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 آیا آژانس نگرانی های مشروع ایران
 را درک می کند؟

 مروری بر ســفر مدیر کل آژانس به تهران و اتفاقات روز گذشته وین 
نشــان می دهد که غربی ها به دنبال بهره برداری سیاســی از نهادی 
هســتند که قرار اســت بی طرفانه به وظایف خود در قبال اعضا عمل 
کند.تهــران نگرانیهای مشــروعی دارد و انتظــار دارد این نگرانیها در 
تعامالتش با آژانس مد نظر قرار گیرد.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 
ایران همواره روابط مثبت و تنگاتنگ با آژانس بین المللی انرژی هسته 
ای داشته است. اما در عین حال نسبت به برخی از رویکردهای آژانس 
انتقاد داشــته و همواره از این نهاد بین المللی خواســته تا با دوری از 
سیاست های غرب، وظایف فنی و حقوقی خود را در اولویت قرار دهد.

رافائل گروســی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز ســه 
شــنبه این هفته در تهران با مقامات کشورمان دیدار کرده بود، بعد از 
بازگشت از تهران ســفر خود به تهران را بی نتیجه ارزیابی کرد. البته 
این برخورد گروســی با توجه به تجارب و رفتارهای پیشــین وی دور 
از انتظار نبود. از همین رو بود که هم اســالمی رییس ســازمان انرژی 
اتمی کشــورمان و هم وزیر امور خارجــه در تهران بر لزوم پرهیز وی 
از رویکردهای سیاســی تحت برخی فشــارهای سیاسی  تاکید کرده 
و خواســتار اتخاذ رویکرد صرفا فنی و بی طرفانه از ســوی وی بودند.

گروسی در فاصله سفر شهریور ماه تا سفر این هفته به تهران با وجود 
بیانیه مشترک توافق شده میان او و اسالمی، در مقاطعی اظهاراتی علیه 
تهران داشــت و در عین حال خواستار سفر مجدد به تهران و دیدار با 
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان شده بود. موافقت 
تهران با این سفر علیرغم رفتارهای سیاسی گروسی نشان دهنده عزم 
جدی تهران برای تداوم همکاری با آژانس اســت. موضوعی که موضع 
و رویکرد اصولی و روشــن ایران در تمام این سالها بوده است.به گفته 
بهروز کمالوندی ســخنگوی سازمان انرژی اتمی، با توجه به فشردگی 
این سفر که در آستانه نشست شورای حکام صورت گرفته بود، ایران و 
آژانس درباره چگونگی پیگیری موضوعات مورد عالقه به توافقات کلی 
رســیدند و توافق کردند که به رایزنی های خود برای تکمیل چارچوب 
و جزییات تداوم همکاری ها ادامــه دهند.با این حال مدیر کل آژانس 
روز گذشــته در وین بعد از آغاز نشست شورای حکام آژانس در جمع 
خبرنگاران گفت: مذاکرات با مقام های ایرانی سازنده، صحیح و حرفه ای 
بود اما ما نتوانستیم به توافق برسیم. ما باید به توافق برسیم و باید این 
کار را انجام بدهیم. اظهار نظر گروسی و بیانیه تروییکای اروپایی سمت 
و ســوی سیاسی مدیر کل آژانس را نشان می دهد.با این حال واقعیت 
این است که هزینه سیاسی از سوی آژانس برای ایران به طور قطع به 
عنوان واکنشی غیر سازنده از سوی ایران تلقی شده و نمی تواند کمکی 
به پیش برد مناسبات دوجانبه داشته باشد.در حالی که اگر آژانس بتواند 
نگرانی های ایران را رفع کند، توافق فوری با این نهاد در دسترس است.

اظهارات گروسی در تهران بعد از دیدار با اسالمی و گفت و گویی که با 
شبکه پرس تی وی داشته نشان می دهد که فضای مذاکرات گروسی 
با مقامات کشــورمان در تهران مثبت بوده ولــی در عین حال آژانس 
نتوانســته برخی نگرانی های ایــران را رفع کند. تهران به دلیل برخی 
مواضع سیاسی و غیر حقوقی گروسی دلخوری هایی از گروسی دارد اما 
اجازه نداده این موارد به همکاری مستمر ایران با آژانس لطمه بزند.آنچه 
در این بین قابل تامل است لحن سه کشور اروپایی در بیانیه ای است 
که روز گذشته منتشر شد. بیانیه ای که نشان می دهد این کشورها به 
دنبال بهره برداری سیاسی از گزارشهای مدیر کل آژانس هستند.لحن 
یکجانبه و طلبکارانه سه کشور اروپایی در حالی در این بیانیه مشهود 
است که بخشی از اتفاقات در صنعت هسته ای ایران نتیجه و ماحصل 
عدم اجرای تعهدات این کشورها در برجام بوده است در همین زمینه 
فرانســه، آلمان و انگلیس به عنوان سه کشــور طرف توافق هسته ای 
با ایران شامگاه چهارشنبه بیانیه مشترکی درباره ایران منتشر کردند. 
بیانیه ای که بعد از گزارش گروســی به شورای حکام منتشر شد و به 
خوبی حاکم بودن فضای سیاسی را بر آژانس نشان می دهد.سه کشور 
در بیانیه ای که دیروز منتشر شــد، ضمن تشکر از »رافائل گروسی« 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بابت گزارش جدیدترین گزارش 
خود درباره ایران اعالم کردند که غنی سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی اورانیوم 
توســط ایران توجیــه غیرنظامی ندارد و برای یک کشــور غیردارنده 
سالح های هسته ای امری بی سابقه محسوب می شود.تروئیکای اروپایی 
همچنین در این بیانیه اعالم کردنــد که اقدامات مربوط به تحقیق و 
توسعه ایران و استفاده گسترده  از سانتریفیوژهای پیشرفته باعث بهبود 
دائمی توانمندی های غنی سازی اش شده اند.سه کشور اروپایی در بیانیه 
خود مدعی شــدند که تداوم اقدامات تنش آفرین ایران، ارزش برجام 
به عنوان یک توافق منع اشــاعه ای را به صورت بازگشت ناپذیر کاهش 
می دهد.در این بیانیه همچنین ادعا شــده است ۹ ماه است که ایران 
تمامی اقدامات شفاف ســازی و راستی آزمایی مورد توافق ذیل برجام و 
پروتکل الحاقی را به حالت تعلیق درآورده است.ســه کشور اروپایی در 
بیانیه خود بدون توجه به اینکه تهران اقداماتش را صرفا در چهارچوب 
پادمان و نه برجام اجرا می کند مدعی شدند که ایران این توافق را به 
صورت کامل اجرا نکرده به شــدت نگران کننده است و آمادگی ایران 
برای رفتار بر اســاس حسن نیت را زیر سوال می برد.طی سالهای اخیر 
غرب تجارب زیادی از نحوه تعامل با تهران داشــته اســت. تهران در 
عین داشــتن رویکرد اصولی و اهتمام بر دفاع از منافع ملت همواره به 
تعهدات خود پایبند بوده و از سوی دیگر در مقابل هرگونه زیاده خواهی 
ایســتاده است. اکنون هم انتخاب با شورای حکام آژانس و کشورهایی 
است که به دنبال استفاده از این نهاد فنی و تخریب وجهه و جایگاه آن 
هستند. علیرغم اظهارات گروسی، اگر آژانس بتواند نگرانی های ایران 
را رفع کند، توافق فوری ایران با این نهاد در دسترس است.همانطور که 
در تهران اعالم شد فضای مذاکرات گروسی در تهران مثبت بوده ولی 
آژانس نتوانسته برخی نگرانی های ایران را رفع کند. هرگاه آژانس بتواند 
نگرانیهای مشروع ایران را رفع کند توافق بیش از هر زمان دیگری در 
دسترس است.سفر گروسی به تهران و نشست شورای حکام در استانه 
مذاکرات هشتم آذر معنا و مفهوم جدیدی یافته است. به نظر می رسد 
طرف غربی درصدد است با هجمه و فشار بر تهران به زعم خود با دست 
پر در مذاکرات حاضر شود با این حال واضح است این رویکرد نتیجه و 
دستاوردی در پی نخواهد داشت و اگر غرب در مذاکرات با حسن نیت 

وارد شود بهتر می تواند از مذاکرات نتیجه بگیرد.

