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در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد؛
نظام چند الیه رفاهی چیست؟ 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی مساله بازنشستگی 
و نیــز ســاختارهایی کــه کشــورهای مختلف بــرای حمایت از 
بازنشستگان دارند، پرداخته است.به گزارش اقتصاد آنالین، باتوجه 
به گزارشــی از مرکز پژوهش هــای مجلس، امــروزه نظام تامین 
اجتماعی نقش بسزایی در تامین امنیت مالی افراد مسن ایفا می کند 
که با توجه بهبود سیستم بهداشتی، درمانی و نیز افزایش طول عمر 
و امید به زندگی، اهمیت این موضوع، افزایش یافته اســت.در دنیا 
نظام های متفاوتی برای بازنشســتگی وجود دارند؛ از این بین قطعا 
نمی توان پاسخی منحصر به فرد برای نظام کارآمد تامین اجتماعی 
یافت و کشورها بســته به ویژگی ها و شرایط مختلف، راهکارهای 
متفاوتی را برای تامین نیازهای گروه های مختلف افراد جامعه ارائه 
می کنند. در میان انواع رایج اصطالحات سیســتماتیک، طرح های 
بازنشستگی چند الیه با استقبال زیادی مواجه شده اند؛ اما این نظام 
چند الیه رفاهی چیست؟ســاده ترین نوع نظام های مستمری چند 
الیه، شامل سه الیه حمایتی، بیمه ای و تکمیلی است. الیه اول که 
همان الیه حمایتی محسوب می شود، اغلب به منظور کاهش فقر 
برای افرادی بــا ویژگی خاص و یا همه افراد جامعه در نظر گرفته 
می شود؛ عمده کشــورهای جهان تقریبا دارای الیه اول مستمری 
که شــامل پرداخت هایی از سوی دولت بدون مشارکت افراد است، 
هستند. این عایدی ها معموال در زمان افزایش بیکاری و یا زمانی که 

عواید مستمری عمومی کاهش یابد، نقش مهم تری ایفا می کنند.
الیه دوم، مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصی 
یا دولتی اجباری و یا شــبه اجبــاری بوده و متمرکز بر جایگزینی 
درآمد در دوران بازنشســتگی است. در این الیه صندوق های بیمه 
بازنشستگی وجود دارند و با دریافت حق بیمه افراد )مشارکت کارگر 
و کارفرما(، مزایایی را در دوران بازنشستگی به آنها پرداخت می کند. 
الیه ســوم نیز نوعی پس انداز داوطلبانه برای دوران بازنشستگی و 
یک الیه بیمه ای اختیاری و تکمیل کننده دو الیه اول است؛ هدف 
ایجاد این الیه نیز ایجاد بسترهایی برای پس انداز بیشتر در دوران 

بازنشستگی است.
در ادامه نمای کلی نظام چند الیه در برخی از کشورها ارائه 

شده است.
استرالیا

اســترالیا دارای ســه الیه حمایتی در نظام تامین اجتماعی خود 
است؛ مستمری سن، ضمانت مزایای اضافه و پس انداز بازنشستگی 
اختیاری. الیه اول یک صندوق است که نخستین بار در سال ۱۹۰۹ 
و توسط دولت ایجاد شد؛ این صندوق یک روش غیرمشارکتی است؛ 
یعنی از جانب شهروندان استرالیا مشارکتی برای پرداخت حق بیمه 
صورت نمی گیرد. هدف، حمایت از ســالمندانی است که پس انداز 
کمی دارند. الیه دوم شــکلی از پس انــداز خصوصی اجباری برای 
بازنشستگان است که در ســال۱۹۹۲ معرفی شد. این صندوق ها 
برای همه کارگران در سن های ۱۸ تا ۷۰سال که دریافتی بیش از 
۴۵۰دالر در ماه دارند، اجباری است. الیه سوم نیز الیه مکمل برای 
دو الیه دیگر است و از سویی نیز به عنوان یک کمک مالیاتی برای 
افراد ایجاد شده تا بتوانند با ذخیره پول خود در دوران بازنشستگی 

از آن بهره مند شوند.
هلند

هدف سیستم تامین اجتماعی هلند، تامین درآمد برای شهروندانی 
است که به دلیل بیماری، از کار افتادگی، بیکاری و یا پیری در بازار 
کار مشــارکت نمی کنند؛ الیه اول در سیستم تامین اجتماعی این 
کشــور، دارای دو بخش بیمه های ملی و بخش خدمات اجتماعی 
است. بیمه ملی شامل سه بخش قانون عمومی مستمری سالمندان 
)مستمری افرادی که به ۶۵سال رسیدند را تامین می کند(، قانون 
عمومی بازماندگان و قانون هزینه های اســتثنایی پزشکی )تامین 
هزینه های خاص پزشکی برای افرادی که نمی توانند از پس هزینه ها 
برآیند(، اســت. بخش خدمات اجتماعی نیز شــامل قانون عایدی 
تکمیلی و قانون عمومی حق اوالد است. الیه دوم شامل طرح  های 
بیمه کارکنان بوده و الیه سوم نیز شامل مقررات مستمری فردی، 
بیمه های مقرری فردی و بیمه عمر فردی اســت. الیه ســوم نظام 

مستمری هلند نسبتا کوچک است.
کانادا

نظام درآمدی بازنشســتگی در کانادا نیز در سه الیه تعریف شده 
است؛ الیه اول عایدی ناشی از طرح امنیت سالمندان با نرخ ثابتی 
از درآمد پایه اســت. الیه دوم در نظام درآمدی بازنشستگی کانادا 
شامل طرح مستمری مشارکت ملی عمومی است که در واقع یک 
برنامه مزایای معیــن، مرتبط با میزان عایدی افراد از نوع اندوخته 
جزئی اســت. الیه ســوم نیز عمدتا موســوم به طرح های حمایت 
کارفرماســت. مکانیزم این الیه به صورت داوطلبانه بوده و براساس 
خدمات ارئه شــده کارفرما و یا به صورت پس انداز شخصی همراه با 

صرفه های مالیاتی رقم می خورد.

نگــــاه

آیا نفت واقعا بی ارزش خواهد شد؟
بر پایه تحقیقات جدید، حداکثر نیمی از داراییهای ســوخت فسیلی جهان ظرف ۱۵ سال آینده بی 
ارزش خواهند شد.به گزارش ایسنا، تحقیقات جدید نشان می دهد اگر گذار به انرژی سبز با سرعت 
پیش بینی شده در کنفرانس COP۲۶ پیش برود، حداکثر نیمی از داراییهای سوخت فسیلی جهان 
تا سال ۲۰۳۶ بی ارزش خواهند شد.اگر این داراییها ارزش خود را از دست بدهند، با فروپاشی روبرو 
خواهیم شــد که نظیر آن از زمان بحران مالی ســال ۲۰۰۸ مشاهده نشده است. با این حال کسانی 
که زودهنگام به سمت زیرساخت و فناوری تجدیدپذیر رفتند، می توانند از اقتصاد جدید سود ببرند 
و از ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و ساخت صنعت انرژی جدید پشتیبانی کنند.دولتها به برنامه ای 
برای ســقوط احتمالی نفت و گاز و تضمین این که فعالیتهای انرژی ســوخت فسیلی در زمان گذار 
نیازهــای انرژی را برآورد می کند، نیاز دارند اما این تامین مهمتر از تحلیل رفتن غایی تقاضای بین 
المللی نخواهد بود. در نرخ تولید پیش بینی شــده فعلــی، بین ۱۱ تا ۱۴ تریلیون دالر به دلیلی بی 
ارزش شدن داراییهای سوخت فسیلی از دست خواهد رفت. .بیل گیتس، یکی از چهره های مشهوری 
اســت که پیش بینی کرده است ســرمایه گذاری در غولهای نفتی یک اشتباه بزرگ خواهد بود. این 
میلیــاردر فناوری در کنفرانس اقلیمی COP۲۶ که ماه جاری برگزار شــد، تاکید کرد بعضی از این 
غولهای نفتی سقوط خواهند کرد. از هم اکنون تا ۳۰ سال آینده بعضی از این شرکتهای نفتی ارزش 
اندکی خواهند داشــت.این پیش بینی بدنبال سقوط قیمت سهام چندین ابرغول نفتی نظیر اکسون 
موبیل، بریتیش پترولیوم و رویال داچ شــل در پنج سال گذشته صورت می گیرد. اوایل امسال پس 
از یک سال محدودیتهای کرونایی، شرکت اکسون موبیل ضرر بیش از ۲۰ میلیارد دالر در سه ماهه 
پایانی سال ۲۰۲۰ را اعالم کرد. این داستان مشابه داستان بسیاری از شرکتهای نفتی در سراسر جهان 
است و شرکتهایی که از ورشکستگیهای دوران پاندمی جان به در بردند، باید برای دوباره سر پا شدن، 
بجنگند. در گزارش اندیشکده »کربن تِرِکر« که اوایل امسال منتشر شد، تاکید شد: سوخت فسیلی و 
سهام شرکتهای مرتبط با آن ۱۲۳ میلیارد دالر در یک دهه گذشته از دست داده اند. .هنریک جپسن، 
نویسنده این گزارش توضیح داده که ریسک اقلیمی به حدی عینی شده که نمی توان نادیده گرفت 
و سهام انرژی پاک به سرعت جای نظم قدیمی را به عنوان گزینه سرمایه گذاری برای یک جهان در 
حال گذار می گیرد.اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، اقتصاد جهانی صدها هزار شغل انرژی را از 
دست خواهد داد زیرا جهان یک گذار انرژی را پشت سر می گذارد. کسانی که در کشورهای وابسته 
به تولید سوخت فسیلی برای درآمد و اشتغال زندگی می کنند، طبعا نگران چنین تغییری هستند 
و آموزش و اشتغالزایی را در مرکز توجه برای یک صنعت انرژی تجدیدپذیر نوظهور می گذارند.طبق 
پیش بینی مورگان اســتنلی، با تعهد کشورهای توسعه یافته ای مانند انگلیس برای پایان بخشیدن 
به تولید زغال ســنگ در پنج سال آینده، صنعت زغال سنگ تا اوایل سال ۲۰۲۳ ناپدید خواهد شد. 
غولهای نفتی به لطف توســعه سریع داراییهای تجدیدپذیر بعید است بی ارزش شوند. اما سوختهای 
فسیلی به شکل مستمر و همزمان با افزایش سرمایه گذاریهای تجدیدپذیر، افول خواهند کرد.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، شرکتهای نفتی و دولتهای سراسر جهان باید در نظر بگیرند روند گذار انرژی با 
چه سرعتی اتفاق می افتد تا از بی ارزش شدن ذخایر نفت همزمان با افت تدریجی تقاضا که می تواند 

به یک بحران مالی جهانی منجر شود، اجتناب کنند.

طی ۱۶ سال گذشته به طور خالص حدود ۱۷۱ میلیارد دالر سرمایه از کشور 
خارج شــده است که در چند ســال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه گذاری 
مسکن در کشورهای همسایه مانند ترکیه می بینیم.به گزارش خبرنگار مهر، 
طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ به طور خالص حدود ۱۷۱ 
میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده است که در چند سال اخیر اوج آن را 
در خرید و سرمایه گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان 
و امارات توسط ایرانیان می بینیم.جالب توجه آنکه خروج سرمایه از کشور در 
دوران وفور درآمدهای نفتی به بیشینه مقدار ممکن رسید چراکه دولت ها در 
ایران به ویژه از دهه ۸۰ تا اواســط دهه ۹۰ بــه جای صرف ارزهای نفتی در 
توسعه سرمایه گذاری در کشور، از ارزهای فراوان حاصل از فروش سرمایه های 
فرا نسلی مثل نفت و گاز به روش های غیر بهینه و بعضاً خسارت زایی استفاده 

کردند از جمله:
۱_ ارزپاشی در بازار برای سرکوب پوپولیستی نرخ ارز

۲_ تخصیص ارزهای نفتی برای واردات کاالهای مصرفی به بهانه مبارزه با تورم
۳_ تخصیص ارزهای نفتی در قالب ارز ترجیحی که غالباً تبدیل به رانت برای 

واردکننده شد و عایدی برای مصرف کننده نداشت
خروج سرمایه در این حجم عظیم و بی سابقه که معادل حدود نیمی از متوسط 
تولید ناخالص داخلی کشــور در ۱۰ ســال اخیر بوده اســت، حاکی از وجود 
بیماری های حاد و ریشــه دار اقتصادی اســت که اگر درمان نشوند مشکالت 
و آســیب های کشور به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و تولید ملی را چند برابر 
خواهند کرد، از جمله این بیماری های حاد که در نظام اقتصادی کشور ریشه 
دوانده است و اقتصاد کشور را از پیش بینی پذیری خارج و سرمایه ها را فراری 

داده است، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱_ نوسانات شدید تورمی طی سالیان اخیر: ریشه اصلی این نوسانات به رشد 
نقدینگی برمی گردد. نقدینگی که در هر برهه زمانی بعد از ایجاد نوسان در بازار 
دارایی هایی چون مسکن در نیمه دهه ۸۰ و یا ایجاد نوسانات سنگین در بازار 
سهام در سالهای اخیر و یا ایجاد ناترازی های سنگین در نظام بانکی در اوایل 
دهــه ۹۰ به ناگاه با کوچک ترین تکانه خارجی از جمله خروج آمریکا از برجام 
یا تحریم های نفتی و بانکی، از این بازارها خارج شده و به بازار ارز و طال و کاال 
و خدمات هجوم می آورد و شــوک های تورمی سنگینی را به جامعه و فعاالن 
اقتصادی تحمیل می کند. داشــتن تورم باال اما ثابت قطعاً به دلیل پیش بینی 
پذیر بودن اقتصاد، به مراتب ارجح است بر نوسانات سنگین تورمی که جامعه 

اقتصادی ما بدان دچار شده است.
۲_ تورم ناشــی از کســری بودجه دولت: این امر هرساله باعث می شود برای 
جبران ناترازی عملیاتی شــدید موجود در بودجه که ناشــی از واقعی نبودن 
درآمدها و افزایش شــدید هزینه هاســت، دولت ناگزیر به استقراض مستقیم 
یا غیر مستقیم از بانک مرکزی، تحمیل تکالیف بودجه ای به بانک ها در قالب 
تســهیالت ترجیحی و تکلیفی و یا فروش اوراق به آن ها، برداشت از صندوق 
توسعه ملی و یا تسعیر دارایی های خارجی با نرخ های باالتر شود که عماًل همه 
این موارد تشدید کننده رشد نقدینگی و نوسانات تورمی و به تبع ان پیش بینی 

ناپذیر شدن نظام اقتصادی است.
۳_ کاهش مستمر سهم بودجه عمرانی کشور: یکی از مهمترین شاخص های 
ســنجش تشکیل سرمایه یا به عبارتی سرمایه گذاری در کشور است، کاهش 
مســتمر سهم این ردیف از بودجه در کل بودجه عمومی در این سالیان عماًل 
نشان دهنده کاهش تشکیل سرمایه ثابت، عدم هزینه کرد فروش سرمایه های 
فرا نسلی مثل نفت در شکل دهی به سرمایه های ثابت مولد در کشور و به تبع 

ان خروج سرمایه از کشور است.
۴_ تسهیالت دهی غیر هدفمند نظام بانکی به دلیل فقدان نظام اعتبارسنجی 
شــفاف و مدون مشــتریان نظام بانکی و نیز عدم وجود شــفافیت در اعطای 
تسهیالت کالن در سیستم بانکی، عماًل تسهیالت اعطایی بانک ها در بسیاری 
از موارد با انحراف از هدف مواجه می شــود و بخش قابل توجهی از آنها به نام 
تولید ولی در عمل به کام داللی و سفته بازی در بازار دارایی ها مصرف می شوند. 

همین معضل به یکی از ریشــه های اصلی به صرفه نبودن سرمایه گذاری در 
تولید و در عوض به صرفه بودن ســرمایه گذاری در بازارهای نامولد و ســفته 

بازانه تبدیل شده است.
۵_ نظام قیمت گذاری معیوب دولتی: عماًل به دلیل تحمیل قیمتهای دستوری 
سرکوب شده به تولیدکننده، انگیزه های تولیدکننده برای تولید بیشتر و توسعه 
خطوط تولیدی خود و نیز انگیزه های ســرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در 
تولید داخلی کاالها و خدمات را بســیار کاهش داده و عماًل سرمایه گذار را به 
ســمت خروج سرمایه به جای ســرمایه گذاری در راستای رونق تولید سوق 

داده است.
۶_ اعطــای یارانه های ارزی به واردکنندگان در قالــب ارز ۴۲۰۰ و ارز ۱۲۲۶ 
تومنــی: این اتفاق باعث افت شــدید انگیزه تولید و ســرمایه گذاری داخلی 
شــده و در عوض انگیزه ها برای واردات بیشــتر را تشدید کرده است و حتی 
تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران را نیز به ســمت تبدیل شــدن به دالل و 
واردکننده سوق داده است. چرا که بهره مندی از یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی در 
قیاس با نرخ ارز در بازار آنقدر جذاب است که هرگونه عملیات تولیدی در داخل 
کشور در حوزه تولید کاالهای اساسی را می تواند از صرفه اقتصادی خارج کند، 
لذا بخش عمده ای از این ارزهای ۴۲۰۰ به دلیل جذابیت ناشــی از ارزانی ان 
می تواند به خروج سرمایه از مرزها و اقتصاد کشور تبدیل شوند؛ کما اینکه در 

سالهای اخیر شاهد این مدعا بودیم.
۷_ وابســتگی شــدید بودجه به نفت: از جمله مهمترین عوامل پرریسک در 
نظام اقتصادی کشــور اســت که عماًل ثبات برنامه ریزی پولی و مالی کشور 
را به تحریم ها و عوامل برون زا که غیرقابل کنترل اســت وابسته کرده است. 
تجربه یک دهه اخیر نشــان می دهد وابســتگی هرچه بیشتر بودجه به نفت 
امــکان برنامه ریزی پولی و مالی را برای دولت بــه مراتب کاهش می دهد تا 
جایی که عدم امکان فروش نفت به میزان برنامه ریزی شــده در بودجه عماًل 
منجر به کســری بودجه و به تبع آن ایجاد نوسانات تورمی و جهش های ارزی 
در کشــور و متعاقباً عدم اطمینان و متواری شدن سرمایه ها از کشور می شود. 
به عبارتی کوچک ترین تکانه خارجی از جمله تحریم ها و کاهش فروش نفت و 
سخت شدن دسترسی دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت، تورم که مدتی 
با ســرکوب ارزی دولت مانند فنر فشرده ای شده است، آزاد می شود و اقتصاد 
را به یک نوسان سنگین تورمی مواجه می کند که همین نوسانات و شوک های 
ناگهانی به یکی از بزرگترین ریشــه های خروج سرمایه ها از کشور تبدیل شده 
است تا جایی که در دوران وفور درآمدهای نفتی روند تشکیل سرمایه در کشور 
ثابت بوده است که نشان دهنده خروج سرمایه های ارزی حاصل از فروش نفت 
و عدم صرف این ســرمایه های ارزی در جهت تشکیل سرمایه ثابت و رونق زا 

در کشور است.
۸_ سرکوب های ارزی مستمر و به تبع آن کاهش انگیزه های صادراتی و سرمایه 
گذاری های صادرات محور در کشــور: دولتهای حاکم بر کشورهای نفت خیز 
مثل ایران اساســاً به دلیل آنکه غالباً در طول تاریخ به ارزهای نفتی فراوانی به 
ســادگی دسترسی دارند، فلذا ارزهای نفتی را لنگرگاه کنترل تورم می کنند و 
با ارزپاشــی های گسترده در بازار هر نیازی از جانب هر متقاضی را پاسخ داده 
و مانــع هرگونه افزایش در نرخ ارز می شــوند و از این طریق با افزایش قدرت 
خرید مردم نسبت به کاالهای خارجی، تورم را کنترل کنند. در چنین شرایطی 
اوالً تولیدکننــده داخلی قادر به رقابت با تولیدکننده خارجی نیســت چرا که 
برخالف همه متغیرهای اقتصادی کشور، دولت با ارزپاشی های ارزان قیمت، 
کاالی خارجی را ارزان به مردم می رساند و طبیعتاً رغبت عمومی برای مصرف 
کاالهای داخلی کمتر می شود. از طرفی دیگر صادرکننده ها نیز به عدم بازگشت 
ارزهای صادراتی خود به دلیل ســرکوب نرخ ارز توسط دولت و در نهایت عدم 
تمایل برای صادرات بیشتر مبتال می شوند. فلذا بدیهی است که سرمایه گذاری 
در تولید ارزش افزوده های بیشتر در کشور از صرفه اقتصادی خارج می شود و 

این عارضه نتیجه ای جز خروج سرمایه به بار نخواهد اورد.
ادامه در همین صفحه

موافقان و مخالفان فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی چه گفتند؟

رییس کل بانک مرکزی:

بازار ارز وضعیت متعادلی 
خواهد داشت

 1.2میلیون نفر برای مسکن نهضت ملی
 ثبت نام کردند

رئیس  کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه وضعیت درآمدهای ارزی کشــور و ورود ارز حاصل از صادرات 
نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است، گفت: فکر می کنم بازار ارز وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد.به 
گزارش ایِبنا به نقل از خانه ملت، علی صالح آبادی با بیان اینکه اکنون خوشبختانه در حوزه بازار ارز از یک 
ثبات نسبی برخوردار هستیم، گفت: از برنامه های جدی بانک مرکزی بحث برگشت ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی و عرضه آن در سامانه نیماست که در حال انجام است.وی ادامه داد: در ۷ ماه و نیم ابتدایی امسال 
نسبت به کل سال گذشته، عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر انجام شده و این موضوع حاکی از آن است که 

وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود...

