
۱۳۲ فوتی و ۵۱۴۴ ابتالی جدید کرونا 
در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در ۲۴ ساعت گذشــته، ۵هزار و ۱۴۴ 
مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲ 
آذر ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۱۴۴ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۷۶۲ نفر 
از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون 
و ۸۸ هزار و ۹ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۲ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۲۹ هزار و ۱۸۵ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۵ 
میلیون ۸۰۷ هزار و ۸۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.سه هزار و ۳۸۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۷ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۹۰۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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گروه استان هاـ  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ایران قدرتمند اسالمی امروز رقیب آمریکا است؛ این نبرد در تمام زمینه ها در جریان است 
و بسیج در این رقابت و خنثی سازی تفکرات غربی از جامعه، نقش اساسی و تعیین کننده را ایفا کرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم افتتاحیه همایش حوزه های بسیج دانشجویی ۲۱۰ دانشگاه برتر 
کشور در مشهد مقدس اظهار داشت: بسیج تفکری دینی و اسالمی است، ساختاری است که شاکله جهاد و سعادت این جامعه را در خود متبلور می سازد. 

بسیج یک تشکل بدون قطب، بی انتها، بی کرانه با خاصیت نهایت ناپذیری است.وی افزود: هندسه فکری انقالب در عرض و طول....
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سرلشکر سالمی: 

 ایران است که آمریکا را مدیریت می کند
info@sobh-eqtesad.ir

در دیدار دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی؛
رئیس جمهور: تهران برای همکاری های 

منطقه ای اهمیت ویژه ای قائل است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران از فعال شدن و توسعه فعالیت 
های ســازمان اکو حمایت می کند، گفت: تهران برای همکاری 
های منطقه ای در قالب سازمان همکاری های اقتصادی اهمیت 
ویژه ای قائل است.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی دیروز سه شنبه در دیدار »خسرو ناظری« دبیرکل 
سازمان همکاری اقتصادی)اکو( شناسایی و رفع موانع و مشکالت 
افزایش سطح مناســبات و همکاری های کشورهای عضو را در 
آستانه برگزاری اجالس سران اکو، ضروری دانست و اظهارداشت: 
باید هرگونه مانع و مشــکل در مسیر توسعه همکاری ها برطرف 
شــود تا تبادالت و مناسبات اقتصادی کشــورهای عضو اکو در 
ســطح باالتر و برتری انجام شود.وی خاطرنشان کرد: هرکدام از 
اعضای سازمان اکو از ظرفیت های اقتصادی فراوانی در حوزه های 
مختلف برخوردار هســتند که فعال کردن آن می تواند به رونق 
اقتصادی منطقه بینجامد.رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های 
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در حوزه انرژی، 
تجارت، حمل و نقل، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و گردشگری، 
گفت: برنامه ریزی ها و اقدامات جامع دبیرخانه سازمان اکو برای 
فعال کــردن این ظرفیت ها می تواند رونــق اقتصادی منطقه و 
پیشــرفت و آبادانی کشورهای عضو اکو را به همراه داشته باشد.

رئیسی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران از فعال شدن و 
توســعه فعالیت های سازمان اکو حمایت می کند، افزود: تهران 
برای همکاری های منطقه ای در قالب ســازمان همکاری های 
اقتصادی اهمیت ویژه ای قائل است و از اینگونه فعالیت ها حمایت 
می کند.در این دیدار »خسرو ناظری« دبیرکل سازمان همکاری 
اقتصادی)اکو( نیز گزارشــی از برنامه ریزی های انجام شده برای 
برگزای اجالس ســران سازمان اکو در ترکمنســتان ارائه کرد.

پانزدهمین نشست سران ســازمان همکاری اقتصادی )اکو( ۷ 
آذر ماه ســال جاری به میزبانی ترکمنستان در شهر عشق آباد 

برگزارخواهد شد.

زیر بهداشت اعالم کرد؛
۶۸ درصد جمعیت هدف علیه کرونا واکسینه شده اند

وزیر بهداشت از ورود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن به کشور خبر داد و گفت: تا کنون ۶۸ درصد جمعیت هدف علیه 
کرونا واکسینه شده اند.به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی در برنامه ای که به مناسبت هفته بسیج در 
وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: هفته بسیج بیش از همه چیز یادآور حماسه های دفاع مقدس است که 
باید به صورت مکرر این حماسه ها و افتخارات دفاع مقدس را برای نسل جوان ذکر کنیم تا بدانند در تاریخ ایران 
چه گذشته است؛ بویژه در رابطه با مسائل پزشکی کارهای بسیار بزرگی در دفاع مقدس انجام شد که الزم است 
بیشتر به آن پرداخته شود.وی ادامه داد: گروه پزشکی در دفاع مقدس در تاریخ کشور و جهان کار بزرگی انجام 
داد و رسانه ها باید سریال های فاخری در این زمینه بسازند چون سرگذشت آنها برای ما درس است. هر یک از 
این شهدا می توانند الگو باشند و هفته بسیج یعنی همین که این الگوها برای جامعه گفته شود. تاریخ یک درس 
رهگشا برای آینده است.وزیر بهداشت افزود: در وضعیت امروز از فرمایش حضرت آقا آغاز می کنم و آن این بود 
که باید نعمت های خدا را شاکر باشیم و باید بدانیم خداوند هوش، ذهن و حافظه به ما داده است و با شکر نعمت، 
کار جهادی و عمل به تکلیف شکرگزاری می کنیم. امروزه در وزارت بهداشت نخبگانی داریم که وظیفه دارند با 
عمل به وظایف خود شکر نعمت کنند. برای گروه بسیج که این لقب مبارک را دارند، یعنی باید از همه نظر کامل 
باشد. امروزه در فضای جدیدی که در جامعه درست شده است نیاز به بسیجی واقعی داریم. بسیجی فقط افراد 
اسلحه به دست نیست بلکه علم و دانش ما هم اسلحه ما است و از این طریق باید به مردم کمک کنیم. بسیجی 
در وزارت بهداشت یعنی نیروی جهادی؛ ما امروز با محرومیت هایی در کشور مواجه هستیم و مردم در روستاهای 
دورافتاده نیاز به کمک دارند و نیاز به بسیجیانی داریم که کار جهادی انجام دهند و به دانشگاه ها و مراکز درمانی 
ورود کنند.عین اللهی ادامه داد: کشور مقدس ما امروزه یک نام درخشان در دنیا دارد که وقتی هر کجا میگویند 
ایران شاخصه ها متفاوت شده است. ایران یعنی امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری، سردار قاسم سلیمانی و 
ایرانی کسی است که راه قاسم سلیمانی را ادامه می دهد و ایرانی امروزه با جمله »ما می توانیم« شناخته می شود. 
دشمن برای اینکه به اهدافش برسد می خواهد تلقین کند که ما »نمی توانیم«؛ در حالی که جمله »ما می توانیم« 
باید اصل کار، اعتقاد و عمل بسیجی باشد. کارهای زیادی توسط بسیج انجام شده است مثالً در رابطه با مجروحین 
شیمیایی که در دفاع مقدس هیچ سابقه ای از آن ندیده بودیم بسیجیان توانستند اقدامات درمانی بزرگی انجام 
دهند و امروزه در این بحث در دنیا صاحب نظر هستیم.وی در ادامه اظهار کرد: کرونا نیز یک امتحان الهی بود که 
کشور ما و بسیجیان از آن سربلند بیرون آمدند. متأسفانه در کرونا تعداد زیادی از هموطنان را از دست دادیم و 
بیمارستان های ما محلی برای مبارزه با کرونا بود. همه دیدیم بسیجیان در این امتحان درخشیدند و حدود ۲۰۵ 
شهید سالمت در گروه های پزشکی داشتیم که نشان دهنده روحیه ایثارگرانه و بسیجی آنها است. حماسه اخیر 
ما در کرونا بحث واکسیناسیون و ابعاد مختلف آن بود که ناشناخته ماند.وزیر بهداشت تاکید کرد: تا تیرماه حدود 
۵ میلیون واکسیناسیون انجام شده بود و ما در پیک پنجم روزانه حدود ۵۰ هزار بیمار، ۱۵ هزار بستری، ۸۰۰۰ 
بستری آی سی یو و روزی حدود ۷۰۰ مرگ داشتیم که فاجعه ملی بود ولی با لطف خداوند با شروع دولت جدید 
و تالش های انجام شده در حالی که در هفته اول دولت هیچ واکسنی نداشتیم، توانستیم با کار بسیجی و جهادی 
در تمــام وزارت خانه های مرتبط، هالل احمر، بانک مرکزی، رئیس جمهور و…، کار بزرگی کنیم.وی ادامه داد: 
شاید ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت حدود ۵ میلیون واکسن وارد می کردیم. تا امروز ۱۵۰ میلیون دز واکسن وارد کردیم 
و حدود ۲۰ میلیون هم تولید داخلی صورت گرفته اســت و باز این اســتعداد وجود دارد که تولید داخل بازهم 
افزایش یابد و از این نظر هیچ کمبودی در کشور نداریم و در صدمین روز دولت به تزریق ۱۰۰ میلیون دز واکسن 
رسیدیم. اکنون حدود ۸۴ درصد جمعیت هدف یک دز واکسن و ۶۸ درصد هم دو دز واکسن زدند و تا چند هفته 
آینده درصد افزایش می یابد.عین اللهی ادامه داد: وقتی این میزان واکسن وارد کشور شد همه گفتند خب چگونه 
واکسن ها را تزریق کنیم؟ ما نیروی کافی نداشتیم و اینجا بود که بسیج وارد شد. سردار سالمی به تمام فرمانده های 
سپاه دستور نظامی دادند تا مراکز و پایگاه های بسیج پای کار آیند. مردم بعد از دفاع مقدس دوباره به کمک دولت 
آمدند. در هر پایگاه بسیج شاید یک نفر نیروی ما باشد و سایرین نیروهای بسیج هستند و بدون جناح بندی و 
عالیق سیاسی به مردم خدمت کردند و پای کار آمدند و بیگانگی نسل جدید بسیجی با نسل های قدیمی از بین 
رفت و تعامل شکل گرفت و این امر می تواند الگو باشد.وی افزود: هر حرکت مردمی که نیروی جوان پای کار آید، 
موفق است. در شرایطی که اکنون اکثر جاهای پیشرفته دنیا مثل آمریکا، روسیه، آلمان و… درگیر کرونا هستند 
ما با این میزان واکسیناسیون بی نظیر در دنیا که با حمایت مردم انجام شد، ان شاءاهلل بتوانیم آینده خوبی داشته 
باشیم و نباید از رعایت پروتکل ها غافل شویم.وی افزود: بسیج وزارت بهداشت باید در زمینه کار تخصصی خود کار 
کند و مهم ترین کار ما بسیج علمی است. ما جزو کشورهای کمی هستیم که واکسن تولید کردیم و اکنون ۵ نوع 
واکسن فخرا، رازی، پاستور، برکت، اسپایکوژن را به بهره برداری رساندیم و این یک افتخار بزرگ است. بسیج علمی 
در همه زمینه ها آماده است و در زمینه سلول های بنیادی جزو پنج کشور اول دنیا هستیم و باید در دانشگاه ها 

فعال باشیم. با توجه به فرمایش حضرت آقا باید به هوش مصنوعی فکر کنیم.

 رییس ســازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر اینکــه ایران در اجرای برنامه 
هسته ای خود مصمم اســت،  گفت: مطلبی که دیروز گروسی چندین بار در 
مالقات بیان کردند این اســت که هیچ انحرافی در برنامه های هسته ای ایران 
مشــاهده نکردند و فعالیت های هســته ای ایران طبق معاهدات و ضوابط در 
حال انجام اســت.به گزارش ایرنا، محمد اسالمی در نشست خبری مشترک 
با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با اشاره به مذاکرات 
خود با گروســی اظهار کــرد: نکته حائز اهمیت برای ما و آژانس این اســت 
که کل مســائل فی مابین مســائل فنی اســت و آژانس از مسائل سیاسی و 
نفوذهای توطئه آمیزی که دشمنان ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای ایران 
اعمــال می کنند، تأثیر پذیری ندارد.معاون رییس جمهوری ادامه داد: مطلب 
مهمی را که دیروز آقای گروسی چندین بار در گفت وگوی خود و در مالقات 
بیان کردند، این است که هیچ انحرافی در برنامه های هسته ای ایران مشاهده 
نکردند و فعالیت های هســته ای ایران طبق معاهدات و ضوابط در حال انجام 
است.وی یادآور شد: پیرامون مواردی که به عنوان مدارک در اختیار آژانس که 
از سوی دشمنان ما منتشر می شود، سواالتی را مطرح کرده بودند که به این 
سواالت پاسخ داده شده است؛ بخش هایی مانده و بخش هایی هم کاًل مربوط 
به مسائل بسته شده گذشته است که در برجام به آنها پرداخته و بسته شده 
اســت.رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: ما دیروز تفاهم کردیم این 
مــوارد را خاتمه بدهیم و با رویه ای که اتخــاذ خواهیم کرد که مذاکرات آن 
هم هنوز ادامه دارد، این موارد تداوم پیدا نکند.اســالمی گفت: موضوع حائز 
اهمیت این است که ایران در اجرای برنامه هسته ای خود مصمم است با توجه 
به تاثیرات برنامه هســته ای ایران در زندگــی مردم، بتواند همه ابعاد فناوری 
هســته ای را در بخش های گوناگون مورد بهــره برداری قرار بدهد که این در 
دســتور کار ما اســت و آژانس در این راســتا به ما کمک خواهد کرد.رییس 

ســازمان انرژی اتمی اظهار کرد: همچنین ابالغــی وجود دارد که ما حداقل 
۱۰ هزار مگاوات برق هســته ای به ویژه با نیروگاه های کوچک که ظرفیت آن 
حداکثر تا ۳۰۰ مگاوات است را باید در ایران ایجاد کنیم و آژانس کشورهای 
دارای تکنولوژی و صاحب صنعت را تشویق و پشتیبانی خواهد کرد با استفاده 
از ظرفیت صنعتی صنایع ایران بتوانند در راستای توسعه و گسترش ظرفیت 

برق اتمی به کشور ما کمک کنند.

گروسی: مناسبات را تا پیدا کردن زمینه های مشترک ادامه می دهیم
مدیــر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بــا قدردانی از دعوت و میزبانی 
رییس ســازمان انرژی اتمی ایــران گفت: چند ماه پیش کــه ایران آمدم با 
جمهوری اسالمی توافق کردیم چند ماه دیگر برمی گردم تا کار مشترک مان 
را در زمینه شفاف ســازی و تداوم آن را ادامه دهیــم.وی افزود: همانطور که 
می دانید به منظور تداوم و تعمیق گفت وگوها با دولت جدید  تا چند ساعت 
دیگــر این افتخار را دارم به مالقات وزیر امور خارجه هم بروم.مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با اشاره به مذاکرات خود با رییس سازمان انرژی اتمی 
گفت: صحبت هایی که دیروز صبح داشــتیم بسیار فشرده بود و به دنبال آن 
هستیم تا کار را تداوم ببخشیم و مناسبات را با این نگاه ادامه دهیم که بتوانیم 
زمینه های مشترکی را پیدا کنیم.گروســی گفت: موضوعاتی هست که ما و 
رییس سازمان انرژی اتمی درحال بررسی آن هستیم و در همین سفر هدف 
ما این بود طوری چشــم انداز برنامه هسته ای را تعریف کنیم که با توجه به 
تغییرات اقلیمی، به تولید انرژی پاک کمک کند و این انرژی پاک  را بتوانیم در 
اختیار همه بگذاریم. این موضوعی بود که چند وقت پیش در نشست گالسکو 
هم به طور مفصل درباره آن صحبت شد.وی تاکید کرد: تالش ما این است که 
نشست امروز در فضای مثبتی برگزار شده و نتیجه گیری مثبتی داشته باشد.

وزیر نفت با بیان اینکه لحظه ای در تولید، تأمین و امنیت 
انرژی کشــور کوتاهــی نمی کنیم، گفــت: ماه های آینده 
در بخش صادرات نفت خــام و میعانات گازی توفیق های 
بیشــتری حاصل می شود.به گزارش ایســنا، جواد اوجی، 
دیروز )سه شــنبه، دوم آذرماه( در آیین صبحگاه مشترک 
بســیجیان صنعت نفت که در محوطه وزارت نفت برگزار 
شــد، با ادای احترام به شهدای صنعت نفت، گفت: هفته 
نخســت آذرماه به نام مبارک بسیج نام گذاری شده است، 
همچنیــن به فرمان تاریخی امام راحل ارتش ۲۰ میلیونی 
تشکیل شد، هم اکنون که ۴۲ سال از تأسیس شجره طیبه 
بســیج می گذرد به حول و قوه الهــی و رهبری امام راحل 
و رهبری مقام معظم رهبــری قله های عزت را یکی پس 
از دیگری فتح کرده ایم.وی افزود: بی شــک نقش بســیج، 
تعیین کننده بوده اســت، بســیج نهادی است که از زمان 
تأســیس تاکنون برکاتش برای ایران و انقالب زیاد بوده و 
حتی آثاری که در خارج از ایران داشــته در دنیا مشابهی 
نخواهیم دید.وزیر نفت رضایت مردم و اقبال عمومی مردم 
از بســیج را مهر تأییدی بر فعالیت های این نهاد دانست و 
تصریــح کرد: اگر بســیج در دوران پس از جنگ تحمیلی 
نبود حرکت های ســازندگی این کشــور با مشکل روبه رو 
می شــد.اوجی انکار بسیج و بی احترامی به آن را نابخردانه 
یا خائنانه دانست و گفت: مقام معظم رهبری طی سخنانی 
در جایگاه بسیج فرمودند تا وقتی این کشور و این ملت به 
امنیت احتیاج دارند به نیروهای بسیج، به انگیزه بسیج، به 
سازمان دهی بسیج و به عشق و ایمان بسیجی هم احتیاج 
دارنــد.وی افزود: اکنون  که در آغاز دوره دولت انقالبی قرار 

داریم، شــما کارکنان خدوم صنعت نفت روحیه بسیجی 
دارید و برای دورانی از پیشرفت صنعت نفت باید آستین ها 
را باال بزنیم، دست در دست هم دهیم و با روحیه بسیجی 
پیشرفت و توسعه صنعت نفت را در دوران تحریم رقم زنیم، 
این مهم ممکن نیســت مگر با همت باالی شما بسیجیان 
و همه متخصصانی که برای اعتالی صنعت نفت مجاهدت 
می کنند.وزیــر نفت با بیان اینکه امــروز بیش از هر زمان 
دیگری صنعت نفت محتاج اندیشه و تفکر بسیجی است، 
اعالم کــرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روحیه 
انقالبی و کار جهادی هســتیم. متخصصانی که در بخش 
خصوصــی و دولتی تالش مخلصانــه دارند تا این صنعت 
را سربلند و ســرافراز کنند.وی گفت: به عنوان خدمت گزار 
کارکنان شریف صنعت نفت دست خود را به سوی تک تک 
کارکنان شــریف و بســیجیان صنعت نفت دراز می کنم و 
توقــع دارم در این دوره همــه ظرفیت های ممکن را برای 
ساخت و پیشــرفت عزت مندانه صنعت نفت کشور فراهم 
کنیم.وزیر نفت افزود: مستشــاران خارجی پس از پیروزی 
انقالب اســالمی صنعت نفت ایران را تــرک کردند، همه 
به این گمان کــه این صنعت از کار خواهــد افتاد، اما به 
حــول و قوه الهی بــا آن اراده و تفکر کــه در این صنعت 
حاکم است با همه توان پای کار آمدید و این صنعت را به 

جلو حرکت دادید.اوجی تصریح کرد: همگان می دانید که 
پیش از انقالب اســالمی تنها یک پاالیشگاه گاز داشتیم و 
آن پاالیشــگاه بیدبلند یک با ظرفیت پاالیشی ۲۵ میلیون 
مترمکعب بود.وی ادامه داد: شاید ظرفیت تولید گاز کشور 
کمتر از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز بود، اما امروز به فضل 
الهی و با توان نیروهای متخصص و آن تفکر بسیجی که در 
این صنعت حاکم شد، امروز شاهد هستیم که حدود یک 
میلیــارد مترمکعب توان تولید گاز مــا بوده و بیش از ۱۴ 
پاالیشگاه گاز در کشور مسئولیت فرآورش گاز را دارد.وزیر 
نفت گفت: امروز حفاری چاه ها در ســکوهای دریایی، در 
میدان های نفت و گاز چه در دریا و چه در خشکی به فضل 
الهی به دست متخصصان این کشور انجام می شود. در همه 
پاالیشگاه های نفت و گاز ما هیچ متخصص خارجی وجود 
ندارد، همه توســط کارکنان متخصص و متعهد و با همان 
تفکر بسیجی که عنوان کردم مدیریت و راهبری می شود.