نکـــاه

 ایرنــا- علی باقری کنی معاون سیاســی وزارت خارجــه ایران بار 
دیگر با تاکید بر مواضع کشــور برای ادامه مذاکرات وین هشدار داد 
که مذاکرات هســته ای در صورتی که تمام تحریم ها لغو نشــود؛ با 
شکســت روبرو خواهد شــد.باقری در گفت وگو با تارنمای روزنامه 
ایندیپندنت تاکید کرد که هر گونه پیشــرفت در مســیر مذاکرات 
باید با لغو همه تحریم های آمریکا همراه باشــد و تضمینی مبنی بر 
اینکه دولت آینده در واشــنگتن یک بار دیگــر مانند دونالد ترامپ 
رییس جمهوری سابق آمریکا از توافق خارج نشود، وجود ندارد.وی 
با انتقاد از عملکرد دولت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا بیان کرد 
که دولت فعلی در حال تکرار برخی از اشــتباهات سلف خود است 
و به سیاست شکست خورده فشــار حداکثری بر تهران که موجب 
سرگردانی سیاسی آمریکا شده، ادامه می دهد.معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه اظهار داشــت:لغو تمامی تحریم های مرتبط با برجام از 
جمله تحریم های اعمال شــده در چارچوب کارزار فشار حداکثری 
شرط الزم برای موفقیت در مذاکرات است.وی با اشاره به بد عهدی 
واشــنگتن در خروج از توافقی که پس از ســال ها مذاکره به دست 
آمــد، تصریح کرد:دریافت تضمین از طــرف دیگر برای عدم خروج 
از توافــق، عدم اعمال و اجــرای تحریم های جدید و همچنین عدم 
بازگرداندن تحریم های پیشین برای جلوگیری از این احتمال است 
که بی نظمی سیاسی در آمریکا تاثیر بر رفتار بین المللی این کشور 
داشته باشــد.  باقری کنی اظهار داشت:متاسفانه، سیاست شکست 
خورده تداوم فشار حداکثری که در دولت ترامپ آغاز شد، در دستور 
کار دولت بایدن باقی مانده است. وی بار دیگر تاکید کرد که بایدن 

باید تحریم ها را به منظور رها کردن خود از ســردرگمی سیاسی و 
تعقیب سیاست های غیر انسانی و شکست خورده دولت ترامپ لغو 
کند. باقری با اشاره به شکست دیگر آمریکا در یکی از سیاست های 
خارجی خود ادامه داد: فرار آمریکا از افغانستان نمونه دیگری از این 
بود که ایاالت متحده شریک قابل اعتمادی برای هیچکس نیست. ما 
در جریان گفت وگوی نزدیک، پایدار و ســخت با کشورهای منطقه 
هستیم.باقری همچنین در مورد بد عهدی تروئیکای اروپایی نیز بیان 
کرد:اروپایی ها باید با اجرای گام های عملی برای رفع تحریم ها، عدم 
پایبندی خود به برجام را جبران کنند. ما مواضع کشورهای دیگر را 
با توجه به منافع خود می ســنجیم و تماس و تعامل آنها با آمریکا 
برای ما موضوع بحث نیست. کشوری که بر سر میز مذاکره می نشیند 
باید بتواند سیاســت های مستقلی را دنبال کند و گرنه چرا باید پای 
میز مذاکره باشد؟معاون سیاسی وزارت امور خارجه در گفت وگو با 
نشریه انگلیســی ایندیپندنت در واکنش به بدهی سنگین لندن به 
تهران گفت:دولت انگلیس بایــد بدهی خود را کامل پرداخت کند، 
مشــکالت پرداخت این بدهی وضعیت کسب و کار دولت انگلیس 
اســت.درحالی که جمهوری اســالمی ایــران روی لغو تحریم های 
ظالمانه آمریکا به عنوان محــور اصلی مذاکرات تاکید دارد، به نظر 
می رســد که طرف های مقابل تالش می کنند تا فضای نشست را به 
انحراف کشانده و تحت شعاع ضرب االجل های ساختگی قرار دهند. 
این درحالیســت که دولت جدید آمریکا به رغم ادعای تمایل برای 
بازگشــت به برجام رفع تحریم های ظالمانه، تاکنون اقدام جدی در 

این زمینه انجام نداده است.

تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالت
تولید 22.5 میلیون تنی فوالد ایران در 10 ماه نخست 2021

69 درصد تولید فوالد منطقه 
در دست ایران

رمزارزهای غیرمجاز به اندازه سه کالنشهر 
کشور برق مصرف می کنند

سپتامبر کاهش یافته بود، در ماه اکتبر، با رسیدن به ۲.۲ میلیون تن بخش قابل توجهی از افت خود را 
جبران کرد و در 1۰ ماه نخســت سال ۲۰۲1 نیز به ۲۲.4 میلیون تن رسید.به گزارش خبرنگار اقتصاد 
بین الملل خبرگزاری فارس، انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد، تولید فوالد ایران 
در ماه اکتبر ۲۰۲1 )مهر 14۰۰( نســبت به مدت مشابه ســال ۲۰۲۰ با کاهش 15.3 درصدی به ۲.۲ 
میلیون تن رسیده است.تولید فوالد ایران در سپتامبر ۲۰۲1 )شهریور 14۰۰( برای نخستین بار در دوره 
شیوع کرونا منفی شده بود و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با کاهش 51.4 درصدی به 1.3 میلیون 

تن رسیده بود.

معاون سازمان اداری و استخدامی:

۴۰درصد از دستگاه ها حقوق های غیرمتعارف می پردازند

اوضاع شکننده کرونا و ضرورت هوشیاری 
مردم و مسئوالن

 با شتاب گسترده و تالش شبانه روزی دولت و کادر درمان در چند ماه اخیر، اوضاع واکسیناسیون درکشور 
رونــد قابل قبولی یافته و امیدها به مهار ویروس کرونا افزایش قابل مالحظه ای داشــته اســت.به گزارش 
ایرناپالس، اگر تا چند ماه پیش مهم ترین دغدغه مردم و مسئوالن تامین واکسن و تزریق گسترده آن بود، 
این روزها خبر می  رسد بخش قابل توجهی از مردم ُدز اول واکسن کرونا را تزریق کرده و روند تزربق دوز دوم 
و حتی سوم نیز همچنان رو به افزایش است.بر اساس جدیدترین گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، تا پایان وقت اداری سه شنبه دوم آذرماه، حدود 5۷ میلیون نفر ُدز اول و حدود 4۶ میلیون نفر نیز ُدز 
دوم واکسن را دریافت و نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر نیز ُدز سوم را تزربق کرده اند؛ به این ترتیب مجموع ُدزهای 
واکسن تزریق شده در کشور به بیش از 1۰3 میلیون رسیده است.ادامه این روند می  تواند امیدها به رسیدن 
به ایمنی جمعی را افزایش داده و با نزدیک شدن به زمان قبلی اعالم شده )دهه فجر 14۰۰( چشم  انداز قابل 
قبولی را ترسیم می کند؛ با این حال هنوز تا رسیدن به واکسیناسیون ۸۰ درصدی جمعیت هدف در کشور 
فاصله داریم و با درنظر داشتن احتمال شیوع سویه  های جدید ویروس و نیز  اخباری که از کشورهای دیگر 
می  رسد، لزوم احتیاط و هوشیاری را برجسته  تر می  کند.از اروپا خبر می  رسد برخی کشورهایی که مدت ها 
پیش به درصد قابل قبولی از تزریق واکسن رسیده بودند، در آستانه موج چهارم همه  گیری یا درگیر این موج 
هستند.دوهفته پس از هشدار سازمان جهانی درباره موج جدید کرونا در اروپا، اکنون برخی جوامع بار دیگر 
اجرای محدودیت  ها را آغاز کرده اند و بسیاری از خوش  بینی  های قبلی درباره مهار این ویروس، نقش برآب 
شده است. از جمله در آلمان اعالم شد که هفته گذشته 3۷ هزار و 1۲۰ مورد جدید ابتال به کووید-1۹  به 
ثبت رسیده و این کشور وارد موج چهارم شده است.این شرایط در کشورهای دیگری چون هلند، فرانسه، 
جمهوری چک، رومانی، بلغاترستان و اتریش نیز باعث افزایش نگرانی  ها شده و برخی دولت  ها اعالم کرده اند 
شــماری از محدودیت  های قبلی کرونایی دوباره اعمال خواهد شــد، حتی اگر همراه با برخی اعتراض های 
شهروندان باشد.در قاره  های دیگر از جمله آمریکا و آفریقا نیز خبر می  رسد موج ابتالها و مرگ  های جدید در 
روزهای آینده بیشتر خواهد شد و الزم است برخی محدودیت  های لغو شده دوباره بازگردند.در ایاالت متحده 
گزارش شده در یک هفته گذشته به طور متوسط ۹5 هزار مورد جدید ابتال به کرونا به ثبت رسیده است 
که در مقایسه با دو هفته پیش، افزایش 33 درصدی را نشان می  دهد.این درحالی است که برخی مقام های 
بهداشــتی نگران افزایش شیوع و ابتالهای جدید به  ویژه در تقارن با تعطیالت سال نوی پیش رو هستند و 
هشدارها را افزایش داده اند.در کشور ما خوشبختانه برخی پیش  بینی  ها درباره موج ششم )در آبان ماه( محقق 
نشد و دو ماه از فصل پاییز را با ثبات نسبی در موارد بستری، ابتال و مرگ پشت سر گذاشته  ایم؛ با این حال 
چند رویداد هم زمان موجب ادامه نگرانی  ها و احتمال بازگشــت همه  گیری در کشور شده است.چند هفته 
پس از لغو دورکاری در مراکز اداری و دولتی، به نظر می  رســد برخی افراد در محیط  های کاری نســبت به 
رعایت شیوه  نامه  ها حساسیت قبلی را نداشته و برخی احتیاط  های الزم از جمله استفاده از ماسک را سرسری 
گرفته اند.لغو تردد شــبانه نیز اگرچه اقدامی مثبت و الزم پس از چندین ماه بود، این نگرانی را ایجاد کرده 
که شاید خانواده  ها بار دیگر شب  نشینی  ها و دوره همی ها را از سر بگیرند و با این تصور اشتباه که کرونا تمام 
شده است، خود و دیگران را در معرض یک همه  گیری جدید قرار دهند.از طرفی بازگشایی حضوری مدارس 
که در دو ماه نخســت سال تحصیلی تنها در برخی مناطق روستایی و کم جمعیت رخ داده بود، از ابتدای 
آذر ماه وارد فاز دوم شــده است و دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم باید چند روز در هفته را حضوری 
در کالس درس شرکت کنند.به نظر می  رسد اخبار منتشر شده در دو سه روز اخیر از برخی استان .ها، قابل 
تعمیم به کل کشور بوده و تصمیم به بازگشایی حضوری مدارس را با چالش مواجه کند؛ به عنوان مثال از 
لرستان خبر می  رسد در یک مدرسه دوره دوم متوسطه، 15 درصد دانش آموزان بعد از شرکت در کالس  ها، 
»کرونا مثبت« شده اند. مریم کوشکی در شورای آموزش وپرورش لرستان گفته ۷4 درصد مدارس این استان 
شرایط بازگشایی در شرایط کرونایی را ندارند و  هزار و 4۶۷ معلم در لرستان هنوز واکسن کرونا را تزریق 
نکرده اند.این آمار نزدیک به رقمی اســت که ۲۹ آبان ماه از سوی مرکز مدیریت و فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت منتشر شده و براساس آن ۷۶ درصد معلمان مدارس دولتی ُدز اول و ۶۹ درصد ُدز دوم واکسن، ۷1 
درصد معلمان مدارس غیردولتی ُدز اول و ۶5 درصد آنها ُدز دوم واکسن، ۸۰ درصد معلمان حق التدریسی و 
سرباز معلم ُدز اول واکسن و ۶۹ درصد ُدز دوم واکسن را تزریق کرده اند.همچنین به طور میانگین تنها 5۹ 
درصد دانش آموزان متوسطه دوم 3۹ درصد ُدز دوم واکسن را تزریق کرده اند؛ رقم تزریق هر دو ُدز واکسن 
دانش آموزان به تفکیک هر پایه نشان می دهد که تقریبا نیمی از آنها هنوز به طور کامل واکسینه نشده اند که 
معنایی جز خطرپذیری آنها و خانواده های شان ندارد.این موضوع را اگر در کنار عدم تزریق واکسن به کودکان 
و دانش آموزان 5 تا 1۲ سال بگذاریم، خطر انتقال ویروس به جمعیتی باالتر را بیشتر آشکار می  کند؛ به ویژه 
که کارشناسان گفته اند افراد واکسینه شده ممکن است با وجود عدم ابتال، ناقل ویروس باشند.موضوع مهم 
دیگر، هشــداری اســت که درباره کاهش تمایل مردم به واکسیناسیون داده شده است؛ از مراکز شهری و 
روستایی تزریق واکسن کرونا خبر می  رسد، با وجود اینکه هنوز حدود 35 درصد مردم واکسن نزده  اند، تعداد 
مراجعه ها به این مراکز به شدت کاهش یافته و به ظاهر برخی از شهروندان به گمان اینکه خطر کرونا رفع 

شده است، تزریق واکسن را به تاخیر می اندازند.

باقری در گفتگو با »ایندیپندنت«:

موفقیت مذاکرات وین مستلزم لغو همه تحریم هاست
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آلودگی هوا خطر درجه اول تهران
افزایش تا ۳۵ درصدی ماموریت های اورژانس در پی آلودگی هوا

سرپرست مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه در پی آلودگی هوا، عملیات اورژانس به ویژه در مناطق مرکزی شهر افزایش یافته است، گفت:  باید آلودگی 
هوا را مثل سیل و زلزله در کنار خطرات درجه اول استان تهران و شهرستان تهران محسوب کنیم. دکتر یحیی صالح طبری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت آلودگی هوای تهران، افزایش آمار مراجعه به اورژانس و اقداماتی که اورژانس در این راستا انجام داده است اظهار کرد: یکی از بزرگترین معضالت 
شهرستان تهران آلودگی هوا است. آلودگی هوا یکی از سخت ترین و جدی ترین معضالت تهران است که برای رفع آن باید حتما دستگاه ها با تمام توان 
عملیاتی و نه گفتمانی پای کار بیایند؛ چرا که با گفتمان کار حل نمی شود. وی ادامه داد: زمانی که عملیاتی سر کار بیاییم همه به منفعتی که از کار تیمی 
حاصل می شود خواهند رسید. در تهران به محض اعالم وضعیت اضطرار و قرمز در تمام میدان های مهم شهر اتوبوس آمبوالنس، آمبوالنس و موتورالنس 
مستقر می کنیم که خدمات ارائه کنند چرا که در آن صورت بیماران قلبی و تنفسی و با سابقه قبلی و افرادی که سیستم ایمنی آن ها مشکلی دارند، در 
معرض خطر هستند و ممکن است نیاز به خدمات فوری ما داشته باشند. سرپرست مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه جمعیت ثابت تهران هشت و نیم 
تا ۹ میلیون است نفر اما روزانه تا 11 و نیم میلیون نفر هم در تهران حضور دارند، اظهار کرد: به محض افزایش آلودگی هوا ناخودآگاه تلفن های اورژانس 
بیش از پیش زنگ می خورد. در این چند روز گذشــته نیز تعداد تماس ها افزایش پیدا کرده و ماموریت ها نیز بیشــتر شده است. با تمام توان و کدهای 
عملیاتی در خدمت مردم هستیم. سرپرست مرکز اورژانس تهران افزود: در شرایط آلودگی هوا ممکن است حدود 15 تا 35 درصد عملیات اورژانس افزایش 
پیدا کند که این امر بسته به شرایط و میزان امدادخواهی است. آلودگی هوا با کرونا عجین شده و ماموریت ها افزایش پیدا کرده است. روزانه تا ۲1 هزار 
تماس تلفنی را جواب می دهیم.صالح طبری گفت: در پی آلودگی هوا، عملیات در مناطق مرکزی شهر از جمله مناطق 1۰، 11، 1۲، ۶، ۷ ، 13، 14 و1۶ 
افزایش پیدا کرده است.صالح طبری گفت:  بیشتر افرادی که در پی آلودگی هوا به اورژانس مراجعه می کنند بیماران قلبی و تنفسی هستند. تعداد مرگ 
بر اثر آلودگی هوا را پزشکی قانونی باید اعالم کند اما قطعا در این شرایط مرگ هم افزایش پیدا می کند چرا که ماموریت های ما نیز افزایش پیدا کرده 
و افراد دارای بیماری های زمینه ای و نقص ایمنی حتما در معرض شدید آلودگی هوا هستند و در برخی از موارد منجر به مرگ هم می شود. سرپرست 
مرکز اورژانس تهران گفت: معضل آلودگی هوا از صفر تا صد شــروع می شــود. صفر آن ما، به عنوان شهروندان هستیم که باید وظیفه شهروندی خود را 
برای کاهش آلودگی هوا انجام دهیم و از سوی دیگر شهرداری باید وسیله حمل و نقل عمومی به روز و منظم را برای شهروندان ایجاد کند تا مردم بتوانند 
بدون دغدغه سر کار بروند. همچنین شرکت های خودروسازی باید خودروهای با کیفیت بسازند. واحدهای تولیدی نیز که آلوده کننده هوا هستند باید 
فیلترهای خاص خود را داشته باشند. وی ادامه داد: پس یک فردی که در این شهر زندگی می کند تا فردی که باالترین مرجع تصمیم گیری در شهرستان 
تهران اســت هر کدام به اندازه ســهم خود در این آلودگی ســهم دارند. وی گفت: باید آلودگی هوا را مثل سیل و زلزله در کنار خطرات درجه اول استان 