نفت ایران حذف شدنی نیست

تخصیص یک میلیارد دالر ارز برای واردات کاالی اساسی 
علل ۱۰ گانه بحران خروج سرمایه از کشور در دو دهه اخیر
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علل ۱۰ گانه بحران خروج سرمایه از کشور در دو دهه اخیر
۹_ حجم باالی یارانه های پنهان )قیمت گذاری اشــتباه انرژی و ســوخت و خوراک صنایع در کشور( به صنایع 
کشور: این رخداد سرمایه گذاری داخلی جهت توسعه صنایع غیرانرژی بر و high tech را از صرفه اقتصادی خارج 
کرده اســت، چراکه این حجم عظیم اعطای یارانه پنهان که ایران را در برخی گزارشــات بین المللی در برخی 
ســالهای اخیر مانند گزارش آژانس بین المللی انرژی در رتبه اول اعطای ارزان قیمت سوخت و انرژی قرار داده 
اســت، باعث کاهش غیر طبیعی هزینه ها و به تبع آن حاشــیه سود صنایع انرژی بر شده است؛ بنابراین توسعه 
صنایع غیر انرژی بر با فناوری باال و ارزش افزوده بیشــتر را عماًل از صرفه اقتصادی خارج کرده اســت. در چنین 
شــرایطی بدیهی است که فرصتهای بسیار ناب سرمایه گذاری در این حوزه ها از بین می رود و خروج سرمایه از 

کشور پدیدار می گردد.
۱۰_ نظام مالیاتی معیوب در کشور که عماًل به جای تمرکز بر فعالیت های سفته بازانه و غیرمولد در بخش های 
غیرواقعی اقتصاد متمرکز شده است بر مالیات بر تولید و حقوق بگیران دولتی و غیردولتی، که این سیستم پر از 
اختالل عماًل خود تبدیل به مشوقی برای خروج سرمایه از بخش های مولد اقتصادی به سمت بخش های نامولد و 

بازارهای سفته بازانه و یا خروج سرمایه از کشور شده است.

۱۲۵ فوتی و ۶۱۴۳ ابتالی جدید کرونا در 
کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۶هزار و ۱۴۳ بیمار جدید 
کووید -۱۹ در کشــور شناسایی شدندو متاسفانه ۱۲۵ نفر نیز جان خود را 
به دلیل این بیماری از دســت دادند.به گزارش ایســنا و طبق اعالم روابط 
عمومی وزارت بهداشت، تا دیروز ۲۳ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۶ هزار و ۱۴۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شد که ۹۰۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۶ میلیون و ۳۷ هزار و ۷۱۸ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۲۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۲۸ هزار و ۱۶۷ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۵ میلیون ۶۹۵ 
هزار و ۹۴۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

سه هزار و ۵۱۰ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
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گزیده خبر

سرلشکر سالمی :  

بههیچکساجازهتجاوزنمیدهیم
گروه استان هاـ  فرمانده کل سپاه با بیان اینکه پاسداران دریادل  به 
هیچ کس اجازه تجاوز به کشور را نخواهند داد، گفت: توان افزایی 
ما توقف ناپذیر است و این پیام را همه بدانند  به هیچ کس اجازه 
دخالت در امور کشــورمان را نخواهیم داد.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از رشت،  سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل ســپاه با همراهی دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه از مراکز و یگان های مســتقر در دانشگاه 
علوم و فنون دریایــی امام خامنه ای )مدظله العالی( بازدید کرد 
و در یادواره شــهدای گمنام دانشــگاه امــام خامنه ای )مدظله 
العالی( حضور یافت.سرلشــکر ســالمی در این مراسم از اساتید 
و دانشجویان دانشــگاه امام خامنه ای )مدظله العالی( به عنوان 
آینده ســازان قدرت دفاعی ایــران در دریاها یاد کرد و با تاکید 
بر اینکه پاســداران دریادل سپاه پاســداران انقالب اسالمی به 
هیچ کس اجازه  تجاوز به کشور را نخواهند داد، گفت: ایستادگی 
و حمایت ملت عزیز ایران اســالمی از کالم حق، موجب حذف 
توطئه های دشمن شده است.فرمانده کل سپاه ، انقالب اسالمی 
ایران را  ظرف تحقق ســنت های الهی دانســت و اظهار داشت: 
خداوند در بستر انقالب ســنت غلبه مستضعفان بر مستکبران 
برای وراثت زمین و ســنت تحقق عدالت الهی را جاری ساخته 
است.سرلشکر ســالمی با بیان اینکه شما دانشجویان ملبس به 

لباس جهاد شده اید، آماده باشــید تا حق جهاد را به جا آورید، 
گفت: شما زینت والیت، ســپر بالی امت و زره مستحکم برای 
حفاظت از امت اسالمی هستید.فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه 
پیش از انقالب تمام سازه های قدرت ما را دیگران می ساختند، 
تاکید کرد: این یعنی پایه های قدرت ما در اختیار دیگران بود، اما 

به حول و قوه الهی،بعد از انقالب اسالمی  به این قدرت و فناوری 
دســت یافته ایم و دشمنان از این بابت در هراسند.وی افزود: ما 
برای مســتقل بودن، به استقالل در علم، فناوری، تولید قدرت، 
اقتصاد و فرهنگ که نشــانه های اصلی هویت یک جامعه است 
نیاز داریم.فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه هیچ کس جز ملت 

ایران نباید برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد، بیان داشت: این 
پیام ما است اگر کسی بخواهد برای سرنوشت ما تصمیم بگیرد 
با جدیت با آنان مقابله خواهیم کرد.سرلشــکر سالمی در ادامه 
اعالم کرد: توان افزایی ما توقف ناپذیر است و این پیام را باید همه 
بدانند ما به هیچ کس اجازه دخالت در امور کشورمان را نخواهیم 
داد.وی با اشــاره به اینکه ما امروز به فضل الهی تســلط دریایی 
خود را حفظ کرده  و پهنه دریایی را گســترش داده ایم، گفت: 
امروز فناوری های نوین دریایی در اختیار ما اســت.فرمانده کل 
سپاه  تصریح کرد: برغم تمامی توطئه ها و خباثت ها، تحریم های 
ظالمانه دشمنان عامل خودباوری و تکیه به ظرفیت های درونی 
و پیشــرفت کشــور شــد و ما امروز با عنایت خداوند و هدایت 
های حکیمانه امام جامعه و تالش جوانان متعهد کشــورمان در 
بسیاری موضوعات مهم به خودکفایی رسیده ایم.سرلشکر سالمی 
در بخش دیگری از سخنانش از شــناورها به عنوان زیرساخت 
سیال قدرت دریایی کشور نام برد و خاطر نشان کرد: فناوری های 
مربوط به کیفیت بخشی شناورهای رزمی در اختیار ما ست و این 
چشــم اندازها دقیق و درست هستند و شناورها هویت حقیقی 
تاکتیک ما بوده که حامل پیام های اســتراتژیک در دریا است.

در پایان این مراســم از خانواده شهیدان بهروز تقی پور و بیژن 
نورپرور از شهدای واال مقام  هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.

حسینی در جمع خبرنگاران:
رئیس جمهور برای دفاع از »مسعود فیاضی« 

به مجلس می رود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور روز سه شنبه برای دفاع از وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش در مجلس حضور می یابد.به گزارش خبرنگار مهر، 
سید محمد حسینی در حاشیه جلسه علنی دیروز )یکشنبه ۲۳ آبان ماه( مجلس 
شورای اســالمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیســی روز سه شنبه برای دفاع از مســعود فیاضی، وزیر پیشنهادی آموزش و 
پــرورش در صحن علنی مجلس حضور می یابد.وی بیــان کرد: همچنین وزیر 
پیشــنهادی آموزش و پرورش امروز و فردا در جلسات کمیسیون های تخصصی 
مجلس شــورای اســالمی حضور خواهد یافت و توضیحاتی را درباره برنامه ها و 
ســوابق خود ارائه می دهد.معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: امیدواریم 
روز سه شنبه تکلیف وزارت آموزش و پرورش مشخص شود چرا که این وزارتخانه 

بسیار گسترده است و الزم است زودتر تعیین تکلیف شود.

رییس سازمان بسیج مستضعفین:
تشکیل۴۲ هزار گروه جهادی

رییس ســازمان بسیج مستضعفین، تشــکیل بیش از ۴۲ هزار گروه جهادی و 
حضور موثر برای کمک به مردم در بالیای طبیعی چون سیل و زلزله و ساخت 
خانه برای زلزله زدگان را از جمله خدمات بســیج عنوان کرد.به گزارش خبرنگار 
سیاسی ایرنا، سردار غالمرضا سلیمانی دیروز یکشنبه در ششمین جشنواره مالک 
اشتر بسیج در مجتمع کوثر، گفت: بسیج و بسیجیان در سال های اخیر در مقابله 
با ویروس کرونا و در طرح شــهید ســلیمانی وارد میدان شدند و در شرایط به 
وجود آمده تالش کردند تهدید را به فرصت تبدیل کنند.رییس ســازمان بسیج 
مســتضعفین با اشاره به جهاد در واکسیناســیون عمومی از سوی بسیج، ادامه 
داد: بســیج در کنار آن نهضت کمک های مومنانه را راه انداخت و با جمع آوری 
کمک خیرین، آنرا در کمال احترام به مردم نیازمند رساند.ســردار ســلیمانی،  
تشــکیل بیش از ۴۲ هزار گروه جهادی و حضــور موثر برای کمک به مردم در 
بالیای طبیعی چون سیل و زلزله و ســاخت خانه برای زلزله زدگان را از جمله 
خدمات بسیج و بســیجیان عنوان کرد و گفت: نیروهای بسیجی و والیت مدار 
برای روشــنگری در عرصه فضای مجازی،  ۹۸۲ گردان سایبری شهرستانی و ۲ 
هزار ۵۰۰ گردان حوزه محور تشکل دادند. وی، جهاد امیدآفرینی و تمرکز بر 
ســبک زندگی ایرانی اسالمی و ازدواج آســان را از دیگر حوزه های فعالیت 
بسیج عنوان کرد و افزود: مقابله با آسیب های اجتماعی و ایجاد اردوگاه های 
رســیدگی به معتادان و ساخت فیلم سینمایی و ساخت بازی های رایانه ای 
و تولیــد و انتشــار صدها کتاب از جمله اقدامات و خدمات دیگر بســیج و 
بسیجیان در سالهای اخیر است.سردار سلیمانی در ادامه گفت: اعتالی شبکه 
فرهنگی بسیج در کانون توجه بسیجیان قرار گرفت و در این راستا با ایجاد 
شــبکه صالحین شاهد یک جوشش و رشــد در عرصه های مورد نظر رهبر 

معظم انقالب خواهیم بود.

رهبــر معظم انقالب اســالمی در حکمی اعضــای دوره جدید 
شورای  عالی انقالب فرهنگی را منصوب کردند.به گزارش گروه 
سیاسی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت اهلل خامنه ای در حکمی 
با انتصاب اعضاء شــورای عالی انقــالب فرهنگی برای یک دوره 
جدید و چهار ســاله، ضمن تشکر از زحمات اعضاء سابق بویژه 
دانشمندان و اساتیدی که در دوره جدید حضور نخواهند داشت، 
شاکله و آرایش عمومی فرهنگ بر اساس نظم و محتوای انقالبی 
را یگانه وسیله مصون سازی در برابر هجوم فرهنگی و رسانه ای 

بیگانگان دانستند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمداهلل والصالة علی رســوله المصطفی و آله االطهار. سالم اهلل 
علیهم اجمعین.ورود در دومین چهلواره ی انقالب اســالمی که 
با آغاز سده ی جدید هجری شمسی همزمان شده است، نگاهی 
نو، آسیب شناسانه و روزآمدساز، به مجموعه ئی از زیرساختهای 
تمدنــی را ضروری میســازد. در رأس ایــن مجموعه، مقوله ی 
فرهنگ است. فرهنگ، جهت دهند ه ی همه ی اقدامهای اساسی 
و زیر بنائی جوامع بشری و شتاب دهنده یا ُکندکننده ی آن است.

این رویکرد در مقطع کنونی، عمدتاً ناظر به ارتقاء نگاه و احساس 
مســئولیت متصدیان فرهنگی و نخبــگان و فعاالن عرصه های 
گوناگون کشور به مقوله ی فرهنگ و پدیدآمدن این باور عمیق 
است که فرهنگ سازی در هریک از اجزاء تمّدنی جامعه، برترین 
وســیله ی پیشــرفت و موفقیت آن و بی نیازکننده از ابزارهای 
الزام آور و تحّکمی اســت.همچنین ناظر به این نکته ی حیاتی 
است که شــاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه ی بخشهای 

گســترده ی آن، نیازمند نظم و محتوای انقالبی است. این یگانه 
وســیله ی مصون سازی فرهنگ عمومی کشــور در برابر هجوم 
فرهنگی و رســانه ئی برنامه ریزی شده ی بیگانگان بدخواه است.

مأموریت شــورای عالی انقالب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به 
وضعیت فرهنگ و دانش در کشور، و سیاست گذاری در این دو 
مقوله، و هدایت دســتگاههای متصدی آن به ســمت ارزشها و 
هدفهای انقالب، و برآوردن نیازهای فکری این دستگاهها و ظاهر 
شــدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.شورای عالی 
خدمات با ارزشــی در این زمینه ها ارائه داده اســت و اینجانب 
بر خود فرض میدانم از همــه ی اعضاء محترم که در دوره های 
مختلف نقش آفریده اند، بویژه از دانشــمندان و اساتیدی که در 
دوره ی جدید در شورای عالی حضور نخواهند داشت صمیمانه 
سپاســگزاری کنم و ادامه ی کمکهای مشاوره ئی آنان را به این 
شــورا درخواســت نمایم.اینک برای دوره ی جدید -که از ابالغ 
این نوشته آغاز خواهد شد- اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده 

در ذیــل را برای چهار ســال به عضویت شــورای عالی انقالب 
فرهنگی منصوب میکنم.اشخاص حقوقی: فعاًل رؤسای سه قوه 
و دستگاههائی که تاکنون عضو شورای عالی بوده اند.و اشخاص 
حقیقی: جناب آقای اعرافی، جناب آقای ایمان افتخاری، جناب 
آقای امیرحســین بانکی پور فرد، جناب آقای حمید پارسانیا، 
جنــاب آقای عادل پیغامی، جناب آقــای غالمعلی حدادعادل، 
جناب آقای حسن رحیم پور ازغدی، جناب آقای علی اکبر رشاد، 
جناب آقای حسین ساعی، جناب آقای ابراهیم سوزنچی، جناب 
آقای سعیدرضا عاملی، جناب آقای منصور کبکانیان، جناب آقای 
علی الریجانی، جناب آقای محمود محمدی عراقی، جناب آقای 
محمدرضا مخبر دزفولی، جناب آقای مرتضی میرباقری، جناب 
آقــای صادق واعظ زاده، جناب آقــای احمد واعظی.نکات حائز 
اهمیتی در پیوســت این حکم به نظر حضرات اعضای محترم 
خواهد رسید. توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.

سّیدعلی خامنه  ای

رهبر انقالب در حکمی اعضای 
شورای عالی انقالب فرهنگی را 
منصوب کردند



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 24 آبان 1400  9 ربیع الثانی 1443  15 نوامبر 2021اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4771 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر موافقان و مخالفان فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی چه گفتند؟
در شرایطی فوریت الیحه حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب نشد که مخالفان آن را 
باعث افزایش تورم بی رویه و غیرقابل کنترل دانســته و در مقابل موافقان معتقد بودند 
که تصویب این الیحه معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.به گزارش ایسنا، در جلسه 
علنی دیروز) یکشنبه( تقاضای دو فوریت الیحه »تامین مطمئن کاالی اساسی، نهاده های 
دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر« 
به تصویب نرسید. به دلیل مخالفت نمایندگان با تقاضای دو و یک فوریت، این الیحه به 

صورت عادی در دستور مجلس قرار گرفت.

فرهنگی: حذف ارز ترجیحی باعث تورم بی رویه می شود
محمدحســین فرهنگی نماینده تبریز به عنوان اولین مخالف فوریت گفت: اداره جامعه 
موضوع پیچیده ای اســت؛ در زمان بررســی بودجه و مطرح شــدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
مجلــس با حذف آن مخالفت کرد چون در شــرایط فعلی زمینه ای برای این کار وجود 
ندارد.وی افزود: گفته می شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کاالهای اساسی نداشت 
که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقالم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند 
۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کاالها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است 
پس علی رغــم ضعف ها در نظارت و رانت خواری ها و فســادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش 
تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است.فرهنگی ادامه داد: اگر ما روش 
های جایگزین برای همه یارانه بگیران داشته تا آنها به اقالم پروتئینی، نیازهای اساسی، 
حبوبات مورد نیاز مردم و ســایر مایحتاج دسترسی داشته باشند می توان روی آن فکر 
کرد و حتی مجلس با آن موافقت می کرد، اما منظور این است که یارانه ۴۵ هزار تومان 
برای جمعیتی از کشــور افزایش یابد و بعد قیمت ها به سمت قیمت آزاد رود. این شوک 
هایی قابل حل و جبران نیســت.این نماینده مجلس تاکید کرد: نباید فشار مضاعف به 
مــردم وارد کرد پــس این تصمیم بدون پیش بینی ها همچون تامین کاال برای اقشــار 
مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شــوک هایی به 
جامعه وارد می شــود و نارضایتی هــا را افزایش می دهد. ما به جای اینکه نظارت ها را 
اضافه کنیم و سازوکارهای کنترلی برای بازگشت یارانه به جامعه داشته و تصویب کنیم، 
به سراغ روش های کلی رفته که اثرات سنگین در جامعه می گذارد.فرهنگی خاطرنشان 
کرد: ما در حوزه معیشت نه تنها در دوره این دولت نتوانستیم قدم های موثری برداریم، 
بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب 
پذیر جامعه بوده ایم پس ما باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی 
باشیم. این روش در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صالح نیست و باعث تورم بی رویه 

و غیرقابل کنترل خواهد شد.

نقدعلی: ارز ترجیحی تاثیری در کاهش قیمت ها نداشته است
محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شــهر به عنوان اولین موافق دو فوریت با بیان اینکه 

اکنون بحث بر سر فوریت این الیحه است، گفت: مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع 
قیمت مرغ ۳۵ هزار تومانی و گوشت ۱۳۰ هزار تومانی و دیگر اقالم ورود کند پس رای 
ما به دو فوریت و نه جزییات اســت.وی با تاکید بر اینکه فوریتی باالتر از بحث معیشت 
نیســت، گفت: در این الیحه پیش بینی شــده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین 
کاالهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه ای 
از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.این نماینده مجلس خاطرنشان 
کرد: این که آیا زنجیره های میانی واردکنندگان نهاده ها و کاالها یا به زنجیره آخر یعنی 
مصرف کننده اختصاص داده شود را باید مد نظر قرار داد  اما در حال حاضر اولویت افزایش 
حمایت از کاالهای اساسی و ارز ترجیحی برای نهادهای دامی است زیرا به دلیل افزایش 
قیمت جهانی دولت مجبور شــده نسبت به انجام این کار اقدام کند.از طرف دیگر اغلب 
کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت ها نداشته بنابراین باید 

این مسیر غلط را مدیریت کرد. 

