز عدم جدیت سازمان امور مالیاتی 
در اجرای آن بوده اســت.وی در ادامه گفت:  دولت باید هرچه ســریعتر به 
منظور اصالح قوانین مالیاتی الیحه ای را به مجلس ارائه دهد تا بتواند برای 
کسری بودجه حداقلی زمینه سازی کند. در بحث مولدسازی دارایی ها نیز 
نیاز به تحول داریم اما باید در نظر داشته باشیم که نباید درنتیجه این کار 
چوب حراج به اموال دولت بزنیم. این اقدام باید با رعایت ضوابط مخصوص 
به خود صورت گیرد.شــهبازی در خصوص شیوه بررسی بودجه در مجلس 
و ایراداتی کــه در آن وجود دارد، گفت: تحول دیگری نیز در مجلس الزم 
است و موضوع تنها دولت نیست. مجلس فضایی است که تقاضاهای اقشار 
و دستگاه ها مختلف به آن سرازیر می شود، در نتیجه هر کدام از نمایندگان 
پیگیر بودجه یک دستگاه و یک قشر هستند.وی افزود: شنیده های ما نشان 
می دهد که ضوابطی در مجلس بحث می شود که در نتیجه آن، حدود ورود 
مجلس به بودجه براساس سیاست های کلی قانون گذاری ضابطه مند شود. 
تصویب این موضوع خود یک مطالبه گری است. اینکه مجلس بدون ضابطه 
بیاید و نرخ تســعیر درآمدهای نفتی را تغییر دهد و اعداد را افزایش دهد 
و ســپس برای آن هزینه ایجاد کندف قابل پذیرش نیست.این کارشناس 
مسائل بودجه ادامه داد: ساختار بررسی و پیشنهادات بودجه ای مجلس باید 
محدود شــود. در این خصوص کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اســالمی متن اصالحات درآماده کرده و تقریبا نهایی شده است. این متن 
با تایید کمیســیون به صحن علنی مجلس خواهد رفت. در مســیر ایجاد 
اصالحات در کشور الزم اســت که برخی تصمیمات سخت را نیز مجلس 

اتخاذ کند. 

 کاهش »تورم انتظاری« با حذف تدریجی
 ارز ۴۲۰۰ تومانی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران گفت: چنان چه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی با برنامه ریزی دقیق و به تدریج حذف شــود، تورم انتظاری کاهش پیدا می کند.»حمیدرضا 
صالحی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه سیاســت ارز دولتی نتوانســت اهداف 
مورد نظر را محقق کند، اظهار داشت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حجم باالیی از منابع ارزی را میان 
واردکنندگان توزیع کرد تا کاالهای اساسی با قیمت مناسب تری به دست اقشار مختلف جامعه برسد، 
اما اثر معکوســی بر قیمت ها گذاشت و کارکرد خوبی نداشت.وی ادامه داد: عدم اصابت سیاست ارز 
دولتی به اهداف، عامل مهمی برای جایگزینی راهکارهای دیگر به جای آن است و به نظر می رسد 
پرداخت ریالی مستقیم به اقشار جامعه به جای اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان می تواند حمایت 
بیشتری از دهک های آسیب پذیر جامعه داشته باشد.صالحی اضافه کرد: اکنون برای بیشتر کاالهای 
اساسی ارز دولتی تعلق نمی گیرد چون قیمت گوشت، مرغ، برنج و لبنیات افزایش زیادی پیدا کرده 
و قیمت این کاالها در قیاس با دیگر کشــورهای جهان گران تر شده است. مردم تاثیر یارانه دولتی 
برای کاالهای اساســی را لمس نکرده اند چون قیمت آنها افزایش زیادی پیدا کرده است.صالحی با 
اشاره به اینکه اقتصاد کشور در حال گذار است، افزود: در شرایط کنونی دیگر دالرهای نفتی به میزان 
سال های گذشته وارد کشور نمی شود و این مساله باعث شده روند این گذار کندتر شود. در صورت 
طی شدن دوران گذار اقتصاد، مولفه های اقتصادی در جایگاه اصلی خود قرار می گیرند، و پول ملی 
قدرت بیشتری پیدا می کند، اقتصاد رقابت پذیر می شود و رانت و فساد هم کاهش پیدا می کند.وی 
با بیان اینکه تورم کشور ناشی از حذف ارز دولتی نیست، تاکید کرد: علت اصلی تورم کسری بودجه 
دولت، استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است که باعث می شود پایه پولی کشور به سرعت 
افزایش پیدا کند و تورم هم شــکل بگیرد. ما درگیر اقتصاد بیماری شــده ایم که ضعف های آن در 
سال های گذشته از طریق دالرهای نفتی پوشانده شده و حاال به علت کاهش منابع ارزی، مشکالت 
اقتصادی خود را نمایان کرده اســت.عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران، حذف تدریجی 
ارز دولتی را عامل جلوگیری از ایجاد تورم دانســت و افزود: در صورتی که اعالم رســمی حذف ارز 
دولتی باعث ایجاد اثر روانی بر قیمت کاالهای مختلف شــود، به مرور قیمت ها کاهش پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: دولتمردان باید به طور مستقیم با مردم گفت وگو کرده و درباره دالیل حذف ارز 
دولتی صحبت کنند؛ چنان چه ارز ۴۲۰۰ تومانی با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی و به تدریج حذف 

شود، مردم نیز با آن همراهی کرده و تورم انتظاری کاهش پیدا می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با ایلنا:
 افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن

 در ۲.۵ سال گذشته
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در طول هشت سال گذشته در بازار مسکن با رشد 
۹۸۰ درصدی قیمت ها مواجه شدیم که حدود ۵۰۰ درصد آن فقط مربوط به ۲.۵ سال گذشته 
است.مجتبی یوسفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به افزایش قیمت مسکن و 
اثرگذاری افزایش قیمت چند منطقه در شمال پایتخت بر تمام کالن شهر و کشوراظهار داشت: 
در طول هشــت سال گذشته در بازار مسکن با رشد ۹۸۰ درصدی قیمت ها مواجه شدیم که 
حدود ۵۰۰ درصد آن فقط مربوط به ۲.۵ ســال گذشته است.وی با بیان اینکه موضوع بسیار 
مهم اثر گذایر قیمت مسکن در چند منطقه بر روی کل بازار مسکن است، ادامه داد: در بحث 
خانه های لوکس ما با یک زنجیره ای مواجه هســتیم، وقتی راس این هرم در نقاط برخوردار و 
شمال شهر واقع است، در شرایطی که قیمت در این مناطق تا ۲۰۰ میلیون تومان در هر مار 
باال می رود، قاعدتا قیمت ملکی در جنوب تهران هم از هر متر ۵میلیون تومان بود به ۲۵ تا ۳۰ 
میلیون تومان می رسد.عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد : تنها راهکار این است که بازار 
مسکن از سوداگری خارج شود و باید سیاست های مالیاتی در حوزه مسکن را به اجرا برسانیم.

یوسفی با اشاره به خانه های خالی و ضرورت آن برای ورود این واحدها به چرخه مصرف اظهار 
داشت: باید توجه داشته باشیم که بخشی از آمار خانه های خالی به شهرهای جدید برمی گردد. 
در حال حاضر در اکثر شــهرهای جدید با انبوهی از خانه های خالی مواجه هستیم چراکه در 
برخی از شهرهای جدید صرفا خانه سازی شده و زیرساخت های شهری ندارند.وی تاکید کرد: 
در برخی از شهرهای جدید فقط خانه سازی شده و این شهرها به خوابگاه تبدیل شده اند. برای 
مثال در اهواز پس از طی مسافت ۷۰ کیلومتر مردم به شهر رامین یا شیرین شهر می رسند در 
حالی که این گروه عمدتا از قشر ضعیف جامعه و از دهک های کم درآمد هستند و این هزینه 
حمل و نقل سهم زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد. این افراد با حداقل درآمد 
نمی توانند هزینه های ســنگین تردد از شــهرهای جدید به شهرهای اطراف را بپردازند.عضو 
کمیسیون عمران مجلس درباره سهم شهرهای جدید از خانه های خالی گفت:چیزی  حدود 

۳۰۰ هزار تا ۴۰۰هزار خانه خالی در شهرهای جدید وجود دارد.

کارشناس اقتصاد با یادآوری این که از زمان 
رفســنجانی بحث این بود اقتصاد به گونه ای 
اداره شــود تا مانند اقتصاد زمان شــاه شود، 

گفت: دولت باید در اقتصاد دخالت کند.
به گزارش تســنیم، ســید ابراهیم رییسی 
رییس جمهور شامگاه روز سه شنبه در جلسه 
با جمعی از اقتصاددانان، با اشــاره به اهمیت 
حل مشــکالت 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 سفره و جیب خود احساس می کنند اما 

شما اقتصاددانان دالیل آن را هم می دانید.
رییس جمهور در ادامه ۴ سؤال 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؟
چــرا باوجود هــزاران هزار میلیــارد تومان 
مصارف دولت در ۸ ســال گذشــته، رشــد 

اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟
ابراهیم رزاقی در پاسخ به این سواالت اظهار 
کرد: یکی از دالیل این است که پس از دفاع 
مقدس سیاست های سرمایه داری در اقتصاد 
ایران پیاده شــد، ســرمایه داری که اسم آنرا 
لیبرال گذاشتند، لیبرالی که تجربه ۲۵۰ سال 
قبل اروپاست و معنی اش این است که دولت 
در عرضه و تقاضا دخالت نکند.وی ادامه داد: 
خود اروپایــی ها بعد از گذشــت ۴۰،  ۵۰ 
سال دیدند دولت در بازار دخالت نکرده، اما 
انحصارات و قدرت هایی به وجود آمده اند که 
آنها بازار را علیه همه اداره می کنند، بنابراین 
در این باره تجدیدنظر کردند و گفتند امکان 
ندارد یک اقتصاد بدون دخالت دولت ســالم 
حرکت کند.این کارشناس مسائل اقتصادی 
با یادآوری این که از آن زمان تمام دولت های 
غربی انحرافات بازار را در چارچوب مورد نظر 
حذف می کننــد، تصریح کرد:  بعضی وقت ها 
دخالت ها به گونه  های دیگری است؛ به عبارت 
دیگر مانع کشورهایی می شوند که به لحاظ 
اقتصادی رقیب آنها محسوب می شوند.رزاقی 
اضافه کرد: وقتی فضا این گونه شد شرایطی 
به وجود آمد که دولت وارد ماجرایی می شود 
تا منافع بخش خصوصــی و منافع دولت را 
در ســطح بین المللی تنظیــم کند.به عنوان 
مثــال آمریکایی ها بــا اروپایی پس از جنگ 
جهانی متحد شدند تا به گونه ای عمل کنند 
علیه کشورهایی که صنعتی نشده اند، باشند. 
چراکه بحث اصلی اقتصاد ســرمایه داری از 
موقعی شروع می شــود که تولید با ماشین 
انجام می شود. اولین کشور در این زمینه نیز 
انگلستان بوده اســت.وی توضیح داد: وقتی 

تولید با ماشــین انجام شود یک کشور برای 
یک دنیا می تواند تولید داشته باشد. زمانیکه 
این حالت پیش آمد اولین مشــکل کشورها 
بازاریابی است. برای رفع این مشکل باید تمام 
کشــورهای رقیب که با دست تولید را انجام 
می دهند، ورشکسته شوند.وی با بیان این که 
انگلیسی ها همین کار را با خیلی از کشورها 
از جمله هندوستان انجام دادند، گفت: بحث 
دیگری در این زمینه پیش می آید و ان این که 
کشورهای صنعتی نیازمند مواد اولیه هستند.  
بنابراین با ورشکسته شدن کشورهایی که با 
دســت تولید را انجام می دادند، این کشورها 
مجبورند مــواد اولیه را تامیــن می کنند. از 
سوی دیگر برای ماشین سوخت می خواهند 
از ایــن رو ســوخت را از کشــورهای دارای 
منابع ســوختی تامین می کنند. در مجموع 
کشورهای ســرمایه داری کاری می کنند که 
دیگران به سمت تولید نرود.این اقتصاددان با 
یادآوری این که کشورهای دارای ذخایر نفت 
تاثیری روی بــازار جهانی ندارند، اظهار کرد: 
اوپک به دلیل تولید و عرضه بیش از سهمیه ها 
توسط کشورهایی مانند عربستان هیچ نقشی 
در اقتصاد جهانی ندارد. ما با حدود ۸ کشور 
مواجه هســتیم که با تمام قــدرت در برابر 
کشــورهایی که می خواهند صنعتی شــوند 
مانند ایران ایســتادند تا این کشورها موفق 
نشــوند و نیازهــای خود را از خــارج تامین 
کنند.رزاقی تصریح کرد: در واقع کشــورهای 
لیبرالیســتی هر وقت اراده کنند کشــورها 
را تحریــم می کنند. می گوینــد، ایران نباید 
نفت بفروشــد چون مشــکل ایجاد می شود. 
این فضایی اســت که به نفع آن چند کشور 
است که با هم متحد شده اند.وی در پاسخ به 
این پرسش که چرا با وجود تالش های فراوان 
برای تک رقمی شدن تورم، هنوز نتوانسته ایم 
به این هدف در اقتصاد کشــور دست یابیم، 
تاکید کرد: ایران یک کشور نفتی بود تا زمان 
کودتا )قبل از انقالب(. نیازهای کشور را تامین 
می کردیم و نفت هم خیلی در اقتصاد کشور 
مطرح نبود. از وقتی نفت کشف شد این بحث 
مطرح شــده که ایرانی ها به چه چیز دیگری 
غیر از فروش نفت نیــاز دارند. اروپایی وقتی 
ایــران را به خصوص طی ۲ دهه اخیر تحریم 
کردند جلــو فروش نفت را گرفتند.وی اظهار 
کرد: پس از جنگ تحمیلی این سیاست که 
نفت نباید تبدیل شود از سوی آقای هاشمی 
رفسنجانی شروع شد، در دوره خاتمی ادامه 
داشــت، دولت نهم و دهم هــم آنرا پیگیری 
کرد و در دولت حسن روحانی به اوج رسید. 
چون فرصت نیســت و باید چیزهای دیگر را 
بفروشیم.این کارشناس اقتصاد با بیان این که 
چند کشور در دنیا وجود دارد که مانند ایران 
نفت می فروشــند،  اضافه کرد:  این کشــورها 
دچار مشکل می شوند اما آیا همه کشورهای 
دنیا نفت دارند که اقتصاد خود را اداره کنند 
و اگر تحریم شدند مشکلی نداشته باشند. آیا 

منابع دیگری برای دولت نیست زمانیکه کشور 
تحریم نفتی است؟رزاقی با بیان این که پاسخ 
این پرسش مثبت اســت، گفت: دولت های 
غربی برای بقای خودشــان )ســرمایه داری( 
ثروت افراد را شناســایی می کننــد. درآمد، 
مصرف، امکانات در خارج کشور و نحوه جمع 
آوری ثروت مــردم را شناســایی کرده و بر 
حسب این که ثروت از تولید به دست آمده یا 
غیر تولید مشمول پرداخت مالیات می شوند.

وی بیان کرد:  براین  اساس است که آمریکایی 
که همه دنیا را غارت می کند،  اداره مالیاتش 
قوی ترین ســازمان دولتی این کشور است. 
در واقع ســازمان ســیا که این همه امکانات 
در ســایر کشــور دارد، به اندازه اداره مالیات 
نیست. وقتی مالیات دریافت می شود در ابتدا 
نیازهای دولت برطرف می شود. در مرحله بعد 
چون می داننــد مهم ترین حرکت در اقتصاد 
تولید اســت از این بخش مالیات کمتری را 
دریافت می کنند. در نتیجه فعالیت هایی که 
جلو تولیــد در بخش های مختلف اقتصادی 
را می گیــرد و اجازه نمی دهد ســرمایه ها به 
بخش تولید بــرود را با ابزار مالیات ها خنثی 
می کند.وی تاکید کرد: این گونه می شود که 
منابــع مالی مورد نیاز بــرای اداره دولت به 
دست می آید. در برخی موارد نیز اسکنانس 
چاپ می شــود در این صورت باید بالفاصله 
نقدینگی به ســمت تولید برود اگر این گونه 
نشــد باید با ابزار مالیات از حرکت نقدینگی 
به طرف بخش های غیرمولد جلوگیری کنند. 
در ایــن صورت تورم به وجود نمی آید و اگر 
هم باشــد ۲ تا ۳ درصد است.این اقتصاددان 
بــا بیان این که این اتفاق در ایران روی نداده 
اســت، اظهار کرد:  به نطر می رسد این اتفاق 
عمدی بوده و هیچ ارتباطی به بیرون از کشور 
هم ندارد. از زمان آقای هاشــمی رفسنجانی 
بحث ایــن بود که اقتصاد بــه گونه ای اداره 
شــود که مانند اقتصاد زمان شاه شود تا هر 
زمان خواستند ما را تحریم کنند و نیازهای 
-کشــور- از طریق خارج تامین شود.رزاقی 
افزود: آمریکایی ها می دانند ایران را از طریق 
نیروی نظامی نمی تواننــد کنترل کنند، در 
دوره جنــگ تحمیلی ۸۰ کشــور به صدام 
کمک کردند و هر چه زمان گذشــت نیروی 
دفاعی ایران بیشتر تقویت شد. آمریکایی ها 
در بیش از ۱۲۰ کشور پایگاه دارند و می دانند 
مثال در خلیج فارس نفــت دزدی کنند )که 
قصد این کار را هم داشــتند( توان مقابله با 
نیروهای نظامی ایران را ندارند.وی ادامه داد: 
از ایــن رو آمریکا و کشــورهای متحد آن با 
ایجاد تورم، افزایش قیمت ها و نگرفتن مالیات 
به دنبال رسیدن به هدف خود در قبال ایران 
هســتند تا مردم به ستوه آمده و شرایطی به 
وجود آیــد تا از نظام نفرت پیدا کنند. وقتی 
فضا این گونه می شود به نظر می رسد خواسته 
اروپایی ها، آمریکا، کانادا و کال دشمنان ایران 

را دولت تامین می کند.