تهران و شهرستان تهران محسوب کنیم. 



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 6 آذر 1400  21 ربیع الثانی 1443  27 نوامبر 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4781 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

در نشست شورای حکام تاکید شد؛گزیده خبر

نماینده ایران: اعضای برجام حسن نیت خود را با رفع تحریم ها ثابت کنند
 نماینده ایران در نشســت شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که دور 
بعدی مذاکرات وین فرصت منحصر به فردی را برای ســایر شرکت کنندگان برجام و 
آمریکا فراهم می کند تا نیت واقعی خود را برای بازگشــت به اجرای کامل تعهداتشان 
از طریق حذف تمامی تحریم های غیر انسانی، به شیوه ای موثر ثابت کنند.به گزارش 
ایرنا، محمد رضا غائبی سرپرســت نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ها 
بین المللی مســتقر در وین گفت: در نشست های قبلی شورای حکام، هیئت ایرانی به 
تفصیل علل و دالیل وضعیتی که اکنون در رابطه با برجام با آن مواجه هستیم را توضیح 
داده اســت. ما معتقدیم که این از نظر روش شــناختی، نادرست و از نظر منطقی، بی 
تدبیرانه است که زمانی که کماکان همان دالیل و علل وجود دارد، انتظار نتیجه یا اثر 
متفاوتی داشته باشیم.وی افزود: خروج مجرمانه آمریکا از برجام، همراه با اتخاذ سیاست 
رسوای »فشار حداکثری« و اعمال مجدد تحریم ها به منظور تأثیر مستقیم و نامطلوب 
بر عادی ســازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران، در حالی که جمهوری اسالمی ایران 
به طور کامل به آن تعهدات پایبند بوده است، هم عدم اجرای اساسی تمامی تعهدات 
ایاالت متحده ذیل برجام و هم نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
اســت. لغو معتبر و مؤثر تحریم ها، مبنای اساسی رضایت ایران به التزام به مفاد توافق 
است و نقض های آمریکا، آن بخش های توافق را باطل و عماًل بیهوده کرده است.غائبی 
با بیان اینکه »جمهوری اسالمی ایران ضمن عدم انتفاع از انتظارات مشروع خود ذیل 
برجام، در ابتدا سیاستی مســئوالنه و محتاطانه مبنی بر تعامل با سایر اعضای برجام 
برای رفع نقض های آمریکا در پیش گرفت و تا بیش از یکسال به تعهدات خود پایبند 
بود«، افزود این واقعیتی اســت که افراد تمایل دارند آن را فراموش کنند.وی ادامه داد: 
متعاقباً، شکســت E۳ و اتحادیه اروپا در اجرای تعهدات خود، که ظاهرا به دلیل فشار 
ایاالت متحده بود، در جبران موثر ضررهای وارد شده بواسطه تداوم عدم پایبندی ایاالت 
متحده آمریکا، چاره ای جز توسل به تنها راه حل موجود برای ایران باقی نگذاشت؛ که 
عبــارت بود از خودداری از اجرای تعهدات متقابل که به صراحت در بندهای ۲۶ و ۳۶ 
برجام و به عنوان یک قاعده کلی حقوقی ذکر شده است.نماینده کشورمان گفت: اکنون 
بیش از ســه ســال از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام می گذرد؛ در دسامبر ۲۰۲۰، 
مجلس جمهوری اسالمی ایران قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف شد 

اجرای کلیه فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی فراتر از موافقتنامه جامع پادمان ایران 
)CSA(، از جملــه اجرای موقت پروتکل الحاقی )AP( را متوقف کند. پس از آن الزامات 
پیش بینی شده در قانون نسبت به طرف های دیگر برجام در بازه زمانی مناسب محقق 
نشد و در نتیجه دولت ایران موظف به اجرای قانون و اقدامات جبرانی پیش بینی شده 
در آن شد.وی عنوان کرد: با تأسف و بهت به اظهارات برخی از شرکت کنندگان برجام 
و کشورهای اروپایی توجه نمودم. مایه تاسف است که کشورهای اروپایی کماکان نمی 
خواهند به طور آشکار خروج غیرقانونی یکجانبه آمریکا و اعمال مجدد تحریم های این 
کشور را که تنها عامل همه این مشکالت است، محکوم کنند و از آمریکا بخواهند که 
اجرای تعهدات خود را از ســر بگیرد و تحریم های اعمال شده خود علیه ملت ایران را 
لغو کند؛ با این حال، متکبرانه از ایران می خواهند به تعهدات خود در برجام عمل کند.

غائبی بیان داشت: مایلم مجدداً بر این نکته تأکید کنم که تا زمانی که تحریم ها علیه 
ایران برداشته نشود، انتظار خویشتن داری بیشتر از ایران منطقی نیست. فعالیت های 
هســته ای ما، از جمله غنی سازی در ســطوح مختلف و تولید سوخت اورانیوم بر پایه 
فلــزی، کاماًل صلح آمیز، مطابق با حقوق ما تحت معاهده عدم اشــاعه، و تحت نظارت 
و راســتی آزمایی پادمان  آژانس است.وی به این کشورها توصیه کرد که قربانی کردن 
دیگران را کنار بگذارند و شروع به اصالح قصور خود در اجرای تعهداتشان کنند. ایران 
در ســه سال گذشته سهم خود از تدبیر و سازنده بودن را به طور کامل ادا کرده است.

