
آژانس: 
ایران ذخیره اورانیوم غنی شده خود 

را افزایش داده است
آژانس بین المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود درباره 
فعالیت های هسته ای کشورمان اعالم کرد که ایران ذخیره اورانیوم 
غنی شده خود در سطوح باال را افزایش داده است.به گزارش ایسنا 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در جدیدترین گزارش فصلی خود به اعضای شورای حکام با بیان 
اینکه ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خود با خلوص باال را افزایش 
داده است، اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران دارای ذخیره ای 
در حدود ١٧.٧ کیلوگرم اورانیوم غنی شــده تا سطح ٦٠ درصد 
خلوص شکافت پذیر است که این میزان از ماه اوت تاکنون هشت 
درصد افرایش داشــته اســت.همچنین بنابر گزارش خبرگزاری 
رویترز، دیده بان هســته ای سازمان ملل در این گزارش با تکرار 
اتهامات خود علیه ایران، مدعی شده است که تهران همچنان به 
نقض یک سری از محدودیت های تعیین شده در توافق هسته ای، 
ازجمله سطح غنی سازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنی شده خود 
ادامه می دهد.آژانس انرژی اتمی در ادامه آورده است که دسترسی 
بازرسان هسته ای به تاسیسات مورد درخواست در ایران همچنان 
با محدودیت مواجه اســت و به عالوه ادعا کرده است که آژانس 
قــادر به نصب دوربین های جایگزین در بخش کارگاهی ســایت 
»تِســا« کرج نیســت.عالوه براین، در گزارش جدید آژانس بین 
المللی انرژی اتمی ادعا شــده است که بازرسان آژانس همچنان 
در معرض بازرسی های فیزیکی شدید توسط مقامات امنیتی در 

تاسیسات هسته ای ایران قرار دارند

شناسایی ٦۲۵١ مبتالی جدید کرونا در کشور 
فوت ۱۲۵ بیمار دیگر

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ٦ هزار و 
۲۵١ بیمار جدید مبتال به کووید١۹ در کشور شناسایی شده و ١۲۵ 
بیمار کووید١۹ نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، بنابر 
اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، تا دیروز 
۲٦ آبان ١۴٠٠ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ٦ هزار و 
۲۵١ بیمار جدید مبتال به کووید١۹ در کشور شناسایی شد که ۹٧٦ 
نفر از آنها بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید١۹ در کشور به ٦ 
میلیون و ۵٧ هزار و ۸۹۳ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت 
گذشــته، ١۲۵ بیمار کووید١۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ١۲۸ هزار و ۵۳١ نفر رسید.خوشبختانه 
تــا کنون ۵ میلیون و ٧۳۴ هــزار و ١۸١ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۴٦۳ نفر از بیماران 
مبتال به کووید١۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 
مراقبــت قرار دارند.تا کنون ۳٧ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵٦١ آزمایش 
تشخیص کووید١۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۲٦ شهر 
کشــور در وضعیت قرمز، ۸٧ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۲ شهر در 
وضعیت زرد و ١١۳ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.بنابر اعالم وزارت 
بهداشــت، در شبانه روز گذشته نیز ۵۴٦ هزار و ٦۵۲ ُدز واکسن 
کرونا در کشــور تزریق شده است.بنابر اعالم مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۵٦ میلیون و ١۳۵ هزار 
و ۵۲۴ نفــر ُدز اول، ۴۳ میلیــون و ۳۹٦ هزار و ۲۹٦ نفر ُدز دوم 
و ٦۴۳ هزار و ١٧ نفر، ُدز ســوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

بر این اســاس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ١٠٠ 
میلیون و ١٧۴ هزار و ۸۳٧ ُدز رسید.
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 رییس جمهوری ماموریت مهم دولت را اداره کشــور، ناامید کردن دشــمن و رونق بخشیدن به سفره های مردم عنوان کرد و گفت: راهبرد دولت سیزدهم، 
خدمت به مردم و اجرای مأموریتی بزرگتر به نام اجرای عدالت است و اگر عدالت مخدوش شود همه باید حساس شویم.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، در جلسه دیروز هیات دولت، استاندار هرمزگان گزارشی از وضع زلزله زدگان و امدادرسانی بیان کرد.آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در این 
جلسه با تقدیر از معاون اول رییس جمهوری، استاندار هرمزگان و سایر مسئوالن و دستگاه ها برای رسیدگی سریع به زلزله زدگان هرمزگان، گفت: بازسازی 

منازل بخش روستایی و شهری آسیب دیده از زلزله با سرعت دنبال شود.رییسی جمهوری....

www.sobh-eqtesad.ir

رییس جمهوری:
مأموریت مهم دولت، اجرای عدالت و رونق بخشیدن به سفره های مردم است
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جزییات تخصیص سهمیه بنزین 
جبرانی اعالم شد

پس از وقوع اختالل در ســامانه های هوشمند سوخت، وزیر نفت 
وعده تخصیص بنزین جبرانی در انتهای آبان ماه را اعالم کرد و در 
نهایت در جلســه دیروز هیئت وزیران، اعضای دولت با اعطای این 
سهمیه به دارندگان کارت سوخت موافقت کردند.به گزارش ایسنا، 
پس از هشت روز از وقوع اختالل در سامانه های هوشمند سوخت 
عرضه سوخت در کشور به روال عادی برگشت و تمام ۴٠٦٠ جایگاه 
کشور امکان عرضه بنزین یارانه ای و آزاد را پیدا کردند.در آن زمان 
برای جبران هزینه وارده در دوره عدم دسترسی به سامانه هوشمند 
سوخت قرار شد تا سهمیه اضافه به کارت های سوخت واریز شود، 
در نهایت دیروز،  هیئت وزیران وزارت نفت را موظف کرد از طریق 
شــرکت تابعه ذیربط، سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر ١۵ 
هزار ریال را به سهمیه ماهانه خودروها در آذر ماه ١۴٠٠ صرفاً برای 
یک بار اضافه کند.طبق اعالم پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، 
ســهمیه جبرانی برای انواع خودروها با کاربری های مختلف بدین 
ترتیب مشــخص شده که  ١٠ لیتر بنزین برای خودروهای سواری 
شخصی و مدل باال، سواری و مدل باال جانبازان و معلولین،  مسافربر 
شــخصی، آموزشگاه های رانندگی، آژانس و دستگاه های عمومی، 
وانت کم مصرف، وانت پرمصرف )دوگانه ســوز و LPG( و کامیون 

)دوگانه سوز و LPG(،   ۵ لیتر برای موتورسیکلت اختصاص یابد.
همچنین ۲٠ لیتر بنزین برای خودروهای سواری عمومی )دوگانه 
ســوز و LPG(، تاکسی و تاکســی ون )دوگانه سوز و LPG(، خطی 
بین شهری )دوگانه سوز و LPG(، وانت پرمصرف و کامیون )بنزین 
ســوز(،  ۳٠ لیتر بنزین برای خوردوهای ســواری عمومی )بنزین 
ســوز(، تاکسی )بنزین ســوز(، خطی بین شــهری )بنزین سوز(، 
آمبوالنس )بنزین ســوز، دوگانه ســوز و LPG( و  ۴٠ لیتر بنزین 
برای اتوبوس، تاکسی ون )بنزین سوز( و مینی بوس )بنزین سوز( 

اختصاص یافته است.

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: مهاجرفرســتی و اینکــه عناصری در بعضی 
دانشگاه ها، جوان نخبه را از آینده مأیوس، و او را به ترک میهن تشویق می کنند، صریحاً 
خیانت به کشور و دشمنی با آن است و دوستی با آن جوان هم نیست.به گزارش فارس، 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، 
نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و با تأکید بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای 
یافتن راه حل های علمی مشکالت مختلف افزودند: ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران، می 
تواند زمینه ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، 
ایجاد تمدن نوین اسالمی و تحقق آینده درخشان کشور باشد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تشکر از مطالب مفیدی که نخبگان در این دیدار بیان کردند، نخبگی را موهبت و نعمتی 
الهی خواندند و افزودند: استعداد و ظرفیت ذهنی تنها شروط تحقق نخبگی نیست بلکه 
باید با شکرگزاری و قدرشناسی این نعمت، و با کار و تالش و همت و مجاهدت، استعداد 
و ظرفیت را به نخبگی تبدیل کرد.رهبر انقالب در همین زمینه افزودند: البته قدرشناسی 
و شــکر عملی نعمت نخبگی جوان، وظیفه پدر و مادر، معلم و اســتاد و دســتگاههای 
حاکمیتی نیز هست.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: ملت ایران، ملتی بالقوه 
نخبه اســت و به همین علت از دیر باز هدف جنگ نرم تحقیرکننده اســتعمارگران قرار 
داشــته تا استعدادها و توانایی های خود را فراموش کند و حتی منکر شود و دروغ بزرگ 
»ما نمی توانیم« را بپذیرد.ایشان با اشاره به خاطرات جواهر لعل نهرو از هند درباره تالش 
مستقیم و غیرمستقیم انگلیسی ها برای از بین بردن احساس توانایی و اتکای به خود در 
ذهن ملت هند گفتند: در تاریخ ۲٠٠ ساله اخیر ایران نیز استعمارگران و حاکمان وقت، 
هم صدا ناتوانی ملت ایران را تبلیغ می کردند که پیروزی انقالب به این روند پایان داد.رهبر 
انقالب غفلت و غارت را دو هدف مکّمل استعمارگران از القای ناتوانی در ملتها برشمردند 
و افزودند: وقتی ملتی از توانایی های خود غفلت کرد، غارت او آســان می شــود. در واقع 
غفلت، مقدمه غارت و غارت، افزایش دهنده غفلت ملتها از توانایی ها و استعدادهای درونی 
اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اســتناد به آیات صریح قرآن مجید درباره پیامدهای 
منفی غفلت افزودند: خداوند در کتاب آسمانی هشدار می دهد که دشمن می خواهد شما 
از ســالح و داراییهای خود غافل شوید تا راحت حمله کند که این موضوع امروز با توجه 
به فشــارها و جنجال ها در دنیا درباره مسئله پهپاد و موشک قابل توجه است.»احساس 
مســئولیت نخبگان« نکته دیگری بود که رهبر انقــالب در این دیدار به آن پرداختند و 
تأکید کردند: هم مســئوالن باید به وظایف خود دربــاره نخبگان عمل کنند، هم جوان 
نخبه باید در قبال مسائل کشور احساس مسئولیت کند و ضمن مبارزه با موانع و پذیرش 
برخی سختی های گاه اجتناب ناپذیر، اجازه ندهد نامهربانی هایی که در برخی دستگاهها 

به نخبگان می شــود، او را از ادامه راه و تالش و احساس مسئولیت باز دارد.نکته دیگری 
که رهبر انقالب برای نخبگان جوان و اســتعدادهای برتــر علمی بیان کردند »ضرورت 
توجه به آینده ی ترسیم شــده و هدف گذاری شده برای ایران عزیز« بود.ایشان با یادآوری 
سخنان چند سال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه علم جهانی 
گفتند: باید به گونه ای حرکت کنیم که در آینده ای معقول، ایران منبع علم جهانی بشود 
و هر کس برای دسترســی به جدیدترین یافته های علمی، ناچار از یادگیری زبان فارسی 
شــود، همانگونه که در برهه هایی از تاریخ، ایرانیان بر قله های دانش جهانی قرار داشتند 
و کتابهای دانشــمندان ایران در دانشــگاههای غرب و شرق مورد تدریس و استناد اهل 
علم و دانش بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای برای رسیدن به این آینده روشن و افتخارآمیز 
ســه مرحله را ضروری دانستند. اول: تالش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با خطوط 
مقدم علم جهانی، دوم: عبور از مرزهای دانش جهانی و عرضه کشــفیات نوین علمی به 
جامعه بشری، و سوم: بنا کردن تمدن نوین اسالمی بر پایه علم نافع.ایشان تأکید کردند: 
اگر نخبگان جوان میهن به این افق روشن چشم بدوزند، حرکت علمی آنها جهت گیری 
درست خواهد داشت و مشکالت نیز رفع خواهد شد.»لزوم آفرینش علمی« نکته دیگری 
بود که رهبر انقالب در تبیین آن، گفتند: امروز کارهای علمی مهمی در کشــور در حال 
انجام اســت که غالباً جزو شاخه های علمی خلق شده به دست دیگران است، در حالی که 
عالوه بر این، باید با خالقیت و نوآوری، قوانین ناشــناخته طبیعت را کشــف، و در تولید 
علم، نوآوری کرد.ایشــان، »مسئله محوری« و حل مسائل کشور را از اهداف مهم جامعه 
علمی کشور خواندند و با برشمردن مواردی مانند مشکالت آب، محیط زیست، ترافیک، 
آســیب های اجتماعی، تخلیه روســتاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسائل نظام 
تولید، گفتند: می توان برای همه مشکالت کشور راه حل علمی پیدا کرد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطرنشــان کردند: در برخی کشورها با وجود آنکه اغلب دانشگاهها خصوصی 
است اما بودجه های دولتی زیادی به آنها داده می شود، البته نه به صورت فله ای، بلکه به 
این شــکل که دولت برای دانشگاه مسائلی را تعریف می کند و چنانچه دانشگاه در حل 
آن مسائل پیشرفت داشت، بودجه به آن تعلق می گیرد.رهبر انقالب از »هوش مصنوعی« 
به عنوان یک مسئله مهم و آینده ساز نام بردند و تأکید کردند: این مسئله در اداره آینده 
دنیا نقش دارد و باید به گونه ای عمل کنیم که ایران جزو ١٠ کشور برتر هوش مصنوعی 
در دنیــا قرار بگیرد.رهبر انقالب درباره بحث مهاجرت نخبگان، گفتند: امروز در کشــور 
جوانان نخبه می توانند رشد و پیشرفت کنند ولی همچنانکه قباًل هم گفته ایم تمایل یک 
نخبه برای مهاجرت به کشوری دیگر با این نگاه و توجه که بدهکار کشور است و پس از 
تحصیل بازخواهد گشت، مانعی ندارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اما مهاجرفرستی 

و اینکه عناصری در بعضی دانشــگاهها، جوان نخبه را از آینــده مأیوس، و او را به ترک 
میهن تشــویق می کنند، صریحاً خیانت به کشــور و دشمنی با آن است و دوستی با آن 
جوان هم نیست.ایشــان در ادامه با تأکید بر مسئله مانع زدایی از تولید، مهمترین موانع 
تولید در کشــور را موانع فرهنگی همچون »ناامیدی، احساس بی آینده بودن، بی همتی، 
بی حوصلگی، راحت طلبی، ســرگرمی های مضّر، احســاس ناتوانی و خطرپذیر نبودن« 
برشــمردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان با ابراز خرسندی 
از رشــد کّمی شــرکت های دانش بنیان، بر لزوم افزایش کیفیت این شرکت ها تأکید و 
خاطرنشان کردند: در رعایت ضوابط دانش بنیان بودن سخت گیری شود.ایشان با اشاره به 
دانش بنیان نبودن صنایع بزرگ کشور، خاطرنشان کردند: باید با استفاده از شرکت های 
دانش بنیان، صنایع بزرگ مانند خودروســازی نیز دانش بنیان شوند.رهبر انقالب، الزمه 
رشد و تقویت شرکت های دانش بنیان را رواج استفاده از محصوالت آنها در داخل دانستند 
و گفتند: وقتی یک محصول دانش بنیان در داخل تولید می شود، نباید واردات مشابه آن 
انجام شــود، و بخصوص دولتی ها و شرکت های بزرگ باید از محصوالت داخلی استفاده 
کنند.ایشان در این زمینه افزودند: البته مجدداً عده ای مانند قضیه لوازم خانگی جنجال 
نکنند که چرا نباید از فالن کشور واردات انجام شود، زیرا الزمه رشد شرکت های داخلی، 
ایجاد بازار داخلی برای آنها است.حضرت آیت اهلل خامنه ای البته خطاب به تولیدکنندگان 
داخلی نیز تأکید کردند: وقتی جلوی واردات گرفته می شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد 
و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمتها را افزایش، و یا کیفیت محصول را کاهش دهد.

ایشــان زمینه سازی برای صادرات محصوالت دانش بنیان را از دیگر وظایف دستگاههای 
دولتی دانستند و گفتند: مردم در بعضی کشورها که خاطره خوبی از ایران دارند، حتی نام 
دو محصول ایرانی را نمی توانند بیان کنند، بنابراین عالوه بر فعالت دولت و شرکتها برای 
بازارســازی، بخش خارجی صداوسیما نیز باید برای تبلیغ کاالهای ایرانی، برنامه ریزی و 
اقدام کند.ایشان با اشاره به گزارشی از معاون علمی رئیس جمهور مبنی بر سهم کمتر از 
یک درصدی شرکت های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی، تأکید کردند: این سهم باید 
حتماً افزایش یابد و در طول ۳ تا ۴ سال، حداقل به ۵ درصد برسد.رهبر انقالب در پایان، 
نخبگان را آینده ســازان و نور چشمان کشور خواندند و افزودند: من در دولتهای قبلی و 
کنونی برای استفاده از جوانان نخبه در مدیریت های میانی و حتی سطح باال به مسئوالن 
سفارش کرده ام اما شما نیز باید خود را آماده و نقش تان را در اداره کشور پیدا کنید.پیش 
از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، با 
اشاره به نقش نوآوری در پیشرفت علمی و مقابله با دشمنی ها گفت: در برابر تحریم، هر 

جا تعداد شرکت های دانش بنیان کشور زیاد بود، بر مشکالت فائق آمدیم.

رهبر انقالب: 

تشویق جوانان به ترک کشور، خیانت است
 منع واردات نباید موجب افزایش قیمت ها شود
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مخالفان، اوراق بیشتری خریدند!
درحالیکه فعاالن بازار ســرمایه مخالف انتشار اوراق هستند و آن را عاملی در افت شاخص بورس می دانند، گزارش بانک 
مرکزی از نوزدهمین حراج اوراق حاکی از آن اســت که خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه با خرید ٦٦٠٠ میلیارد 
تومان، نسبت به بانک ها اوراق بیشتری خریده اند. به گزارش ایسنا، در شرایطی که دولت برای تامین کسری بودجه راهی 
جز انتشــار اوراق نداشت، اما پس از برگزاری دو حراج و فروش حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت رئیسی، 
فعاالن بازار سرمایه مدعی شده اند که انتشار اوراق دولت تاثیر منفی بر بازار سرمایه دارد. طبق گفته فعاالن این بازار، دولت 
در مهرماه اوراق منتشــر کرده و این موضوع موجب ریزش بورس شده است که در واکنش به این موضوع، وزارت اقتصاد 
اعالم کرد؛ نه تنها دولت از مهرماه هیچ اوراقی منتشــر نکرده بلکه مبلغ آنچنانی هم از فروش اوراق برای تامین کســری 
بودجه دریافت نکرده و مبلغ حاصل از فروش آن ها صرف بازپرداخت اصل و ســود اوراق شده است.درحالیکه هجمه های 
منفی شــکل گرفته باعث شد دولت تمرکز خود برای تامین کسری بودجه را از انتشار اوراق به سمت فروش اموال مازاد 
منتقــل کند و انتشــار حداقلی اوراق را در پیش گیرد، برگزاری نوزدهمین حــراج اوراق پس از مدتی وقفه حاکی از آن 
اســت که در این حراج بیش از ٧۵٠٠ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است.همچنین، در این حراج معادل سه بانک 
در بازار بین بانکی به میزانی بیش از ۹٠٠ میلیارد تومان اوراق خریده اند.از سوی دیگر، بررسی سهم خرید اوراق از جانب 
بورسی ها حاوی نکته قابل توجهی است که با وجود مخالفت های فعاالن بازار سرمایه مبنی بر تاثیر منفی انتشار اوراق بر 
این بازار، اکنون حدود ٦٦٠٠ میلیارد تومان اوراق توسط خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه خریده شده است. این 
موضوع، این سوال را مطرح می کند که چرا فعاالن بازار سرمایه که مخالف انتشار اوراق بوده اند، اکنون بیشترین اوراق را 

خریداری کرده اند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت تا پایان سال برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فرصت دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمهیدات دولت برای اصالح ارز ۴۲٠٠ تومانی بدون بار تورمی خواهد بود، گفت: دولت تا پایان 
سال برای حذف ارز ۴۲٠٠ تومانی فرصت دارد.به گزارش ایِبنا، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تیتر امشب با 
بیــان اینکــه تمهیدات دولت برای اصالح ارز ۴۲٠٠ تومانی بدون بار تورمی خواهد بود، گفت: به غیر از دارو و گندم، ارز ۴۲٠٠ تومانی قرار 
است از ۵ قلم کاال حذف شود.طغیانی افزود: بر اساس بند »ب« بودجه امسال دولت می تواند ارز ترجیحی را در طول سال حذف کند و در 
مقابل صد هزار تومان به مقدار یارانه ها اضافه شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: قانون بودجه به دولت اجازه داد که 
در طول سال ١۴٠٠، ارز ترجیحی را برای سایر کاالها به غیر از دارو حذف کند و دولت تا پایان سال بر اساس قانون بودجه فرصت دارد که 
این مورد را انجام دهد.مهدی طغیانی گفت: قانون بوجه به دولت اجازه داد که در طول سال ١۴٠٠، ارز ترجیحی را برای سایر کاالها به غیر از 
دارو حذف کند، یعنی ارز ۴۲٠٠ تومانی دارو باقی می ماند و مابقی ارز ترجیحی که برای نهاده های دامی و آنچه در زنجیره تولید محصوالت 
دامی به آن ارز تعلق می گیرد، حذف می شود.او گفت: دولت تا پایان سال بر اساس قانون بودجه فرصت دارد که این را حذف کند و اگر تا 
پایان ســال حذف نشــود، عمال از قانون بودجه تخلف شده است.طغیانی ادامه داد: غیر از دارو فقط ۵ کاال است که به آن ها در حال حاضر 
ارز تخصیص داده می شود که همه هم در بخش کشاورزی است؛ ۲ سال پیش که این سیاست اعمال شد، حدود ۲۵ قلم کاال بود، در طول 
سال ۹۸ و ۹۹، ۲٠ قلم آن حذف شد و االن فقط ۵ قلم کاالی دیگر باقی مانده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: 
سیاست درست این است که یارانه را نه در مبدأ تولید، بلکه در مقصد مصرف توزیع کنیم؛ اگر ما می خواهیم به مردم کم درآمد و محروم هم 
کمــک کنیــم باید یارانه ای را به آخر زنجیره بدهیم نه به اول زنجیره، اگر به اول زنجیره اختصاص بدهیم، در طول این زنجیره تا وقتی که 

بیاید و به دست مردم برسد، اثر آن یارانه از بین می رود؛ تمام این زنجیره بهره می برند و آخر این زنجیره که مردم باشند، بی بهره هستند.
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رییس جمهوری:گزیده خبر

مأموریت مهم دولت، اجرای عدالت و رونق بخشیدن به سفره های مردم است
 رییس جمهوری ماموریت مهم دولت را اداره کشــور، ناامید 
کردن دشمن و رونق بخشیدن به سفره های مردم عنوان کرد 
و گفت: راهبرد دولت ســیزدهم، خدمت بــه مردم و اجرای 
مأموریتــی بزرگتر به نــام اجرای عدالت اســت و اگر عدالت 
مخدوش شود همه باید حساس شویم.به گزارش ایرنا از پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه دیروز هیات دولت، 
استاندار هرمزگان گزارشی از وضع زلزله زدگان و امدادرسانی 
بیان کرد.آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در این جلسه با تقدیر 
از معاون اول رییس جمهوری، اســتاندار هرمزگان و ســایر 
مسئوالن و دستگاه ها برای رســیدگی سریع به زلزله زدگان 
هرمزگان، گفت: بازســازی منازل بخش روســتایی و شهری 
آسیب دیده از زلزله با ســرعت دنبال شود.رییسی جمهوری 
در ادامه با اشــاره به گذشت ســه ماه از آغاز به کار دولت، از 
دستگاه های مختلف خواست تا گزارش عملکرد سه ماهه خود 
را بــه مردم ارائه دهند.وی در بخش دیگری از ســخنانش با 
اشاره به بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: دولت 
وظیفه دارد وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و مجلس 
نیز اختیار و وظیفه بررسی صالحیت او را دارد. تصمیم مجلس 
هر چه باشــد برای دولت است. مهم حفظ وحدت و انسجام 
قواست چرا که برای ما، اصل تقویت همدلی بین مسئوالن و 
خدمتگزاری به مردم اســت.رییس دولت سیزدهم با تاکید بر 
اینکه نباید به حواشی توجه کرد،   گفت: بنای دولت همکاری، 
همدلــی و هماهنگی با قــوای دیگر و همــه نهادهای نظام 
جمهوری اسالمی با هدف حل سریع تر مشکالت است و اجازه 

نخواهیم داد جای متن و حاشیه عوض شود.رییسی جمهوری 
با بیان اینکه ماموریت مهم دولت، اداره کشــور، ناامید کردن 
دشمن و رونق بخشیدن به سفره های مردم است، تصریح کرد: 
راهبرد دولت ســیزدهم، خدمت به مردم و اجرای مأموریتی 
بزرگ تر به نام اجرای عدالت اســت. اگر عدالت مخدوش شود 
همه باید حســاس شویم.رییسی در این جلسه از وزرای نفت 
و نیرو خواست تا هر چه سریع تر آیین نامه مربوط به محاسبه 

هزینه انرژی مشترکان پرمصرف را نهایی و ارائه کنند.