در جلسه اقتصاددانان با رییس جمهور چه گذشت؟

هر ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت
ماهانه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته  شــده در دولت 
دوازدهم بر عهده دولت جدید است.به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای رسمی 
نشــان می دهد، در دو ماه ابتدایی دولتی ســیزدهم، ۱۱ هزار میلیارد تومان 
اوراق منتشر شــده،  این درحالی است که  ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت 
اصل و سود اوراق انجام شده است. این بررسی تطبیقی نشان می دهد فعال به 
انتشار اوراق برای رفع کسری بودجه تمرکز نشده است.هم اکنون ماهانه فقط 
۱۰هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته  شــده در دولت قبل بر عهده 
دولت جدید است که تا سال ۱۴۰۵ بازپرداخت حدود ۵۳۴هزار میلیارد تومان 
اصل و ســود این اوراق بر عهده دولت است.دولت قبل در هشت سال عملکرد 
خود ششدت افزایش داد و در واقع بودجه سنواتی را با ایجاد بدهی پیاده کرد.

بر این اســاس بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد ۱۳۹۲ تا 
تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت. از سوی 
دیگــر بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توســعه ملی میلیاردها دالر 
برآورد شده اســت. بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت قبل چند 
صد هزار میلیارد تومان بوده اســت. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، 
۵۳هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت.باید به این نکته توجه داشت 
کــه افزایش حقوق ها بدون منابع در دولــت قبل، تعهدات فراوانی برای دولت 
جدید ایجاد کرد.دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تامین مصارف جاری 
خود کــرد در حالی که با هر خلق پولی که انجام می شــود عمال تعدادی از 
هموطنانمان به زیر خط فقر فرستاده می شوند.نکته جالب توجه اینکه بر اساس 
اعالم رســمی مدیران اقتصادی کشور، در دولت سیزدهم تاکنون دولت خلق 
پولی نداشته است. بر اساس تازه ترین موضع گیری مدیران ارشد دولت،  هدف 
گذاری جدید برای سیستم بانکی جلوگیری از خلق پول بانکهاست. البته شاید 
یک دلیل دیگر که  از بانک مرکزی اســتقراض نشده این بود که دولت قبل تا 
پایان کارش ســقف قانونی ۳درصد استقراض را پر کرده بود و دولت سیزدهم 
تمایلی به دور زدن قانون نداشــت، چراکه در این دولت اعتقادی هم به خلق 

پول وجود ندارد.
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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:گزیده خبر

مصرفگازدرایرانبا۱۲کشورثروتمنداروپاییبرابریمیکند
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: ما سومین تولیدکننده 
گاز جهان و چهارمین مصرف کننده آن هستیم و مقدار مصرف 
گاز در ایران تقریباً با ۱۲ کشور ثروتمند اروپا برابری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، 
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز در نشست هم اندیشی 
مدیران حوزه انرژی با مدیران رســانه ها افزود: این ارقام نشان 
می دهد چــرا دغدغه های ما درباره مصرف انرژی در کشــور 
به ویــژه در حوزه گاز طبیعی افزایش یافته اســت.مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه عوامل زیادی بر مصرف 
تأثیرگذار اســت، گفت: در زمینه ســازوکارهایی که در همه 
جای دنیا برای کاهش مصرف به کار گرفته می شود، در کشور 
ما کم کاری شــده و مردم به درستی توجیه نشده اند، بنابراین 
نتیجه این شده که صادرات گاز و توسعه صنایع مهم وابسته 
به گاز باید متوقف شــود.چگنی گفت: ما سومین تولیدکننده 
گاز جهان و چهارمین مصرف کننده آن پس از روسیه، آمریکا 
و چین هســتیم و مقدار مصرف گاز در ایــران تقریباً با ۱۲ 
کشور ثروتمند اروپا برابری می کند.مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران با تأکید بر لزوم عزم ملی برای فرهنگ ســازی در زمینه 
مصرف گاز، افزود: امسال نیز شرایط ما به لحاظ تولید و مصرف 
مطلوب نیست و برای پایداری شبکه مجبوریم محدودیت هایی 
را اعمال کنیم تا بتوانیم از فصل ســرد عبــور کنیم. این در 
حالی است که باوجود پیش بینی ها، امسال فصل سرما زودتر از 
پارسال آغاز و همین سبب شد مقدار مصرف گاز افزایش یابد.

چگنی تصریح کرد: امروز مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و 
تجاری به ۴۸۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت 

مشــابه پارســال، حدود ۹۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته 
است و همین موضوع سبب شده محدودیت هایی را در حوزه 

نیروگاهی اعمال کنیم و بخش نیروگاهی به ســمت استفاده 
از ســوخت دوم و مایع بروند. به این ترتیب، با افزایش مصرف 
گازوئیل، مقدار صادرات محدود می شــود و بر همین اساس، 
صادرات گاز به ترکیه و عراق نیز کاهش می یابد.وی همچنین 
بــا تاکید بر اینکه باید در زمینه مصرف بهینه گاز دقت کنیم 
تا بتوانیم از زمستان عبور کنیم، ادامه داد: در حوزه مشترکان 
دولتی بخش نامه هایی صادر شــده که آن ها نسبت به مصرف 

بهینه اقدام کنند و مقدار مصرف گاز خود را کاهش دهند.
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: امیدواریم بتوانیم سوخت 
مورد نیاز صنایع عمده و نیروگاه ها را تأمین کنیم، زیرا تأمین 
نکردن سوخت این دو بخش، تبعات دیگری نیز خواهد داشت، 
در واقع، هر قدر مصرف خانگی بهینه باشد، به حوزه فعالیت 
صنایع کمک کرده ایم.چگنــی در ادامه تأکید کرد: ما اکنون 
۲۵ میلیون مشــترک گاز داریم کــه از این تعداد، ۷۶ درصد 
در سه پله نخســت مصرف قرار دارند و ۵۰ درصد گاز کشور 
را مصرف می کنند.وی در پایان، میانگین قیمت گاز ســه پله 
نخست مشترکان را هر مترمکعب حدود ۶۳ تومان اعالم کرد 
و افزود: هر مشترک در ماه حدود ۵۰۰ مترمکعب مصرف دارد 
که با نرخ ۶۳ تومان، ۳۵ هزار تومان در ماه پول گاز می پردازند 
که اگر همین مقدار گاز را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ 
صادراتــی، برابر با ۳ میلیون و ۷۰۰ هــزار تومان خواهد بود، 
در حالی که ما با رقم بســیار پاییــن، آن را در منازل مصرف 

می کنیم.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد؛
97 درصد از ترانزیت خودروی کشور از 
بنادر و دریانوردی بندرلنگه انجام می شود

  مدیــر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: ۹۷ درصد از ترانزیت خودروی 
کشــور از بنادر و دریانوردی بندرلنگه انجام می شود و این بندر در سال ۱۴۰۰ 
توانست برای چهارمین ســال متوالی جایگاه نخست از حیث عملیات ترانزیت 
خــودرو را در بین دیگر بنــادر ایران به خود اختصــاص دهد.به گزارش روابط 
عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، قاسم عسکری نسب ضمن اعالم این 
خبر گفت: تالشهای کلیه ارگانهای همکار و کارگزاران بخش خصوصی در کنار 
افزایش شــرکت های بین المللی حمل و نقل که بنادر و دریانوردی بندرلنگه را 
محیط کار مناسبی ارزیابی می کنند، سبب رشد چشمگیر ۹۰ درصدی ترانزیت 
نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب هرمزگان و همچنین ترانزیت حجمی افزون بر 
۷۶ هزار دســتگاه خودرو در بندرلنگه طی ۷ ماه اخیر شد و این روند صعودی، 
موکد فراهم بودن شرایط فعالیت برای ده ها شرکت کارگزار ترانزیت خودرو در 
این بندر اســت.وی ادامه داد: طی دوره زمانی یاد شده، حجم ترانزیت کاالهای 
نفتی و غیرنفتی )که عمده آن محموله خودرو بوده است( به ۱۸۱ هزار ۹۴۴ تن 
رسید که نشانگر رشد ۹۰ درصدی در همسنجی با مدت مشابه سال پیش از آن 
است و همچنین بنادر غرب هرمزگان توانسته جایگاه سوم این بخش از عملیات 

حمل و نقلی در سطح بنادر ایران را به خود اختصاص دهد.

در بین فوالدی های همرده : 
فوالد هرمزگان پرچمدار کاهش هزینه ها

طبق اطالعات استخراج شده از ســایت کدال ، شرکت فوالد هرمزگان در بین 
شــرکت های فوالدی همرده ، پایین ترین بهای تمام شــده در تولید محصول 
را داشته اســت .مدیرعامل فوالد هرمزگان در جلسه آنالیز بهای تمام شده این 
شرکت با بیان این مطلب ، این موفقیت را ناشی از اجرای برنامه کاهش هزینه 
ها در تولید ، بومی سازی قطعات  و بومی گزینی در خرید قطعات مواد مصرفی، 
استفاده از شرکت های دانش بیان و توان علمی آن ها در حوزه تولید ، همکاری 
با دانشــگاه ها و متخصصین داخلی ، و مدیریت صحیح هزینه های مصرفی در 
کنار انگیزه باالی کارکنان برای تولید دانست. وی ضمن تبریک به همکاران خود، 
بر ادامه روند فعلی و اســتفاده از تمام ظرفیت های مذکور در کاهش هزینه ها 
تاکید کرد. مدیرعامل فوالد هرمزگان با تبریک روز ملی کیفیت ،تختال تولیدی 

در این شرکت را قابل رقابت در بازارهای جهانی عنوان کرد.

ضرورت توجه به سبد سهام داری و 
سرمایه گذاری برای فوالد مبارکه

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در جلسه کمیته عالی تحول این 
شرکت که با موضوع »تدوین جهت گیری های استراتژیک آینده فوالد مبارکه« 
برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های جاری فوالد مبارکه 
اظهار کرد: پروژه های مرتبط با پایداری، تولید، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، 
افزایش تاب آوری و توازن در زنجیره تولید در اولویت شــرکت قرار دارند.وی با 
تأکید بر ضرورت ترسیم افق چشم انداز ۱۴۱۰ و ۱۴۵۰ در فوالد مبارکه افزود: از 
امروز باید برای تدوین برنامه های بلندمدت برای افق ده ساله و پنجاه ساله اقدام 
کنیم و در پروژه های فوالد مبارکه ســهمی برای تبدیل شــدن به یک شرکت 
موفق همچون شرکت های نامدار جهانی داشته باشیم؛ چراکه فوالد مبارکه باید 
در تراز شــرکت های موفق و مشهور جهان همچون پوسکو، ال. جی و تویوتا قرار 
داشــته باشد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه اگر قرار است تنها به 
حفظ سهم کّمی فوالد در کشور بیندیشیم، به طور قطع این جایگاه و سهم را نیز 
از دســت خواهیم داد، خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای افزایش و حفظ سهم 
کمــّی خود از تولید فوالد، تنها نباید به فکر احــداث و ایجاد واحد جدید برای 
تولید باشد؛ چراکه در حال حاضر این شرکت در مجموعه های مختلف صنعتی و 
معدنی همچون »گل گهر« به عنوان یکی از تولیدکنندگان فوالد، سهام دار عمده 
اســت؛ بنابراین بهتر است به ترکیب ســهام داران گروه فوالد مبارکه اندیشیده 
شودوی تصریح کرد: زمانی که افق بلندمدت برای سال ۱۴۵۰ را ترسیم کرده و 
به نقش آفرینی در عرصه بین المللی و استراتژی های خود توجه می کنیم، شاید 
نیاز به مشارکت دیگر بخش ها برای حوزه های استراتژیک و سودآور وجود داشته 

باشد.

آتش چالش های دولت بایدن با بنزین شعله ور می شود؟
 افزایش قیمت بنزین در آمریکا به باالترین نرخ در هفت سال گذشته و عبور از ۳.۴۱ دالر، چالشی دیگر برای دولت بایدن ایجاد کرد.به گزارش ایرنا، میانگین قیمت 
بنزین در آمریکا در آستانه تعطیالت روز شکرگذاری و افزایش سفرها، در هفته گذشته شاهد باالترین میزان خود بود.مطابق گزارش دست اندرکاران توزیع بنزین آمریکا، 
میانگین قیمت این محصول در هفته گذشته بیش از ۱.۸ سنت بوده است و قیمت هر گالن بنزین به ۳.۴۱ دالر افزایش یافت.این قیمت نسبت به ماه گذشته خود، 
رشد ۱۵.۱ سنتی را نشان می دهد و در مقایسه با سال گذشته، ۱.۳۱ دالر گران تر شده است.قیمت گازوئیل هم ۱.۷ سنت در مقایسه با هفته گذشته رشد داشته و 
به طور میانگین در عدد ۳.۶۳ دالر به ازای هر گالن ایستاده است.بر اساس گزارش انجمن خودروسازان آمریکا، اوکالهاما با ۳ دالر و آرکانزاس با ۳.۰۶ دالر به ازای هر 
گالن، کمترین قیمت بنزین و کالیفرنیا با ۴.۶۵، هاوایی با ۴.۲۷ و نوادا با ۳.۹۴ دالر به ازای هر گالن، بیشترین قیمت بنزین را به خود اختصاص داده اند.  به گفته سی 
ان ان به نقل از انجمن خودروسازان آمریکا، توفان های شدید در شمال کالیفرنیا ظرفیت تولید را کاهش داده است که سپس به کالیفرنیای جنوبی سرازیر شد، درست 
مانند آنچه در لوئیزیانا با توفان آیدا رخ داد.اما این بهانه از نظر جمهوری خواهان مورد پذیرش قرار نگرفته و مدعی هســتند سیاســت های بایدن و اتکای آن به انرژی 
خارجی باعث افزایش قیمت نفت و بنزین در آمریکا شده است.همچنین کرونا عامل دیگری است که گفته می شود باعث کاهش تولید پاالیشگاه های آمریکا و به تبع، 
افزایش قیمت بنزین در این کشور شده است.جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم روز گذشته در مواجهه با پرسش های مکرر خبرنگاران درباره افزایش قیمت بنزین 

و راه کارهای دولت بایدن برای مهار آن، اینگونه مطمئناً قیمت گاز دغدغه رئیس جمهوری است، همانطور که دغدغه بسیاری از آمریکایی ها در سراسر کشور است.
وی افزود: ما چندین گام برداشته ایم، از جمله فشار آوردن به کمیسیون تجارت فدرال )حمایت از مصرف کننده( یا درخواست از آن برای بررسی افزایش قیمت است.

سخنگوی کاخ سفید دلیل این رویداد را مشکل عرضه نفت دانست و یادآور شد قیمت ها متعاقب این مشکالت افزایش یافت اما دیگر کاهش نیافته است.ساکی از دیگر 
راه کارهای دولت بایدن را تحت فشار قرار دادن اوپک برای عرضه بیشتر به منظور تامین تقاضا برشمرد و اطمینان داد طیف وسیعی از گزینه های داخلی دیگر هم وجود 
دارد، اما چیزی برای گفتن نداشت.سخگوی کاخ سفید در ادامه توجیهات خود نسبت به افزایش قیمت بنزین، مدعی شد این افزایش قیمت در بلند مدت به نفع آمریکا 
است و گفت: دیدگاه ما این است که افزایش قیمت گاز در بلندمدت باعث می شود که سرمایه گذاری و تمرکزمان بر گزینه های انرژی پاک دو برابر شود، به طوری که 
به نوسانات، اوپک و تمایل آن ها برای سرمایه گذاری بیشتر تکیه نکنیم.از سوی دیگر، منابع رسانه ای آمریکا در یادداشت های متعددی این نکته را هم یادآوری کرده اند 
که شرکت های نفتی این کشور هم تمایل ندارند مشکل ایجاد شده در قیمت بنزین را به سرعت حل کنند. بی تردید آنها از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و 

کسری درآمدی ناشی از طوفان و کرونا را جبران خواهند کرد.

محرابیان:
میزان تقاضای آب باال رفته است

وزیــر نیرو گفت: شــرط عدالت و رعایت قانــون، اصلی ترین موضوع 
بــرای اجرای پروژه های این وزارتخانه اســت.به گزارش ایلنا از وزارت 
نیرو، »علی اکبر محرابیان« که به اســتان چهارمحال و بختیاری سفر 
کرده است در دیدار با نماینده ولی فقیه این استان، اظهار کرد: شرط 
بهره بردن مردم از موهبت های الهی ازجمله آب، تدبیر، حفظ وحدت 
و بحث های کارشناســی در محیط خودش است.وی با اشاره به اینکه 
میزان تقاضای آب در کشــور باال رفته و نزوالت آسمانی کاهش پیدا 
کرده، گفت:  بارگزاری هایی که در منابع آب انجام شده است نامتعادل 
بوده که باعث بروز مشکالتی در محیط زیست و منابع زیرزمینی شده و 
عدم تحقق خواسته های مردم را موجب شده است.وزیر نیرو بر ضرورت 
اتخــاذ یک تدبیر ملــی در حوزه آب تاکید کرد و گفــت: با توجه به 
محدودیــت منابع آبی، توزیع عادالنه آن یک ضرورت اســت که باید 
با رعایت اصول علمی و فنی تدبیری بیندیشــیم تا اشکاالت گذشته 
را بر طرف کرده و با گفتگوهای کارشناســانه مشکالت مردم را مرتفع 
کنیم.در این دیدار »حجت االســالم والمسلمین محمد علی نکونام« 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شــهرکرد با اشاره به اینکه دولت فعلی 
بر مدار ایمان قرار گرفته و تالش بر آن است که بر اساس عدالت پیش 
برود، گفت: مردم انتظار فراوانی در حل مشکالت و رفع موانع دارند و 
امیدوارند که آزمون و خطاهای گذشته چراغ راه آینده قرار بگیرد.وی 
ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه برق رسانی به منطقه 
سخت گذر لبد در بخش بازفت، گفت: مردم به صورت جدی به دنبال 

مسئله آب در استان چهارمحال و بختیاری هستند.