این دیپلمات کشورمان بیان داشــت: جمهوری اسالمی ایران به طور جدی و معنادار 
در مذاکرات با اعضای برجام برای رسیدگی به موضوعات ناشی از خروج آمریکا تعامل 
کرده است. در این چارچوب، همانطور که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان 
نیز اعالم کرده اند، سیاست خارجی دولت جدید مبتنی بر عمل گرایی و تعامل سازنده 
اســت. به همین دلیل، ایران معتقد است که مذاکرات باید نتیجه محور باشد. لذا مهم 
است نتیجه این تالش ها متضمن این باشد که همه تحریم ها به شیوه ای موثر و قابل 
راســتی آزمایی لغو می شوند.وی افزود: ایاالت متحده باید دریابد که نیاز به رسیدگی 
به نگرانی های ناشــی از تخلفات قبلی خود دارد، که کمترین آن این است که عملکرد 
آینده آنها در قبال تعهداتشان قابل اتکا نیست.غائبی یادآور شد: در حالی که دولت سابق 
آمریکا به طور غیرقانونی اصل تثبیت شده حقوق بین الملل، یعنی اصل حفظ قراردادها 

)Pacta Sunt Servanda( را در قربانگاه خودبرتر بینی قربانی کرد، دولت جدید این کشور 
هنوز این رفتار غیرمســئوالنه را به منظور کاهش پیامدهای مخرب خود اصالح نکرده 
اســت.وی عنوان کرد که هنوز مشاهده نشده اســت که آیا دولت کنونی آمریکا آماده 
ترک اعتیاد ایاالت متحده برای اســتفاده از اقدامات قهری یکجانبه، احترام به قوانین 
بین المللی، اجرای کامل و موثر تعهدات لغو تحریم ها و اتخاذ کلیه تصمیمات الزم در 
این خصوص است. بسیار مهم است که ایاالت متحده از نقض تعهدات خود ذیل برجام 
و قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل بدون تاخیر بیشتر و هیچ پیش شرطی 
دســت بردارد.»ناگفته نماند که تعهدات ایران ذیل این توافق فراتر از تعهدات پادمانی 
آن اســت و بنابراین، اجرای اقدامات جبرانی توسط جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
حقوق مندرج در این توافق، مانعی بر این تعهدات وارد نمی کند. در این راستا، گزارش 
مدیرکل مبنی بر اینکه راستی آزمایی و فعالیت های نظارتی آژانس به طور جدی تضعیف 
شده است، باید در چارچوب مناسب آن که مربوط به تعهدات فراتر از موافقتنامه جامع 
پادمان است، دیده شود.«سرپرست نمایندگی کشورمان در وین گفت: با توجه به تداوم 
تعامل سازنده بین ایران و آژانس، آژانس توانست تمامی تجهیزات خود را سرویس کند 
و تنها دلیلی که تجهیزات آژانس در یکی از کارگاه های ســازمان انرژی اتمی حضور 
ندارند، این واقعیت است که کارگاه مذکور مورد حمله تروریستی قرار گرفت که در آن، 
از جمله، تجهیزات آژانس تخریب و آســیب دید. ما معتقدیم که این واقعیت محض، 
یعنی وقوع اقدامات خرابکارانه و حمالت تروریســتی علیه تأسیســات هسته ای صلح 
آمیز کشــورهای عضو، نیاز مبرم به محکومیت محکم و قاطع از سوی آژانس و جامعه 
بین المللی دارد.وی افزود: با این وجود، می خواهم به اطالع شــورای حکام برسانم که 
رایزنی ها و تعامالت بین ایران و آژانس از جمله از طریق ســفر مدیرکل در ۲۲ نوامبر 
۲۰۲۱ بــه تهران و دیدار با وزیر امور خارجه و معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
انرژی اتمی ادامه داشته است.غائبی در پایان گفت: ما معتقدیم که از سرگیری مذاکرات 
برجام که قرار است در ۲۹ نوامبر در وین برگزار  شود، فرصت منحصر به فردی را برای 
سایر شرکت کنندگان برجام و ایاالت متحده فراهم می کند تا نیت واقعی خود را برای 
بازگشــت به اجرای کامل تعهداتشان از طریق حذف تمامی تحریم های غیر انسانی و 

غیر قانونی، به شیوه ای موثر ثابت کنند.

حسینی :
رییسجمهورخستگیناپذیرکارمیکند

معاون پارلمانــی رئیس جمهور گفت: رییس جمهور خســتگی ناپذیر کار 
می کند و در دولت دیگر پنجشنبه و جمعه معنا ندارد و روز تعطیل نداریم.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی  در نشست » برون رفت از مشکالت 
با روحیه بسیجی« که به همت بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان و همکاری 
بسیج اساتید دانشگاه پیام نور و کانون دانشگاهیان به صورت مجازی برگزار 
شد با اشاره به اهمیت داشتن تقوا در عالم سیاست گفت: سیاست ما آنگونه 

است که امام)ره( و شهید مدرس می گفت، سیاستی که عین دیانت باشد.
وی با بیان اینکه بسیجی بن بست شکن است، تاکید کرد: ما هر جا از ارزش 
ها و انجام وظایف فاصله گرفتیم کشور با مشکل مواجه شد. در همین ۸ سال 
گذشته چون یک رخوت در کشور حاکم بود و آن روحیه جهادی، بسیجی 
و آن تحرک و پویایی نبود کشــور با مشکالتی مواجه شد.عضو هیات علمی 
دانشگاه تهران با اشاره به روحیه جهادی رئیس جمهور اظهار داشت: آقای 
رئیسی خستگی ناپذیر دارد کار می کند و در دولت دیگر پنجشنبه و جمعه 
معنا ندارد و روز تعطیل نداریم و مسئوالن شبانه روز در حال تالش هستند.

وی با بیان اینکه راه برون رفت از مشــکالت و چالش های پیش رو داشتن 
روحیه بســیجی و مدیریت جهادی است، افزود: بسیجی متواضع و ایثارگر 
اســت و منافع نظــام را بر منافع فردی ترجیح می دهد ولی متاســفانه ما 
مدیرانی داشتیم که تا در منصبی قرار گرفتند دنبال منافع شخصی خودشان 
بودند.حســینی ادامه داد: مدیرانی که به دنبال منافع شــخصی خود بودند 
گرفتاری ها و مشــکالتی برای کشور درست کردند و باعث شدند مردم بی 
اعتماد شوند.معاون رئیس جمهور گفت: درباره همین پرونده کرسنت شما 
می بینید چقدر خیانت شــده و چقدر خسارت به کشور وارد شده که اینها 
باید به موقع مورد بررسی قرار گیرد و کسانی که این گونه حاضر شدند برای 
منافع شخصی خودشان منافع عمومی را زیر پا بگذارند محاکمه و مجازات 
شوند.حسینی تاکید کرد: وزرای دولت سیزدهم از روزی که از مجلس رای 
اعتماد گرفتند مشغول کار شده و منتظر تودیع و معارفه نشدند و مسئوالن 
دولت در این مدتی که گذشــت هم نهایت تالش و کوشش را داشته اند و 

هم اکنون دولت و همه دستگاه ها دارند گزارش کارشان را ارائه می کنند.
وی افزود: در خیلی از اســتانها هنوز مدیران دولت قبل مشــغول هستند و 
انشاهلل تالش می شود زودتر مسئوالن استانی هم براساس شایسته ساالری 
مشخص شوند.حســینی ادامه داد: هنوز قصه پر غصه حقوق های نجومی 
وجود دارد و یک عده که به نحوی وابســته به دولت هســتند حقوق های 
نامتعارف دریافت می کنند کــه همانطور که رئیس جمهور هم گفت باید 
جلوی اینها را گرفت و دولت دارد برای اینها برنامه ریزی می کند.    حسینی 
در پاســخ به سوالی درباره معرفی یوســف نوری به عنوان وزیر پیشنهادی 
وزیر آمــوزش پرورش گفت: آقای دکتر  نوری از خانواده معلمان و آموزش 
و پرورش اســت و در همه حوزه های تعلیم و تربیت از مدرســه تا دانشگاه 
حضور داشته است، بحث های برنامه و بودجه را خوب می داند، به فناوری 
آشــنا اســت، برای همین با توجه به گســتردگی مباحث حوزه آموزش و 
پرورش، وزیر این وزارتخانه باید بخوبی با این مســائل آشــنا باشد که آقای 
نوری اینچنین است.حسینی ادامه داد: امیدواریم آقای دکتر نوری با توجه به 
سوابق خوبی که دارند بتواند اعتماد مجلس را جلب کند و سریع تر مسائل 

آموزش و پرورش را پیگیری نماید.