اوجی افزود: دشــمن از ابتدای انقالب اسالمی بسیار توان 
گذاشــت تا صنعت نفت را ناکارآمد جلوه دهد، اما به فضل 
الهی و همت شــما کارکنان صنعت نفت در این کار ناکام 
مانده است. دشمن در دوران دفاع مقدس همه تأسیسات 
به ویژه بخش صادرات مــا را بمباران می کرد، اما از فردای 
همان روز تأسیسات نوسازی و بازسازی می شد. یک روز هم 

توفیق پیدا نکردند جلو صادرات نفت ما را بگیرند.وی تصریح 
کرد: در این چند سال اخیر هم دشمن برنامه ریزی کرد که 
با تحریم های فلج کننده که بیشــتر صنعت نفت را هدف 
گرفته بود، این صنعت را با مشــکل روبه رو کند که موفق 
نشــد و روز به روز این صنعت شکوفاتر شده و توفیق های 
خوبی نیز در بحث صادرات نفت اتفاق افتاده اســت.وزیر 
نفــت اعالم کرد: تولید، پاالیش نفت و گاز و بهره برداری از 
میدان ها، امضای قراردادها و دور زدن تحریم ها، شناسایی 
و استفاده از همه ظرفیت ها برای صادرات نفت و میعانات 
گازی و فرآورده ها به عهده ما کارکنان صنعت نفت اســت 
و امنیــت دریا تا مقاصدی که مــا برنامه ریزی کرده ایم به 
عهده شــما عزیزان نیروهای مسلح چه در ارتش و چه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به ویژه نیروهای دریایی که 
الحق و انصاف که خوش درخشیدند و کارنامه خوبی را در 
این چند سال رقم زده اند.اوجی گفت: وقتی دشمن غاصب 
ناتوان، توان شــما را در صادرات نفت و گاز دید، در تولید 
نفت و گاز و در فرآورده های نفتی و گازی، آن اقدام کودکانه 
در آب های دریای عمان را انجام داد، اما  بچه های نیروهای 
دریایی سپاه پاسداران در این قضیه خوب درخشیدند، بنده 
دست این عزیزان را می بوسم.وی ادامه داد: به حول و قوه 
الهی امروز این صنعت دســت نیروهای بسیجی است، ما 
بــا این تفکر، لحظه ای در تولیــد و تأمین انرژی و امنیت 
انرژی کشور کوتاهی نخواهیم کرد و با اراده و توانی که در 
نیروهای مسلح خود می بینیم در ماه های آینده در بخش 
صادرات نفت و میعانات نفتی و گازی توفیق های بیشتری 

نیز حاصل خواهد شد.

ماه های آینده در صادرات نفت توفیق های 
بیشتری حاصل می شود

میرکاظمی:

بهجایافزایشغیرواقعیحقوقها،قدرتخریدمردمراافزایشمیدهیم

رییس کمیسیون صنایع مجلس:

واردات خودروی دست دوم 
توهین به مردم است

سایه سنگین کرونا بر اشتغال زنان

تهران - ایرنا - رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اســالمی،  واردات خودروی دست دوم را 
توهین به مردم و ضرر به تولید دانست و گفت: وزارتخانه های صمت، راه و شهرسازی و کشور تا هفته آینده 
بسته پیشنهادی مربوط به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار 
می دهند.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا،  »عزت اله اکبری تاالرپشــتی« با تشریح نشست روز سه شنبه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز وضعیت ناوگان حمل 

و نقل عمومی یعنی اتوبوس....

5 عامل تعدیل قیمت خودرو

قیمتخودرویخارجیدرایران10برابرنرخجهانی

ماجرای شلوغی این روزهای فردوسی

 پای رانت ارز سهمیه ای در میان است

اسالمی در نشست خبری مشترک با »گروسی«:

ایراندراجرایبرنامههستهایخودمصمماست
گروسی: مناسبات را تا پیدا کردن زمینه های مشترک ادامه می دهیم
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رئیسی در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج:گزیده خبر

اعتماد و امید مردم را تقویت کنیم
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه با حفظ و تقویت روحیه بسیجی 
می توان بر مشــکالت غلبــه کرد،  گفت: افتخارم این اســت که 
بسیجی باشــم و مجموعه دولت با روحیه و تفکر بسیجی برای 
خدمت رسانی و ایجاد گشایش در معیشت و اقتصاد مردم تالش 
می کند.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تســنیم، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیســی دیروز سه شــنبه در دیدار رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین و جمعی از فرماندهان این سازمان، ضمن تبریک 
هفته بسیج،  اظهار داشت: بســیج شجره طیبه و درخت تناور و 
پر ثمری اســت که با ابتکار و نگاه ژرف امام راحل تشــکیل شد 
و هر روز که می گذرد ثمرات بیشــتری را شامل حال ملت ایران 
و امت اســالمی می کند.رئیس جمهور با اشــاره بــه فراگیری و 
اطمینان بخش بودن بســیج برای ملت ایران، گفت: در رأس این 
مجموعه انقالبی، رهبر معظم انقــالب و در بدنه آن، آحاد مردم 
کشــور حضور دارند و بسیج فراتر از جریانات سیاسی و حزبی و 
گروهی، آرمان ها و ارزش های انقالب و خدمت بی منت به مردم را 
پیگیری می کند و باعث اطمینان خاطر مردم است؛ همچنان که 
با حضور و نظارت در بازار باعث ایجاد آرامش در بازار شد. رئیسی 
تالش برای تقویت مأموریت های بســیج در مسیر رفع مشکالت 
مردم را ضروری دانست و گفت: جریانات معاند به دنبال انحراف 
در فکر، اندیشه و عمل و در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی هســتند اما بسیج به عنوان ســد محکم و استوار در 
از پول، قدرت و رســانه به دنبال ریــزش در مجموعه نیروهای را خنثی کرده اســت.رئیس جمهور افزود: دشمن با برخورداری مقابل این انحرافات قد علم کرده و نقشه ها و توطئه های فراوانی 

انقالب و ایجاد تغییر در ســبک زندگی و اخالقیات مردم اســت 
اما چون رویش و گســتردگی مأموریت های بســیج زیاد است، 
همواره با شکســت مواجه شــده اند.رئیس جمهور بســیج را از 
مهم ترین مؤلفه های قدرت کشور دانست و گفت: جریان فراگیر 
بســیج به واسطه مسئولیت پذیری و خطرپذیر بودن و حضور در 
صحنه، به رمز صیانت از نظام اســالمی تبدیل شده است.آیت اهلل 
رئیسی برنامه ها و اقدامات بسیج در حوزه های مختلف اجتماعی، 
فرهنگــی، علمی، فناوری، اقتصاد مقاومتــی و به ویژه عمران و 
ســازندگی در مناطق محروم را راهکارهایی ارزشمند برای رفع 
مشــکالت مردم دانســت و گفت: دولت مصمم است از ظرفیت 
بســیج برای رفع دغدغه ها و مشکالت مردم استفاده کند.رئیس 
جمهــور تالش و برنامه ریزی برای احیــا و تقویت روحیه امید و 
اعتماد در بین مردم را حائز اهمیت دانست و گفت: راهبرد دشمن 
ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است و در این شرایط الزم است 
تمــام ظرفیت های نظام در کنار هم قرار بگیرند تا با ایجاد تحول 
در زندگی مردم و رفع مشکالت کشور، مردم را به آینده امیدوار 
کنند و در این زمینه دولت با همه توان آماده حمایت و پشتیبانی 
است.»غالمرضا سلیمانی«، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز 
در این دیدار با قدردانی از روحیه بسیجی و خدمت رسانی رئیس 
جمهور و مجموعه دولت،  گزارشــی از برنامه ها،  اقدامات و سند 
راهبردی بســیج که براساس بیانیه گام دوم انقالب، تدوین شده 

است را ارائه کرد.

وزیر دفاع:
 توجه به توانمندی های ملت در قالب 

بسیج رمز عبور از مشکالت است
امیر آشــتیانی گفت:  توجــه به توانمندی ها و ظرفیت های وســیع ملت 
عزیزمان که در قالب بســیج تجلی نموده رمز و ضامن عبور موفق از همه 
مســائل و مشکالت است.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم؛ امیر 
سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع با صدور پیامی به مناسبت هفته بسیج تاکید 
کرد: در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری، در فعالیت های پیشرو 
علمی و فناوری های نوین، در رویکرد های ارزشی و ایجاد فضای معنوی، 

همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند.
متن پیام وزیر دفاع بدین شرح است:  

کلمه ارزشمند بســیج به واقع بیانگر و تداعی کننده همبستگی، اتحاد، 
انســجام و اخالص در جامعه است. بســیج یادگار بزرگ و درخشان امام 
راحل عظیم الشان و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخالص و بصیرت 
و مجاهدت اســت که با ظهور و پیروزی انقالب اسالمی و باژرف اندیشی 
ایشــان عینیت یافت به نحوی که اکنون بســیج به عنوان ثروت بزرگ و 
ذخیره خداداد ملت ایران ســمبل اثر گــذاری و کارآمدی در عرصه های 
مختلف شناخته می شود.بدون تردید توجه به توانمندی ها و ظرفیت های 
وســیع ملت عزیزمان که در قالب بســیج تجلی نموده و کارآمدی آن به 
وضوح به اثبات رســیده اســت، رمز و ضامن عبور موفق از همه مسائل 
و مشکالت می باشــد.در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری، در 
فعالیت های پیشــرو علمی و فناوری های نوین، در رویکردهای ارزشی و 
ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه 
می کند.بسیج و بسیجیان که در ابتدا با لباس رزم و در قامت دفاع از کشور 
و صیانت از انقالب، در دوران دفاع مقدس پا به عرصه ظهور گذاشــتند و 
در ادامه در دوران پس از جنگ تحمیلی در بازسازی و سازندگی کشور به 
نیکویی ایفای نقش نمودند، امروز در شرایط جنگ نرم، تحریم های ظالمانه 
استکبار و مبارزه با ویروس منحوس کرونا با همه استعدادها، توانایی ها و 
ظرفیت های فرهنگی و علمی خود وارد میدان شده تا با استمرار حمایت ها 
و پشــتیبانی های خویش و با خدمت افزون تر و کار و تالش مضاعف بار 
دیگر یاری رســان انقالب و کشور باشــند.اینجانب با اغتنام از فرصت و 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای گرانقدر انقالب اسالمی و با تکریم 
خانواده های معظم شهدا، ضمن قدردانی از زحمات و تالش های خالصانه 
و بی شائبه همه بسیجیان جهادگر و فاتحان تحریم در عرصه های مختلف 
از جمله تولید قطعات و تجهیزات صنعتی، سازندگی، محرومیت زدایی، 
فضای مجازی و کمک های مومنانه، فرارسیدن هفته بسیج را محضر رهبر 
فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای عزیز)مدظله 
العالی(، مردم شریف و رشید ایران اسالمی، بسیجیان عزیز و خانواده های 
ارجمند ایشــان در سراسر کشور و به ویژه همکاران بسیجی ام در وزارت 
دفاع، سازمان های تابعه، گروه ها و صنایع همکار صمیمانه تبریک و تهنیت 
عرض نموده، صحت و توفیق روز افزون همگان را در مســیر تعالی اسالم 

و کشور و خدمت به مردم عزیز از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

سردار صفوی: 
بدون توجه به مالحظات ژئوپولتیکی امکان 

سیاستگذاری اقتصادی ممکن نیست
دستیار و مشــاورعالی فرمانده کل قوا گفت: بدون توجه به مالحظات 
ژئوپولیتیکــی و ژئواســتراتژیکی، امکان سیاســت گذاری اقتصادی و 
پیاده سازی راهبردهای پیشرفت و توسعه ملی، ممکن نیست.به گزارش 
گروه سیاسی خبرگزاری تســنیم، پیش نشست ملی همایش ایران و 
همسایگان با موضوع »سیاست همسایگی« با حضور سرلشکر سید یحی 
صفوی، محمدحسن شــیخ االسالمی، مسئوالن مرکز مطالعات وزارت 
امور خارجه و مرکز آینده پژوهی جهان اســالم برگزار شد.سردار سید 
یحیی صفوی در نشست علمی سیاست همسایگی با تأکید بر ضرورت 
افزایش توان هماهنگی برای کسب تبادل و تحلیل اطالعات راهبردی 
با شــرکای منطقه ای جمهوری اسالمی ایران گفت: ما با برخورداری از 
اطالعات راهبردی می توانیم تصویری صحیح از راهبرد دشمنان نسبت 
منطقه و خودمان داشــته باشیم و استراتژی ملی خودمان را با در نظر 
گرفتن مؤلفه هــای قدرت ملی و مصالح ملــی و اقتضائات منطقه ای 
تنظیم کنیم.وی افزود: این راهبرد شــامل سیاست خارجی، اقتصادی، 
فناوری های نوین، فرهنگی، رســانه ای و گردشگری و سایر ابعاد است.

رئیس مرکز آینده پژوهی جهان اســالم تاکید کرد:بر ســاس یک فهم 
مشترک اطالعاتی می توانیم با کشورها طرح همه جانبه روابط سیاسی، 
اقتصــادی و فرهنگی در قالب بازی برد-برد طراحی کنیم البته ممکن 
است کشــورها در این مســیر در برخی از حوزه ها با هم تضاد منافع 
هم داشــته باشند و این طبیعی اســت.این استاد جغرافیای سیاسی با 
بیان اینکه انعقاد پیمان عدم تعرض بین جمهوری اسالمی ایران و ١٥ 
کشور همســایه می تواند موجب افزایش اعتماد منطقه ای و جلوگیری 
از تولید معمای امنیت شــود تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران با 
پیگیری هوشــمندانه سیاســت امنیت جمعی و سیاست همسایگی 
می تواند با هر کدام از کشورهای همسایه راهبرد همه جانبه تعریف کند 
و روابط سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، گردشگری، زیست محیطی و 
فرهنگی را با این کشورها گسترش دهد.سردار صفوی با بیان مالحظات 
ژئوپولتیکی و ژئواســتراتژیکی در گســترش روابط همه جانبه ایران و 
همســایگان در افق سند ملی آمایش ســرزمین ١424 شمسی گفت: 
ویژگی ها و مشــخصات ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران در سطوح 
مختلف ملی، منطقه ای  و جهانی، بر تمام مناسبات و فرایندهای درونی 
و خارجی بازیگران تأثیر می گــذارد.وی افزود: وضعیت ژئوپولیتیکی و 
الزامات ژئواستراتژیک کشورها، وجوه مختلف اقتصاد ملی، در بخش های 
مختلف تولیــد و مصرف تا حوزه های مالی و پولی را متأثر می ســازد 
و بــدون توجه به مالحظــات ژئوپولیتیکی و ژئواســتراتژیکی، امکان 
سیاســت گذاری اقتصادی و پیاده سازی راهبردهای پیشرفت و توسعه 
ملی، ممکن نیست.مشاور فرمانده کل قوا اظهار با برشماری پیشنهاداتی 
برای توسعه روابط با همسایگان خاطرنشان ساخت: تغییر رویکرد ملی 
به سیاست دریاگرایی، وابســته کردن ارتباطات بین المللی کشورهای 
همسایه به فضای جغرافیایی کشور، تالش در راستای افزایش تعامالت 
گسترده با سازمان همکاری های شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
در قالب کریدور شمال-جنوب و شرق به غرب و مشارکت با همسایگان 
برای بهره برداری از ظرفیت های مشــترک، بازسازماندهی مناطق آزاد، 
مناطق ویژه اقتصادی و مناطق مرزی در مشارکت همسایگان، از جمله 
اقداماتی است که می تواند با تقویت فرصت های اقتصاد ملی، گسترش 

روابط ایران و همسایگان را محقق کند.

 تحقیق و تفحص از شرکت های دولتی 
کلید می خورد

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از قصدش برای کلید زدن تحقیق 
و تحقق از شرکت های دولتی خبر داد و گفت که مسئله در شرکت های دولتی 
و شبه دولتی فقط حقوق های نجومی نیست.به گزارش ایسنا، سید نظام موسوی 
نماینده تهران در صفحه توییتر خود نوشــت: »مسئله در شرکت های دولتی و 
شبه دولتی فقط  حقوق های نجومی  نیست. تاسف بارتر این است که در بسیاری 
موارد این حقوق ها را کسانی می گیرند که نه به دلیل دانش و تجربه بلکه بواسطه 
ارتباطات مسئولیت گرفته اند، یعنی: رانت ضربدر رانت!به زودی تحقیق و تفحص 
از شرکتهای دولتی را در مجلس کلید می زنیم.«محمدباقر قالیباف رییس مجلس 
شــورای اسالمی در جلســه علنی ١۹ آبان مجلس درباره ارائه گزارش عملکرد 
بودجه ســال گذشته شرکت های دولتی به مجلس گفت: دولت در تاریخ مقرر 
گزارش مربوط به شــرکتهای دولتی را به مجلس ارائه کرده اســت. ما هم این 
گزارش را به کمیسیون ارجاع داده ایم ولی  متاسفانه این گزارش امضای مجامع 
را همراه خود ندارد. یعنی گزارش بدون امضای مجامع فرســتاده شــده و صرفا 
با امضای ســازمان برنامه و بودجه ارائه شده است. هیچ دلیلی ندارد که مجامع 
گزارش ندهند چرا که به لحاظ حقوقی مجامع مسئول عملکرد شرکتها هستند.

وحیدی:
کار، تولید و پیشرفت کشور نیازمند بسیج 

واقعی است
وزیر کشور گفت: کار و تولید و پیشرفت کشور نیازمند بسیج واقعی و حرکت از 
درون و رهایی از وابســتگی و اتکای به بیرون است.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از وزارت کشــو، احمد وحیدی وزیر کشور در پیامی هفته بسیج را تبریک 
گفت و نوشت: وقتی سخن از بسیج است تداعی گر این موضوع به ذهن و اندیشه 
آدمی اســت که کار و تولید و پیشرفت کشور نیازمند بسیج واقعی و حرکت از 
درون و رهایی از وابســتگی و اتکای به بیرون است. راز بقا و ماندگاری بسیج در 

داشتن روحیه مردمی، انقالبی و خودشکوفایی است.
متن کامل پیام او بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بســیج نماد اقتدار ملی، بصیرت آگاهی، اخالص و ایثار در کشــور اســت. این 
نیروهای ارزشــمند و خدوم که روزگاری با لباس رزم به دفاع جانانه و قهرمانانه 
از خاک میهن عزیز ایران اســالمی در برابر دشــمن بعثی صدام پرداختند و با 
دالوری و شجاعتی مثال زدنی برگ زرینی را در تاریخ مقاومت این سرزمین رقم 
زدند؛ امروز هم با همان انگیزه و ایمان درونی در آوردگاه جنگ فرهنگی و روانی 
دشمن، مبارزه با بیماری کرونا و تحریم های ظالمانه دشمن کمر همت بسته اند 
و به سهم خود نقش آفرینی موثری در دفاع و پایداری کشور در طول تاریخ چهار 
دهه ای انقالب شکوهمند اسالمی ایفا کرده اند.وقتی سخن از بسیج است تداعی 
گر این موضوع به ذهن و اندیشــه آدمی است که کار و تولید و پیشرفت کشور 
نیازمند بســیج واقعی و حرکت از درون و رهایی از وابستگی و اتکای به بیرون 
است. راز بقا و ماندگاری بسیج در داشتن روحیه مردمی، انقالبی و خودشکوفایی 
اســت.تجربه مبارزه با بیماری کرونا در طی دو سال اخیر کارآمدی و اثرگذاری 
نهاد ارزشمند بسیج را در تقویت خدمات رسانی به مردم به صورت مشخص تر 
در طرح شهید ســلیمانی و غربالگری بیماران کرونایی نشان داد و امید بر این 
اســت که این تجربه موفق در سایه توجهات به بیانات حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی و فرماندهی معزز کل قوا ، بتواند افق 

هایی جدید در راستای عملیاتی شدن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بگشاید.
ایران عزیز اســالمی بیش از هر دوران تاریخی بــه همدلی، هم افزایی و تالش 
واحد برای عبور از تنگناهای تحریمی و مشکالت معیشتی و اقتصادی نیاز دارد 
و این مهم در گرو یکدلی و بسیج امکانات و منابع کشور است. اینجانب با تبریک 
هفته بســیج به تمامی بسیجیان انقالبی، جان برکف و مبارز در سراسر کشور و 
به خصوص در مجموعه ســتاد و صف وزارت کشور، آرزوی صحت و سالمتی و 
توفیقات الهی در مسیر تعالی اسالم و کشور و خدمت صادقانه به مردم عزیز ایران 

اسالمی از درگاه ایزد منان خواستارم.

مخبر در نشست شورای نخست وزیران 
شانگهای شرکت می کند

معاون اول رییس جمهور در بیســتمین نشست شورای نخست وزیران سازمان 
همکاری شــانگهای که از طریق ویدئوکنفرانس و به میزبانی کشــور قزاقستان 
برگزار می شود، شــرکت می کند.به گزارش ایسنا،  محمد مخبر روز پنجشنبه 
از طریق ویدئوکنفرانس در بیســتمین نشست شــورای نخست وزیران سازمان 
همکاری شــانگهای سخنرانی و مواضع جمهوری اسالمی ایران را در زمینه های 

مختلف اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تشریح خواهد کرد.

گروه اســتان ها ـ فرمانده کل ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: ایران 
قدرتمند اسالمی امروز رقیب آمریکا 
اســت؛ این نبرد در تمام زمینه ها در 
جریان اســت و بسیج در این رقابت و 
خنثی سازی تفکرات غربی از جامعه، 
نقش اساســی و تعیین کننده را ایفا 
کرده اســت.به گــزارش خبرگزاری 
تســنیم از مشــهد مقدس، ســردار 
سالمی   حســین  پاســدار  سرلشکر 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در مراسم افتتاحیه همایش 
حوزه های بســیج دانشــجویی 2١0 
دانشگاه برتر کشور در مشهد مقدس 
اظهار داشت: بســیج تفکری دینی و 
اســالمی است، ســاختاری است که 
شــاکله جهاد و سعادت این جامعه را 
در خود متبلور می ســازد. بسیج یک 
تشکل بدون قطب، بی انتها، بی کرانه 
بــا خاصیــت نهایت ناپذیری اســت.