مواجهه نیروگاه ها با محدودیت سوخت
 نگرانی از وقوع خاموشی

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت 
نیروگاه ها نامناســب نیســت، گفت که وزارت نفت تعهد داده بود در این ایام میزان 
مشــخصی سوخت گاز را تامین کند اما به دلیل افزایش مصرف خانگی و تجاری این 
تعهد عملی نشده و ما نیز با هماهنگیانجام شده از سوخت مایع و جایگزین در نیروگاه 
ها اســتفاده می کنیم و اکنون مشکل خاصی وجود ندارد.محسن طرزطلب در گفت 
و گو با ایســنا، با اشاره به محدودیت تامین سوخت در نیروگاه ها، اظهار کرد: در هر 
نیروگاهی که نتوانســتند ســوخت گاز را تامین کنند از سوخت جایگزین و سوخت 
گازوئیل اســتفاده می شود، تعداد نیروگاه هایی که از سوخت جایگزین  استفاده می 
کنند به هشت مورد نیز نمی رسد و اکثرا در این نیروگاه ها شرایط اینگونه است که 
تنها واحدهایی که در مدار هســتند، آن هم نه به صورت صددرصد از سوخت مازوت 
و گازوئیل اســتفاده می کنند.وی با بیان اینکه اگر واحدی در مدار باشد سعی شده 
که سوخت آن به صورت ترکیبی از مازوت و گازوئیل تامین شود، گفت: ممکن است 
یک نیروگاه شش واحد داشته باشد که همه واحدهای آن از مازوت استفاده نکنند و 
به صورت ترکیبی از مازوت و گازوئیل تامین سوخت کنند، البته ممکن است نیروگاه 
هایی نیز وجود داشته باشند که به صورت صددرصد از مازوت استفاده کند.مدیرعامل 
شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی با بیان اینکه تعداد این نیروگاه ها در مجموع به 
بیش از هشت نیروگاه نیز نمی رسد، گفت: اینکه چه تعداد نیروگاه از گازوئیل استفاده 
می کنند مشخص است؛ در هر بخشی از شمال و شمال شرق که افت فشار گاز اتفاق 

افتاده و نتوانستیم تامین گاز داشته باشیم، از سوخت جایگزین استفاده می کنیم.
طرزطلب با اشــاره به عدم اجرای تعهد وزارت نفت برای تامین ســوخت گاز، گفت: 
مخازن گازوئیل و ذخیره کردن آن برای همین مواقع اســت که اگر مشکلی به وجود 

آمد بتوانیم از گازوئیل استفاده کنیم تا شرایط نرمال شود.

نفت از افزایش دالر ضرر کرد
قیمت نفــت روز جمعه کاهش یافت و به دلیل نگرانی ها نســبت به تســریع 
برنامه هــای بانک مرکزی آمریکا بــرای افزایش نرخ های بهره، رشــدی که در 
معامالت روز قبل داشــت را از دســت داد و برای سومین هفته متوالی کاهش 
یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۷۰ سنت معادل ۰.۸ درصد 
کاهش یافت و در ۸۲ دالر و ۱۷ ســنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۸۰ سنت معادل یک درصد کاهش یافت و در 
۸۰ دالر و ۷۹ سنت در هر بشکه بسته شد.هر دو شاخص تحت تاثیر رشد ارزش 
دالر آمریکا و گمانه زنی ها درباره احتمال اقدام دولت بایدن برای برداشــت نفت 
از ذخایر نفت اســتراتژیک به منظور کنترل قیمتها، برای سومین هفته متوالی 
کاهــش پیدا کردند. بر مبنای هفتگی، نفت برنت ۰.۷ درصد و وســت تگزاس 
اینترمدیت ۰.۶ درصد کاهش داشتند.لوییس دیکسون، تحلیلگر ارشد بازارهای 
نفت در شرکت »ریستاد انرژی« در این باره گفت: هفته جاری یادآور خوبی برای 
بازارهای نفت بود که قیمتها تنها تحت تاثیر عوامل عرضه و تقاضا قرار ندارند بلکه 
پیش بینیهای سیاست پولی و اشکالی از دخالت دولت هم بر آنها تاثیرگذار است. 
نرخهای بهره باالتر از ارزش دالر پشتیبانی می کند و فشار نزولی روی قیمتهای 
نفت را تشدید خواهد کرد.جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا دوشنبه هفته پیش 
گفته بود بایدن ممکن اســت در همین هفته برای رسیدگی به مسئله افزایش 
قیمتهای بنزین اقدامی انجام دهد.فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشــد گروه »پرایس 
فیوچرز« اظهار کرد: ما بر این باوریم که هر تصمیمی از سوی دولت آمریکا اعالم 
شــود، تنها یک تاثیر کوتاه مدت بر قیمت خواهد داشت اما به دلیل ابهام، بازار 
اندکی عقب نشینی کرده است.شــرکت خدمات انرژی »بیکرهیوز« روز جمعه 
اعالم کرد شــرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته برای سومین هفته متوالی 
به شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند. شمار دکلهای حفاری 
نفت و گاز طبیعی که معیاری برای سنجش تولید آتی است، در هفته منتهی به 
۱۲ نوامبر، شش حلقه افزایش یافت و به ۵۵۶ حلقه رسید که باالترین میزان از 
آوریل ســال ۲۰۲۰ بود.شرکت روس نفت که دومین شرکت نفتی بزرگ جهان 
از نظر میزان تولید پس از آرامکوی ســعودی است، روز جمعه نسبت به شکل 
گیری ابرچرخه در بازارهای انرژی جهانی هشدار داد و چشم انداز قیمتهای باالتر 
همزمان با فراتر رفتن تقاضا از عرضه را ترسیم کرد.با این حال نشانه های مثبتی 
در بخش تقاضا دیده می شــود. در حالی که سفرهای هوایی به سرعت افزایش 
پیدا می کنند اما تحکیم سیاست پولی و مالی و از راه رسیدن زمستان نیمکره 
شــمالی تاثیر بازدارنده خواهند داشت.اوپک روز پنج شنبه با اشاره به قیمتهای 
باالی انرژی که به روند احیای اقتصادی آســیب زده اســت، پیش بینی خود از 
تقاضای جهانی برای نفت در ســه ماهه چهارم ســال ۲۰۲۱ را به میزان ۳۳۰ 
هزار بشکه در روز نسبت به پیش بینی ماه پیش خود کاهش داد.اوپک، روسیه 
و متحدان دیگر که به گروه اوپک پالس معروف هســتند، در نشست اخیرشان 
برنامه افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در دسامبر را تایید کردند.

بر اساس گزارش رویترز، استفن برنوک، کارگزار نفت شرکت »پی وی ام« گفت: 
بازار نفت به سمت مازاد عرضه پیش می رود. اوپک و متحدانش ممکن است الزم 
باشد روند تسهیل محدودیت عرضه را در سال آینده متوقف کنند. بی تحرکی به 

رشد مجدد ذخایر جهانی نفت منجر خواهد شد.

 عضــو کمیســیون انــرژی مجلس 
شورای اســالمی گفت: ایران به آرامی 
در حال افزایش فروش نفت اســت و 
با برنامه ریزی های انجام شــده می توان 
به صادرات بیشــتر نیز امیــدوار بود.

به گزارش ایرنا از وزارت نفت، »ســید 
موسی موسوی« با بیان اینکه در چند 
ماه گذشــته شــاهد افزایش فروش و 
صــادرات نفت ایــران بوده ایم، گفت: 
هرچند صنعت نفت ایــران با تحریم 
روبه روست، اما در همین مدت شاهد 
افزایش فروش و صادرات نفت هستیم.

وی افزود: بــا برنامه ریزی های وزارت 
نفــت و درایت هایی که وجــود دارد 
می توانیــم صادرات و فــروش نفت را 
بیــش از این نیز افزایــش دهیم، این 

موضوع می تواند بعضی از مشــکالت 
اقتصادی کشــور را برطرف کند.عضو 
کمیســیون انرژی مجلس به موضوع 
تهاتر نیز اشــاره و تصریــح کرد: برای 
تأمیــن منابع مالی تکمیــل پروژه ها 
باید چاره ای اندیشــیده شــود، از این 
رو استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
و ســرمایه گذاران خارجــی از راه های 
تأمین منابع مالــی پروژه های عمرانی 

کشور است.موسوی بیان کرد: استفاده 
از تهاتر نفتی ســبب افزایش جذابیت 
برای ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در پروژه های زیرساختی و حمل ونقل 
ریلی و جاده ای کشــور می شــود.به 
گزارش ایرنا، جواد اوجی، وزیر نفت ۱۸ 
مهرماه در حاشــیه نشست کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه به زودی خبرهای خوبی 

در زمینــه تنوع قراردادهــای نفتی و 
میعانــات گازی و تهاتــر نفتی اعالم 
می شود، گفته بود: با توجه به نیاز دنیا 
به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت 
دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت 
به صورت تهاتری در دستور کار ما قرار 
گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت 
با کاال و ســرمایه گذاری از روش هایی 
اســت که انجام می شود.اوجی تصریح 
کرده بود: آماده پذیرایی و اســتقبال 
گرم از سرمایه گذاران خارجی و داخلی 
خواهان سرمایه گذاری در حوزه صنعت 
نفت و گاز هستیم، سرمایه گذاران در 
اقدام های خــود می توانند نفت  قبال 
و میعانــات گازی را به صــورت تهاتر 

دریافت کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

صادرات نفت ایران به آرامی در 
حال افزایش است

در ماه گذشته؛
سی ان جی منطقه چالوس رتبه نخست کشور 

را به خود اختصاص داد
در راستای استقبال چشمگیر مردم از سوخت پاک )سی ان جی (به میزان ۱۸ 
درصددر مصرف بنزین صرفه جویی و در ســطح کشور رتبه برتر را کسب نمود.

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه چالوس در راســتای استقبال 
چشــمگیر مردم از سوخت پاک )ســی ان جی (به میزان ۱۸ درصددر مصرف 
بنزین صرفه جویی ودر سطح کشــور رتبه برتر را کسب کرد.تورج امانی مدیر 
 )CNG(منطقه چالوس ضمن تقدیر از مردم شریف ، استفاده از  سوخت پاک
را با توجه به وجود منابع طبیعی  در غرب مازندران بعنوان یک ضرورت دانست 

وتاکید بر استفاده بیشتر مردم از این سوخت کرد.

در راستای صیانت و حفاظت از منابع آب 
شهرستان قروه

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای با ریاســت دادگســتری و دادســتان قروه 
دیدار کرد.جلســه بررسی چالشهای آب دشتهای ممنوعه استان با حضور مدیر 
عامل شــرکت آب منطقه ای، رئیس دادگســتری، دادستان و مدیر اداره منابع 
آب شهرستان قروه برگزار شــدبه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
کردستان، در دیداری که مدیر عامل این شرکت با ریاست دادگستری و دادستان 
عمومی و انقالب شهرســتان قروه انجام داد، از اقدامات خوب و مؤثر دســتگاه 
قضایی و انتظامی این شهرستان به جهت همکاری در صیانت از منابع قدردانی 
کرد و گفت: امروز بر همه کامال محرض است که دشت های قروه و دهگالن به 
دلیل افت شدید منابع آب زیرزمینی دچار بحران شده و سال های متمادی است 
که مجموعه شرکت آب منطقه ای کردستان و اداره منابع آب قروه در خصوص 
اجرای طرح احیاء و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی و مقابله با تخلفات آبی، 
نهایت همت و تالش خود را بکار برده و در این راه از همکاری خوب دســتگاه 
قضایی و انتظامی، همیشه بهره منده بوده ایم و این شایسته تقدیر است.وی افزود: 
این شــرکت سالهاســت که در حوزه اجرای صحیح طرح احیاء و تعادل بخشی 
خوش درخشیده و ۳ سال متوالی است که در این حوزه عنوان استان اول را در 

سطح وزارت نیرو، کسب کرده است.

راهکار هند برای افزایش تولید نفت
هند کــه حدود ۸۰ درصد از نفت مورد نیــازش را وارد می کند، به دنبال 
 )ONGC( افزایش تولید داخلی اســت و از شرکت دولتی نفت و گاز طبیعی
خواســته است فروش سهام عمده در دو میدان نفت و گاز فراساحلی بزرگ 
را بررسی کند.به گزارش ایسنا، وزارت نفت هند از شرکت ONGC خواست 
فروش ۶۰ درصد ســهم در میادین نفت و گاز فراساحلی »مومبای های« و 
»باســین« واقع در کرانه غربی هند به شرکتهای خصوصی را بررسی کند.

هند ســومین واردکننده بزرگ نفت جهان اســت و بیش از ۸۰ درصد نیاز 
مصرفی این کشور با واردات تامین می شود. سالهاست هند تالش می کند 
تولید داخلی را افزایش دهد تا آسیب پذیری در برابر افزایش قیمت نفت و 
باال رفتن هزینه واردات را کمتر کند.هند در هفته های اخیر که قیمت بین 
المللی نفت باالی ۸۰ دالر در هر بشــکه بوده است، با قیمت باالی بنزین و 
دیزل دســت و پنجه نرم می کند. این کشــور از گروه اوپک و اوپک پالس 
که تمایلی به افزایش بیشــتر عرضه به بازار ندارد، امســال به دفعات انتقاد 
کرده اســت.اکنون این کشور به دنبال افزایش تولید میادین نفتی داخلی با 
گشایش آنها به روی شرکتهای خصوصی است. منابع آگاه به رویترز گفتند: 
درخواست اخیر دولت از شرکت ONGC برای فروش سهام، دستور الزام آور 
نیست.افزایش تولید داخلی وابستگی هند به واردات نفت را حل نخواهد کرد 
اما در زمان صعود قیمتها می تواند تا حدودی مایه آسودگی خاطر این کشور 
باشد. یک پرسش دیگر این است که آیا هند می تواند شرکتهای خصوصی را 

به سرمایه گذاری در میادین نفتی فراساحلی خود جذب کند.
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گزیده خبر  صدور ۴ هزار کارت بازرگانی برای کارتن خواب ها و افراد باالی ۹۰ سال
دبیر فدراســیون صنایع غذایی ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر زمان مناسب برای 
حذف ارز ترجیحی نیســت و دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و مردم مراکز تولید 
به مصرف را دوباره احداث کند.محســن نقاشی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
اشاره به دالیل افزایش نرخ مواد غذایی، گفت: این روزها شاهد باال رفتن نرخ مواد غذایی 
به صورت نامتعادل و نامتعارف هســتیم. باید این نکته را در نظر داشت که یک شایعه و 
یا یک سخن ممکن است شاکله اقتصاد و بازار را بهم بریزد.وی با اشاره به اظهارنظرهای 
اخیر مســئوالن درخصوص حذف ارز ترجیحی، گفت: وقتی این سخن را مطرح کردند 
تمام مناســبات بازار بهم ریخته شد. در روزهای اخیر قیمت دالر نوسان 2 هزار تومانی 
را تجربه کرد پس این میزان تغییر در قیمت ها ناشــی از تغییرات نرخ ارز نیســت و به 
نظر من طرح حذف ارز 4200 تومانی معلول نوسان های قیمتی روزهای اخیر است.این 
فعال اقتصادی عنوان کرد: 2 سال پیش بخش خصوصی خواهان حذف ارز ترجیحی در  
کاالهای اساسی بود چراکه تاثیرات این ارز را در بازار داخلی مشاهده می کرد و اینکه تا 
چه میزان این ارز در کشور ایجاد رانت کرده است.نقاشی با اشاره به دیگر عوامل افزایش 
نــرخ مواد غذایی، گفت: این روزها دالل ها مهــارت باالیی در بهم ریختن نظم بازار پیدا 

کردند. اما اگر دولت خواهان نظم و ایجاد ثبات دربازار اســت باید در جلســات تنظیم 
بازار دیدگاه های تشــکل ها و تولیدکنندگان را جویا شود. متاسفانه دولتی ها خودشان با 
خودشان جلسه می گذارند.به گفته وی، حدود 4 هزار کارت بازرگانی برای کارتن خواب ها 
و افراد باالی 90 ســال صادر شد. چه کســانی این کارت ها را دریافت کنند و با آنها چه 
کردند؟ مشــخص اســت که این ارز ترجیحی به دســت افرادی غیر از تولیدکنندگان و 
واردکنندگان اصلی رســید.وی بابیان اینکه بخش اعظمی از مــواد اولیه کارخانجات با 
ارز آزاد خریداری می شــود، بیان کرد: تنها راه نجات اقتصاد کشــور توجه به مشکالت 
تولیدکنندگان است اما در حال حاضر نه تنها در راستای رفع مشکالت آنها قدم برنداشته 
نمی شــود بلکه از جیب تولیدکنندگان امرار معاش می کند.وی در پاسخ به این پرسش 
که پیشنهاد بخش خصوصی برای ثبات در قیمت ها چیست؟ بیان کرد: ما از شهرداری ها 
تقاضا کردیم مراکزی را در اختیار تشــکل ها بگذارد تا آنها بتوانند کاالها را بدون واسطه 
در اختیار مصرف کنندگان واقعی بگذارند. کاری که در ابتدای انقالب انجام می شــد و به 
تعاونی های تولید به مصرف معروف بودند. به نظر من دولت اگر می خواهد در راســتای 
حمایت از مردم و تولیدکنندگانی قدم بردارد این مراکز را دوباره احیا کند.به گفته نقاشی، 

5 منطقه از شهرداری تهران برای احداث این مراکز اعالم آمادگی کرده  است.وی بابیان 
اینکه اگر برندی بخواهد محصول خود را در فروشگاه زنجیره ای عرضه کند باید حداقل 
ماهی 70 میلیون هزینه  کند، گفت: قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات روزانه در حال 
تغییر است. اما برندهای خوشنام نمی توانند هر روز نرخ های خود را تغییر بدهند از این رو 
ورشکسته می شوند باید بگویم این سیاست های غلط دولت ها در ایران است که واحدهای 
تولیدی هر روز تعطیل می شــوند.این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم ایجاد مشوق برای 
تولیدکنندگان، گفت: دولت باید کاری کند تا کاال با قیمت تولید به دست مصرف کنندگان 
برسد. االن زمان حذف ارز ترجیحی نیست و اگر چنین شود شوک عظیمی به بازار وارد 
می شود و دالل ها آنگونه که بخواهند در بازار جوالن می دهند. اما باید این نکات مشخص 
شــود که این ارز به چه کســانی تعلق می گیرد و بعد از دریافت آن رصد شود که با آن 
چه اقداماتی انجام داده اســت.دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی در پاسخ به این 
پرســش که آیا آماری از صادرات مواد غذایی ارائه می دهید؟ گفت: صادرات مواد غذایی 
نصف واردات است. مطابق با آمار سازمان توسعه تجارت در 7 ماه نخست سال 10 میلیارد 

و 700 میلیون دالر مواد غذایی وارد کشور کردیم.