معاون سیاسی وزارت خارجه در دیدار با وزیر خارجه کویت
ایرانبرایتوسعهروابطهمهجانبهبا
کویتوکشورهایمنطقهبرنامهدارد

تهران- ایرنا- معاون سیاسی وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز پنجشنبه 
با شــیخ احمدناصر المحمد الصباح وزیر خارجه کویت دیدار و بر توســعه 
روابط همه جانبه با همســایگان و به ویژه کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
و کویت تاکید کرد.به گزارش ایرنا از ســفارت ایران در کویت در این دیدار 
که با حضور قائم مقام و معاونان وزارت امور خارجه کویت و کاردار ســفارت 
کشورمان در این کشور روز پنجشنبه )۴ آذر( برگزار شد، وزیر خارجه کویت 
ضمن ابالغ پیام سالم و تحیت امیر و مقامات عالی رتبه کویت به مقام معظم 
رهبری و ریاســت جمهوری اسالمی بر اهمیت گسترش روابط دوجانبه در 
همــه زمینه ها تاکید کرد. وی همچنین در این دیدار از مواضع دوســتانه 

جمهوری اسالمی نسبت به کویت و دیگر کشورهای منطقه قدردانی کرد.
 شیخ احمد الصباح در این دیدار پیوندهای تاریخی و ناگسستنی دو کشور 
را مهم و ریشه دار توصیف و ابراز امیدواری کرد تعامل میان دو کشور بیش 
از پیش ارتقا یابد. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان هم 
در این دیدار گفت: دولت جمهوری اســالمی ایران توســعه و تقویت روابط 
با همســایگان به ویژه کشورهای حاشــیه خلیج فارس را به عنوان اولویت 
اساسی در دوره جدید تعیین کرده است. وی خاطرنشان کرد: ما برای توسعه 
روابط همه جانبه با کویت و سایر کشورهای منطقه برنامه داریم و امیدواریم 
پتانســیلها و ظرفیت های موجود به ویژه کمیسیون مشترک برای تقویت 

تعامل میان دو کشور هرچه سریعتر فعال شود.

امیرعبداللهیان درگفت وگوی تلفنی با وزیرخارجه ترکمنستان؛
اجالسسراناکو،فرصتمغتنمیبرای

همکاریسطحباالیایران
وترکمنستاناست

تهران – ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان درتبادل نظر تلفنی با وزیر خارجه 
جمهوری ترکمنســتان با اشاره به حضور آیت اهلل رئیسی در اجالس سران 
اکو، این رویداد را فرصت مغتنمی برای گفت و گو درباره مسائل مورد عالقه 
و ســطح باالی دو کشور دانســت.به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل اطالع 
رسانی و ســخنگویی وزارت امور خارجه، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشورمان عصر امروز با رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
ترکمنســتان  در یک گفت و گوی تلفنی درباره روابط دو جانبه و برگزاری 
نشســت سران اکو در عشــق آباد به تبادل نظر پرداخت.امیر عبداللهیان با 
ابالغ سالم رییس جمهوری کشورمان به رییس جمهوری ترکمنستان، برای 
همکاری به برگزاری موفق این اجالس اعالم آمادگی کرد.وزیر امور خارجه 
ترکمنســتان نیز در این تماس با اشاره به برگزاری همایش اقتصادی فوق 
با حضور مقام های ارشــد اقتصادی کشورهای عضو اکو از جمله اتاق های 
بازرگانی و فعاالن اقتصادی و جلسات اقتصادی در وزارت خارجه ترکمنستان 
و نشست وزرای خارجه در روز شنبه، از حضور فعال جمهوری اسالمی ایران 
در نشست های یاد شده و نشست اصلی )سران(  تقدیر و تشکر کرد و ابراز 
امیدواری کرد این نشست ها بیش از پیش در جهت توسعه و گسترش روابط 

و همکاری بین کشورهای منطقه ثمر بخش باشد.

خطیب زاده:
آمریکاوتروییکایاروپاییبیانیههایمتقلبانه

صادرمیکنند
تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در پیام توییتری نوشت: در آستانه گفت وگوهای 
وین، آمریکا و تروییکای اروپایی بیانیه های متقلبانه صادر می کنند.»ســعید خطیب زاده « در این 
پیــام توییتری افزود: آمریکا و تروییکای اروپایی بر تحریم ها می افزایند، روایت های تحریف  شــده 

سرهم می کنند و در برابر تهدیدات اسراییل سکوت می کنند.
وی در این پیام تاکید کرد: اما ایران - تیم مذاکره کننده جدی و سطح باال تشکیل می دهد، خواستار 
توافق خوب فوری و اجرای کامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ می شــود و رایزنی های منطقه ای انجام 
می دهد.ســخنگوی وزارت امورخارجه  ایران در این پیام توییتری یادآورشــد: در مقایسه رویکرد 
و اقدامات آمریکا/ تروئیکای اروپا و جمهوری اســالمی ایران، کافی اســت اولویت های دو طرف را 

مقایسه کنید.

نامهقدردانیرئیسسازمانبسیجمستضعفین
ازفرماندهیمعظمکلقوا

رئیس بسیج مستضعفان در نامه ای از الطاف و تدابیر فرمانده معظم کل قوا به بسیجیان قدردانی 
و بر عزم راســخ آنان در خدمت رســانی پرشور و مستحکم تر به نظام اسالمی و ملت ایران تاکید 
کرد.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم، سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین طی پیامی به رهبر انقالب تاکید کرد که جوانان بسیجی، انقالبی وایثارگر ضمن 
حضور درهمه میدان ها نقش آفرینی موثر درجهت خدمت به نظام مقدس اســالمی و مردم عزیز 
ایران قوی، پرشــورتر و مستحکم تر از گذشته وبا ایمان قوی، توکل، اخالص و برنامه ریزی دقیق 

تالش خواهند نمود.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 محضر فرمانده معظم کل قوا امام المسلمین حضرت آیت اهلل  العظمی امام خامنه ای عزیز

سالم علیکم؛
اماما صمیمیانه ترین سالم ودرود تمامی بسیجیان کشور عزیزمان نثارتان باد.

   فرزندان بســیجیتان در هفته مبارک بسیج همچون سال های گذشته شوق دیدار خورشید پر 
فروغ وجان فزای والیت را درسینه هایشان محبوس داشته ولی برای متنعم شدن والتذاذ از انفاس 
قدسیتان لحظه شــماری می نمودند لیکن وضعیت کنونی کشور وشیوع ویروس کرونا مانع بهره 
مندی از این دیدار شور انگیز ووصف ناشدنی گردید.   پیام نورانی وامید بخش حضرتعالی در هفته 
شجره طیبه ومبارک بسیج دیگر بار افق نو و تازه ای را درپیش روی فرزندان بسیجی تان گشود. 
جوانان بســیجی، انقالبی وایثارگر شما ضمن حضور درهمه میدان ها نقش آفرینی موثر درجهت 
خدمت به نظام مقدس اسالمی و مردم عزیز ایران قوی، پرشورتر و مستحکم تر از گذشته وبا ایمان 
قوی، توکل، اخالص و برنامه ریزی دقیق تالش خواهند نمود با تحقق هدف بلند ومتعالی گام دوم 
انقالب )) تحقق دولت اسالمی، جامعه پردازی، تمدن نوین اسالمی(( در همه عرصه های عمومی 
ملت ایران فعال واثرگذار شوند و به حول قوه الهی پیش قراوالن زمینه سازی ظهور خورشید عظمی 
والیت وامامت باشــند.   بســیج ارزنده ترین یادگار بزرگ و درخشان امام  راحل و عظیم الشان ، 
شــکرگزار وجود نعمت خدادادی والیت امر مسلمین بوده وازعنایت حضرتعالی وارسال پیام روح 
بخش و جان افزای تان سپاســگذاری و قدردانی نموده وسالمتی وجودتان را تا ظهور دولت یار از 

محضر حضرت ربوبیت خواستارند.