آیت اهلل رئیسی: مســیر تأمین بودجه بدون استقراض از 
بانک مرکزی تداوم یابد

رئیس جمهور با اشــاره به گزارش ســازمان برنامه و بودجه برای 
تامین بودجه بدون اســتقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار 
دولت ســیزدهم تاکید کرد: تالش شود روند تامین بودجه بدون 

اســتقراض از بانک مرکزی تا پایان ســال ادامــه یابد.همچنین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه شنبه شب به ریاست 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی برگزار شد و در این جلسه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی گزارشــی از برنامه مدون خود در زمینه 
»رشد اقتصادی بدون تورم« ارائه کرد.در این برنامه سیاست های 
حوزه پولی، مالی، کنترل نقدینگی، بودجه، تشــویق تولید، اجرا 
و تکمیل پروژه هــای زیربنایی مورد توجه قرار گرفته اســت.بر 
اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد 
برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه های سایر بخش های تیم 
اقتصادی دولت از جمله ســازمان برنامه و بودجه، تلفیق شده و 
برای عملیاتی و اجرایی شدن در بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد و 
هدف کنترل تورم و تامین رشد اقتصادی کشور آماده و ارائه شود.

در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه از وضعیت بودجه 
سال جاری گزارشی ارائه کرد که مبنای آن به کارگیری تمهیداتی 
از جمله تامین بودجه بدون اســتقراض از بانک مرکزی در دوره 
استقرار دولت ســیزدهم بود.رئیس جمهور در این زمینه تاکید 
کرد: تالش شــود تا روند تامین بودجه بدون اســتقراض از بانک 
مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.در ادامه این جلسه موضوع تعامل 
و گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری با کشورهای بزرگ و 
دوست از جمله روســیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.آیت اهلل 
رئیسی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهور روسیه، 
دورنمای همکاری های دو کشــور را روشــن و سازنده توصیف و 
بر لزوم تشکیل جلسه کمیسیون مشترک همکاری های ایران و 
روســیه با ریاســت معاون اول رئیس جمهور و پیگیری توافقات 

تاکید کرد.

یوسف نوری به عنوان وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد

 معــاون پارلمانی رییس جمهوری از معرفی یوســف نــوری به عنوان وزیر 
پیشــنهادی آموزش و پرورش خبر داد.سید محمد حسینی معاون پارلمانی 
رییــس رییس جمهوری در گفت و گو با ایرنا با اعالم این خبر گفت: رییس 
جمهوری در نامه ای به رییس مجلس یوسف نوری را به عنوان وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش معرفی کرد.در نامه آیت اهلل »ســید ابراهیم رییسی« برای 
معرفی وزیر آموزش و پرورش به قالیباف آمده اســت: آقای قالیباف، ریاست 
محترم مجلس شورای اسالمی، در اجرای ماده ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران بدین وســیله جناب آقای دکتر یوسف نوری وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش را به همراه مشخصات، سوابق و رئوس برنامه ایشان جهت 
اخذ رأی اعتماد به مجلس شــورای اسالمی معرفی می نمایم. دوام توفیقات 
جنابعالــی و همکاران محترم را از خداوند متعال خواســتارم.به گفته نایب 
رییس مجلس شــورای اســالمی رأی اعتماد به وزیر آموزش و پرورش در 
جلســه یکشنبه ۷ آذر ماه صحن علنی مجلس بررسی می شود.یوسف نوری 
متولد ســال ۱۳۴۰ در ایالم و دارای دکترای تخصصی مدیریت از دانشــگاه 
عالمه طباطبائی است. مدیرکل برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار و فناوری 
اطالعات و ارتباطــات وزارت آموزش وپــرورش، عضوهیات امنای صندوق 
ذخیره فرهنگیان کشور، تدریس در مدارس و دانشسرای تربیت معلم استان 
ایــالم و مدارس ایران در قطر و بحرین از جمله ســوابق اجرایی و فرهنگی 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش است.وی همچنین مؤلف چند جلد کتاب 
تخصصی اســت.نمایندگان مجلس شورای اســالمی روز گذشته به مسعود 

فیاضی برای تصدی کرسی وزارت آموزش و پرورش رای ندادند.

نامه 25۳ نماینده مجلس به محسنی  اژه ای
 با متخلفان قرارداد »کرسنت« قاطعانه 

برخورد کنید
25۳ نماینده طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواســتار برخورد شــدید با 
متخلفان قرارداد خســارت بار کرسنت شــدند.به گزارش خبرنگار پارلمانی 
خبرگــزاری فارس، نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی در نامه ای به 
حجت ا الســالم و المسلمین محســنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، با اشاره به 
مفاســد صورت گرفتــه در قرارداد گازی »کرســنت« در دولت اصالحات و 
خسارات آن برای کشور، خواستار بررسی پرونده در دستگاه قضایی و برخورد 
با متخلفان این قرارداد شدند.در این نامه که تا لحظه قرائت از صحن مجلس 

به امضای 25۳ نماینده رسیده، آمده است:
»بسمه تعالی

سرور ارجمند جناب حجت االسالم والمسلمین آقای محسنی اژه ای
رییس محترم قوه قضاییه

سالم علیکم
احتراما مستحضرید براساس اعالم نهادهای رسمی جمهوری اسالمی ایران 
قرار داد کرســنت بر مبنای مفاسد گسترده بین شرکت بی اعتبار کرسنت 
و برخی مقامات نفتی و غیر نفتی ایران منعقد شــده است. این قرار داد که 
از ابتدا به دلیل تاثیر قطعی فســاد در آن و عدم دریافت مجوزهای مربوطه، 
باطل بوده باعث شده است اوال اجرای قرار داد قبلی شرکت ملی نفت ایران با 
شرکت پترو ایران مبنی بر انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه متوقف شود و 
جمهوری اسالمی ایران از برداشت گاز از میدان مشترک محروم گردد، ثانیا 
شــرکت های اماراتی در مدت بیست سال گذشته، میلیاردها دالر سهم گاز 
ایران از میدان گازی مشترک را به امارات منتقل کنند. متاسفانه کسانی که 
در تنظیم قرارداد به صورت مفســده آمیز نقش داشتند، با برخی اقدامات و 

عدم دفاع صحیح موجب تضرر کشور در رای منفی دیوان داوری شده اند.
با وجود انتقال گاز ســهم ایران از میدان مشترک به امارات متاسفانه شرکت 
کرســنت اقدام به طرح دعوی در دیوان داوری نموده و شــرکت ملی نفت 
ایران در سال ۱۳۹۳ محکوم به نقض قرارداد شده و اخیرا نیز با پایان دولت 
دوازدهم محکوم به پرداخت خســارت شده است.از آنجا که پایه و ارکان این 
قرارداد بر مفاســد گسترده اســتوار بوده است و با وجود رای قضایی ضعیف 
صادره در سال ۱۳۹۱ اقدام موثری از سوی قوه قضاییه جهت برخورد با رشوه 
دهندگان و رشوه گیرندگان و افراد اصلی موثر در انعقاد قرارداد باطل مذکور 
صورت نگرفته است.لذا مستدعی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت 
به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه 
ای موجــب اخالل در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی 

ملت ایران شده اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد؛
 تعزیرات احتکار را به جد پیگیری کند

جلســه ســتاد تنظیم بازار به ریاســت معاون اول رئیس جمهور تشکیل و 
بر ضرورت نظارت جامع بر قیمت کاالهای اساســی تاکید شــد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد مخبر معاون اول 
رئیس جمهور در جلســه ســتاد تنظیم بازار دیروز بر ضرورت برنامه ریزی و 
انجام اقدامات اساســی و بنیادین برای حل ریشه ای مشکالت تاکید کرد و 
گفت: نباید هر روز بازار دچار تالطم و نابســامانی باشد و حل این مشکالت 
نیازمند آســیب شناســی، برنامه ریزی منســجم و نظارت دقیق اســت تا 
مردم هر روز با مشــکل کمبود و یا گرانی برخی کاالها مواجه نشــوند.وی 
با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای توزیع فراوان کاالها با قیمت مصوب 
اظهار کرد: نظارت مســتمر بر نحوه توزیع کاالهایی که تعیین قیمت شده 
ضروری است و بازرسین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و نیروهای 
مردمی ســازماندهی شده باید با جدیت در این زمینه عمل کنند.معاون اول 
رئیس جمهور اســتفاده از سامانه های اینترنتی برای عرضه مرغ، تخم مرغ و 
دیگر کاالها را با قیمت مصوب، اقدامی مثبت ارزیابی و بر ضرورت توســعه 
این خدمات و عرضه کاالهای اساســی از این طریق تاکید کرد.در این جلسه 
که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات، دادگستری، اقتصاد، راه 
و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس شورای اطالع رسانی دولت 
و جمعی از مسئوالن دستگاههای اجرایی حضور داشتند، بر ضرورت نظارت 
جامع بر قیمت همه کاالها و اقالم مورد نیاز مردم با محوریت 2۱ قلم کاالی 
اعالمی تاکید و مقرر شد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات طرحی برای 
اقدامات ضروری در جهت بازدارندگی بیشــتر جرائم ارائه دهند.همچنین در 
این جلســه با توجه به تجربیات موفق پیشین، مقرر شد تا از ظرفیت توزیع 
کنندگان عمده برای توزیع کاالهای اساســی بیشتر استفاده شود. سازمان 
تعزیرات نیز مکلف شــد تا موضوع احتکار این گونه کاالها را با جدیت دنبال 
کند.گفتنی اســت وزیر صمت نیز در این جلسه گزارشــی از وضعیت بازار 
خودرو ارائه داد و مقرر شــد در جلسات آتی طرحی بر اساس رعایت حقوق 

توامان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه شود.

قالیباف: مجلس یازدهم بر شکستن 
انحصار بازار خودرو اصرار دارد

تهــران - ایرنا - رییس مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
مجلس یازدهم بر شکســتن انحصار بازار خــودرو اصرار دارد و 
بــا واردات در ازای صادراِت عمدتاً قطعات یــا خودروی مازاد، 
در راســتای کاهش قیمــت همزمان با تقویــت صنعت خودرو 
گام بلندی برداشــته اســت.به گزارش ایرنا، محمد باقر قالیباف 
در حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: مجلس یازدهم بر 
شکســتن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و بــا واردات در ازای 
صــادراِت عمدتاً قطعات یا خودروی مازاد، در راســتای کاهش 
قیمت همزمان بــا تقویت صنعت خودرو گام بلندی برداشــته 
است.رییس مجلس شورای اســالمی افزود: از شورای نگهبان و 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تقاضامندیم تا با موافقت خود 

اجازه دهند صنعت خودرو نفس راحتی بکشد.

امیر واحدی:
جنگنده های »نهاجا« به فناوری های روز دنیا مجهز شده اند

فرمانــده نیروی هوایی ارتش گفت: کارکنان غیرتمنــد نیروی هوایی ارتش با تکیه بر توانمندی های 
داخلی، تمامی هواپیماها را در شــرایط عملیاتی نگه داشــته و به آخرین فناوری های روز دنیا مجهز 
کرده اند.بــه گزارش خبرگزاری مهــر، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایــی ارتش در بازدید از 
بخش های مختلف آشــیانه جمهوری اســالمی ایران، توانمندی این یگان در زمینه بازآماد )اورهال( 
هواپیماهــا را مــورد ارزیابی قرار داد.وی در این بازدید اظهار داشــت: با توجه به تحریم های ظالمانه 
به خصوص در بخش نظامی، بازآماد یکی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با تحریم های نظامی اســت.

فرمانده نیروی هوایی ارتش خطاب به کارکنان فنی، گفت: تمامی این هواپیما با تالش، همت و پشتکار 
شــما عزیزان و با تجهیزات موجود و به صورت کاماًل بومی، بازسازی و به ناوگان هوایی نیروی هوایی 
ارتش ملحق می شود.امیر واحدی با بیان اینکه نیروی هوایی در حوزه تعمیرات، بازآماد و ساخت و ساز 
به خودکفایی رسیده و هیچ گونه وابستگی به کشورهای بیگانه ندارد، تصریح کرد: کارکنان غیرتمند 
نیروی هوایی ارتش با تکیه بر توانمندی های داخلی، تمامی هواپیماها را در شرایط عملیاتی نگه داشته 

و به آخرین فناوری های روز دنیا مجهز کرده اند.

گروسی دوشنبه  آینده به تهران 
سفر می کند

تهران-ایرنا- رافائل گروســی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی دوشــنبه هفته  آینده به تهران ســفر می کند.به گزارش 
ایرنا، سرپرســت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان 
ملل در وین خبر داد که در راســتای همکارهای فنی بین ایران 
و آژانس  مدیرکل این سازمان روز دوشنبه آینده به تهران سفر 

خواهد کرد.
 بــه گفتــه محمدرضا غایبی هدف این ســفر گفــت و گو در 
خصوص بررسی وضعیت همکارهای فی مابین می باشد.»سعید 
خطیب زاده« روز دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه تاریخ 
سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران مشخص 
شده و وی به زودی به تهران سفر می کند، گفت: گروسی در این 
سفر عالوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی با وزیر امور خارجه هم 
دیداری خواهد داشت. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ساعتی 
بعد از اظهارات خطیب زاده با تائید دریافت دعوتنامه ایران برای 
سفر مدیرکل این سازمان به تهران اعالم کرد که تاریخ انجام این 

سفر در حال نهایی شدن است.

امیر قربانی مطرح کرد؛
هوشمندسازی تسلیحات بالگردهای 

هوانیروز
فرمانده هوانیروز ارتش با اشــاره به هوشمندســازی تسلیحات 
بالگردهای هوانیــروز ارتش، از آمادگی رزمی مطلوب این یگان 
برای اجــرای مأموریت ها خبر داد.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
امیر یوســف قربانی فرمانــده هوانیروز ارتــش و هیئت همراه 
با حجت االســالم احمدرضا پورخاقان رئیس ســازمان قضایی 
نیروهای مسلح دیدار و گفت وگو کردند.حجت االسالم پورخاقان 
در این دیدار با بیان اینکه هوانیروز از ابتدای انقالب واقعاً خوش 
درخشــیده است، گفت: پروازهای شــبانه هوانیروز در عملیات 
مرصاد با آن وســعت بی نظیر بود.وی با اشــاره به پیشــگامی 
هوانیروز در کمک رســانی در وقایع مختلف، افزود: کمتر اتفاق 
می افتد در ارتش های دنیا که این قدر نگاه های انسان دوســتانه 
وجود داشته باشد.رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان 
اینکــه کارکنان هوانیروز در زمره پاک تریــن نیروها قرار دارند، 
افزود: کمترین پرونده ها به نســبت جمعیت و مأموریت مربوط 
به این نیرو است که جای تبریک دارد.حجت االسالم پورخاقان 
این موفقیت را مرهون تالش های فرماندهان، عقیدتی سیاسی 
و حفاظت اطالعات برشمرد.وی نیروهای مسلح را زینت کشور 
و حفظ امنیت مردم را وابســته به اقتدار آن ها برشمرد و افزود: 
به فرموده مقام معظم رهبری، ســازمان قضایی نیروهای مسلح 
نیروی مقتدری است که اقتدار نیروهای مسلح را حفظ می کند.

رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد: مطمئناً در 
جهت حفظ اقتدار نیروهای مســلح گام برمی داریم و حتی در 
برخورد با مجرم هم حفظ سالمت نیروهای نظامی و انتظامی مد 
نظر است و هر کجا الزم باشد، برای برگزاری کالس ها و آموزش 
دریــغ نمی کنیم.امیــر قربانی نیز در این دیــدار ضمن تبریک 
انتصاب حجت االسالم پورخاقان، به سابقه درخشان این یگان از 
ابتدای انقالب اسالمی تاکنون پرداخت و گفت: در دفاع مقدس، 
بالگردهای هوانیروز 5۰۰ هزار ساعت پرواز عملیاتی انجام دادند 

که در دنیا بی سابقه است.
وی بــا بیان اینکه امــروز نیز هوانیروز در یــک آمادگی رزمی 
بســیار مطلوبی قرار دارد، به دســتاوردهای مهم این یگان در 
تجهیز بالگردها به ســامانه های دید در شب بومی، افزایش برد 
و هوشمندسازی سالح های بالگردها و تأمین قطعات اشاره کرد.

فرمانــده هوانیروز ارتش مأموریت هــای مردم یاری هوانیروز در 
۳۱ استان کشــور ازجمله پوشــش اورژانس هوایی جاده ها به 
خصــوص نقاط صعب العبور و نجات بیــش از هزار نفر از مرگ 
حتمی، جابجایی اعضای پیوندی در سطح کشور، خدمت رسانی 
در سیل های گلســتان، لرستان و خوزستان و زلزله کرمانشاه و 
انتخابــات را از جمله اقدامات هوانیروز ارتش عنوان کرد.در این 
دیدار، امیر قاسم خاموشی جانشــین فرمانده هوانیروز و تعداد 

دیگری از مسئوالن این یگان حضور داشتند.

رئیــس قوه قضاییه با بیــان اینکه همه 
الزاما مجازات نیست،  کارهای تاثیرگذار 
گفت: بســیاری از آموزه های اسالمی اثر 
تربیتی و بازدارندگی بیشــتری نســبت 
به بعضی مجازات هــا دارند، با رفتارها و 
برخوردهای قهری یا احیاناً خشونت آمیز 
نمی توان نتیجه مطلوب و بازدارنده را به 
دست آورد.به گزارش  ایرنا از مرکز رسانه 
قضاییه، حجت االسالم والمســلمین  قوه 
غالمحسین محســنی اژه ای صبح دیروز 
در نشستی با مســئوالن ستاد احیاء امر 
به معــروف و نهی از منکر کشــور، امر 
به خوبی ها و راه درســت را کاری الهی 
دانست.رئیس عدلیه با اشاره به تصویب 
قانــون حمایــت از آمران بــه معروف و 
ناهیان از منکر در سال ۹۴ تصریح کرد: 
بسیاری از مسئوالن اجرایی و نمایندگان 

مجلس و حتی مسئوالن قضایی به ویژه 
مسئولینی که عضو ستاد هستند در طول 
ســال های اخیر تغییر کرده اند و ممکن 
است مسئوالن جدید به خوبی از قوانین 
اژه ای  باشند.محســنی  نداشــته  اطالع 
اظهارداشت: یک مسئول به طور معمول 
بیشترین ســروکار را با قوانینی دارد که 
مستقیما مرتبط به حوزه کاری اوست و 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر باید 
مسئوالن را نسبت به وظایف قانونی که 
در این زمینه دارند مطلع کنند.رئیس قوه 

قضاییه با اشاره به محدودیت مقدورات و 
امکانات دستگاه ها، به مسئوالن ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر توصیه کرد که 
با بررســی دقیق مجموعه مسائل جاری 
در کشور، موضوعات را برای برنامه ریزی 
جهت تحقق آن هــا اولویت بندی کنند.