حسینی: معیشت مردم برای ما مهم است
سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت 
گفت: این الیحه به نوعی اصالح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است 
یعنی مجوز اجرای این الیحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شــده است. همان زمان 
نمایندگان دولت به مدت ۳ جلســه طی ۳ هفته در کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
حضور پیدا کرده و بررســی شد آیا برای انجام اقدامات اصالحی دولت نیاز به قانون دارد 
که به این نتیجه رســیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری 
باشد دولت مجوز دارد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ما در 
کمیسیون موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر 
روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصالح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز 
به قانون و فوریت ندارد. ما می خواهیم از حقوق مردم و بیت المال حمایت کنیم.حسینی 
ادامه داد: طبق بودجه در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می 
کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و باالترین مقام دســتگاه های اجرایی ذیربط موظف 
اســت فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند 
که کاالها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف 
کننده نهایی برسد.اکنون سوال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس 
جمهور که اعالم کرده این ارز یارانه ای به هدف اصابت نکرده قرار اســت  ار یارانه ای به 
جیب چه کسی می رود وقتی دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دالر  بیشتر مصرف کرده 
و به حدود ۱۰ میلیارد دالر رسیده است حاال هم می خواهند این میزان را  ۱۲.۶ میلیارد 
دالر برسانند.وی ادامه داد: مابه التفاوت ۸ میلیارد دالر ، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود 
این پول به جیب چه کســی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی 

موظف است با همکاری دستگاه های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از 
جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ ، میزان ارز پرداختی و میزان 
کاالهای وارداتی و قیمت آن ها را تهیه کند و گزارشــی به کمیسیون برنامه و بودجه و 
کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسالمی ارائه کند.این عضو کمیسیون برنامه تاکید 
کرد: کدام یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت کرده 
اســت؟ چگونه ما اطالعی از خبر مصرف ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد دالر نداریم و حال می 
خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم 
این الیحه را تصویب کنیم؟ خواهش می کنم به دو فوریت این الیحه رأی ندهید و فارغ 
از اضطراب ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ انجام 
دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.حسینی ادامه داد: معیشت مردم برای ما مهم است، 
سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان 
مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص 
نیست و هر روز قیمت کاالهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می کند 
که ۴ میلیارد دالر دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد. نمایندگان در این خصوص 
از دولت حســاب بکشید و پشت سر قانون دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید 
اگر درست حساب کشی می کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال چگونه تنظیم شده 

به نتیجه می رسیدیم.

زنگنه: رای به دوفوریت به معنای حذف ارز 4200 تومانی نیست
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت گفت: باید 
دولت گزارش دهد که  با ارزی که گرفته چه کرده اما بحث امروز این است که مسئله ای 
به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مسئله 
اساسی در میان مردم مطرح است. دولت می توانست اصال این الیحه را به مجلس نیاورد 
و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب کرده و ۴.۶ میلیارد دالر دیگر نیز به 
آن اضافه کند اما اگر همین کار را می کرد ما معترض می شدیم که چرا جایگاه مجلس 
مخدوش شده. اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در 
حوزه نظارت و تصویب بودجه عماًل از خود سلب کرده است.وی افزود: مسائلی همچون 
اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعدا 
در جزئیات بررسی خواهد شد، این در حالی است که همه جامعه امروز منتظر این تصمیم 
هســتند و اگر به این الیحه دولت به صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشــایش 
اقتصادی مردم در حوزه نهاده های دامی، گندم و دارو تعلل کرده ایم.زنگنه تاکید کرد که 
رای به دوفوریت این الیحه را به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیســت پس رای منفی 
به دو فوریت بدان معناســت که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی را به عنوان یک 
اولویت نمی شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به 

مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.

تخصیص یک میلیارد دالر ارز برای واردات 
کاالی اساسی 

 مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر از تخصیص 
حدود یک میلیارد دالر ارز  برای واردات کاالهای اساسی طی روز جاری خبر داد.

به گزارش ایرنا، »مصطفی قمری وفا« تاکید کرد: بخشــی از این میزان از محل 
منابعی اســت که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.به گزارش 
ایرنا، طبق اعالم بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه با هماهنگی 
وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت 
به تامین ارز کاالهای اساســی و دارو به میزان هفت میلیارد و ۲۵۲ میلیون دالر 

از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ به صورت نقدی و اعتباری اقدام کرده است.

۱.۲میلیون نفر برای مسکن نهضت ملی 
ثبت نام کردند

معاون مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه زمین ۱۶۵هزار 
واحد آماده کلنگ زنی است، گفت: تا زمانی که زمین مناسب تأمین نشود ثبت نام 
برای »نهضت ملی مسکن« انجام نمی شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، »محمود 
محمودزاده« معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه تیتر 
امشب از استقبال و ثبت نام یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر واجد شرایط در »نهضت 
ملی مســکن« گفت و افزود: در این دوره تا پایان آبان کار ثبت نام در ۵۲۰ شهر 
انجام می شود.محمودزاده افزود: سیاســت این وزارت آن است که در شهر هایی 
که زمین تأمین نشــده اســت، ثبت نام را آغاز نکند تا توقع بدون امکان تحقق 
ایجاد نشــود.او گفت: بدون تقاضا هیچ پروژه ای آغاز نمی شــود و ثبت نام برای 
پروژه هایی آغاز می شــود که زمین برای ساخت وساز آن تأمین شده باشد.معاون 
مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: زمین ۱۶۵ هزار واحد، اکنون 
آماده کلنگ زنی اســت.او گفت: تا ۴ ســال آینده ۴میلیون واحد مسکونی برای 
متقاضیان مشــخص و ثبت نام شده ساخته می شود.محمودزاده راجع به ۴ شرط 
متقاضیان مسکن ملی برای ثبت نام در سامانه saman.mrud.ir گفت: برای ثبت نام 
در ســامانه ثمن رعایت چهار شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم مالکیت 
بخش خصوصی، اســتفاده نکردن از امکانات دولتــی از ابتدای انقالب در بخش 
زمین و مسکن و پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، الزم است.معاون 
مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ثبت نام در طرح »نهضت ملی 
مسکن«  تا ۲۸ آبان ادامه دارد.محمود محمودزاده درباره مجرد هایی که می توانند 
در طرح »نهضت ملی مسکن« ثبت نام کنند ابراز کرد: ۵ گروه از مجرد ها امکان 
ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن را دارند.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی درباره تدابیر دولت برای تضمین کیفیت ساختمان های نهضت ملی 
مســکن گفت: بیمه ۱۰ساله کیفیت، یکی از تدابیر دولت برای تضمین کیفیت 
این واحد ها است.محمودزاده گفت: بیشترین تسهیالت به دهک های اول تا سوم 
تعلق می گیرد.»ایرج رهبر« نایب رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه استفاده از 
سرمایه بخش خصوصی در »نهضت ملی مسکن« راهگشاست، افزود: چرا استفاده 
از سرمایه بخش خصوصی در این طرح پیش بینی نشده است تا مابه التفاوت هزینه 
ساخت مسکن را این بخش تأمین کند؟رهبر افزود: فناوری ساخت مسکن موجود 
در کشور از بسیاری از شرکت های خارجی، پیشرفته تر است.محمود محمودزاده 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تالش دولت این است که 

اقساط تسهیالت »نهضت ملی مسکن« از ۵۰ درصد درآمد خانوار بیشتر نشود.

درخواست میرکاظمی برای اختصاص مستقیم 
یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم به جای کاال

رئیس ســازمان برنامه و بودجه خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده های 
دامی و تخصیص مســتقیم آن به صورت افزایش پرداخت یارانه شد.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در جلســه علنی دیروز )یکشنبه، ۲۳ آبان( مجلس شورای اسالمی در 
جریان تقاضای بررسی دو فوریت الیحه تأمین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های 
دامی، دارو و تجهیزات پزشــکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت 
اقشار آسیب پذیر با اشاره به مشــکالتی که زمان تحویل دولت داشته اند، گفت: 
خشکسالی باعث شد میزان برداشت کاالهای اساسی مثل گندم و دانه های روغنی 
و همچنین نهاده های دامی مانند جو، ذرت و ... به شدت کاهش یابد.وی با بیان 
اینکه نیاز به واردات بیشتری نسبت به آنچه در بودجه آمده بود داریم، عنوان کرد: 
قرار بود ۱۱.۵ میلیون تن گندم از داخل خریداری شــود اما از این میزان تنها ۴ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن تأمین شد و الزم است ۸ میلیون تن دیگر وارد شود تا در 
پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال ۱۴۰۱ منتقل شویم.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با اشاره به افزایش قیمت جهانی در این محصوالت و کسری مضاعف در 
این حوزه، به برخی از این افزایش قیمت ها اشاره و عنوان کرد: دانه های روغنی در 
سال ۹۹، ۴۳۲ دالر در تن بود که در سال جاری به ۶۹۷ دالر در تن رسیده است، 
همچنین قیمت کنجاله از ۳۷۱ دالر در تن به ۵۳۵ دالر رسیده، همچنین روغن 
خام از ۷۴۶ دالر در تن به ۱۴۵۰ دالر و قیمت ذرت از ۲۲۰ دالر در تن به ۳۵۰ 
دالر، قیمــت جو از ۲۱۷ دالر در تن به ۳۳۰ دالر و نیز قیمت گندم از ۲۰۶ دالر 
در تن به ۳۴۰ دالر در تن رســیده است.میرکاظمی با اشاره به برآوردی که برای 
وزارتخانه های جهاد کشــاورزی، بهداشت و صمت صورت گرفته بود، نیاز به ۱۸ 
میلیارد دالر داریم، اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸ 
میلیارد دالر دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸ میلیارد دالر ارز نیاز داریم که 
برای دولت امکان پذیر نبوده است.رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره 
به پیشنهاد دولت برای حل این مشکل گفت: ما از مجلس اجازه می خواهیم میزان 
یارانه از حالتی که در حال حاضر به آن واقف هســتید و بی اثر اســت به گونه ای 
باشد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چرا که با مشاهده قیمت کاالها 
متوجه می شویم، کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند، مثل لبنیات، مرغ و 
تخم مرغ در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته 
است یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ تر نیز شده 
است.وی افزود: زمانی که این موضوع طوالنی می شود دچار مشکالت سیستمی 
به لحاظ مفســده نیز می شویم  چرا که امروز اتحادیه ها اعالم کرده اند این ارز به 
آنها نمی رســد و به دلیل اینکه یارانه داده شده دولت مجبور شده برای زنجیره 
مرغ و تخم مرغ قرارگاه بزنــد در صورتی که ضرورتی ندارد که دولت ها وارد این 
موضوع شوند و اتحادیه ها به تنهایی می توانند قضیه را مدیریت کنند.میرکاظمی 
در ادامه با اشــاره به این موضوع کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده ها، گندم و دارو 
تخصیص می یابد، ابراز داشــت: از مجلس این اجازه را می خواهم تا ارز ترجیحی 
صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره 
نهاده های دامی میزان یارانه های پرداختی را مستقیماً صرف حمایت از محرومان 
کنیم و به ۴ دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰ میلیون ریال پرداخت کنیم.رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه در پایان با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی نیز با توجه 
به اجــازه مجلس خواهد بود، تأکید کرد: برای امســال ۲۷۰ هزار میلیارد ریال 
اجازه می خواهیم که از مابه التفاوت صرفه جویی مستقیما به مردم پرداخت شود 
تا بتوانیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای موضوعات مد نظر خود داشته باشیم.

۲۰ بنگاه رانتی سود خالص ۲۵۰ هزار میلیارد 
تومانی داشتند

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عالوه بر کاالهایی که 
مستقیما از این ارز استفاده می کنند بر دیگر کاالها هم اثر تورمی خواهد داشت. 
بنابراین در صورتی که حذف ارز ترجیحی رخ دهد باید منتظر تورم بیش از ۶۰ تا 
۷۰ درصدی باشیم و با یک جهش تورمی مواجه خواهیم بود.احسان سلطانی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد پیامدهای حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اظهار کرد: کاالهای اساســی در دنیا حدود ۵۰ درصد گران شــده است، 
اگــر ما به یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸ هزار تومان برســانیم، به یک باره 
قیمت ها ۷ برابر می شود. ۷ برابر شــدن قیمت نهاده ها یا سایر کاالهای اساسی 
شوک بزرگی به کشور وارد می کند، آن هم در وضعیتی که مردم در وضع خوبی 
قرار ندارند. تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند در چند سال اخیر دو برابر شده 
و دستمزد نیروی کار به شدت سقوط کرده است. بنابراین این اتفاق باعث گرانی 
و نارضایتی خواهد شــد.وی افزود: موافقان حذف می گویند که با این کار مانع از 
فســاد و رانت خواری می شوند، این وظیفه دولت است که جلوی فساد را بگیرد. 
نمی شــود که دولت همه چیز را به حال خــود رها کند و بعد بگوید ببینید چه 
اتفاقی افتاد. در چند سال گذشته این اتفاق همیشه رخ داده است. باید تدابیری 
اندیشیده شــود که این ارز به درستی استفاده شود.سلطانی ادامه داد: حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، عالوه بر کاالهایی که مستقیما از این ارز استفاده می کنند بر دیگر 
کاالها هم اثر تورمی خواهد داشت. بنابراین در صورتی که حذف ارز ترجیحی رخ 
دهد باید منتظر تورم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشــیم و با یک جهش تورمی 
مواجه خواهیم بود. مسلما صاحبان مشاغل و خدمات، محصوالت خود را گران تر 
می کنند و این اثر تورمی به صورت زنجیروار پیش خواهد رفت.وی با انتقاد از عدم 
ردگیری رانت و فساد در دیگر حوزه ها گفت: بنزین را گران می کنند اما کسی از 
هزینــه گازوئیل و حمل و نقل ریلی صحبت نمی کند. چراکه منافع آن در جیب 
بنگاه های خصولتی فوالدی و معدنی می رود. این همه رانت پخش توزیع می شود 
اما در مورد آن صحبت نمی شود چون یک عده خاص از رانت آن استفاده می کنند 
اما آنچه که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد هزار مدعی دارد. بنگاه هایی که 
زور و قدرت دارند  با نفود در نمایندگان و رسانه ها، همه مسائل را در جهت منافع 
خود پیش می برند.این کارشــناس اقتصادی در مورد اینکه گفته می شود که این 
اقدام برای رفع کسری بودجه دولت است بیان کرد:  کسری بودجه دولت ناشی از 
این است که دولت مالیات درستی نمی گیرد، منابع طبیعی و ملی را با هزینه های 
بســیار کم به یک سری بنگاه های رانتی خصولتی می دهد. اگر دولت متناسب با 
افزایش قیمت ها، قیمت آب و برق و گاز و ... بنگاه های خصولتی و رانتی را هم باال 
می برد یا به درســتی مالیات می گرفت آیا دچار کسری بودجه می شد؟وی افزود: 
ده ســال پیش میزان مالیات بنگاه ها ۱۱ میلیارد دالر بود اما سال گذشته به ۲ 
میلیارد دالر رسیده اما قیمت فروش آنها در یک سال چندین برابر شده است. اما 
هیچکس از این موارد صحبت نمی کند و نمی گوید که چرا از اینها مالیات درستی 
گرفته نمی شود. در مقابل مجلس ۵ درصد از مالیات آنها را هم کاهش می دهد. با 
این فرآیندها است که دولت دچار کسری بودجه می شود. قطعا دولتی که مالیات 
نمی گیرد و منابع را هم بین یک سری بنگاه و گروه های وابسته تقسیم می کند، 
دچار کسری بودجه می شود.سلطانی گفت: زمانی که می خواهند در مورد کسری 
بودجه تصمیم گیری کنند روی مالیات یا قیمت آب و برق این بنگاه های رانتی و 
گروه ها دست گذاشته نمی شود اما این پول را از مردم تامین می کنند. یک سری 
افراد وابسته به قدرت و بنگاه های خصولتی درآمدشان چند برابر می شود ما مردم 
به فالکت می افتند. ســود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی و رانتی سال گذشته ۲۵۰ 
هزار میلیارد تومان بود، کسری بودجه دولت هم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود. این 
ســود خالص از رانت های مختلفی که به آنها داده شده به دست آمده است. نرخ 
مالیات موثر این بنگاه ها بین ۵ تا ۱۰ درصد است. سرنوشت مالیات بر خانه های 
خالی چه شــد؟ مالیات عایدی بر سرمایه چه شد؟ مالیات هایی که آقایان قبل از 
انتخابات از آنها صحبت می کردند چه شد؟ چرا همه آنها رها شد و به جای آنها 
از مردم تامین هزینه می شــود؟وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه یک جهش 
تورمی مجدد مشکالت اقتصاد ایران را حادترخواهد کرد یا خیر؛ خاطرنشان کرد: 
اقتصاد ما همین االن هم با مشکالت حادتری  روبه رو بوده و عده ای هم در حال 
غارت هستند، اقتصادی که تنها مسئله مهم در آن سفته بازی و نوسان گیری است. 

رئیــس اتاق ایران بــا تأکید بر اینکه 
دولــت نباید از وظیفه قانونی خود در 
توانمندســازی بخش خصوصی غافل 
شــود، گفت: یک اشتباه بسیار بزرگ 
این اســت که بعضی ها در دولت خود 
را رقیب بخش خصوصی می دانند.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق 
بازرگانی ایران، غالمحســین شافعی 
اظهار کرد: در واگذاری هر واحدی به 
خصولتی ها، گویی همه چیز بی اشکال 
و درست است، اما هر جا که به بخش 
خصوصی واگذار شــده مشکالتی به 
وجود آمده اســت. در حالی که طبق 
این واحدها  سیاســت های اصل ۴۴ 
باید به بخش خصوصی خالص واگذار 
شــوند.وی افزود: یک اشــتباه بسیار 
بــزرگ این اســت کــه بعضی ها در 
دولت خود را رقیب بخش خصوصی 
می دانند؛ اما بخش خصوصی خود را 
رقیب جایــی نمی داند بلکه معتقدیم 
بخش خصوصی و دولتی باید مکمل 
هم باشــند.رئیس اتاق بازرگانی ایران 
تأکید کــرد: با شــرایط فعلی بخش 
خصوصی خیلــی از انگیزه های خود 
را از دســت داده و اگر تغییر اساسی 
در این روند انجام نشود همه متضرر 

خواهند شد.شــافعی گفت: قطعاً اگر 
قوانیــن و مقــررات و آئین نامه ها بر 
اساســی تدوین شــوند که حقی از 
کسی ضایع نشــود، می تواند اعتماد 
بخش خصوصــی را احیا کند.رئیس 
اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت 
وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی 
در فرآیند اجرای سیاســت های اصل 
۴۴ را فراموش کرده اســت، بر لزوم 
تدوین ســازوکار تازه ای برای اجرای 
این سیاســت ها تاکید کــرد و افزود: 
باید با تشــکیل یک کمیته مشترک 
از اعضای هیئت واگذاری، ســازوکار 
اجرای سیاســت های اصل ۴۴ قانون 
اساســی مورد بازنگری و اصالح قرار 
گیرد تا انگیزه بخش خصوصی برای 
مشــارکت در اجرای این سیاست ها 
دوباره احیا شــود.وی بــا بیان اینکه 
ارزیابی نحوه اجرای سیاست های اصل 

۴۴ و خصوصی سازی در کشور نشان 
می دهد هم خریدار و هم دولت از آن 
راضی نیستند، گفت: با کمال تأسف 
شأن قانون نحوه اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساســی به مالکیت، 
نزول پیدا کرده اســت. در صورتی که 
صرف تملک نمی تواند ما را به اهداف 
این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت 
بخــش خصوصی قابــل اهمیت تر از 
ادامه  واحدهاست.شــافعی  تملــک 
داد: آنچه در رونــد کنونی می بینیم 
و همــه وزرای اقتصادی هــم از آن 
ناراضی هستند این است که تاکنون 
هر آنچه به بخــش خصوصی واگذار 
شده عاقبت به خیر نشــده و گذشته 
از اینکه چه اشــکاالتی بوده یا نبوده، 
بالفاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا 
شده و واگذاری را نقض کرده اند. این 
رویه بزرگ ترین لطمــه را به اعتماد 

بخــش خصوصی وارد کرده اســت و 
باید سازوکار تازه ای برای اجرای این 
اتاق  شــود.رئیس  تدوین  سیاست ها 
ایران بــا تأکید بر ضرورت اســتفاده 
از مدیریــت بخــش خصوصی گفت: 
در قانــون سیاســت های اصل ۴۴ بر 
تاکید  توانمندسازی بخش خصوصی 
شده است؛ یعنی اگر قرار است این ها 
به بخش خصوصی واگذار شوند باید 
کمک ها و حمایت های الزم در توفیق 
بخش خصوصی طبق قانون از سوی 
دولت انجام شود؛ اما متأسفانه برخالف 
این سیاست ها دید کلی این است که 
هر واگذاری به بخش خصوصی حتماً 
با رانت توأم بوده است که این نگرش 
بر  تأکید  با  است.شافعی  آسیب زننده 
اینکــه دولت نبایــد از وظیفه قانونی 
خود در توانمندسازی بخش خصوصی 
غافل شــود، گفت: در طول مســیر 
واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون 
باید بخش خصوصی از ســوی دولت 
حمایت شود؛ به طور نمونه تسهیالت 
الزم در اختیارشان قرار گیرد و مورد 
اعتماد و اطمینان الزم باشــند. اما در 
شرایط کنونی این توانمندسازی اصاًل 

انجام نمی شود.