وی افزود: هندســه فکری انقالب در 
عرض و طول ســیال ایــن حقیقت 
عظمی می درخشــد، بی مرز اســت، 
بسیج بی حصار است در افقی پهناور 
حرکت می کند، همانند خورشــید به 
همه اهل زمین گرما بخش اســت به 
همه نور می افشــاند همانند قطرات 
طراوت بخــش باران بر تــن همگان 
می بارد.سرلشکر سالمی تصریح کرد: 
این چنین تشکلی در هیچ نقطه ای از 
عالم وجود ندارد، شــاید  تکرار ناپذیر 
به دلیل موقعیــت خاص انقالب فقط 
متعلق به این حالت از تفکر و اندیشه 
است. میدان رشد آن سرزمین انقالب 
است. در سرزمین انقالب این شجره 
رشد می کند و ثمر می دهد و این یک 
واقعیت مسلم است که ما در طول این 
چهل و سه سال انقالب که بنده حقیر 
و بخشی از دوستانی که در این جمع 
حضور دارند این توفیق را داشــته ایم 
که نظاره گر تمام حوادث تلخ و شیرین 
و همه فرازونشیب های این سال های 
پرحماســه و پرحادثه بوده باشیم و با 
نقش آفرینی های بســیج آشــنا شده 
باشــیم و آن را از نزدیــک در میدان 
دیده باشیم.وی خاطرنشان کرد: ما از 
تاریخ تاریکی متولد شده ایم از تاریخی 
که سیطره استعمار و استبداد ١0ها 
ســال و ١00ها سال بر این سرزمین، 
انجماد فکری ایجــاد کرده بود یعنی 
یک ملت در جمود فکری در انجماد 
اندیشه در یخبندان آگاهی، در تیرگی 
جهل، در ظلمت جهالت مدرن زندگی 
این حالتی داشــتیم  مــا  می کردند 
به خصوص در آن ســال های مبتنی 
بر انقالب که اندیشــه غرب به تدریج 
در حال تبیین شــدن بــه یک مدل 
در کشور ما می شــد و هویت ملی و 
هویت اســالمی و دینی  این ملت را 
غارت می کــرد و اجازه تفکر پیرامون 
نمی داد.فرمانده کل  را  سرنوشت خود 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان 
کرد: ساختن سرنوشت در یک جامعه 
زمانی اتفــاق می افتد که رهبران یک 
جامعه منشــأ تولید تفکر برای اداره 
آن باشــند یعنــی جایی کــه تفکر 
اســتراتژیک ـ به تعبیر امروزی تفکر 

راهبردی ـ وجود داشته باشد ملت بر 
سرنوشت خود حاکم است.وی اضافه 
کــرد: در دوران حاکمیــت طاغوت 
این ملت از ســطح تفکــر راهبردی 
محروم بــود به ما حداکثــر ارتفاعی 
کــه در اندیشــه می دادنــد عملیات 
بــود، شــما وقتی ســطوح مدیریت 
را می خوانید ســه ســطح تاکتیکی، 
راهبردی و عملیاتی می بینید.سرلشکر 
ســالمی بیان داشت: سطح تاکتیکی 
فیزیکی ترین نوع تفکر اســت  که به 
اجرای اندیشــه ها می پردازد، ســطح 
اســتراتژیک عالی ترین ســطح تفکر 
اســت که اولویت ها و سیاســت ها و 
جهت گیری هــای اساســی را تعیین 
می کند و به تعیین هدف های اساسی 
می پردازد و مســیر و طریق دستیابی 
به هدف ها را با اســتفاده از ظرفیت ها 
و ابزارهای موجود ممکن می ســازد. 
یک سطح واســطه ای وجود دارد که 
اندیشه سطح اســتراتژیک را دریافت 
می کنــد و آن را به ســطح تاکتیکی 
ترجمه می کند و به آن سطح واسطه 
و عملیاتی می گویند.فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی گفت: در 
مدیریت سیاسی ما و هم در مدیریت 
اقتصادی و فرهنگی و هم در ابالغات 
و فعــل و انفعــاالت نظامی و امنیتی 
این سطوح تعریف شده است. تقریبا 
در همه عالم نیز این تقســیم بندی 
به تفکیکی ســطوح وجود دارد. چون 
شــما اهل اندیشه هســتید محمل 
آگاهی هســتید، معیار و میزان فکر 
اندیشه ورزی  برتر در جامعه هستید، 
می کنید با فضای اســتبداد سروکار 
دارید ایــن مباحث مهم اســت.وی 
افزود: ایران فاقد ســطح استراتژیک 
تفکــر بود  و این حالتی که دشــمن 
تحت این عنوان »جداسازی بین ذهن 
و جســم« ایجاد می کند تا با استفاده 
از ذهن منفصل در نقطه دوردســت 
تحرکات فیزیکی  یــک جامعه را در 
کنتــرل بگیرد این دقیقــا در دوران 
قبل از انقالب واقعیت داشــت.یعنی 
ذهن متصل ایرانی به جســم ایرانی 
متصل نبود به تعبیری این تفکر بای 
پس می شد از نقطه  مبدا که غرب بود 
اندیشه سرنوشــت برای ایران شکل 

می گرفــت و ایرانی ها کارگزار تفکری 
بودند که غربی هــا  قوه آن بودند.وی 
ابراز داشت: در چنین فضایی زندگی 
می کردیم، یعنی ما بخشــی از نقشه 
جغرافیای سیاســی غرب بودیم، یک 
ایالت منفصل اما در جغرافیای سیاسی 
غرب توصیف می شدیم یعنی استقالل 
استقالل  نداشــت،  وجود  سیاســی 
سیاســی یعنــی اینکه یک کشــور 
نباید برای خــود تعیین خط مش و 
تعیین موقعیت در دستگاه مختصات 
بین المللــی کند.نه اینکــه وضعیت 
او را در دســتگاه مختصــات جهانی، 
قدرت دیگری تعیین کند.سرلشــکر 
ســالمی ادامه داد: مسیر حقیقت او 
را قــدرت دیگری بســازد یعنی اگر 
کشــوری در میدان جاذبــه مرکزی 
قدرت دیگری قرار گرفت و تحت تاثیر 
جاذبه سیاســی او عمل کرد این فاقد 
استقالل سیاســی است.کشوری که 
استقالل سیاسی ندارد فاقد استقالل 
فرهنگی، اقتصــادی، علمی، امنیتی 
و دفاعی اســت و ما اینگونه بودیم ما 
بخشی از سیاست ستون های دوگانه 
آمریکا در منطقه بودیم تحت عنوان 
یا  دوگانه«  ســتون های  »دکتریــن 
دکترین لوالهــای دوگانه ، این دو که 
پاشنه سیاســت های آمریکا را شکل 
می داد ایران و عربســتان ســعودی 
بودند، اما عربستان سعودی آن زمان 
قدرت قابل توجهــی نبود کما اینکه 
امروز هم نیســت.فرمانده کل ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: ایران 
بود که به دلیل موقعیت جغرافیایی، 
وسعت و قدرت اقتصادی می توانست 
بــه عنوان یک ناقــل منطقه ای  برای 
پیشــبرد سیاســت های آمریکا عمل 
کند ایــن بهترین لقبی بــود که به 
ایــران می دادنــد هماننــد لقبی که 
در جنــگ جهانــی به ایــران دادند 
تحت عنوان » پــل پیروزی« ، یعنی 
ارتش هــای متحدین و متفقین از آن 
می گذشتند و آن زمان اینگونه بود.وی 
اذعان داشت: ایران بزرگ که صاحب 
قدمت و تمــدن در جهان بود تبدیل 
شــده بود به پل پیروزی، به ســتون 
برای سیاست های امریکا، اینگونه بود، 
و یک بعثت همانگونه که بعثت اولیه 

اسالم از آن دوران تیره جاهلیت اولی 
سربرآورد و قیام آزادی،هویت،کرامت 
و عدالت ســرداد و اسالم آمد تا قل و 
زنجیر  اســارت را از دست و پای این 
بشــر باز کند اجتناب از هاموت را به 
انســان بیاموزد و اندیشه خدا را به او 
یاد بدهد به همان شــکل اســالم در 
فضای انقالب اســالمی آمد تا این بار 
جهالت مدرن و ضاللــت مدرن را از 
بین ببرد و وادی نور را برای بشــریت 
باز کند و  این قدرت های شــیطانی 
را از ســیطره برمســلمانان دور کند.

سرلشکر سالمی اظهار داشت: انقالب 
آمد تا  اندیشــه دینی را به یک مدل 
و الگویــی از حکومــت تبدیل کند و 
نظام اسالمی مدل نقش دین در اداره 
جامعه بود و این بدین معناســت که 
دیگــر ایران و بعد با صدور ارزش های 
دیگر سرزمینشان  مسلمانان  انقالب، 
تحت ســیطره قدرت های بزرگ قرار 
دشمن  جنگ  نخواهدگرفت.اســاس 
با مــا از روز تولد انقــالب تا به امروز 
جلوگیری از شــکل گیری یک مدل 
موفق براساس اندیشــه اسالمی بود 
و این جنگ برای همین اســت چرا 
که وقتی یک اندیشه به مدل تبدیل 
قابلیت  و  اثبات می شــود  می شــود 
یادآور شــد:  پیدا می کند.وی  تکثیر 
سرزمین های وسیعی را تحت سیطره 
خود می گیرد و تکرار می شــود،تولید 
مثــل می کند و مثل خــود را تولید 
می کنــد و از اول تا امروز اینگونه بود 
و این 43سال سرشــار از تاریخ یک 
جنگ جهانی پیوسته بال انقطاع بوده 
اســت. هیچ لحظه ای در این 43سال 
نیســت که ما با دشمنان یا در فضای 
واقعــی و یا در محیط ذهــن و روح 
درگیر نباشــیم،  دیروز نظریات غربی 
را نسبت به انقالب می خواندم یکی از 
نظریه پردازان قدرتمند غربی می گفت: 
»انقالب اســالمی ایران روح جدیدی 
بود برای جهان بی روح« این واکنشی 
که نظام جهانی، نظام ســلطه و نظام 
استکبار از خود نشان داد، خارج شدن 
از پوسته سلب حاکمیت امپراطوری ها 
در دوره تولد انقــالب که قدرت های 
بزرگ در اوج شکوه خود بودند.فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
گفت: آمریکایی که امروز می بینید با 
آمریکای اول انقالب زمین تا آسمان 
فاصله دارد آن زمان 40درصد اقتصاد 
جهان و ثروت جهان دســت او بود با 
قدرت نظامی بی سابقه و نفوذ و تسلط 
سیاسی فوق العاده، قدرتی که توانست 
در 4٥ســال رقابــت شــوروی را از 
صحنه سیاسی خارج کند. بمب  های 
هسته ای او در ناکازاکی و هیروشیما 
منفجر شــده بود و تمام اروپای غربی 
تحت ســیطره سیاســی او بود. تمام 
موقعیت های استراتژیک جهان دست 
او بــود و بر تمام نهادهای سیاســی 
مســلط بود امروز این تســلط وجود 
دارد اما با ارتفاعــی کمتر؛ آمریکای 
امروز از آمریکای 43 سال پیش بسیار 
ضعیف تر اســت و در موقعیت نسبی 
ما و او این ناهم تــرازی به تدریج  به 
هم ترازی در حال تبدیل شدن است. 

سرلشکر سالمی: 

 ایران است که آمریکا را 
مدیریت می کند
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گزیده خبر میرکاظمی:

بهجایافزایشغیرواقعیحقوقها،قدرتخریدمردمراافزایشمیدهیم
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، 
قدرت خرید مردم را افزایش می دهد گفت: این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد 
حقوق را باال بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
مسعود میرکاظی در نشست هم اندیشی الیحه بودجه 14۰1 گفت: سیاست قطعی 
دولت اصالح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی 
و تمرکززدایی اســت؛  با این سیاست ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، 
رشد قابل مالحظه ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص 
های کالن اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.وی افزود: در گذشته زیرساخت های 
متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه، شده رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت 
بد شــاخص های کالن اقتصادی؛  در بودجه 14۰1 بر رشــد اقتصادی تمرکز شده 

است؛  طرح هایی که باعث ایجاد رشد می شوند در زیر بخش های مختلف تا سطح 
شهرســتان شناسایی شده اند اجرای این طرح ها در دستور کار دولت و استانداران 
قرار می گیرد.معاون رییس جمهور با بیان اینکه این طرح بر اســاس ســند آمایش 
شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می 
خواهیم با مطالعه اســناد آمایش سرزمین و این طرح ها نظرات تکمیلی خود را به 
سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند.میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم 
آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ 
تورم نقطه ای در مهر و آبان شــده اســت؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار 
و بدون کســری بسته شــده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.وی با 
اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بســیاری از مشکالت کشور است، افزود: وقتی 

بدون داشــتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می یابد در اصل با خلق پول، 
دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی 
یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از 
جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش 
نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این 
نشست گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور اداره می شود و البته استانداران 
باید در راستای تحقق سیاست های کالن کشور کوشا باشند.وی افزود: کشور چاره 
ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد؛  با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری استانی دولت 
ســعی دارد عالوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین 

تمرکز کند.

افزایش هزینه خانوارها چقدر است؟
هزینه تامین کاال و خدمات در ایران به طور متوســط بیش از ۳۵ درصد نسبت 
به ســال گذشته افزایش یافته و در این بین برخی اقالم بالغ بر ۷۰ درصد گران 
شــده اند.به گزارش ایسنا، گرچه اعالم نرخ تورم در مهر و آبان سال جاری نشان 
دهنده توقف روند رو به افزایش آن است و شاخص ها در مسیر کاهشی حرکت 
کرده اند ولی نرخ تورم دو رقمی و باال است به طوری که در آبان ماه تورم ساالنه 
44.4 درصد ثبت شده است.بررســی جزئیات تورم در گزارش مرکز آمار ایران 
نشــان می دهد که در آبان ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه ۳۵.۷ درصد بوده 
که نشان می دهد خانوارها برای تامین کاال و خدمات خود نسبت به سال گذشته 
به طور متوســط تا این اندازه متحمل افزایش هزینه شده اند.بر این اساس، گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها با متوسط افزایش 4۷ درصد و خوراکی ها 4۶.۹ درصد 
همراه شــده اســت.اما در بین گروه های موجود در سبد کاال و خدمات مصرفی 
مردم باالترین میزان تورم به گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با ۷۰.۹ درصد برمی گردد 
و بعد از آنماهی ها و صدف داران ۶۳.۲، هتل و رســتوران با ۶۲.4 و  گروه شکر، 
مربا و شیرینی با ۶۰.1 درصد در رتبه های بعدی باالترین افزایش قیمت نسبت 
به ســال گذشته قرار دارد.در سایر گروه ها نیز میوه و خشکبار ۵۹ درصد، نان و 
غــالت ۳۹.۷، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مســکونی 4۰.۶، مبلمان و لوازم 
خانگی ۳۹.۶ درصد گران شده است.بهداشت و درمان از جمله خدمات دریافتی 
مردم است که در مقایسه با پارسال به طور متوسط ۳۵.۲ درصد گران شده است.

فرماندار قم:
هرکاری از دستم بربیاید در خدمت کمیته 

امداد هستم
فرماندار قم رســیدگی به نیازمنــدان را برای آرامش 
جامعــه ضروری دانســت و بــرای همــکاری با این 
نهــاد اعــالم آمادگی کرد.بــه گزارش پایــگاه اطالع 
رســانی کمیتــه امداد، مرتضــی حیــدری، فرماندار 
قــم در دیــدار مدیــرکل کمیته امــداد اســتان با 

اشــاره به اینکــه در ابتــدای انقالب، تشــکیل کمیته امداد یکــی از دغدغه 
هــای مهم امام راحل )ره( بود گفت: رســیدگی به افراد درمانده و مســتضعف 
 الزمه حیات نظام اســت و برای آرامش و آســایش کل جامعه ضروری اســت.

وی بــا بیــان اینکه اگــر محرومــان جامعه ســرگردان شــوند، دشــمنان 
بهــره بــرداری ســوءخواهند کــرد تأکیــد کــرد: قســم مــی خــورم اگر 
 کمیتــه امــداد نبود مشــکالت انقــالب و کشــور بــه مراتب بیشــتر بود.

حیدری با انتقاد از تصورات و برداشت های غلط بعضی افراد درباره کمیته امداد 
افزود: این انقالب هر چه پیش می رود، ضرورت وجود این نهاد در کشور بیشتر 

احساس می شود.

 ارتقاء تکنولوژی سایت های همراه اول
 در استان گلستان

تکنولوژی ســایت های همراه اول در استان گلستان در دست ارتقاء است .دکتر 
غالمعلی شــهمرادی با اعالم این خبر افزود :به منظور تقویت شبکه همراه اول 
و افزایش کیفیت ارتباطات ســیار ، عالوه بر تاسیس سایت های جدید در قالب 
عملیات فاز8 ، سایت های قدیمی ارتقاء تکنولوژی یافته تا مردم مناطق مختلف 
اســتان بتوانند از کیفیت بهتر ارتباطات بهره مند شــوند.وی با تاکید بر اینکه 
عملیات توسعه و بهینه سازی همراه اول در استان ، با همت کارشناسان ارتباطات 
سیاردر حال اجرا اســت گفت : هم اکنون در آخرین پروژه های تکمیل شده ، 
ســایت جدید در جاده خاک پیرزن از توابع شهرستان علی آبادکتول تاسیس و 
ســایت های کاکا ، اسبدوانی، تامین اجتماعی و پلی حاجی از توابع شهرستان 
گنبد ،سایت های النگ ، والغوز و مایکروویو از توابع شهرستان کردکوی ،سایت 
های ایدرویش و قره آقاچ از توابع شهرســتان کالله ، سه راهی رودبار قشالق از 
توابع شهرستان آزادشهر، همینطور سایت های حیدرآباد ، نومل ، توسکستان ، 
تورنگ تپه و قلندرمحله به همراه 4۹ نقطه شهری گرگان ارتقاء تکنولوژی داشته 
و مردم مناطق مذکور عالوه بر بهره برداری از پوشش ۳G و 4G   اینترنت همراه 

اول از کیفیت مطلوب تر ارتباطات سیار نیز منتفع خواهند شد .

دولت چقدر اوراق منتشر می کند؟
جریان اوراق فروشی دولت در سال جاری نشان می دهد که در ماه حدود ۷۵۰۰ 
میلیارد تومان اوراق جدید منتشــر کرده و مابقی اصل و سود اوراق گذشته بوده 
اســت.به گزارش ایســنا، با کاهش فروش نفت و در آمدهای نفتی در بودجه، در 
ســال های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرد 
ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت داشت، برگشت 
اصل و ســود آن در زمان سر رســید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، 
موضوعی بود که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشت.در سال گذشته 
با توجه به کســری بودجه، دولت حدود 1۰۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی منتشر 
کرد ولی در ســال جاری این روند کند شــد و آنطور که انتظار می رفت اجرایی 
نشــده است، در همین جریان حواشــی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی 
دولت و وضعیت بازار ســرمایه وجود داشت و این مطرح بود که از عوامل ریزش 
بورس بوده اســت.موضع اخیر میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - به 
نوعــی واکنش به این جریان بــود و  وی در آماری که اعالم کرد بر اینکه دولت 
بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه اصل و سود اوراق گذشته است تاکید 
داشت.طبق اعالم میرکاظمی دولت باید تا سال 14۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد 
تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. بررسی وضعیت فروش 
اوراق در مدت اخیر نشان می دهد که در آبان ماه 11 هزار و 4۰۰ میلیارد تومان 
بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.این در حالی 
است که  ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده 
اســت.روند پرداخت 11 هزار و 4۰۰ میلیاردی تومانی بابت اصل و ســود اوراق 
گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود 4۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
باید پرداخت شــود که وضعیــت فروش اوراق جدید بــرای تامین منابع بودجه 

تکلیف مشخصی ندارد.

خبر خوش نماینده مجلس به فرهنگیان 
درباره واریز پاداش پایان خدمت

نماینده اصفهــان در مجلس گفت: با پیگیری های که انجام شــد مطلع 
شــدیم که پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان آغاز شــده و استان 
به اســتان درحال واریز است.عباس مقتدایی نماینده اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با 
بیان اینکه پیگیری های مســتمری بــرای پرداخت پاداش پایان خدمت 
فرهنگیان انجام شــد، گفت: پس از پیگیری از وزارتخانه های آموزش و 
پرورش و اقتصاد، مشــخص شــد که گره این مشکل در سازمان برنامه و 
بودجه اســت.وی  ادامه داد: پس از اینکه سازمان برنامه و بودجه توجهی 
به مکاتبات و تذکرات نمایندگان نداشــت، با معاون اول رئیس جمهور و 
شــخص  رئیس جمهور مکاتبه کردم. آقای مخبر دســتور اقدام را صادر 
کرد و رئیس دفتر رییس جمهور نیز دســتور بررســی و اقدام دادند ولی 
بعد از گذشت مدت زیادی همچنان این موضوع انجام نشده است. معاون 
اقتصادی رئیس جمهور نیز پیرو نامه ام با رئیس سازمان برنامه و بودجه و 
وزیــر اقتصاد مکاتبه کرد، ولی نتیجه ای نداد.نماینده اصفهان در مجلس 
تصریح کرد: ســازمان برنامه و بودجه به تعبیــری عنوان می کند اعتبار 
و پــول الزم را ندارد. ما هم از ابزارهــای نظارتی همچون تذکر و مکاتبه 
اســتفاده کردیم ولی نتیجه ای حاصل نشــد، بنابراین با همکاری سایر 
نمایندگان، اعمال ماده ۲۳4 )شــکایت( علیه ســازمان برنامه و بودجه را 
کلیــد زدیم.مقتدایی افزود: با پیگیری ها مطلع شــدیم که پرداخت آغاز 
شــده و استان به اســتان درحال واریز اســت. با خزانه داری کل کشور 
صحبت کردم و واریز ها برحســب اســتان درحال انجام است و تاکنون 

تعداد قابل توجهی از استانها واریز شده است.

دستمزدها منطقه ای می شود؟
عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیته دستمزد گفت: 
بررسی راهکارهای اجرای مزد منطقه ای، تداوم یا حذف ارز 4۲۰۰ تومانی و 
نحوه محاسبه تورم روی دستمزد از جمله مطالب مطرح شده در جلسه بود.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر، محمدرضا تاجیک در مورد جزئیات 
جلسه کمیته دستمزد شــورای عالی کار که روز گذشته برگزار شد، اظهار 
کرد: اولین کار در دولت ســیزدهم نظم بخشی به برگزاری جلسات شورای 
عالی کار بود؛ در همین رابطه مقرر شد ماهی دو بار جلسات کمیته دستمزد 
به انضمام ارائه برنامه های هدفمند برگزار شود تا در نهایت تا ابتدای اسفند 
ماه بتوانیم در مورد دســتمزد به نتایج مناســبی برسیم. اولین جلسه روز 

گذشته برگزار شد و جلسه بعدی نیز ۲۲ آذر ماه برگزار خواهد شد.