محســنی اژه ای از مســئوالن این ستاد 
خواســت که با ارزیابی دقیق پیشــرفت 
کارها بر اســاس مالک ها و شاخص های 
از پیــش تعیین شــده، عوامل موفقیت 
یا موانع تحقق اهداف و برنامه هایشــان 

را آســیب شناســی کنند.وی بــر لزوم 
طراحی یک برنامــه مدون بلندمدت در 
کنار برنامه های مقطعــی و کوتاه مدت 
برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
تاکیــد کرد و گفت: اگر برنامه نداشــته 
باشید یا اولویت بندی نشود کارها مانند 
یک کالف ســردرگم می شود.رئیس قوه 
قضاییه بر لزوم فعال تر شدن دبیرخانه و 
کارگروه های ســتاد امر به معروف و نهی 
از منکر تاکید کرد و خواســتار برگزاری 
منظم تر جلسات ســتاد امر به معروف و 
نهی از منکر شد.محسنی اژه ای افزود: در 
محیط خانــواده و اجتماع با رعایت حیا 
بســیاری از مشکالت حل می شود که با 
رفتارهــا و برخوردهای قهــری یا احیانا 
خشونت آمیز نمی توان آن نتیجه مطلوب 

و بازدارنده را به دست آورد.

رئیس قوه قضاییه:

  همه کارهای تاثیرگذار الزاما 
مجازات نیست
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گزیده خبر جزئیات نقشه خاندوزی برای رونق تولید
درحالیکه وزیر اقتصاد نقشه راه رونق تولید و کاهش تورم برای دو سال آینده را رونمایی 
کرد که اکنون جزئیات این نقشه منتشر شده است.به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی از رونمایی کلیات نقشــه راه دو ســال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش 

تورم در وزارت اقتصاد خبر داد.
جزئیات برنامه خاندوزی به شــرح زیر اســت: در یکی از باالترین نقاط تورم در تاریخ 
ایران و یکی از پایین ترین نقاط درآمد ســرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، 
کشور نیازمند الگویی کالن با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.

امروز حتی رشــد اقتصادی نیز محقق نمی شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به 
بازارها و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیســت که می توان در 
شــرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.

برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست های بودجه ای باید 
به شرح زیر اقدام کرد:

۱( مهار نوســانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی )تقویت تهاتر تجاری و پیمان های 
پولی و تشــویق صادرات(، مدیریت مصارف، حذف ســوداگری ارزی و اصالح انتظارات 

ارزش پول ملی.
۲( کنترل سریع روش ترازنامه بانک ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی 

،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
۳( کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار 

مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه ای.
سیاست های ســه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید 

شود.
راهبردهای پیشنهادی در این زمینه نیز به شرح زیر است:

۱( کاهش هزینه تولید با پیش بینی پذیر ســاختن سیاســت های دولت در خصوص 
متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب وکار، اعتبار انحصاری اسناد 
رســمی و تقویت حقوق مالکانه، باالبردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد 
دستگاه های حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیت های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام 

به تامین مالی زنجیره ای و سایر تدابیر تسهیل تولید.
۲( تمرکز بر پروژه های پیشــران تولید و بیشــترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش 

صندوق توسعه ملی برای طرح های پیشــران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران 
توسط وزارتخانه های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این 
پروژه ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه 
یا شرکت پروژه در خصوص پیشران ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به 
زیرمجموعه بانک ها و شرکت های خصولتی برای مشارکت در پیشران ها و بدون مراعات 

حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید.
روز گذشــته روابط عمومی وزارت اقتصاد از خبر خوشــی خبر داد که در آن آمده بود 
که رشد اقتصادی محقق نمی شود مگر با کنترل پایدار تورم، برگشت ثبات به بازارها و 
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد. پس از انتشار این خبر، موجی از سوال و کنجکاوی شکل 
گرفت که چه تغییر مثبتی در شاخص های کالن و بازارها رخ داده است؟ اما حاال اعالم 
وزیر اقتصاد مبنی بر رونمایی از نقشه راه رونق تولید و کاهش تورم برای دو سال آینده 
حاکی از آن است که اتفاق و تحول خاصی رخ نداده و صرفا یک برنامه برای رونق تولید 
و مهار تورم در آینده منتشــر شده؛ درحالیکه رونق تولید و کاهش تورم همواره دغدغه 

فعاالن اقتصادی و مردم و هدف مسئوالن اقتصادی بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ایرنا خبر داد:
موافقت با ثبت نام مشروط مجردهای باالی ۱۸ 

سال در نهضت ملی مسکن
 معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اعضای شورای عالی 
مســکن با کلیات طرحی که منجر به ثبت نام مشــروط افراد مجرد باالی ۱۸ 
سال در نهضت ملی مسکن می شود، موافقت کردند.»محمود محمودزاده« دیروز 
)چهارشنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: کلیات ثبت نام مجردها 
در طرح نهضت ملی مســکن به شرط تاهل در زمان تحویل واحد مسکونی، در 
جلســه شب گذشته شورای عالی مسکن مورد تایید قرار گرفت.وی توضیح داد: 
پیشــتر با تصویب هیات وزیران امکان ثبت نام مردان مجرد باالی ۴۵ ســال در 
طرح نهضت ملی مسکن فراهم شده بود، اما پیشنهاد ثبت نام سایر مجردها که 
سن کمتری دارند شب گذشــته در شورای عالی مسکن نیز مورد تصویب قرار 
گرفت که شرط تاهل در زمان تحویل ملک به آنها مهمترین تبصره این مصوبه 
است.  معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی با 
هدف تسهیل ازدواج مجردها به دنبال بررسی جزئی تر این طرح خواهد بود تا با 
بررسی جنبه های مختلف حقوقی، این مصوبه در نهایت بدون نقص وارد مرحله 
اجرایی شود.محمودزاده با بیان اینکه فضای کلی جلسه موافق با حضور مجردها 
در ثبت نام طرح های مســکنی اســت، ادامه داد: از آنجایی که ثبت نام مجردها 
مشروط به متاهل بودن در زمان تحویل واحد مسکونی است،  به زودی جزییات 
اجرای این قانون تهیه و برای موافقت نهایی به شورای عالی مسکن برده خواهد 
شد.وی تاکید کرد: تا زمان تصویب جزییات، اجرای این مصوبه قطعی نیست و 
امــکان ثبت نام هم برای همه مجردها وجــود ندارد.به گزارش ایرنا، قصد دولت 
سیزدهم بر این است که با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، کسری مسکن 
در کشور را جبران کند. بر اساس تصمیم نخستین جلسه شورای عالی مسکن، 
کار با ســاخت ۲ میلیون مسکن آغاز شده است. اکنون ثبت نام از طریق سامانه 
»ثمن« به آدرس saman.mrud.ir  انجام می شــود و متقاضیان از ساعت ۱۲ روز 
۲۷ مهرماه ثبت نام در سامانه ثمن را آغاز کردند و تا ۱۵ آذر فرصت دارند برای 

ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.

جریمه کارمندانی که واکسن نزنند چیست؟
جریمه کارمندانی که واکسن نزنند چیست؟

تهران- ایرنا- معاون ســازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با کارمندانی که 
واکســن کرونا تزریق نکنند در پنج مرحله، شامل تذکر کتبی، درج در پرونده، 
کسر از حقوق به مدت یک و سه ماه و انفصال از خدمت برخورد می شود.»عالء 
الدیــن رفیع زاده« دیروز چهارشــنبه در گفت و گو بــا خبرنگار اقتصادی ایرنا 
درخصوص برخورد با کارمندان دولت که واکســن نزده اند، اظهار داشــت: تنها 
مرجــع تصمیم گیری در ارتباط با نحوه مدیریت آثــار و تبعات بیماری کرونا و 
اعمال مجازات کارمندانی که پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکنند  ســتاد 
ملی بیماری کروناســت.وی افزود: این ستاد در جلسه مردادماه ۱۳۹۹، مصوب 
کرد عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی از جمله عدم تزریق واکسن از مصادیق 
تخلفات اداری اســت و در پنجم شهریورماه نیز سازمان اداری و استخدامی نیز 
اقدام به صدور بخشامه ای در این زمینه کرد.معاون نوسازی اداری سازمان اداری 
و استخدامی اظهارداشت: براساس بخشنامه ســازمان اداری و استخدامی پنج 
مرتبه برای برخورد با کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است. در مرتبه اول، 
افرادی که رعایت نکنند اخطار کتبی بدون درج در پرونده مطرح می شــود.وی 
ادامه داد: توبیخ کتبی با درج در پرونده اســتخدامی اقدامی است که در مرتبه 
دوم انجام می شود و چنانچه موثر نباشد در مرتبه دیگر کسر یک سوم حقوق و 
فوق العاده شغل و عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه برای افراد پیش بینی 
شده است.رفیع زاده گفت: در مرتبه چهارم نیز کسر یک سو حقوق و فوق العاده 
شــغل حداکثر به مدت ســه ماه در نظر گرفته شده و چنانچه موثر واقع نشود 
آخرین مرحله انفصال موقت خدمت حداکثر تا ســه ماه مجازات در نظر گرفته 
می شــود.وی تاکید کرد: نحوه اعمال ایــن مجازات ها به معاونین باالترین مقام 
اجرایی دســتگاه ها و مدیران کل بدون ارجاع به هیات های رسیدگی و تخلفات 
تفویض شده است.معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی اظهارداشت: 
هم اکنون اغلب کارمندان دولت اقدام به تزریق واکسن کرده اند و این مجازات ها 
برای تعداد کمی از کارمندان مطرح بوده و ممکن است در بین آنها نیز برخی با 

توجه به نظر پزشکی، مجاز به عدم تزریق واکسن هستند

 گام نخست شهرداری صدرا
 در هوشمندسازی خدمات 

به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی شهرداری صدرا: در راستای هوشمندسازی 
خدمات ارائه شــده توسط شــهرداری صدرا در حوزه شهرسازی اقدامات بزرگی در حال 
انجام اســت به همین منظور در مرحله نخست شهرداری صدرا با ایجاد سایت اینترنتی، 
خدمات را به صورت الکترونیکی و شــهروند سپاری انجام خواهد داد در همین خصوص 
دکتر پرنیان شــهردار صدرا با اشاره به شهروندسپاری خدمات شهرداری گفت در مرحله 
نخســت امکان اســتعالم امالک آپارتمانی از طریق سایت ایجاد شــده است به طوری 
eshahr. که شــهروندان جهت دریافت پاســخ اســتعالم آپارتمانی با ورود به ســایت

shahrdari-sadra.ir  می توانند درخواســت خود را از طریق تلفن همراه هوشــمند 
و کامپیوترهای شخصی ثبت نمایند و در کمترین زمان ممکن پاسخ استعالم را دریافت 
نمایند. شهردار صدرا خاطرنشان شد سایت آخرین مراحل آزمایش را طی می نماید و از 
روز شنبه آینده شهروندان می توانند جهت دریافت پاسخ استعالم از طریق سایت اقدام 
نمایند دکتر پرنیان شــهردار صدرا بیان کرد یکــی از اهداف اصلی که در حوزه معاونت 
شهرسازی و معماری دنبال می شود آسان سازی خدمات رسانی به مردم و کوتاه کردن 
زمان پاسخگویی به شهروندان است و یکی از مهمترین برنامه های شهرداری صدرا در این 

خصوص الکترونیکی کردن خدمات به شهروندان می باشد.

شهردار کرج:
تکمیل مترو و بزرگراه شمالی اولویت شهرداری 

کرج است
شهردار کرج یکی از اولویت های مهم شهرداری را تکمیل مترو و بزرگراه شمالی دانست 
و گفت: تالش می کنیم ایســتگاه هایFتاKبرای انجام تســت گرم آماده شوند.مصطفی 
ســعیدی ســیرائی صبح امروز با حضور در برنامه رادیویی »البرز من سالم« با اشاره به 
اینکه تمرکز شهرداری کرج بر تکمیل پروژه های نیمه تمام به ویژه بزرگراه شمالی و قطار 
شهری معطوف است، اظهار کرد: بناشده هر هفته جلسه ای با حضور استاندار البرز برای 
بررسی میزان پیشرفت، مشکالت و راه های تأمین منابع مالی بزرگراه شمالی برگزار شود، 
تا سرعت تکمیل این پروژه افزایش یابد.وی بابیان اینکه تکمیل پل B۱ و B۰ در اولویت 
کاری شــهرداری در مسیر تکمیل پروژه بزرگراه شمالی اســت، افزود: برخی تجهیزات 
پل B۱ باید از خارج وارد شود که دستور خرید آن ها صادرشده است.شهردار کرج ادامه 
داد: امیدواریم با حمایت و دستور مستقیم استاندار البرز، شهرداری بتواند اضافه درآمدهای 
خود در بحث صدور پروانه های تک نقشــه ای را در بزرگراه شــمالی هزینه کند.سعیدی 
ســیرائی در خصوص آخرین وضعیت پروژه قطار شهری کرج هم توضیح داد: از یک ماه 
گذشته تاکنون با حضور اعضای شورای شهر چهار بازدید از این پروژه انجام و چالش های 
آن به طور کامل احصاء شده است.وی ابراز کرد: تالش مجموعه مدیریت شهری این است 

که هر چه زودتر ایستگاه های F تا K را برای انجام تست گرم آماده سازی کند.

به باور احســان ارکانی، کارشناســانی که مــدام درباره خطر 
تکانه های تورمی در صورت حذف ارز ترجیحی صحبت می کنند، 
باید توضیح دهند، چرا علــی رغم تخصیص ده ها میلیارد دالر 
ارز ترجیحی، اقتصاد ایران همچنان با روند افزایشــی نرخ تورم، 
گسترش فقر و نزول مستمر شاخص های کالن اقتصادی مواجه 
اســت؟اقتصادآنالین - مهدی بیک؛   عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه با اشاره به اینکه پرونده حف ارز ترجیحی در مجلس هنوز 
باز است و نمایندگان مخالف از مواضع خود عقب نشینی نکرده 
اند، گفت: واقع آن اســت که نظر اکثریت نمایندگان، بر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی است. هرچند اولویت الیحه دولت در مجلس 
رای نیاورد، اما این به معنای از دســتور کار خارج شــدن بحث 
حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه بر اساس تصمیم نمایندگان قرار 
شــد موضوع به صورت عادی و با بررسی کارشناسی بیشتر در 
کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری شــود.ارکانی ادامه داد: این 
اعتقــاد در مجلس وجود دارد که دولت می تواند با اســتفاده از 
اختیاراتی که دارد، امســال موضوع را مدیریت کند. کما اینکه 
طبق گزارش های دیوان محاســبات و ســایر نهادهای نظارتی، 

دولــت تا به امروز حداقل ۱میلیارد دالر بیش از ســقف بودجه 
از ارز ترجیحی اســتفاده کرده است. البته دولت برای حذف ارز 
ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و می تواند راسا اقدام به 
حذف ارز ترجیحی کند. اما با توجه به شرایط خاص کشور دولت 
ترجیح داده است، روند حذف را با بررسی های بیشتر و به صورت 
تدریجی محقق کند.نماینده مردم نیشابور در مجلس یادآور شد: 
البته دولت برای ســال ۱۴۰۱ که الیحه بودجه آن را به زودی 
راهی بهارستان می کند، این آزادی عمل را دارد که سیاست مورد 
نظر خــود در خصوص ارز ترجیحی را اعمال کند تا نمایندگان 
در خصوص آن تصمیم گیری کنند. یعنی دولت می تواند روند 
حذف ارز ترجیحی و جایگزینی مکانیسم های حمایتی متناسب 
با آن را در جریان بودجه ســال آینده پیاده سازی کند.او افزود: 
هرچنــد برخی افراد و جریانات بالفاصله پس از مطرح شــدن 
بحث حذف ارز ترجیحی با ســیاه نمایی و تزریق ترس در افکار 
عمومی تالش می کنند، اصل موضوع را به حاشیه برانند، اما به 
اعتقاد من و بسیاری از نمایندگان، ارز ترجیحی، مقوله ای فساد 
زا اســت که تنها برخی گروه های با نفوذ امکان اســتفاده از آن 
را دارند و از این موضوع تا به امروز سوءاســتفاده زیادی شــده 
است. اما برای بهره مندی عمومی مردم از این نوع سرمایه گذاری 
باید راهکارهای تازه ای اندیشیده شود تا تنها یک گروه ثروتمند 
و دارا از مواهب ارز ترجیحی بهره مند نشــوند.ارکانی در پاســخ 
به این پرســش خبرنگار اقتصادآنالین که پاسخ شما به برخی 
کارشناســان اقتصادی که حذف ارز ترجیحی را مساوی با بروز 

تکانه های شــدید تورمی، افزایش شکاف طبقاتی و فقر افزونتر 
می دانند، چیست؟ گفت: البته دیدگاه های مختلفی در خصوص 
ارز ترجیحی وجود دارد. اما مخالفان حذف ارز ترجیحی باید به 
طور شــفاف برای مردم توضیح دهند که تا به امروز، توزیع این 
ارز چه اثری بر روی کاهش قیمت اقالم مصرفی، نهاده ها، دارو 
و دانه های روغنی داشــته اســت. آیا نرخ مرغ و تخم مرغ ثبات 
داشته است؟ گرانی گوشت و لبنیات و...مهار شده است؟ او افزود: 
آمارهای مستند حاکی از آن است که کاالهایی که در قالب ارز 
۴۲۰۰ تومانی وارد کشــور می شود، به هیچ وجه به دست مردم 
نمی رسد و تنها باعث تشکیل بازارهای سیاه در کشور می شود. 
در واقــع افراد یا جریاناتی کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده 
اند، یا کاالیی وارد نکرده اند و یا اینکه اگر هم کاالیی وارد کرده 
اند، این اقالم را بدون عرضه از طریق ســامانه بازارگاه و ســایر 
سامانه های شــفاف در بازارهای سیاه و با نرخ ارز آزاد به فروش 
رســانده اند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این افراد باید 
پاســخ دهند، این چه ســاز و کاری اســت که بر اساس آن از 
جیــب مردم و از بیت المال، ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی 
افــراد و جریانات قرار بگیرد، بعد این اقالم وارداتی با قیمت های 
یارانه ای به دست مردم نرسند؟ این یک سیاست شکست خورده 
و رانتی اســت و اصرار بر یک سیاست شکست خورده با عقل و 
منطق جور در نمی آید.ارکانی همچنین یادآور شــد: آن دسته 
از کارشناســانی هم که درباره خطر تکانه های تورمی در صورت 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می کنند، باید توضیح دهند، 

چــرا علی رغم تخصیص ده ها میلیــارد دالر ارز ترجیحی طی 
سال های اخیر، همچنان اقتصاد ایران با روند افزایشی نرخ تورم 
مواجه است و شــاخص های کالن اقتصادی در وضعیت نزولی 
مستمر قرار دارند؟ مبتنی بر این واقعیت ها است که معتقدم سیاه 
نمایی هایی که از سوی برخی افراد و جریانات پیرامون خطرات 
حذف ارز ترجیحی مطرح می شــود، فاقد استدالل های منطقی 
و اصولی اســت.این نماینده خطاب به برخی کارشناسان موافق 
توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: منطق برخی دوستان اقتصاددان 
کــه بر تداوم توزیع ارز ترجیحی پافشــاری دارند، بر این گزاره 
مبتنی است که مجموعه بانک های اطالعاتی کشور، سامانه های 
اطالعاتی، سیستم های گمرکی، ثبت سفارش واردات، انبارداری 
و...مثل ساعت کار می کند و در این کشور، امکانی برای دور زدن 
قانون وجود ندارد. همه می دانیم که اینگونه نیست و بسیاری از 
افراد سودجو از خالءهای قانونی موجود و نارسایی های اطالعاتی 
سوءاســتفاده می کنند و منابع مردم را به تاراج می برند. او ادامه 
داد: در این شرایط طبیعی است تا زمان شکل گیری مکانیسمی 
شفاف، جامع و فراگیر در سامانه های اطالعاتی و اقتصادی کشور، 
نباید به گونه ای عمل کرد که سرمایه های کشور در جیب عده ای 
ســودجو، رانت خوار و سوداگر ریخته شــود. متاسفانه افراد و 
جریاناتی که به این ارزهای سودآور متصل هستند از ظرفیت های 
رسانه ای و تبلیغاتی کشور بهره می برند و به گونه ای فضاسازی 
می کننــد که انگار حذف ارز ترجیحی، کشــور را وارد داالنی از 

مشکالت پایان ناپذیر می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان قم:
  همه زوج های جوان تحت حمایت 

این نهاد هستند
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امداد، 
کمیتــه  مدیــرکل  راد،  مســعودیان  محســن 
امداد اســتان قــم با حضــور در برنامــه رادیویی و 
تلویزیونــی بی تعــارف مرکز قم با اشــاره به اینکه 
در بیــن خانــواده هــای تحت حمایــت گوهرهای 

نایــاب و اســتعدادهای درخشــانی وجود دارد گفت: برای شــکوفا شــدن 
 اســتعدادهای این افراد مشــاوره های خانواده و اشــتغال برگزار می شــود.

وی بــا بیــان اینکه پس از اســتعداد ســنجی، مشــاوره و هدایت شــغلی 
متقاضیــان نیازمند، کاریابــی یا پرداخت تســهیالت در دســتور کار قرار 
می گیرد گفت: مشــاغل خــرد و خانگی مددجویان تا زمان توانمندســازی 
 ایــن خانواده هــا با نظــارت کارشناســان این نهــاد دنبال خواهد شــد.

مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان قم افــزود: اگــر کارفرمایــان و صاحبان 
مشــاغل، مددجویــان تحــت حمایت کمیتــه امــداد را مشــغول به کار 
 کننــد، ایــن نهاد دو بســته تشــویقی بــرای آنهــا در نظر گرفته اســت.

وی با اشاره به پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه مددجویان بکار گرفته شده توسط 
کمیته امداد تصریح کرد: این نهاد به ازای هر مددجویی که به کار گمارده می 
شود، یک میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به کارفرما پرداخت می کند.