رئیس اتاق ایران:

بعضی  دولتی ها خودشان را 
رقیب بخش خصوصی می دانند

 مراسم رونمایی از جایزه علمی دکتر عباس شیبانی 
و بزرگداشــت مقــام علمی و تالش هــای اجرایی 
وی بــا حضور خبرنگاران و نمایندگان رســانه های 
گروهی، عالقه مندان و همراهان دکتر شــیبانی و 
با اجرای دکتر رشــید کاکاوند به صورت آنالین در 
۲۰ آبان ۱۴۰۰ برگزار شــد.در این مراســم که به 
مناســبت تولد ۹۰ ســالگی دکتر عباس شیبانی و 
برای رونمایی از نشان این جایزه علمی، برگزار شد، 
تعدادی از همکاران، همراهان دکتر عباس شیبانی 
و متخصصین قلب و عروق کشــور و اعضای خانواده 
وی سخن گفتند.آزاده شیبانی، دکتر محمد حسین 
دشــتی، دکتر علی اصغر بلوریان، دکتر معصومعلی 
معصومی، از جمله مهمانانی بودند که در این برنامه 
دربــاره جایگاه علمی، مدیریتــی و خصایص فردی 
دکتر عباس شــیبانی ســخن گفتند. در این برنامه 
زنده که از ساعت ۱۷ تا ۱۸ همزمان بر روی چندین 
پلتفرم پخش آنالین از جمله اینســتاگرام و آپارات 
پخش شد، آزاده شیبانی، دختر دکتر شیبانی، ضمن 
قدردانی از برگزاران کنندگان این برنامه که تالشی 
برای قدردانــی از یک عمر خدمــت کارآمد دکتر 
شیبانی بود، به کوتاهی درباره خصایص اخالقی پدر 
صحبت کرد.آزاده شیبانی با اشاره به این مسئله که 
اگر تصمیم گیری دربــاره برگزاری چنین رویدادی 
را به خود دکتر عباس شــیبانی واگذار می کردند، 

وی حاضر به پذیرش هیچ گونه رویدادی در ستایش 
خود نخواهد بــود، گفت: »با این حــال، همکاران 
حوزه پزشکی، بخصوص رشــته قلب و عروق که از 
دســتاوردهای مدیریت ساده و صادقانه او در تجهیز 
بخش های جراحی قلب آگاه بودند، تصمیم گرفتند 
چنین رویدادی را برگزار کنند که از همه آن ها تشکر 
می کنم«وی گفت یکی از خصایص دکتر شیبانی در 
دوره فعالیتش تالش بــرای توزیع عادالنه خدمات 
پزشکی و بهره مندی همه اقشار مردم از درمان بود. 
همچنین تالش مخلصانه برای حل مشکالت مردم و 
برطرف کردن خالء هایی که در بخش قلب و عروق 
کشور وجود داشــت از دستاوردهای وی بود.«دکتر 
محمد حســین دشتی، همکار و همراه دکتر عباس 
شیبانی و عضو سابق هیات امنای صرفه جویی ارزی 
در معالجه بیماران که مهمان حضوری برنامه بود، با 

اشاره به خصایص منحصر به فرد دکتر عباس شیبانی 
در محیط کاری گفت: »برای دکتر شیبانی اصل در 
انجام دقیق و موقع کارها بود و در این زمینه خیلی 
در قید و بند سلســله مراتب اداری نبود. وی خیلی 
از کارها خود در دســت می گرفت و آنقدر پیگیری 
می کرد تا به نتیجه برســد«دکتر دشتی، در ادامه 
افزود: »ما به عنوان همکاران دکتر عباس شــیبانی 
این خصوصیت را از وی آموخته بودیم و به این خاطر 
سیر کارهای اداری در هیات امنای ارزی، همیشه با 
سرعت باالیی انجام می گرفت و این شکل مدیریت 
بی شــائبه باعث شد در مقاطع حساس بتوانیم نیاز 
کشــور به تجهیزات پزشــکی و تجهیز بخش های 
بیمارســتانی را برطرف کنیم و این ســرعت هنوز 
زبانزد اســت«.وی با اشــاره به این که در سال های 
اولیه بخصوص در دوره جنگ، رشــته جراحی قلب 
در کشور بسیار ضعیف بود تصریح کرد: »توسعه این 
رشته و پیشرفت هایی که در این سالها به دست آمد 
به همت ایشان میسر شد تا جایی که االن این رشته 
بسیار گسترش یافته و در بیشتر مناطق کشور بخش 
تخصصی قلب و عروق دایر شده است«دکتر دشتی 
همچنین از لزوم تاســیس بنیاد علمی دکتر عباس 
شیبانی که بتواند ضمن حفظ و ترویج دستاوردهای 
علمی و مدیریتی وی در حوزه پزشکی، در خصوص 
اجرای برنامه های آموزشی و توسعه ای فعالیت کند، 

طی مراسمی با حضور اهالی رسانه و دست اندرکاران صنعت سالمت

از جایزه علمی دکتر عباس شیبانی و نشان این جایزه رونمایی شد
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نفت ایران حذف شدنی نیستگزیده خبر
بــه تازگی رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که عرضه کافی نفت به بازارهای جهانی، 
امکان کاهش خرید نفت از ایران را فراهم کرده است، موضوعی که طبق گفته های 
مدیرپیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت تنها یک نمایش سیاسی 
و کامال متناقص با وضعیت فعلی بازار جهانی نفت اســت.به گزارش ایسنا، صحبت 
های اخیر جو بایدن واکنش های زیادی را دربرداشته است؛ او اعالم کرده که مطابق 
با تصمیمات قبلی، عرضه کافی نفت و فرآورده های نفتی از کشورهایی غیر از ایران 
)به بازار جهانی( وجود دارد تــا امکان کاهش قابل توجه خرید نفت و فرآورده های 
نفتی از ایران توسط موسســات مالی خارجی فراهم شود. این مواضع ضد و نقیض 
ایاالت متحده در قبال بازار نفت و ایران در حالی است که در جریان مذاکرات هفته 
گذشته ی اوپک پالس همواره با فشار بر تولیدکنندگان خواهان تولید و عرضه بیشتر 
نفت بوده و عالوه بر آن مدعی است برای بازگشت به برجام که قطعا نتیجه آن لغو 
محدودیت صادرات نفت ایران است، آمادگی دارد.جواد یارجانی - مدیر پیشین امور 
اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت در همین رابطه به ایسنا گفت: باتوجه به 
اینکه قرار اســت مذاکرات آغاز شود، طرفین مذاکره حتی اگر به طور مستقیم نیز 

با یکدیگر مذاکره نکنند، مواضعی را اعالم می کنند که شاید هم مواضع حداکثری 
باشــد، در نتیجه می توان این مساله را به این موضوع ارتباط داد.به گفته وی اینکه 
بازار نفت به بشــکه اضافه ای نیاز دارد و یا خیر باید مورد ارزیابی کارشناســی قرار 
بگیرد و اگر فرض شود که در بازار توازن میان عرضه و تقاضا وجود دارد و واقعا نفت 
ایران مورد نیاز نیســت، بازهم ایران برای اینکه صادرات داشــته باشد منتظر اجازه 
کسی نخواهد بود و این جزو  مسائلی است که ایران با جدیت آن را دنبال می کند 
تا بتواند جایگاه ســابق خود را بدست آورد.مدیرپیشین امور اوپک و روابط با مجامع 
انرژی وزارت نفت با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا بر ایران، گفت: این موضوع 
مانع اصلی رسیدن ایران به جایگاه خود بوده و با وجود این تحریم ها هیچوقت نیاز 
بازار نفت دنیا به ایران از بین نرفته اســت و با تمام تالش هایی که صورت گرفت، 
نتوانســتند صادرات نفت ایران را به صفر برســانند اما باید به این مساله نیز تاکید 
کرد که جایگاه ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
خیلی بزرگ تر از موقعیت فعلی است و ما باید بتوانیم جایگاه سابق خود را بدست 
آوریم.یارجانی با بیان اینکه این مهم نیازمند ســرمایه گذاری و بهینه سازی مصرف 

در داخل دارد، گفت: همچنین ایران باید به عنوان یک صادرکننده مهم باقی بماند 
چراکه صادرات نفت یا دیگر بخش های انرژی فقط منبع درآمد نیستند، بلکه بخشی 
از تامین امنیت ملی نیز به حســاب می آید لذا طبیعی است که وقتی برای مذاکره 
آماده می شوند این عدم نیاز را اعالم کنند، همانطور که ایران نیز مواضعی را اعالم 
کرده است.به گفته وی نمی توان گفت که این صحبت ها کارشناسی شده و منطقی 
اعالم شده باشد و به اعتقاد من بیشتر جنبه و نشان از صحبت های قبل از مذاکره 
دارد.مدیرپیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت با اشاره به پتانسیل 
ایران برای ورود به بازار نفت گفت: قبل از دوران تحریم های پشت سر هم که هم در 
دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و حتی صادرات نفت ایران به اروپا صفر شد و ترامپ نیز 
تحریم های جدیدی را وضع کرد، اما از بعد از انقالب ما توانستیم تولید را به چهار 
میلیون و ۲۰۰ افزایش دهیم که تولید باالیی بود.یارجانی اظهار کرد: اگر ســرمایه 
گذاری درســت باشــد، باتوجه به اینکه نفت می تواند محرکی برای سایر فعالیت 
های اقتصادی ایران به حساب آید، می توانیم به رقم باالتری نیز دست یابیم و این 

پتانسیل در کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز اعالم کرد:
آمادگی کامل برای انتقال پایدار گاز در 

فصل سرما
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از آمادگی کامل این مجموعه برای انتقال 
پایدار گاز در فصل ســرما خبر داد و بر ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز 
طبیعی توســط مردم تأکید کرد.به گزارش ایسنا به نقل از شرکت ملی گاز 
ایران، مهدی جمشــیدی دانا اظهار کرد: با توجه به اهمیت پایداری انتقال 
گاز، تعمیرات اساسی تأسیسات تقویت فشار، مراکز بهره برداری خطوط لوله، 
پیگرانی هوشمند، تعویض پوشش و بازدیدهای دوره ای به موقع انجام شده 
تا خللی در فرآیند انتقال بهینه گاز طبیعی به هموطنان در فصل سرد سال 

به وجود نیاید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:
کاهش3.2 متر مکعب در ثانیه آب شرب با 

استفاده از فناوری های نوین
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
گفت: با به پایان رسیدن افق طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ در سال 1386، با مدیریت هدررفت و کاهش 
ســرانه مصرف به شــیوه نوین، آب شرب شهرها و 
روســتاهای تحت پوشش این ســامانه با کمترین 
چالش تامین شد .هاشــم امینی در بازدید وزیر نیــرو از تصفیه خانه بزرگ 
آب اصفهان، گزارشــی از وضعیت تامین آب شــرب در اســتان اصفهان و 
چالش های موجود ارائه داد و اظهار کرد: از سال 1377 و به تعبیری 1387  
تنش آبی در اســتان اصفهان با کاهش بارش ها و خشکی زاینده رود شروع 
 شــد و متاسفانه در ســال زراعی 1۴۰۰-13۹۹ نیز این شرایط ادامه یافت.

وی به یکی از تهدیدهایی که در ســامانه آبرسانی اصفهان وجود دارد اشاره 
کرد و گفت: تامین آب مورد نیاز 8۹ درصد از جمعیت اســتان از یک تونل 
 و تصفیه خانه، به لحاظ اســتانداردهای تأمین آب شرب یک مخاطره است.

وی مجموع آب تولیدی در ســامانه نخست آبرســانی به اصفهان بزرگ را 
در حــدود 13 و نیم متر مکعب بر ثانیه و نیاز آبی جمعیت تحت پوشــش 
را در حــدود 17 و نیــم متر مکعب بر ثانیه اعــالم کرد.امینی از کمبود ۴ 
متر مکعبی آب در تابســتان ســال 1۴۰۰ خبر داد و گفت: امســال یکی 
از بدترین ســال های ما بود و بیشــترین حجم آبرسانی ســیار را داشتیم.

امینــی توضیح داد: تابســتان امســال6۲ میلیون لیتر آبرســانی ســیار 
 بــا حــدود 6۰۰۰ دســتگاه تانکر در شــهرهای اصفهان، خمینی شــهر، 
وی در ادامه به ســرانه مصرف آب شرب در بخش خانگی در استان اشاره و 
عنوان کرد: سرانه مصرف هر نفر در شبانه روز در سال 86، حدود 18۹ لیتر 
بود که این عدد را تا سال ۹7 به 1۴۹ لیتر رساندیم و در حوزه کاهش سرانه 

مصرف نیز موفق عمل کردیم.

وزیر نیرو با اشــاره به ایجاد و فعالیت شــورای جهاد آبرسانی 
کشور و برنامه این شورا برای اتصال روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
جمعیت کشــور به منابع آب پایدار گفت: از بی عدالتی نه تنها 
مردم چهارمحال و بختیاری، بلکه بسیاری از مردم این مرز و بوم 
آســیب دیده اند اما بنده قدمی از اجرای عدالت و احقاق حقوق 
مردم کوتاه نمی آیم.به   گزارش ایلنــا از وزارت نیرو، »علی اکبر 
محرابیان«  با بیان اینکه شورای جهادی آب در کشور از یک ماه 
قبل دایر و فعال شده و بنا داریم آب آشامیدنی روستاهای باالی 
۲۰ خانوار جمعیت بی بهره از آب شــرب را تامین و مشکالت 
مربوط به تامین آب در روستاهای دیگر را رفع کنیم، اظهار کرد: 
در این راستا با اســتفاده از ظرفیت های جهادی مانند قرارگاه 
خاتم االنبیــا)ص( و قرارگاه امام حســن)ع(، بخش خصوصی، 
خیران نیک اندیش، توان مهندسی و بسیج امکانات آبرسانی به 
این روســتاها انجام می شود.وزیر نیرو ادامه داد: اگر مدیری در 

حوزه آب یک سند اشتباه امضا کند نه تنها یک عده  بلکه یک 
نســل از حقوق خود محروم می شوند از همین رو رعایت عدل 
و عدالت بنای ما در وزارت نیرو است.وی با اشاره به برنامه های 
ســفر یک روزه خود به چهارمحال و بختیاری گفت: روش های 
تسریع در رفع مشکالت آب در این استان به طور کامل بررسی 
شد.محرابیان گفت: طرح ها و پروژه های این استان و روش های 
رفع مشــکالت و تسریع در روند اجرای آن بررسی و همچنین 
خواســته های مردم به طور کامل مرور شد.وی افزود: امیدواریم 
با تصمیم گیری های این ســفر و بعد از آن بتوانیم مشــکالت 
مردم چهارمحال و بختیاری در بخش آبرســانی، تســریع در 
روند اجرای طرح ها و تملک های حوضه های آبی انجام شــود.

محرابیان با اشاره به بررسی دقیق مشکالت طرح های انتقال آب 
بین حوضه ای بهشت آباد و تونل کوهرنگ3 و طرح قانونی انتقال 
آب بن به بروجن اظهار داشــت: تصمیم گیری در خصوص این 

طرح ها به گونه ای است که مورد رضایت مردم باشد.

برای تامین آب شرب شهرها و روستاهای کشور برنامه 
داریم

وزیر نیرو با اشــاره به نشســت خود با نمایندگان کشــاورزان 
چهارمحال و بختیاری که در محل استانداری برگزار شد، اظهار 
کرد: برای تامین آب شرب شــهرها و روستاهای کشور برنامه 
کامل داریم به طوری که بر اساس آن در شهرها مشکل تامین 
آب نخواهیم داشت.به گفته وی، البته این برنامه یک شبه اجرا 

نمی شود و نباید انتظار معجره داشت، به طوری که مشکالت را 
باید به تدریج برطرف کرد و در خصوص تامین آب شرب شهرها 
منابع آن مشخص است و مشــکلی در این خصوص نخواهیم 
داشت.وی با بیان اینکه میزان عقب ماندگی روستاها در خصوص 
تامین آب شرب بیشتر از شهرهاست، افزود: با استفاده از توان 
گروه های جهادی و ظرفیت های داخلی وزارت، »شورای جهادی 
آبرسانی« شکل گرفته که بر اساس آن تمامی روستاهای باالی 
۲۰ خانوار جمعیت کشور به منابع آب پایدار متصل می شوند.

محرابیان با بیان اینکه در 5۰ سال گذشته به ازای هر نفر 65۰۰ 
مترمکعب منابع آب داشــتیم اما امروز ایــن میزان به 1۲۰۰ 
مترمکعب کاهش یافته است، اظهار داشت: این موضوع به سه 
علت رشد جمعیت، کاهش نزوالت جوی و تقاضای زیاد ایجاد 
شده است.وزیر نیرو ادامه داد: به طور مثال در روستاها، ویالهای 
بسیاری ایجاد می شود و از سوی دیگر، از آب شرب برای آبیاری 
باغات و مصرف احشــام استفاده می شــود که باید جلوی این 
رویــه را گرفت.محرابیان تصریح کرد: در همین راســتا جلوی 
طرح های غلط را می گیریم و طرح های صحیح را جایگزین آن 
می کنیم.محرابیان با بیان اینکه در دو ماهه اخیر در طرح های 
بســیاری بازنگری شده است، خاطرنشــان کرد: در این مدت 
بــا بازنگری در طرح ها آنها را با قیمت مناســب تری به مرحله 
اجرا گذاشته ایم.وی به مشــکالت و مطالبات مردم این استان 
و به ویژه کشــاورزان اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکالت 
برنامه داریم و با سفرهای استانی و صحبت و گفت وگو با مردم 

راهکارهایی برای مشکالت تدوین و اجرا می کنیم.وزیر نیرو به 
تملک اراضی روســتاهای بیرگان در محدوده سد کوهرنگ و 
روستاهای محدوده سد خرســان3 اشاره کرد و افزود: به بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی ماموریت تملک اراضی روستاهای بیرگان 
را داده ایم و تملک با سرعت باالیی انجام خواهد شد و اعتبارات 
آن دیده شده اســت.محرابیان تصریح کرد: تملک روستاهای 
محدوده سد خرسان 3 نیز با اولویت انجام می شود و پیش بینی 
می شود این سد ظرف سه سال آینده آبگیری و ظرف چهار سال 
آینده وارد مدار بهره برداری شود.وی خاطرنشان کرد: برای دیگر 
مشکالت و مطالبات مردم این استان نیز برنامه  داریم و از مردم 
می خواهیم به ما اعتماد کنند تا با همراهی و مشارکت در مسیر 

رفع مطالبات و مشکالت حرکت کنیم.

وزیر نیرو:

برای اجرای عدالت و 
احقاق حقوق مردم کوتاه 
نمی آیم
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گزیده خبر برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم

 فعاالن بخش خصوصی در حال خروج از کشور هستند
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: به دلیل شرایط حاکم بر کشور 
بســیاری از فعاالن بخش خصوصی از کشور خارج شــده اند یا درحال خروج هستند. 
اینها کارآفرینان بزرگی بودند که می توانســتند به رشد ما کمک کنند.مهراد عباد در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اولویت ها و مالزمات برای رشــد اقتصادی 
کشــور اظهار کرد: برای یک رشد اقتصادی پایدار الزم است که همه ارکان یک کشور 
بتوانند هماهنگ عمل کرده و با یک هدف واحد پیش بروند. متاسفانه ما این همدلی 
را بین تمام کشور نمی بینیم. این همدلی نکته مهمی است که باید بین دولت و بخش 
خصوصی ایجاد شــود؛ شــاید همکاری این دو رکن بتواند باعث رشد اقتصادی شود.