عمویی:
خسارتعدماجرایبرجامبایدجبرانشود

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: موضوع اخذ خسارت ناشی از عدم 
اجرای برجام باید در مذاکرات آینده به عنوان مطالبه و حق ایران پیگیری شود.ابوالفضل عمویی در 
گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منافع ما باید در مذاکرات هسته ای تأمین شود، اظهار کرد: اخذ 
تضمین از کشورهای غربی و آمریکا از خواسته های اساسی جمهوری اسالمی ایران است، چرا که 
آمریکا بدون هیچ گونه توجیه حقوقی و منطقی، توافق برجام را زیر پا گذاشت و این در حالی است 
که آن توافق از پشتوانه قطعنامه ۲۲۳۱ برخوردار بود.وی بیان کرد: اگر جمهوری اسالمی ایران به 
اجرای کامل تعهدات خود در برجام بازگردد، چه ضمانتی وجود دارد که مجدداً این رفتار غیرقانونی 
آمریکایی ها تکرار نشــود؟وی با تاکید بر ضرورت جبران خسارت ناشی از خروج آمریکا از برجام، 
گفت: خساراتی که آمریکایی ها با خروج از برجام به ما وارد کردند، بسیار زیاد است چرا که آنان نه 
تنها خودشان از برجام خارج شدند، بلکه مانع اجرای این توافق از سوی کشورهای غربی عضو برجام 
هم شدند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی متذکر شد: هدف 
از توافق برجام برای ایران این بود که ما بتوانیم تجارت خود را عادی کنیم و منافع اقتصادی برای 
کشورمان به دست آید اما طرف آمریکایی اعالم کرد نه تنها خودش به این توافق پایبند نیست، بلکه 
مانع اجرای آن هم می شود و این موضوع را در عمل هم مشاهده کردیم. ما موضوع اخذ خسارت را 

هم در مذاکرات آینده باید به عنوان یک مطالبه و حق ایران حتماً دنبال کنیم.

معــاون اول رییــس جمهوری در بیســتمین 
نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری 
راهبردی  شانگهای ضمن تشریح سیاست های 
ایران در جهت توسعه همکاری های منطقه ای، 
گفت: سازمان همکاری شــانگهای یک الگوی 
موفــق همــکاری راهبردی منطقه ای اســت.

به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، محمد مخبر 
عصر پنجشــنبه در ســخنانی در بیســتمین 
نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری 
شــانگهای که از طریق ویدیــو کنفرانس انجام 
شد، با بیان اینکه ســازمان همکاری شانگهای 
یک الگوی موفــق از همکاری راهبردی منطقه 
ای و در راســتای ترویــج فرهنــگ چندجانبه 
گرایی بین المللی اســت، تصریح کرد: سازمان 
همکاری شــانگهای با برخورداری از ظرفیت ها 
و فرصت های وســیع همکاری های چندجانبه 
می توانند از طریق همکاری و هم اندیشــی با 
یکدیگر، نویدبخش آینده ای روشــن برای ملت 
های منطقه باشــند.   وی که سخنان خود را با 
قدردانی از عسگر مامین، نخست وزیر قزاقستان 
آغاز کرد، ادامه داد: خرسندم که فرصتی فراهم 
شد تا در اجالس مجازی نخست وزیران محترم 
ســازمان همکاری شانگهای مشــارکت کنم. 
همچنین مایلم از حمایت اعضای این ســازمان 
بابت پذیرش درخواست عضویت کامل جمهوری 
اســالمی ایران در این ســازمان، کمال تشکر 
و قدردانی را از ســوی دولــت و ملت ایران ابراز 
کنم.معاون اول رییــس جمهور در ادامه گفت: 
سازمان همکاری شانگهای هم اکنون به عنوان 
یک الگوی موفــق از همکاری راهبردی منطقه 
ای و در راستای ترویج فرهنگ چندجانبه گرایی 
بین المللی مطرح اســت، بر این اساس آمادگی 
داریم تا فرآیند عضویت کامل در این ســازمان 
را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهیم.مخبر 
تاکید کرد: بدون تردید، ادامه حمایت کشورهای 
عضو موجب تســهیل فرآیند عضویت کامل و 
فعالیت همه جانبه ایران در ســازمان همکاری 
شــانگهای خواهد شــد.  وی خاطرنشان کرد: 
اکنون اعضای ســازمان همکاری شــانگهای با 
برخورداری از ظرفیت ها و فرصت های وســیع 
همکاری های چندجانبه مــی توانند از طریق 
همکاری و هم اندیشــی با یکدیگر، نویدبخش 
آینده ای روشــن برای ملت های منطقه باشند. 
ضمــن اینکه این قابلیت ها، ســازمان و اعضای 
آن را در برابــر چالش های سیاســی، امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی مقاوم می کند. معاون اول 
رییس جمهور گفت: جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان عضوی مسئولیت پذیر در منطقه و جامعه 
جهانــی، ظرفیت ها و توانمندی های بســیاری 
از جملــه برخورداری از امنیــت و ثبات پایدار، 
منابع غنی انرژی، مزیت پیوســتگی جغرافیایی 
و همبستگی ملی، پیوندهای گسترده تاریخی و 
فرهنگی با کشورهای عضو و ناظر سازمان و نیز 
زمینه های فرهنگی غنی که مانع رشد تفکرات 
افراط گرا در منطقه است را دارد. ظرفیت های 
بزرگ اقتصادی و مزایای نســبی در هر یک از 

کشورهای عضو سازمان توجه جامعه جهانی را 
به خود جلب کرده و فرصت های کم نظیری را 
برای پیوندهای راهبردی و تعامل بیشــتر میان 
اعضاء ایجاد می کنــد.وی ادامه داد:  در همین 
راستا مزیت های حمل و نقلی و جغرافیایی به 
واســطه همجواری با دو حوضه آبی دریای خزر 
و خلیج فارس و امکان بهره گیری کشــورهای 
عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای از قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران برای انتقال کاال و انرژی 
به بازارهای جهانی، یکی از زمینه های سودمند 
در همکاری های راهبردی بین ایران با سازمان 
است. معاون اول رییس جمهور گفت: جمهوری 
اســالمی ایران بر اساس سیاســت اعالم شده 
توسط آیت اهلل رئیسی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر تقویت و ارتقای روابط و همکاری 
با دولت های منطقــه خصوصا در جهت تقویت 
و تسهیل خطوط مواصالتی و ترانزیتی با هدف 
ارتقای پیوندها میان چین، جنوب و جنوب شرق 
آسیا با افغانستان، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه، 
اولویت خاصی قایل است.وی افزود: ایجاد خطی 
امن، پایدار و قابل اتکا در مسیر شمال – جنوب 
و با اســتفاده از زیرســاخت های فعال در بنادر 
جنوبــی، بویژه بندر اقیانوســی چابهــار، جزء 
سیاســت های راهبردی ایران در جهت توسعه 
همکاری های منطقه ای و نیز گسترش تبادالت 
تجاری پویا با کشــورهای پیرامونی است. مخبر 
ادامه داد: برنامه ریزی برای تســهیل ســرمایه 
گذاری و گســترش همکاری های مشــترک و 
متقابل اقتصادی که به توســعه بادوام و امنیت 
پایــدار منطقه می انجامد؛ بدون در نظر گرفتن 
زمینه هــای امنیتی و توجه به آرامش ملت ها، 
میســر نخواهد بود. معــاون اول رییس جمهور 
اضافه کرد: بنابراین برای رســیدن به این هدف 
باید تهدیدات و چالش های مهم امنیتی منطقه 
همچون شرایط بحرانی در کشور دوست و برادر 
ما افغانستان به سرعت مورد توجه همسایگان و 
اعضای محترم سازمان همکاری شانگهای قرار 
گیرد. وی گفت: جمهوری اسالمی ایران در ادامه 
تالش های متعدد برای یاری رســاندن به این 
کشور همســایه و مردم رنج دیده آن، در تاریخ 
۲۷ اکتبر، میزبان نشست همسایگان افغانستان 
به عالوه روسیه بود.اجالس تهران این پیام واحد 
را به داخل افغانستان و جامعه بین المللی داد که 
همسایگان افغانستان، از حاکمیت دولتی فراگیر 
با مشــارکت همه گروه های قومی در آن کشور 
حمایت می کننــد.  وی گفت: مایلم در بخش 
همکاری های تجاری و اقتصادی شــانگهای به 
چند اولویت با توجه به وضعیت پســاکرونا که 
اهمیــت مضاعفی دارد اشــاره کنم.معاون اول 
رییس جمهور افزود: خوشــبختانه در اجالس 
سال ۲۰۰۵ نخســت وزیران سازمان شانگهای 
ســند تشــکیل » اتحادیه بین بانکی« به امضا 
رســید که هدف اصلی از آن ایجاد ســازوکاری 
برای سرمایه گذاری و ارایه خدمات بانکی برای 
پروژه هایی اســت که مورد توافق اعضاست که 
البته این ابتکار مهم مــورد توجه و حمایت ما 