پیام معاون بهداشتی دانشگاه به مناسبت هفته ملی دیابت
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری، به مناسبت هفته ملی دیابت پیامی ارسال کرد.متن پیام مهندس سید راشد جزایری 
به شرح ذیل است:طی مهروموم های اخیر افزایش شیوع بیماری دیابت در جهان، این بیماری را به بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده است. بیش از ۴۶۳ میلیون نفر از مردم ۲۰ 
تا ۷۹ سال جهان مبتال به دیابت هستند.پیش بینی می شود تا سال ۲۰۴۵ تعداد بیماران بالغ بر ۷۰۰ میلیون نفر شود. بیش از یک میلیون کودک و نوجوان در سراسر دنیا مبتال به 
دیابت نوع یک هستند. در سال ۲۰۱۹ میالدی بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.از طرف دیگر ۳۷۴ میلیون نفر در جهان دچار 
اختالل تحمل گلوکز هستند که در صورت عدم مداخله موثر بسیاری از آن ها مبتال به دیابت خواهند شد.از شش تولد یک مورد، درگیر قند خون باال )هیپرگلیسمی( در بارداری 
بوده است. در کشور ما نیز بیش از پنج و نیم میلیون نفر از افراد باالی ۲۵ سال مبتال به دیابت هستند و به  عبارت دیگر حداقل ۱۱ درصد جمعیت باالی ۲۵ سال از بیماری دیابت 
رنج می برند. با مسن شدن تدریجی جمعیت کشور مشکالت ناشی از دیابت و عوارض آن مشهودتر خواهد بود. حداقل ۲۵ درصد این بیماران از بیماری خودآگاه نیستند.با توجه به 
شرایط همه گیری کووید ۱۹، افرادی که عامل خطر غیر واگیر یا بیماری های دیابت، فشارخون باال و بیماری قلبی عروقی دارند و همچنین افراد سالمند بیشتر در معرض ابتال به 

کووید ۱۹ هستند و مرگ ناشی از این بیماری در آن ها افزایش می یابد.

پیاده  سازی مکانیسم  های جایگزین در بودجه۱۴۰۱

تداوم ارز ترجیحی 
ممکن نیست
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حذف یارانه مشترکان پرمصرف برق از سال آیندهگزیده خبر
مدیرعامل شــرکت توانیر گفــت: دولت طرحی را مبنی بر حذف یارانه مشــترکان 
پرمصرف در دســتور کار دارد که پیش بینی می کنیم از سال آینده وارد مرحله اجرا 
شــود و تمرکز ما بیشتر روی دوران گرم سال اســت.به گزارش ایسنا، محمدحسن 
متولی زاده دیروز در حاشــیه مراســم آغاز برنامه سراســری بهینه سازی و تعمیرات 
شــبکه های توزیع برق در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ســوال ایسنا درباره زمان 
اجرای حذف یارانه مشترکان پرمصرف برق اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد مشترکان 
الگوی مصرف را رعایت می کنند و تعداد محدودی از مشــترکان هســتند که باالی 
الگو مصرف دارند و تعداد بسیار محدود دیگری وجود دارند که بیش از دو برابر الگو 
مصرف می کنند، سیاســت های اخیر وزارت نیرو بر این اســت که برای این دسته از 
مشــترکان تمهیداتی در نظر گرفته شود.وی اضافه کرد: براساس آخرین تصمیمات 
اخذ شــده قرار شده تا یارانه انرژی به مشترکان پرمصرف تعلق نگیرد و این موضوع 
را از قبل از اجرا اعالم خواهیم کرد اما پیش بینی ما این اســت که این طرح از سال 
آینده اجرایی شــود.مدیرعامل شرکت توانیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره بیشترین 
قبضی که تاکنون صادر شــده است، اظهار کرد: بهتر است از این دید به این موضوع 
نگاه شود که ۲۵ میلیون مشترک از ۳۰ میلیون مشترک به طور متوسط زیر ۳۰ هزار 
تومان پرداخت می کنند و تمرکز ما روی مدیریت و کنترل مشترکان پرمصرف است.

به گفته متولی زاده اگر ۱۵ درصد مشترکان که بیش از الگو مصرف می کنند و مصرف 
انرژی آنها معادل ۸۵ درصد دیگر اســت، مدیریت مصرف را در دستور کار خود قرار 
دهند، هیچ گونه خاموشی در کشور اعمال نمی شود.وی با بیان این که اولویت اصلی ما 
در صنعت برق استفاده از گاز طبیعی است، اظهار کرد: اگر در تامین گاز با محدودیت 
روبه رو شویم، برای جلوگیری از خاموشی از سوخت مایع جایگزین استفاده خواهیم 
کرد. با توجه به این که سوخت مایع برای نیروگاه ها هزینه بیشتری دارد وزارت نیرو 

نیز تمایل اســتفاده از این نوع ســوخت را ندارد.متولی زاده با بیان این که در همین 
راســتا به دنبال اجرای سیاســت هایی برای کاهش مصرف گاز و تقاضا از مردم برای 
صرفه جویی در مصرف ســوخت هستیم، گفت: تاکنون برای کاهش مصرف سوخت 
اقدامات موثری صورت گرفته و همکاری بسیار خوبی بین وزارت نیرو، وزارت نفت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا وجود دارد.مدیرعامل شرکت توانیر با بیان 
این که در دولت ســیزدهم هماهنگی بسیار خوبی بین وزارتخانه ها صورت گرفته که 
امیدواریم مردم از این هماهنگی بهره مند شوند، تصریح کرد: با افزایش هماهنگی ها و 
همکاری مردم در این حوزه نه تنها میزان رفاه خانواده ها افزایش می یابد بلکه منافع 
آن نیز عاید کشور می شود.وی با اشــاره به طرح بهینه سازی و تعمیرات شبکه های 
توزیع بــرق اظهار کرد: از این طریق روزانه ۱.۵ میلیــون لیتر گازوئیل صرفه جویی 
می شود و ما این اعتقاد را داریم که اقدامات بهسازی می تواند کاهش هزینه های کشور 
را به دنبال داشــته باشد.مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص میزان مصرف مازوت و 
گازوئیل در نیروگاه ها گفت: با توجه به ســرد شــدن هوا تا ۱۰۰ میلیون لیتر میزان 
مصرف ســوخت مایع در نیروگاه ها افزایش پیدا کرده است.متولی زاده با بیان این که 
در حــال حاضر از نظر ظرفیت  نیروگاهی با هیچ محدودیتی مواجه نیســتیم، گفت: 
حجم قابل توجهی از نیروگاه ها بالاستفاده است و اکنون تنها با مساله تامین سوخت 
نیروگاه ها مواجه هستیم و زمانی که سوخت گاز کم باشد از سوخت جایگزین استفاده 
خواهیم کرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه میزان درآمد عائد صنعت برق 
به ازای اصالح تعرفه ها شده است، اظهار کرد: تمرکز صنعت برق روی اصالح مصرف 
است نه موضوع درآمد بنابراین از نظر درآمدی به این مساله توجه نمی شود و با توجه 
به این که سال اول این مساله بوده، اثرات آن حتما در دوره های بعدی بروز می کند اما 
در حال حاضر تعداد مشترکان پرمصرف در کشور سیر نزولی دارد.به گفته مدیرعامل 

شرکت توانیر در ایران بیشترین یارانه انرژی را صرف می کنیم که یکی از موضوعات 
آن ارزان بودن انرژی در کشور است و خوشبختانه هماهنگی که بین وزارتخانه ها به 

وجود آمده می تواند موجب کاهش مصرف انرژی در کشور شود.

خاموشی روشنایی معابر و تونل ها
مدیر عامل توانیز همچنین گفت که در این طرح روشــنایی معابر و تونل های بین 
شهری بصورت یک در میان خاموش خواهد شد، به نحوی که هم روشنایی تامین و 
هم در مصرف سرخت صرفه جویی شود، مصرف برق هر پایه روشنایی معابر معادل 
برق مصرفی یک خانوار است، بنابراین خاموش کردن هر یک پایه امکان تامین برق 
پایدار یک خانوار را فراهم می کند.متولی زاده با اشاره به این که زمستان سال گذشته 
مصرف گاز کشور به در بخش خانگی به ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسید، گفت: هدف 
از اجرای مانور امروز، مدیریت مصرف سوخت است که تا حصول نتیجه نهایی ادامه 
خواهد داشــت.وی ادامه داد: در فصل سرد سال به دلیل افزایش مصرف، تحویل گاز 
به نیروگاه ها اولویت ندارند و به همین دلیل صنعت برق با انجام این مانور در صرفه 
جویی پیشــگام شده است.متولی زاده اضافه کرد: ظرفیت تولید برق در این ایام آزاد 
است اما به دلیل محدودیت تأمین گاز و جلوگیری از ایجاد هزینه بیشتر در مصرف 
ســوخت مایع در نیروگاه ها،   این اقدام سراسری انجام می شود.متولی زاده برآورد 
صورت گرفته در صرفه جویی  ۱.۵ میلیون لیتری گازوئیل در روز با اجرای این طرح 
خبر داد و گفت: پیشــنهاد وزارت نیرو مبنی بر تأمین منابع مالی طرح های بهینه 
ســازی سوخت و انرژی، از محل ســوخت صرفه جویی شده در دست بررسی است.

وی همچنین خواستار اطالع رسانی کامل و همکاری شهرداری ها و پلیس راهور در 
اجرای برنامه سراسری بهینه سازی شبکه های توزیع و روشنایی معابر شد.

دبیرکل اوپک پیش بینی کرد
آغاز مازاد عرضه بازار نفت از ماه آینده

دبیرکل اوپک پیش بینی کرد بازار نفت از ماه دسامبر دچار مازاد عرضه می شود 
و سال آینده در وضعیت اشباع عرضه می ماند.به گزارش ایسنا، محمد بارکیندو 
گفت: مازاد عرضه در ماه دسامبر شروع می شود. نشانه هایی وجود دارد که باید 
بسیار بسیار مراقب باشیم.اوپک هفته گذشته پیش بینی خود از تقاضای جهانی 
برای نفت در ســه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ را به میزان ۳۳۰ هزار بشکه در روز 
نســبت به برآورد قبلی کاهش داد و اعالم کرد قیمتهــای باالی انرژی به روند 

احیای اقتصادی از پاندمی کووید ۱۹ آسیب می زند.
نگرانیها نســبت به کاهش تقاضا همزمان با پیش بینی افزایش عرضه تشــدید 
شده است.بر اساس گزارش رویترز، بارکیندو که در حاشیه کنفرانس Adipec در 
ابوظبی صحبــت می کرد، گفت: با وجود ابهامات، اوپک در تضمین تداوم روند 
احیــای اقتصادی جهانی منافعی دارد. تصور می کنیم در یک مســیر احیا قرار 
داریم. برای ما در اوپک، همچنان به انجام هر اقدامی که الزم است برای این که 
این احیا نقصان پیدا نکند، ادامه خواهیم داد.اقدامات اوپک پالس تا حدود زیادی 
در بهبود قیمت نفت تاثیرگذار بوده اســت. قیمت نفت برنت که در آوریل سال 
۲۰۲۰ به ۱۳ دالر در هر بشــکه – پایین ترین قیمت ۲۱ سال گذشته – سقوط 
کرده بود، پس از اجرای توافق محدودیت عرضه تاریخی اوپک پالس به بیش از 
۸۰ دالر در هر بشــکه رسیده کرده است.مله کیاری، مدیر شرکت انرژی دولتی 
نیجریه هم در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار کرد: اوپک پالس اگر تصمیم 
بگیرد تولیدش را سریع تر افزایش دهد، با چالشهایی روبرو خواهد شد. حتی اگر 
بخواهیم اقدامی انجام دهیم، احتماال انجام آن اندکی متفاوت خواهد بود.مواضع 
اعضای اوپک و متحدانش که در راس آنها عربستان سعودی و روسیه قرار دارند، 
نشان می دهد که در برابر درخواستها برای تولید سریعتر مقاومت خواهند کرد. 
این امر دولت آمریکا را واداشته است برداشت از ذخایر نفت استراتژیک را بررسی 
کند تا بــا افزایش قیمت بنزین مقابله کند.کیاری گفت: چنین اقدامی احتماال 
تاثیر اندک و کوتاه مدتی خواهد داشت. روشن است که باید مقادیر قابل توجهی 
نفت از ذخایر استراتژیک آزاد شود تا تغییر معناداری اتفاق بیافتد.نشست بعدی 
وزیران اوپک پالس برای تصمیم گیری درباره ســطح تولید ژانویه، دوم دسامبر 
)۱۱ آذر( برگزار می شــود. قیمت نفت امسال حدود ۶۰ درصد رشد کرده و به 
۸۰ دالر در هر بشــکه رسیده است. چندین مدیر انرژی و سران کشورها نظیر 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه می گویند نفت می تواند به ۱۰۰ دالر 
برسد. مدیر شرکت انرژی دولتی نیجریه گفت: نفت در باالی ۸۰ دالر می ماند 

در حالی که نفت ۱۰۰ دالری پیش بینی می شود.

آژانس بین المللی انرژی:
رشد قیمت نفت با تولید باالتر آهسته 

می شود
آژانــس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی خود از قیمت نفت برنت در ســال 
۲۰۲۲ را باال برد اما خاطرنشــان کرد با افزایش قیمت ها که به باال بردن تولید 
جهانی کمک خواهد کرد، روند صعودی بازار نفت ممکن اســت آهسته شود.به 
گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد میانگین قیمت هر بشکه 
نفت برنت امســال به ۷۱ دالر و ۵۰ سنت می رســد و برآورد خود از میانگین 
قیمت در ســال ۲۰۲۲ را به ۷۹ دالر و ۴۰ ســنت افزایــش داد اما پیش بینی 
کرد روند رشد قیمت ممکن است با افزایش تولید جهانی آهسته شود. میانگین 
قیمت ساالنه نفت آخرین بار در سال ۲۰۱۴ باالی ۸۰ دالر بود.در گزارش ماهانه 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی شد تولید نفت آمریکا با وجود این که رشد 
می کند اما تا پایان ســال میالدی آینده به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا 
بازنخواهد گشــت.آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: بازار نفت جهان از هر نظر 
دچار محدودیت عرضه می ماند اما رشد عرضه نفت به مالیم شدن روند صعودی 
قیمــت نفت کمک خواهد کرد. قیمت های فعلی انگیزه قوی برای تقویت تولید 
آمریــکا فراهم می کند هر چند که تولیدکننــدگان به تعهد خود برای انضباط 
مالی پایبند مانده اند.طوفان ســهمگینی که قطب تولید و صادرات نفت آمریکا 
در منطقه گلف کاست را در اواخر اوت درنوردید به تولید این کشور ضربه زد اما 
تولید آمریکا ماه گذشــته نیمی از افزایش تولید نفت جهان را تشکیل داد و در 
سال میالدی آینده ۶۰ درصد از رشد عرضه غیراوپک را تشکیل می دهد.ذخایر 
نفت کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )OECD( در سپتامبر 
۵۱ میلیون بشــکه کاهش یافت و ۲۵۰ میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله 
بود و در پایین ترین حد از ابتدای سال ۲۰۱۵ قرار گرفت. آمار مقدماتی اکتبر به 
افزایش اندک این ذخایر اشــاره دارد.آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد تقاضای 
جهانی برای نفت با مصرف باالی بنزین و افزایش ســفرهای بین المللی پس از 
این که کشــورهای بیشتری مرزها را بازگشایی کردند، افزایش پیدا کرده است. 
تقاضا برای ســوخت جت که روند احیای ضعیف تری نسبت به بخش های دیگر 

بازار داشته است.

کاهش قیمت نفت در پی سقوط ذخایر بنزین 
آمریکا

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه در واکنش به کاهش بیش از حد انتظار 
ذخایر بنزین آمریکا که فشارها بر دولت بایدن برای برداشت از ذخایر استراتژیک 
را تشدید خواهد کرد، کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۶ ســنت معادل ۰.۹ درصد کاهش یافت و به ۸۰ 
دالر در هر بشــکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته با ۱۲ سنت کاهش 
بسته شده بود.بهای معامالت نفت برنت با ۷۲ سنت معادل ۰.۹ درصد کاهش، 
به ۸۲ دالر و ۷۱ ســنت در هر بشکه رسید.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در 
حال بررســی برداشت نفت از ذخایر استراتژیک به منظور کنترل قیمت بنزین 
اســت که هفته جاری در پمپ بنزینهای کالیفرنیا به رکورد باالیی صعود کرد. 
با این حال نمایندگان کنگره آمریکا نظرات مختلفی در این باره دارند. اســتنی 
هویر، رهبر اکثریت مجلس آمریکا اواخر ســه شنبه گفت: با درخواست چاک 
شــومر، رهبر اکثریت سنا برای برداشــت از ذخایر استراتژیک به منظور پایین 
بردن قیمتها موافق نیســت و این ذخایر برای اســتفاده در مواقع اضطراری در 
نظر گرفته شده اند.تحلیلگران می گویند برداشت از ذخایر استراتژیک یک تاثیر 
موقتی دارد و آنچه ضروری اســت، افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان شیل 

آمریکا یا اوپک است.

برزیل فعال به اوپک ملحق نمی شود
وزیر انرژی برزیل اعالم کرد این کشــور در حال حاضر برنامه ای 
برای پیوستن به ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
نــدارد هر چند با این گروه همکاری دارد.به گزارش ایســنا، ژائیر 
بولســونارو، رییس جمهور برزیل در ســال ۲۰۱۹ اعالم کرد مایل 
اســت کشورش به اوپک بپیوندد. چنین اقدامی احتماال برزیل که 
یک تولیدکننده نفت رو به رشد محسوب می شود و طبق آمار سال 
۲۰۲۰ هفتمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان اســت را ملزم می 
کرد تولیدش را محدود نگه دارد.بنتو آلبوکرکی، وزیر انرژی برزیل 
در حاشیه کنفرانس انرژی Adipec در ابوظبی به خبرنگاران گفت: 
در حال حاضر هیچ برنامه ای برای پیوســتن به اوپک وجود ندارد. 
ما به تعامل با اوپک ادامه می دهیم.عربســتان سعودی بزرگترین 
صادرکننده عضو اوپک اســت و این گروه ۱۲ عضو دیگر شــامل 
امارات متحده عربی دارد. اوپک از ســال ۲۰۱۷ با تولیدکنندگان 
غیراوپــک که برزیل در میان آنها حضور نــدارد، در قالب گروهی 
معــروف به اوپک پالس عرضه را محدود کــرده و از بازار حمایت 
کرده است.وزیر انرژی برزیل گفت: ما به برگزاری دیدار با عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربی ادامه می دهیم. می دانیم که باید 
رابطه خوبی با اوپک و اوپک پالس داشــته باشیم.طبق آمار اداره 
اطالعــات انرژی آمریکا، برزیل هفتمیــن تولیدکننده بزرگ نفت 
جهان در سال ۲۰۲۰ بود و ۳.۷۹ میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کرد. اگر این کشــور به عضویت اوپک درآید، سومین تولیدکننده 

بزرگ و پراهمیت ترین عضو جدید این گروه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد:
 افزایش فروش نفت و بازگشت منابع ارزی 

آن به کشور
 ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با تالش های انجام شده توسط وزارت 
نفت، شاهد افزایش فروش نفت و فرآورده ها و بازگشت منابع ارزی آن به کشور هستیم.به گزارش 
ایرنــا از وزارت نفت، »مصطفی نخعی« با بیان اینکه فروش نفت و فرآورده های نفتی از مهم ترین 
راه های تامین منابع ارزی کشور است، افزود: در چند ماه اخیر به دنبال تالش های گسترده وزارت 
نفت، شاهد افزایش فروش نفت و فرآورده های نفتی و بازگشت منابع ارزی به کشور هستیم.وی با 
قدردانی از وزارت نفت بابت تالش های انجام شــده برای افزایش فروش و صادرات نفت در شرایط 
تحریمی، گفت: منابع ارزی حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی، رشــد داشــته که این رشد در 
ماه های باقی مانده از سال نیز ادامه خواهد داشت.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: 
افزایش صادرات نفت حاصل تالش کارکنان صنعت نفت اســت، ایــن کارکنان و کارگران برای 
توسعه صنعت نفت زحمات زیادی متحمل می شوند که باید به نیازها و مشکالت آنها نیز رسیدگی 
شــود.نخعی بیان داشت: کارکنان صنعت نفت با سختی های بسیاری روبه رو هستند، زیرا باید در 
ســکوهای گازی و نفتی به دور از خانواده در وســط دریا به طور شبانه روزی به فعالیت بپردازند و 
به دنبال این تالش شبانه روزی، ما حتی یک ساعت افت فشار ارسال گاز از سکوها نداریم؛ از این رو 
باید به حقوق و مزایا و رفاهیات آنها نیز توجه ویژه ای شود.به گزارش ایرنا، پیش از این نیز آیت اهلل 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری از گشایش در فروش و صادرات نفت خبر داده بود. همچنین روز 
گذشــته، »جواد اوجی« وزیر نفت اعالم کرد که در بحث فروش نفت با اســتفاده از ظرفیت های 
موجود توفیق  های خوبی حاصل شــده است.آمارهای اقتصادی نیز نشان می دهد رشد اقتصادی 
ایران در ماه های گذشته با احتساب نفت باالتر از رشد اقتصادی بدون نفت بوده که نشان دهنده 

افزایش صادرات و دسترسی به ارزهای آن است. 

رگوالتور انرژی آلمان روند تایید خط 
لوله گازی نورد استریم ۲ که از روسیه 
به آلمان امتداد دارد را معلق و موافقت 
کرد به نگرانیهــای اوکراین درباره این 
پروژه رسیدگی کند.به گزارش ایسنا، 
خــط لولــه گازی نورد اســتریم ۲ با 
مخالفــت از ســوی آمریــکا و بعضی 
از کشــورهای اروپایی روبروســت که 
می گویند این خــط لوله اروپا را بیش 
از حد به گاز روســیه وابسته می کند.