وی افــزود: مــا در حوزه قوانین و مقررات بازرگانی خارجی مشــکالت زیادی داریم و 
دولت هم به آن اشــراف دارد و روی آن اصالحاتی انجام می دهد. قوانین مختلفی در 
مورد مســائل گمرکی، واردات، صادرات، ارز و ... وجــود دارد که امیدواریم اصالحات 
روی آنها به صورت صحیحی پیش برود. سال های گذشته هم قوانین و مقررات تغییر 
کرد اما باعث ایجاد بخشــی از مشکالت امروز شد. همان موقع هم تصمیم گیران فکر 
می کردند که تصمیم درســت را می گیرند. این قوانین و مقررات دســت و پا گیر که 
به نوعی تحریم های داخلی هستند باید برداشته شــوند.عباد در ادامه تصریح کرد: از 
طرف دیگر موضوع روابط بین الملل و تحریم های خارجی، مهم ترین مســئله اســت و 
همه مســائل را تحت تاثیر خود قرار داده است. اصالح روابط خود با دنیا و بهبود این 
روابط می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد چراکه متعاقب آن می توانیم موارد دیگری 
مانند سرمایه گذاری خارجی را هم داشته باشیم. ما برای رشد اقتصادی نیاز زیادی به 
ســرمایه گذاری خارجی داریم که بهبود روابط بین المللی می تواند در این حوزه کمک 
کند.وی در ادامه خاطرنشــان کرد: سال ها اســت که میزان سرمایه گذاری خارجی در 
کشور رو به کاهش بوده و کم کم به صفر رسیده است. وزیر نفت هم تاکید کردند که در 
حوزه نفت و گاز به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم. عالوه بر این ما به تکنولوژی های 
جدید نیز نیاز داریم و باید بتوانیم آنها را وارد کنیم که باعث پیشــرفت کشــور شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت انضباط بودجه ای گفت: 
انضباط بودجه ای موضوع حائز اهمیت دیگر است. ما هر سال با این موضوع دچار مشکل 

می شــویم. شاید به صورت مستقیم نتوان آن را به رشد اقتصادی کشور ارتباط داد اما 
به صورت غیرمســتقیم تاثیر آن زیاد است چراکه 80 درصد از اقتصاد ما دولتی است. 
بــه همین علت بودجه های دولت اثر زیادی دارند. مســلما باید اصالح رویه در بودجه 
داشــته باشیم. هر سال کسری بودجه داریم و بودجه ها به نوعی درست نیستند. همه 
اینها باعث ایجاد تورم می شــود که برای رشد اقتصادی حکم سم را دارد.وی در ادامه 
اضافه کرد: بخش زیادی از اقتصاد ما در اختیار دولت یا سایر نهادهای حکومتی است. 
مسلما باید به بخش خصوصی اهمیت بیشتری داده شود تا بتوانیم تصدی گری دولت 
را کاهش دهیم. اگر بخواهیم به رشــد اقتصادی برسیم باید بخش خصوصی هم رشد 
بیشتری داشته باشد. اگر میزان دخالت بخش خصوصی 20 درصد باشد - که این میزان 
هم دقیق نیست- این رقم با کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه دنیا تفاوت 
زیادی دارد. بخش خصوصی ما بســیار کوچک و نحیف است و هر سال هم ضعیف تر 
می شوند. بنابراین دولت باید کوچک تر شــود.عباد تصریح کرد: موضوع دیگری که از 
اهمیت برخوردار اســت، اصالح یارانه انرژی است. اگر دولت بتواند اصالحات خوبی در 
این حوزه انجام دهد؛ بخشی از بودجه آن تامین می شود و بخشی از درآمد کسب شده 
را می تواند صرف تحقیق و توســعه کند. متاسفانه در حوزه های نفت و گاز بخش  های 
تحقیق و توســعه اصال قوی نیســتند. این یارانه می تواند به شکل عادالنه تری تقسیم 
شــود. یارانه انرژی که داده می شود عادالنه نیست. قیمت انرژی در کشور ما واقعا کم 
است که همین باعث شــده مصرف هم افزایش یابد که مسائل محیط زیستی زیادی 
را هم ایجاد می کند.وی همچنین خاطرنشان ساخت: با یک تیم اقتصادی بسیار خوب 
می توانیم یک رشد اقتصادی خوب داشته باشیم. امیدوارم که تیم اقتصادی دولت جدید 
بتواند از پس این کار بربیاید؛ بخش خصوصی هم تالش خود را همیشه انجام می دهد 
چراکه منافع شــخصی دارد. در نتیجه اگر مهاجرت نداشته باشند و بخش خصوصی 
فعال در کشــور باشند سعی در رشــد اقتصادی خواهد داشت.این عضو اتاق بازرگانی 
تهران تصریح کرد: اما متاسفانه به دلیل شرایط حاکم بر کشور بسیاری از انها از کشور 
خارج شده اند یا درحال خروج  هستند. اینها کارآفرینان بزرگی بودند که می توانستند 
به رشد ما کمک کنند. باید تمهیداتی اندیشیده شود که این افراد بازگردند و در کشور 

سرمایه گذاری کنند. مسلما ما به سرمایه گذاری برای رشد نیاز داریم.عباس آرگون نیز 
در گفت وگو با ایلنا در مورد مهمترین فاکتورهای مورد نیاز رشد اقتصادی کشور اظهار 
کرد: در شــرایط فعلی دو دســته از عوامل یعنی عوامل داخلی و عوامل خارجی روی 
رشــد اقتصادی کشور تاثیرگذار است. در این میان تحریم ها بسیار تاثیرگذار بوده و از 
دیگر فاکتورهای بیرونی می توان به حضور در پیمان های منطقه ای و بین المللی، ورود 
به سازمان تجارت جهانی و حل مشکل FATF اشاره کرد که فرآیند کار را برای فعاالن 
اقتصادی فراهم تر می کند. دیپلماسی فعال اقتصادی و حضور در بازارهای خارجی هم 
نقش تعیین کننده ای در رشــد اقتصادی کشور دارند.وی افزود: از عوامل مهم داخلی 
هم می توان به بهبود فضای کســب و کار، ثبات بخشی به قوانین و مقررات و کاهش 
بوروکراسی ها، کاهش نااطمینانی های پیش روی فعاالن اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت 
و هدایت منابع به سمت بخش های مولد، بهبود شرایط برای افزایش سرمایه گذاری ها نام 
برد.نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: در سال های 
گذشته شاهد منفی شدن روند سرمایه گذاری در کشور بودیم، این جذب سرمایه گذاری 
اســت که به دنبال خود اشتغال ایجاد می کند. باید موضوع خروج سرمایه از کشور را 
جدی گرفت و آن را به ســمت بخش های مولد اقتصادی هدایت کرد. باید بستر کار را 
برای نیروهای متخصص و نخبه کشــور فراهم کرد و بهای بیشتری به آنها داد. نیروی 
انســانی سرمایه اصلی کشور است که با خروج آنها نیروی انسانی کم کیفیت تری روی 
کار قرار می گیرند و این به ضرر کشور است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
گفت: این عوامل در کنار یکدیگر می تواند به توسعه اقتصادی ما کمک کند تا ما بتوانیم 
یک توسعه همه جانبه ای داشته باشیم که پایدار باشد. یعنی نباید به اینگونه باشد که 
رشــد اقتصادی در نوسان باشد، یک سال شاهد رشد چند درصدی باشیم و یک سال 
فاقد رشد و یک سال هم رشد منفی داشته باشیم. کشور ما ظرفیت های بسیار خوبی 
دارد که باید یک چشم انداز روشن و قابل پیش بینی برای فعاالن اقتصادی فراهم شود 
تا بتوان از این ظرفیت ها استفاده کرد.وی در ادامه خاطرنشان کرد: از میان این عوامل 
رفع محدودیت های بین المللی، کنترل نقدینگی و کنترل تورم نقش اساسی تری دارند 

چراکه قدرت خرید مردم با سیر افزایشی تورم در حال کاهش است. 

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق:
حجم تجارت دوجانبه به ۵ میلیارد دالر 

رسید
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشــت: آزاد ســازی 3.5 
میلیارد دالری که از آن صحبت شده مربوط به عراق نیست و احتماال مربوط 
به کره جنوبی باشــد.یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
در مورد ادعایی که در فضای مجازی مطرح شده مبنی بر اینکه 3.5 میلیارد 
دالر از پول های بلوکه شــده ایران آزاد شده است اظهار کرد: آزاد سازی 3.5 
میلیارد دالری که از آن صحبت شده مربوط به عراق نیست و احتماال مربوط 
به کره جنوبی باشد.وی با اشاره به آخرین وضعیت تجاری ایران و عراق گفت: 
وضعیت تجارت ایران و عراق نســبتا آرام و در حال انجام است. صادرات ما به 
عراق بعد از چین در مقام دوم قرار گرفته است، مشکالتی در این زمینه وجود 
دارد اما در عین حال کار به خوبی پیش می رود و نســبت به ســال گذشته 
وضعیت بهتری را تجربه می کند. در حال حاضر هم حجم مبادالت االن بیش 

از 5 میلیارد دالر است.

مدیرعامل سایپا در برنامه گفتگوی ویژه خبری عنوان کرد:
 هر هفته یک طرح فروش خودرو

 خواهیم داشت
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: با اصالح قیمت گذاری خودرو، تولیدات 
محصوالت ســایپا ۱0 درصد افزایش خواهد یافت و از التهاب های موجود بازار 
کاســته می شود، از همین رو مردم با شرایط بهتری می توانند خودروهای مورد 
نیاز خود را خریداری کنند.به گزارش ســایپانیوز، سیدجواد سلیمانی در برنامه 
گفت و گوی ویژه خبری شبکه 2 درباره تاثیر حذف قیمت گذاری دستوری بر 
صنعت خودرو و تاثیر آن بر بازار، اظهار کرد: وزارت صمت بر اساس تورم بخشی، 
مجوز افزایش قیمت ۱5 تا ۱۷ درصدی را به محصوالت سایپا داده؛ بر این اساس 
میانگین افزایش قیمت محصوالت این مجموعه در شــیوه جدید قیمت گذاری 
۱۶ درصد اســت.وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری، برای کلیه تعهدات سایپا 
به هیچ عنوان رشــد قیمت دیگری اتفاق نمی افتد، تصریح کرد: یکی از برنامه 
های وزارت صمت با اصالح قیمت گذاری خودرو، افزایش تولید و عرضه خودرو 
در بازار است؛ بدین جهت افزایش تولید و عرضه خواهیم داشت تا از این طریق 
بتوان بازار را کنترل و از التهاب های فعلی فاصله گرفت.سلیمانی گفت: زمانی که 
تولید خودرو افزایش پیدا می کند، متعاقبا میزان عرضه خودرو در بازار بیشــتر 
می شــود و همین امر می تواند به آرامش بازار و حذف سودجویان کمک کند.

وی درباره اینکــه اصالح قیمت خودرو چه تاثیری بر روند تولید خودرو خواهد 
گذاشــت، افزود: با اصالح قیمت گذاری خودرو، حداقل ۱0 درصد میزان تولید 
خودرو در مجموعه ســایپا افزایش خواهد یافت به گونه ای تولید خودرو تا پایان 
ســال جاری به ۴۴0 هزار دستگاه خواهد رسید؛ سال گذشته سایپا ۴00 هزار 

دستگاه خودرو تولید کرده بود.

حدود هفت ماه اول امســال بیش از ۱۱.5 میلیارد دالر کاالی 
اساسی به طور قطعی ترخیص و وارد کشور شده که ۶3 درصد 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد دارد.به گزارش ایسنا، 
جریان واردات کاالهای اساسی در 25 گروه کاالیی در نیمه اول 
امسال نشان داده بود که ۱۴.3 میلیون تن به ارزشی بالغ بر 8.8 

میلیارد دالر وارد کشــور شده است.این در حالی است که تازه 
ترین گزارشی که معاون فنی گمرک ایران از وضعیت واردات 
کاالهای اساسی به ایسنا اعالم کرده نشان از ادامه روند افزایشی 
واردات قطعی این اقالم است.طبق اعالم ارونقی، از ابتدای سال 
جاری تا ۱0 آبان ماه، بیش از ۱8.۷ میلیون تن به ارزشی بالغ 
بر ۱۱.5 میلیارد دالر کاالی اساســی از گمرک ترخیص شده 
که نســبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 2۹ درصد 
و ارزش ۶3 درصد افزایش دارد.بر اساس این گزارش، در دوره 
مورد بررسی از مجموع واردات صورت گرفته ۹.۱ میلیارد دالر 
معادل ۷۹.۱ درصد با ارز ۴200 وارد شده است.3.۶ میلیون تن 

گندم به ارزش ۱.2 میلیارد دالر،5.5 میلیون تن ذرت به ارزش 
۱.۹ میلیارد دالر،2.2 میلیون تن جو به ارزش ۶5۶.۶ میلیون 
دالر، ۱.۷ میلیون تن دانه هــای روغنی به ارزش ۱.2میلیارد 
دالر، ۱.۷ میلیون تن کنجاله ســویا به ارزش ۹52.۱ میلیون 
دالر ، روغــن خوراکی و خام ۱.3 میلیون تــن به ارزش ۱.8 
میلیارد دالر و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشــکی ۱2.5 هزار 
تــن به ۱.3 میلیارد دالر اقالمی اســت که با ارز ۴200 تامین 
ارز و وارد شده است.همچنین از مجموع کاالهای اساسی وارد 
شــده، 2.3 میلیون تن به ارزش بیــش از 2.3 میلیارد دالر با 
ارز نیمایی وارد شــده است.بر این اساس ۷8۱.8 هزار تن برنج 

به ارزش ۶۶3.2 میلیون دالر، 88۷.5 هزار تن شــکر به ارزش 
38۴.۴ میلیون دالر، ۴۴.۹ هزار تن الستیک سنگین به ارزش 
۱۶2.۷ میلیــون دالر، 25.۶ هزار تن به ارزش 2۶5.۶ میلیون 
دالر ماشین آالت تولید کننده کاالهای اساسی از اقالم وارداتی 
با ارز نیمایی است.همچنین 22۴.۶ تن داروهای دامی ضروری 
به ارزش 2۷.۹ میلیون دالر و کودهای شیمیایی به وزن ۱۴۱.3 
هزار تن به ارزش ۹۶.۱ میلیون دالر به همراه ۴5۶.۱ هزار تن 
به ارزش ۶۹5.5 میلیون دالر در قالب سایر کاالها با تامین ارز 
در سامانه نیما وارد شده است.گفتنی است که در کنار اقالمی 

که واردات قطعی شده است.

واردات 11.5 میلیارد 
دالری کاالی اساسی
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رییس کل بانک مرکزی:گزیده خبر

بازار ارز وضعیت متعادلی خواهد داشت
رئیس  کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات نسبت به قبل بهبود پیدا 
کرده است، گفت: فکر می کنم بازار ارز وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد.به گزارش ایِبنا به نقل از خانه ملت، علی صالح 
آبادی با بیان اینکه اکنون خوشــبختانه در حوزه بازار ارز از یک ثبات نســبی برخوردار هستیم، گفت: از برنامه های جدی بانک 
مرکزی بحث برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عرضه آن در سامانه نیماست که در حال انجام است.وی ادامه داد: در ۷ 
ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال گذشته، عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر انجام شده و این موضوع حاکی از آن است 
که وضعیت درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به قبل بهبود پیدا کرده است. ورود 

ارز به کشور یک نقطه مثبت بوده و این سیاست را حتما تداوم خواهیم داد.
بازار ارز در آینده وضعیت متعادلی را خواهد داشت

صالح آبادی در ادامه با تاکید براینکه ارز حاصل از صادرات نفت، میعانات و گاز نیز در بازار عرضه می شود، اظهار کرد: مشکالت 
و موانع یک ســری از وجوهی که در خارج از کشــور محدودیت اســتفاده داشت، رفع می شود و تا کنون وضعیت خوبی در این 
زمینه وجود دارد. باز شدن این موضوع هم توانسته به میزان عرضه ارز ما در بازار کمک کند.  رئیس  کل بانک مرکزی با اشاره 
به اینکه بحث رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار اهمیت دارد و جزو سیاست های بانک مرکزی است و دنبال خواهد 
شد، گفت: در بازار متشکل ارزی عرضه و تقاضا به شکل متعادلی وجود دارد و آن را نیز تقویت می کنیم و فکر می کنم بازار ارز 

وضعیت متعادلی را در آینده داشته باشد.

تسهیالت پرداختی به بخش های مختلف 
اقتصادی به 119 هزار میلیارد ریال رسید 

از ابتدای سال جاری تا پایان مهر؛تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش 
های مختلف اقتصادی به 119 هزار میلیارد ریال رسید .به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون ،این بانک از ابتدای سال جاری حدود 60 درصد از تسهیالت 
پرداختی خود را به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده است. میزان تسهیالت 
پرداختــی به فعاالن اقتصادی در حوزه صنعت و معدن به 68 هزار میلیارد ریال 
رسیده است.بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای در بخش کشاورزی 
نیز اقدامات مناســبی انجام داده است.میزان تســهیالت پرداختی در سرفصل 
کشــاورزی از ابتدای سال تا پایان مهر ماه به 16 هزار میلیارد ریال رسیده است 
.بخش خدمات نیز از تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون بهره مند شده است 
.میزان تسهیالت پرداختی به این بخش در مدت مذکور به 16 هزار میلیارد ریال 
رسیده است.در هفت ماه سال جاری میزان تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون 
به بخش بازرگانی نیز به 14 هزار میلیارد ریال رســید. ضمن آنکه این تسهیالت 
به بخش مسکن و ساختمان از 6 هزار میلیارد ریال عبور کرده است.بانک توسعه 
تعاون به عنوان جوانترین بانک دولتی ایران امســال پرداخت 250 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت را هدف گذاری کرده است.بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل 
در طرح ملی اشــتغال پایدار روستایی و عشایری بیش از 26 هزار میلیارد ریال 

تسهیالت در این سرفصل اعطا کرده است.

رئیس هیئت مدیره بانک دی:
بانکداری دیجیتال مهم ترین حوزه تمرکز بانک 

دی در سال 1401 است
رئیس هیئت مدیره بانک دی افزایش ســواد دیجیتال و پیاده ســازی بانکداری 
دیجیتال را مهم ترین افق پیش روی بانک دی در سال 1401 دانست.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، غالمرضا خلیل ارجمندی در نشست هم اندیشی مدیران 
ســتاد و صف این بانک به تشریح الزامات موفقیت در برنامه های توسعه ای بانک 
دی پرداخت.در این نشست که با هدف تبیین و تشریح سیاست ها و برنامه های 
عملیاتــی بانک برگزار شــد، وی با تبیین اقدامات انجام شــده در بانک گفت: با 
حرکت جهادی که از ســال گذشته آغاز شد، با همت و همدلی جمعی همکاران 
از چالش های کالن بانک با موفقیت عبور کردیم.وی افزود: امروز شــرایط بانک 
دی در وضعیت پایداری قرار گرفته است که منتج به بهبود تصویر برند بانک در 
جامعه شده است.رئیس هیئت مدیره بانک با تشریح الزامات توسعه ای پیش روی 
بانک در ســال 1401 تصریح کرد: در سال آتی نظام بودجه ریزی، ترکیب منابع، 
بانکداری دیجیتال و ارتقای کیفیت ســرمایه انسانی مهم ترین حوزه های تمرکز 

بانک دی است.