رییس سازمان خصوصی سازی:
 عجله ای برای واگذاری استقالل 

و پرسپولیس نداریم
رییس سازمان خصوصی ســازی اظهار داشــت: برای واگذاری باشگاه استقالل و 
پرسپولیس نیاز به یک تضمین در مورد موفقیت بعد از واگذاری داریم. تا این تضمین 
اتفاق نیافتد ممکن است واگذاری آنها به سرنوشت بقیه بنگاه ها دچار شود. باید تکلیف 
حق پخش این بنگاه ها و تبلیغات محیطی آنها باید مشخص شده و سودآوری آنها 
تضمین شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین قربانزاده در حاشیه نشست دیروز خود 
با اعضای اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران گفت: آسیب شناسی گذشته اولویت 
کاری من بوده و بخش عمده آن هم متکی بر نحوه واگذاری ها است. هدف گذاری 
که در این مدت برای ما روشن شده این است که باید بتوانیم دارایی هایی دولت را 
به نحو شایسته ای اداره کنیم که بخش عمده آن با واگذاری اتفاق می افتد. در مورد 
بنگاه های چالشی تدبیری شده که بتوانیم این بنگاه ها را در یک مصالحه بین طرفین 
به نتیجه برسانیم. در مورد پاالیشگاه هایی که بورسی نشدند درحال پیگیری هستیم 
که هیئت پذیرش بورس تشــکیل شده، قواعد الزم اجرا و موانع برداشته شود.وی 
افزود:  برای پاالیشگاه شازند به زودی عرضه اولیه خواهیم داشت و هیئت پذیرش 
آن هم تشکیل شده است. یک سری الزامات مقدماتی وجود دارد که در حال انجام 
است. امیدواریم که در ماه آینده این اتفاق رخ دهد، برخی شرکت های دیگر مانند 
آلومینای ایران و شرکت هایی که مارکت گپ کمتری دارند در ماه آینده عرضه اولیه 
خواهند داشت. سه هلدینگ نیروگاهی در دست بررسی و اصالح ساختار هستند 
و واگذار خواهند شد.رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: شرکت های بزرگ 
بورســی هم که بخشی از ســهام دولت در آنها باقی مانده مانند مس، فوالد، ایران 
خودرو، سایپا، بانک های تجارت، ملت و صادرات، هلدینگ خلیج فارس، مخابرات، 
کشتی رانی و ... نحوه واگذاری باقیمانده سهام دولت در آنها در دست بررسی است و 
احتماال تا پایان سال بخشی از آنها واگذار می شود. در مورد بخشی از سهام باقی مانده 
 ETF از پاالیشگاه هایی که بورسی هستند باید در نحوه عرضه تجدید نظر کنیم. مدل
که در سال گذشته انجام شده نقایصی در تفکیک مالکیت از مدیریت داشته که برای 
آن باید تدبیری اندیشیده شود. ما تالش می کنیم تا با تفکیک مالکیت از مدیریت، 
مالکیت را پاداشی برای مدیریت بهره ور بدانیم یعنی بهره وری و کارایی بنگاه برای 
ما اولویت باشــد.وی همچنین خاطرنشان کرد: مهم ترین چالش کالن، عدم اتفاق 
نظر و نگرش واحد در مورد مفهوم خصوصی ســازی بوده است. این اتفاق در مورد 
نهادها و دست اندرکاران امر از جمله مجری، ناظر و سیاست گذار وجود داشته است. 
بخشی هم مربوط به مقاومت وزارتخانه های ذی ربط و شرکت های مادر تخصصی 
می شود. ما باید تالش کنیم تا قانع کنیم که همه ما در یک کشتی نشسته ایم و باید 
راهی را برویم تا آن شرکت برای کشور آورده بیشتری داشته باشد. همچنین نیاز 
به یک اســتاندارد نظارتی واحد داریم. در بخش های مختلف واگذاری حتما در هر 
مرحله نیاز به بازنگری داریم. این راهکارها استخراج شده است.قربانزاده بیان کرد: 
از دو هفته پیش سایت سازمان خصوصی سازی، پروسه زمانی از مرحله واگذاری تا 
بررسی اختالف حقوقی از جمله صورت جلسه، قرارداد، مصوبه هیئت واگذاری، نحوه 

قیمت گذاری و رای قضایی در مورد بنگاه های پرچالش قابل مشاهده است. 

رییس اتاق ایران و کره جنوبی:
مبادالت دوجانبه به ۱۵۰ میلیون دالر 

کاهش یافت
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت: 3.5 میلیارد 
دالر پولی که ادعا می شود آزاد شده از محل دارایی هایی ایران در کره جنوبی 
نبوده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا روز گذشته اخباری منتشر شد 
مبنی بر اینکه 3.5 میلیارد دالر از داراریی های بلوکه شــده ایران آزاد شده 
است. بیشترین میزان پول بلوکه شــده ایران در کره جنوبی بوده و رقم 7 
میلیارد دالر را به خود اختصاص داده اســت. حســین تنهایی، رییس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت که 
3.5 میلیارد دالر پولی که ادعا می شود آزاد شده از محل دارایی هایی ایران 
در کره جنوبی نبوده است.وی همچنین آخرین وضعیت مبادالت دو کشور 
اظهار کرد: مبادالت دو کشور بسیار کم است و بیشتر شرکت های کوچک 
و متوسط به صورت غیر رسمی کار می کنند ولی شرکت های بزرگ در کره 
جنوبی از آنجا که بیشتر با آمریکا کار می کنند، با ایران کار نمی کنند. حجم 
مبادالت کشور بسیار اندک و کمتر از 150 میلیون دالر است.تنهایی تصریح 
کرد: بیشــتر واردات ما از کره جنوبی مربوط به کاالهای پزشــکی و کاغذ 
است. میزان صادرات ما به این کشور بسیار محدود بوده و بیشتر مربوط به 
مواد نفتی و پتروشیمی است که به صورت غیرمستقیم به این کشور صادر 
می شود.وی تصریح کرد: ســفیر جدید کره جنوبی در ایران دید اقتصادی 
داشــته و سعی می کند به جای برنامه های سیاسی، برنامه های اقتصادی را 
پیش بگیرد. بر همنی اســاس مذاکراتی با آمریکا دارند تا کره جنوبی را در 

مورد تحریم ها علیه ایران مستثنی کند.

کدام لوازم خانگی ایرانی به اروپا صادر 
می شود؟

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگــی از صادرات برخی اجزا و قطعات به 
ترکیه و آبگرمکن گازی به ایتالیا و برخی کشورهای بلوک شرق خبر 
داد.عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه کدام لوازم 
خانگی ایرانی به اروپا صادر می شود، اظهار کرد: در حال حاضر صادرات 
اجزا و قطعات بیشــتر به ترکیه انجام می شود و آبگرمکن های گازی 
نیز به برخی کشــورهای اروپایی از جمله ایتالیا و برخی کشــورهای 
بلوک شــرق صادر می شود. به طور کلی بیشتر صادرات لوازم خانگی 
در حوزه محصوالت بزرگ است.به گفته وی از صادرات ساالنه حدود 
300 میلیون دالر، حدود 300 تا 500 هزار دالر از آن به کشــورهای 
اروپایی و مابقی به کشــورهای همســایه، سی آی اس و حوزه خلیج 
فارس انجام می شود.هاشــمی همچنین در پاســخ به سوالی درباره 
ظرفیت کنونی صادرات لوازم خانگی، تصریح کرد: در حال حاضر یک 
بازار 550 میلیون نفری در منا، یعنی خاورمیانه، آفریقای شــمالی و 
کشــورهای سی آی اس وجود دارد که ارزش این بازار به 37 میلیارد 
دالرمی رسد.به گفته وی ورود به این بازارها وابسته به حمایت دولت، 
انعقاد قراردادهای ترجیحی منطقه ای، وضعیت اقتصادی و سیاســی 
کشور، فعال شدن رایزن های بازرگانی، سفارتخانه ها و تعامالت با دنیا 
اســت.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه در صورت فراهم 
شــدن شــرایط صادرات، ظرفیت تولید نیز در داخل ایجاد می شود، 
تصریح کرد: همانطور که شــاهد بودیم تولید طی یک ســال بعد از 
تحریم ها رشد کرد و همچنان امکان توسعه در این صنعت وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی: 
به دنبال روش های نوین ساخت مسکن هستیم

تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: هم زمان با اجرای نهضت ملی مسکن به دنبال ورود فناوری ساخت 
به کشور هستیم، اما هنوز با هیچ کشــوری به توافق نرسیده ایم.به گزارش ایرنا از وزارت راه وشهرسازی، 
»رستم قاسمی« با اشاره به اینکه هنوز با هیچ کشوری برای بهره مندی از فناوری های نوین صنعتی سازی 
ساختمان به توافق نهایی نرسیده ایم، افزود: هم زمان با این تصمیم، همه منافع کشور و توانمندی های داخلی 
مدنظر است.وی در تبیین بخشی از سیاست های وزارتخانه در بخش مسکن، گفت: ضرورت دارد صنعت 
ساختمان از نظر کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت متحول شود.وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: باید از 
شیوه های نوین در ساخت بهره مند شویم، زیرا بخشی از شیوه های سنتی زمان بر، فاقد کیفیت الزم و سرعت 
است که مالک  عمل در اجرای تولید مسکن است.قاسمی ادامه داد: با توجه به وضعیت نه چندان مناسبی 
که به دلیل سنتی ســازی وجود دارد، باید با دعوت از شــرکت های دانش بنیان از روش های نوین ساخت 
بهره مند شویم.به گزارش ایرنا، یکی از ویژگی های طرح نهضت ملی مسکن، تسریع در انجام پروژه ها، کیفیت 
و استفاده از فناوری های نوین ساخت است که وزیر راه و شهرسازی به عنوان سکاندار و سیاستگذار بخش 
مسکن بر آن تاکید دارد. نهضت ملی مسکن یکی از طرح های کالن دولت سیزدهم است که در آن ساخت 
چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال توسط دولت سیزدهم عملیاتی و اجرایی خواهد شد.نهضت ملی 
مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن در 25 ماده و 32 تبصره در مجلس یازدهم مصوب شد و اوایل 
مهرماه سال جاری توسط رییس جمهوری برای اجرا، ابالغ شد. با ابالغ قانون جهش تولید مسکن و یک ماه 
بعد از آن، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ثبت نام را به نشانی saman.mrud.ir به منظور نام نویسی متقاضیان 
واقعی مسکن راه اندازی کرد.از 2۸ مهرماه و هم زمان با راه اندازی سامانه، متقاضیان واقعی مسکن این امکان 
را یافتند تا با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، دست کم پنج سال سکونت در شهر مورد 
تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم اســتفاده از امکانات دولت از اول انقالب در حوزه مسکن، 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند.مقرر است تا همه پروژه های نهضت ملی مسکن بیمه کیفیت شوند که این 
ویژگی موجب می شود تا متقاضیان با اطمینان بیشتری در خصوص کیفیت  واحدهای نهضت ملی مسکن 

نسبت به مشارکت در اجرای این طرح ترغیب شوند.
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در هفته گذشته تحقق یافت؛گزیده خبر

بازگشت سهام عدالت به گردونه رشد
تهران- ایرنا- ارزش ســبد سهام عدالت که در ماه های گذشته، 
تحت تاثیر نوسانات بورس با افتی سنگین مواجه شده بود، در دو 
هفته اخیر و پس از حمایت دولت، دوباره به مدار صعود بازگشت 
به طوری که ارزش ســبد این سهام در هفته گذشته، به بازدهی 
۲ درصدی رسید.به گزارش ایرنا، ارزش سهام عدالت تحت تاثیر 
رشد بی سابقه شــاخص بورس در چند ماه ابتدایی سال ۹۹ به 
بازدهی قابل توجهی دســت پیدا کرد به طوری که ارزش سبد 
ســهام عدالت یک میلیون تومانی تا قبل از شــروع اصالح بازار 
سهام در تابستان پارســال به بیش از ۳۸ میلیون تومان رسید. 
البته ارزش ســهام عدالت به مرور و با قرار گرفتن روند بورس در 

فاز اصالحی،  وارد مدار نزولی شد.

 افت ارزش سهام عدالت تحت تاثیر نوسان شاخص بورس
نوسان معامالت بورس در چند ماه گذشته بر ارزش سهام عدالت 
تاثیرگذار بود و کاهش روزانه ارزش این ســهام منجر به نگرانی 
سهامدارانی شد که ســال های زیادی در انتظار آزادسازی سهام 
عدالت بودند.مســیر بازار در ماه گذشته، پس از تعیین تکلیف 
رییس جدید سازمان بورس، تغییر کرد و در نهایت شاخص بورس 
بعد از مدت ها افت شدید بر مدار صعودی قرار گرفت که این امر 
بر ارزش ســهام عدالت بی تاثیر نبود و سبب رشد آن شد. البته 
معامالت بازار ســهام بعد از مدتی کوتاه تحت تاثیر ریسک های 
احتمالی تهدیدکننده بازار و نیز رفتارهای هیجانی ســهامداران 
قرار گرفت و به دنبال چنین روندی ارزش سهام عدالت با کاهش 
دوباره همراه شد.ســهام عدالت که تا دو هفته گذشته و به دلیل 
اصالح پرشتاب شاخص بورس بر مدار نزولی شدید قرار داشت، 
از روز دوشنبه )۱۰ آبان ماه( تحت تاثیر حمایت صورت گرفته از 
بازار توســط دولت با تغییر مسیر همراه و وارد روزهایی پر رونق 
شد.بعد از ســخنان حمایتی رییس جمهوری در راستای بهبود 
روند شــاخص بورس، وزیر امور اقتصــادی و دارایی با برگزاری 

جلســه ای با مدیران هلدینگ ها و سهامداران حقوقی به کمک 
این بازار آمد که این موضوع،  بار دیگر منجر به بازگشــت رشد 
به معامالت بورس و امید دوباره ســهامداران در این بازار شد که 
تحت تاثیر چنین حمایتی، ارزش سهام عدالت به گردونه صعود 

بازگشت و ارزش روزانه آن با افزایش همراه شد.

صعود دوباره ارزش سهام عدالت
ارزش ســبد ۵۳۲ هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲ هزار 
تومانی ســهام عدالت که به ترتیب در روز یکشنبه )۹ آبان ماه( 

در قیمت های ۱۲ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۷۸۴ 
هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان قرار گرفته بودند، بعد 
از جلسه وزیر اقتصاد و بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی 
در روز دوشنبه ) ۱۰ آبان ماه(  به قیمت ۱۲ میلیون و ۸۹۲ هزار 
تومان، ۲۴ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار 
تومان رسید که این تغییر مسیر، نقطه آغاز صعود دوباره ارزش 
ســهام عدالت بود که این روند در ادامه افزایش بازدهی شاخص 
بورس تا پایان هفته گذشته تداوم پیدا کرد.ارزش سهام عدالت 
در نخســتین روز معامالتی هفته گذشته )۱۵ آبان ماه( و تحت 

تاثیر صعود شــاخص بورس، در مقایســه با روز چهارشنبه )۱۲ 
آبان ماه( ۱.۲ درصد افزایش یافت، به طوری که ارزش سبدهای 
سهام عدالت به ترتیب به رقم ۱۳ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، ۲۵ 
میلیون و ۱۸۶ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان دست 
پیدا کرد.با توجه به افزایش ارزش ســهام عدالت در روز شــنبه 
هفته گذشته، بازدهی این سهام در روز یکشنبه )۱۶ آبان ماه( به 
دلیل قرار گرفتن شــاخص بورس بر مدار نزول در مقایسه با روز 
شــنبه )۱۵ آبان ماه( ۱.۲ درصد کاهش یافت، این در حالیست 
که این روند در بازار موقتی بود و شاخص بورس در آغاز معامالت 
روز دوشــنبه )۱۷ آبان ماه( بار دیگر به مدار صعودی بازگشت و 
به مراتب به ارزش سهام عدالت افزوده شد.پس از برگزاری جلسه 
علنی مجلس شــورای اسالمی در روز سه شنبه )۱۸ آبان ماه( به 
منظور بررسی وضعیت بازار با حضور »سید احسان خاندوزی«، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و »مجید عشــقی«، رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، روند صعود شاخص بورس سرعت گرفت و 
به دنبال چنین روندی، ارزش سهام عدالت نیز با افزایش دوباره 
همراه شد.بعد از برگزاری این جلسه در مجلس، معامالت بورس 
تا پایان هفته بر مدار صعودی قرار گرفت و ســبد سهام عدالت 
تحت تاثیر  چنین رشدی در بازار توانست به بازدهی قابل توجهی 
دست پیدا کند.شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت هفته ای که گذشت )چهارشــنبه، ۱۹ آبان ماه( با ۵۸ 
هزار واحد افزایش نســبت به هفته قبل بــه عدد یک میلیون و 
۴۵۶ هزار واحد رســید؛ براین اساس رشد شاخص کل در هفته 
گذشته ۴.۱ بود، در ادامه این روند نیز ارزش سهام عدالت نسبت 
به آخرین روز معامالتی هفته دوم آبان ماه به رشــد ۲ درصدی 
دســت پیدا کرد و پرونده ارزش سهام عدالت در روز چهارشنبه 
)۱۹ آبان ماه( به ترتیب با قیمت ۱۳ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان، 
۲۵ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان 

بسته شد.