قیمت گاز در اروپا سر به فلک کشیده 
و پس از اقدام رگوالتور انرژی آلمان ۹ 
درصد افزایش یافت. ریسک قطعی برق 
در زمستان به دلیل عرضه اندک گاز، 
دولتهای اروپایی را برای اقدام در برابر 
این بحران تحت فشار بیشتری قرار می 
دهد.رگوالتــور انرژی آلمان اعالم کرد 
روند تایید نورد استریم ۲ را معلق کرده 
است زیرا کنسرسیوم سازنده این خط 
لوله باید شرکتی را تحت قوانین آلمان 
تشکیل دهد تا مجوز فعالیت دریافت 
کند.این رگوالتور اعالم کرد تنها پس 
از انتقــال عمده داراییهــا و بودجه ها 
بــه یک زیرمجموعه آلمانی از ســوی 

کنسرسیوم نورد استریم ۲، درخواست 
مجوز آن را بررسی خواهد کرد. بمحض 
این که پیش شرطها محقق شوند، این 
رگوالتور به ارزیابی درخواســت صدور 
مجوز در دوره چهار ماهه درخواســت 
که تا اوایل ژانویه زمان دارد، ادامه می 
دهد.نورد استریم ۲ اعالم کرد از سوی 
رگوالتور آلمــان از این تصمیم مطلع 
شده اســت و در موقعیتی نیست که 
درباره جزییات فرآیند بررســی مجوز، 
مدت احتمالی آن و زمان آغاز فعالیت 
خط لوله اظهارنظــر کند.طبق اعالم 
رگوالتور آلمانی، شرکت نورد استریم 
تصمیم گرفت خود را به یک شــرکت 
آلمانی تبدیل نکند اما یک شرکت تابعه 
تحت قانون آلمان تشکیل داده است تا 
به امور قسمتی از خط لوله که در خاک 
آلمان قرار دارد، رسیدگی کند.در پی 
تشدید نگرانیها نســبت به عرضه گاز 

از سوی روسیه و ابهامات درباره زمان 
آغــاز فعالیت نورد اســتریم ۲، قیمت 
عمده فروشــی گاز اروپا و انگلیس در 
هفته هــای اخیر افزایــش پیدا کرده 
است. قیمت گاز اروپایی روز سه شنبه 
۹ درصد افزایش یافت و قیمت قرارداد 
مــاه آتی هلند برای مدت کوتاهی ۸۹ 
یورو به ازای هر مگاوات ساعت معامله 
شــد.یک مقام روسی در گفت و گو با 
خبرگزاری تاس گفت: هر گونه تاخیر 
در رونــد تایید مجوز فعالیت این خط 
لوله بدون شــک به نفع اتحادیه اروپا 
انرژی نفت وگاز  نیست.مدیر شــرکت 
اوکراین در گفت و گو با رویترز از این 
تصمیم رگوالتور انرژی آلمان استقبال 
کرد. اوکراین با این خط لوله که باعث 
از دست رفتن درآمد ترانزیت گاز این 
کشور می شود، مخالف بوده و روسیه 
را متهم کرده است، از انرژی به عنوان 

ســالحی بــرای تهدید امنیــت اروپا 
اســتفاده می کند. مسکو این اتهامات 
را رد و اعالم کرده که نورد اســتریم ۲ 
یک پروژه صرفا تجاری اســت که به 
مقررات انرژی اروپایی عمل می کند.

اختالف بر ســر این خط لوله تنشــها 
میان اوکراین و روسیه را تشدید کرده 
اســت. اوکراین خواستار مشارکت در 
فرآیند مشــورت برای صــدور مجوز 
فعالیت این خط لوله شده است.روسیه 
در حال حاضر از مســیر نورد استریم 
۱ اســتفاده می کند کــه ۵۵ میلیارد 
متــر مکعب معادل نیمــی از مصرف 
گاز ســاالنه آلمان ظرفیت دارد. نورد 
استریم ۲ این ظرفیت را دو برابر کرده 
و آلمــان را به هاب ورود مرکزی برای 
توزیع گاز به سراســر اروپا تبدیل می 
کند.بر اساس گزارش رویترز، رگوالتور 
انــرژی آلمان اعالم کرد وزارت اقتصاد 
و کمیســیون اروپایــی از این تصمیم 
مطلع شده اند. کمیسیون اروپایی پس 
از تصمیم رگوالتور آلمان دو ماه برای 
بررسی درخواست مجوز نورد استریم 

۲ زمان دارد.

خط لوله گازی جنجالی روسیه 
دوباره به مانع خورد

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: در حال نصب کنتور 
هوشــمند برای مشترکان پرمصرف هستیم که یکی از 
قابلیت های این کنتور این است که محدودیت هایی را 
برای مصرف ایجاد می کند و اگر مشترکان باز هم رعایت 
نکنند، برق آنها قطع می شود.به گزارش ایسنا، غالمعلی 
رخشــانی مهر دیروز در حاشــیه مراســم آغاز برنامه 
سراسری بهینه سازی شــبکه های توزیع برق در جمع 
خبرنگاران با بیان این که از دو ماه قبل نصب کنتورهای 
هوشــمند برای مشــترکان پرمصرف آغاز شده است، 
گفت: تاکنون ۸۰ هزار کنتور هوشــمند نصب شده که 
عمدتــا در بخش خانگی بوده و امیدواریم از این طریق 
بتوانیم اصالح مدیریت مصرف برق را داشــته باشیم.به 
گفته معاون هماهنگی توزیع توانیر درخواســت ما این 
اســت که این مشترکان در حد عامه مردم مصرف برق 

داشته باشند، البته باید به این موضوع توجه کرد که در 
بسیاری از شــهرها و استان ها حداقل ۷۵ درصد مردم 
زیر الگو مصرف دارند و بالغ بر ۱۰ میلیون مشترک برق 
در کشــور حداقل دو ماه را زیر ۱۰۰ کیلووات ســاعت 
بــرق مصرف کردند که این مســاله جای تبریک دارد.

وی با بیان این که طی دو ســه ســال اخیر که مصرف 
گاز در زمســتان در بخــش خانگی افزایــش یافته با 
کمبودهایی برای تامین ســوخت در نیروگاه ها مواجه 
هستیم، تصریح کرد: امسال برای کاهش محدودیت ها 
از خودمــان آغاز و برنامه هایی را در این راســتا تدوین 
کردیم.رخشانی مهر ادامه داد: یکی از این برنامه ها بحث 
تعدیل روشنایی معابر بود که براساس آن در مکان هایی 
که شناســایی شــده اســت اقدام به کاهش روشنایی 
کرده ایم. حتی پارک هایی که روشــنایی بیش از حدی 

دارند در این برنامه قرار گرفته است و برای این منظور 
نیز هماهنگی بسیار خوبی با بخش های مختلف وزارت 
راه و شهرسازی، فرمانداری ها، استانداری ها، پلیس راه 
و نیروی انتظامی صورت گرفته است.معاون هماهنگی 
توزیع توانیر با اشــاره به اهمیت کاهش مصرف برق در 
بخش خانگی اظهار کرد: پدیده پرمصرف یک پدیده ای 
اســت که در تمام طول سال وجود دارد از ۳۰ میلیون 
مشترک خانگی حدودا دو درصد یعنی حدود ۶۰۰ هزار 
مشــترک بیش از دو برابر الگو مصرف دارند و این عدد 

بیش از ۱۰ برابر مصرف سایر مشترکان است.
وی با تاکید بر این که هشدارهایی را برای کاهش مصرف 
به این دسته از مشترکان داده ایم تصریح کرد: درصورتی 
که به این هشــدارها توجه نشود، برق آنها قطع خواهد 

شد و پیشاپیش برای این مساله عذرخواهی می کنیم.

برقمشترکانپرمصرفقطعمیشود

درخشش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در 
بازارهای بین المللی

مدیر بازاریابی و فروش شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس از عرضه ی موفق و با 
رقابت دو فرآورده ویژه ابرپاالیشــگاه میعانــات گازی جهان در رینگ بین الملل 
بــورس انرژی ایران خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، »رضا کارآمد« در تشریح عرضه موفق دو فرآورده ویژه 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران، بیان کرد: 
این عرضه با حجم ۹۰ هزار متریک تن نفتای سبک و ۷۰ هزار متریک تن نفتای 
میانی صورت پذیرفت که با استقبال فعاالن بازار بین المللی مواجه شد.وی ادامه 
داد: کماکان قیمت فروش نفتای پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس باالترین قیمت 
صادراتی فروش نفتا در ایران اســت و این فروش از تثبیت بازار فرآورده نفتای 
شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس در بازارهای بین المللی حکایت دارد.کارآمد 
افزود: ابرپاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به سبب حجم تولید، با توان و عملکرد 
خوب کارگروه ویژه قیمت گذاری فــرآورده و به کارگیری از الگوریتم های نوین 
جهانی برای پیش بینی قیمت ها، برنامه ریزی مدون و تحلیل و رصد بازار هدف، 
اصلی ترین تعیین کننده ی قیمت فرآورده هــای ویژه به خصوص نفتا در بورس 
انرژی به شــمار می رود.مدیر بازاریابی و فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
عرضه ی فرآورده ها در بورس انرژی را ســبب شفافیت بیشتر در نحوه ی فروش 
محصوالت دانســت و تأکید کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های اصولی و استفاده 
از تمام ظرفیت های صادراتی شاهد فعالیت گسترده تر و درخشش بیشتر ستاره 
خلیج فارس در بورس انرژی باشــیم.کارآمد خاطرنشان کرد: شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس همواره حمایت از تولید و پشــتیبانی خوراک به پتروشــیمی های 
داخلی را وظیفه خود می داند و با برنامه ریزی های دقیق و جلسات متعدد گروهی، 
همچون گذشته آمادگی  کامل برای فروش  محصوالت به پتروشیمی های بزرگ 

و کوچک را دارد.
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گزیده خبر برای تامین نظر شورای نگهبان:

مجلس مجوز واردات خودرو به ازای صادرات آن را صادر کرد
 مجلس شــورای اسالمی با اصالح طرح ســاماندهی واردات 
خودرو به هر شــخص حقیقی و حقوقی اجازه دادند به ازای 
صادرات خودرو یا قطعات یا ســایر کاالها و خدمات مرتبط با 
انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم 
بازار اقدام نماید.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا،نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی در جلســه علنی دیروز چهارشنبه 
مجلس شورای اسالمی، طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده 
شده از شورای نگهبان را اصالح کردند.دراصالحیه ماده ۴ این 
طرح آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای 
صــادرات خودرو یا قطعات خودرو یا ســایر کاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نســبت به واردات خودرو 
برای تنظیم بازار اقدام نماید.بر اســاس تبصره یک ماده ۴ با 
هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت 
و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد 
مجاز واردات آنها ) متناســب با کسری تولید داخل نسبت به 

تقاضای موثر( بصورت ساالنه، توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رســد.همچنین 
طبق تبصره ۲ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف اســت با 
همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستورالعمل نظارت 
بر صــادرات موضوع این ماده را جهــت جلوگیری از واردات 
مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک 
بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه 
نماید.طبق تبصــره3 این ماده وزارت صنعت معدن و تجارت 
همچنین مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی 
و حمایــت از واردکنندگان خــودرو را که به انتقال فناوری و 
سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال 
نماید.نماینــدگان در تبصره ۴ مصوب کردند دســتور العمل 
مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ 
پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توســط وزارت صنعت 

معدن و تجارت تعیین شود.

نشست رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعضای 
انجمن پیمانکاران معدنی کشور 

اعضای انجمن پیمانکاران معدنی کشور به منظور هم اندیشی و ارایه پیشنهادات 
خود برای تامین ماشــین االت و تجهیزات، با رئیس هیات عامل ایمیدرو دیدار 
کردند.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در این نشست وجیه اهلل جعفری رئیس 
هیات عامل ایمیدرو ضمن تاکید بر اســتفاده از توانمندی های داخلی در حوزه 
بومی ســازی، اعالم کرد: نگاه حاکمیت در حد ظرفیت های موجود در داخل، به 
سمت تامین تجهیزات در کشور است.وی افزود: در حوزه داخلی سازی به همان 
اندازه که اعتقاد به ظرفیت ها داریم، باید بستر توسعه آن را فراهم کنیم و در این 
زمینه ایمیدرو از فعاالن این امر حمایت خواهد کرد.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: انجمن پیمانکاران معدنی باید نیازها و پیشنهادات کارشناسی شده 
خود را در راستای تامین ماشین آالت و تجهیزات ارایه کنند تا ایمیدرو به عنوان 
سازمان توســعه ای وزارت صمت، در جهت پیگیری و حل مشکالت انجمن در 

وزارتخانه گام بردارد.در این نشست که به میزبانی ایمیدرو برگزار شد.

منصور یزدی زاده برای دومین بار مرد سال 
صنعت فوالد شد

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نظر 
سنجی که از سوی موسسه پلنر برگزار شد با 3۸۰۰ رای 
مســتقیم از سوی فعاالن ، دست اندرکاران و مسئولین 
صنعت فوالد کشور برای دومین بار به عنوان مرد سال 
صنعت فوالد انتخاب شد . لوح مرد سال فوالد ایران در 

کنفرانس بین المللی بررســی صنعت فوالد و مواد اولیه )PLANEX ۲۰۲۱ ( از 
طرف نمایندگان مختلف زنجیره فوالد کشــور از جمله تولید کنندگان ، فعاالن 
حوزه ســنگ آهن ، تامین کنندگان و بازار صنعت فــوالد به منصور یزدی زاده 
اهداء شــد .شایان ذکر است منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در 
کنفرانس استیل پرایس نیز از طریق نظر سنجی از فعاالن بازار فوالد و مواد اولیه 
سال ۱3۹۸ به عنوان مرد سال فوالد ایران معرفی شده بود .گفتنی است مهندس 
یزدی زاده از شهریور سال ۹۶  تا خرداد ۹۷ به عنوان مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
ایران فعالیت می نمود .وی از ســال ۷3 در ذوب آهن اصفهان سمت هایی چون 
مدیرعامل ، عضو هیات مدیره ، معاون برنامه ریزی و توســعه ، معاون بازاریابی و 

فروش ، مدیرفروش داخلی و ... را تجربه نموده است .  

مدیرعامل سایپا در جمع نمایندگی های برتر:
باید رضایت کامل مشتریان سایپا کسب شود

مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا با بیان اینکه گروه خودروسازي سایپا در سه 
سال آینده ۹ محصول جدید تولید خواهد کرد، گفت: به زودي خودروهاي جدید 
آریا وشــاهین اتوماتیک به تولید انبوه خواهد رسید و همچنین اطلس به عنوان 
جایگزین تیبا و ساینا، وارد بازار مي شود.به گزارش سایپانیوز، سید جواد سلیماني 
در همایش تجلیل از نمایندگي هاي برتر ســایپا با بیان اینکه به واسطه تحریم 
هاي ظالمانه و سختی که به کشورمان تحمیل شد، شرکاي خارجي ایران را ترك 
کردند و تعهدات باقي مانده موجب نارضایتي مردم شــد، تصریح کرد: در ســال 
۹۷ صنعت خودروسازي با چالش هایی جدي مواجه شد و به دلیل کاهش روند 
تولید خودرو شاهد تجمعات اعتراضي زیادي نسبت به تاخیر در تحویل خودروها 
بودیم.وي با تاکید بر اینکه مشکالت صنعت خودرو با همکاري مهندسان ایراني، 
شرکت های قطعه سازی داخلي و کارگران خطوط تولید به حداقل رسیده، افزود: با 
وجود فراز و فرودهاي فراوان، اکنون باید به سمتي حرکت کنیم که ضمن افزایش 
تولید و ارتقاء کیفیت خودرو، بیش از گذشته رضایت مشتریان را به دست آوریم.

 کلید عملیات اجرایی طرحهاي توسعه
 چادرملو زده شد

  در دومین نشســت رفــع موانع توســعه چادرملو با 
حضور اســتاندار،معاونین و مدیران اجرایی استان یزد 
و مدیرعامل و مجریان طرحهاي توســعه  چادرملو در 
استانداری یزد برگزار شد، با تخصیص مکان های اجرای 
۱۰ واحد صنعتی موافقت و کلید عملیات پیاده سازی 

این طرحها زده شد.  به گزارش  خبرنگار ما در این جلسه که در پی  نشست های 
متعدد کارشناسی و ارزیابی طرح ها برگزارشد با موافقت مسوالن اجرای استان به 
چادرملو اجازه داده شد عملیات آماده سازی پروژه های خود را آغاز کند.این طرح 
های بزرگ صنعتی شامل، واحدهای گندله سازی، آهن اسفنجی، کنسانتره سنگ 
آهن، تولید ورق و فوالدهای آلیاژی، اجرام و آجر نســوز، ذوب و کالف فوالدی و 
نیروگاه خورشیدی می باشد.   مهندس تقی زاده مدیر عامل چادرملو ضمن تقدیر 
از  نگاه مثبت و موثر اســتاندار جدید یــزد   و همکاری در جهت حل موانع راه 
اندازی طرح های توســعه بخش و حمایت بی دریغ نمایندگان محترم استان در 
مجلس شورای اسالمی، در خصوص منابع مالی این طرح ها گفت : برای اجرای 
این پروژها بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاري پیش بیني شده است که  
بخش اعظم آن از محل تســهیالت و اعتبارات بانکی، حمایت سهامداران، درآمد 
حاصل از فعالیــت واحدهای معدنی و صنعتی موجود و تدابیر و فنون مدیریتی 

تامین می گردد. 

 تولید بالغ بر ٣٠٠ هزار تن آلومینیوم
 با حفظ رشد ٢٣ درصدی

تولید شمش آلومینیوم در مجموع هفت ماهه سال جاری از 3۰۰ هزار تن شمش فراتر رفته 
است که نسبت به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته رشد ۲3 درصدی را نشان می دهد 
اما میزان تولید آلومینا کاهشی ثبت شده است.به گزارش ایسنا، طبق آمار سازمان توسعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه 3۰۵ 
هزار و ۱۰۱ تن شمش  آلومینیوم توسط تولیدکنندگان بزرگ تولید شده که نسبت به ۲۴۷ 
هزار و 33۵ هزار تن تولیدی در مدت مشــابه ســال گذشته رشد ۲3 درصدی داشته است.

طبق آمار در مجموع نیمه نخســت امسال نیز میزان تولید شمش آلومینیوم نسبت به نیمه 
نخست سال گذشته ۲3 درصد افزایش تولید  داشت. در هفت ماهه سال جاری از این میزان 
تولید شمش آلومینیوم به ترتیب ایرالکو ۱۰۵ هزار و ۶۰۰۰ تن، سالکو ۹۲ هزار و ۶۸۵ تن، 
المهدی ۸۵ هزار و ۵۹۵ تن و آلومینای ایران ۲۱ هزار و ۸۱۵ تن تولید داشته اند.  همچنین 
این شــرکت ها در مجموع هفت ماهه امسال با  افزایش ۱۹ درصدی تولید، ۵۵۴ هزار و ۵۱ 
تن بوکسیت )ماده اولیه تولید پودر آلومینا( تولید کرده اند. در هفت ماهه سال گذشته ۴۶۵ 
هزار و ۵۸۱ تن از این ماده معدنی تولید شــده بود.  در مقابل اما تولید پودر آلومینا در تنها 
شرکت تولیدکننده این محصول که ماده اولیه تولید آلومینیوم به شمار می رود، با کاهش دو 
درصدی در مقایسه با سال گذشته که معادل ۱3۹ هزار و 3۰۷ تن ثبت شده بود، مواجه شد 

و به ۱3۶ هزار و ۶۴۰ تن رسید.

محدودیتی برای صادرات فوالد ایران به سوریه نیست
 مانور ترکیه با فوالد ایران در بازار سوریه

عضوهیات مدیره انجمن فوالد گفت: به علت تحریم ها تجار ایرانی نمی توانند با حجم باالیی فوالد و میلگرد به سوریه صادر کنند ترکیه نیز از این شرایط حداکثر استفاده کرده و میلگرد را 
از ایران خریداری و با سود ۱۲۰ تا ۱3۰ دالری به تجار سوری می فروشند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدرضا شهرستانی در خصوص محدودیت دولت سوریه برای صادرات فوالد ایران 
به این کشور، گفت: تحریم های ظالمانه دو کشور ایران وسوریه باعث محدودیت در این زمینه شده است به نحوی که تحریم ها سبب شده از بیش از یک سال پیش صادرات فوالد ایران که 
عموما میلگرد است به سوریه با محدودیت مواجه شود.وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد صادرات فوالد ایران به سوریه به میلگرد اختصاص دارد گفت: حدود ۲۰ درصد نیز تیرآهن به سوریه 
صادر می شود.  در این بین تجار ترکیه نیز از این شرایط به وجود آمده حداکثر استفاده را می برند زیرا میلگرد را از ایران ۵۷۰ تا ۵۸۰ دالر در هر تن می خرند، اما با سود ۱۲۰ تا ۱3۰ دالری 
به تجار سوری می فروشند.شهرستانی با اشاره به میزان صادرات فوالد ایران در ۷ ماهه نخست امسال به کشور ترکیه و سوریه بیان کرد: آمارها نشان می دهد که در ۷ ماهه نخست امسال 
۵۷ هزار تن فوالد به ترکیه و ۶ هزار و ۵۰۰ تن فوالد به سوریه صادر شده است.وی با بیان اینکه محدودیت صادرات به سوریه به علت تحریم ها در سال جاری بیشتر شده است، گفت: به 
علت تحریم ها تجار ایرانی نمی توانند با حجم باالیی فوالد و میلگرد به سوریه صادر کنند، لذا در این خصوص نیاز داریم بخشی زیادی از میلگردهای صادراتی ایران از طریق ترکیه و بخشی 
کمی نیز از اقلیم کردستان به سوریه ارسال شود.این عضوهیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد تاکید کرد: دولت سوریه برای خرید فوالد از ایران هیچ محدودیتی به وجود نیاورده است 

اما محدودیت ها بیشتر به مسایل تحریم بازمی گردد که باعث شده صادرات میلگرد و تیرآهن از ایران به سوریه با مشکالتی مواجه شود.