بازدید مدیرعامل از شعبه سیدالشهدا)ع(
آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه به همراه جمعی از مدیران ارشد از شعبه 
سیدالشــهدا)ع( تهران بازدید کرد به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه؛ 
مدیرعامل بانک ســپه ، هدف از این بازدید را دیدار با مشتریان ویژه بانک و نیز 
کارکنان شعبه و شناسایی موانع و مشکالت موجود در تسهیل و سرعت بخشی به 
فعالیت های حرفه ای و تخصصی آنان قلمداد کرد  و گفت: بازدید مستمر از شعب 
موجب افزایش کیفیت و راندمان کاری و حصول نتایج مثبت مطابق با اهداف و 
سیاست های مورد نظر  خواهد شد.ابراهیمی پس از استماع گزارش عملکرد شعبه 
مذکور و گفتگو با مشتریان، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های بانک های ادغامی، 
توجه به  بانکداری الکترونیک، پیش بینی نیازهای مشتریان، تغییر ترکیب منابع، 
یکسان سازی نرخ سود سپرده ها، مصارف بهینه و ارائه تسهیالت با ریسک کمتر، 
وصول مطالبات و تقویت بخش کنترل، نظارت و بازرســی از شعب در دستورکار 
مدیــران مناطق قرار گیرد.در پایان بازدید؛ مدیر عامل بانک ســپه با قدردانی از  
همت و تالش بی وقفه کارکنان شعبه در خدمت رسانی به مشتریان بانک بر تواضع 
و رویکرد و رفتار متعهدانه با مشتریان و توکل بر خدا در میدان خدمت تاکید کرد.

مدیر عامل پست بانک ایران: 
 سهم بیشتر بانک در بازار کسب و کار

مدیر عامل پست بانک ایران در جلسه شورای اداری مدیریت شعب استان همدان 
با اشاره به رشد شاخص های عملکردی بانک در هفت ماهه ابتدایی سال، گفت: 
پست بانک ایران در این مدت توانسته است با رشد شاخص های عملکردی سهم 
بیشــتری را در بازار کسب و کار برای خود ایجاد کند.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری مدیر عامل بانک با تاکید بر اینکه یکی از 
دالیل پیشرفت بانک در سال های اخیر، تعلق خاطر تمامی کارکنان زیر مجموعه 
به برند پســت بانک ایران و تالش های بی وقفه پرسنل بانک است، افزود: توجه 
به معیشت کارمندان، همیشه مورد توجه ویژه هیات مدیره بانک بوده و همواره 
تالش شــده اســت تفاوت چندانی از بابت پرداخت های پرسنلی بین کارکنان 
رســمی، قراردادی و شرکتی وجود نداشته نباشد.مدیرعامل پست بانک ایران با 
بیان اینکه ارتقا ســطح آگاهی، دانش تخصصی و بانکی می تواند به تکریم ارباب 
رجوع و ارائه خدمات با کیفیت تر منجر شود، تصریح کرد: باید تالش کنیم با بهبود 
کمی و کیفی محصوالت،  خدمات مورد نیاز مشتریان را به آنان ارائه دهیم.شیری 
با اشــاره به رشد شاخص های عملکردی پست بانک در هفت ماهه ابتدایی سال، 
گفت: پست بانک ایران در این مدت توانسته است با رشد شاخص های عملکردی 

سهم بیشتری را در بازار کسب و کار برای خود ایجاد کند.

در 12 ماهه منتهی به تیر 1400؛
مانده تسهیالت بانکی ۵۳ درصد افزایش یافت

آمارهای بانک مرکزی از افزایش 44.8 درصدی مانده سپرده ها و 5۳.1 درصدی 
مانده تسهیالت بانکی در پایان تیر ماه 1400 نسبت به پایان تیر 99 حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار ایِبنا، گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و 
ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیر ماه سال 1400 
حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها بالغ بر 44285 هزار میلیارد ریال بوده 
است که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل 1۳698.9 هزار میلیارد ریال )44.8 
درصد( و نســبت به پایان ســال قبل معادل 55۳0.4 هزار میلیارد ریال )14.۳ 
درصد( افزایش نشان می دهد. بیش ترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده 24429.۳ هزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویر احمد معادل 108.5 هزار میلیارد ریال است.همچنین مانده کل تسهیالت 
بالغ بر ۳25۳5.4 هزار میلیارد ریال اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
1128۷.1 هزار میلیارد ریال )5۳.1 درصد( و نسبت به پایان سال قبل 4612.۷ 
هزار میلیارد ریال )16.5 درصد( افزایش داشته است. بیش ترین مبلغ تسهیالت 
مربوط به استان تهران با مانده 21254.۳ هزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 102.5 هزار میلیارد ریال است.شایان ذکر 
است که نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 81.5 درصد است 
که نســبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 5 و 1.۳ واحد 
درصد افزایش نشان می دهد. نســبت مذکور در استان تهران 95.1 درصد و در 
استان کهگیلویه و بویراحمد 106.8 درصد است.بانک مرکزی تاکید کرده است که 
یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران 
بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری 

استان تهران انجام می شود.

وام مسکن چند؟
بررسی آخرین قیمت های تسهیالت مسکن از کاهش قیمت این اوراق نسبت به 
حدود یک ماه قبل حکایت دارد. به طوریکه که متاهل های ســاکن پایتخت برای 
اخذ این اوراق باید بیش از ۷5 میلیون تومان پرداخت کنند.به گزارش ایسنا، بررسی 
آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مســکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۷8 هزار و ۷00، 
۷8 هزار و 600 و ۷8 هزار و ۷00 تومان قیمت دارند.هر برگ از اوراق تســهیالت 
مسکن بانک مسکن در تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته نیز با قیمت های ۷8 
هزار و 200، ۷8 هزار و 600 و ۷8 هزار و 900 تومان داد و ستد می شود. همچنین 
این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر ۷8 هزار و ۷00، ۷8 هزار و 600 
و ۷8 هزار و 500 تومان قیمت دارند.اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال 
گذشته با قیمت ۷8 هزار و 600 و در اسفندماه نیز با قیمت ۷8 هزار و400 تومان 

معامله می شود.

قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مهر سال جاری
همچنین این اوراق در فروردین و اردیبهشت  سال 1400 با قیمت ۷8 هزار و 800 
و  در خردادماه سال جاری نیز با قیمت ۷8 هزار 600 تومان معامله می شود.قیمت 
این اوراق در تیر و مرداد با قیمت ۷8 هزار و 500 و در شهریورماه نیز با قیمت ۷8 
هزار و 600 تئومان معامله می شود. اوراق تسهیالت مسکن در مهرماه ۷9 هزار و 
100 تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس قیمت شهریور ماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان تسهیالت 
دریافت کنند که شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 80 میلیون 
تومان وام جعاله می شود.لذا برای دریافت 200 میلیون تومان تسهیالت باید 400 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۷9 هزار 
و 100 تومانی، ۳1 میلیون و 640 هزار تومان می شود.همچنین با در نظر گرفتن 
80 میلیــون تومان وام جعاله که بــرای آن باید 160 ورق به مبلغ 12 میلیون و 
656  هــزار تومان خریداری کنند، مجمــوع هزینه خرید اوراق به 44 میلیون و 
296هزار تومان می رســد.زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف 
480 میلیون تومان شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر 
نفــر و 80 میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 800 برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه آن 6۳ میلیون و 280 هزار تومان 
می شود که همراه با هزینه12 میلیون و 656 هزار تومانی وام جعاله که برای آن 
باید 160 ورق تســهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۷5 میلیون و 

845هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تســهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار 
نفر برای مجردها به 160 و برای زوجین به ۳20 میلیون تومان رســیده است که 
با توجه به اینکه مجردها باید ۳20 و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید 640 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید 25 میلیون و ۳12 هزار تومان 
و متاهــل ها نیز باید 50 میلیون و 624 هزار تومــان پرداخت کنند.این وام برای 
مجردهای ســایر مناطق شــهری به 120 و برای زوجین این مناطق نیز به 240 
میلیون تومان رسیده است.بنابراین مجردها باید با پرداخت 9 میلیون و 492 هزار 
تومان و متاهل ها نیز با پرداخت 18 میلیون و 984هزار تومان نسبت به اخذ این 

وام اقدام کنند.

عدم امکان برگشــت زدن چک های ثبت نشده برای 
بانک، حذف امکان وثیقه گذاری چک و تسری سوابق 
چک برگشتی شخص حقوقی به همه امضا کنندگان 
چک، از مشکالت احصاشــده در روند اجرای قانون 
جدید چک اســت.به گزارش فــارس، قانون اصالح 
قانون صدور چک در ســال 1۳9۷ توســط مجلس 
شورای اسالمی در راستای اعتباربخشی به چک به 
عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادالت اقتصادی 
بین مردم تصویب شــد و اجــرای بخش اصلی آن 
که ناظر بر ثبت سیســتمی نقل و انتقاالت چک در 
ســامانه صیاد است از ابتدای ســال جاری با همت 
بانک مرکزی و شبکه بانکی کلید خورد.حال پس از 
گذشت بیش از 8 ماه از توزیع دسته چک های جدید 
و الزام ثبت سیســتمی چک ها، باوجود آثار مثبت 
اجرای این قانون به خصوص کاهش میزان چک های 
برگشتی همچنان شاهد برخی مشکالت و اختالل 
در روند مبادالت روزمره مردم به واسطه اجرای این 
قانون هستیم. در این گزارش و با توجه به مشکالت 
مطرح شده توسط فعاالن اقتصادی، با نگاهی به متن 
قانون خالءهای موجود بررســی شده و راهکارهایی 

برای کاهش مشکالت پیشنهاد شده است.   

امکان برگشت زدن چک های ثبت نشده برای 
بانک وجود ندارد

در حــال حاضر در تبصــره یک مــاده 21 قانون 
عنوان شــده که در صورتــی که مالکیت چک های 
جدید در سامانه ثبت نشــده باشد، چک مشمول 
این قانون نبــوده و بانک ها مکلف انــد از پرداخت 
وجــه آن  خودداری کنند.براین اســاس در صورتی 
که دریافت کننده چک به صورت سهوی یا عمدی 
چک جدید را بدون ثبت سیستمی از صادرکننده یا 
انتقال دهنــده چک دریافت کند و برای پرداخت به 
بانک مراجعه کند طبق قانون جدید، بانک نســبت 
بــه پرداخت وجه تکلیفی نــدارد. بنابراین ذی نفع 
چک برای استیفای حقوق خود ناگزیر به مذاکره با 
صادرکننده یا انتقال دهنده چک است که در صورت 
پذیرش از ســوی نامبردگان ثبت را انجام می دهند 
و در صورت عــدم پذیرش، دریافت کننده چک که 
کاال یا خدمت خود را قبال عرضه کرده، متضرر شده 
و برای اســتیفای حقوق خود ناگزیر به مراجعه به 
دستگاه قضایی است.بر این اساس راهکار پیشنهادی 
برای رفع این مشکل و اجرای کامل تبصره 1 ماده 
21 مکرر این اســت که چنانچه قانون گذار امکان 
برگشت زدن چک ثبت نشده را فراهم کند، با توجه 
به تنبیهات شــدیدی که بــرای صادرکننده چک 
برگشــتی در این قانون درنظر گرفته شــده  است، 
احتمال بروز این قبیل مخاطرات کمتر خواهد شد. 
راهکار رفع ســو ء اثر چک نیز می تواند ثبت چک در 

سامانه صیاد از ســوی صادرکننده چک و یا جلب 
رضایت ذی نفع چک باشد.

امکان وثیقه گــذاری چک در قانون   حذف 
جدید

در مــاده 21 مکرر قانون جدید چــک، صدور هر 
برگــه چک مســتلزم ثبت هویت دارنــده، مبلغ و 
تاریــخ مندرج در چک برای شناســه یکتای برگه 
چک توسط صادرکننده است و امکان انتقال چک 
به شــخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، 
با ثبت هویت شــخص جدید برای همان شناســه 
امکان پذیر اســت.از این رو فراینــد صدور چک با 
ثبت سیستمی اقالم داده ای مزبور صورت می گیرد 
و مجری قانون به اســتناد قانــون نمی تواند اجازه 
ثبت چک بــدون تاریخ، مبلغ و یا هویت گیرنده را 
به صادرکننده بدهد.لــذا با توجه به اینکه در عرف 
بازار از چک به عنوان ابزار ضمانت و وثیقه استفاده 
می شــود و چک بدون تاریخ به منظور وثیقه اخذ 
می شود، این مقرره با توجه به الزام به ثبت اطالعات 
یاد شده، کارکرد چک برای ضمانت که بدون تاریخ 
صادر می شــود را مخدوش کرده اســت.برای رفع 
این مشــکل قانون گذار می تواند این مجوز را بدهد 
کــه صرفاً برای ضمانت، امکان ثبت تاریخ توســط 
دریافت کننده چک فراهم باشد تا این مساله برطرف 
شود؛ البته صدور چنین مجوزی از سوی قانون گذار 
می توانــد راه را برای سوءاســتفاده های احتمالی 
هموار کرده و تبعات بعدی در پی داشته باشد که با 
روح این قانون در تضاد اســت. بنابراین حذف چک 
به عنوان ابزار ضمانت و استفاده از سایر ابزارها مانند 
سفته بدین منظور شاید راه حل منطقی تری باشد.   

تسری سوابق چک برگشتی شخص حقوقی به 
امضا کنندگان چک نیازمند اصالح است

در تبصــره 2 مــاده 21 مکرر قانــون جدید چک 
»تسری سوابق چک برگشــتی شخص حقوقی به 
امضا کنندگان چک اشــخاص حقوقی« الزام شده 
اســت. بر این اساس شخصی که دارای سابقه چک 
برگشتی رفع سوء اثر نشــده است،  مجاز به دریافت 
دســته چک و یا صدور چک نخواهد بود. در ادامه 
و در تبصــره 2 ذیل این ماده عنوان شــده که این 
محرومیت شــامل اشــخاصی که به نمایندگی یا 
وکالــت از طرف صاحب حســاب اعم از شــخص 
حقیقــی یا حقوقی نســبت به صــدور چک اقدام 
می کنند، نیز می شــود.به بیــان واضح تر چنانچه 
چک شــخص حقوقی برگشت داده شــود، سابقه 
چک برگشــتی برای امضاکنندگان چک نیز ایجاد 
شده و امضاکننده چک به موجب سابقه ایجاد شده 
امکان دریافت دسته چک شخصی و یا صدور چک 

شــخصی خود را ندارد.با توجــه به محدودیت های 
ایجاد شــده این مقرره نیاز به اندکی تعدیل دارد به 
این ترتیب که قانونگذار اجازه دهد تا ســابقه چک 
برگشتی اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگان، 
وکال و ســایر افرادی که به نمایندگی، چک را امضا 

می کنند، تسری نیابد.

زیرساخت های اجرای چک الکترونیک در چه 
شرایطی هستند

اجرای برخی مفاد قانــون اصالح صدور چک چند 
مرحله ای است و بنا به اذعان بانک مرکزی و شواهد، 
برخی مراحل آن تاکنون انجام شده و برخی مراحل 
دیگــر نیز در حال پیگیری اســت؛ به عنوان نمونه 
در راســتای اجرای تبصره ماده یک مبنی بر »ابالغ 
دســتورالعمل چک الکترونیک)داده پیام(« تاکنون 
اقداماتی مانند ابالغ مســتند »الزامــات، ضوابط و 
فرایندهای اجرایی چک الکترونیک« و انتشــار در 
وب ســایت بانک مرکزی در اســفند مــاه 1۳9۷، 
تهیه مســتندات فنیـ  اجرایی به شــبکه بانکی و 
پیاده سازی و استقرار سامانه حاکمیتی جدید موسوم 
بــه چک امن دیجیتال )چکاد( به منظور پذیرش و 
پردازش چک الکترونیک از خردادماه 1۳99 انجام 
شده است.بنا به پیگیری های خبرنگار ما با استفاده 
از زیرســاخت حاکمیتی جدید ایجاد شده )سامانه 
چکاد( بانک ها می توانند با اتصال سامانه های داخلی 
خود به چکاد، نســبت به ارائه محصول جدید چک 
الکترونیک در کشــور اقدام کنند. بر این اســاس 
برخی بانک  ها در حال تمهید مقتضیات فنی اتصال 
به ســامانه چکاد بوده و پیش بینی می شود تا پایان 
اســفند ماه سال جاری این دسته از بانک ها بتوانند 
محصول چــک الکترونیک را به عنــوان محصول 
جدید در ســبد محصوالت بانکی به مشتریان ارائه 
کنند.ذکر این نکته ضروری اســت که صدور چک 
الکترونیک نیز مستلزم استفاده از امضای دیجیتال 
اســت و در این خصوص مستند تبیین روال صدور 
و توزیع امضای دیجیتالی به مشــتریان در دستور 
کار قرار دارد. عالوه بر این برای ایجاد زیرســاخت 
پردازش چــک دیجیتالی، تغییــرات فنی الزم در 
سامانه چکاوک )ســامانه تهاتر و تسویه چک ها( و 
سامانه صیاد )سامانه توزیع کننده دسته چک( است، 
پیش بینی شده است.در مجموع می توان گفت که 
پیاده ســازی یک قانون از تدوین و ابالغ آن تا اجرا 
و پیاده سازی، باتوجه به تجارب کاربران و تا نزدیک 
شدن به نقطه و سرحد مطلوب کاربرپسندی، قطعاً 
نیازمند تغییر و تحول اســت و حتی مقتضی است 
قانون به منظور رفاه و راحتی کاربران و مشــتریان 
بانکی نیز همگام با عرف و به میزانی که در تضاد با 

روح قانون نباشد، تعدیل شود.

3 مشکل فعاالن اقتصادی با قانون جدید چک

 عدم امکان برگشت  زدن چک های ثبت نشده در صیاد

طــال پس از این کــه به بــاالی 1850 دالر صعود 
کــرد آماده افزایش قیمت بیشــتری می شــود اما 
تحلیلگران می گویند این سطح باید به طور قطعی 
شکسته شــود.به گزارش ایسنا، شتاب گرفتن رشد 
تورم در آمریکا که رکورد ســه دهه ای را شکســته 
است، ســرمایه گذاران را به سمت طال هدایت کرده 
و این فلز ارزشــمند هفته گذشته حدود سه درصد 
افزایش یافت.فرانک چالی، استراتژیســت ارشد بازار 
در شــرکت »آر جی او فیوچرز« چنین گفت: همه 
چیز مربوط به تورم اســت. بــازار در حال پذیرفتن 
این حقیقت اســت که تورم مدت طوالنی تری ادامه 
خواهد داشت. سالها زمان می برد تا مسائل زنجیره 
تامین مربوط به پاندمی، همه تدابیر محرک مالی و 
تقاضای قوی ترمیم شــود. همه چشمها به محدوده 
معامالتی 18۳5 تا 18۷5 دالر دوخته شــده است. 
حرکت پایین این ســطح نشــان دهنده پایان روند 
صعودی فعلی خواهد بود اما حرکت باالی این سطح 
ممکن است قیمت را تا مرز 2000 دالر پیش ببرد. 

آنچه برای اســتمرار روند صعودی اخیر مهم خواهد 
بود، حفظ ســطح قیمت 18۳5 دالر اســت. ما می 
خواهیم قیمتها را باالی این سطح نگه داریم. از یک 
سو شکسته شدن باالی سطح 18۷5 دالر باعث موج 
صعودی دومی به ســمت محدوده 1900 تا 1925 
دالر می شــود. تصور می کنم تا پایان سال قیمت 
2000 دالر را مشاهده کنیم.چالی توضیح داد خرید 
فنی به این شکل عمل می کند. اگر محدوده قیمت 
باالتری شکسته شــود افراد حس می کنند از روند 
صعودی جا مانده اند و خرید بیشتری اتفاق می افتد.

شون السک، یکی از مدیران شرکت والش تردینگ 
گفت: مسیر به سوی 1900 دالر اکنون بسیار روشن 
است. در پایین 1800 دالر فرصت خرید خوبی دیده 
می شود. چشــم انداز چند ماه نخست سال 2022 
خوب است. پیش بینی می کنیم طال در پایان سال 
روند صعودی پیدا کند که تا ژانویه و فوریه هم ادامه 
داشــته باشــد.بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی 
شرکت »تی دی ســکیوریتیز« گفت: این احتمال 

وجود دارد که طــال پیش از صعود در هفته جاری، 
اندکی نفس تازه کند. طال برای رســیدن به رکورد 
باالیی که در سال 2020 به ثبت رسانده بود باید به 
باالی 18۷5 دالر حرکت کند. ما حدود دو ماه پیش 
از این که بانک مرکزی آمریکا لحن موافق تری برای 
افزایش نرخهای بهره پیدا کند، زمان داریم. در این 
فاصله ممکن است قیمت طال در سطح قابل توجهی 
باشــد زیرا افراد بیشتری می گویند بانک مرکزی از 
تورم عقب افتاده است. ممکن است طال تالش کند 
در ابتدای ســال 2022 رکورد قیمــت همه زمانها 
را بشکند.بر اســاس گزارش کیتکونیوز، مهمترین 
آمارهای اقتصادی که هفته جاری منتشر می شوند 
شامل شاخص تولید ایمپایر استیت نیویورک در روز 
دوشــنبه، خرده فروشی و تولید صنعتی در روز سه 
شــنبه، شروع ســاخت خانه و مجوز ساخت در روز 
چهارشنبه و شمار متقاضیان بیمه بیکاری و شاخص 
تولید فدرال رزرو فیالدلفیا در روز پنج شنبه خواهند 

بود.