رویکرد متعالی بانک آینده در ایفای نقش 
»مسئولیت های اجتماعی« 

بانــک آینده به عنوان یک شــهروند ســازمانی به نقش آفرینــی خود در 
عرصه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و هم چنین رعایت الزامات 
قانونی و مبانی اخالقی کســب وکار متعهد اســت و در کنار شــفافیت و 
پاسخ گویی، برای حفظ ثبات زیست بوم ســازمان در حال و آینده، رشد و 
توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رضایت مندی و خشنودی مشتریان، 
سهامداران و ســایر ذی نفعان، همواره تالش مستمر و مفید دارد. از جمله 
اقدامات انجام شده توسط بانک آینده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی، 
می توان به کمک مالی به زلزله زدگان غرب کشــور و ارســال بســته های 
لوازم تحریر برای دانش آموزان این مناطــق، حمایت از دانش آموزان کم تر 
برخوردار از طریق توزیع بسته لوازم تحریر، ساخت و تحویل مدارس »امید 
آینده« از جمله: دبیرســتان ۱۱ کالسه در آســاوله شهرستان سنندج، ۹ 
کالســه شــریف آباد فارس، ۶ کالسه در روستای خون ســرخ بندرعباس، 
زاهدان، مهرشهر بیرجند، ریگان کرمان، بوشهر، یاسوج و ایالم اشاره کرد.

همچنین راه اندازی مدارس ۳ کالســه از نسل جدید کانتینري در منطقه 
کم برخودار و صعب العبور روستای میانده شهرستان تالش، مجتمع آموزشی 
در چهاردانگه اسالمشهر، ساخت ســالن ورزشی چندمنظوره در روستای 
شهابیه شهرستان خمین، اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به زوجین برای 
آغــاز زندگی مشــترک، حمایت از واحدهای کوچک و متوســط تولیدی 
)SME( در حوزه اعتبارات به خصوص کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس 
کرونا، تهیه، تولید و پخش نماهنگ یوزپلنگ ایرانی در راستای حمایت از 
موضوع حفاظت از محیط زیست و پخش آن از شبکه های تلویزیونی و سایر 
رسانه های اجتماعی و ساخت و بهره برداری از ۲۵ خانه بهداشت در مناطق 
زلزله زده استان کرمانشاه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

وقت، اشاره کرد
.

دیدار مدیرعامل بانک تجارت با مدیران 
شرکت های پتروشیمی در ماهشهر

دکتر هــادی اخالقی فیض آثار در ســفر به منطقه ماهشــهر با مدیران 
شــرکت های پتروشــیمی شــهیدتندگویان، بوعلی، رازی، اروند، کارون، 
فارابی، فن آوران، مارون، شــیمی بافت، فجر، خوزستان و بندر امام دیدار 
و راهکارهای گســترش همکاری را مورد بررسی قرار داد.به گزارش روابط 
عمومی بانک تجــارت، دکتر اخالقی مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه 
تعامل این بانک با صنعت پتروشــیمی در چارچوب مسیر گذشته با قدرت 
و ســرعتی دوچندان دنبال خواهد شــد افزود: بانک تجارت با اتکا به توان 
پرسنل حرفه ای و متخصص خود برای پاسخ به وفاداری مشتریان، متعهد و 
مکلف به انجام تعهدات است و ما در این راه بیش از پیش در مسیر حمایت 
از اسطوره های اقتصادی کشور تالش خواهیم کرد.مدیرعامل بانک تجارت 
چارچوب ارتباط بین بانک با صنعت پتروشــیمی را بر اســاس تعامل بلند 
مدت و برنامه محور دانســت و تاکید کرد: بانک تجارت از ابتدای فعالیت 
خود به عنوان یک بانک تخصصی برای ارائه خدمات به شرکت ها شناخته 
شده و افتخار داریم که امروز ظرفیت های بانک را با حداکثر توان برای ارائه 
خدمات به مجموعه شرکت های پتروشیمی بسیج کنیم و آماده همکاری در 
قالب اعطای تسهیالت، گشایش اعتبارات اسنادی، خدمات بانکی و اعطای 

تسهیالت به کارکنان این شرکت ها هستیم.

مدیرعامل بانک دی:
زیان بانک دی در آینده نزدیک به صفر 

خواهد رسید
نشست هم اندیشی مدیران صف و ستاد بانک دی با موضوع تبیین و تشریح 
سیاست ها و برنامه های عملیاتی آغاز بکار کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
دی، دکتر برات کریمی مدیرعامل در سخنرانی آغازین این همایش گفت: 
هر ســازمانی برای رشد و دســتیابی به موفقیت نیازمند همدلی سازمانی 
اســت و بانک دی با تالش و همدلی همه پرســنل خود به موفقیت های 
بزرگی دست یافته است.وی افزود: خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده 
توانسته ایم ۵۰ درصد از زیان انباشته خود را کاهش دهیم و مسیر ما برای 
ادامه این روند فراهم شــده است.کریمی با اظهار امیدواری نسبت به تداوم 
روند کاهش زیان انباشــته بانک دی گفت: با ادامه مسیر فعلی در آینده ای 
نزدیک زیان انباشــته بانک دی به صفر خواهد رسید.مدیرعامل بانک دی 
افزود: افزایش ســرمایه بانک کاری بزرگ بود که خوشبختانه به سرانجام 

رسید و موجب شد بانک از شمول ماده ۱۴۱ بانک مرکزی خارج شود.

سنجش آمادگی کارکنان بانک سامان در 
برابر حوادث غیرمترقبه

بانک سامان باهدف ســنجش آمادگی کارکنان خود و در راستای ارتقای 
آمادگی عمومی برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه، مانور پدافند غیرعامل 
برگزار کرد.به گزارش سامان رسانه، در این مانور که روز پنج شنبه ۲۰ آبان 
ماه در ســاختمان مرکزی بانک سامان برگزار شد، پس از به صدا درآمدن 
زنگ هشدار، تمامی کارکنان مستقر در این ساختمان توسط تیم واکنش 
در شــرایط اضطراری بانک و با در نظر گرفتــن الزامات HSE تخلیه و به 
مکان امن منتقل شدند.هم زمان تیم های عملیاتی آموزش دیده بانک سامان 
نیز برای اطفا حریق، امداد، تخلیه و سرشــماری، وارد عمل شدند.الزم به 
ذکر است، دســتور کار اصلی این رزمایش انجام اقدامات کاهش ریسک و 
مدیریت بحران توسط عوامل اجرایی داخلی و همچنین تداوم خدمت رسانی 

به مشتریان در شرایط بحران بود که با موفقیت انجام شد.

پیش بینی تحلیگلران در نظرسنجی هفتگی
افزایش قیمت طال در راه است

کارشناســان وال استریت و سرمایه گذاران ُخرد در پی ثبت 
بهترین عملکرد هفتگی طال در شش ماه گذشته، به میزان 
چشمگیری نســبت به افزایش قیمت این فلز ارزشمند در 
هفته جاری خوش بین شــدند.به گزارش ایسنا، قیمت طال 
هفته گذشته روند نزولی خود را معکوس کرد و تحت تاثیر 
نگرانی های تورمی که پس از انتشار شاخص قیمت مصرفی 
آمریکا ایجاد شــد، به باالترین حد پنج ماه اخیر صعود کرد. 
شــاخص قیمت مصرفی آمریکا بر مبنای ساالنه ۶.۲ درصد 
افزایش داشت که بزرگترین رشد در بیش از ۳۰ سال اخیر 
بود.فیلیپ اســترایبل، استراتژیست ارشد شرکت »بلو الین 
فیوچرز« به کیتکونیوز گفت: ســرمایه گذاران زیادی منتظر 
این اتفاق بودند. طال دقیقا کاری را انجام داد که قرار بود انجام 
دهد و از ســرمایه گذاران در برابر تورم رو به رشــد حمایت 
کــرد.در معامالت روز جمعه بازار آمریکا طال برای هفتمین 
روز متوالی افزایش یافت و با چهار دالر و ۶۰ ســنت معادل 
۰.۳ درصد افزایش، در ۱۸۶۸ دالر و ۵۰ ســنت بســته شد 
و بــرای کل هفته حدود ۲.۸ درصــد افزایش ثبت کرد که 
دومین رشــد هفتگی متوالی بوددر نظرسنجی هفته جاری 
کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۸ نفر شرکت کردند 
که از میان آنها ۱۵ نفر معادل ۸۳ درصد افزایش قیمت طال 
و دو نفــر معادل ۱۱ درصد کاهش قیمت طال را پیش بینی 
کردند. یک نفر معادل شش درصد نظر خنثی داشت.در این 
بین، مجموعا ۱۰۱۸ نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز رای 
دادنــد که از میان آنها ۷۲۲ نفر معــادل ۷۱ درصد افزایش 
قیمــت طال و ۱۶۵ نفر معادل ۱۶ درصد کاهش قیمت طال 
را پیش بینی کردند در حالی که ۱۳۱ نفر معادل ۱۳ درصد 

نظر خنثی داشتند.

با حضور مدیرعامل بیمه تعاون، 
بخش بازرگانی ایران – سوئیس 

افتتاح شد
مدیرعامــل بیمه تعاون در افتتاحیه بخــش بازرگانی ایران 
– سوئیس بر حضور فعال شــرکت های بیمه برای خدمت 
رسانی های گسترده بین المللی تأکید کرد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت بیمه تعاون، با حضور کیم ســیزلر، معاون 
سفیر سوئیس در ایران، یونس مظلومی، دبیر کمیسیون بیمه 
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و مدیرعامل شرکت 
بیمه تعاون، شــریف نظام مافی، مدیرعامل موسسه خیریه 
محک و تنی چند از مدیران عامل صنایع و کسب و کارهای 
بزرگ، بخش بازرگانی ایران – سوئیس افتتاح شد.مظلومی 
در این رویداد مطرح کرد: اساساً تقویت روابط بین الملل به 
تقویت خدمت رسانی هرچه مطلوب تر شرکت های بیمه ای 
نیز منجر شده و بیمه تعاون با همین نگاه، حضور خود را در 
شــکل گیری و توسعه بخش هایی همچون بخش بازرگانی 
ایران – ســوئیس تقویت خواهد کرد.دبیر کمیسیون بیمه 
کمیته ایرانی اتاق بازرگانــی بین المللی بر ضرورت تقویت 
حضور شرکت های بیمه در ساختار بین المللی تأکید کرد و 
اظهار داشت: علی رغم وجود تحریم ها، باید زمینه فعالیت 
شرکت های بیمه برای ارائه خدمت رسانی به سازمان های 
فعال بین المللی فراهم شده و تعامل فی مابین تقویت شود.

شــایان ذکر است که شرکت بیمه تعاون در کمیسیون های 
»تسهیالت گمرکی و تجاری« و »اقتصاد دیجیتالی« کمیته 
ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز عضویت داشــته و یونس 
مظلومی، مدیرعامل این شرکت نیز به عنوان دبیر کمیسیون 

بیمه اتاق بازرگانی بین المللی برگزیده شده است.

به تازگی اعالم شــد که بیش از ۳ ۵. میلیارد 
دالر از منابع مســدودی کشــور آزاد شده و 
در حال ورود به چرخه تجاری کشــور است، 
اکنون نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن 
اســت که جریان ارزی در سامانه نیما و بازار 
متشکل ارزی بهبود یافته است.  به گزارش 
ایسنا، چندی پیش رئیس دولت به دستگاه ها 
دســتور داد زمینه آزادسازی پول های بلوکه 
شده ایران در سایر کشورها را فراهم کنند که 
در این بین، اعداد و ارقامی که از میزان بدهی 
کشورها مطرح می شود که با وجود پیگیری 
از بانک مرکزی، پاسخی درباره میزان دقیق 
این ارقام و صحت آن ها داده نشد.کشورهای 
بدهکار به ایران و میزان بدهی آن ها شــامل 
انگلیس معادل۶۰۰ تــا ۷۰۰ میلیون پوند، 
کره جنوبی معادل هشــت میلیــارد دالر، 
ژاپن به میزان ســه میلیارد دالر، آمریکا سه 
میلیارد دالر، عراق معادل شش میلیارد دالر 
و لوگزامبورگ دو میلیارد دالر است که علت 
بدهی آن ها عمدتا ناشی از صادرات نفت، گاز 
و برق است که تحریم ها مانع از رسیدن پول 
آن ها به کشور شده است.برآوردها نیز حاکی 
از آن اســت که تقریبا پول های بلوکه شده 
ایران در سایر کشــورها به ۵۰ میلیارد دالر 
می رسد که آزادسازی و تزریق آن ها به بازار 
ارز نقش مهمی در ساماندهی بازار ارز خواهد 
داشت  اما تاکنون هر بار که قیمت ها در بازار 
ارز روند صعودی به خود گرفت، دولتمردان 
با آگاهی از تاثیر روانی مثبت انتشــار اخبار 
درباره آزادســازی منابع ارزی بلوکه شده، از 

این موضوع برای کاهــش قیمت ها در بازار 
ارز اســتفاده می کنند درحالیکه این کاهش 
موقتی بوده و حتی ممکن اســت با گذشت 
زمان و مشــخص شــدن گفتار درمانی این 
اخبار، اثر منفی نیز داشته است.  به گونه ای 
که علی سعدوندی،  یک کارشناس اقتصادی 
پیش از این در گفت وگویی با ایســنا، درباره 
پیشــنهادهای ارزی به دولت تاکید کرد که 
دولــت در زمینه بــازار ارز از گفتار درمانی 
پرهیز کند، زیرا مهم ترین ابزار بانک مرکزی 
برای سیاستگذاری، اعتبار آن است و اگر واقعا 
به منابع ارزی دسترسی ندارد، گفتار درمانی 
نکنید و اعتبار خــود را از بین نبرد تا منابع 
ارزشمند ارزی هدر نروند.در رابطه با وضعیت 
درآمدهای ارزی کشــور، رئیــس کل بانک 
مرکزی در گفت وگویی خبر از سه برابر شدن 
درآمدهای ارزی دولت در هفت ماهه امسال 
داد و گفت: دسترســی دولت به منابع ارزی 
بیشتر و بهتر شده اســت  و حجم معامالت 
در بازار متشــکل ارزی ۵۰ میلیون دالر، در 
سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دالر و در 
هفت ماهه امسال نیز ۱.۱ میلیارد دالر بوده 
است که نشــان از بهبود عمق معامالت در 
بازار متشکل ارزی دارد.البته او سیاست بانک 
مرکزی در بازار ارز را تداوم عرضه ارز از محل 
صادرات و نظارت بر این امر اعالم کرد.عالوه 
بر این، حسین راغفر از حاضرین در نشست 

رئیس جمهوری با اقتصاددانان نیز گفت که 
رئیس کل بانک مرکزی خبر از گشایش های 
ارزی در ماه های آینده داده است.اکنون، در 
شــرایطی که قیمت ها در بازار ارز صعودی 
و اعــالم فعاالن بازار حاکی از آن اســت که 
تقاضای زیادی برای ارز وجــود دارد اما ارز 
برای پاسخ به این تقاضا کم است و پیش بینی 
آن هــا نیز خبر از تــداوم افزایش قیمت ارز 
داشت، خبر رسید که به تازگی بیش از ۳.۵ 
میلیارد دالر مسدود شده ی ایران در یکی از 
کشورها آزاد و در حال ورود به چرخه تجاری 
کشور است.پس از این خبر، بانک مرکزی در 
گزارشی اعالم کرد که جریان ارزی در سامانه 
نیما و بازار متشکل ارزی بهبود یافته است و 
میزان معامالت ارز در ســامانه نیما یا همان 
سامانه ای که در آن، نیاز ارزِی وارد کنندگان 
تامین می شود در دوره منتهی به هفته سوم 
آبان ماه به ســه میلیارد و ۷۱۵ میلیون دالر 
رســید.این روند، نشــان دهنده افزایش ۷۰ 
درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین 
ارز مورد نیاز وارد کنندگان است، به طوری 
که میــزان معامالت از ۴۱۸ میلیون دالر در 
هفته دوم مهر، به ۷۲۷ میلیون دالر در هفته 
ســوم آبان افزایش یافته اســت.  همزمان با 
افزایش حجــم معامالت، رونــد قیمتی در 
سامانه نیما، به طور نسبی کاهش یافته و از 
۲۳ هزار و ۴۱۵ تومان بــه ۲۳ هزار و ۲۶۲ 

تومان رسیده است.   در بازار متشکل ارزی یا 
همان بازار صرافی ها نیز که به عنوان مرجع 
معامالت ارز به صورت اســکناس در کشور 
شناخته می شود، در یک ماه گذشته، حدود 
۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دالر اســکناس با 
میانگیــن هر دالر، ۲۶ هــزار و ۸۱۰ تومان 
معامله شــد.حجم ارز اسکناس عرضه شده 
در این بازار هم، روند افزایشــی داشــته و از 
۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دالر، به ۵۶ میلیون 
و ۶۶۷ هزار دالر رســیده که نشان دهنده ی 
بهبود روند تامین ارز و عرضه اسکناس مورد 
نیاز متقاضیان در این بازار است.در شرایطی 
که خبر از آزادســازی بخشی از منابع ارزی 
کشور می شود و گزارش بانک مرکزی نیز این 
موضوع را تایید می کند، تاثیر این آزادسازی 
بر بــازار ارز و قیمت ها حائز اهمیت اســت 
که کارشناســان اقتصادی معتقدند، تزریق 
تمام منابع ارزی کشور به بازار می تواند نرخ 
دالر را به ۱۵ هزار تومــان و یا کمتر از این 
برســاند اما در خوش بینانه ترین حالت این 
قیمت حداکثر دو تا ســه ماه می تواند حفظ 
شود و بعد از آن جهش پیدا می کند.   البته، 
اقتصاددانان برای مدیریت نوســانات در بازار 
ارز پیشــنهاد می کنند تا محدوده معینی از 
سوی دولت برای نرخ ارز تعیین شود که به 
اعتقاد برخی از آن ها، محدوده مناسب برای 
نــرخ ارز ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان می دانند، زیرا 
به اســتناد ادعای تحلیلگران، پایین تر از این 
محدوده مشــکالتی را برای تولیدکنندگان 

ایجاد می کند.