سفر وزیر صمت به سوریه برای 
باز کردن ِگره صادرات خودرو

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: کشور سوریه بر 
این موضوع تاکید دارد که ارزی از کشــورش خارج نشود 
و در قبــال واردات کاال به این کشــور، کاال صادر کند.به 
گزارش خبرگزاری تســنیم، علیرضا پیمان پاك پیرامون 
انتشار خبری مبنی بر اینکه سوریه واردات خودرو ایرانی 
را ممنوع کرده اســت، اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور 
سوریه همچون کشور ما مشــکل ارز دارد، در تالشند تا 
خروج ارز از کشورشــان اتفاق نیفتد لذا ثبت ســفارش 
قطعات از ایران و کشورهای دیگر ندارد.وی با بیان اینکه ما 
باید به دنبال راهکاری باشیم تا به جای ارز کاال وارد کنیم، 
گفت: اگر به جــای ارز، در قبال صادرات، کاال وارد کنیم 
مشکل برطرف می شود و این موضوع ربطی به خودرو و 
غیر خودرو هم ندارد.رئیس کل ســازمان توسعه تجارت 
ایران با بیان اینکه کشور سوریه با توجه به مشکالت ارزی، 
محدودیــت های ارزی خاص خود را وضع کرده اســت، 
افزود: کشور سوریه بر این موضوع تاکید دارد که ارزی از 
کشورش خارج نشود و در قبال واردات کاال به این کشور، 
کاال صادر کند.پیمان پاك در پاســخ به این سوال که آیا 
مشخصاً ممنوعیت واردات خودرو از ایران به سوریه اعالم 
شده است، گفت: این خبر درست نیست، همه کشورهای 
طرف تجارت با ســوریه این چالش را دارند و این مساله 

مختص واردات خودرو از ایران نیست.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع اعضای هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تأکید کرد: 
لزوم استفاده حداکثری از 

ظرفیت های موجود،افزایش 
بهره وری و رفع موانع تولید 

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار 
بــا رئیس و اعضای هیئت مدیــره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران با اشاره به اینکه اصالح گفتماِن توسعِه کّمی 
به توســعه کیفی و راه اندازی نهضت استفاده از حداکثر 
ظرفیت های موجود، افزایش بهره وری و رفع موانع تولید 
ازجمله مواردی است که امروز بیش ازپیش باید در دستور 
کار نهادها و انجمن های صنفی قرارگیرد، اظهار داشــت: 
انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایــران به عنوان نهادی که 
شــرکت های فوالدی و صنایع پایین دســت و باالدست 
زنجیره فوالد در آن عضو هستند، به خوبی می تواند نقش 
نمایندگی و گفتمان ســازی در جهت برقراری تعادل در 
زنجیره فوالد را ایفا نمایــد. ازاین رو انتظار مجموعه های 
فوالدی عضو انجمن این اســت که انجمن اگرچه جایگاه 
حاکمیتی ندارد، اما با آینده نگری و لحاظ کردن تهدیدها 
و فرصت هایی که در زنجیره وجود دارد، گفتمان ســازی 
را به خوبــی اجــرا کند، چراکــه در زنجیره فــوالد عدم 
تعادل هایی نیز به چشم می آید. مدیرعامل فوالد مبارکه با 
اشــاره به سرمایه گذاری های خوبی که در زنجیره فوالد و 
صنایع مختلف صورت گرفته تصریح کرد: در حال حاضر 
می توانیم بگوییم ظرفیت های ایجادشــده در بسیاری از 
حوزه ها بیش از نیاز مصرف کنندگان داخلی است. اگرچه 
در حوزه محصوالت کیفی کمبودها همچنان پابرجاست، 
اما در حوزه محصوالت تجاری، انرژی، مواد غذایی و دیگر 
زنجیره ها، ظرفیت های خوبی در کشــور ایجاد شده، ولی 
به علت مشــکالت موجود، از این ظرفیت ها به طور کامل 
استفاده نمی شــود. از همین رو، ما نیازمند ایجاد نهضت 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت های موجــود و افزایش 

بهره وری در کنار رفع موانع تولید هستیم.

ارتقاء تکنولوژی سایت های 
همراه اول در استان گلستان

تکنولوژی ســایت های همراه اول در استان گلستان در 
دســت ارتقاء است .دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم این 
خبر افزود :به منظور تقویت شــبکه همراه اول و افزایش 
کیفیت ارتباطات ســیار ، عالوه بر تاســیس سایت های 
جدید در قالب عملیات فاز۸ ، ســایت های قدیمی ارتقاء 
تکنولوژی یافته تا مردم مناطق مختلف استان بتوانند از 
کیفیت بهتر ارتباطات بهره مند شوند.وی با تاکید بر اینکه 
عملیات توسعه و بهینه ســازی همراه اول در استان ، با 

همت کارشناسان ارتباطات سیاردر حال اجرا است.

آیا صنایع تهران از مازوت استفاده می کنند؟
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران گفت که هنوز صنایع 
تهران برای تامین گاز دچار مشکل نشده اند، اما در مورد وضعیت آینده، یعنی تعیین 
ســوخت جایگزین یا تعطیلی صنایع هنگام کمبود و قطع گاز شرکت ملی گاز باید 
تصمیم گیری و اطالع رسانی کند.به گزارش ایسنا، با آغاز فصل سرما، بحث آلودگی 
هوا و کمبود گاز دوباره مطرح شــده که در این رابطه یداهلل صادقی در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: در حال حاضر گاز صنایع قطع نشده، بنابراین مازوت سوزی هم 
اتفاق نمی افتد. اما مشــخص نیست در آینده چه اتفاقی می افتد.وی در ادامه تاکید 
کرد که شرکت ملی گاز باید تعیین تکلیف کند در آینده چه اتفاقی می افتد. آیا گاز 
صنایع قطع می شــود یا نه و اگر قطع شود سوخت جایگزین چیست. حتی ممکن 
اســت صنایع مانند تابستان تعطیل شوند که در این رابطه هم شرکت ملی گاز باید 
تصمیم گیری و اطالع رســانی کند.صادقی در پاســخ به این سوال که چند درصد 
صنایع از گاز استفاده می کنند، اظهار کرد: در حال حاضر همه صنایع از گاز استفاده 
می کننــد. برخی صنایع به عنوان ماده اولیه، برخی به عنوان انرژی برای گرم کردن 
کوره ها و سیستم ها و غیره از گاز استفاده می کنند و غیر از گاز از سوخت دیگر در 

صنایع استفاده نمی شود.

معاون وزیر صنعت خواستار شد:
 لزوم تسریع در تبادالت تجاری ایران و روسیه 

بر بستر اوراسیا
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با سفیر فدراسیون روسیه در تهران، بر ضرورت حضور 
کنسرســیوم های صادراتی و سرعت بخشیدن به تبادالت تجاری دو کشور به ویژه بر بستر اوراسیا 
تاکید کرد.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »علیرضا پیمان پاك« در دیدار با »لوان 
جاگاریان« سفیر فدراسیون روسیه در تهران، بر توسعه تبادالت تجاری دو کشور و ضرورت حضور 
کنسرسیوم های صادراتی تاکید کرد.در این نشست، ضمن معرفی شرکت های بزرگ و معتبر روسی 
به منظور همکاری در بخش های تولیدی، تجاری، صادراتی و مواد غذایی به کشورهای ثالث، موضوع 
برنامه ریزی مشترك فرآوری محصوالت غذایی و توسعه کشت فراسرزمینی نیز بررسی شد.برپایه 
این گزارش، در این نشست ضرورت همکاری دو کشور برای تسهیل ترانزیت کاالهای صادراتی و 
رفع موانع گمرکی از طرف روسیه و تسهیل صدور ویزای تجار و رانندگان مورد تاکید طرفین قرار 
گرفت.بر اساس آخرین آمار تبادالت تجاری، حجم تجارت دو کشور در هفت ماهه امسال معادل 
یک میلیارد و ۱۶۸ میلیون دالر بوده که از این میزان 3۱۷ میلیون دالر صادرات ایران به روسیه و 

۸۵۱ میلیون دالر واردات ایران از روسیه بوده است.
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اولتیماتوم وزارت اقتصاد به ۱۲ بانکگزیده خبر
رئیس مرکز بازرســی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت اقتصــاد در نامه ای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نســبت به 
تعلــل برخی بانک ها در اجرای بخشــنامه تحویــل قراردادهای 
تسهالت بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار را تصویب 
کردند که طبق آن، بانک ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند 
در چارچوب دســتورالعمل نحوه ثبت الکترونیکــی قراردادهای 
تسهیالت بانکی، ســامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیالت را با 
امکان دسترسی هر تسهیالت گیرنده به اطالعات تسهیالت خود 
ایجاد کنند.در این زمینه، احســان خاندوزی در نامه ای از رئیس 
کل بانک مرکزی خواســتار شد که بانک ها مکلف شوند حداکثر 
ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و 
اطالعات کامل تسهیالت را به مشتری تحویل دهنداین در حالی 
است که با گذشت حدود سه هفته از ارسال این نامه، برخی بانک ها 
در اجرای این دســتور تعلل می کنند.بدین منظور، علی نظامی - 
رئیس مرکز بازرســی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت اقتصــاد - در نامه ای به مدیــران عامل ۱۲ بانک دولتی و 
شبه دولتی نوشت: »علیرغم تاکیدات و بخشنامه های متعدد بانک 
مرکزی مبنی بر اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند، با هدف 

آگاهی کامل مشــتری، ضامن و وثیقه گــذار از مفاد قراردادهای 
منعقــده، تمهیدات الزم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، 
نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشد، 
در اختیار اشخاص ذکر شــده قرار دهند، بررسی ها حاکی از این 
اســت که در برخی از بانک ها کمــاکان این مهم مورد توجه قرار 
نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های مورد اشاره رعایت نمی شود، 
لذا ضرورت دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ شود تا شعب آن بانک 
نهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط 
در شــعبه یک نسخه قرارداد و اطالعات کامل تسهیالت مزبور از 
جمله جدول اقساط را به آنها تحویل کنند.حسب تاکید مقام عالی 
وزارت الزم است واحدهای بازرسی بانک ها به این شکایات خارج از 
نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذیربط از انجام 
تکلیف مذکور، عالوه بــر ارجاع پرونده متخلفین به مرجع صالح 
رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانکی، راسا نسبت به 
تحویل قرارداد به مشــتریان اقدام کنند.«این در حالی است که 
محمدرضا جمشــیدی - دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی - به ایســنا گفته بود که پیــش از مصوبه مجلس نیز، 
بانک ها این موضوع را رعایت می کردند اما از آنجا که مشــتریان 
اغلب موقع اســتفاده از تسهیالت برای دریافت وجه عجله دارند، 

قراردادها را دریافت نمی کنند.

با همکاری مشترک “های وب« و شرکت آوا متعلق به بانک ایران زمین
تولد اولین نئو بانک واقعی 

اولین نئوبانک واقعی کشــور با همکاری مشــترک شرکت “های وب” و شرکت 
آوا متعلــق به بانک ایران زمین در راســتای ارائه خدمات بانکداری دیجیتال به 
مشــتریان ایجاد و به زودی به مردم ارائه خدمت خواهد کرد.به گزارش خبرنگار 
ما ، عبدالمجید پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین، در مراسم انعقاد قرارداد 
بین شرکت های آوا متعلق به ایران زمین و های وب )داده گستر عصر نوین( در 
راستای ارائه خدمات مالی و بانکی با محوریت بانکداری دیجیتال، اظهار داشت: 
نگاه مجموعه بانک ایران زمین خلق ارزش در راستای ارائه خدمات نوین بانکی و 
مالی به مشتریان است و در این راستا حضور مجموعه های بزرگی چون های وب 
می تواند تسریع کننده و راه گشا باشد.عبدالمجید پورسعید در این مراسم ضمن 
قدردانی از زحمات همکاران گفت: پس از چندین سال تالش مجدانه همکاران در 
بانک ایران زمین این امکان فراهم شــده است سرویس های بانکی را در یک نئو 
بانک پیاده سازی کنیم و بر اساس بستری که ایجاد شده است بتوانیم خدماتی را 
به مردم ارائه دهیم که ارزش افزوده فراوانی دارد.مدیرعامل بانک ایران زمین افزود: 
ظرفیت و بستر الزم برای ارائه خدمات و سرویس های بیشتر در حوزه بانکداری 
دیجیتال به مشتریان در بانک ایران زمین فراهم است و با پتانسیل موجود خلق 
خدمــات جدید از اهمیت باالیی برخوردار است.پورســعید ضمن تاکید بر ارائه 
خدمات جدید به مشتریان افزود: ایجاد خدمات جدید در توسعه کسب و کارهای 
مختلف و تامین نیازهای مردم تاثیر بســزایی خواهد داشت و ما با اطمینان این 

خدمات را در اختیار شرکت »های وب« و در نهایت مشتریان قرار خواهیم داد.

در سامانه همراه بانک توسعه صادرات فراهم شد:
امکان دریافت صورتحساب یکساله

امکان دریافت صورتحساب یکساله در ســامانه همراه بانک همای بانک توسعه 
صادرات در راستای افزایش رضایت مشتریان، فراهم شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران به نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات 
این بانک، پیشــتر امکان دریافت صورتحساب در سامانه یاد شده به مدت شش 

ماه پیش بینی شده بود.

افزایش سقف تسهیالت کارت اعتباری بانک 
دی به 2میلیارد ریال

سقف تسهیالت کارت اعتباری در بانک دی، برای اشخاص حقیقی، به  ۲میلیارد 
ریال  افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ به دنبال ابالغ بخشــنامه 
بانک مرکزی مبنی بر افزایش ســقف تسهیالت کارت اعتباری، سقف تسهیالت 
کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه در بانک دی از 500میلیون ریال  به  ۲میلیارد 
ریال  افزایش یافت. بر اســاس این گــزارش، کارت های اعتباری مرابحه  حداقل 
دارای ۱00 میلیون ریال و حداکثر  ۲میلیارد ریال  اعتبار است و سود تسهیالت 
اعطایی بر اســاس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ۱8 درصد تعیین شده است.

تمامی اشخاص حقیقی و صاحبان کسب و کار می توانند بر اساس ضوابط نسبت 
به دریافت کارت اعتباری اقدام کنند.گفتنی است نحوه بازپرداخت اقساط کارت 
اعتباری مرابحه حداقل ۱۲ ماه و حداکثر60 ماه است.کارت اعتباری، کارتی است 
که بانک به وسیله آن در چهارچوب ضوابط به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطا 
می کند تا مشتری بتواند از طریق  پایانه های فروش )pos( و درگاه های پرداخت 
اینترنتی اقدام به سفارش یا خرید کاال و خدمات تا سقف اعتبار تعیین شده کند و 

مبلغ خرید را بر اساس شرایط تعیین شده به بانک بازپرداخت کند.

»نیکی ماندگار« در بانک مسکن
بانک مســکن در راســتای دســتیابی به اهداف خود در انجام مسوولیت های 
اجتماعی، طرح سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و بلندمدت یک ساله با عنوان 
»نیکی ماندگار« را طراحی کرده اســت.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- 
هیبنا ، بانک مســکن در ایفای مسوولیت اجتماعی خود، همواره جایگاه ویژه ای 
بین نهادهای مالی و پولی داشــته است. در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر 
جامعه و نهادهای حمایتی و انجام بخشــی از وظایف مدنی، هیأت مدیره بانک 
مسکن، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 
یک ساله با نام »نیکی ماندگار« تصویب کرده است. هدف این طرح، این است که 
مشتریان خّیری که تمایل به کمک به نیازمندان ناشناس از طریق بانک را دارند، 
بدون نگرانی بابت از دست دادن سرمایه اصلی خود، سهمی از سود علی الحساب 
متعلقه )حداقل معادل ۲ درصد و حداکثر به میزان کل ســود( را به امور خیریه 
اختصاص دهند. در این طرح، بانک مســکن نیز متعهد می شود، وجوه دریافت 
شــده از مشتریان خّیر را در سرفصل بســتانکاران داخلی نگهداری کرده، مبالغ 
تجمیعی را در پایان هر فصل به حساب سازمان ها و نهادهای حامی افراد نیازمند 
که در قرارداد افتتاح حســاب توسط مشتری تعیین شده، واریز کند. سهم سود 
تخصیصی به هر یک از ســازمان ها و همچنین تعداد و نام سازمان های حمایتی 
مورد نظر، در قرارداد افتتاح حساب و توسط مشتری )از میان گزینه های موجود( 
تعیین می شود.حســاب طرح »نیکی ماندگار« نسبت به سایر سپرده ها با مدت 
ماندگاری مشابه، با یک درصد نرخ سود بیشتر افتتاح می شود بر این اساس، در 
حال حاضر نرخ سود در این طرح در حساب های کوتاه مدت عادی یازده درصد و 

در سپرده های بلندمدت یک ساله ۱7 درصد است. 

فروش بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال اوراق در حراج نوزدهم
براســاس اعالم بانک مرکزی در نوزدهمین حراج اوراق بدهی دولتی 75.۳ هزار میلیارد اوراق فروخته شــد. به گزارش ایرنا، بانک 
مرکزی نتیجه نوزدهمین حراج اوراق بدهی که برگزار شد را منتشر کرد.در این حراج تعداد سه بانک و موسسه اعتباری غیربانکی 
شرکت و سفارش های خود را در مجموع به ارزش ۹.۲ هزار میلیارد ریال را از طریق سامانه بازار بین بانکی ثبت کردند.در پی این 
ثبت ســفارش وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش ۹.۲ هزار میلیارد ریال اوراق موافقت کرد. براساس این گزارش ارزش اوراق 
فروش رفته به خریداران حقیقی و حقوقی در بازار ســرمایه 66.۱ هزار میلیارد ریال بود. در مجموع در حراج نوزدهم 75.۳ هزار 
میلیارد اوراق بهادار دولتی فروخته شد. به گزارش بانک مرکزی، حراج بیستم اوراق نیز سه شنبه دوم آذرماه ۱۴00 برگزار می شود. 
اوراق عرضه شده در حراج بیستم مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود 6 ماهه است. سفارش بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی در حراج بیستم از طریق سامانه بازار بین بانکی ارسال خواهد شد. مهلت ارسال سفارش ها نیز تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه 
۳0 آبان ماه خواهد بود. در این حراج آراد ۹۲ با سررسید آبان ماه ۱۴0۲ و نرخ سود اسمی سالیانه ۱6 درصد و به قیمت هر ورقه 
یک میلیون ریال خواهد بود. مبلغ عرضه ۲0.۹ هزار میلیارد ریال خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش همه 
پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را به منظور تصمیم گیری 
به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش های برنده اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان 
انجام می شود. بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴00 مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی دولت در بازار ثانویه اوراق 
است. کارگزاری این بانک ضمن تامین  زیرساخت معامالت و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسالمی 

دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

رئیس سازمان بورس خبر داد؛
عرضه اوراق دولتی براساس کشش بازار سهام

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه اوراق دولتی را بر اساس کشش بازار سرمایه خواند.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از بازار سرمایه، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فروش اوراق دولتی گفت: بازار بدهی و بازار 
سرمایه دو بازار مجزا هستند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت می کنند.وی ادامه داد: فردی که سهام خریداری می کند 
به ندرت اتفاق می افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار اظهار کرد: ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت های خصوصی به راحتی از 
این بازار تأمین مالی کنند.عشقی با بیان اینکه براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می کنیم گفت: 
نهادهای مالی مانند بانک ها، بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق 
خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود ما میزان توانایی آن ها در خرید اوراق را می سنجیم و برهمین 
اساس خریداران اوراق مشخص می شوند.وی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی کنند ادامه 
داد: این گونه نیست که اوراق روی میز باشد و به مردم بگوییم سهام بفروشند و اوراق خریداری کنند، زیرا ۹۹ درصد 
این اوراق قباًل بازاریابی شــده است.عشــقی تصریح کرد: بخش عمده ای از منابع حاصل از فروش اوراق صرف بازخرید 
اوراق قبلی می شــود و وجوه حاصل از فروش، دوباره به بانک ها و صندوق ها باز می گردد و لذا خالص عددی که از بازار 
خارج می شود ۱0 درصد است.وی افزود: ما در عرضه های اولیه نیز کشش بازار را مدنظر قرار می دهیم و اکنون برخی 

از شرکت ها آماده عرضه اولیه هستند.

تقدیر از مشارکت بانک مهر 
ایران در طرح شهید سلیمانی

رئیس مجمع نمایندگان اســتان یزد از مشارکت ارزنده 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در طرح شهید سلیمانی 
که به منظور پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا برگزار 
شــد، تقدیر کرد.به گزارش روابــط عمومی بانک مهر 
ایــران، محمد صالح جوکار نمایند مردم شــریف یزد و 
رئیس مجمع نمایندگان این استان از اقدامات بانک مهر 
ایران برای مقابله با ویروس کرونا و مشــارکت در طرح 
شهید ســلیمانی تقدیر کرد.در متن این تقدیر خطاب 
بــه دکتر مرتضی اکبــری مدیرعامل بانــک مهر ایران 
آمده اســت،به پاس سپاس از تالش و زحمات بی دریغ 
جنابعالی و همکاران محترم در راستای فرمایشات مقام 
معظــم رهبری )مدظله العالی( که فرمرودند »مســئله 
اصلی کشــور بیمــاری کرونا اســت« و در جهت انجام 
مسئولیت اجتماعی مجموعه و باتوجه به شرایط خاص 
کشــور در مقابله با همه گیــری ویروس کرونا بویژه در 
خصــوص کمک به مراکز بهداشــتی و درمانی منتخب 
اســتان یزد در قالب طرح شهید ســلیمانی، صمیمانه 
تشکر و قدردانی می نمایم. توفیق جنابعالی و همکاران 
محترم را از خداوند متعال خواستارم.شایان ذکر است، 
بانک مهــر ایران در راســتای برنامه های مســئولیت 
اجتماعی خود و با توجه به شــرایط بحرانی کشــور در 
مقابله با ویروس کرونــا، از محل درآمدهای وجه التزام 
بانک، با مشــارکت در طرح شهید سلیمانی، مبلغ ۳00 
میلیارد ریال را به تهیه ۲5.000 قلم تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز پیشــگیری، واکسیناســیون، درمان و کنترل 

بیماری کووید ۱۹، اختصاص داد.

هشدار بانک سینا نسبت به 
سوء استفاده سودجویان از نام 
این بانک در پیام رسان تلگرام

بانک ســینا در اطالعیه ای نســبت به بهره گیری غیر 
قانونــی افراد ســودجو از برند و نام تجــاری بانک در 
راستای ترویج التاری و قرعه کشی در پیام رسان تلگرام 
به هموطنان هشدار داد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ســینا، در روزهای اخیر، یک کانال تلگرامی با استفاده 
غیــر قانونی از نام این بانک و در ازای اظهار به پرداخت 
وجه نقد بــه افراد، اقدام به عضوگیــری و جذب کاربر 
در این کانال می نماید که بــه هیچ عنوان، ارتباطی با 
بانک ســینا ندارد.در این اطالعیه قاطعانه تاکید شــده 
است: بانک سینا در هیچ کانال و گروه تلگرامی فعالیت 
خبری و رسانه ای ندارد و ضمن اینکه موضوع از مجاری 
قانونی در حال پیگیری اســت، از کاربران شــبکه های 
اجتماعی درخواســت نموده در صورت دعوت به چنین 
گروه هایی با هوشــیاری عمل کرده و فریب سودجویان 

فضای مجازی را نخورند.