جرقه صعود طال به قیمت باالتر زده شد؟

            آگهی دعوت از بستانکاران
 شرکت آلیاژ صنعت )سهامی خاص(

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت شرکت 
آلیاژ صنعت )ســهامی خاص( در حال تصفیه به شماره ثبت 88706  
و شناســه ملی 10101330948 که آگهی انحالل آن در صفحه 12 
روزنامه رســمی کشــور به شــماره 16387 مورخ 1380/3/17 درج 
گردیده اســت دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل 
تصفیه شرکت واقع در تهران، خ زمرد، کوچه رامین، پالک 9 مراجعه 
نمایند. بدیهی اســت شــرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای 
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گزیده خبر

خطر ابتال به کرونا در میان افراد واکسینه 
شده  چقدر است؟

 یکــی از موارد مهــم در دوران کرونا این بوده که شــمار افرادی که با وجود 
واکسینه شدن دوباره به کرونا مبتال شده اند، قابل توجه است. این روزها بحث 
درباره کاهش اثربخشی واکسن ها مطرح بوده و این سوالی است که خطر ابتال 
به کرونا در میان افرادی که پیشــتر واکسن زده اند، تا چه میزان می باشد؟به 
گــزارش ایرنا به نقل از تارنمای دویچه ولــه، در روزهای اخیر در آلمان موارد 
جدیــد ابتال به ویروس کرونا به شــدت و میزان بی ســابقه ای افزایش یافته و 
تعــداد مبتالیان به بیماری کووید۱۹ طی یــک روز از ۵۰ هزار نفر هم فراتر 
رفته اســت.نکنه جالب این بوده که در میان موارد جدید ابتال شهروندانی نیز 
هستند که پیشتر برای پیشگیری از مبتال شدن به بیماری کووید-۱۹ به طور 
کامل واکسینه شدند.آمارهای انستیتو روبرت کخ نشان میدهد، بیشترین موارد 
جدید ابتال به کرونا و بستری شدن به خاطر آن در میان گروه سنی باالی ۶۰ 
سال مشاهده می شــود.در هفته میان روزهای چهارم تا دهم اکتبر از مجموع 
دو هزار و  ۵۳۵ مبتالی بســتری شده، هزار و ۳۸۸ نفر بیش از ۶۰ سال سن 
داشته اند. این رقم هفته گذشته و با افزایش موارد ابتال به  دو هزار و ۹۰۷ نفر 
از میان چهار هزار و ۴۰۷ مورد ابتال رسید.کارشناسان با استناد به آمار موجود 
بر این نظر هســتند که اکنون گذار دو گروه بیشتر به بخش مراقبت های ویژه 
می افتد؛ یکی جوانان واکسینه نشــده و دیگری افراد مسن با سیستم دفاعی 
تضعیف شده که هنوز دوز سوم واکسن را دریافت نکرده اند.با افزایش چشمگیر 
تعداد مبتالیان به کرونا در آلمان تعداد کسانی که با وجود واکسینه بودن مبتال 
شــده اند، نیز افزایش می یابد. از آغاز کارزار واکسیناســیون در آلمان تا کنون 
۱۵۷ هزار و ۱۸۸ مورد ابتال به کرونا در میان افراد واکســینه شده ثبت شده 
است.کریســتیانه فالک، مدیر انجمن ایمنولوژی در این زمینه گفت، با در نظر 
گرفتن واکسینه بودن ۵۶ میلیون نفر در آلمان موارد مبتال شدن افراد واکسینه 
شــده سه دهم درصد بیشتر نیست.وی افزود،  از میان تمام موارد این چنینی 
نیز تنها چهار درصد مبتالیان نیاز به بســتری شدن داشته اند و در بقیه موارد 
روند ابتال چنان خفیف بوده که فرد نیازی به اقامت در مراکز درمانی نداشته و 
این نشان دهنده میزان تاثیر واکسن است.در تمام داده های مراحل کارآزمایی 
بالینی که شــرکت های داروسازی برای دریافت مجوز به اداره های مربوط ارائه 
کرده اند، مواردی از ابتال به کرونا در میان افراد واکســینه شــده وجود دارد و 
میزان ایمنی ایجاد شده هیچ واکسنی ۱۰۰ درصد اعالم نشده است.این سوال 
نیز مطرح اســت که چرا اکنون موارد ابتال در میان افراد واکسینه شده بیشتر 
از قبل است؟کاترین اوبراین، رئیس بخش ایمن سازی و واکسیناسیون سازمان 
بهداشــت جهانی در این رابطه عنوان کرد، یکی از دالیل این روند عدم رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی است.

نیویورک تایمز نوشت
پنهان کاری آمریکا درباره کشته شدن ده ها 

غیرنظامی در ۲ حمله به سوریه
نیویــورک تایمز فاش کــرد در دو حمله هوایی ارتش آمریکا در ســال ۲۰۱۹ 
به ســوریه حدود ۶۴ زن و کودک کشــته شــدند که آمریکا از انتشار خبر آن 
خودداری کرد.به گزارش ایســنا، نیویورک تایمز گــزارش داد که ارتش آمریکا 
دو حمله هوایی را که در ســال ۲۰۱۹ به ســوریه انجام داد و حدود ۶۴ زن و 
کودک کشته شدند، پنهان کرده اســت.بر اساس این گزارش، دو حمله هوایی 
متوالی در نزدیکی روســتای الباغوز به دستور یگان عملیات ویژه مخفی آمریکا 
که وظیفه عملیات زمینی در ســوریه را بر عهده داشت، انجام شد.این روزنامه 
نوشت، فرماندهی مرکزی آمریکا که بر عملیات هوایی آمریکا در سوریه نظارت 
داشــت، برای اولین بار در روزهای اخیر به این دو حملــه اعتراف کرد و آن ها 
را »موجه« دانســت!فرماندهی مرکزی در بیانیه ای روز شــنبه، روایتی را که به 
روزنامه واشــنگتن پست درباره کشته شدن ۸۰ نفر از جمله ۱۶ داعشی و چهار 
غیرنظامی در این دو حمله گفته بود، تکرار و اعالم کرد که مشخص نیست ۶۰ 
نفــر دیگر غیرنظامی بودند یا نه و احتمــال دارد زنان و کودکان جزو عنصاصر 

داعش بوده باشند.

هایکو ماس:
 به مذاکره با طالبان برای خروج همکاران 

سابقمان ادامه می دهیم
وزیر امور خارجه آلمان گفته است، پس از سقوط کابل دو هزار نفر از همکاران 
سابق نهادهای آلمانی در افغانستان از طریق پاکستان خارج شدند. آلمان اعالم 
کرد مذاکره با حاکمان جدید افغانســتان برای خــروج هزاران نفر دیگر قطع 
نخواهد شد.به گزارش ایسنا، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه با 
روزنامه آلمانی »گنرال-آنتسایگر« اعالم کرد، دولت آلمان به مذاکره با طالبان 
در باره انتقال هزاران افغان به آلمان ادامه می دهد.ماس گفته اســت، آلمان با 
طالبان مذاکره می کند زیــرا هزاران افغان که اجازه اقامت در آلمان را دریافت 
کرده اند، در انتظار خروج از این کشــور هســتند.به گزارش دویچه وله از زمان 
ســقوط کابل و پایان ماموریت تخلیه هوایی، دولت آلمان با همکاری پاکستان 
بیش از دو هزار نفر از همکاران محلی ســابق نهادهای آلمانی در افغانستان و 
فعاالن حقوق بشــر را از طریق زمینی به پاکســتان و از آنجا به آلمان منتقل 
کرده اســت.وزیر امور خارجه آلمان در اواخر ماه اوت سال جاری به ازبکستان، 
تاجیکستان و پاکستان سفر کرد و از دولت های این سه کشور خواست، مرزهای 
خــود را برای خروج افغان ها باز کنند.به گفته ماس عبور از مرز این کشــورها، 
به ویژه در ازبکستان و تاجیکستان، هنوز در برخی موارد به سختی امکان پذیر 
اســت.او همچنین گفت، آلمان دوباره خــروج افغان ها را با هواپیماهای چارتر 
از افغانســتان آغاز کرده اســت.ماس تاکید کرد که آلمان با مقامات آمریکایی 
در ارتباط با خروج شــهروندان افغان در تماس است.فرودگاه کابل با مشکالت 

متعددی مواجه است.

نگرانی اروپا از چرخش آمریکا به سمت آسیا
اتحادیه اروپا با غیرقابل انکار خواندن تغییر سیاست آمریکا به سمت آسیا، آن را به دلیل موضع ضعیف تر واشنگتن در قبال اولویت 
های اروپا، نگران کننده توصیف کرد.به گزارش ایرنا، تارنمای پولیتیکو نوشت: اتحادیه اروپا همزمان با افزایش نفوذ چین، همکاری با 
کشورهای آسیای جنوبی غربی را در زمینه های امنیت دریایی و سایبری  در دستورکار دارد.این رسانه افزود انتظار می رود در سند 
سیاسی آینده این اتحادیه که در آن دستورکار امنیتی اروپا ترسیم می شود درباره اولویت های آمریکا در آسیا هشدار داده شود.سند 
راهبردی اتحادیه اروپا که نسخه ای از آن در اختیار تارنمای پولیتیکو قرار گرفته است نشان می دهد که این اتحادیه بین به رسمیت 
شناختن چین به عنوان نگرانی امنیتی و جلوگیری از روابط بیشتر با کشورهای منطقه اقیانوس آرام گیر کرده است.در پیش نویس 
این که ســند که از سوی ســرویس اقدام خارجی اروپا تهیه شده آمده است: آمریکا همچنان یک قدرت جهانی است که به صلح و 
ثبات و دموکراسی قاره ما در قرن گذشته کمک کرده و قوی ترین شریک اتحادیه اروپا محسوب می شود. اما تغییر رویکرد آمریکا به 
آسیا انکار شدنی نیست.  این سند می افزاید: دو قطبی گری فزاینده بین آمریکا و چین ساختار رقابت بین المللی را تقریبا در همه 
زمینه ها تشکیل می دهد.پولیتیکو افزود: این مساله احساس غریب ناخوشایندی به اروپایی ها می دهد چرا که کشورهای این قاره 
از مدتها قبل بر این باور بوده اند که چرخش آمریکا به سمت آسیا به عنوان موضوعی که باراک اوباما رییس جمهوری پیشین آمریکا 
یک دهه قبل مطرح کرد این مفهوم را در بردارد که واشنگتن موضع ضعیف تری در قبال اولویت های اروپا از جمله در قبال روسیه 
خواهد داشت.موضع جو بایدن رییس جمهوری آمریکا به عنوان متحدی قابل اعتماد زمانی مورد تردید قرار گرفت که آمریکا فرانسه 
را از امضای قرارداد چند میلیارد دالری در زمینه فروش زیردریایی به استرالیا در ماه سپتامبر)شهریور( محروم کرد.در سند سیاسی 
اتحادیه اروپا همچنین به شــدت درباره رفتارهای چین به ویژه در حیاط خلوت این اتحادیه ابراز نگرانی شــده است. در  این سند از 
اتحادیه اروپا خواسته می شود از هر فرصتی برای تعامل در فعالیت های آگاهی رسانی در کشورهای عضو آ سه آن استفاده کند. آسه 
آن متشکل از کشورهای جنوب شرق اسیا است که اکنون در حال مذاکره با پکن بر سر دریای چین جنوبی هستند که حضور نظامی 
پکن در آن افزایش یافته است.با این حال اتحادیه اروپا همچنان به رویکرد مذاکره و مشورت با چین به ویژه در ارتباط با حقوق دریایی 
و نظم بین المللی مبتنی بر مقررات ادامه می دهد.اما در سند اتحادیه اروپا جای تایوان خالی است. با توچه به تنش نظامی اخیر که 
گفته می شود پکن هواپیماهای جنگی را به اراضی تایوان اعزام کرده است در این سند اشاره به تایوان نشده است.آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد در صورتی که چین به دنبال تغییر وضعیت موجود در تایوان باشد بسیاری از کشورهای در 

منطقه و خارج از آن اقدام خواهند کرد.

تحویل پدافند موشکی اس-۴۰۰ به هند آغاز شد
 رئیس سازمان فدرال همکاری فنی-نظامی روسیه از آغاز تحویل مجموعه های پدافند موشکی اس-۴۰۰ به هند خبر داد.به گزارش ایرنا 
به نقل از خبرگزاری ریانوستی، دیمیتری شوگایف رئیس سازمان فدرال همکاری های فنی-نظامی روسیه روز یکشنبه پیش از آغاز بکار 
نمایشگاه هوایی دبی  گفت که تحویل اس-۴۰۰ به هند آغاز شده است و مطابق برنامه زمانی پیش می رود.وی افزود: تا پایان سال جاری 
میالدی یک گردان موشکی اس- ۴۰۰ به هند تحویل داده خواهد شد. روسیه در شهریور ماه گذشته اعالم کرد که روند تحویل سامانه 
دفاع هوایی اس- ۴۰۰ به هند تا پایان سال جاری میالدی انجام می شود. ویاچسالو دیزیرکالن معاون مدیر شرکت »آلماز- آنتی« سازنده 
مجموعه های پدافند موشکی و هوایی روسیه در این رابطه خاطر نشان کرد که تا پایان سال جاری میالدی تحویل سامانه دفاع موشکی 
اس ۴۰۰ به هند انجام می شود.این مسئول روس تصریح کرد: می توانم تایید کنم که تا پایان سال جاری میالدی ما روند انتقال سامانه 
اس ۴۰۰ را در راستای جدول زمانی و تعهدات از سوی طرف روسی آغاز می کنیم.در حال حاضر پرسنل نظامی هند در مسیر آموزش 

استفاده از این سامانه دفاع موشکی قرار دارند.

وزیر خارجه عربستان؛
دور پنجم مذاکرات با ایران به  زودی برگزار می  شود

وزیر خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد که به زودی دور پنجم مذاکرات با جمهوری اسالمی ایران آغاز 
شود.به گزارش تسنیم، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی 
فرانس ۲۴ اعالم کرد هر چهار دور مذاکرات انجام گرفته با ایران اکتشافی بوده و مذاکرات بنیادین صورت 
نگرفته است.وی در ادامه تاکید کرد ما نقطه نظرات جدی در رابطه با مذاکرات انجام گرفته در رابطه با 
پرونده هســته ای ایران داریم.وزیر خارجه عربستان در رابطه با بحران آفرینی کشورش با لبنان هم ادعا 
کرد: فســاد سیاسی و اقتصادی در لبنان گسترده است.بن فرحان حزب اهلل را به کارشکنی در تحقیقات 
انجام گرفته در خصوص انفجار بندر بیروت متهم کرد و از سیاستمداران لبنانی خواست تا اقدامات الزم 

را برای پایان دادن به قدرت حزب اهلل به کار ببندند.

پس از ســازش میان دو کشــور عرب حاشیه خلیج 
فارس یعنی امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی در 
۲۵ شهریور سال ۱۳۹۹، شرایط و اوضاع خاورمیانه 
تغییرات زیادی به خود دیده و به اعتقاد کارشناسان 
و تحلیلگران مســایل منطقه، غرب آسیا در آینده نه 
چندان دور شــاهد تحوالت جدیدی نیز خواهد بود.  
البته تحوالت بیش از یکسال گذشته در منطقه فقط 
قســمتی از تحوالت غرب آسیا می باشد که توسط 
غــرب و در راس آن، آمریکا رقــم خورد؛ مهم ترین 
حادثه ای که در دو سال گذشته رخ داد و تاثیر خود 
را در منطقه و حتی جهان گذاشت، مربوط به اقدام 
تروریســتی و با برنامه آمریکا در به شهادت رساندن 
سردار سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« فرمانده سابق 
نیروی قدس سپاه و »ابومهدی المهندس« جانشین 
فرمانده ســازمان »الحشد الشعبی« )بسیج مردمی( 
عــراق در تاریخ ۱۳ دی مــاه ۱۳۹۸ بود؛ حادثه ای 
تروریســتی که پس از آن برنامــه جدید آمریکا در 
تامین امنیت رژیم صهیونیستی رقم خورد.با شهادت 
سپهبد ســلیمانی و المهندس در اقدامی تروریستی 
نیروهای آمریکایی در کنار فــرودگاه بغداد، منطقه 
غرب آســیا دچار خالء عظیمی شــد و بــه یکباره 
دو کشــور عراق و ســوریه به هم ریختند و در ادامه 
جنگ سوریه با ورود نیروها و تجهیزات جدید آمریکا 
و ترکیه به شمال این کشــور شرایط جدیدی بروز 
کــرده اســت.اما از طرف دیگر تحــول جدیدی در 
منطقه روی داده که به سفر سه شنبه گذشته وزیر 
خارجه امارات به ســوریه پس از ۱۰ ســال و دیدار 
وی با »بشار اسد« رییس جمهوری این کشور مربوط 
می شــود.»عبداهلل بن زاید آل نهیان« وزیر خارجه 
امارات عصر ســه شــنبه در راس هیاتی در سفر به 
دمشــق با بشار اسد رییس جمهوری سوریه دیدار و 
در این نشست پس از مذاکرات مورد نظر، دعوتنامه 
»محمد بن زاید آل نهیان« ولیعهد ابوظبی از اســد 
برای ســفر به امارات تقدیم وی شد.عبداهلل بن زاید 
که از ســوی رژیــم امارات امضا کننــده توافق نامه 
سازش با رژیم صهیونیستی در ۲۵ شهریور ماه سال 
گذشته )۱۳۹۹( با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
ســابق این رژیم بود را »خلیفه شاهین« وزیر مشاور 
در امور خارجه امــارات همراهی می کرد.این هیات 
اماراتی اولین هیات عالی رتبه دیپلماتیک این کشور 
اســت که پس از بیش از ۱۰ ســال یعنی در دوران 
بحران ســوریه به دمشق ســفر کرد و طی آن چند 
توافقنامه از جمله ایجــاد یک نیروگاه تولید برق در 
سوریه از سوی شرکت های اماراتی میان دو طرف به 
امضا رســید.در نشست بن زاید با بشار اسد وضعیت 
کشورهای عربی و منطقه ای و سوریه بررسی و توافق 
شــد که رایزنی ها و هماهنگی ها در مورد مســائل و 
چالش های مختلف پیش روی کشورهای عربی ادامه 
یابد تا به خواســته های مردم این منطقه و اراده آنها 
به دور از هرگونه دخالت خارجی دســت یابد.پیش 
از سفر بن زاید به دمشــق، برخی کشورهای عربی 
همچون مصر، اردن و الجزایر هم در روزها و ماه های 

اخیر درخصوص بازگشــت سوریه به اتحادیه عرب و 
عادی ســازی روابط با دمشــق اظهار نظر کرده و در 
این مســیر اقداماتی نیز صــورت دادند.به دنبال این 
رایزنی ها روزنامه »الشــرق االوســط« مدعی وجود 
یک ســند محرمانه شده که در آن آمده است، هدف 
نهایی »عادی ســازی روابط عربی« با دمشق »خروج 
تمام نیروهای بیگانه و جنگجویان خارجی از سوریه 
اســت که پس از سال ۲۰۱۱ وارد این کشور شدند«، 
از جمله این بندها بر »خروج آمریکا و ائتالف از شمال 
شرق سوریه و )برچیده شــدن( پایگاه آمریکایی ها 
در التنــف« در نزدیکی مرزهای اردن و عراق، پس از 
انجام یک سری گام ها بر اساس رویکرد »گام به گام«، 
از جمله آغاز »محدود کــردن نفوذ ایران در مناطق 
خاصی از ســوریه« و به رسمیت شــناختن »منافع 
مشروع روســیه« تأکید شــده  است.الشرق االوسط 
همچنین مدعی شــده که این سند مبنای اقدامات 
کشــورهای عربی در قبال دمشق است؛ این اقدامات 
شامل دیدار »فیصل مقداد« وزیر امور خارجه سوریه 
با ۹ وزیر کشــورهای عربی در نیویورک، دیدارهای 
رســمی مقامات اردن و سوریه و تماس بین رهبران 
عرب و رئیس  جمهوری بشــار اســد )با وزیر خارجه 
امارات( بود.در گزارش الشــرق االوسط ادعا شده که 
عادی سازی روابط )میان سوریه و کشورهای عربی( 
شامل »بســته های تشــویقی« برای دمشق، مانند 
عبور »خط لوله گاز عربی« از مصر و اردن )از مســیر 
سوریه( به لبنان، ایجاد نیروگاه برق در سوریه توسط 
امارات و عدم مخالفت واشــنگتن بــا این اقدامات و 
ارائه معافیت از تحریم های »قانون سزار« است.طرف 
اردنی این طرح را ماه ها پیش آماده کرده بود و »ملک 
عبداهلل« دوم شاه اردن، این موضوع را با »جو بایدن« 
رئیس جمهوری آمریکا در واشــنگتن در ماه ژوئیه و 
»والدیمیر پوتین« رئیس  جمهوری روسیه در ماه اوت 
و با سران عرب و خارجی مورد بحث قرار داده است.