خبرهای خوش برای بازار ارز

مدیرعامل بانک سینا:
رشد درآمدها و بهبود عملکردها 

را نشانگر آینده روشن بانک
مدیرعامل بانک ســینا در سفر به شیراز و حضور در جمع 
همکاران شــعب و ســتاد، بر رعایت اولویت های بانک در 
تطبیق حداکثری عملیات بانکی مطابق با اســتانداردهای 
کشــور به منظور تحقــق اهداف اقتصــاد مقاومتی تاکید 
کرد و رشد مســتمر درآمدها و بهبود عملکردها را نشانگر 
آینده روشن بانک ســینا دانست.به گزارش روابط عمومی 
بانک سینا؛ دکتر ایمانی در این سفر ضمن بازدید از شعب، 
عملکرد این بانک را طــی ۷ ماهه منتهی به پایان مهرماه 
مطلــوب عنوان کرد و گفت: با تــالش و جدیت همکاران، 
عملکرد بانک ســینا در شاخص های مختلف عملکردی از 
جمله در حوزه مانده ســپرده ها مطلــوب بوده به طوری 
که تحقق ۱۴۴ درصدی اهداف نســبت به بودجه مهرماه 
و دســتیابی ۸۴ درصدی به اهداف در بودجه کل را شاهد 
هســتیم.دکتر ایمانی افزود: عملکرد بانک ســینا در حوزه 
تسهیالت و تعهدات نیز با توجه به برنامه پیش بینی شده 
بــرای مهرماه و پایان ســال، قابل قبول بــوده که طی آن 
درصد تحقق بودجه مهرماه در مانده تسهیالت خالص ۱۶۲ 
درصد، در حوزه تسهیالت پرداختی ۱۲۰ درصد و در بخش 
تعهدات صادره ریالی ۱۱۱ درصد است و در مجموع، تحقق 
بودجه کل سال ۱۴۰۰ به ترتیب در بخش های مذکور، ۹۴ 
درصد، ۷۰ درصد و ۶۵ درصد بوده اســت.مدیرعامل بانک 
سینا در ادامه حرکت نظام بانکی به سمت عدالت محوری و 

تولیدگرایی را ضروری توصیف کرد.

دیدار مدیرعامل و اعضای 
هیأت مدیره بانک مهر ایران با 

شهردار گرگان
دکتــر مرتضی اکبری مدیرعامل، در دیدار با ســبطی، 
شــهردار گرگان بر نقش تعامل ســازنده نظام بانکی و 
شــهرداری در ارتقای سطح زندگی مردم تاکید کرد.به 
گــزارش روابط عمومی بانک مهرایــران، دکتر مرتضی 
اکبری که به منظور بازدید از شــعب استان گلستان و 
بررسی ظرفیت های اقتصادی به این استان سفر کرده 
بود با سبطی شهردار و اعضای شورای شهر گرگان دیدار 

و در زمینه گسترش تعامالت دو جانبه گفت وگو کرد.
بر اســاس این گــزارش، دکتر اکبری در ایــن دیدار با 
اشاره به اهمیت تعامل میان نظام بانکی و شهرداری ها 
در راستای ارتقای سطح زندگی شهروندان آمادگی این 
بانک را به منظور برقراری تعامالت بیشــتر با شهرداری 
گرگان اعالم داشت و ارتباط مفید و مؤثر بانک مهر ایران 
و شهرداری گرگان را باعث توفیق بیشتر خدمت رسانی 
به شــهروندان عنوان کرد.وی افزود: موفقیت یک بانک 
حاصل تعیین مکان مناسب شعب، ارائه خدمات مطلوب 
و برخورد مناسب با مشتری است و بانک مهر ایران با در 
نظر گرفتن این ویژگی ها توانسته است در کالن شهرها 
و شهرهای کوچک به ارائه خدمات قابل قبولی بپردازد.

در ادامه، ســبطی، شهردار گرگان نیز ضمن قدردانی از 
تعامل همه جانبه و خدمات مطلوب بانک مهر ایران در 
این استان گفت: تعامل مناسب میان این دو نهاد موجب 

رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری خواهد شد.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد
آغاز پرداخت 63 هزار میلیارد 

تومان تسهیالت بانک براي 
نهضت ملي مسکن

مدیرعامل بانک مسکن، با بیان آغاز پرداخت تسهیالت 
نهضت ملی مســکن در بانک، به منظور تســریع روند 
اجرای طرح جهش تولید مســکن، نســبت به دریافت 
عاملیت بانک مسکن در پرداخت تسهیالت تحت تعهد 
سایر بانک ها اعالم آمادگی کرد.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مســکن – هیبنا ، دکتر محمود شایان مدیرعامل 
بانک مسکن با اعالم این خبر گفت: سهم بانک مسکن 
در پرداخت تســهیالت براي ســاخت ۲۱۰ هزار واحد 
مسکوني به مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان اعالم شده که 
در حال حاضر این تکلیف به شبکه شعب بانک مسکن 
ابالغ و اجراي آن آغاز شده اســت.وی افزود: باتصویب 
شورای پول و اعتبار، سقف تسهیالت این طرح در شهر 
تهران به ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهایی با جمعیت باالی 
یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز اســتان ها 
۳۵۰ میلیون تومان، ســایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان 
و برای ســاخت مسکن روســتایی ۲۵۰ میلیون تومان 
افزایش یافته اســت.دکتر شایان با اشــاره به اینکه در 
تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
تکلیف تســهیالتي بر عهده شبکه بانکي براي پرداخت 
تســهیالت ساخت مسکن گذاشته شــده است و بانک 
مرکزي با اجراي این قانون، سهمیه ۲۸ بانک و موسسه 

اعتباري را ابالغ کرده است.
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گزیده خبر

با اشاره به تحوالت دریای سیاه؛
پوتین: استفاده ناتو از هواپیماهای راهبردی 

چالش خطرناکی است
رئیس جمهور روسیه به ناتو درباره استفاده از هواپیماهای راهبردی هنگام رزمایش 
در دریای سیاه و در مجاورت مرزهای روسیه هشدار داد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از اسپوتنیک، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه هشدار داد 
که رزمایش های ناتو در مجاورت مرزهای روسیه چالش خطرناکی است چرا که 
پیمان آتالنتیک شمالی طی این رزمایش ها، از هواپیماهای راهبردی خود استفاده 
می کند.وی در این باره افزود: در حال حاضر، نیازی به تشــدید تنش در دریای 
سیاه نیست و ارتش روسیه فقط به مشایعت هواپیماها و کشتی های ناتو بسنده 
می کند.پوتین پیشــتر هم با توجه به حضور شناورهای آمریکا و ناتو در دریای 
سیاه، این مسئله را خطرناک و مایه بی ثباتی عنوان کرده بود.رئیس جمهور روسیه 
همچنین ادعاها درباره توسل بالروس به استفاده ابزاری از پناهجویان و مشارکت 
مسکو در این مسئله را رد کرد و گفت: علت بحران مهاجرت عملیات های نظامی 

در خاورمیانه و امید به برخورداری از مزایای اجتماعی بیشتر در اروپا است.

گروسی: امیدوار بودم که به ایران سفر کنم 
اما هنوز دعوت نشده ام

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اعالم اینکه امیدوار بوده اســت که قبل 
از برگزاری نشســت آتی شــورای حکام به ایران سفر کند، مدعی شد که دولت 
ایران هنوز از وی برای ســفر به تهران دعوتی بعمل نیاورده است.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، رافائل ماریانو گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران مدعی 
شد که علی رغم تمایلش برای سفر به ایران، هنوز دعوتنامه ای برای سفر به تهران 
دریافت نکرده اســت.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص به 
خبرنگاران گفت: »امیدوار بودم که قبل از نشســت آتی شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر کنم، اما متأسفانه هنوز دعوتنامه ای به دستم 
نرســیده است.«وی که تنها دو ماه از آخرین سفرش به ایران می گذرد، در ادامه 
مدعی شــد: »از زمانی که دولت جدید در ایران بر ســر کار آمده است، من هیچ 
تماسی با آنها در خصوص چندین موضوع مهم و برجسته نداشته ام.«گروسی روز 
یکشــنبه نیز در یک نشست خبری ادعای مشــابهی را مطرح کرده و گفته بود: 
»شگفت آور است که من این اظهارات را به صورت علنی مطرح می کنم. فهرست 
بلندی از مواردی که ما باید در موردشــان ]با مقامات ایران[ گفتگو کنیم، وجود 
دارد.«مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی ماه های اخیر چندین بار مدعی 
تضعیف بازرسی های آژانس در تأسیسات هسته ای ایران شده است. این در حالی 
است که بر اساس گزارشی که اواخر اردیبهشت ماه امسال آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به کشورهای عضو این نهاد ارائه کرد، حدود 13 درصد از کل بودجه پادمانی 
آژانس در ســال 2020 )22.3 میلیون یورو از 172 میلیون یورو( در ایران صرف 
شده است و بازرسان آژانس تقریباً یک رکورد را در بازرسی از تأسیسات هسته ای 
ایران به ثبت رســانده اند.بر اساس گزارش آژانس که ابتدا شبکه خبری بلومبرگ 
مفاد آن را فاش کرد، تعداد بازرســان آژانس در ایران طی سال 2020 با افزایش 
6درصدی در مقایسه با ســال 2019 به 285 نفر رسیده است و به طور متوسط 
هر ماه تقریباً 3 مورد بازرســی سرزده از تأسیسات هسته ای ایران صورت گرفته 
است.در این گزارش اعالم شده است که در سال 2020 بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی 161 مورد بازرســی ســرزده از تأسیسات هسته ای کشورهای عضو 
آژانس به عمل آورده اند که بیش از  یک پنجم این بازرسی های سرزده سهم ایران 
بوده است.آژانس بین المللی انرژی اتمی اوایل مهرماه امسال در گزارشی از ایران 
به دلیل ممانعت از نصب مجدد دوربین های نظارتی در مجتمع هســته ای تسای 
کرجـ  که در اقدامی خرابکارانه دچار آســیب شــده بودندـ  انتقاد کرد؛ انتقادی 
که با واکنش شــدید مقامات ایران مواجه شــد.کاظم غریب آبادی نماینده وقت 
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین، در واکنش به 
گزارش آژانس اظهار داشت: عمیقاً مایه تأسف است که بعد از سه اقدام خرابکارانه 
تروریستی در تأسیسات هسته ای ایران در طول یک سال گذشته، آژانس هنوز این 
اقدامات شرورانه را، برخالف قطعنامه های متعدد کنفرانس عمومی آژانس و مجمع 
عمومی ســازمان ملل و حتی به خاطر تجهیــزات و اموال خود و ایمنی و امنیت 
بازرسانش، محکوم نکرده اســت.وی یادآور شد: در طول گفت وگوها در تهران و 
اخیراً در وین نیز به طور واضح خاطرنشــان گردید از آنجا که تحقیقات امنیتی و 
قضایی در مورد مجتمع تســای کرج همچنان ادامه دارد، تجهیزات نظارتی این 

مجتمع در زمره تجهیزات تحت سرویس فنی قرار نمی گیرند.

بایدن: 
خرید نفت از ایران کم شود

»جو بایدن« که مدعی است کشورش برای بازگشت به برجام آمادگی دارد، طی 
یادداشــتی به وزارت خارجه آمریکا، فضاسازی جدیدی علیه جمهوری اسالمی 
مطــرح کرد.به گزارش خبرگــزاری رویترز، رییس جمهور آمریکا روز گذشــته 
)جمعه( طی یادداشتی به وزارت خارجه کشورش گفت که به اندازه کافی عرضه 
نفت وجود دارد تا دیگر کشــورها خرید نفت از ایران را کاهش دهند.به گزارش  
فارس، طبق این گزارش، کاخ ســفید ملزم است هر 6 ماه یک بار تأیید کند که 
عرضــه کافی نفت در جهان به منظور حفظ تحریم ها علیه ایران که در ســال 
2012 و در دوران ریاســت جمهوری »باراک اوباما« تحمیل شــده، وجود دارد.

اظهارات بایدن در آستانه نشست مجازی روز دوشنبه هفته جاری )2۴ آبان ماه( 
وی با »شی جینپینگ« رییس جمهور چین مطرح شده است.آمریکا در حالی به 
دنبال محدود کردن صادرات نفت ایران است که چندی پیش خبرگزاری رویترز 
گزارش کرد که خریداران چینی علی رغم تحریم های آمریکا به واردات نفت ایران 
ادامه می دهند.طبق این گزاش، در ســه ماه گذشته، واردات نفتی چین از ایران 
به طور متوســط به بیش از نیم میلیون بشکه در روز رسیده است.بنا بر گزارش 
خبرگزاری رویتــرز، طبق تحریم های آمریکا، خریداران نفــت از ایران با خطر 
تحریم های ثانوی روبرو هستند که به مفهوم قطع ارتباط آن ها با مراکز و امکانات 
تجاری و مالی آمریکا است.بایدن در یادداشت خود به وزارت خارجه آمریکا گفت: 
»مطابق با تصمیمات قبلی، عرضه کافی نفت و فراورده های نفتی از کشورهایی به 
غیر از ایران وجود دارد تا امکان کاهش حجم نفت و فراورده های نفتی خریداری 
شــده از ایران یا از طریق مؤسســات مالی خارجی فراهم شود.«در حالیکه دور 
جدید مذاکرات »وین« درباره احیای برجام قرار اســت روز 29 نوامبر )هشــتم 
آذرماه( برگزار شود، دولت بایدن در هفته های اخیر، نه تنها اقدامات ملموسی را 
برای نشــان دادن حسن نیت خود در پیش نگرفته است، بلکه اقداماتی را علیه 
جمهوری اسالمی ایران پیش برده اســت.روز سه شنبه هفته گذشته )18 آبان 
ماه(، رییــس جمهور آمریکا »وضعیت اضطراری ملــی« در قبال ایران را برای 
یک ســال دیگر تمدید کرد.در بیانیه بایدن که توسط کاخ سفید منتشر شده، 
آمده است در 1۴ نوامبر 1979 )23 آبان 1358( رییس جمهور وقت، وضعیت 
اضطراری ملی را درباره ایران اعالم کرد تا با تهدید فوق العاده و غیرمعمولی که 
برای امنیت ملی، سیاســت خارجی و اقتصاد آمریکا به دلیل شــرایط در ایران 
ایجاد شده بود، تعامل شــود.در بیانیه کاخ سفید آمده است: »روابط ما با ایران 
هنوز عادی سازی نشده و روند اجرای توافق ها با ایران به تاریخ 19 ژانویه 1981 
)28 دی ماه 1359( همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، وضعیت اضطراری ملی 
اعالم شده در تاریخ 1۴ نوامبر 1979 و اقدامات تطبیق یافته در آن تاریخ برای 
تعامل با شرایط اضطراری، باید پس از تاریخ 1۴ نوامبر 2021 )23 آبان 1۴00( 
ادامه یابد. بنابراین بر اســاس قانون وضعیت اضطراری ملی، من برای یک سال 
دیگر وضعیت اضطراری ملی در خصوص ایران را تمدید میکنم«.دولت آمریکا در 
دوران ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« در اردیبهشت ماه سال 1397 به صورت 
یکجانبه از توافق هســته ای با ایران به صورت یکجانبه خارج شــد و پس از آن 
سیاست فشار حداکثری را با هدف به زانو در آوردن ایران در پیش گرفت. دولت 
ترامپ در حالی در 20 بهمن ماه 1399 به پایان رسید که نتوانست به هدف خود 
در به زانو در آوردن ایران برسد.تا کنون 6 دور مذاکره در شهر وین میان آمریکا 
و سایر طرف های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام 
شده است. طرف ها می گویند پیشــرفت های ملموسی در این مذاکرات حاصل 
شده اما پاره ای اختالفات کماکان باقی است.جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده 
با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده این واشــنگتن است 
که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و الزم است اجرای تعهدات آمریکا مورد 
راستی آزمایی قرار گیرد. تهران البته تأکید کرده اصرار یا عجله ای برای بازگشت 

آمریکا به توافق ندارد.