بررسی راهکارهای اجرای مزد منطقه ای
عضو شواری عالی کار با بیان اینکه خط کش و معیار ما برای تعیین دستمزد 
و سبد معیشت قانون کار، تورم و هزینه های زندگی است، افزود: با توجه به 
دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع، 
راهکارهای اجرایی این طرح در جلسه دیروز ارزیابی شد که آیا اجرا کردن 
این سیاســت کاربردی اســت یا خیر.وی ادامه داد: نمایندگان وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تحقیقاتی در این رابطه انجام داده اند که قرار شد در جلسه 

آتی، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند.

مخالفت جامعه کارگری با حذف ارز 4200 تومانی
تاجیک افزود: همچنین بحث ارز 4۲۰۰ تومانی مطرح شــد؛ تخصیص این 
ارز به اقالم خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشــور از مطالبات جامعه 
کارگــری بود. قطعــاً جا به جایی این عدد تورم زیــادی به جامعه تحمیل 
می کند و باید روش های کمک به جامعه کارگری را بررسی کنیم و دولتی ها 
موارد حمایت از جامعه کارگری را مطرح خواهند کرد.نماینده کارگران در 
شــورای عالی کار گفت: اگر قرار اســت اتفاقی در حوزه ارز 4۲۰۰ تومانی 
بیفتد باید به ما اعالم شود تا این فاکتور را در تصمیم گیری های مربوط به 
دستمزد در نظر بگیریم.تاجیک با بیان اینکه سطح تصمیم گیری در مورد 
ارز 4۲۰۰ تومانی باالتر از شــورای عالی کار اســت، تصریح کرد: پرداخت 
یارانه توســط دولت نیــز جای بحث دارد زیرا یکــی از چالش ها و ایرادات 
دولت های قبلی، نحوه غربالگری یارانه بگیران بود که نشــان داد اطالعات 
کامل و صد درصدی و زیرســاخت های اجرایی وجود ندارد چراکه به دلیل 
حذف اشــتباه برخی از یارانه بگیران از صف دریافت یارانه، حق بسیاری از 

کارگران ضایع شد.

تورم باید روی هزینه های زندگی کارگران محاسبه شود
وی تاکید کرد: از سویی دیگر نیز مساله نحوه محاسبه تورم مورد نظر جامعه 
کارگری است؛ تورم باید روی هزینه های زندگی کارگران محاسبه شود اما به 
دلیل اینکه تورم روی دستمزد سال گذشته محاسبه می شود منجر به عقب 
ماندگی دستمزد کارگران شده است. تاجیک گفت: در جلسات بعدی کمیته 

دستمزد، این موضوع به صورت جدی تر مطرح خواهد شد.

هرچند به نظر می رســید ســال ۹۹ به 
دلیل شــیوع کرونا و تعطیلی ها، تعداد 
بیکاران بیش از ســال 14۰۰ باشد اما 
در مورد زنان ایــن قضیه برعکس بوده 
و بیشــترین بیکاری برای زنان در بهار 
14۰۰ اتفاق افتاده است.اقتصاد آنالین- 
شــادی همایونی؛  بر اســاس گزارش 
اتاق  اقتصــادی  بررســی های  معاونت 
بازرگانی، صنایع و معادن تهران با وجود 
آنکه بیمه بیکاری مردان در بهار 14۰۰، 
1.1 درصد کمتر شده، بیمه بیکار زنان 
در این مدت ۲۷.4 درصد بیشــتر شده 
است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب 
اشتغال زنان در این فصل است.در بهار 
سال ۹۹ یعنی نخســتین بهاری که با 
کرونا درگیر شدیم، تعداد بیمه شده ها 

در مجمــوع 8 هــزار نفر ریــزش کرد 
و بــه 14.1 میلیون نفر رســید. اما در 
بهار امســال وضعیت اشتغال بهتر شد 
و تعداد بیمه شــده ها به 14.۶ میلیون 
نفر افزایش پیدا کرد.در بهار ۹۹، تعداد 
بیمه شــدگان مرد نســبت به بهار ۹8 
حدود 1۲ هزار نفــر کاهش یافت و به 
حدود 11.4 میلیون نفر رســید اما در 
بهــار 14۰۰ این رقم افزایش یافته و به 
حدود 1۲ میلیون رسیده است. این در 
حالی اســت که تعداد بیمه شدگان زن 

در بهار ۹۹ نســبت به بهار ۹8 افزایش 
حــدود ۵ هزار نفری داشــته و به ۲.۷ 
میلیون نفر رســید. این رقــم در بهار 
14۰۰ نیــز همچنان افزایش یافت و به 
۲.8 میلیون نفر رســید که علت اصلی 
آن افزایش توام تعداد استفاده کنندگان 
از بیمــه اجباری و بیمــه بیکاری بوده 
اســت. این در حالی است که در فصل 
بهار 14۰۰ تعداد مردان مشــمول بیمه 
بیــکاری کاهش یافته ولی تعداد مردان 
مشــمول بیمه اجباری با افزایش همراه 

بوده است.در بهار 14۰۰ در میان بیمه 
شدگان اصلی حدود ۲۰1 هزار نفر تحت 
پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند که از 
ایــن تعداد 1۳۶ هزار نفــر مردان و ۶۵ 
هزار نفر زنان هســتند. نکته قابل توجه 
این است که تعداد مردان تحت پوشش 
بیمه بیکاری نســبت به بهار ۹۹ حدود 
1.1 درصد کاهش داشــته در حالی که 
تعداد زنان استفاده کننده از بیمه بیکاری 
۲۷.4 درصد افزایش یافته است. افزایش 
11.۲ درصــدی تعداد بیــکاران زن و 
کاهش 1۵ درصدی بیکاران مرد در بهار 
14۰۰ نسبت به سال گذشته نیز شاهد 
بر افزایش مشــموالن زن بیمه بیکاری 
در مقابل کاهش مشموالن مردن بیمه 

بیکاری است

 سایه سنگین کرونا
 بر اشتغال زنان
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نفت ایران 8 دالر گران شد
بر اســاس جدیدترین گزارش اوپک، تولید نفت ایران در مهر 
ماه افرایش یافته و قیمت نفت ســنگین کشور با 8 دالر و 6 

سنت افزایش به 82.14 دالر در هر بشکه رسیده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک در جدیدترین 
گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد: تولید نفت ایران 
در ماه اکتبر 2021 برابر با مهر ماه 1400 به 2 میلیون و 502 
هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن 10 هزار 
بشکه در روز افزایش یافته است.ایران در ماه سپتامبر )شهریور 
ماه( 2 میلیون و 492 هزار بشکه نفت در روز تولید کرده بود.

جدول تولید نفت ایران و کشورهای عضو اوپک
بر اساس گزارش های اوپک،  ایران در ماه آگوست )مرداد ماه( 
2 میلیــون و 482 هزار بشــکه  و در ماه ژوئــن )خرداد( دو 
میلیون و 470 هزار بشــکه نفت و در ماه می )اردیبهشــت( 
روزانه دو میلیون و 437 هزار بشــکه نفت تولید کرده است 
کــه این رقم در ماه پیش از آن یعنی آوریل 2021 )فروردین 

1400( 2 میلیون و 422 هزار بشکه در روز بوده است.
ایران در اســفند 99 )مــارس 2021( 2 میلیون و 328 هزار 

بشکه نفت تولید کرده بود.

 حفظ جایگاه چهارم در اوپک
ایران در ماه آوریل یــا فروردین ماه 1400 جایگاه چهارمین 
تولیدکننده نفــت اوپک را پس و از کویت پیشــی گرفت و 
از آن زمــان تاکنون این جایگاه را حفظ کرده اســت.در حال 
حاضر، کشورهای عربســتان با تولید 9 میلیون و 759 هزار 
بشــکه در روز، عراق با تولید 4 میلیون و 149 هزار بشــکه 
در روز و امارات با 2 میلیون و 828 هزار بشــکه در روز، ســه 
کشــور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک به شمار می روند.ایران، 
پیش از تحریم های آمریکا از سال 2018، سومین بزرگ ترین 

تولیدکننده نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود.

 متوسط تولید نفت ایران در سال های قبل
ایران به طور متوســط در ســال  2020 روزانه یک میلیون و 
988 هزار بشکه، در سال 2019 روزانه 2 میلیون و 356 هزار 
بشکه، در ســال 2018 روزانه 3 میلیون و 553 هزار بشکه و 
در سال 2017 روزانه 3 میلیون و 813 هزار بشکه نفت تولید 

کرده است.

ایران در ســه ماهه سوم سال 2021 روزانه 2 میلیون و 484 
هزار بشــکه نفت تولید کرده اســت؛ این رقم در سه ماه دوم 
امسال روزانه 2 میلیون و 440 هزار بشکه و در سه ماه نخست 

امسال روزانه 2 میلیون و 218 هزار بشکه نفت بوده است.
میزان تولید نفت ایران در سه ماهه چهارم سال 2020 روزانه 
2 میلیون و ســه بشکه، در سه ماه سوم روزانه یک میلیون و 
948 هزار، در ســه ماهه دوم، روزانه یک میلیون و 949 هزار 
و در ســه ماه نخست، روزانه 2 میلیون و 59 هزار بشکه نفت 

برآورد شده است.

  افزایش 217 هزار بشکه ای تولید نفت اوپک
بر اساس این گزارش، تولید نفت 13 کشور عضو این سازمان 
در مــاه اکتبر 2021 )مهــر 1400( 27 میلیون و 453 هزار 
بشکه در روز عنوان شــده است که افزایش روزانه 217 هزار 
بشکه  ای نسبت به ماه سپتامبر را نشان می دهد. اوپک در ماه 
سپتامبر روزانه 27 میلیون و 236 بشکه نفت تولید کرده بود.

 افزایش 110 هزار بشکه ای تولید نفت عربستان
عربستان در ماه اکتبر روزانه 110 هزار بشکه نفت بیشتر تولید 
کرده و میزان تولیدش به 9 میلیون و 759 هزار بشکه رسیده 
است. میزان تولید این کشور در ماه سپتامبر 9 میلیون و 649 

هزار بشکه در روز بود.

 اختصاص بیشترین کاهش تولید به نیجریه و بیشترین 
افزایش تولید به عربستان

تمامی کشــورها به جز 4 کشــور افزایش تولید داشتند 
که بیشــترین افزایش با 110 هزار بشــکه به عربستان 
تعلــق دارد. پس از آن امــارات با 38 هزار و کویت با 32 
بشکه در روز افزایش تولید قرار دارند.چهار کشور آنگوال، 
گینه اســتوایی، گابن و نیجریه کاهش تولید داشتند که 
بیشــترین کاهش برای نیجریه با 45 هزار بشکه در روز 
ثبت شــده اســت.ایران، لیبی و نیجریه از توافق کاهش 

تولید معاف هستند.

  افزایش بیش از 8 دالری قیمت نفت ایران
متوســط قیمت هر بشکه نفت ســنگین ایران در ماه اکتبر 
2021 )مهــر 1400( با 8 دالر و 6 ســنت یــا 10.9 درصد 
افزایش نســبت به ماه پیش از آن به 82.14 دالر رسید.نفت 
ایران در ماه ســپتامبر )شــهریور 1400( 74.08 دالر در هر 

بشکه فروخته شده بود.

 رشــد 28.47 دالری متوسط قیمت نفت ایران در 10 
ماه نخست 2021

نفت ایران تا این زمان از سال جاری میالدی به طور متوسط 
68.17 دالر در هر بشکه فروخته شده است. این درحالی است 
که متوســط نفت ایران در مدت مشابه سال گذشته 39.70 
دالر در هر بشــکه فروخته شده بود و این بدان معناست که 
متوســط قیمت نفت ایران در 10 ماه نخســت سال جاری 
میالدی 28.47 دالر بیشــتر از مدت مشابه سال 2020 بوده 
است.متوســط قیمت نفت ایران در سال 2020 برابر 40.77 
دالر در هر بشــکه، در سال 2019 برابر با 61.85 دالر در هر 
بشکه برآورد شده است.بر اســاس این گزارش، این رقم طی 
ســال های 2018 و 2017 به ترتیــب 67.97 دالر و 49.60 
دالر به ازای هر بشــکه عنوان شده است.قیمت نفت ایران در 
ماه فوریه 2020 )بهمن 98( نزدیک به 10 دالر کاهش یافته 
بود. فوریه، ماهی بود که بیشــتر جهان پس از چین، درگیر 

شیوع ویروس کووید 19 شده بود.

افزایش قیمت تمامی انواع نفت اوپک
بر اســاس گزارش ماهانه اوپک، تمامی انواع نفت کشورهای 
اوپک در این ماه افزایش قیمت داشتند که بیشترین افزایش 
به نفت زفیرو گینه با 10 دالر و 9 ســنت تعلق دارد.متوسط 
قیمت ســبد نفتی اوپک در ماه اکتبر با 8 دالر و 23  ســنت 
افزایش نســبت به ماه قبل از آن به 82.11 دالر در هر بشکه 
رســیده است. این رقم برای سبد نفتی اوپک در ماه سپتامبر 
73.88 دالر در هر بشــکه بوده اســت.نفت عربستان نیز با 7 
دالر و 76 سنت افزایش 82.77 دالر در هر بشکه فروخته شد.

هر بشــکه نفت برنت دریای شــمال نیز در ایــن ماه به طور 
متوســط 83.54 دالر به فروش رفته اســت که 9 دالر و 14 
ســنت نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته است.هر بشکه 
نفت خام آمریکا نیز 9 دالر و 90 ســنت نسبت به ماه پیش 

افزایش را ثبت کرده و  81.36 دالر معامله شده است.

کسب رتبه خوب شرکت آب منطقه ای 
کردستان در جشنواره شهید رجایی

شــرکت آب منطقه ای کردستان در ارزیابی جشنواره شهید رجایی سال 1399 
رتبه خــوب را دریافت کرد.به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
کردستان، بر اســاس اعالم سطح بندی شــرکت های آب منطقه ای در ارزیابی 
عملکرد جشــنواره شهیدرجایی سال 1399 از ســوی دفتر بازرسی و مدیریت 
عملکرد شــرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران؛ این شــرکت بعنوان 
دســتگاه برگزیده انتخاب و موفق به کسب رتبه خوب در شاخص های عمومی 
ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایی استان در سال 1399 شد.مهندس آرش 
آریانژاد ضمن قدردانی از تالش های اثرگذار مجموعه آب منطقه ای کردســتان، 
این شرکت در میان 31 شــرکت آب منطقه ای کشور رتبه خوب را در ارزیابی 
عملکرد ســال 1399 دریافت کرد.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان 
افزود: خوشبختانه در ســایه عنایات پروردگار متعال و همت کارکنان تالشگر؛ 
این شرکت طی سنوات گذشــته نیز در ارزیابی های مختلف خوش درخشیده 

و در صدر بوده است.

طی حکمی از سوی معاون وزیر، یک گیالنی 
مدیر گازرسانی کشور شد

گیالن_محمدپور؛ طی حکمی از سوی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران، آقای ســید جالل نورموسوی به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد.به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، 
آقای سید جالل نورموسوی طی حکمی از سوی آقای مجید چگنی معاون وزیر 
و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران منصوب شد.آقای نورموسوی اهل شهرستان 
لنگرود، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان 
و کارشناســی ارشد این رشته در دانشگاه تهران است.وی با 21 سال سابقه کار 
در شرکت گاز و در سمتهای مختلف از جمله به مدت 6 سال )93-87( سکان 
دار شرکت گاز استان گیالن و بعد از آن نیز رئیس امور تعرفه ها و قرارداد های 
شــرکت ملی گاز ایران با کوله باری از تجارب ارزشــمند ، به سمت سرپرست 

مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد.

 به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج
پیام مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 

مازندران وگلستان
مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان با صدور پیامی هفته بسیج را گرامی 
داشت. متن کامل این پیام به شرح ذیل است: »بسم اهلل الرحمن الرحیم«بسیج، 
این شجره طیبه امروز درخت تنومندی است که تا کنون توانسته با بهره گیری 
از نیروهای متعهد در صحنه های مختلف از 8 سال دفاع مقدس تا عرصه عمران 
و سازندگی ایران اسالمی و مقابله با هجمه های شوم دشمنان نقش بسیار مهم و 
اساسی ایفا نماید.هم اکنون وظیفه ی ماست تا با ترویج و تبلیغ فرهنگ بسیجی 
در راســتای گسترش و تقویت روحیه ی ایثار و از خودگذشتگی،مسیر اهداف و 
آرمان های انقالب اسالمی را هموار نماییم.این ایام مبارک فرصت مغتنمی است 
برای تجدید میثاق با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی)ره( و بنیان گذار بسیج 
و تجید بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی(.

اینجانب ضمن عرض  تبریک به مناســبت  فرارسیدن هفته بسیج به بسیجیان 
گرانقدر ،ایثارگران و خانواده های معظم و معزز شــهدای دفاع مقدس و مدافع 
حرم  و جانبازان گرامی  و مردم والیتمدار استان  مازندران و گلستان ،  سرافرازی 
و ســربلندی ایران اســالمی در پرتو توجهات امام زمان)عج اهلل( و در راستای 
منویات مقام معظم رهبری )حفظه ا..( و توفیق خدمت به مردم شریف جمهوری 

اسالمی ایران را از درگاه  ایزد منان مسئلت دارم .

شرکت نفت ستاره خلیج فارس موفق به کسب 
نشان مدیریت سبز شد

مدیر HSSED شــرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: شرکت 
نفــت ســتاره خلیج فارس با مصــرف بهینه منابــع و کاهش 

حداکثری آلودگی ها موفق به اخذ نشان مدیریت سبز شد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، 
»مهرداد دهداری« بیان کرد: شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
با پیاده ســازی قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در زمینه حفاظت 
از محیط زیست، با هدف کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای رویکردهای نوینی را در 
دستور کار خود قرار داده است.وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین سنجش هایی که صنایع 
نفتی در دوران اخیر در دستور کار خود دارند مدیریت سبز است، ابراز کرد: مدیریت سبز 
به مفهوم همگرایی مسئولیت های اقتصادی با مسئولیت های زیست محیطی است که این 
رویکرد در چند بعد قابل اندازه گیری و کنترل است.دهداری توسعه مصرف بهینه منابع 
در صنعت از ستاد تا عملیات را یکی از حوزه ها در زمینه مدیریت سبز برشمرد و افزود: 
حوزه هایی مانند انرژی، آب، تجهیزات اداری، حمل ونقل، پسماند، مواد اولیه و ... همواره 
در شرکت نفت ستاره خلیج فارس پایش و بهینه سازی می شوند.مدیر HSSED شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس اضافه کرد: شــرکت نفت ستاره خلیج فارس با تکیه بر رویکرد 
مدیریت ســبز با مصرف بهینه منابع و کاهش حداکثری آلودگی ها امسال نیز توانست 
نشان مدیریت سبز را اخذ کند.وی با تأکید بر این نکته که کنترل و کاهش هرچه بهتر 
و مؤثرتر آالینده های هوا در سرلوحه ی برنامه های پاالیشگاه ستاره خلیج فارس قرار دارد.

سرپرست شرکت گاز  استان مازندران؛
 اصالح الگوی مصرف گاز، ضرورتی

 که نیازمند توجه است
سرپرست شرکت گاز  اســتان مازندران گفت: مشترکین گاز 
طبیعی باید بدانند در ایام پرمصرف ســال شــبکه انتقال گاز 
کشــور به عنوان یک مخزنی که ساعت های طوالنی بتواند اوج 
مصرف را تحمل کند امکان پذیر نیست و در زمان اوج مصرف 
، شبکه انتقال کشور دچار افت فشار خواهد شد.مقدم بیگلریان 
سرپرست شــرکت گاز مازندران در برنامه تلویزیونی آژیر زرد، با تاکید بر بحث مصرف 
بهینه گفت: درست است که ما منابع عظیم شناخته شده گاز را داریم و ایران رتبه دوم 
بعد از روسیه را دارد اما طبق اعالم سازمان اپک، سرانه تقاضای مصرف گاز کشور ما در 
مقایسه با سایر کشورهای دنیا 6/7 درصد است که با توجه به اینکه جمعیت ما 1/1 دنیا 
است مفهومش این است که ما 6 برابر متوسط جهانی گاز مصرف می کنیم که پیام مهمی 
دارد.وی افزود: در بحث اصالح الگوی مصرف توجه به زیرساخت ها و رعایت مقررات ملی 
ساختمان ها در کنار استفاده از تجهیزات گازسوز استاندارد و با راندمان باال ضرورت دارد.

سرپرست شرکت گاز مازندران اعالم کرد: همانطور که می دانید ما بیش از هزار کیلومتر 
با نقاط تولید و پاالیش گاز فاصله داریم لذا بدیهی است ظرفیت انتقال و مخزنی محدود 
باشــد فلذا باید درست مصرف کردن را در دســتور کار قرار دهیم، اگر وضع مصرف به 
همین ترتیب ادامه داشته باشد طبق اعالم سازمان اپک، در آینده ایران باید وارد کننده 
گاز باشد در حالی که گاز یک سرمایه ملی و متعلق به آیندگان هم است.بیگلریان ادامه 
داد: در بسیاری از کشورها که متوسط دما در طول سال بسیار پایین تر /سردتر از ایران 
است ولی متوسط مصرفشان هم پایین است بنابراین اصالح الگوی مصرف گاز در کشور 
از ضروریات است.وی عنوان کرد: می توانیم در فصل زمستان شاهد پایداری و فشار گاز 
مطلوب برای بخش خانگی و مصرف کنندگان حیاتی باشــیم، البته به شرط رعایت یک 
ســری نکات ساده! اینکه در روزهای پیک مصرف همه مردم باید توجه کنند که دمای 

رفاه را مدنظر قرار دهند که بین 18 تا 21 درجه تعریف شده است.
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گزیده خبر رییس کمیسیون صنایع مجلس:

واردات خودروی دست دوم توهین به مردم است
تهران - ایرنا - رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی،  واردات 
خودروی دست دوم را توهین به مردم و ضرر به تولید دانست و گفت: وزارتخانه های 
صمت، راه و شهرســازی و کشور تا هفته آینده بسته پیشنهادی مربوط به نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی را در اختیار کمیســیون صنایع و معادن قرار می دهند.