کارشناسان مسایل منطقه معتقدند که پس از توافق 
سازش میان بحرین و امارات با رژیم صهیونیستی در 
۲۵ شهریور ماه سال گذشته )۱۳۹۹(، امارات عمال به 
دالل رابطه میان کشــورهای عربی و تل آویو تبدیل 
شده است که هدف از آن تامین امنیت رژیم اشغالگر 
قدس با حل شــدن اختالفات میان کشورهای عربی 
بــا تل آویو و همچنین دســتیابی امارات به هژمونی 
عربی )قدرت برتر( می باشــد، اقدامی که در رقابت 
با عربســتان و قطر صورت می گیرد، چرا که ریاض 
و دوحه نیز در ســال های اخیر سعی کرده اند تا به 
این رویا دست پیدا کنند.ناظران سیاسی معتقدند که 
یکی از اهداف سران ابوظبی برای دستیابی به رویای 
هژمونی عربی، ســازش با رژیم صهیونیستی بوده که 
سال گذشته انجام شده و ســران امارات برای ادامه 
مســیر نیاز دارند تا با کشــورهای عربی دیگر رابطه 
خوبی برقرار کنند تا مورد قبول واقع شوند.تحلیلگران 
مســایل منطقه می گویند که یکــی دیگر از اهداف 
ابوظبی از نزدیکی به ســوریه، خدشه وارد کردن در 
توافق راهبردی میان تهران – دمشــق می باشد تا از 

این طریق مشــاوران ایرانی از ســوریه خارج شوند و 
خواسته صهیونیست ها در این باره عملی شود، ولی 
مطمئنا ســران دمشق به خوبی می دانند که حضور 
مستشاران ایرانی و نیروهای همپیمان در سوریه در 
طول جنگ بیش از ۱۰ ساله این کشور، چه مزایایی 
برای ســوریه و مردم آن داشته است.البته این برای 
اولین بار نیست که دشــمنان مردم سوریه اقدام به 
ایجاد شــایعه درخصوص لزوم خروج مشاوران ایرانی 
از سوریه در راستای تامین امنیت رژیم صهیونیستی 
کرده اند، ولی این بار این توطئه با ترفند بازگشــت 
سوریه به اتحادیه عرب و رفع تعارضات با کشورهای 
عربی و توســط امارات صورت گرفته که بعید است 
دمشــق به آن تن دهد، چرا که سوری ها نتیجه این 
اقدام را به خوبی می دانند و دوست و دشمن خود را 
به خوبی شناخته اند.نکته مهمی که در این جا وجود 
دارد این است که در طرح اردن که در الشرق االوسط 
مطرح شده )مبنی بر وجود یک سند محرمانه(، هدف 
نهایی »عادی ســازی روابط عربی« با دمشق »خروج 
تمام نیروهای بیگانه و جنگجویان خارجی از سوریه 
است که پس از سال ۲۰۱۱ وارد این کشور شده اند«، 
قید شده و این در حالی است که هم اکنون سه گونه 
نیرو در ســوریه وجود دارد، نیروهای ارتش سوریه و 
دفاع وطنی این کشور، مستشاران ایرانی و نیروهای 
جبهه مقاومت اسالمی به همراه نیروهای روسیه که 
با درخواست رسمی دمشــق وارد سوریه شده اند و 
در مقابل تروریســت هایی که از حدود یکصد کشور 
جهان به همراه نیروهای ترکیه و نظامیان و یا همان 
تروریســت های آمریکایی که به طور غیرقانونی در 
ســوریه حضور دارند. بنابر اطالعات موجود نیروهای 
ترکیه و آمریکا در ماههای اخیر تجهیزات و نیروهای 
زیادی به طور غیرقانونی به سوریه منتقل کرده اند و 
آمریکا چندین پایگاه و ترکیه نیز بیش از ۴۰ پایگاه 
در ســوریه ایجاد کرده اند و از قرار معلوم ترکیه به 
هیچ عنوان قصد خروج از شــمال سوریه را ندارد و 
به دنبال جدا کردن بخش هایی از شمال این کشور 
از جمله استان ادلب و بخش هایی از استان حلب به 
بهانه مبارزه با کردها ســوری می باشد و آمریکایی 
هــا نیز که بوجود آورنده و تجهیز کننده اصلی گروه 
تروریســتی »داعش« در سوریه و عراق هستند، هم 
همانگونه که وزارت خارجه این کشور دیروز )شنبه( 
برای چندمین بار اعالم کرد، به هیچ وجه قصد خروج 
نیروهای خود را از ســوریه ندارد و دلیل این اقدام را 
مبارزه با داعش اعالم کرده است که البته باید گفت 
حمایت از داعش.شــواهد موجود نشان می دهد که 
بــا خروج و یا بهتر بگوییم فرار نیروهای آمریکایی از 
افغانستان پس از اشــغال بیست ساله این کشور در 
نهم شهریور ماه سال جاری )۱۴۰۰(، یانکی ها تمرکز 
خود را بیشــتر بر دو کشور سوریه و عراق از یک سو 
و هم چنین مســاله تایوان که با چین درگیر است، 
گذاشــته اند تا از این طریق شــاید بتوانند با کسب 
پیــروزی در یکی از جبهه ها، آبروی از دســت رفته 

خود را تا حدی جبران کنند.

در منطقه غرب آسیا چه خبر است؟
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محققان آزمایشگاه نورواپیژنتیک بیمارستان عمومی ماساچوست در 
مطالعه اخیرشان که با کمک »غزاله صدری وکیلی« محقق ایرانی 
انجام شد، اظهار کردند مسدود کردن عالئم بیماری آلزایمر می تواند 
به بهبود حال بیماران مبتال به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک 
کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، پروتئین تاو)پروتئین 
مرتبط با ریزلوله ها یــا میکروتوبول( از عالئم اصلی بیماری آلزایمر 
به شــمار می رود. این پروتئین رشته های نامحلولی را که به صورت 
توده های نوروفیبریالر تجمع می یابند، تشکیل می دهد. حال نتایج 
مطالعه جدید محققان نشان می دهد که مسدود کردن پروتئین تاو 
می تواند به بیماران مبتال به بیماری اســکلروز جانبی آمیوتروفیک 

کمک کند.

محققان دانشگاه »لوند« سوئد در مطالعه اخیرشان ادعا کرده اند یک 
آزمایش خون ساده می تواند تقریبا ۲۰ سال زودتر بیمارانی را که در 
معرض خطر ابتال به دیابت نوع ۲ هستند شناسایی کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از دیلی میل، نتایج مطالعه اخیر محققان سوئدی 
نشــان می دهد که یک آزمایش خون ممکن است بتواند افرادی را 
که در معرض خطر ابتال به دیابت نوع ۲ هســتند را دو دهه زودتر 
شناسایی کند.دانشمندان سوئدی طی این مطالعه دریافتند افرادی 
که سطوح باالیی از پروتئینی به نام فولیستاتین)Follistatin( را دارند 
در مقایسه با دیگر افراد، دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به این 
بیماری که به »قاتل خاموش« معروف است، قرار دارند.این یافته ها 

می تواند به تشخیص زودتر این بیماری کمک کند.

محققــان آمریکایی در مطالعه اخیرشــان از تاثیر مصرف نمک بر 
جریان خون مغز خبر داده اند و اظهار کرده اند فعال شــدن نورون ها 
در هیپوتاالموس باعث کاهش جریان خون می شود.به گزارش ایسنا 
و به نقل از تی ای، محققان »دانشگاه جورجیا« در مطالعه اخیرشان 
چگونگی تاثیر مصرف نمک بر ســالمت مغز و ارتباط بین فعالیت 
نورون هــا و جریان خون در عمق مغز را مورد بررســی قرار داده  و 
مشــخص کرده اند.به گفته محققان فعال شدن نورون ها به افزایش 
سریع جریان خون در آن ناحیه از مغز منجر می شود. این رابطه که 
با نام »جفت عصبی عروقی«)neurovascular coupling( یا »هایپرمی 
عملکردی«)functional hyperemia( شناخته می شود، با گشاد شدن 

رگ های خونی مغز که »سرخرگچه« نام دارند، رخ می دهد.

بهبود حال بیماران مبتال به 
اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

20 سال زودتر از ابتال به دیابت 
نوع 2 باخبر شوید

 تاثیر مصرف نمک بر جریان
 خون در مغز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مجسمه گوزن در کنار دریاچه فاسکالی در اسکاتلند/ رویترز

برابوس 800، یک مرسدس-مایباخ GLS 600 قلدر و عضالنی!
مرسدس-مایباخ 4MATIC 6۰۰ GLS تعریف جدیدی از شاسی بلندهای لوکس بوده و به همین خاطر ارائه محصولی لوکس تر و اسپورت 
تر از ســاخته جدید مرسدس یک چالش سنگین برای مهندسان، تکنسین ها و طراحان برابوس بوده است.پیشرانه ۸ سیلندر 4 لیتری 
توئین توربوی این خودرو به کیت PowerXtra B4۰S-۸۰۰ برابوس مجهز شــده و ماحصل آن قدرت ۸۰۰ اســب بخاری و گشتاور ۹۵۰ 
نیوتون متری است که شاسی بلند لوکس مایباخ را در عرض 4.۵ ثانیه از سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رسانده و دست یابی 
به حداکثر سرعت محدود شده ۳۰۰ کیلومتر در ساعت را میسر می سازد.ظاهر برابوس ۸۰۰ درست به اندازه عملکرد آن مخوف است. 
رنگ خاکستری دارک شادو جایگزین کروم های درخشان مدل تولیدی شده و به این موارد باید رینگ های مونوبالک M پالتینیم ادیشن 
برابوس با ابعاد ۲4 اینچی را نیز اضافه کرد.طراحان این تیونر مشهور از قطعات فیبر کربنی با عملکرد آئرودینامیکی نیز استفاده کرده 
و عالوه بر بهبود راندمان آن بر طراحی نیز تأثیر مثبتی گذاشته اند.برابوس از بهترین و مرغوب ترین نوع چرم برای کابین استفاده کرده 
است.شــایان ذکر است نسخه استاندارد 4MATIC 6۰۰ GLS قدرت ۵۵۷ اسب بخاری و گشتاور ۷۳۰ نیوتون متری دارد که بهبودهای 

برابوس منجر به افزایش ۲4۳ اسبی قدرت و ۲۲۰ نیوتون متری گشتاور شده است.

کافو: نیمار بهتر از مسی و رونالدو است
ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل براین باور است که نیمار بهتر از مسی و کریستیانو رونالدو است.به گزارش ایسنا و به نقل از 
از مارکا، تیم ملی فوتبال برزیل با درخشش نیمار توانست جواز صعود به جام جهانی را به دست آورد.نیمار در بین مردم برزیل 
و چهره های سرشــناس فوتبالی این کشــور از محبوبیت بسیار باالیی برخوردار است تاجایی که بعد از پله این بار نوبت به کافو 
رسید تا این بازیکن را بهتر از مسی بداند.کافو گفت: به نظرم نیمار از نظر فنی بهتر از مسی و کریستیانو رونالدو است اما او باید 
مســئولیت یک کاپیتان را در تیم ملی به خوبی ایفا کند.ستاره سابق خط دفاعی برزیل ادامه داد: نیمار باید ۱۰۰ درصد تمرکز 
خود را روی فوتبال گذارد. من بهتر از نیمار نیستم اما در جناح راست بهتر از همه بازیکنان هم دوره خود بودم چرا که تنها روی 
فوتبال تمرکز داشتم. نیمار باید یک کاپیتان واقعی شود.او درباره رئال مادرید گفت: من در سال ۱۹۹۲ فرصت حضور در رئال را 
به دست آوردم. باشگاه رئال مادرید من را می خواست و با سران سائوپائولو وارد مذاکره شد اما باشگاه اجازه جدایی را به من نداد.

عاشق از دام جستهٔ توزود شود باز بستهٔ تو عارض چون الهل دستهٔ تورونق گل می ربد همیشه
قند ربزید ز پستهٔ توآن شکرینی، هک وقت بوهس طرهٔ رد هم شکستهٔ تورحم، هک رب هم شکست ما را

رشتهٔ عهد گسستهٔ تووقت نیامد هک باز بندی؟ عید من آن دم بود هک بینم
ماه جمال خجستهٔ تو

پیشنهاد

چهره روز

کتاب ابیگیل
کتــاب ابیگیل چهارمین رمانی اســت که از نویســنده 
مجارستانی، ماگدا ســابو، در سایت معرفی و نقد کتاب 
کافه بوک معرفی می کنیم. کتابی که در آن نویسنده بار 
دیگر از جنــگ و پیامدهای آن صحبت می کند. به نظر 
می رســد جنگ موضوعی است نویسنده قرار است برای 
همیشه از آن صحبت کند. اما نکته مهم اینجاست که او 
بدون توصیف کشت و کشتار، بر نقش آن روی سرنوشت 
انسان ها تاکید می کند، در واقع جنگ روح داستان های 
این نویسنده مجارستانی است. ابیگیل در سال ۱۹۷۰ در 
مجارســتان منتشر شد و سابو را به نویسنده ای محبوب 
در میان هم وطنانش تبدیل کرد. در مجارســتان این اثر 
ابتدا الهام بخش مجموعۀ تلویزیونی پرطرفداری شــد و 
بعدها به اجرای موزیکال ماندگاری نیز بدل شد. و بسیار بیش تر از رمان »در« نام سابو را بر سر زبان ها 
انداخت. در این کتاب نثر صریح و گفت و گویی سابو جای خود را به روایتی غیرمستقیم می دهد که در 
هر صفحه اش برای قهرمان داســتان چرخشــی احساسی به بار می آورد. در قسمتی از متن پشت جلد 
کتاب، تعریف مختصری از آنا ماندو درباره کتاب ابیگیل آمده است:»روایتی پرتنش و عمیق که تصویری 
استادانه از سادگی و خامی جوانی ترسیم می کند، سادگی ای که هر آن بیم از دست رفتنش می رود… 
ســابوی تردســت، در یک آن، زمان و تاریخ و حماقت بشری، همه را از چشمان معصوم کودکی بر ما 
آشکار می کند.«ماگدا سابو در کتاب هایش به وضعیت کشورش )مجارستان( در طول سال های منتهی به 
جنگ و پس از آن پرداخته است. کشوری که زمانی از قدرت های اروپا به شمار می رفت. کتاب ابیگیل، 
کتاب خیابان کاتالین و کتاب در، دربرگیرنده ســال های جنگ جهانی اول تا سال های هولناک بعد از 
قیام ضدشوروی سال ۱۹۵6 را شامل می شود. از این نظر، سه رمان فوق یک سه گانه را تشکیل می دهد.

جرج الیوت
جرج الیوت )به انگلیسی: George Eliot( )نام واقعی: ماری 
آن، ماریــان، کراس و ِن اوانــز( )زاده ۲۲ نوامبر ۱۸۱۹ 
در چیلور کتون در وارویکشــایر انگلستان - درگذشته 
۲۲ دســامبر ۱۸۸۰ در لنــدن( رمان نویس انگلیســی 
دوران ویکتوریا و ایجاد کنندهٔ روش آنالیز روانشناســی 
شــخصیت های رمان ها مدرن اســت.آثار معروف او ادام 
بید )۱۸۵۹(، آســیاب کنار فلوس )۱۸6۰(، ســایالس 
مارنــر )۱۸6۱(، میدل مارچ )۱۸۷۱–۷۲( و دانیل دروندا 
)۱۸۷6( می باشــند. ماری آن ایوانس نام مستعار مردانهٔ 
جورج الیــوت را برای خود انتخاب کرد تا اطمینان یابد 
آثارش مورد توجه جدی مخاطبان قرار می گیرند. اگرچه 
نویســندگان زن در آن زمان آزادانه نام اصلی شان را در 
آثار خود می نوشتند؛ اما او می خواست تا تنها یک نویسندهٔ داستان های عاشقانه نباشد.وی از پدری نجار 
و بنا متولد شــد. وی فرزند سوم خانواده بود. اولین اثر ادبی مهم او در سن 4۳ سالگی )۱۸6۲( منتشر 
شد، که ترجمهٔ »زندگی مسیح«، اثر »دیوید استرائوس« بود. او یکی از برجسته ترین نویسندگان عصر 
ویکتوریا است و آثارش که داستان آن ها بیش تر در انگلستان به وقوع می پیوندند، به خاطر دیدگاه های 
رئالیســم و روان شناختی شهرت دارند.در ســال ۱۸64 »آموس بورتون«، اولین قسمت از داستان های 
»صحنه های زندگی روحانی«، را در مجلهٔ »بلک وود« منتشــر کرد. اولین رمان کاملش در سال ۱۸۵۹ 
به نام »آدام بید« به چاپ رســید، که مورد اســتقبال فراوان و البته کنجکاوی مردم قرار گرفت.بعد از 
موفقیت رمان »آدام بید« تا ۱۵ ســال بعد از آن به نوشتن رمان های محبوب ادامه داد. در همان سال 
رمان »آسیاب رودخانهٔ فالس« را نوشت و آن را به همسرش »جورج هنری لیوس« تقدیم کرد. آخرین 

رمان جورج الیوت در سال ۱۸۷۳ به نام »دانیل دروندا« منتشر شد.

فرهنگ

سینمای افغانستان برای سومین سال پیاپی نماینده ای 
در شــاخه بهترین فیلم بین الملی جوایز اسکار نخواهد 
شــد.به گزارش ایسنا، تحوالت سیاســی چند ماه اخیر 
در افغانستان و به قدرت رســیدن طالبان و همزمان با 
آن عدم فعالیت موسســه ملی فیلم افغانســتان )افغان 
فیلم( و خروج صحرا کریمی سینماگر افغانی-ایرانی این 
موسســه از این کشور،  موجب شد افغانستان امسال هم 
نتوانــد فیلمی را به عنوان نماینده رســمی خود در نود 
و چهارمین دوره جوایز ســینمایی اســکار داشته باشد. 
سینمای افغانستان سال گذشته نیز نماینده ای در جوایز 
اســکار نداشــت اما در نود و دومین دوره جوایز اسکار، 
فیلم »حوا، مریم، عایشــه« را به آکادمی معرفی کرد اما 
این فیلم در نهایت واجد شرایط رقابت در این جوایز شناخته نشد و علت آن نیز ابهام درباره مشورعیت 
کمیته ای اعالم شد که این فیلم را انتخاب کرده بود. آخرین حضور رسمی افغانستان در جوایز اسکار به 
سال ۲۰۱۹ باز می گردد که فیلم »رونا، مادر عظیم« ساخته جمشید محمودی نماینده این کشور برای 
کسب جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سال بود اما در نهایت نوانست به جمع نامزدهای نهایی 
این شاخه راه یابد. افغانستان نخستین حضور خود در جوایز اسکار را در سال ۲۰۰۲ با فیلم »رقصنده 
آتش« ســاخته جواد واصل تجربه کرد و پس از آن تاکنون ۱۳ بار دیگر نیز فیلم برگزیده خود را برای 
رقابت در جوایز اســکار معرفی کرد اما تاکنون موفق به راهیابی به جمع نامزدهای اولیه و نهایی شاخه 
بهترین بین المللی نشده است. امسال فیلم »وق جیغ انارها« ساخته گراناز موسوی و محصول مشترک 

افغاستان و استرالیا که به زبان فارسی و پشتو ساخته شده است.

سومین غیبت پیاپی سینمای افغانستان 
در اسکار
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