اولویت های پژوهشی پست بانک ایران در 
سال 1400 اعالم شد

اداره کل آموزش و تحقیقات پســت بانک ایران با توجه به اهمیت پژوهش 
و انجــام طرح های کاربردی مبتنــی بر دانش روز، اولویت های پژوهشــی 
این بانک در ســال ۱۴00 را در چهار بخش اعــالم نمود.به گزارش روابط  
عمومی پســت بانک ایران: تدوین مدل اعتبارســنجی کســب و کارهای 
حوزه ICT و پیاده ســازی آن، بررســی، تحلیل و شناسایی عوامل افزایش 
تراکنش خودپردازهای مالکیتی شعب پست بانک ایران، طراحی و استقرار 
نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پســت بانک ایران و بررسی و شناخت 
راهکارهــای نوین در برقــراری امنیت بانکداری بــاز و API های بانکی از 
جمله عناوین و اولویت های پژوهشــی این بانک در ســال جاری اســت. بنا 
بر این گزارش: عالقمندان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و ارائه 
پیشنهادات خود از طریق شماره تلفن 8۱56۳0۳6-0۲۱  اداره کل آموزش 

و تحقیقات پست بانک ایران تماس حاصل نمایند.

آب رسانی به روستاهای سیستان به یاد و نام  دو همکار 
بانک کارآفرین

با مشارکت و همکاری بانک کارآفرین  روستاهای »بل »و »کالنی پایین« از آب آشامیدنی بهره مند 
شدند.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بانک کارآفرین جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
دو نفر از همکاران خود مرحوم نوید حســن زاده و رضا اجل افشار و نیز در راستای مسوولیت های 
اجتماعی بانک در پروژه آب رسانی و تامین آب بهداشتی۲ روستای سیستان و بلوچستان مشارکت 
کرد.با توجه به شــرایط ویژه برخی از روستاهای سیستان و بلوچستان، بانک کارآفرین با همکاری 
بنیاد نیکوکاری ماه تاب سازان ایرانیان در پروژه » در مسیر آبادی » که از ابتدای سال جاری  آغاز 
و  آب رســانی و تامین آب بهداشتی منطقه جنوب سیســتان و بلوچستان را برعهده گرفته است، 
مشارکت کرد . پروژه ای که موجب شده  تاکنون بیش از یازده هزار نفر از اهالی روستاهای سیستان 
و بلوچستان از آب سالم و قابل شرب بهره مند شوند.در این راستا بانک کارآفرین مشارکت در پروژه 
آب رســانی روســتاهای »پل«و »کالنی پایین«  را جهت گرامی داشت از زحمات  دو  همکار خود 
که بر اثر کرونا فوت شــده اند ، در دســتور کار قرار داد و  این روستا ها با جمعیت ۱668 نفراز آب 

آشامیدنی بهره مند شدند.

قیمت طال اندکی باال رفت
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی افزایش پیدا کرد اما تحت تاثیر قوی شدن ارزش دالر، در رکورد پایین اخیرش ایستاد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با 0.۲ 
درصد افزایش، به ۱85۴ دالر و هفت سنت رسید اما این فلز همچنان 0.۳ درصد کمتر از سطح قیمت روز گذشته است.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با 0.۱ درصد افزایش، به ۱856 دالر 
رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته با 0.7 درصد کاهش، در ۱85۴ دالر و ۱0 سنت بسته شده بود.هارشال باروت، مشاور تحقیقات ارشد منطقه جنوب آسیا در شرکت متالز فوکوس در این باره 
گفت: فضای کالن همچنان از قیمت طال پشتیبانی می کند زیرا تورم همچنان باال مانده است اما تداوم قوت دالر، روند صعودی طال را محدود کرده است.دالر نزدیک به باالترین حد ۱6 ماه اخیر ایستاد 
و از آماری که نشان داد خرده فروشی آمریکا در اکتبر افزایش داشته است، حمایت پیدا کرد. دالر قویتر خرید طال به ارزهای دیگر را گرانتر می کند. این گزارش نشان داد تورم باال، هنوز به قدرت خرید 
لطمه نزده است هر چند که نگرانیها نسبت به هزینه های رو به رشد باعث افت اعتماد مصرفی به پایین ترین رکورد ۱0 ساله در اوایل نوامبر شد.بر اساس گزارش رویترز، باروت خاطرنشان کرد هر چه 
آمار اقتصادی مثبت تری منتشر شود، احتمال افزایش سریعتر نرخهای بهره قوت می گیرد. وی افزود: موضع بانک مرکزی اروپا که همچنان موافق نرخهای بهره اندک است هم از ارزش دالر پشتیبانی 
کرده و به موانع صعود طال افزوده است.وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد اونس طال ممکن است حمایت در سطح ۱8۴۹ دالر را مجددا تست کند و اگر پایین این سطح شکسته شود، طال 

ممکن است تا سطح ۱8۳۱ دالر عقب نشینی کند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.6 درصد افزایش، به ۲۴ دالر و ۹۴ سنت رسید. 
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گزیده خبر

ائتالف ناتو و اتحادیه اروپا در 
برابر پناهجویان

در سرمای زیر صفر درجه، پلیس لهستان در تازه ترین 
اقدام علیه هزاران پناهجو در مرز این کشور با بالروس، 
زیر چتــر حمایتی اتحادیه اروپا و ناتو، با ماشــینهای 
آبپاش به مقابله با پناهجویان برخاسته است.به گزارش 
ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، در پی تشدید بحران 
پناهجویان در مرز لهســتان با بــالروس، پلیس مرزی 
لهســتان از آبپاش برای مقابله با مهاجران استفاده می 
کند؛ اقدامی که به گفته ناظران به تنش بحرانی شرق و 
غرب دامن می زند.به گزارش رویترز، نیروهای امنیتی 
لهستان دیروز سه شنبه با آبپاش به سوی مهاجران در 
مرز با بالروس شلیک کردند و همزمان ناتو نیز از تقابل 
اتحادیه اروپا با مهاجران حمایت و پشــتیبانی خود را 
از دولت ورشــو در بحرانی که هزاران نفر را در سرمای 
یخبندان در مرزها گرفتار کرده، تکرار کرده است.گفته 
می شــود بیش از چهارهزار مهاجــر، عمدتا از عراق و 
افغانســتان، اکنون در جنگل هــای منطقه مرزی در 
ســرمای زیر صفر درجه جایی که نه تنها مرز لهستان 
اســت، بلکه مرز خارجی اتحادیه اروپا و ناتو هم بشمار 
می رود، منتظر هستند.»ینس استولتنبرگ« دبیرکل 
ناتو در نشســت وزرای دفاع این اتحادیه در بروکســل 
گفت: »ما عمیقا نگران روشی هستیم که بالروس بکار 
گرفته و از مهاجران به عنوان یک تاکتیک ترکیبی علیه 
سایر کشورها اســتفاده می کند. ما در کنار لهستان و 
همه متحدان خــود قرار داریم«.ناتــو، اتحادیه اروپا و 
لهســتان بارها »الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهوری 
بالروس را به گسیل مهاجران به سوی مرزهای لهستان 
متهــم کرده تا از این راه تحریم هــای اتحادیه اروپا را 
تالفی کند. ادعاهایی که دولت مینسک همواره آنها را 
رد کرده است.گزارش ها حاکی از آن است که تاکنون 
دستکم هشــت مهاجر در طول این بحران پناهجویی 
جان خود را از دست داده اند.بحران تجمع پناهجویان 
گرسنه و سرمازده در مرز بالروس و لهستان درسرمای 
زیر صفر درجه، به مناقشه ای جدید بین روسیه و غرب 
تبدیل شده است. اتحادیه اروپا، روسیه و بالروس را در 
ایجاد این وضعیت متهم می داند و خواســتار اقدامات 
متقابل علیه آنها شــده اســت؛ اتهاماتی که روسیه و 
بالروس آن را رد می کنند.اتحادیه اروپا قرار اســت به 
همین خاطر تحریم های جدیدی علیه بالروس اعمال 
کنند چون مدعی است بالروس از پناهجویان به عنوان 
یک سالح علیه اروپا استفاده کرده است.گفت و گوهایی 
بین بــالروس و اتحادیه اروپا برای قائله بخشــیدن به 
بحران پناهجویان آغاز شــده امــا تاکنون ثمری در بر 

نداشته است.

فاکس نیوز: 
معاون بایدن احتماال از کاخ سفید اخراج 

می شود
به دنبــال گزارش اخیر شــبکه 
درباره  »ســی ان ان«  دموکــرات 
افزایش شــکاف بین جــو بایدن 
نیوز«  و کاماال هریــس، »فاکس 
احتمــال  از  جمهوری خــواه 
برکنــاری معــاون رئیس جمهور 
آمریکا خبر داد.به گزارش فارس، 

شــبکه تلویزیونی فاکس نیوز در برنامه »پنــج« از افزایش تنش ها بین 
رئیس جمهــور آمریکا با نفر دوم دولتش و احتمال تعیین فردی جدید به 
عنوان معاون رئیس جمهور این کشــور خبر داده است.طبق این گزارش، 
افزایش تنش هــا از احتمال تالش بایدن برای انتخــاب فردی جدید به 
عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا و برکناری هریس حکایت دارد.فاکس 
نیوز در گزارش خود نوشــت، آخرین بــاری که رئیس جمهور آمریکا فرد 
جدیــدی را برای منصب معاونت انتخاب و کنگره این کشــور او را تایید 
کرد، در ســال ۱۹۷۴ بود و »نلسون راکفلر« معاون رئیس جمهور آمریکا 
شد.برنامه »پنج« در شبکه فاکس نیوز، روز سه شنبه )دیشب( با حضور 
چند گزارشگر و کارشناس این احتمال را مورد بررسی قرار داد که تنش 
بین بایدن و هریس به جایی برســد که رئیس جمهور آمریکا معاونش را 
برکنار کند.طبق گزارش این رســانه جمهوری خواه، »دانا پرینو« مجری 
ایــن برنامه اعالم کرد که اگرچه انتخاب و تایید یک معاون رئیس جمهور 
جدید قبل از پایان دوره چهار ســاله، امری »غیرمعمول و نادر« است اما 
کامال بی ســابقه نیست.سال ۱۹۷۴ کنگره آمریکا فرایند تایید صالحیت 
»نلســون راکفلر« فرماندار وقت جمهوری خواه ایالت نیویورک به عنوان 
معاون رئیس جمهور را به اتمام رســاند و او رسما بعد از استعفای ریچارد 
نیکسون از ریاســت جمهوری، معاون »جرالد فورد« رئیس جمهور وقت 
شــد.طبق گزارش فاکس نیوز، »ویلیام هنری هریســون« رئیس جمهور 
وقت آمریکا در ســال ۱۸۴۱ تنها چند هفته آغاز ریاست جمهوری خود 
به دلیــل ذات الریه فوت کرد و »جان تایلر« معاون او عهده دار ریاســت 
جمهوری شــد اما تایلر دور اول ریاست جمهوری خودش را بدون حضور 
فردی به عنوان معاون رئیس جمهور به اتمام رســاند.به روایت این برنامه، 
»اندرو جانسون« رئیس جمهور دموکرات و »چستر آرتور« رئیس جمهور 
جمهوری خواه از جمله روسای جمهور در تاریخ آمریکا هستند که رسما 
معاون رئیس جمهور نداشتند.جانسون که معاون آبراهام لینکلن بود، بعد 
از ترور لینکلن رئیس جمهور شد و آرتور هم که معاون جیمز آبرام گارفیلد 
بیستمین رئیس جمهور آمریکا بود، پس از ترور گارفیلد رئیس جمهور شد.

کارشناسان برنامه »پنج« فاکس نیوز اعالم کردند، »دولت فعلی )آمریکا( 
نمی خواهد مردم آمریکا فکر کنند که بین بایدن و هریس مشکالتی وجود 
دارد«. »دانا پرینو« مجری این برنامه شــب گذشــته گفت: »این یکی از 
مواردی اســت که طبق آن کاخ ســفید از شــما انتظار دارد آنچه را که 
می بینید باور نکنید. می توانید بگویید اینجا مشــکلی وجود دارد ما آن را 
می دانیم. آنها جمعه گذشــته برای اولین بار در سه ماه گذشته در روزی 
که کاماال هریس حتی در کشــور نبود، جلسه کابینه تشکیل دادند«.به 
گفته او، »جنیفر ســاکی« سخنگوی کاخ سفید و »رونالد کلین« رئیس 
کارکنان کاخ سفید تالش کرده اند که تئوری ها و اظهارنظرات درباره تنش 
و اصطکاک موجــود بین این دو )بایدن و هریــس( را کنار بزنند و دفع 
کنند«.»کنی پاویچ« یکی دیگر از مجریــان برنامه »پنج« در این باره با 
لحنی تمسخرآمیز و کنایه آمیز خطاب به مدیر کارکنان کاخ سفید گفت: 
»نخست وزیر کلین می گوید که )بین رئیس جمهور و معاونش( همه چیز 
خوب است«.»دانا پرینو« در ادامه این برنامه اظهارنظری از »چاد پرگرام« 
خبرنگار ارشد حوزه اخبار کنگره آمریکا در شبکه فاکس نیوز مطرح کرد 
که طی آن پرگرام در برنامه »فاکس نیوز رادیو« از تالش احتمالی بایدن 
برای برکناری هریس خبر داده بود.پرینو گفت: »چاد پرگرام گفت که آنها 
)بایدن و تیم نزدیک به او( در حال آماده شدن برای یک موضوع در کنگره 
هســتند که طی سال های بسیار بســیار طوالنی انجام نشده است و آن، 
فرایند تایید صالحیت برای یک معاون رئیس جمهور جدید است«.»گرک 
گاتفیلد« یکی دیگر از کارشناسان و حاضران در برنامه شب گذشته »پنج« 
هم گفت، تنش و اصطکاکی )بین بایــدن و هریس( وجود دارد و امکان 
جستجو جستجو به منظور یافتن راهی برای برکناری کاماال هریس وجود 
دارد.چاد پرگرام در مصاحبه رادیویی اخیر خود گفته بود که از یک منبع 
ایمیلی دریافت کرده که در آن نوشته شده بود، »خودت را برای آشنایی 
با فرآیند تایید صالحیت معاون رئیس جمهور نه تنها در ســنا، بلکه در 
مجلس نمایندگان آماده کن«.خبرنگار ارشــد حوزه اخبار کنگره آمریکا 
در شــبکه فاکس نیوز افزود: »من از دریافت آن ایمیل بسیار مرموز چند 
هفته پیش بسیار شگفت زده شدم«.گمانه زنی این رسانه جمهوری خواه 
و گزارشــگرانش درباره تشــدید تنش بین جو بایدن با کاماال هریس در 
شرایطی انجام شده که روز گذشته یک شبکه تلویزیونی دموکرات هم از 
افزایش تنش رئیس جمهور و معاونش خبر داده بود.شبکه »سی ان ان« در 
گزارشی مدعی شده بود، از برخی تالش های هریس بوی رقابت انتخاباتی 
با بایدن استشــمام می شــود و این موضوع به شکاف هایی در کاخ سفید 

منجر شده است.

انتقادات صریح سفیر ایران در سازمان ملل از عملکرد شورای امنیت

تخت روانچی: اختیارات شورای امنیت بی حد و حصر نیست
 مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
با بیان اینکه اختیارات شــورای امنیت ســازمان ملل بی حد و 
حصر و باالتر از قانون نیســت، اظهار داشت: این شورا نمی تواند 
به صورت دلخواه یا بدون توجه به حقوق بین الملل اقدام کند.به 
گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در 
ســازمان ملل به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل در 
خصوص اصالحات شورای امنیت گفت: ارزیابی عملکرد شورای 
امنیت نشــان می دهد که ناکارآمدی فزاینده آن منجر به بحران 
مشــروعیت و اعتبار و کاهش جدی اعتمــاد و اطمینان به این 
نهاد شــده و اصالح آن را اجتناب ناپذیر ساخته است.ارشدترین 
دیپلمات جمهوری اســالمی ایران در سازمان ملل افزود: هدف 
نهایی روند اصالحات شورای امنیت باید رسیدگی به تمام چالش 
هــا و ناکارآمدی های کنونی آن و تبدیــل کردن آن به نهادی 
واقعاً مؤثر، شــفاف، پاســخگو و قبل از هر چیز، قانونمند باشد.

تخــت روانچی اضافه کرد: ما از افزایش اعضای شــورا به عنوان 
اقدامی برای رفــع نابرابری موجود در حضور نمایندگان مناطق 
مختلف در آن، حمایت کرده ولی این اقدام را به خودی خود یک 
هدف مستقل قلمداد نمی کنیم.سفیر ایران در سازمان ملل متحد 
تصریح کرد: هرچند در حال حاضر تالشهایی جهت تمرکز بیشتر 
بر افزایش اعضای شورا و معرفی این اقدام به عنوان معادل اصالح 
و کارایی شــورا وجود دارد ولی بحــث در مورد افزایش اعضای 
شــورا نمی تواند به قیمت بی توجهی به مسائل دیگر ادامه یابد. 
تخت روانچی اظهار داشت: افزایش اعضای شورا هر قدر هم که 
مهم باشــد، تنها یکی از اهداف متعدد در فرآیند اصالحات شورا 
اســت. اهمیت بهبود روش های کاری شورا و پاسخگو ساختن 
آن و تضمین اینکه تمامی تصمیمــات این نهاد طبق اهداف و 
اصول ســازمان ملل و حقوق بین الملل گرفته می شود، به هیچ 
وجه کمتر از اهمیت افزایش اعضای شورا نیست.وی تاکید کرد: 
اصالحات شورای امنیت باید به عنوان یک فرایند جامع در نظر 
گرفته شــود و در آن باید هر پنج موضوع اصلی تحت بررســی 
برابر فرض شــده و بطور کامل و در قالب یک مجموعه مرتبط 
با هم مورد بحث قرار گیــرد. بنابراین باید از اتخاذ رویکردهای 
گزینشی اجتناب گردد.ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل گفت: اگرچه ایران اهمیت زیادی برای تضمین »نمایندگی 
عادالنه« در شورای امنیت قائل است ولی این امر را برای بهبود 
کارآمدی این نهاد کافی نمی داند.وی اضافه کرد: در حال حاضر 
غرب حضور و نفوذ قوی در شورای امنیت دارد و سه کشور غربی 
دارای وتو نیز هستند . این در حالی است که مناطق جغرافیائی 
دیگر هم از نظر تعداد اعضا در شــورا و هم از نظر برخورداری از 
ســایر امتیازات از جمله وتو در وضعیت نابرابری قرار دارند. این 
به معنای نابرابری در »میان مناطق« است.تخت روانچی اظهار 
داشت: همچنین، بسیاری از کشورها در درون یک منطقه خاص 

هرگز فرصتی برای کسب عضویت شورا پیدا نکرده اند، در حالی 
که دولت هایی در همان منطقــه وجود دارند که هر کدام بین 
۱۰ تا ۲۲ ســال عضو شورا بوده اند. این نیز به معنی نابرابری در 
»درون یک منطقه« است.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل ادامه داد: بنابراین، هــم باید نابرابری موجود »بین مناطق 
مختلف« و هم در »درون مناطق« رفع گردند چون این دو الزم 
و مکمل هم هستند.تخت روانچی اضافه کرد: این موضوع برای 
۱۰۳ کشــوری که ۶۳ تا از آنها در ۷۶  سال گذشته هرگز عضو 
شــورا نبوده اند و ۴۰ تا از آنها نیز فقــط یک بار به عضویت آن 
در آمده اند، از اهمیت باالیی برخوردار اســت. این موضوع برای 
تضمیــن توازن ژئوپلیتیک و جغرافیایی در شــورای امنیت نیز 
ضروری است.وی اظهار داشت: در این راستا ما کاماًل هم از رفع 
بی عدالتی تاریخی نسبت به کشورهای در حال توسعه از مناطق 
مختلف بویژه آفریقا و هم از تضمین فرصت های برابر برای دولت 
های واقع در یک منطقــه خاص حمایت می کنیم.نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل متحد گفت: موضوع اخیر می تواند از جمله 
از طریق محدود کردن فرصت برای کشورهایی که زمان بیشتری 
عضو شــورا بوده اند، و در عوض فراهم ســاختن فرصت بیشتر 
برای کشــورهایی از همان منطقه که هرگز عضو شــورا نبوده و 
یا زمان عضویت آنها در شــورا کمتر بوده است، محقق شود. در 
این راستا حتی می توان ترکیبی از عواملی مانند جمعیت، قدرت 

اقتصادی و موقعیت منطقه ای را نیز در نظر گرفت.تخت روانچی 
تصریــح کرد: اصالحاتی که فقط در خدمت منافع یک منطقه یا 
چند دولت خاص از یک منطقه باشــد، قابل قبول نیست و باید 
از ارائه هر پیشــنهادی که عماًل نابرابری فعلی را تعمیق می کند 
یا موجب کاهش فرصت برابر برای دولتها برای عضویت در شورا 
می شود یا با اصول ذاتی برابری حاکمیتی و حقوق برابر دولتها، 
شــفافیت و پاسخگویی در تضاد باشد، بطور جدی اجتناب شود.

ارشدترین دیپلمات جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل اظهار 
داشت: ما همچنین برای اصالح روش های کاری شورا و اطمینان 
از اینکه این نهاد با رعایت کامل حقوق بین الملل بویژه منشــور 
سازمان ملل عمل می کند، اهمیت زیادی قائل هستیم.وی افزود: 
شورای امنیت باید از اتخاذ تصمیمات فراقانونی و نیز توسل مکرر 
و سریع به اختیارات خود تحت فصل هفتم منشور خودداری و از 
اینگونه اختیارات خود فقط به عنوان آخرین وسیله استفاده کند.