به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا،  »عزت اله اکبری تاالرپشــتی« با تشریح نشست 
روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: 
در جلســه امروز وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوس درون شــهری، 
اتوبوس برون شــهری، مینی بوس، کامیون، ون و کشنده ها با حضور »علی نیکزاد« 
نایــب رییس مجلس  و نمایندگان خودروســازان، وزارتخانه هــای صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرســازی، کشور و... بررسی شــد.رییس کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس با بیان اینکه دولت دوازدهم اجازه واردات خودروهای ســنگین دســت دوم 
را داد که انتظار می رود دولت ســیزدهم از این اقدام جلوگیری کند، افزود: در جلسه 
امروز تولیدکنندگان اعالم کردند در صورت تامین منابع مالی، توانایی تولید اتوبوس، 
کامیون، کشنده و... را دارند.وی اضافه کرد: در این شرایط انتظار می رود دولت با برنامه 
ریزی مناســب و اقدامات فوری نیاز کشور به نوسازی ناوگان حمل و نقل را برطرف 
کند تا با تحقق این مهم از یک ســو سازوکاری برای تقویت تولیدکنندگان و تامین 
منابع مالی موردنیاز آن ها فراهم شود و از سوی دیگر مکانیسمی پیش بینی شود که 
رانندگان بتوانند خودروهای ســنگین را به راحتی خریداری کنند و در مضیقه قرار 
نگیرند.نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی واردات خودروی دست دوم 
به کشور را توهین به مردم و ضرر به تولید دانست و ادامه داد: از آنجا که خودروهای 

دســت دوم وارداتی خدمات پس از فروش ندارد در واقع این خودروها بی شناسنامه 
هستند و رانندگان این خودروهای سنگین، امنیتی ندارند. چرا که قطعات موردنیاز 
برای خودروی آن ها به سختی پیدا می شود.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
تصریح کرد: در این نشســت مقرر شــد که وزارتخانه های صمت، راه و شهرسازی و 
کشور تا هفته آینده جمع بندی های الزم را انجام دهند و بسته پیشنهادی مربوط به 
راهکارهای نوسازی حمل و نقل را که باید برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شود، 
در اختیار کمیسیون صنایع و معادن هم قرار دهند.اکبری تاالرپشتی خاطرنشان کرد: 
در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تبصره ۱۴ قانون بودجه ساالنه، سهمی 
برای نوسازی حمل و نقل در نظر گرفته شده که دولت باید با استفاده از این ظرفیت ها 

اقدامات الزم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل را انجام دهد.

یک مسئول در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛
جزییات تشکیل »قرارگاه امنیت غذایی« در 

وزارت کشاورزی
مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی خاطر نشان کرد: ایجاد 
امنیت غذایی برای وزارتخانه اهمیت ویژه ای دارد از این رو قرارگاه امنیت غذایی 
با حضور اشــخاصی که در تصمیم گیری های کالن نقش دارند تشــکیل شد تا 
در شــرایط بحرانی که نیاز است تصمیم گیری ســریع و جامعی اخذ شود آنها 
واکنش های ســریعی از خود نشــان دهند.ابراهیم زارع در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، بابیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در راستای تثبیت قیمت ها و 
کنترل تورم نرخ برخی اقالم اساســی را اعالم کرد، گفت: سازوکار وزارت جهاد 
برای تعیین و عملیاتی شدن نرخ ها مشخص است. برای اجرایی کردن این مهم 
تعدادی از بازرســان وزارت صمت برای نظــارت و کنترل بر قیمت گذاری اقالم 
در خرده فروشــی ها )در گذشته نظارت در قیمت گذاری به بنکداری ها خالصه 
می شد( همکاری خود را با ما آغاز کردند.وی ادامه داد: عالوه  بر بازرسان وزارت 
صمت تعدادی از نیروهای بسیج و تیم های بازرسی سازمان حمایت و تعزیرات 
در بحث نظارت بر قیمت گذاری در عمده فروشی و خرده فروشی با ما همکاری 
می کنند.این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت گذاری دستوری 
نظم بازار را برهم می زند؟ گفت: تعیین قیمت برای کاالهایی که یارانه مستقیم 
دریافت می کنند مشخص می شــود استفاده می کنند. اقالمی مانند محصوالت 
پروتئینی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن. اما سایر کاالها مشمول 
قیمت تثبیتی نمی شــوند.بنا به اظهارات وی از منظر اقتصاد کالن، سیاســت 
تثبیت قیمت محصوالت کشــاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد.زارع 
دربــاره اعالم قیمت  متعارف اقالمی که مشــمول یارانه ترجیحی نمی شــوند، 
بیان کرد: مکانیزم تعیین قیمت برنج وارداتی مشــخص است. باید سود مشروع 
واردکننده و عمده و خرده فروش در نظر گرفته شــود تا آنها بتوانند به فعالیت 
خود ادامه دهد.وی تصریح کرد: هدف وزارت جهاد برهم زدن نظم بازار نیست. 
باید بگویم که مکانیزم های تعیین قیمت ها سالهاست که از سوی سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعریف شــده اســت تا با توجه به آن نرخ 
کاالهایی که حساسیت بیشتری روی آنها وجود دارد تعیین شود.به گفته زارع، 
اعالم قیمت در راستای حمایت از مصرف کنندگان است. ما نمی خواهیم با تعیین 
قیمت به فروشــندگان اجحاف کنیم. اگر عرضه به میزان کافی در بازار موجود 
باشد خود بازار به ایجاد تعادل و شکل گیری ثبات کمک می کند. وی ادامه داد: 
ممکن است در یک بازه زمانی در بازار کاالیی کمیاب شود این مسئله عرضه را 
کاهش و بازار را متالطــم  می کند از این رو قیمت گذاری در این زمان می تواند 

موثر باشد

نگاهی علمی به احیاء و فعال سازی معادن 
کوچک مقیاس کشور بر مبنای تحلیل 

تجارب جهانی 
سید رضا عظیمی؛ مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 

کوچک مقیاس
  با توجه به اهمیت موضوع معدن در کشــور و شرایط موجود برای توسعه 
بخــش معدن با هدف رونق اقتصادی و اشــتغال پایــدار و جبران کاهش 
درآمد نفتی، طرح اقتصاد مقاومتی احیاء، فعال ســازی و توســعه معادن 
کوچک مقیاس در ســال 98 تعریف شد.به دلیل نو بودن موضوع و نیاز به 
تعریف اســتانداردهای الزم، مقایسه و استفاده از تجربیات جهانی ضروری 
بود از حضور دانشــگاهیان و مراجع آکادمیک نیز استفاده شود. در همین 
راســتا طی تفاهم نامه ای با دانشگاه بین المللی امام خمینی برنامه های 
اولیه و تعریف پروپوزال انجــام و برنامه مطالعاتی مذکور با عنوان “مبنای 
تحلیــل تجارب جهانی و توســعه فرآوری موبایل مواد معدنی کشــور” از 
طریق فراخوان در ســامانه ساتع )ســامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش 
و فناوری( منتشر شــد.طی 5 فاز مطالعاتی گزارش نهایی شامل: )تحلیل 
وضعیت معادن کوچک و فرآوری کوچک مقیاس در دنیا، تحلیل وضعیت 
فعلی و عارضه یابی بهره برداری از معادن کوچک و غیرفعال ایران، بررسی 
تجربیات موفق در ایران و نحوه پیاده ســازی آنها، مطالعات میدانی امکان 
توسعه فرآوری موبایل در جهت فعال سازی ذخایر کوچک کشور و تدوین 
برنامه های جامع فعال سازی معادن کوچک و غیرفعال( به دفتر طرح احیا 

ارائه شد.
در ادامه پژوهش فوق و کارهای تحقیقاتی انجام شده تعدادی عنوان جدید 

مقاله علمی نیز استخراج شد که دو عنوان منتشر شده به شرح زیر است:
۱- طبقه بندی پیشــنهادی برای معادن ایران با تأکید بر معادن کوچک 

مقیاس در فصلنامه علوم زمین )دوره سی و یکم، شماره 3 (
 Application of data mining in Iran’s Artisanal and  -۲
Small-Scale mines challenges analysis در ژورنال ســاینس 

دایرکت )Elsevier- Resource Policy( چاپ شد.
از مهمترین اقدامات طرح پژوهشــی مذکور نیز، ارائه برنامه های راهبردی 
پیشنهادی برای فعال سازی و توســعه معادن کوچک مقیاس با توجه به 
ســاختار اداری و شرایط موجود در کشور است که شامل 8۲ راهکار نهایی 
متناسب با ســاختار فعلی و برای تبیین جایگاه معادن کوچک و متوسط 
کشــور ارائه شد که در صورت پیاده سازی این راهکارها اکثر معادن کشور 
تعیین تکلیف و به چرخه تولید و اشــتغال باز خواهند گشت.از 8۲ راهکار 
پیشــنهادی ارائه شده جهت پیاده سازی آنها ، برای 56 راهکار متولی اجرا 
وزارت صمت کشــور، ۱۴ راهکار ایمیدرو، 7 راهکار سازمان نظام مهندسی 
کشور، 3 راهکار شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )مجری طرح( و 
بخشــی از آن معادن بزرگ و شرکت های بزرگ معدنی کشور و تشکل ها 
معرفی شده است.الزم به ذکر است نقش محوری وزارت صمت و همکاری 
آن در خصوص احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کشور قابل مالحظه است.

درج و طرح موضوع معادن کوچک مقیاس در رسانه های تخصصی و سایت 
های پژوهشی موجب هدایت دانش آموختگان جدید برای تعریف پروژه و 
طرح های مرتبط با معادن کوچک شده و زنجیره مطالعات آکادمیک را در 
این راســتا تقویت خواهد کرد.شرکت های دانش بنیان نیز کلید واژه های 
تخصصــی برای تعریف نیازهای مرتبط با معدن را از طریق این مقاله های 
علمی رصد کرده و قطعاً می توان در آینده معرفی محصوالت جدید در این 
چرخه را نظاره گر بود. الزم به ذکر است طی مدت فعالیت طرح احیا، سه 
کتاب با عنوان “نوآوری باز در معادن” ، “گوهر سنگ های ایران و خاورمیانه 
و کانی های کلکسیونی ایران” و “معدنکار کوچک” در راستای تقویت اطالع 
رسانی و توسعه شبکه تخصصی و فرهنگ سازی مرتبط با معدن به پیشنهاد 
طرح احیا، فعال ســازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و حمایت شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران منتشر شده که امید است این موضوع نیز در 

جامعه بخش معدن ادامه داشته باشد.

همکاری های اقتصادی ایران و اتریش تسهیل می شود
مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم عزم جدی برای گسترش روابط تجاری، دیپلماسی و اقتصادی وجود دارد که این 
وزارتخانه آن را به طور ویژه دنبال می کند و در همین راستا تسهیل همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و اتریش در دستور کار است.به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، »حامد فروزان« در نشست همکاری های اقتصادی ایران و اتریش با اشاره به سابقه طوالنی روابط تجاری دو کشور، اظهار داشت: هدف از برگزاری 
این نشست، تسهیل روابط بین مجموعه های اقتصادی، تجاری ایران و اتریش است.وی با تاکید بر ظرفیت های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: به طور 
رسمی از سفیر اتریش برای بازدید حضوری و میدانی هلدینگ های زیرمجموعه شرکت شستا دعوت می کنیم.مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون خاطرنشان کرد: 

پیش نویس تفاهم نامه همکاری در حوزه فعالیت های مرتبط با این وزارتخانه و اتریش آماده است که امیدواریم امضاء شده و عملیاتی شود.

۱۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در شستا
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های شستا، آن را بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور دانست و گفت: در 
شستا، افزون بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برنامه ریزی شده است که هم اکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه در دست اقدام داریم.»علی رستمی«، 
پروژه های توسعه ای را از مهمترین موضوعات شستا دانست و با اشاره به پروژه های توسعه ای دو هلدینگ بزرگ پتروشیمی و دارویی زیرمجموعه آن، خاطرنشان کرد: 
نزدیک به ۱۰ میلیارد یورو ســرمایه گذاری برنامه ریزی شــده است و تالش داریم در اجرای این پروژه ها زمینه همکاری با شرکت های اقتصادی اتریشی را هم فراهم 
کنیم.وی همچنین هلدینگ سیمانی شستا با در اختیار داشتن 3۰ درصد از سهم بازار سیمانی کشور و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که در حال بزرگ ترین توان 

حمل بار در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است، از دیگر ظرفیت های شستا برای همکاری با شرکت های اتریشی برشمرد.

توسعه همکاری اتریش و ایران در روابط تجاری و اقتصادی
»کریســتوف گراب مایر« مستشــار بازرگانی سفارت اتریش در این نشست با اشــاره به اراده جدی برای افزایش همکاری های اقتصادی میان دو کشور، گفت: دیدار 
امروز مدیران هلدینگ های اقتصادی شستا و گفت  وگو با آنان نشان اعتماد جمهوری اسالمی ایران به اتریش است، ما نیز تمایل داریم همکاری های اتریش و ایران 
را در روابط تجاری و اقتصادی توســعه دهیم.وی بیان داشــت: مدیران بزرگ ترین هلدینگ اقتصادی در این نشست حضور دارند و الزم است با صرف زمان مناسب، 
همه مسائل و پیشنهادها بررسی شده و در پایان زمینه همکاری مناسب بین شرکت های ایرانی و اتریشی فراهم شود.مستشار بازرگانی سفارت اتریش توضیح داد: با 
شناختی که از شستا به عنوان یک ابرهلدینگ اقتصادی با حوزه فعالیت متنوع پیدا کردم، مطمئن هستم این موضوع سخت نخواهد بود که ما بستر الزم برای ایجاد 
ارتباط با شرکت های اتریشی را فراهم کنیم، ما در اتریش هلدینگی با این تنوع نداریم اما شرکت های بسیاری داریم که می توانند به تفکیک موضوع فعالیت با شستا 
همکاری کنند.وی افزود: من به عنوان نماینده اقتصاد و صنعت اتریش، بسیار خوشحال هستم که زمینه گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را فراهم کنیم، 
پیش از این همکاری های عظیمی را بین شــرکت های اتریشــی و ایرانی داشتیم اما به دالیلی این روابط در حال حاضر کم رنگ شده است که امیدواریم با برگزاری 
نشست ها، سطح این همکاری ها ارتقا یابد.مستشار بازرگانی سفارت اتریش خواستار آن شد تا مسائل و پیشنهادها به صورت جزئی و مکتوب منتقل شود تا در ارتباط 
با شــرکت های اتریشــی، آنها را طرح کرده و نتایج را در سریع ترین زمان ممکن انتقال دهند.به گزارش ایرنا، ۲9 مهر ماه امسال »نریمان صدری« نائب رئیس هیات 
مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش در پایان سفر چهار روزه به وین و پس از شرکت در همایش اقتصادی دو کشور و دیدار با فعاالن اقتصادی، تصریح کرد: 

دو طرف مصمم به گسترش همکاری های اقتصادی و هماهنگ با نقشه راه توسعه تجاری بین دو کشور هستند.

5 عامل تعدیل قیمت خودرو
 قیمت خودروی خارجی در ایران 

10 برابر نرخ جهانی
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: قیمت خودروهای خارجی در 
ایران ۱۰ برابر قیمت های جهانی است.ســعید موتمنی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: بازار خودرو نســبت به ۲۰ روز پیش آرام تر و 
قیمت ها کاهشی شده اســت تقاضای کاذبی در بازار خودرو وجود ندارد. رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با اشاره به عوامل کاهش قیمت خودرو در 
بازار، افزود:  با توجه به مصوبه کمیته خودرو مبنی بر امکان فک رهن محصوالت 
ایران خودرو و ســایپا و مطرح شدن مباحثی مبنی بر احتمال آزادسازی واردات 
خودرو قیمت خودرو در بازار تقریبا تعدیل شده است. وی با تاکید بر اینکه قیمت 
خودرو در بازار واقعی نیست، اظهار داشت: قیمت خودرو های خارجی در بازار ۱۰ 
برابر قیمت های روز جهانی اســت، بنابراین اگر واردات خودرو آزاد شود، تعادل 
ســازی قیمت ها در بازار خوروها اتفاق می افتد.   موتمنی با تاکید بر اینکه برای 
متعادل ســازی قیمت خودرو باید تولید و عرضه افزایش یابد، گفت: در مصوبه 
مجلس در رابطه با واردات خودرو قید شــده که واردکنندگان به ازای صادرات 
خــودرو می توانند واردات خودرو انجام دهنــد، در حالی فعال  ما از توان تامین 
نیاز داخلی برخوردار نیســتیم. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، گفت: در 
سال های اخیر تولید و عرضه خودرو کم شده است، بنابراین فاصله عجیبی بین 
قیمت های مصوب  شــرکت ها و بازار به وجود آمده است. وی افزود: بررسی آمار 
تولید خودرو حاکی از آن است که تولید خودرو در سال های بعد از 97 نسبت به 
قبل از آن حدود 5۰۰ تا 6۰۰ هزار کاهش یافته اســت و یکی از عوامل موثر بر 
افزایش قیمت کاهش عرضه بوده است. وی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت 
خودرو سمند ال ایکس در بازار حدود ۲۴۰ میلیون تومان، پژو ۴۰5 حدود ۲۴5 

میلیون تومان و پژو ۲۰6 تیپ 5 حدود ۲98 میلیون تومان است. 

تشدید نظارت بر استاندارد لوازم خانگی
مدیر کل اداره استاتدارد استان تهران از تشدید نظارت بر استاندارد لوازم خانگی 
خبر داد و گفت که مقرر شده با کمک انجمن، بازار لوازم خانگی کنترل شود و 
محصوالتــی که احتماالً در آنها تقلب صورت گرفته یا در کارگاه های زیرزمینی 
ســاخته شــده یا به صورت قاچاق وارد شــده اند جمع آوری و از طریق مراجع 
قضایی با آنها برخورد شــود.محمدرضا طاهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
تولیدکنندگان به هیچ عنوان مجاز نیستند در بسته بندی کاالی استاندارد تغییر 
ایجاد کنند و کاالیی که استاندارد نیست را داخل یک بسته بندی استاندارد قرار 
دهند یا عالمت استاندارد را جعل کنند.  وی با بیان اینکه جعل عالمت استاندارد 
در واحدهای زیرزمینی اتفاق می افتد، تصریح کرد: اگر اداره اســتاندارد متوجه 
این موضوع شــود، حتما کاال را جمع آوری می کند.  این مقام مسئول همچنین 
از امضای تفاهم نامه بین انجمن لوازم خانگی و اداره کل استاندارد استان تهران 
خبر داد که در آن مقرر شــد با کمک انجمن، بازار لوازم خانگی کنترل شــود و 
محصوالتــی که احتماالً در آنها تقلب صورت گرفته یا در کارگاه های زیرزمینی 
ساخته شده یا به صورت قاچاق وارد شده اند جمع آوری و از طریق مراجع قضایی 
با آنها برخورد شــود. بنابراین نظارت ها تشدید خواهد شد.  طاهری در پاسخ به 
سوالی درباره نصب برند خارجی برای کاالهایی که در داخل تولید می شود، گفت: 
تا چند ماه گذشــته یکی از مواردی که استاندارد کنترل می کرد، برند بود. اما با 
مصوبه شورای عالی اســتاندارد نام تجاری از مدارکی که استاندارد از واحدهای 
تولیدی اخذ می کند حذف شده. البته به این معنا نیست که هر کسی می تواند با 
هر برندی که می خواهد تولید کند، بلکه باید برند خود را به ثبت رسانده باشد. 
بنابراین اگر استاندارد مشاهده کند که برند درج شده روی کاال به ثبت نرسیده، 

به عنوان تقلب با واحد تولیدی برخورد می کند.