مسکو:
 خواستار لغو تحریم ها علیه ایران هستیم

م ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که مسکو در نشست آتی 
ویــن ) مذاکــرات لغو تحریم های غیر قانونــی ( در روز 29 ماه نوامبر ) 8 آذر ( 
خواســتار لغو تحریم ها علیه تهران اســت.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری 
ریانووستی، الوروف روز جمعه در گفت و گو با رسانه ها در پاریس در پایان دیدار 
وزیران خارجه و دفاع روســیه و فرانســه در فرمت 2+2 گفت: در نشست برجام 
خواســتار اجرای کامل توافقات ســال 2015 )در چارچوب برجام( و لغو تحریم 
ها خواهیم شــد.الوروف افزود: بدیهی است که این امر شامل بازگشت آمریکا به 
اجرای تعهدات خود ازجمله لغو تحریم ها می شود که در رابطه با برجام وضع شده 
است. وی در مورد گفت و گو با وزیران خارجه و دفاع فرانسه در خصوص برجام 
خاطرنشــان کرد: در این دیدار در مورد موضوع مذاکرات آتی برجام با همتایان 
فرانسوی گفت و گو کردیم.وزیر خارجه روسیه گفت: در این مورد )برجام( دورنما 
برای همکاریهای ســازنده تر روسیه و فرانســه وجود دارد.الوروف یادآوری کرد: 
ازســرگیری مذاکرات شرکت کنندگان در برنامه جامع اقدام مشترک برای حل 
و فصل وضعیت پیرامون برنامه هسته ای ایران ) مذاکرات برای لغو تحریم های 
غیر قانونی و ظالمانه علیه ملت ایران ( برای روز 29 ماه نوامبر برنامه ریزی شده 
اســت. وزیران امور خارجه و دفاع روسیه و فرانسه روز جمعه در پاریس در مورد 

موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی از جمله برجام گفت وگو کردند.

 چالش های ادامه دار بزرگترین
 شرکت هوایی جهان

 پایگاه خبری اکسیوس نوشت: شرکت هوایی امریکن ایرالینز به عنوان بزرگترین 
شــرکت هوایی جهان با نزدیک شدن به تعطیالت سال نو و افزایش تقاضا برای 
ســفرهای هوایی بار دیگر با مشکل کمبود خدمه پرواز و خلبان مواجه است.به 
گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری آمریکایی اکســیوس، »شــرکت هواپیمایی 
امریکن ایرالینز« به عنوان بزرگترین شرکت هواپیمایی جهان اعالم کرده است 
در راستای تالش به منظور جلوگیری از لغو پروازها در آستانه تعطیالت سال نو 
میالدی، به مهمانداران و خلبانان دســتمزد اضافی می دهد تا کار خود را ترک 
نکنند. اما اتحادیه خلبانان رای به رد این پیشنهاد داده است.اتحادیه خلبانان می 
گوید که خواهان تغییرات دائمی بیشتری در نحوه برنامه ریزی پروازها هستند.

گفته می شود تقاضا برای سفرهای هوایی به آرامی به سطح خود در سال 2019 
و پیــش از آغاز همه گیری کووید-19 نزدیک می شــود؛ زمانی که نزدیک به 
۴7 میلیــون نفر با خطوط هوایی ایاالت متحده پــرواز می کردند. لذا هر گونه 
اختالل در طول تعطیالت پیش رو می تواند سبب خشم مسافران شود و هزینه 
سنگینی به این شرکت هوایی تحمیل کند.نگرانی ها از بروز اختالل در سفرهای 
هوایی تعطیالت پیش رو در حالی است که این بزرگترین شرکت هوایی جهان 
در تعطیالت پایان اکتبر )جشن هالووین( هم مجبور شد بیش از دو هزار پرواز 
خود را به دلیل کمبود کارکنان لغو کند.»شــرکت هوایی ساوت وست« هم به 
عنوان یکی دیگر از خطوط هوایی بزرگ و ارزان قیمت آمریکا در اوایل ماه اکتبر 

مشکالت مشابهی را تجربه کرد و مجبور به لغو بسیاری از پروازهای خود شد.

فاجعه انسانی در مرز بالروس و لهستان
 بحران ناشــی از ســرگردانی و آوارگی هزاران پناهجو در مرز 
بالروس و لهســتان به ویژه در آســتانه فصل ســرما و فقدان 
نیروهای امدادی و کمک رســان، اختالفات شــدیدی را بر سر 
مسائل ژئوپلتیکی به بار آورده است و نگرانی هایی را درباره بروز 
فاجعه ای انسانی برانگیخته است.به گزارش ایرنا، شبکه خبری 
الجزیره نوشت از روز دوشنبه هفته پیش بر تعداد پناهجویانی 
که به امید ورود به اتحادیه اروپا به جمعیت ســرگردان در نزد 
مرز بالروس و لهستان ملحق شده اند، افزوده شده است.براوردها 
نشان می دهد که هزاران پناهجو اکنون در مرز دو کشور تجمع 
کرده اند. افرادی که می خواهند از بالروس خارج شــوند اجازه 
ندارند وارد لهســتان شوند، زیرا سیم خاردارها و انبوه نیروهای 
امنیتی که ورشــو اعزام کرده مانع آنها می شــود.این افراد در 
دمای منجمد کننده هوا و بدون دسترسی به مایحتاج  اساسی و 
مراقبت های بهداشتی بسر می برند و نگرانی ها درباره سالمت 

آنها رو به افزایش است.
تقریبا ســه تا ۴ هــزار نفر از پناهجویان که بســیاری از آنها از 
کشــورهای خاورمیانه و افغانستان هســتند در مرز بالروس و 
لهستان سرگردان هستند و این در حالی است که سازمان های 
حقوق بشــر و نهادهای بین المللی نگران وضعیت سالمت آنها 
هستند.گروه های امدادرسان، روزنامه نگاران و وکال اجازه ندارند 

به این منطقه مرزی بحرانی دسترسی داشته باشند.

بحران از کجا کلید خورد؟
بحران مرزی بین لهستان و بالروس اوایل سال جاری میالدی و 
به دنبال واکنش الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بالروس در 
مقابل تحریم های اتحادیه اروپا آغاز شد. علت تحریم ها انحراف 
اجباری یک جت مسافربری در ماه مه و متعاقب آن، دستگیری 
روزنامه نگار مخالف بالروس بود که مسافر این هواپیما بود.ماه ها 
قبل، اتحادیه اروپا و آمریکا، دولت لوکاشنکو را به بهانه سرکوب 

مخالفان پس از انتخابات مناقشه آمیز اوت 2020 که  اعتراضات 
گســترده ضد دولتی را برانگیخت، تحریم کردند.این اقدامات 
خشــم لوکاشــنکو را برانگیخت و  او با اعــالم این که بالروس 
از تــالش برای جلوگیری از رســیدن مهاجــران و پناهندگان 
غیرقانونی به اتحادیه اروپا دســت می کشد، واکنش نشان  داد 
و چنین استدالل کرد که تحریم های اتحادیه اروپا، دولت وی را 
از بودجه الزم برای انجام این کار محروم کرده است.از آن زمان، 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مرز بالروس، از جمله لیتوانی، 
لتونی و لهستان اعالم کرده اند تعداد افرادی که تالش می کنند 

از مرزهای این کشور عبور کنند، بشدت افزایش یافته اند.

چه کسی مقصر است؟
ورشو والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در تشدید این 
بحــران مقصر می داند؛ ادعایی که مســکو قویا آن را رد کرده 
است.مسکو لهستان و برخی از کشــورهای اتحادیه اروپا را به 
تالش برای »خفه کردن« بالروس متهم کرده اســت. مســکو 
روز جمعه چتربازان را برای شرکت در مانور نظامی به بالروس 
اعزام کرد.پیش بینی می شــود تنش ها افزایش یابد. اتحادیه 
اروپا اعمال تحریم های بیشــتری را علیه مینسک در واکنش 
به بحران مرزی بررســی می کند. این اقدامات شــرکت های 
هواپیمایی را که ممکن اســت در این موضوع دخالت داشــته 

باشند هدف قرار می دهد.بالروس همچنان خواستار این است 
که تحریم های اولیه غرب علیه دولت لوکاشــنکو لغو شــود و 
هشــدار داده در غیر این صورت نمی تواند اقدام دیگری انجام 
دهد.مینسک تهدید کرده که تامین گاز روسیه به اروپا از طریق 
خــط لوله ای که از بالروس عبور می کند را در واکنش تالفی 
جویانه به تحریم های اتحادیه اروپا قطع می کند. اما روز جمعه 
کرملین با فاصله گرفتــن از این تهدید گفت به تعهدات خود 
عمــل می کند. بازار گاز اروپا که قیمت ها در هفته های اخیر 
به باالترین سطح رسیده است بسیار در مقابل مساله توزیع گاز 

حساس است.

کشورهای دیگر چه اقداماتی انجام داده اند؟
 ترکیه شهروندان سوری، یمنی و عراقی را از پرواز به مینسک 
پایتخــت بالروس در روز جمعه منع کرد و بالقوه یکی از اصلی 
ترین مسیرهایی را که اتحادیه اروپا می گوید بالروس از آن برای 
منتقل کردن مهاجران و تشدید بحران مرزی استفاده می کند، 
مسدود کرد.انگلیس تیمی متشکل از 10 سرباز را برای کمک 
به لهستان اعزام کرده تا به تقویت مرزهای ورشو کمک کنند و 
انتظار می رود این نیروها در این کشور تا چند روز مستقر باشند 
و دیدارهایی از مرز به درخواست دولت لهستان برای همکاری 
برای تعمیر و تقویت سیم خاردارها خواهند داشت.وزارت دفاع 
انگلیس مدعی اســت که این ماموریت فقط برای حمایت فنی 
هستنند و طرح دیگری برای سربازان انگلیسی با اهداف نظارتی 
بر مرزها وجود ندارد.کمک انگلیس به لهستان گروه های حقوق 
بشر را نگران کرده و آنها می گویند انگلیس باید برای کمک به 
رفع این بحران انســانی تالش کند و اعزام نیرو برای استحکام 
بیشتر سیم خاردارها به جای رفع مسائل افرادی که در مرزها 
جان خود را از دســت می دهند بی اعتنایی شــوکه کننده به 

حیات انسان و حق پناهندگی او است.

تهران-ایرنا- تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی 
بهداشت گفت توزیع دز تقویتی واکسن کووید-19 
در کشورهای همچون آمریکا را در حالی که برخی 
از کشــورهای فقیر و کم درآمد جهان هنوز منتظر 
دریافت دزهای اولیه هستند، »رسواکننده توصیف 
کرد و گفــت »این روند همین حــاال باید متوقف 
شــود.«  به گزارش روز شــنبه ایرنا، تارنمای هیل 
نوشت: آدهانوم در نشست سازمان جهانی بهداشت، 
کشــورهایی را که باالترین پوشش واکسیناسیون را 
دارند و با دز ســوم و چهارم واکسن برای شهروندان 
خود بیــش از جمعیت پرخطر در دیگر کشــورها 
اولویت قائل هســتند محکوم کرد.وی گفت: معنی 
ندارد که به افراد بزرگســال ســالم واکسن ترزیق 
کنیم یا کودکان را واکســینه کنیــم در حالی که 
نیروهای کار، افراد مســن و دیگر افراد با خطر باال 
در سراسرجهان هنوز منتظر دز اول واکسن هستند.

دبیرکل ســازمان جهانی بهداشت ترزیق دز سوم یا 
تقویتی واکسن کرونا به افراد دارای نقص ایمنی بدن 
را یک استثنا توصیف کرد.این مقام بین المللی گفت 
در حقیقت تزریق واکســن های تقویتی در سراسر 
جهان شــش برابر بیشــتر از دزهای اولیه واکسن 
در کشــورهای کم درامد است.وی خاطرنشان کرد 
که کشــورها به غیر از واکسن، کشورها به اقدامات 
احتیاطی و پیشــگیرانه بیشــتری نیاز دارند و هیچ 
کشــوری نمی تواند فقط با واکســن خود را از شر 
همه گیری خالص کند.در کشورهایی مانند آمریکا 
تزریق دزهای سوم و چهارم واکسن کرونا برای مردم 

آغاز شده اســت و سازمان جهانی بهداشت پیوسته 
با تزریق دز ســوم را در حالی که هنوز بســیاری از 
کشــورهای فقیر جهان دزهای اول و دوم را دریافت 
نکرده اند، مخالفت کرده است.در آمریکا افرادی که 
واکســن هایی بر پایــه ام ار ان ای را دریافت کرده 
اند و دریافت کنندگان واکسن جانسون اند جانسون 
به ترتیب دســتکم بعد از شــش ماه و دو ماه بعد از 
اولیت دز خود باید واکسن تقویتی را دریافت کنند.

کودکان بین 5 تا 11 سال نیز مجوز دریافت واکسن 
فایزر را دریافت کرده انــد و دولت جو بایدن گفته 
است که آمریکا به اندازه کافی واکسن برای همه 28 
میلیون گروه ســنی در این رده سنی دارد.تدروس 
گفت برای که هدف تعیین شده برای واکسن زدن به 
۴0 درصد جمعیت هر کشوری تا پایان سال 2021 
محقق شود جهان به 550 میلیون دز دیگر نیاز دارد.

به نوشته هیل، در برنامه کواکس برای تهیه واکسن 
که با همکاری سازمان جهانی بهداشت و ابتکار عمل 
آمادگــی برای مقابله با بیماری های همه گیر انجام 
می شــود پیشرفت هایی حاصل شده و تقریبا 500 
میلیون دز واکسن به 1۴۴ کشور و منطقه از جهان 
ارسال شده است.براساس سازمان غیرانتفاعی موسوم 
به »کمپین وان« که وظیفه آن مقابله با فقر شدید و 
بیماری ها است تا روز پنجشنبه دستکم ۴0 درصد 
جمعیت کل جهان هر دو دز واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند که این ارقام و آمار شامل فقط 2.۴ درصد از 
جمعیت کشورهای کم درامد است.  آنتونی بلینکن 
وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشــنبه اعالم کرد 

که کشــورش در همکاری با کوواکس درصد است 
واکسن تک دزی جانسون اند جانسون را به افرادی 
که در مناطق درگیر بسر می برند ارسال کند. آمریکا 
متعهد شده بیش از یک میلیارد واکسن کمک کند.

با این حال اکنون دولت بایدن تحت فشار است برای 
جمعیت بزرگسال آمریکایی دز سوم واکسن کرونا را 
تزریق کند.شرکت داروسازی فایزر و بیون  تک که به 
طور مشترک واکسن کووید-19 را ساخته اند، هفته 
پیش اعالم کردند که از سازمان غذا و داروی آمریکا 
)FDA( خواسته اند مجوز دز تقویتی )سوم( واکسن 
کووید-19 را برای تمامی بزرگساالن باالی 18 سال 
صادر کند.چنانچه ســازمان غذا و داروی آمریکا با 
خواســت این شــرکت ها موافقت کند، تعداد افراد 
واجد شرایط برای تزریق واکسن دز مکمل در آمریکا 
به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.در حال حاضر  
آمریکایی هایی که پیشــتر دز دوم خود را فایزر و یا 
مدرنا دریافت کــرده بودند، می توانند 6 ماه پس از 
تزریــق دز دوم، دز تقویتــی را تزریق کنند. اما این 
شامل کسانی می شود که باالی 65 سال سن داشته 
باشند و یا در زمره افرادی هستند که به دلیل شرایط 

جسمانی در معرض خطر باالی عفونت قرار دارند
تحقیقات نشــان داد که خطر بســتری شــدن در 
بیمارســتان ها ومرگ در بیــن دریافت کنندگان 
واکسن ها بیشــتر از جمعیت واکسینه نشده است. 
تحقیقات تازه ای نیز نشــان مــی دهد که دزهای 
تقویتی واکســن کرونا محافظت بیشتری از بدن به 

عمل می آورند.

بی عدالتی در توزیع واکسن کرونا؛ جوامع فقیر هنوز منتظر ُدز اول

 اختالفات داخلی بین طالبان بویژه جریان حقانی و 
مالبرادر با ورود حدود پنج هزار نیروی مسلح طرفدار 
مال عبدالغنی برادر از اســتانهای قندهار،هلمند و 

اورزگان به کابل وارد مرحله جدیدی شده  است .
به گزارش ایرنا، به گفته کارشناسان ،این اختالفات 
در چند ماه گذشته با درگیری طرفداران دو طرف 
در پایتخت افغانستان که منجر به کشته شدن 17 
نفر و زخمی شــدن دهها نفر و حمله انتحاری به 
بیمارستان ارتش که دهها کشته و زخمی بر جای 
گذاشت ادامه یافت .این افراد ،حمله های انتحاری 
در چند ماه گذشــته در نقاط  مختلف افغانستان 
و بویــژه کابل را بــه عوامل تنــدرو جناح حقانی 
برای حذف طرفداران مال برادر نســبت می دهند 
و بــه ادامه این جنگ و بــه راه افتادن یک جنگ 
خانمانسوز هشدار می دهند.ســراج الدین حقانی، 
رهبر فعلی شــبکه حقانی و رابط اصلی ســازمان 
اطالعات پاکستان و گروه طالبان فرزند جالل الدین 
حقانی، بنیانگذار شــبکه حقانی است. جالل الدین 
حقانی در شــهریور ســال 1397 مرد. سراج الدین 
حتی در دوره حیات پدرش هم دست کم یک دهه به 
عنوان رهبر شبکه حقانی فعال بود.آمریکا او را یکی 
از رابطان طالبان با القاعده می داند و برای دستگیری 
یا کشــتنش 10 میلیــون دالر جایزه تعیین کرده 
اســت. گروه شــبه نظامی بدری 313 که نیروهای 
عملیاتی ویژه حقانی هاســت پس از سقوط کابل، 
فرودگاه را محاصره کردنــد و پس از خروج کامل 
ارتــش آمریکا در شــامگاه 30 اوت، همین نیروها 

فــرودگاه را تصرف کردند. یک آگاه امور سیاســی 
ســابق افغانستان گفت که »مال سخی داد« از افراد 
نزدیک به مالعبدالغنی برادر با حدود 5 هزار نیروی 
مسلح از اســتانهای قندهار، هلمند و اورزگان وارد 
کابل شده اند.»قربان علی اورزگانی« استاندار سابق 
»دایکنــدی« افزود:هرچند طالبان در ظاهر وانمود 
مــی کنند که این افراد برای آموزش های بیشــتر 
نظامی وارد کابل شــده اند امــا ورود نیرو به کابل 
ناشی از اختالفاتی بین شبکه حقانی و مالعبدالغنی 
برادر است.وی  تصریح کرد در حال حاضر طالبان 
به ســه جناح عمده شــامل مالعبدالغنــی برادر، 
شــبکه حقانی و جناح مالمحمدیعقوب پسر رهبر 
ســابق این گروه تقسیم شده  است.این کارشناس 
مسائل افغانستان گفت که حمله انتحاری دو  هفته 
پیش به بیمارســتان ۴00 تختخوابــی ارتش در 
وزیرمحمداکبرخان نیز کار شبکه حقانی بوده است.