تخت روانچی اضافه کرد: استفاده از تحریمها به عنوان یک روش 
غیرهوشمند، موجب طرح پرسشــهای اخالقی اساسی در مورد 
اینکه آیا تحمیل رنج به گروههای آســیب پذیر وسیله مشروعی 
برای اعمال فشار بر کشور هدف است یا خیر؟ شده است.سفیر و 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: در گذشته، 
برخی تحریم های شــورای امنیت تنها بــرای مجازات جمعی 
کل یــک ملت و بدون آنکه هیچ گونه تاثیــر مثبت و واقعی در 

حفظ صلح و امنیت بین المللی داشــته باشند، وضع شده اند.وی 
افزود: بنابراین، تحریمها باید بسیار نادر، بصورت واقعاً هوشمند و 
هدفمنــد، با دامنه و زمان محدود و تنها زمانی که همه اقدامات 
دیگر مورد اســتفاده قرار گرفته و ناکافــی بودن آنها برای حفظ 
صلح و امنیت بین المللی در عمل ثابت شده است، اعمال شوند.

تخت روانچی تاکید کرد: همچنین باید اطمینان حاصل شود که 
شورای امنیت از بررسی وضعیت هایی که تهدیدی برای صلح و 
امنیت بین المللی به شمار نمی روند یا مسائلی که ذاتاً در صالحیت 
داخلی دولت ها قرار دارند، خودداری می کند.نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل اظهار داشت: تبدیل شورای امنیت به نهادی واقعا 
قانونمند و پاسخگو نیز یک موضوع دارای اولویت است. ماده ۲۴ 
منشــور تاکید می کند که در انجام وظایف خود، »شورای امنیت 
باید طبق اهداف و اصول ســازمان ملــل عمل کند.« این یعنی 
اینکه اختیارات شورا بی حد و حصر و باالتر از قانون نیست و این 
نهاد نمی تواند به صورت دلخواه یا بدون توجه به حقوق بین الملل 
اقدام کند.ســفیر ایران در ســازمان ملل تصریح کرد: طبق ماده 
۲۴ منشور ســازمان ملل، کشورهای عضو مسئولیت اولیه حفظ 
صلح و امنیت بین المللی را به شــورای امنیت واگذار کرده اند و 
بنابراین این شورا نیز مسئولیت قانونی، سیاسی و اخالقی دارد که 
به درســتی و مسئوالنه عمل کند. تخت روانچی افزود: از این رو، 
اعضای شــورا باید نه بر اساس منافع ملی خود یا گروه ژئوپلتیک 
یا جغرافیایی که به آن تعلق دارند، بلکه بر اساس منافع مشترک 
کل اعضای سازمان تصمیم گیری کنند. این شورا هرگز نباید به 
عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاسی کشوری 
خاص مورد استفاده قرار گیرد.نماینده ایران در سازمان ملل گفت: 
شــورای امنیت به نمایندگی از کشورهای عضو عمل می کند و 
بنابراین باید در برابر آنها نیز پاســخگو باشد. این در واقع فلسفه 
وجودی ماده ۲۴ )۳( منشور سازمان ملل است که طبق آن شورا 
موظف به ارائه گزارش ساالنه یا ویژه به مجمع عمومی که در آن 
همه کشورهای عضو نماینده دارند، است.وی اضافه کرد: همچنین 
بررسی ارتباط بین مواد ۲۴ و ۲۵ منشور نیز روشن می سازد که 
شــورای امنیت باید طبق قانون، به موقع و مسئوالنه عمل کند، 
از اتخاذ تصمیمات فراقانونی اجتناب کند و در برابر کشــورهای 
عضو نیز پاسخگو باشد.تخت روانچی اظهار داشت: شورا همچنین 
نباید به بررســی مسائلی بپردازد که در حیطه اختیارات آن قرار 
نمی گیرد یا توســط منشور به دیگر اعضای سازمان ملل محول 
شده است. شورا به ویژه باید از دست اندازی به وظایف و اختیارات 
مجمع عمومی اجتناب کند.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل در پایان گفت: ضمن تأکید بر اینکه هر گونه تصمیم شکلی 
یا ماهوی در فرآیند اصالحات شــورا باید فقط بر اســاس اجماع 
اتخاذ شود، آمادگی خود را برای مشارکت فعال و سازنده در این 

فرآیند اعالم می کنیم.

فائوچی:
کووید-۱۹ احتماال به زودی پایان می یابد

 آنتونی فائوچی عضو کارگروه مقابله با کرونای کاخ سفید با تاکید بر ضرورت تزریق ُدز سوم واکسن کرونا می گوید همه گیری کووید-۱۹ احتماال در بهار سال آینده پایان می یابد. او در عین حال 
درباره احتمال افزایش شمار مبتالیان در برخی نقاط آمریکا هشدار داده است.به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای نشریه آمریکایی نیوزویک، »آنتونی فائوچی« رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های 
عفونی و عضو کارگروه مقابله با کرونای کاخ سفید این هفته در مورد افزایش شمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برخی از نقاط آمریکا هشدار داد، اما همزمان اظهار داشت که اگر آمریکایی های بیشتری 
واکسینه شوند، همه گیری احتماال در بهار سال آینده به پایان می رسد.فائوچی به تازگی در یک همایش سالمت گفته است: اگر تعداد کافی از بزرگساالن هر دو دز واکسن و دز تقویت کننده )دز سوم( 
را دریافت کنند، ممکن است ویروس کرونا تا بهار سال ۲۰۲۲ به سطح یک آندمیک )سطحی از عفونت پایین که بر زندگی روزمره تاثیر نمی گذارد( کاهش یابد.این عضو کارگروه مقابله با کرونای کاه 
سفید تاکید کرد: »از نظر من، اگر بخواهیم پاندمی کنونی به یک آندمی تبدیل شود، باید سطح ابتال آنقدر پایین باشد که تاثیری بر جامعه، زندگی و اقتصاد نداشته باشد. هرچند مردم همچنان به 
کرونا مبتال می شوند و ممکن است حتی به خاطر آن بستری شوند، اما سطح آن به قدری پایین است که بر آنچه انجام می دهیم تاثیر نمی گذارد.«با این حال، فائوچی یک روز پیش از این اظهارات 
هشدار داده بود که روند ابتال به کووید-۱۹ در برخی مناطق پس از عبور از موج شدید گسترش سویه دلتا در تابستان، بار دیگر روند صعودی گرفته است. بر اساس آمار منتشر شده، ایاالت متحده به 

طور میانگین بیش از ۸۲ هزار مبتالی جدید را در طول هفت روز گذشته گزارش کرده که این آمار نسبت به هفته قبل ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای کره ای خود 
در واشنگتن درباره موضوعات مختلفی از جمله ایران گفت وگو 
کردند.به گزارش ایســنا ؛ چوی جونگ کان، معاون وزیر امور 
خارجه کره جنوبی و وندی شــرمن، معــاون وزیر امور خارجه 
آمریکا روز سه شــنبه در واشــنگتن دیدار و درباره موضوعات 
مختلف دوجانبــه و بین المللی از جمله ایران گفت وگو کردند.

بــه گزارش یونهاپ، وزارت امور خارجه کره اعالم کرد، چوی و 
شــرمن در این دیدار درباره مسائل ایران گفت وگو کرده اند که 
ظاهرا منظور از آن دارایی های بلوکه شــده ایران در بانک های 
کره ای تحت تحریم های آمریکا بوده است. همچنین معاون وزیر 

امور خارجه کره وعده داد از مذاکرات هسته ای واشنگتن با ایران 
و قدرت های جهانی در راستای احیای توافق هسته ای حمایت 
کند.این ســومین دیدار شرمن و چوی بوده است.اخیرا، رابرت 
مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز با چوی درباره ایران 
گفت وگو داشته است.وزارت امور خارجه کره جنوبی در این باره 
اعالم کرده بود، آن ها گفت وگویی تلفنی درباره ایران داشته اند 
و درباره »تالش های ادامه دار درباره ازسرگیری مذاکرات احیای 
توافق هسته ای با ایران« تبادل نظر کرده اند.طبق اعالم وزارت 
خارجه کره، مالی آخرین تحوالت پیرامون این مذاکرات را با این 
مقام کره ای در میان گذاشــته و چوی نیز آمادگی سئول برای 

حمایــت از تالش های دیپلماتیک را ابراز کرده بود.با وجود این 
که کره جنوبی عضو توافق هســته ای نیست، با توجه به بلوکه 
بودن پول های ایران در بانک های این کشور به بهانه تحریم های 
آمریکا، سئول و واشــنگتن معموال درباره موضوع ایران تعامل 
می کنند.حدود ۷ میلیارد دالر از دارایی ایران تحت تحریم های 
آمریکا که پس از خروج یک جانبه این کشور از توافق هسته ای 
در سال ۲۰۱۸ اعمال شــدند، در بانک های کره جنوبی بلوکه 
شده است.ایران بارها خواســتار آزادشدن پول های خود شده 
اســت اما مقامات سئول هربار به بهانه ای از این موضوع سر باز 

می زنند.

گفت وگوی دو مقام آمریکا و کره جنوبی درباره دارایی های بلوکه شده ایران
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مغز مردی که با تشنج شدید به بیمارستان منتقل شده بود حامل یک 
مهمان ناخوانده بود.به گزارش ایسنا و به نقل از واشنگتن پست، مردی ۳۸ 
ساله که دچار تشنج شدید شده بود به بیمارستان عمومی ماساچوست در 
بوســتون منتقل شد. او که شرایط سالمتی خوبی داشت و سابقه عالئم 
مرتبط نداشت بار دیگر در بیمارستان دچار حمله شد. پزشکان علت بروز 
این اتفاق را تا پیش از مشاهده سی تی اسکن نمی دانستند اما اسکن مغزی 
یک مهمان ناخوانده را نشــان می داد.پزشکان سه ضایعه مغزی یافتند 
 )neurocysticercosis(»و بیماری این فرد را »سیستی ســرکوزیس عصبی
اعالم کردند. این بیماری نوعی عفونت بافتی است که عامل آن کرم نواری 
است. آن ها دریافتند که کیست های الرو کرم نواری ۲۰ سال قبل به مغز 

این مرد رفته اند و در بخش هایی از مغز او قرار گرفته اند.

دانشــمندان ادعا می کنند که موفق بــه تولید نوعی پنیر گیاهی با 
طعم واقعی پنیر شــده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل،   
این پنیر که در شــرکتی مستقر در ســنگاپور ساخته شده است با 
اســتفاده از جلبک تولید می شــود.در حال حاضر پنیرهای گیاهی 
در بــازار موجود هســتند اما طعم آن ها محبوبیــت چندانی ندارد 
اما به گفته ی ســازندگان، این پنیر جدید طعم پنیرهای سنتی را 
شبیه سازی می کنند و دارای طعمی مشابه پنیر چدار بوده و سرشار 
از ویتامین های گروه »ب« است.می توان این پنیر را برش داد، ذوب 
کرد و به ســاندویچ اضافه کرد.در حال حاضر این پنیر در انگلستان 
موجود نیســت اما شرکت ســازنده آن در حال مذاکره با برخی از 

شرکت های بزرگ لبنی در اروپا است.

»روغن ماهــی دراز«)Ophiodon elongatus( از پر دندان ترین حیوانات 
در طبیعت اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از الیوساینس، ۵۵۵ دندان 
آرواره های این نوع ماهی را پوشــانده اســت اما اکنون مطالعات جدید 
نشــان می دهد که دندان های این ماهی ها با همان ســرعتی که رشد 

می کند، می افتند و روزانه حدود ۲۰ دندان این ماهی می افتند.
»کارلی کوهن«)Karly Cohen(، نویســنده اصلی این مقاله از دانشــگاه 
واشــنگتن می گوید: تمام استخوان های درون دهان این ماهی  با دندان 
پوشیده شده است.»روغن  ماهی دراز«)Lingcod( یک ماهی درنده است 
که در شمال اقیانوس آرام زندگی می کند. طول این ماهی ها هنگام بلوغ 
به ۵۰ سانتی متر می رسد و برخی از آن ها از این محدوده فراتر می روند 
و تا ۱.۵ متر قد می کشــند.این ماهی ها به جای دندان پیشین، آسیا و 
نیش، صدها دندان تیز و میکروسکوپی روی آرواره های خود دارند. کام 

آن ها نیز با صدها ریزدندان تیز پوشیده شده است.

مردی که 20 سال با یک کرم 
نواری در مغزش زندگی کرد!

 تولید پنیر گیاهی با طعم چدار 
از جلبک!

این ماهی 555 دندان دارد!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک سگ خیابانی در شهر "پورتوپرنس" هاییتی/ آسوشیتدپرس

فراری روما با تیونینگ نوویتک، تلفیق قدرت و زیبایی
فراری روما جزو زیباترین خودروهای این برند محسوب می شود. حتی فرانک استفنسون به عنوان یکی از مشهورترین طراحان 
صنعت خودرو نیز تحت تأثیر روما قرار گرفته و با انتشار ویدئویی در یوتیوب نمره ۹.۵ از ۱۰ را به طراحی این سوپر اسپورت زیبا 
داده اســت.اما اگر بخواهید اندکی تغییر را در روما ایجاد کنید می توانید سری به کمپانی نوویتک بزنید. متخصصان این شرکت 
در ارتقای محصوالت فراری استاد هستند و روما را نیز به طور قابل مالحظه ای زیباتر و قوی تر کرده اند.نوویتک در بخش طراحی 
اقدام به نصب رینگ های ووسن، اسپویلر جلو، تریم های خاص جلوپنجره و پوشش آینه های جانبی کرده است. این تیونر آلمانی 
در بخش عقب نیز از اسپویلر لبه ای و دیفیوزر با تیغه کربنی عمودی سود برده است.تمامی این بخش ها از جنس فیبر کربن با 
پوشش براق هستند. مهم تر اینکه قطعات موردبحث تنها کاربرد زیبایی نداشته و نوویتک با تست آن ها در تونل باد باعث بهبود 
عملکرد آئرودینامیکی روما نیز شــده است.این تیونر در بخش پرفورمنس نیز اقدام به ارتقای ECU و بهبود کنترل فشار بوست 
الکترونیکی کرده است. استفاده از کیت تیونینگ پرفورمنس مرحله ۲ باعث افزایش ۸۴ اسب بخاری قدرت و ۱۲۲ نیوتون متری 

گشتاور شده تا به این ترتیب روما قدرت نهایی ۷۰۴ اسبی و گشتاور ۸۸۲ نیوتون متری داشته باشد.

دروازه بان تیم ملی بانوان ایران از اردنی ها شکایت می کند
یک رسانه روسی خبر داد که دروازه بان تیم ملی زنان ایران قصد دارد از سران فدراسیون فوتبال اردن شکایت کند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اسپورت ۲۴، بعد از ادعای واهی سران فدراسیون فوتبال اردن علیه زهره کودایی، دروازه بان تیم ملی زنان ایران و رد 
این ادعا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، سایت اسپورت ۲۴ روسیه خبر داد این دروازه بان ایرانی قصد دارد از سران فدراسیون 
فوتبال اردن شــکایت کند و نسبت به این موضوع اعاده حیثیت کند. به گزارش ایسنا، در صورت تایید شکایت دروازه بان ایرانی 
از سوی اردنی ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا می تواند فدراسیون فوتبال اردن را با جریمه روبه رو کند. تیم ملی فوتبال زنان ایران 
توانست با درخشش زهره کودایی دروازه بان خود برای اولین بار تاریخ سازی کند و به دور نهایی جام ملت های آسیا راه یابد. این 

تیم اردن را در ضربات پنالتی با درخشش کودایی شکست داده بود.

وزین عود و شکر بخورم مدهازین رنگس و گل رغورم مده چو بیمار عشقم عالجم بکن
چو غم خوار مهرم سرورم مده

بس این ااظتنرم هب فردا و دی
دگر وعدهٔ دری و دورم مده ز و نورم مدهز لطف تو گر رد جهنم یمیست بنارم رداندا

تمنا و تشویش حورم مدهاگر الیقم رپده ای رب فگن
یی ز گنج حضورم مدهز غیر تو حاصل هب جز رنج نیست جدا

پیشنهاد

چهره روز

سوفیا پتروونا
ســوفیا پتروونا سرگذشت بســیاری از مادرانی است 
که در سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ میالدی، در دوره ی 
وحشت استالینی، عزیزانشان را از دست دادند. کسانی 
کــه از گزند اعدام هــای آن دوره در امــان نماندند. 
کســانی که با وجود سرسپردگی به آرمان های حزب 
کمونیست، با اتهام های واهی و اعتراف گیری  دستگیر 
و اعدام می شوند.لیدیا چوکوفسکایا رمان کوتاهش را 
در ســال ۱۹۳۹ نوشت و در آن سعی کرد وقایعی را 
که زیر سایه ی شــوم و دهشتناک دیکتاتور شوروی، 
استالین بر مردم بی پناه شــوروی گذشت به تصویر 
بکشــد. در ســال ۱۹۶۲ بود که مقارن با سیاســت 
استالین زدایِی نیکیتا خروچشف، و تا حدی باز شدن 
فضای سیاسی رمانش، تا آستانه چاپ پیش رفت اما باز با اتهام تضاد با ایدئولوژی های حزب مواجه 
شــد و این آرزو تا سال ۱۹۸۸ محقق نشد.لیدیا چوکوفسکایا نویسنده، شاعر، ویراستار و مخالف 
حکومت شوروی بود. تألیفات عمیقاً شخصی وی بیانگر هزینه های انسانی ناشی از سرکوب شوروی 
است. او بیشــتر کار خود را به دفاع از مخالفانی مانند الکساندر سولژنیتسین و آندری ساخاروف 

اختصاص داد.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب سوفیا پتروونا از زبان نویسنده آمده است:

من در رمان کوتاهم ســعی کرده ام نشــان دهم جامعه چگونه آلوده به دروغ و مسموم شده بود، 
درســت به همان اندازه که می توان یک ارتش را با گازهای ســمی مسموم کرد. من زن قهرمان 
داســتانم را نه یک خواهر قرار دادم، نه همســر، نه معشــوقه، و نه یک دوســت، بلکه او را نماد 

دلسپردگی انسان قرار دادم – یک مادر.

یوهان ولفگانگ فون گوته
 Johann Wolfgang :یوهان ولفگانگ فون گوته )به آلمانی
von Goethe( )زادهٔ ۲۸ اوت ۱۷۴۹ در فرانکفــورت – 
درگذشــتهٔ ۲۲ مارس ۱۸۳۲ در وایمار( شــاعر، ادیب، 
نویســنده، نقاش، محقق، انسان شــناس، فیلســوف و 
سیاست مدار آلمانی بود. او یکی از کلیدهای اصلی ادبیات 
آلمانی و جنبش وایمار کالسیک و همچنین رمانتیسیسم 
به شمار می رود. وی یکی از مردان بزرگ فرهنگی قرون 
۱۸ و ۱۹ اروپــا و یکی از افراد برجســتهٔ ادبیات جهان 
محسوب می شــود. خانه یوهان ولفگانگ فون گوته در 
مجموعه ســنت گرایی وایمارقرار دارد. پدر گوته، یوهان 
کاســپار گوته )۱۷۱۰-۱۷۸۲( همراه با خانواده اش در 
یک خانهٔ بزرگ در فرانکفــورت زندگی می کرد، که آن 
زمان قســمتی از امپراتوری مقدس روم بود. مادر گوته نیز »کاترینا الیزابت گوته« )تِکســتور سابق( از 
خانواده های سرشــناس فرانکفورتی بود.یوهان ولفگانگ در کنار پدر و معلم خصوصی اش بســیاری از 
معلومات را، از جمله زبان های التین، یونانی، فرانســوی، انگلیســی و عبری فرا گرفت.او بین سال های 
۱۷۶۵-۱۷۶۸ در الیپزیگ به تحصیل حقوق پرداخت و در آنجا به اشــعار کریستیان فورشتگت گلرت 
عالقه پیدا کرد. پس از سال ۱۷۶۸، گوته به زادگاهش بازگشت و مدتی نیز در دارمشتات بود.گوته پس 
از این که تعدادی از آثار بزرگش را به پایان رساند، سال ۱۷۷۵ به وایمار رفت و در آن جا بین سال های 
۱۷۷۶-۱۷۸۶ )حدود ۱۰ ســال( وزیر حکومت شد. سپس او تا سال ۱۷۸۸ به ایتالیا رفت و در آنجا به 

تحصیل هنر و مجسمه سازی باستانی پرداخت. او خود را با کارهای میکل آنژ و رافائل مشغول کرد.
سال ۱۷۸۸، گوته به وایمار بازگشت و تقریباً باقی عمرش را در آن جا گذرانید، هرچند که زندگی او در 

آن جا با جنگ های ناپلئونی روبه رو شد. گوته در وایمار شیفتهٔ اشعار حافظ شد. 

فرهنگ

چهارمین دوره جایزه ادبی »آندره مالرو« 
به »ماریو بارگاس یوسا« نویسنده مطرح 
اهل پرو رســید.به گزارش ایسنا به نقل 
از اکتوالیتــه، چهارمین دوره جایزه ادبی 
»آندره مالرو« که به پاس زنده نگه داشتن 
یاد این نویســنده و منتقد سرشــناس 
فرانسوی برگزار می شــود، جایزه بخش 
ادبیات داستانی امسال خود را به »ماریو 
بارگاس یوسا« برای رمان »زمان وحشی« 
اعطا کرد. رمان »زمان وحشی« که توسط 
انتشــارات گالیمار فرانسه منتشر شده، 
روایتگر داستانی سیاسی در پس زمینه ای 
از یک کودتاست که خواننده را در پیچ و 
خم خیانت ها، فریب ها و دسیسه ها قرار 
می دهــد و بار دیگر نبــوغ ادبی »ماریو 
بارگاس یوسا« را به ما می نمایاند. جایزه ادبی »آندره مالرو« شامل یک جایزه نقدی ۱۹۹۳ دالری 
اســت؛ عددی که بر اســاس ســالی انتخاب شــده که »آندره مالرو« موفق به کسب جایزه ادبی 
»گنکور« فرانسه شد.»ماریو بارگاس یوسا« از مطرح ترین چهره های ادبیات آمریکای التین به شمار 
می رود که طی پنج دهه گذشــته، آثاری چون »ســور بز«، »خانه سبز«، »گفت وگو در کاتدرال« 
و »شــهر سگ ها« را خلق کرده اســت. او پیش تر »آنده مالرو« را یکی از منابع الهام برای نگارش 
رمان »عصر قهرمان« معرفی کرده و گفته بود که همواره آثار این نویســنده فرانسوی را با شور و 

اشتیاق می خواند.

»یوسا« برنده جایزه »آندره مالرو« شد
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