پیام تبریک مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان 
به مناسبت سالروز تاسیس بسیج مستضعفان

فرارســیدن ســالروز صدور فرمان تاریخی بنیانگذار فقید انقالب اسالمی، امام 
خمینی)ره(، مبنی بر »تشکیل بسیج مستضعفان«، یادآور تولد نهاد گرانقدری 
اســت که به عنوان فرزند انقالب در دفتر افتخارات مردم ایران ثبت شد. نهادی 
ارجمند که در شرایط تاریخی و حساس بدو پیروزی نهضت و تحمیل ناجوانمردانه 
جنگ، به عنوان نهادی مردمی و برآمده از انقالب مردم ایران به شایستگی نقش 
آفرین شد. تداوم این تاسیس انقالبی »شجره طیبه«ای را شکل داده که نیروی 
محرک انقالب، نقطه اتکای مردم و نمادی از پیوند وثیق نظام اســالمی با ریشه 
های اصیل خویش اســت.بیش از ۴ دهه مجاهدت ارزنده مردم مومن و انقالبی 
ایران و استمرار سازمان مردمی بسیج مستضعفین، همان گونه که در هشت سال 
دفاع مقدس، هیمنه دشــمنان را فرو ریخت و مایه عزت و ســرافرازی کشور و 
انقالب شد، با نقش آفرینی موثر و به هنگام بسیج در کوران رویدادهای گوناگون 
و تعهد بسیجیان عزیز به پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسالمی و خدمت 
رسانی ایثارگرانه در عرصه های گوناگون، مایه مباهات و امید بوده و خواهد بود.  
      اینجانب از ســوی خانواده بزرگ »مجتمع فوالد خراسان« با گرامی داشت یاد و 
خاطره شهیدان گلگون کفن بسیج، فرارســیدن پنجم آذرماه، سالروز تاسیس 
این »قرارگاه ایثار«، »مدرســه خدمت« و »مکتب شــهادت« را به دلیرمردان و 
شــیرزنانی که حق طلبی، مبارزه با باطل و دفاع از حیثیت، شرف و عزت ایران 
اسالمی را مشی و مرام خویش قرار داده¬اند، تبریک گفته و برای روان جاودان 
بسیجیان شهید، به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، خلد برین و رضوان 

جاوید مسالت می نمایم.
  کسری  غفوری
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
برزیل اظهار داشــت: ما از برزیل بیش 
از 5 میلیارد دالر کاالی اساســی را با 
تعرفه گمرکــی حداکثر ۴ درصد وارد 
کشــور می کنیم اما صادرات ما به این 
کشــور کمتــر از ۱۰۰ میلیــون دالر 
اســت. دولت برزیل هم از آن بیش از 
۱۰۰ درصــد تعرفه گمرکی می گیرد. 
درخواســت من این بــود که طرحی 
در مجلــس تصویب شــود که مطابق 
آن تعرفــه ترجیحــی برقرار شــده و 
تعرفه های گمرکی کاهش یابد.ســید 
فخرالدیــن عامریــان در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد افتتاح 
اتاق مشــترک بازرگانی برزیل و ایران 
اظهــار کرد: به اتفاق یک گروه از تجار 
ایرانی و ۴ نفر از نمایندگان مجلس از 
جمله آقای عسگری، رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس آقای نادری، رئیس 
انجمــن دوســتی پارلمانــی ایران و 
برزیــل آقای دشــتی اردکانی و آقای 
رضاخواه از کمیسیون برنامه و بودجه 
و همچنین آقای قربانــی از معاونین 
وزیر جهاد کشــاورزی سفر به برزیل 

داشــته ایم. وی افزود: حدود 5 ســال 
است که اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و برزیل تشــکیل شــده منتهی چند 
روز پیــش در حضور بیش از ۲۰۰ نفر 
مراسم افتتاحیه اتاق برزیل و ایران در 
شهر سائوپائولو برگزار شد که 5 تن از 
نمایندگان مجلس برزیل، شهردارها و 
برزیل  مختلف  شهرهای  فرماندارهای 
و چند نفر از کنسولگری های خارجی 
ماننــد ترکیه و امــارات در آن حضور 
داشتند. رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایــران و برزیل گفت: ما از برزیل بیش 
از 5 میلیارد دالر کاالی اساســی را با 
تعرفه گمرکــی حداکثر ۴ درصد وارد 
کشــور می کنیم اما صادرات ما به این 
کشــور کمتــر از ۱۰۰ میلیــون دالر 
اســت. دولت برزیل هم از آن بیش از 

۱۰۰ درصــد تعرفه گمرکی می گیرد. 
درخواســت من این بود که طرحی در 
مجلس تصویب شــود که مطابق آن 
تعرفــه ترجیحی با این کشــور برقرار 
شــده و تعرفه هــای گمرکی کاهش 
یابد تا تراز تجاری متناســب تر شود و 
کاالهایی مانند کاالهای پتروشــیمی، 
گازوییل، پســته، کشمش و خرما که 
برزیل هم نیاز زیادی به آنها دارد به این 
کشور صادر شود.وی اضافه کرد: آقای 
قربانی، وزیر جهاد کشاورزی هم تاکید 
کردند که از کشت فراسرزمینی بخش 
خصوصی در برزیل حمایت می کنند و 
به کشاورزانی که در برزیل کشت کنند 
ضمانت خرید تضمینی داده می شود. 
آقای عســگری هم گفتنــد که همه 
موانعی که باعث کند شدن تجارت دو 

کشور را در مجلس رفع می کنند.رییس 
اتاق بازرگانی ایران و برزیل خاطرنشان 
کرد: بخشی از گوشت های کشتار شده 
توســط آنها به ایران ارســال می شود.  
هم  مربوطه  کشــاورزی  زمین هــای 
کشــت هایی مانند ذرت و سویا دارند. 
امیدواریم که این نوع از جلسات بتواند 
کمک کند تــا بتوانیم کاالهای ایرانی 
بیشتری را صادر کنیم. هدف از تشکیل 
اتاق این اســت که تجار دو کشــور به 
صورت مستقیم باهم وارد معامله شوند 
و ســعی کنیم واسطه ها حذف کنیم.

عامریان خاطر نشــان ســاخت: ما در 
وضعیتی هستیم که بیشترین مواردی 
که می تواند به ما کنند این اســت که 
بتوانیم با کشورهایی مانند برزیل، که 
بیــش از 5۰ تا 6۰ درصــد از واردات 
کاالهای اساسی ما از این کشور است، 
تهاتر کنیم. اتاق بازرگانی مشترک به 
شدت به دنبال محقق شدن آن است . 
در همین هفته با معاون رئیس جمهور 
برزیل جلسه ای برگزار می شود که یکی 
از موضوعات اساســی در آن جلســه 

موضوع تهاتر خواهد بود.

رئیس اتاق ایران و برزیل:

۶0 درصد از واردات کاالهای 
اساسی کشور از برزیل است

با توجه به اینکه پانزدهمین اجالس ســران ســازمان 
همکاری اقتصادی )اکو( و ششــمین نشســت سران 
کشــورهای ســاحلی دریای خزر هفتم آذرماه برگزار 
می شــود، یک کارشــناس اقتصادی به بررسی ابعاد 
اقتصادی این نشســت بــرای ایران در حــوزه روابط 
بین الملــل و تحریم هــا پرداخت.به گزارش ایســنا، 
ســازمان همکاری اقتصادی )اکو( در ابتدا با مشارکت 
سه کشــور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده 
ازمیر و بــا هدف اعتالی ســطح زندگــی اقتصادی 
مردم منطقه در ۱98۴ تاســیس شــد و افغانستان، 
تاجیکســتان، آذربایجان، ازبکســتان، ترکمنســتان، 
قزاقســتان، قرقیزســتان در ۱99۲ به این ســازمان 
ملحق شــدند.از جمله اهداف دیگر سازمان گسترش 
تجــارت درون منطقه ای و فــرا منطقه ای و همچنین 
تالش در جهــت ادغام تجارت کشــورهای منطقه با 
تجارت جهانی اســت که پانزدهمین اجالس ســران 
ســازمان همکاری اقتصادی )اکو( و ششمین نشست 

ســران کشورهای ســاحلی دریای خزر هفتم آذر ماه 
به میزبانی ترکمنســتان برگزار می شود.در این زمینه، 
سهراب دل انگیزان - کارشناس اقتصادی - اظهار کرد: 
اجالس منطقه ای و محلی بین چند کشــور می تواند 
ارزش های بســیار بزرگی برای این کشورها ایجاد کند 
به این علت که کشورهای عضو فرصت ها و تهدیدهای 
اقتصادی مشترکی دارند و اگر با یکدیگر همکاری های 
اقتصادی داشته باشــند، می توانند از این همکاری ها 
منافع محلی باالیی ببرند که این منافع هم ایجاد منافع 
مثبت را دربرمی گیرد و هم مانع شکل گیری زیان های 
احتمالی چون مشکالت زیست محیطی، مسائل مرزی، 
ریزگردها و .. . می شود.وی افزود: ایران در سازمان اکو به 
عنوان یک سازمان منطقه ای با کشورهای همسایه خود 
چون افغانستان، پاکستان و .... که در این سازمان عضو 
هستند، منافع و تهدیدهای مشــترکی دارند که این 
منافع و تهدیدها تاثیر قابل مالحظه ای بر همکاری های 
اقتصادی آن هــا می گذارد. به گفته این کارشــناس، 

روابط بین الملل و تحریم های شــدید، حوزه ای است 
که ایران در حــال حاضر با آن چالش دارد که امضای 
توافق نامه های بین کشوری و منطقی از طریق سازمان 
اکو و برقراری مبادالت تجاری به وسیله پول ملی این 
کشــورها می تواند منافع اقتصادی باالیی را برای ایران 
و آن کشورها ایجاد کند.این کارشناس اقتصادی ادامه 
داد: البته  این امر به رفع سوتفاهم های بین کشورهای 
عضو اکو نیاز دارد زیرا، این سوتفاهم ها روابط اقتصادی 
این کشــورها را کاهش داده است که باید تعریف های 
جدیدی از تفاهم ها، مذاکره ها، مقررات  و چارجوب ها 
و عناصر ارتباطی بین کشورها صورت بگیرد. مخصوصا 
با اتفاقاتی جدیدی که در منطقه چون حضور طالبان 
در افغانســتان و اتفاقات بین آذربایجان و ارمنستان و 
ترکیه و آذربایجان رخ داده، نیاز است تا بازنگری های 
اقتصادی صورت بگیرد کــه تعریف مجددی از منافع 
اقتصادی مطرح شود و منفعت همه کشورهای عضو را 

در پی داشته باشد.

اجالس اکو چه منافع اقتصادی برای ایران دارد؟
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ماجرای شلوغی این روزهای فردوسیگزیده خبر

 پای رانت ارز سهمیه ای در میان است
در حالی به هر کار ت ملی ۲۲۰۰ دالر در هر سال سهمیه ارزی با نرخ صرافی داده 
می شــود که این توزیع رانت به دلیل اختالف با نرخ ارز بازار، سبب ایجاد صف های 
طوالنی مقابل صرافی ها شده است.به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر عابران 
میدان فردوســی تهران شــاهد تجمع و صفوف مردم بــدون رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مقابل صرافی ها هستند؛ آن هم در روزهایی 
که هشدار پیک ششــم کرونایی داده می شود.علت اصلی ایجاد این صفوف، رانتی 
است که در دالر سهمیه ای و مابه التفاوت نرخ صرافی ها با نرخ بازار آزاد است.در حال 
حاضر به هر کارت ملی ۲۲۰۰ دالر سهمیه ساالنه داده می شود که متقاضی می تواند 
تا سقف مذکور، دالر با نرخ صرافی ها خریداری کند.بررسی های میدانی خبرنگار مهر 

حاکی اســت برخی خریداران این ارز سهمیه ای که نرخ امروز آن برای فروش ۲۶ 
هزار و ۹۰۰ تومان بود، ارزهای دریافتی را با هدف نگهداری آن برای فروش در شب 
عید که معموالً شاهد افزایش قیمت ارز هستیم، خریداری می کنند.همچنین عده ای 
نیز برای ســفرهای خارجی و نیز تأمین ارز فرزندان دانشجوی خود اقدام به تهیه 
ارز سهمیه ای می کنند.اما بخش مهمی از خریداران، برای استفاده از مابه التفاوت ارز 
صرافی با ارز بازار، در صفوف صرافی ها ایستاده اند. حتی شواهد حاکی از رواج شدید 
کارت ملی اجاره ای اســت.در روزهای گذشــته که نرخ ارز به باالی ۲۸ هزار تومان 
در بازار رســیده بود، اجاره کارت ملی ۴۰۰ هزار تومان بود اما امروز که نرخ بازاری 
دالر کمتر از ۲۸ هزار تومان اســت، اجاره کارت ملی به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان 

افت کرده اســت.در حال حاضر صرافی ها دالر را ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان می فروشند 
ولی در بازار آزاد ارز با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان از آنها خریداری می شــود که 
با احتســاب ۲۲۰۰ دالر، خریداران ۵۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان ارز ســهمیه ای 
خریداری می کنند.اما اگر آن را در بازار آزاد به فروش برســانند، ۶۱ میلیون و ۳۸۰ 
هزار تومان درآمد خواهند داشــت که سود آن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

دالالن در حالی در میدان فردوسی اقدام به خرید ارز با نرخ ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان 
می کنند که در حال حاضر در سبزه میدان قیمت دالر ۲۸ هزار و ۴۶۰ تومان است.

بنابراین ســودی که دالالن در این میان می برند، با توجه به نرخ دالر سبزه میدان، 
یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان است.

مدرسه امید تجارت« در روستای ریگون 
سپیدان افتتاح شد

با مشارکت بانک تجارت مدرسه سه کالسه امید تجارت در روستای » ریگون« 
از توابع شهرستان سپیدان استان فارس با حضور مقامات استانی افتتاح شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این واحد آموزشــی در مراســمی با حضور 
نوروزی مدیر شعب بانک تجارت استان فارس ، علیزاده نماینده مردم سپیدان و 
بیضاء در مجلس شورای اسالمی، همتی فرماندار سپیدان، موصلی رئیس اداره 
نوسازی مدارس استان و دانش آموزان روستای ریگون افتتاح شد.نوروزی مدیر 
شــعب بانک تجارت با ابراز خرســندی از حضور در جمع دانش آموزان و اهالی 
خونگرم گفت: یکی از ارزشمندترین اقدامات بانک تجارت عالوه بر ارائه خدمات 
متنوع بانکی ،ایفای مســئولیت های اجتماعی اســت که مهمترین آنها احداث، 
نوسازی و تجهیز مدارس در مناطق محروم است. در همین راستا بانک تجارت 
تاکنون ۴۴ مدرسه در مناطق کمتر بهره مند کشور افتتاح کرده است.وی ادامه 
داد: بانک تجارت ســاخت مسجد، حمام روستایی، تأمین آب شرب روستایی و 
نصب دســتگاه های تصفیه آب در روستاها را وظیفه ذاتی خود می داند و در هر 
زمینه ای که نیاز باشد در حد بضاعت و توان خود در عرصه عمل به مسئولیت 

اجتماعی وارد میدان می شود..

دکتر ابراهیمی خبر داد:
آغاز زندگی مشترک 55 هزار جوان ایرانی با 

تسهیالت قرض الحسنه بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه گفت: ۵۵ هزار زوج جوان ایرانی طی هفت ماه نخست سال 
جاری زندگی مشترک خود را با تسهیالت قرض الحسنه این بانک آغاز کردند.به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی مبلغ کل تسهیالت 
پرداختی بانک ســپه در قالب قرض الحســنه ازدواج طی هفت ماه نخست سال 
۱۴۰۰ را ۴۸ هزار میلیارد ریال اعالم کرد.وی ضمن اشاره به برنامه های حمایتی 
بانک ســپه از ازدواج جوانان و همسویی با سیاســت های اجتماعی و اقتصادی 
دولت، تصریح کرد: این بانک در برنامه جامع عملیاتی ساالنه خود برای کمک به 
ازدواج جوانان، تسریع و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای واجدان شرایط را در دستور کار دارد.دکتر ابراهیمی از متقاضیان تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج خواســت با تکمیل مدارک خود بانک سپه را در پرداخت 
سریع تر این تسهیالت یاری کنند.مدیرعامل بانک سپه حداکثر میزان تسهیالت 
پرداختی قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین را ۷۰۰ میلیون ریال اعالم 

کرد.

در مراسم قدردانی از آقای دکتر فرزین عنوان شد:
بانک کارآفرین در مسیر نوآوری و پیشرفت 

قرار گرفته است
مراســم قدردانی از آقای دکتر محمدرضا فرزیــن با حضور اعضاء هیات مدیره، 
سهامداران عمده، مدیران و معاونین بانک و همچنین روسای شعب بانک  برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، آقای محمدرضا خرسندی رییس 
هیات مدیره بانک کارآفرین در مراســم قدردانی ازآقای دکتر محمدرضا فرزین 
گفت: بنیاد هســتی بر آمدن و رفتن است، اما آنچه  از این آمدن ها و رفتن ها 
باقی می ماند تنها عملکردها و خاطرات اســت.وی ادامه داد: بانک کارآفرین۲۲ 
ســال پیش تاسیس شد و تا کنون بعنوان بانکی خوش نام شناخته شده است، 
بانکی که در تمام دوران خود از مدیران خوشفکر ،خوشنام و فرهیخته بهره برده 
است.بانک کارآفرین اگر چه در تعداد شعب همانند بسیاری از بانکها نیست اما 
در میزان سرمایه با توجه به افزایش سرمایه ای که اخیرا اتفاق افتاده در شبکه 
بانکی جایگاه مناســبی دارد.آقای خرسندی با بیان این که شرایط بانک موجب 
شده تا کار کردن در بانک کارآفرین موجب افتخار باشد، افزود: دکتر فرزین فرد 
بسیار شناخته شده  و با سوابق درخشان هستند، وی با توجه به این که زمانی 
رییس هیات مدیره بانک کارآفرین بودند شناخت بسیار خوبی از بانک داشتند 
و در زمان مدیریت شــان در بانک توانســتند کارنامه درخشانی از خود بر جای 
بگذارند.رییــس هیات مدیره بانک کارآفرین گفت: آقای دکتر  فرزین از ابتدای 

حضورش در بانک معتقد بود که بانک باید بزرگ شود.

مدیرعامل بانک سینا در تبریز:
تحقق 84 درصدی اهداف بانک سینا در 7 

ماهه اول سال 1400
مدیرعامل بانک سینا در همایش یک روزه مدیران صف و ستاد در تبریز گفت: 
بــا تالش و اراده جمعی همکاران، عملکردهــا در این بانک حاکی از تحقق ۸۴ 
درصدی اهــداف درکل بودجــه و تحقق ۹۴ درصدی هــدف در بخش مانده 
تسهیالت طی ۷ ماهه گذشته است.دکتر ایمانی با ابراز خرسندی از ارتقاء دیگر 
شــاخص های عملکردی بانک طی این مدت اظهار داشــت: با تدوین سیاست 
های هوشمندانه، برنامه ریزی مدون و تالش تمامی همکاران توانستیم رویکرد 
درخشان و مناسبی از عملکرد بانک را به نمایش بگذاریم.دکتر ایمانی با اشاره به 
بهبود عملکردها و موفقیت های بانک در شاخص های عملکردی، افزود: با وجود 
تمام محدودیت ها، بانک سینا در تمام شاخص های عملکردی در حوزه منابع، 
اعطای تسهیالت و کاهش نسبت مطالبات موفقیت های خوبی را کسب نموده 

بطوریکه اثرات مثبت آن در صورت های مالی مشهود است.

 آمار نشان می دهد »بانک پاسارگاد« هیچ 
تماس شما را بی پاسخ نمی گذارد

 پارسینه: مرکز ارتباط با مشتریان بانک پاسارگاد به صورت ۲۴ ساعته مطابق با 
 CRM نیاز های مشتریان گرامی پاسخگوی ایشان بوده و با بهره گیری از سامانه
در کنار کارشناســان حوزه های مختلف، خدمات کاملــی را به مخاطبان ارائه 
می دهد.پشــتیبانی تلفنی و ایجاد »مرکز تماس« )Contact Center( یکی 
از خدماتی اســت که بنگاه های بزرگ و مؤسسات معتبر اقتصادی به مشتریان 
خود ارائه می دهند. این شــیوه چندین دهه قدمت دارد، اما جالب اینجا اســت 
که هنوز هم به عنوان یکی از ارکان مشــتری مداری در حوزه ارائه کاال و خدمات 
شناخته می شود. بانک پاسارگاد نیز در راستای تحقق اصل مشتری مداری، مرکز 
مشاوره و ارتباط با مشــتریان خود را مطابق با استانداردهای جهانی و فناوری 
روز ایجاد کرده اســت که به صورت ۲۴ساعته و در ۷ روز هفته با شماره تماس 
۸۲۸۹۰ )۰۲۱(، پاسخگوی پرسش های مشتریان این بانک می باشد.مشتریان 
بانک پاســارگاد می توانند در هر ساعتی از شبانه روز و حتی در روزهای تعطیل، 
با این شــماره تماس گرفته و پاسخ  کامل و شفاف سؤاالت خود را از گروه های 
مختلف کارشناسان خبره خدمات بانکی، باشگاه مشتریان، امور سهام، پشتیبانی 

کارت و پایانه های فروش و بازرسی در همان لحظه دریافت کنند.

هشدار صندوق بین المللی درباره بیت کوین
صندوق بین المللی نســبت به اســتفاده از بیت کوین به عنوان ارز قانونی هشدار داد.

به گزارش ایِبنا به نقل از راشــاتودی، صندوق بین المللی پول با اشــاره به اقدام اخیر 
السالوادور برای مناقصه قانونی رمزارز الکترونیکی زمانی که این کشور آماده راه اندازی 
شهر بیت کوین با سرمایه  ارز رمزنگاری شده است، هشدار داده که بیت کوین خطرات 
قابل توجهی برای مشــتریان دارد. روز دوشــنبه صندوق بین المللی پول در بیانیه ای 
اعالم کرد، با اینکه ارزهای رمزنگاری شــده و پول دیجیتال این پتانسیل را دارند که 
سیســتم های پرداخت را کارآمدتر کنند، تصمیم السالوادور برای تبدیل بیت کوین به 
عنوان ارز قانونی، پرخطر بود. توجه به نوسان های باالی قیمت بیت کوین، کاربرد آن 
به عنوان ارز قانونی خطرات قابل توجهی برای حمایت از مصرف کننده، یکپارچگی مالی 
و ثبات مالی دارد. با وجود این خطرات، بیت کوین نباید به عنوان پول قانونی استفاده 
شود.السالوادور در ماه سپتامبر گذشته قانونی را تصویب کرد که به بیت کوین وضعیت 
قانونی رســمی را در کنار دالر آمریکا داد و اولین کشــور در جهان شد که این رمزارز 
را به رســمیت شناخته است. این دولت از آن زمان از سیستم کیف پول الکترونیکی 
به نام Chivo حمایت کرده که به شــهروندان این امکان را می دهد تا پرداخت ها را با 
بیت کوین، انجام دهند و همچنین این ســکه های دیجیتال را به دالر آمریکا تبدیل 
کنند. با این حال صندوق بین المللی پول تشخیص داد که این سیستم می تواند رشد و 
حمایت مالی را تقویت کند، پس خواستار تدابیر قانونی بیشتر برای حمایت از مشتریان 
و همچنین مقابله با پولشویی و تروریسم مالی شد.این هشدار صندوق بین المللی پول 
تنها چند روز پس از آن اســت که السالوادور از طرح خود برای اولین شهر بیت کوین 
در جهان پرده برداری کرد، طرحی که در آغاز با اوراق قرضه با پشــتوانه ارز رمزنگاری 
شده تامین می شود. در آخر هفته گذشته اعالم شد، این شهر در نزدیکی آتشفشانی 
در جنوب شرقی این کشــور ساخته خواهد شد و دارای مناطق تجاری و مسکونی و 
مکان های تفریحی، رســتوران ها، فرودگاه و سایر امکانات یک کالن شهر مدرن است. 
اولین عرضه اوراق قرضه برای ســال ۲۰۲۲ تنظیم شده و ساخت و ساز حدود دو ماه 

پس از تامین مالی برنامه ریزی شده است.