وی اظهار داشت بیمارستان  ارتش را افراد وابسته 
به مالمحمدیعقوب در کنترل خود داشتند و چند 
روز  پیش از انفجار نیز  مالمحمدیعقوب سرپرست 
وزارت دفاع با حضور در این بیمارســتان سخنرانی 
کرده بود.اســتاندار سابق دایکندی گفت که شبکه 
حقانی به کنترل این بیمارستان برای درمان زخمی 
های گروه  های نزدیک به خود از جمله تروریست  
های خارجی  نیاز داشــت.وی اظهار داشت شبکه 
حقانی با این حمله کنترل بیمارستان را در دست 
گرفــت و دیگر اینکه »مولوی احمد اهلل  مخلص از  
فرماندهان شناخته شده و  افراد مالبرادر را از مسیر 

خود برداشت.این کارشناس مسائل  افغانستان گفت 
که مولوی مخلص نخســتین فردی بود که پس از 
فرار محمد اشرف غنی وارد کاخ ریاست جمهوری 
شد و  شــبکه حقانی توانســتند وی را از صحنه 
سیاسی حذف کنند.وی  تصریح کرد اختالفات بین 
شــبکه حقانی و مالبرادر هــر روز در حال افزایش 
است و احتمال درگیری بین دو گروه اصلی طالبان 
زیاد است.این منبع شبکه حقانی را بازوی خارجی 
»آی اس آی« یا شــبکه اطالعــات نظامی ارتش 
پاکســتان می داند که در حال حاضر قدرت اصلی 
طالبــان را در اختیار خود دارند و هوادران مالبرادر 
را به حاشیه رانده اند.وی گفت اطالعاتی در اختیار 
دارد که مالبرادر بشــدت از پاکستان ناراضی است 
و می گویند که آی اس آی نقشــی بازی کرد که 
تمام مذاکرات با خارجی ها را با استفاده از توانایی 
ایــن گروه انجــام داد و پس از امضــای توافقنامه 
آنها را در دوحه نگهداشــت و شبکه حقانی را وارد 
افغانســتان کرده و قدرت را در اختیار آنها قرار داد.

به گفته شماری از فرماندهان طالبان اگر وضعیت 
به همین شکل ادامه یابد طالبان توانایی حاکمیت 
در افغانستان را از  دست می دهد و از سال  آینده 
جنگ بین جناح های مختلف طالبان آغاز می شود.

این افراد تصفیه و خلع ســالح 500 تن از اعضای 
طالبان را مقدمه پیوســتن این افراد به داعش می 
داند.تاکنون طالبان با تکذیب اختالفات بین جناح 
های مختلف این گروه تالش کرده است از درز  این 

اختالفات به رسانه های جلوگیری کند .

افغانستان و جنگ قدرت بین برادر و حقانی
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محققان دانشگاه راچســتر)University of Rochester( آمریکا در مطالعه 
اخیرشان اظهار کرده اند در شــیر مادران واکسینه شده پادتن یا آنتی 
بادی های کووید یافت شــده اســت.به گزارش ایســنا و به نقل از تی 
ای، نتایج مطالعه اخیر محققان دانشــکده پزشکی دانشگاه راچستر و 
دانشــگاه نیویورک شــواهدی از وجود آنتی بادی های کووید در شیر 
مادران واکسینه شــده ارائه  می دهد.به گفته محققان در شیر مادرانی 
که دارای دو نوع مصونیت در برابر کووید هستند، آنتی بادی های فعال 
کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ تولید می شود. منظور محققان از دو 
نوع مصنویت گروهی از مادرانی اســت که به بیماری کووید-۱۹ مبتال 
شده و سپس بهبودی حاصل کرده اند و گروهی دیگر نیز مادرانی هستند 

که واکسن مبتنی بر آر ان ای پیام رسان دریافت کرده اند.

»آلنا ویکر« نام کودک نابغه ای اســت که در ۱۲ ســالگی موفق شــده 
به دانشــگاه راه پیدا کند و می خواهد در ۱۶ سالگی به ناسا بپیوندد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، »آلنا ویکر« دختر نابغه ۱۲ ساله ای است 
که در دانشــگاه ایالتی آریزونا)ASU( پذیرفته شــده و قصد دارد تا سن 
۱۶ سالگی مهندس ناسا شود.»ویکر« در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: 
همیشه رویای مهندس شدن را داشتم، زیرا در طول زندگی ام، ساختن 
را دوســت داشتم.اشتیاق او به طراحی و مهندسی اشیاء برای اولین بار 
زمانی که در کودکی سازه های چشمگیری از قطعات لگو درست کرد، به 
چشم آمد. او خالقیت های زیادی به خرج می داد و سازه های پیچیده ای 
می ساخت که ساخت چنین ســازه هایی برای کودکی به سن او دشوار 

بود. سازه هایی که او با لگو می ساخت.

پژوهشگران چینی، یک سیستم جدید غیرتهاجمی را برای تشخیص 
کوویــد-۱۹ ابداع کرده اند که می توانــد آزمایش را طی پنج تا ۱۰ 
دقیقه انجام دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از وب ســایت رسمی 
دانشگاه پکن، همه گیری کووید-۱۹ هنوز در بسیاری از نقاط جهان 
ادامه دارد و مشــکالت شــدید اجتماعی و اقتصادی را پدید آورده 
است. به همین دلیل، تشخیص سریع کووید-۱۹، موضوعی حیاتی 
به شمار می رود. با وجود این، آزمایش های کنونی مبتنی بر نوکلئیک 
اسید به اندازه کافی کارآمد نیستند و خطر ارائه نتایج نادرست را به 
همراه دارند که به گسترش بیشتر ویروس منجر می شود. بنابراین، 
تکیه کردن بر آزمایش نوکلئیک اسید به تنهایی، می تواند خطراتی 

را برای ایمنی و سالمت عمومی به همراه داشته باشد. 

مبارزه با کووید-19 به کمک 
شیر مادر

کودک نابغه ای که رویای کار در 
ناسا را در سر می پروراند

یک فناوری غیرتهاجمی و کم هزینه 
برای آزمایش فوری کووید-19

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شنا کردن در سیالب شهر جاکارتا اندونزی/ خبرگزاری آناتولی

معرفی نسل جدید مینی ون های تویوتا آوانزا
تویوتا و دایهاتسو سه مینی ون جدید را در اندونزی معرفی کرده اند. این خودروها نسل جدید تویوتا آوانزا، تویوتا ولوز و دایهاتسو زنیا هستند که 
در اصل مینی ون های یکسانی با تفاوت های جزئی هستند. هر سهٔ این مینی ون ها بر اساس پلت فرم DNGA دایهاتسو ساخته شده اند که نسخهٔ 
اقتصادی از پلت فرم TNGA تویوتا محسوب می شود و در کراس اوورهای کوچک تویوتا رایز و دایهاتسو راکی هم استفاده شده است. این پلت فرم 
اما در اینجا کمی کشیده تر شده است زیرا این مینی ون ها که به سه ردیف صندلی مجهز هستند، ۴,۳۹۵ میلی متر طول و ۲,۷۵۰ میلی متر 
فاصلهٔ محوری دارند.برای این خودروها دو پیشرانهٔ چهار سیلندر بنزینی تنفس طبیعی در نظر گرفته شده که اولی ۱.۳ لیتری با ۹۸ اسب 
بخار قدرت است درحالی که دومی ۱.۵ لیتری قوی تر بوده و ۱۰۵ اسب بخار قدرت دارد. نیروی هردو موتور از طریق یک گیربکس CVT به 
چرخ های جلو منتقل می شود. این در حالی است که نسل قبلی آوانزا، ولوز و زنیا مینی ون هایی محرک عقب با شاسی نردبانی بودند و بنابراین 
این پلت فرم جدید قطعاً هم در فضای داخلی و هم در دینامیک رانندگی آن ها تغییر ایجاد خواهد کرد.همان طور که در تصاویر می بینید، این 
مینی ون های جدید در بسیاری از پانل های بدنه باهم مشترک هستند. دراین بین، تویوتا آوانزا و دایهاتسو تقریباً به طور کامل یکسان به نظر 

می رسند و تفاوت های آن ها صرفاً به سپر جلو، جلوپنجره، نشان ها و تریم بین چراغ های عقب و دیفیوزر تزئینی محدود می شود.

تیم ملی مقابل عراق، صعود به جام جهانی را جشن می گیرد؟
با توجه به شروع خوب تیم ملی ایران در انتخابی جام جهانی و کسب ۱۳ امتیاز از ۱۵ امتیاز ممکن، به احتمال بسیار زیاد شاگردان 
اســکوچیچ صعود زودهنگامی به جام جهانی قطر خواهند داشت.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران دور رفت انتخابی جام 
جهانی را با ۴ پیروزی و یک تساوی به پایان رساند و همراه با تیم ملی فوتبال عربستان بهترین عملکرد را در قاره آسیا به جای 
گذاشت.کســب این تعداد امتیاز از دور رفت انتخابی جام جهانی، موجب برتری شاگردان اسکوچیچ در این مرحله شده و طبق 
آخرین پیش بینی های برخی سایت های خارجی که به بررسی شانس  صعود تیم ها می پردازند، یوزهای ایران صد درصد صعود به 
جام جهانی را تجربه خواهند کرد.در حالی که ایران و کره جنوبی با ۱۳ و ۱۱ امتیاز صدرنشین و تیم دوم گروه A هستند، چهار 
تیم دیگر این گروه روی هم رفته فقط یک پیروزی کسب کرده اند! این اتفاق به این معنی است که هر دو تیم می توانند با کسب ۶ 
امتیاز دیگر و در هفته هفتم مسابقات، بلیت حضور در جام جهانی قطر را به دست آورند.برای بررسی شانس صعود تیم ملی ایران 
به جام جهانی نگاهی به احتماالت مختلف این مسابقات در هفته های آینده خواهیم داشت:در صورتی که تیم ملی بازی خود با 
سوریه، قعرنشین گروه را با پیروزی تمام کند و در هفته هفتم مسابقات، در تهران عراق را شکست دهد، ۱۹ امتیازی خواهد شد.

هن چنان سرسری، نکو ربسانای صبا، حال من بدو ربسان سخن من هن شیب گوی و هن کم
آنچه من گویمت، بگو، ربسان خود سخن گوی و روربو ربسانهب زبان کسش مده پیغام

گاه دار و چو او با تو گوید هک، انهم کو؟ ربسانانهم با خودن گر مجالت نباشد اول روز
فرصتی نیک رت بجو، ربسان

قصهٔ این رغیب سرگشته
شیپ آن ماه تندخو ربسان

پیشنهاد

چهره روز

رادیو سکوت
رادیو ســکوت با عنــوان اصلــی Radio silence اثری از 
نویسنده انگلیسی، آلیس آزمن است که در سال ۱۹۹۴ 
به دنیا آمده اســت. او را نویسنده ای جوان می دانند که 
دغدغه های همسن و سال های خود را به خوبی می فهمد 
و درباره آن رمان های قابل توجهی نیز خلق کرده است. 
این نویســنده در کتاب هایش تصویری گیرا و شفاف از 
جهانی ارائه می دهد که در آن فناوری های نوین فرصت 
برقــراری ارتباط و دوســتی هایی را نوید می دهد که از 
تعریف سنتی دوستی فراتر می روند. بنابراین در همین 
ابتدا آگاه باشید که با کتابی مدرن روبه رو هستید.کتاب 
رادیو سکوت که در سال ۲۰۱۷ برنده جایزه اینکی شده 
است، خود را با این ســوال به خواننده معرفی می کند: 
»فکر کن تمام آنچه برای آینده ات خیال کرده ای اشتباه از کار در آید؛ آن وقت چه می کنی؟«روی جلد 
کتاب به نقل از تایمز نوشــته شده است:قهرمان بی نظیر، خوش ذوق، لطیف و طناز این رمان انگار که 
»هولدن کالفیلد« عصر اینترنت اســت. رادیو سکوت »ناتور دشت« عصر دیجیتال است. داستان کتاب 
رادیو ســکوت اثر آلیس آزمن درباره دختری به نام فرانسیس است که مشغول سپری کردن سال های 
آخر دبیرستان است و تنها هدفی که دارد قبولی در دانشگاه کمبریج است. دختری فوق العاده باهوش و 
درسخوان. در این میان تنها تصویری که دوستانش از فرانسیس دارند، فرانسیِس مدرسه ای است، یعنی 
دختری که فقط درس می خواند و حوصله آن ها را سر می برد که البته بسیار کم حرف هم هست. اما این 
دختر شخصیتی رنگی تر و فراتر از این حرف ها دارد.فرانسیس عاشق یک پادکست اینترنتی در یوتیوب 
است و یک روز متوجه می شود سازنده این پادکست پسری هست که دورادور او را می شناسد. به واسطه 

این پادکست، دوستی عمیقی بین فرانسیس و آلد شکل می گیرد. ...

آلن دلون
آلَن فابَین موریس مارِســل ُدلون )ُدلُن( )به فرانســوی: 
Alain Fabien Maurice Marcel Delon( )زادهٔ ۸ نوامبــر 

۱۹۳۵( بازیگر فرانسوی است.او در طول زندگی حرفه ای 
خود با کارگردانانی همچون لوکینو ویسکونتی، ژان-لوک 
گدار، ژان-پیر ملویل، میکل آنجلو آنتونیونی و لویی مال 
کار کرده اســت و جوایزی مانند نخل طال از جشــنواره 
کن و چندین مرتبه جایزه ســزار را دریافت کرده است. 
آلَن ُدلون در ۸ نوامبر ۱۹۳۵ در دهکده ای به نام »سو« 
)به فرانســوی: Sceaux( در حوالی پاریس به دنیا آمد. نام 
پدرش »فابَین« و نام مادرش »ادیت« بود. زمانی که آلَن 
۴ سال بیشتر نداشت، پدر و مادرش از هم جدا شدند و 
به ناچار سرپرستی اش به خانواده ای دیگر واگذار شد.]۳[ 
او در خانه ای رشد کرد که روبه روی یک زندان بود و آلن با بچه های نگهبان زندان هم بازی بود. پس از 
چند سال، پدر و مادرخوانده اش بر اثر حادثه ای کشته شدند و او دوباره تحت سرپرستی مادرش، که با 
یک قصاب محلی ازدواج کرده بود، قرار گرفت. او در دوران کودکی به دوچرخه سواری، فوتبال و رفتن 
به سینما عالقهٔ وافری داشت. ُدلون دوران تحصیلِی خود را در مدارس کاتولیک گذراند و از آنجا که پسر 
شلوغی بود، چندین بار از مدرسه اخراج شد و در ۱۵ سالگی به کلی درس و تحصیل را ترک کرد. سپس 
ناپــدری اش به ناچار او را به مغازهٔ قصابِی خود برد تا این حرفه را به او بیاموزد؛ اما آلن هیچ عالقه ای به 
این حرفه نداشت و در ۱۷ سالگی خانه را ترک کرد و به ارتش پیوست.او در ارتش در یگان تفنگداران 
دریایی به عنوان چترباز به خدمت ادامه داد و در ســال ۱۹۵۴ در جنگ هند و چین حضور داشــت. او 
دوران خدمت خود را در ارتش با اشتیاق ادامه داد. ُدلون در مورد خاطراتش در آن زمان می گوید: »در 

آنجا دوستانی پیدا کردم؛ کسانی که با آن ها حرف می زدم و به حرف هایم گوش می دادند«.

فرهنگ

با فروش یکی از نقاشــی های آبرنگ »ون گوگ« در 
حراجی اخیر کریســتیز، رکورد جدیدی برای فروش 
آثار هنــری آبرنگ این هنرمند مشــهور هلندی به 
ثبت رسید.به گزارش ایســنا و به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، یک نقاشــی آبرنگ اثر »وینسنت ون گوگ« 
که در دوران جنگ جهانی دوم توسط نازی ها مصادره 
شــده بود در حراجی کریســتیز نیویورک به قیمت 
۳۵.۹ میلیون دالر فروخته شد تا رکورد جدیدی در 
فروش آثار آبرنگی این نقاش هلندی به ثبت برســد.

این نقاشــی منظره که در سال ۱۸۸۸ میالدی خلق 
شده است، »خرمن  گندم«  نام دارد و به قیمتی فراتر 
از برآوردهای قبلی فروخته شــد. پیش از این قیمت 
تقریبی این اثر بین ۲۰ الی ۳۰ میلیون دالر تخمین زده شده بود.این اثر آخرین بار در سال ۱۹۰۵ 
به نمایش درآمده است.»خرمن  گندم« یک خرمن در »آرل« واقع در فرانسه را به تصویر می کشد. 
»ون گوگ« بیش از یک سال در حوالی ۱۸۸۰ میالدی در این مکان زندگی کرد.به رغم سایر آثار 
مشهور »ون گوگ« که با رنگ روغن خلق شده اند این نقاشی با آبرنگ،  جوهر و مداد بر روی کاغذ 
نقاشی شده است.این نقاشی پس از مرگ »ون گوگ« در ۳۷ سالگی به برادرش »تئو« رسید. این 
نقاشــی که چندین بار بین افراد مختلف دست به دست شــده بود توسط نازی در دوران اشغال 

فرانسه مصادره شد. پس از جنگ، محل نگهداری این نقاشی تا دهه ۷۰ میالدی مشخص نبود.
این نقاشــی پیش از آنکه توسط کریستیز خریداری شود نیز در مجموعه های خصوصی نگهداری 
شده بود.از »ون گوگ« به عنوان یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین نقاشان یاد می شود، با این حال 

این هنرمند در دوران حیات، چندان مورد توجه قرار نگرفت.

آبرنگ »ون گوگ« رکورد زد
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