طال 45 دالر ریزش کرد
قیمت طال پس از ریزش ســنگینی که شب گذشته داشت، در معامالت روز سه شنبه 
بــازار جهانی اندکی بهبود یافت اما نزدیک به پایین تریــن قیمت در بیش از دو هفته 
گذشــته ماند.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد 
افزایش، به ۱۸۰۸ دالر و ۷۱ ســنت رســید. بهای معامالت این بازار روز دوشنبه ۲.۱ 
درصد ســقوط کرد و به پایین ترین قیمت از پنجم نوامبر رسید.در بازار معامالت آتی 
آمریکا، هر اونس طال با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۸۰۹ دالر و ۱۰ ســنت رســید. بهای 
معامالت این بازار شب گذشته ۴۵ دالر و ۳۰ سنت معادل ۲.۴ درصد کاهش یافت و در 
۱۸۰۶ دالر و ۳۰ ســنت بسته شده بود.شاخص دالر پس از این که بایدن روز دوشنبه 
جــروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا را برای یک دوره چهار ســاله دیگر برای این 
ســمت انتخاب کرد و الئل برینارد را به عنوان نائب رئیس بانک مرکزی منصوب کرد، 
نزدیــک به باالترین رکورد ۱۶ ماه اخیر ایســتاد. دالر قوی تر هزینه خرید طال را برای 
خریداران غیرآمریکایی افزایش می دهد.استفن اینس، از شرکای شرکت مدیریت دارایی 
SPI اظهار کرد: این انتصاب باعث تغییر گرایش ناگهانی به سمت تحکیم سیاست پولی 

نخواهد شد اما سیاست جاری که طبق اشاره هفته گذشته مقامات بانک مرکزی آمریکا، 
تعدیل ســریع تر برنامه خرید اوراق قرضه اســت، ادامه خواهد داشت.ریچارد کالریدا و 
کریستوفر والر، مقامات بانک مرکزی آمریکا روز جمعه اظهار کرده بودند تعدیل سریع تر 
برنامه خرید اوراق قرضه ممکن اســت در بحبوحه ســرعت گرفتن احیای اقتصادی و 
رشــد سریع تر تورم، مناسب باشد.بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران همچنین به 
افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹ در بخشــهایی از اروپا چشــم دوخته اند که باعث وضع 
دوباره محدودیتهایی شــده است. اینس در این باره گفت: افزایش دوباره ابتال به کووید 
۱۹ ممکن است باعث شود بانکهای مرکزی از انتظارات برای افزایش نرخهای بهره عقب 
نشینی کنند و در چنین فضایی تقاضا برای طال وجود خواهد داشت. طال با مقاومت در 
سطح ۱۸۳۰ دالر روبروست و روند قیمت این فلز ارزشمند ممکن است با سه انتصاب 
دیگر در بانک مرکزی آمریکا شــکل بگیرد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره 

برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد افزایش، به ۲۴ دالر و ۳۲ سنت رسید. 

واکنش بازار ارز به احتمال انتصاب 
مجدد رئیس بانک مرکزی آمریکا

دالر صعود نیرومندی را پس از معرفی مجدد پاول برای ریاســت 
بر فدرال رزرو تجربه کرد.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، همان 
طور که پیش از این نیز انتظار می رفت، دولت بایدن که از عملکرد 
جروم پاول- رئیس کنونی بانک مرکزی آمریکا- رضایت داشت، وی 
را بار دیگر برای این سمت نامزد و برای اخذ رای اعتماد به مجلس 
ســنا معرفی کرده است. پاول اگر چه در دوره ترامپ به این سمت 
منصوب شــد اما با وی اختالفات زیادی داشت و ژانت یلن- وزیر 
خزانه داری- که خود نیز ســابقه ریاست بر فدرال رزرو را در دوره 
زمامداری باراک اوباما در کارنامه دارد، بارها از تمدید ریاست پاول 
بر بانک مرکزی آمریکا حمایت کرده بود.بانک های مرکزی بزرگ 
کماکان ترجیح می دهند به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه 
دهنــد. بانک مرکزی چین تقریبا هر دو هفته یک بار معادل ۱۰۰ 
میلیــارد دالر به بازار تزریق می کند و بانک مرکزی ژاپن نیز اعالم 
کرد حدود نیم تریلیون دالر برای کاســتن از تبعات کرونا بر روی 
اقتصاد این کشــور به بازارها تزریق خواهد کرد. این بسته محرک، 
سومین بسته محرک بزرگ از نوع خود در طول همه گیری کرونا 
و یکی از بزرگ ترین بسته های اعتباری در طول تاریخ معاصر ژاپن 
محســوب می شود. وخیم تر شــدن وضعیت اقتصادی به ویژه در 
حوزه تورم و رشــد اقتصادی در دیگــر نقاط به کمک دالر آمده و 
تقاضا را برای خرید اسکناس سبز افزایش داده است. آمریکا احتماال 
به نخستین کشــوری در بین اقتصادهای پیشرفته تبدیل خواهد 
شد که بانک مرکزی آن نرخ بهره را افزایش می دهد. در حالی که 
مدیران بانک های مرکزی اروپا و ژاپن کماکان ســیگنال مثبتی از 
احتمال افزایش نرخ بهره مخابره نمی کنند این مساله ممکن است 
در آمریکا تا پایان همین امسال )کمتر از دو ماه دیگر( رخ دهد.  با 
وجود عبور متوسط تورم کشورهای عضو منطقه یورو از چهار درصد 
در ماه اکتبر، رئیس بانک مرکزی اروپا تلویحا احتمال افزایش نرخ 
بهره در سطح منطقه یورو را رد کرده است. کریستین الگارد با بیان 
اینکه چشم انداز تورمی کوتاه مدت و میان مدت در منطقه یورو در 
وضعیت نامناسبی قرار دارد، گفته است احتمال افزایش نرخ بهره 
در ســال آینده اگر چه غیرممکن نیست اما بسیار بعید است. نرخ 
بهــره منطقه یورو اکنون در قعر تاریخی منفی ۰.۲۵ تا منفی ۰.۵ 
درصدی قرار دارد.پس از چندین ماه کشــمکش، الیحه حمایتی 
عظیم یک تریلیون دالری آمریکا با هدف تقویت ســرمایه گذاری 
در زیرســاخت های این کشور با امضای جو بایدن- رئیس جمهور 
این کشــور- به قانون تبدیل شد. با این الیحه انتظار می رود رشد 
اقتصادی آمریکا تقویت شــود و این در حالی است که در اردوگاه 
رقیب دالر یعنی یورو، کریستین الگارد- رئیس بانک مرکزی اروپا- 
با رد درخواست ها برای افزایش نرخ بهره از قعر تاریخی فعلی گفته 
اســت که بازارهای مالی از نظر وی هنوز آمادگی چنین چیزی را 
ندارند.افزایــش تورم در اقتصادهای بزرگ اروپایی خبر خوبی برای 
ارز واحــد اروپایی نخواهد بود. نرخ تورم آلمان در ماه اکتبر باز هم 
باالی نرخ هدف گذاری شــده دو درصدی باقی مانده و طبق اعالم 
مرکز آمار این کشــور، متوســط بهای مصرف کننــده مثبت ۴.۵ 
درصد بوده که ۰.۴ درصد بیشــتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ 
درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است. این نرخ تورم، 
باالترین تورم ثبت شــده در ۲۸ سال اخیر در این کشور محسوب 
می شود.همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کمک های 
دولتی به کســب و کارها برای جبران خســارات ناشی از کرونا که 
میزان مخارج دولت آمریکا را به شــدت کاهش داده است، وزارت 
خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد کسری بودجه این 
کشــور در ماه اکتبر به ۱۶۵ میلیارد دالر رسیده که این رقم، ۱۱۹ 
میلیارد دالر کمتر از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال قبل بوده 
اســت. کاهش کسری بودجه به ویژه در شرایطی که تورم وضعیت 
مناسبی ندارد خبر خوبی محســوب می شود. مشکل کارفرمایان 
آمریکایی در متقاعد کردن نیروهایشــان برای بازگشت به سر کار، 
رفته رفته در حال جدی تر شدن است: تنها در ماه سپتامبر بیش 
از چهار میلیون و ۴۰۰ هزار آمریکایی به طور داوطلبانه از ســمت 
خود اســتعفا داده اند که این رقم رکورد جدیدی از زمان ثبت این 
آمار از سال ۲۰۰۰ میالدی تاکنون محسوب می شود. این استعفاها 
که بیشــتر در بخش های تفریح و سرگرمی، تولید و مراقبت های 
درمانی بوده، هم به دلیل یافتن شــغل بهتر و هم به دلیل دریافت 
مزایای بیکاری بوده اســت. وضعیت کرونا در اروپا نسبت به بیشتر 
کشــورهای جهان وخیم تر است و همین مساله نیز باعث افزایش 
فشار روی یورو مقابل دالر شده است. طبق اعالم سازمان بهداشت 
جهانی، شــمار مبتالیان روزانه در تمامی مناطق جهان به جز اروپا 
ســیر نزولی خود را حفظ کرده است. میزان قربانیان کرونا به ویژه 
در بین اقتصادهای بزرگ نظیر انگلیس مجددا رو به افزایش است. 
از ســوی دیگر کمیسیون اروپا اعالم کرد انتظار دارد متوسط رشد 
اقتصادی امسال کشــورهای عضو اتحادیه اروپا معادل پنج درصد 
باشــد. افزایش تورم تقاضا برای دالر را افزایش داده اســت. رییس 
جمهور آمریکا در واکنش به رسیدن نرخ تورم به باالترین سطح ۳۰ 
سال اخیر گفت: تورم دارد به قدرت خرید شهروندان ما آسیب می 
زند اما با یک تورم ســاختاری مواجه نیستیم بلکه این قیمت های 
انرژی هستند که باعث چنین وضعی شده اند. وی با بیان اینکه مهار 
تورم را اولویت اصلی خود می داند، گفت: هم با شورای اقتصاددانان 
ملی و هم با بانک مرکزی صحبت کردم و از آن ها خواستم جلوی 

روند افزایشی در این بخش را بگیرند.
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گزیده خبر

آمریکا برای از سرگیری 
کمک هایش به سودان شرط 

گذاشت
وزیــر خارجــه آمریــکا، ادامه پیشــرفت ســودان در زمینه 
دموکراســی را شرط از ســرگیری کمک هایش به سودان که 
از ماه اکتبر تعلیق شــده، اعالم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از المیادیــن، آنتونــی بلینکن، وزیر امور خارجــه آمریکا، در 
گفتگوهای روز دوشنبه با فرماده ارتش و نخست وزیر سودان 
گفت که این کشور باید قبل از اینکه واشنگتن پرداخت ۷۰۰ 
میلیون دالر کمک معلق شــده را از سر بگیرد، به »پیشرفت« 
بیشتری دســت یابد.ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا گفت: فحوای پیام بلینکن این است که ما باید همچنان 
شاهد پیشرفت باشیم و بازگشت نخست وزیر سودان به قدرت 
پس از دستگیری وی توسط ارتش در پایان ماه اکتبر به مثابه 
»گام اول« اســت نه بیشــتر.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
آمریــکا آمادگی دارد کمک های مالی را کــه در پی کودتای 
نظامی متوقف شــده بود از ســر بگیرد، گفت: بستگی به این 
دارد کــه »در ســاعات، روزها و هفته های آینــده چه اتفاقی 
می افتد«.واشــنگتن اواخر ماه اکتبــر، در پی کودتای نظامی 
در ســودان کمک های اضطراری به سودان را به میزان ۷۰۰ 
میلیون دالر متوقف کرد.روز، یکشنبه، آنتونی بلینکن از توافق 
حاصل شــده در سودان برای »بازگرداندن مسیر دموکراسی« 
تمجید کرد و به مقامات نســبت به اســتفاده بیش از حد از 
خشــونت علیه تظاهرکنندگان هشدار داد.عبدالفتاح البرهان، 
فرمانده ارتش ســودان و عبداهلل حمدوک، نخســت وزیر این 
کشور، توافقنامه ای را امضا کردند که شامل بازگشت حمدوک 
به ریاست دولت و آزادی همه زندانیان سیاسی و تالش برای 

ایجاد یک ارتش ملی متحد است.

در واکنش به آمریکا؛
روسیه: گفتگو مبتنی بر تحریم را 

نمی پذیریم
سفیر روســیه در واشــنگتن می گوید اینکه آمریکا بخواهد 
همزمان با تحریم مسکو، باب گفتگو را هم باز بگذارد؛ امر قابل 
قبولی نیســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، 
آناتولی آنتونوف ســفیر روسیه در واشــنگتن می گوید اینکه 
آمریکا از راه اعمال تحریم به فکر حفظ گفتگو با مسکو است، 
قابل پذیرش نیســت و قوانین بین الملل را نقض می کند.وی 
در ادامه افزود: دولت های آمریــکا فارغ از اینکه دموکرات یا 
جمهوریخواه باشــند؛ چندین سال است که به دنبال پیچیده 
کردن همکاری های روســیه و اروپا در حوزه انرژی هستند.

آنتونوف همچنین به این مورد اشــاره کرد که آمریکا به رغم 
همه کارشکنی هایی که در مسیر پروژه نورد استریم ۲ داشته 
اســت؛ از روسیه توقع دارد برای کاهش تبعات بحران سوخت 
که گریبان اروپا را گرفته، روند عرضه انرژی را افزایش دهد!وی 
هرگونه تالش برای ممانعت از انتقال گاز به اروپا را یک رقابت 
ناعادالنه تلقی کرد و گفت: گفتگو با توســل به تحریم ناقض 
قوانین بین المللی اســت.روز گذشته، »آنتونی بلینکن«، وزیر 
خارجه آمریکا از اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه روســیه 
که مرتبط با پروژه خط لوله گاز نورداســتریم ۲ اســت، خبر 
داد.وزیر خارجه آمریکا در این ارتباط اعالم کرد که شــرکت 
ترانســادریا و همچنین دو کشتی وابسته با این شرکت تحت 
تحریم هــای جدید آمریکا قرار گرفته اند.بــا انجام پروژه نورد 
اســتریم، گاز طبیعی روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان 
انتقال می یابد؛ اما ایاالت متحده مخالف آن اســت و می گوید 
که چنین پروژه ای از یک سو تسلط روسیه بر بازار انرژی اروپا 
را بیشــتر می کند و از سوی دیگر امنیت و اقتصاد اوکراین را 
به مخاطــره می اندازد.این خط لوله گاز با تغییر مســیر خود 
اوکرایــن را دور می زند و به این ترتیب کی یف را ســاالنه از 
دریافــت میلیاردها دالر هزینه ترانزیت محروم می کند.آمریکا 
در دسامبر ســال ۲۰۱۹ قانونی را وضع کرد که بر اساس آن 
هر کشتی که به اجرای پروژه »نورد استریم ۲« کمک کند را 

هدف تحریم قرار می دهد.

افغانستان ۱۰۰ روز پس از تسلط طالبان
کابل - ایرنا - شــماری از کارشناســان افغان با اشاره به گذشت ۱۰۰ روز  از 
تســلط طالبان بر کابل در باره افزایش فقر،بیکاری ، گرسنگی و سقوط نظام 
بانکی این کشور هشدار دادند.به گزارش ایرنا، به گفته این افراد ، گروه طالبان 
که ۲۴ مرداد کابل پایتخت افغانستان را پس از فرار محمد اشرف غنی تصرف 
کرد با گذشت بیش از سه ماه  نه تنها نتوانسته مشکالت را مهار کند بلکه هر  
روز بر مشکالت مردم به واسطه انتخاب  افراد غیر متخصص افزوده شده است.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل )یونیسف( در گزارشی اعالم کرد ۱۴ 
میلیون کودک افغانستان با گرسنگی مواجه اند که یک میلیون نفر از این به 

علت گرسنگی شدید با خطر  مرگ مواجه هستند.
در ادامه این گزارش اضافه  شده است حدود  ۳۳ میلیون  نفر از کل جمعیت 
افغانســتان نیازمند کمک هستند.براساس گزارش های منتشر شده ،حقوق 
صدها هزار کارمند دولت از مرداد امسال تاکنون حقوقشان پرداخت  نشده و 
بسیاری از فرصت های کاری بخش خصوصی از بین رفته است.این  مشکالت  
باعث شــده اســت که روزانه  هزاران نفر از مردم افغانستان به امید زندگی 
بهتر  به کشورهای همسایه ازجمله ایران و پاکستان سرازیر می شوند که امر 
مشــکالت زیادی را برای انها ایجاد کرده است.در کنار این  مشکالت ،طالبان 
در جدیدترین  انتصاب ها ، با انتخاب افراد گروه خود برای ۲۷ پســت جدید 
نشان داد که  اعتقادی به دولت فراگیر ندارد و به گفته کارشناسان این  اقدام 
آخرین  میخ بر تابوت دولت فراگیر تلقی می شود.به گفته سخنگوی طالبان 
،درانتصاب های  جدید،شیخ شهاب الدین  دالور از افراد نزدیک به  مالمحمد 
عمر موسس طالبان به  وزارت معاون و نفت ،مالمحمد عباس آخوند به وزارت  
مبارزه با حوادث ، فتح اهلل منصور فرزند محمد منصور رهبر سابق گروه طالبان 
به ریاست فرودگاه قندهار و ۲۴ تن دیگر نیز به عنوان معاونان و روسای جدید 
تعیین شــده اند.برنامه توسعه  سازمان ملل  متحد نیز در گزارشی نسبت به 
فروپاشی سیستم بانکی افغانستان در چند ماه آینده هشدار داد و اضافه کرد 
این  فروپاشی هزینه سنگینی برای افغانستان خواهد داشت .عبداهلل الدرداری، 
رئیس برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان  اظهار داشت در حالی که چهار  
میلیارد دالر پول  افغانی در اقتصاد این کشور  وجود دارد اما تنها  ۵۰۰ هزار 
دالر پول افغانی در اقتصاد این کشــور در  گردش  است و بقیه به علت عدم 

اعتماد مردم در منازل نگهداری می شود.
وی با بیان  اینکه سیستم پرداخت مالی و بانکی افغانستان به هم ریخته است 
خاطرنشان کرد باید با رفع مشکل بانکی افغانستان ظرفیت تولید  این  کشور 
بهبود یابد.روزنامه اطالعات روز افغانستان در گزارشی نوشت در کنار مشکالت 
فاجعه بار اقتصادی و بحران بشری اختالف بین مال  »عبدالغنی برادر« رهبر 
سیاســی طالبان که با مال  محمد عمر گروه طالبان را تشــکیل  داد با سراج  
الدین حقانی  بر مشکالت این  کشور افزوده است.درادامه این مطلب با اشاره 
به گســترش نفوذ داعش در ۳۴  استان افغانستان اضافه شده است درحالی 
که طالبان برای جمع آوری غنائم و سهم خواهی با هم درگیر هستند ،داعش 
در حال جذب نیرو است.به نوشته این روزنامه افغانستانی ،انتقام گیری های 
شخصی از مسووالن  دولت  سابق افغانستان  با وجود اعالم عفو عمومی باعث 
گسترش حمالت انتحاری شــده است.روزنامه ۸ صبح در ادامه نوشت ،ترور، 
قتل، آدم ربایی، ناامنی و خودسری در کابل و دیگر استانهای افغانستان باعث 
بی اعتمادی و ناامیدی مردم شــده است.کارشناسان با  اشاره به تبعات ادامه 
وضعیت کنونی برای مردم افغانستان اعالم کردند این وضعیت می تواند برای 

این کشور،همسایه ها و جامعه جهانی مشکالت جدی ایجاد کند.

دریای مدیترانه
گورستان مهاجران

تهران-ایرنا- غرق شدن ۷۵ مهاجر در سواحل لیبی در دریای مدیترانه بیش 
از پیش این دریا را به » قبرستان دریایی« برای مهاجران و پناهجویان تبدیل 
کرده اســت.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، در یکی از مرگبارترین 
حوادث مربوط به غرق شــدن مهاجران در ســال جاری، سازمان بین المللی 
مهاجرت اخیرا از غرق شــدن دستکم ۷۵ مهاجر در سواحل لیبی در دریای 
مدیترانه خبر داد.گزارش شــده اســت که ۱۵ تن از سرنشــینان این قایق 
توانســتند نجات پیدا کنند. این حادثه بیش از پیش خطرناک بودن اقدامات 
قاچاقچیان انســان را نمایان تر و دریای مدیترانه را به » گورســتان دریایی« 
تبدیل کرده اســت.امدادگران بین المللی اعالم کردند که قاچاقچیان انسان 
بدون توجه به  بدی آب و هوا در فصل پاییز در حال انتقال صدها نفر از طریق 
دریا هســتند که خطرات جدی به دنبال خواهد داشــت. این امدادگران می 
گویند، بیشــتر این انتقال  ها به تراژدی ختم می شود.»فالویو دی جیاکومو« 
سخنگوی دولت ایتالیا برای سازمان بین المللی مهاجرت در این زمینه گفت: 
نوامبر سال جاری به رغم بدی آب و هوا، شاهد افزایش شمار مهاجرانی بودیم 
که از لیبی به دنبال رســیدن به خاک اروپا بودند. حتی اگر شــرایط دریا نیز 
آرام باشــد، این نوع انتقال ها خطرناک هستند.وی افزود: به همین دلیل باید 
اقدامات فوری انجام شود. تاخیر در عملیات نجات حتی تا پنج دقیقه می تواند 
شرایطی میان مرگ و زندگی را برای مهاجران رقم می زند.براساس آمارهای 
رسمی، تاکنون در ســال جاری میالدی حدود ۱۳۰۰ نفر پس از آنکه قصد 
عبور از دریای مدیترانه را داشــته اند، یا جان خود را از دســت داده اند و یا 
مفقود شده اند.در پاییز امسال نیز از آغاز ماه اکتبر، حدود ۱۷۰ نفر از آفریقا و 
خاورمیانه به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی و یا سرما در مسیر رسیدن به 
خاک اروپا در دریای مدیترانه  جان خود را از دست داده اند.لیبی به یک مرکز 
انتقال مهم برای مهاجران غیرقانونی تبدیل شده است که تالش می کنند برای 

فرار از فقر و جنگ در کشورهایشان، خود را به اروپا برسانند.

کاخ سفید: 
 بایدن قصد دارد در انتخابات ۲۰۲۴ 

شرکت کند
جن ساکی، سخنگوی کاخ ســفید گفت که بایدن در نظر دارد در انتخابات 
سال ۲۰۲۴ شــرکت کند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، با 
توجه به اینکه جو بایدن ۷۹ ســاله، رئیس جمهوری آمریکا، در ماه های اخیر 
با افت محبوبیت در نظرســنجی های مختلف مواجه بوده اســت، این مسئله 
برای برخی از دموکرات ها ســوال برانگیز شد که آیا بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ 
شرکت خواهد کرد یا خیر.همزمان با سفر بایدن به همراه سربازان آمریکایی 
به پایگاه نظامی »فورت برگ« برای مراســم »روز شکرگزاری«، ساکی افزود: 
قصد رئیس جمهور بایدن این اســت که در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت کند.اگر 
بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ شــرکت نکند گمانه زنی هایی وجود دارد که کاماال 
هریس، معاون او هم در انتخابات ۲۰۲۴ شــرکت نمی کند. یک نظرســنجی 
اخیرا در آمریکا نشــان داده است که میزان محبوبیت هریس ۲۸ درصد بوده 
اســت.بایدن روز جمعه اولین معاینات فیزیکی و پزشکی خود را پس از روی 
کار آمدنش، سپری کرد. پزشک وی اشاره کرد که سرفه های مکرر وی به علت 

اسید ریفالکس معده است.

سرمقاله- لس آنجلس تایمز

چطوررقابتبینآمریکاوچینهردورابهفاجعهمیکشاند
»بیشتر دموکرات های صاحب نفوذ در سیاست خارجه آمریکا 
و همتایان جمهوری خواهان آنها، به توافق رســیده اند که در 
حال حاضر چین »بزرگترین« تهدید برای امنیت ملی آمریکا 
محسوب می شود.«به گزارش ایسنا، روزنامه لس آنجلس تایمز 
در سرمقاله خود نوشته است: »دموکرات ها و جمهوری خواهان 
آمریکا معتقدند که با وجود تایوان به عنوان یک »کاتالیزور«، 
احتمال افزایش درگیری و کشمکش بین آمریکا و چین وجود 
دارد. هفته گذشته، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با شی 
جینپینــگ، رئیس جمهوری چین نشســتی مجازی برگزار 
کردند؛ با این حال یک مقام ارشــد آمریکایی گفت که »هیچ 
اتفاق و تصمیم جدیدی« درخصوص مســئله تایوان صورت 
نگرفته اســت.با مقایسه سیاســت های دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری ســابق آمریکا و بایدن درخصوص چین، شباهت ها 
بیشتر از تفاوت ها است. چهار ماه پس از مراسم تحلیف بایدن، 
کورت کمپبل، هماهنگ کننده سیاست منطقه هند-آرام در 
شورای امنیت ملی اظهار کرد که رویکردی که رهبران آمریکا 
از دهه ۱۹۷۰ نسبت به چین اتخاذ کرده اند، با شکست مواجه 
شــده اســت و »الگوی حاکم« در حال تبدیل شدن به یک 
»رقابت« است. راش دوشی، معاون کمپبل، کتابی »تحسین 
شده« نوشته است که در قسمتی از آن هشدار داده است که 

هدف چین، تعویض آمریکا به عنوان قدرت اول جهان است.
مسئله ای که توسط هر دو مقام رسمی ناگفته ماند، این است 
که »رقابت آمریکا-چین« در آینده به چه شکل خواهد بود و 

چگونه می توان از بروز خشونت در این مسئله جلوگیری کرد.
مبادالت بازرگانی بین چین و آمریکا در کل به ۶۱۵ میلیارد 

دالر در سال ۲۰۲۰ رسید. سرمایه گذاری مستقیم دو-طرفه 
خارجی در آن ســال ۱۶۲ میلیارد دالر بود که ۱۲۴ میلیارد 

دالر به آمریکا تعلق داشــت.عواقب نظامی هر گونه درگیری 
»فجیع« خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا در گزارش ســالیانه 
خود به کنگره درباره نیروهای مســلح چین نشان داده است 
که طی دهه های اخیر، چین جنگنده های هوایی پیشــرفته، 
زیردریایی، موشک های بالیستیک و سیستم های مجهز دیگر 
آماده کرده اســت و همه ی این ها یــک هدف را تحت عنوان 
»جلوگیــری از حمله نظامی آمریــکا« دنبال می کنند.حتی 
اگر نیروهای آمریکایی به ســنگر و استحکامات چین حمله 
کنند، تلفات و خســارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد 
داشت. همچنین، از طرفی تلفات و آسیب های جدی به چین 
وارد خواهد شــد. اگر جنگ شروع شود و تسلیحات هسته ای 
استفاده شــود، همه چیز به مراتب »بدتر« خواهد شد.بایدن 
بارها اظهار کرده اســت که آمریکا از منافع و سرزمین تایوان، 
که چین ادعای مالکیت آن را دارد، دفاع می کند؛ این در حالی 
است که رسانه های ملی گرای چین معتقدند که آمریکا بر سر 
جنگ با تایوان شکست خواهد خورد.گرچه بایدن معتقد است 
که نشست حضوری، »عالج و درمان« این مسائل نیست، اما 
با این حال به »ارزش« دیدارهای حضوری بین رهبران پایبند 
است. نشست های مجازی وی با شی، رئیس جمهوری چین 
آغاز شده است؛ اما زمان آن فرا رسیده است که رهبران آمریکا 
و چین برای جلوگیری از تمرینات نظامی خود و درگیری های 
لفظی که ممکن است به جنگ منجر شود، دیدار حضوری با 

یکدیگر داشته باشند.«

در پی تحرکات ادعا شده روسیه؛
آمریکا اعزام مشاوران نظامی و تجهیزات به اوکراین را بررسی  می کند

شبکه سی.ان.ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد، آمریکا، در پی تقویت نظامی ادعا شده روسیه در مرز با اوکراین، ارسال تسلیحات و مشاوران نظامی بیشتر به کی یف را در دست 
بررســی دارد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری تاس، این کمک ها شامل خمپاره و موشــک های ضدتانک و ضدزره جدید »جاولین« می شوند.سامانه های دفاع هوایی، مانند 
موشک های استینگر نیز در دست بررسی هستند و وزارت دفاع آمریکا در حال اعمال فشار برای اعزام سالح هایی مانند بالگردهای »میل-۱۷« است که پیش تر قرار بود به افغانستان 
فرستاده شوند. میل-۱۷، هلیکوپتری ساخت روسیه است که آمریکا برای ارسال به افغانستان خریداری کرده بود و حال، با خروج آمریکا از این کشور، واشنگتن در حال بررسی است 
که با آنها چه کند.به نقل از منابع آگاه اما، بعضی از مقامات دولت آمریکا، نگران هستند که ممکن است ارسال موشک های استینگر و بالگردهای مذکور، از سوی روسیه به عنوان 
»یک تشدید بزرگ« برداشت شود؛ همچنین، گرچه آمریکا آماده اعزام چند مشاور نظامی به منطقه است، اما اینکه آیا این مشاوران مشخصاً به اوکراین اعزام شوند، هنوز تعیین 
نشــده اســت.پیش تر، شبکه آمریکایی »بلومبرگ« گزارش داد که مقامات دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با شرکای اروپایی خود دیدار کرده و نگرانی های خود از تدارک 
روسیه برای حمله به اوکراین را مطرح کردند. به ادعای این روزنامه، برداشت واشنگتن از مقاصد روسیه، بر اساس اطالعاتی صورت گرفت که فقط آمریکا به آنها دست یافته بود؛ با 

این حال، واشنگتن این اطالعات را با شرکای اروپایی اش به اشتراک نگذاشت.



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

چهارشنبه 3 آذر 1400  18 ربیع الثانی 1443  24 نوامبر 2021

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4779 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

 )Continental(»کانتیننتال« شــرکت  نوآوری جدید 
موسوم به نمایشگر »فناوری خجالتی«)ShyTech( که 
برنده جایزه نوآوری نمایشگاه CES در سال ۲۰۲۲ نیز 
شده است، فقط زمانی ظاهر می شود که راننده به آن 
نیاز داشته باشــد.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، 
شما هنگام رانندگی، صفحه نمایشی می خواهید که 
اطالعات مورد نیاز را در اختیار شــما قرار دهد، اما نه 
آن قدری که حواس شــما را پرت کند. مشکل اکثر 
نمایشگرهای خودروهای امروزی این است که همیشه 
جلوی چشم هستند و موجب حواس پرتی می شوند.

اکنون شــرکت »کانتیننتال«)Continental( یک راه 
حــل نوآورانه به نام نمایشــگر »ShyTech« را در نظر 

گرفته است.

پژوهشگران سنگاپور، یک حســگر دو بعدی ابداع 
کرده اند که می تواند به تشــخیص فوری ســرطان 
پســتان کمک کند.بــه گزارش ایســنا و به نقل از 
رمونیوز، ســلول ها می توانند سیگنال های الکتریکی 
منحصر به فردی را تولید کنند. این ســیگنال ها را 
می توان با انواع گوناگون ســرطان مانند ســرطان 
پســتان، ریــه، کبد، مغــز، پانکراس و پروســتات 
مرتبط کرد. این بدان معناســت که می توان از آنها 
به عنوان شــاخص هایی برای تشــخیص زودهنگام 
سرطان اســتفاده کرد. بنابراین، شــاید استفاده از 
سیگنال های الکتریکی به عنوان شاخص ها و اهداف 
درمان  سرطان بتواند نتایج را برای بیماران مبتال به 

سرطان بهبود ببخشد.

 خودرویی با 
»داشبورد خجالتی«!

تشخیص فوری سرطان 
پستان فقط با یک حسگر!

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ورزشیتخت گاز

نوبت دیده شدن زنان والیبالیست رسیده است لجندری کانسپتز بندیت، یک وانت قلدر
پخش رســانه ای همیشه به عنوان یکی از چالش های اصلی ورزش زنان مطرح بوده و مانعی بزرگ سر 
راه دیده شــدن تالش و پتانسیل دختران ورزشکار محسوب شده اســت، این روزها اما فدراسیون ها 
گام هایی در راســتای پشت سر گذاشــتن این مانع برمی دارند و حاال نوبت به زنان والیبالیست رسیده 
است.به گزارش ایسنا، زنان ورزشکار ایران با پوشش اسالمی فعالیت می کنند و در عرصه های مختلف 
بین المللی حاضر می شــوند اما مسابقاتشــان پخش تلویزیونی ندارد و این یکی از اصلی ترین مسائلی 
اســت که حرکت آنها را کند می کند چرا که اسپانســرهای کمی به این عرصــه ورود می کنند یا به 
صورت مقطعی حاضر به حمایت می شــوند. زنان ورزشــکار هم بارها از این موضوع انتقاد کرده اند و 
پخش تلویزیونی را حق خود دانســته اند.به تازگی اما فدراسیون های ورزشی گام هایی را در این زمینه 
برداشــته اند و از طریق امکاناتی که اینترنت در اختیارشــان قرار داده، برخی از مســابقات را پخش 
می کنند. فدراســیون بسکتبال سال گذشته برای اولین بار مســابقات لیگ زنان را همراه با گزارشگر 
زن پخش کرد و در مســیری گام گذاشت که ضمن جذب حامیان مالی قدرتمندتر، انگیزه زنان را هم 
بیشتر کنند.بیست و یکمین دوره لیگ برتر والیبال زنان هم با اتفاق تازه ای همراه بود؛ برای اولین بار 
مســابقات زنان از طریق اینترنت و همراه با گزارش زنده پخش می شــود تا فرصت جدیدی را به زنان 
این رشــته بدهد که توانایی و شایستگی خود را به نمایش بگذارند.والیبال به عنوان یکی از رشته های 
محبوب و پرطرفدار در ایران در بخش مردان عالقمندان زیادی را به خود جذب می کند اما در بخش 
زنان به دلیل پوشــش محدود رســانه ای نتوانســته این کار را به خوبی انجام بدهد. پخش رسانه ای و 
آشــنایی مردم با نوع و سطح والیبال زنان می تواند پتانسیل ها و اســتعدادهای جدیدی را به والیبال 

معرفی کند و در آینده ایران رشته تاثیرگذار باشد.

در دهه ۷۰ میالدی و زمانی که فیلم بندیت باعث مشهور شدن برت رینولدز شد، این ستاره سینما 
یک کوپه سریع را برای گمراه کردن پلیس ها از حمل مشروبات الکلی توسط یک کامیون در آمریکا 
می راند. اما حاال شــرکت تگزاسی لجندری کانسپتز با ســالین همکاری کرده تا یک وانت عضالنی 
و ترســناک را معرفی کنند. وانت بندیت بر پایه شورولت ســیلورادو کرو کب بنا شده و در طراحی 
آن از پونتیاک فایربرد ترنس ای ام ۱۹۷۷ مشــکی و طالیی مشــهور الهام گرفته شــده است. این 
خودروی مشهور را برت رینولدز می راند.از نظر بصری باید گفت پیکاپ لجندری کانسپتز به کیت بدنه 
پهنی مجهز شده که شامل گلگیرها، جلوپنجره و رینگ های ۲۲ اینچی جدید است. این رینگ ها را 
الستیک های تویو پروکس ST III در آغوش گرفته اند. عناصر طالیی رنگ روی جلوپنجره و سپر تضاد 
زیبایی با رنگ مشــکی بدنه ایجاد کرده اند اما هایالیت اصلی به پوشش روی کاپوت مربوط می شود 
که با دســت پاشیده شــده و حروف BR را به نمایش می گذارند.زیر کاپوت این وانت قلدر پیشرانه ۸ 
سیلندر ۵.۳ لیتری به همراه سیستم اگزوز مگنا فلو قرار گرفته است. این نیروگاه به مدد سوپرشارژر 
مگنوسن DI قدرت ۷۰۷ اسب بخاری تولید می کند. جان اندرسون رئیس لجندری کانسپتز می گوید:

کار اصلی روی این پروژه از سال ۲۰۱۶ آغاز شد و ما پیکاپ استاندارد شورولت را به سطح جدیدی 
رساندیم.رئیس این شرکت فکر می کند برت هم چنین پروژه ای را تائید خواهد کرد. او می گوید:

برت از دیدن این خودرو خوشــحال خواهد شد و آن را دوســت خواهد داشت. او خودروها به ویژه 
نمونه هایی با کاراکترهای مخصوص را دوست دارد و من فکر می کنم جنبه های خاصی از کاراکتر برت 
در این وانت به چشم می خورند.لجندری کانسپتز اشاره ای به قیمت این وانت نکرده اما پیش فروش 

آن را شروع کرده و اولین نمونه ها را از ژانویه ۲۰۲۲ تحویل مشتریان خواهد داد.

پیشنهاد

چهره روز

کتاب استونر
کتاب استونر داســتان معمولِی یک شــخصیِت کامال 
معمولی اســت ولی باعث شد نویســنده آمریکایی آن 
یعنی جان ویلیامز به شهرت برسد. البته این رمان پس 
از انتشار )شاید مانند بسیاری از کتاب های خوب دیگر( 
مورد توجه قرار نگرفت اما به مرور به جایگاهی رســید 
که اکنون از آن به عنوان یکی از کالســیک های بزرگ 
ادبیات معاصر آمریکا یــاد می کنند. جان ویلیامز برنده 
جایزه کتاب ملی نیز شده است.داستان کتاب درباره یک 
شخصیت خیالی به نام استونر است. ویلیام استونر فرزند 
پدری فقیر و کشــاورز است که پدرش در نوزده سالگی 
استونر را به دانشگاه می فرستد. هدف از این کار این است 
که اســتونر در دانشکده کشاورزی درس بخواند و بتواند 
با روش های جدید در کار مزرعه کمک حال پدر باشــد. داســتان کتاب استونر بسیار ساده و سرراست 
است و نکته قابل توجه این است که نویسنده در همان ابتدای کتاب خالصه ای از کتاب ارائه می کند و 
خواننده در طول کتاب نباید منتظر اتفاقات ناگهانی و عجیب باشد. استونر یک فرد کامال عادی است و 
سخت بتوان میان او با دیگران فرق گذاشت. از همین رو به این رمان، یک کتاب معمولی با یک قهرمان 
معمولی می گوییم. اما قلم اســتادانه جان ویلیامز از این داستان ساده، روایتی زیبا و در عین حال تلخ 
می سازد. چیزی که باعث می شود با یک کتاب تاثیرگذار روبه رو باشیم. سختکوشی، عشق، ازدواج، فرزند، 
خیانت، دشمنی، جنگ، بیماری، مرگ و غیره موضوعاتی هستند که زندگی استونر را تشکل می دهند.

قطعاً هنگام مطالعه کتاب استونر حس خواندن کتاب های کالسیک به شما دست می دهد. شما با استونر 
وارد دانشگاه میزوری می شوید، احساسات مختلفی تجربه می کنید، عصبانی می شوید، عاشق می شوید 

و شاهد دو جنگ جهانی نیز خواهید بود. 

جمشید مشایخی
جمشید مشایخی )۶ آذر ۱۳۱۳ – ۱۳ فروردین ۱۳۹۸( 
بازیگر ایرانی بود.وی برگزیدهٔ ششــمین دورهٔ همایش 
چهره های ماندگار و دارای نشان درجه یک فرهنگ و 
هنر بود.یکی از تماشاخانه های تئاتر خاوران تهران به 
نام اوست. جمشید مشایخی در سال ۱۳۱۳ در تهران 
متولد شــد. او اصالتاً اهل شهرستان تنکابن در استان 
مازندران بود.وی دارای تحصیالت ناتمام در رشتهٔ تئاتر 
است. وی ســال ۱۳۳۶ به استخدام اداره تازه تأسیس 
هنرهای دراماتیک درآمد و به عنوان بازیگر کار خود را 
در برنامه نمایشی کانال سوم غیردولتی آغاز کرد، اولین 
فعالیت هنری وی بازی در تله تئاتر »بعد از سی سال« 
به کارگردانی علی نصیریان در سال ۱۳۳۹ بوده است و 
با ایفای نقش در فیلم کوتاه »جلد مار« هژیر داریوش به همراه فخری خوروش جلوی دوربین رفت.

او حتی به خاطر بازی ســینمایی اش برای مدتی از کار تئاتر اخراج شــد.در واقع کار حرفه ای خود 
را از ســال ۱۳۴۹ به طور رسمی شــروع کرد. بازی جمشید مشایخی در نقش انسان های بی رحم و 
همچنین نقش های تاریخی همچون »شازده احتجاب«،»کمال الملک« و رضا تفنگچی/خوشنویس 
در سریال »هزار دستان« نشانگر از توانایی بازیگری اوست. جمشید مشایخی از سال ۱۳۹۵ با بیماری 
گوارشی دست و پنجه نرم می کرد تا سرانجام پس از تحمل یک دوره این بیماری در ۱۳ فروردین 
۱۳۹۸ در سن ۸۴ سالگی در بیمارستان عرفان درگذشت.پیکر وی در ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ از مقابل 
تاالر وحدت تشــییع و در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا، قطعه: ۸۸ ردیف: ۴۰ مکرر شماره: ۴۲ به 
خاک سپرده شد. در مراسم تشییع پیکر او، هنرمندانی همچون علی نصیریان، ایرج راد و حمیدرضا 

نوربخش سخنرانی کردند.

فرهنگ

مجموعه نمایشــنامه »من هستم گیلگمش« 
نوشته سعید تشــکری منتشر شد.به گزارش 
ایســنا، در معرفی انتشــارات کتاب نیستان 
از این مجموعه ۱۸۸ صفحه ای آمده اســت: 
»تشکری در این اثر مجموعه هفت نمایشنامه 
کوچــک را گرد هم آورده که همه آن ها با نخ 
تسبیح »روایت و نوشتن« به یکدیگر متصل 
شده اســت.او در نوشــتن وامدار زبان فخیم 
خراسانی در ســنت ادبیات فارسی است. در 
این نمایشــنامه ها به ویژه در بخشــی هایی 
که شــخصیت پردازی آن ها متاثر از ادبیات و 
شخصیت های تاریخی ایران است این موضوع 
را به اوج خود رسانده است. گفت وگوی میان 
ســاحره و عوفی و بیهقی  نمایشــی درخور 
ستایش در این زمینه است.سنت روایی تشکری در نمایشنامه نویسی چه در متن های تاریخی و 
چه در متن های امروزی دوری گزیدن از موقعیت ســازی فیزیکال و حرکت به سمت فضاسازی 
زبانی اســت. به عبارت ساده تر ادبیات و کلمه و روایت برای او دستمایه ای است که به کمک آن 
تمامی آن چه را درصدد بیان آن است بازگو می کند و به همین خاطر در متن های او کمتر می توان 
سراغ از خلق موقعیت های خاص برای چینش صحنه نمایش گرفت.نمایشنامه های این مجموعه 
همگی بر مدار و محور نوشتن و روایت شکل گرفته است. از کاتبی و تاریخ نویسی تا نامه نویسی و 
حتی نگارش تاریخ. تشکری حتی در آخرین نمایشنامه این کتاب گریزی به ثبت تاریخ در قالب 

ادبیات ولو به گونه مستعار نیز دارد.«

انتشار »من هستم گیلگمش«
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