قرار دارد.
مخبر ادامه داد: در اجالس ســران سال ۲۰۲۱ 
راهبرد کوتاه مدت کنسرسیوم تصویب شد که 
اهداف آن گســترش همــکاری در حوزه های 
اتصاالت زیر ساختی، فنآوری، صنایع پیشرفته، 
کشاورزی و ایجاد زنجیره عرضه کارآمد منطقه 
ای بیان شد. تقویت این روند به نفع همه اعضا 
اســت. معاون اول رییس جمهور گفت: با کمال 
خرسندی، ســازمان همکاری شانگهای دارای 
ســاز و کاری به نام » شورای تجاری« است که 
دبیرخانه آن در مســکو قــرار دارد و هدف آن 
ارتقاء همکاری های اقتصادی و تجاری اســت 
از جملــه توجه به حوزه های انــرژی، حمل و 
نقل، مخابــرات، بانک، آمــوزش، علم، فناوری 
نوین، بهداشــت و کشــاورزی.وی افزود: وجود 
ســازوکار »بانک توسعه « و »باشــگاه انرژی« 
در اتحادیه، نشــانگر این موضوع مهم است که 
تقریباً تمامی ســازوکارهای موجود در اتحادیه 
پیش بینی شــده است و اراده جمعی اعضا هم 
برای تحقق این اهداف، اســت. مخبر ادامه داد: 
مایلم در این جلسه مهم اعالم کنم که جمهوری 
اسالمی ایران بعنوان عضو پذیرفته شده دائم در 
شــانگهای، از این سازوکارها به گرمی استقبال 
می کند و آماده ایــم همه ظرفیت های بزرگ 
کشورمان را در جهت تحقق اهداف مذکور فعال 
ســاخته و به خدمت همکاریهــای پیش روی 
منطقــه ای در آوریم.معاون اول رییس جمهور 
در پایــان ضمن تبریک به دوســتان چینی به 
مناســبت ریاســت اجالس بعدی، بار دیگر از 
نخســت وزیر قزاقستان و همه دست اندرکاران 
برگزاری این اجالس تشکر کرد و برای دولت و 
مردم قزاقستان و سایر ملت ها و کشورهای عضو 
آرزوی سربلندی و موفقیت کرد.به گزارش ایرنا، 
سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان دولتی 
است که در سال ۲۰۰۱ توسط کشورهای چین، 
روسیه، قزاقســتان، قرقیزستان، تاجیکستان و 
ازبکستان برای همکاری های چندجانبه امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شد و پس از آن 
در ســال های بعد، ایران، مغولستان، پاکستان، 
هند، افغانســتان و بالروس بــه عنوان اعضای 
ناظر به این ســازمان پیوستند.در اجالس امروز 
عالوه بــر دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور 
کشورمان، نخســت وزیر کشــورهای روسیه، 
تاجیکستان،  قزاقســتان،  قرقیزســتان، چین، 
ازبکستان، بالروس، مغولستان و وزرای خارجه 
هند و پاکســتان نیز حضور داشتند؛ همچنین 
رئیس کابینه وزرای کشــور ترکمنستان نیز به 
عنوان مهمان افتخــاری در این اجالس حضور 
داشــت.الزم به ذکر اســت که همزمان با سفر 
آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی، رییس جمهور 
کشورمان به تاجیکستان و شرکت در بیست و 
یکمین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای 
در شــهریور ماه، اعضای اصلی این ســازمان با 
عضویت جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو 
اصلی موافقت کردند و هم اکنون فرایند عضویت 
کامل ایران در این سازمان در حال انجام است.

مخبر: 

سازمان همکاری شانگهای یک الگوی موفق همکاری 
راهبردی منطقه ای است
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رییس جمهوری:

 محور کار دولت در پیشنهاد بودجه ۱۴۰۱ 
براساس عدالت است

 رییس جمهوری با تأکید بــر اینکه محور کار دولت در 
بودجه براســاس عدالت خواهد بود، گفت: نظام صحیح و 
عادالنه اختصاص بودجه ها در بخش های مختلف کشور و 
به تناســب ظرفیت ها و نیازها مشکالت اقتصادی کشور 
را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق کاهش یابد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی عصر پنج شــنبه در ادامه نشست با 
مجامع اســتانی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
دیدار نمایندگان استان های گیالن، مازندران و گلستان 
به دغدغه های مردم ســه اســتان شــمالی کشور اشاره 
کرد و دامه داد که حتماً برای رفع مشــکالت استان های 
گلســتان، مازندران و گیــالن راهکارهایی کوتاه مدت و 
میان مدت دنبــال خواهد شــد.رییس جمهوری الیحه 
بودجه را مهمترین سند مالی کشور در سال عنوان کرد 
و به مراحل نهایی تدوین آن برای سال ۱۴۰۱ پرداخت و 
توضیح داد که  این سند مالی طی چند روز آینده، تقدیم 
مجلس شــورای اسالمی خواهد شــد که در آن اصالح 
ساختار بودجه که مورد تأکید، رهبر معظم انقالب بوده، 
مورد توجه قرار گرفته اســت.رییس جمهوری یادآورشد 
که رشــد اقتصــادی، افزایش تولید، افزایش اشــتغال و 
فقرزدایی از ویژگی های مهم این الیحه است.دکتر رئیسی 

بر متحول شــدن نظام بودجه نویسی در کشور در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد و افزود: در این الیحه ســاختار 
بودجه به گونه ای تنظیم شــده است که نقش استان ها 
و اختیارات استانداران روشــن تر خواهد شد. سهم قابل 
توجهی به لحاظ خلق ثروت برای وزارتخانه ها و استان ها 
در نظر گرفته شــده اســت.رییس جمهوری به عدالت 
توزیعی در نظام بودجه ریزی کشور اشاره کرد و ادامه داد 
که ما باید براساس سند آمایش سرزمینی حرکت کنیم 
و ســازمان برنامه و بودجه نیز بر همین اســاس در حال 
عادالنه کردن ســاختارهای بودجه ریزی در کشور است.

آیت اهلل رئیسی با یادآوری اینکه محور کار دولت در بودجه 
براساس عدالت خواهد بود، توضیح داد که نظام صحیح و 
عادالنه اختصاص بودجه ها در بخش های محتلف کشور و 
به تناسب ظرفیت ها و نیازها مشکالت اقتصادی کشور را 
به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه کن شود.

رییس جمهوری همچنین به درخواست تشکیل کارگروه 
برای رفع موانع تولید و صادرات محصوالت کشــاورزی 
در ۳ اســتان حاشیه دریای خزر اشــاره کرد و گفت که 
تشکیل کارگروه های مطرح شــده در هر استان و حتی 
به صورت مشــترک بسیار مهم و الزم است و استانداران 
هر سه استان اقدام نمایند.دکتر رئیسی در مورد مشکل 

پسماند در استان های شــمالی نیز افزود که  الزم است 
برای رفع مشکل پسماندها مدیریت مستقلی ایجاد گردد 
که همه مسایل مرتبط با پسماند را بررسی و دنبال کند.

رئیس جمهوری با مهم دانستن نقش صنعت گردشگری 
در رونق اقتصادی کشــور بویژه مناطق شــمالی با توجه 
به جاذبه های طبیعی این اســتان ها، گفت: در بسیاری از 
موارد به دلیل اینکه درســت از نعمت های الهی استفاده 
نمی شــود این نعمت ها تبدیل به نقمت می شود.آیت اهلل 
رئیســی همچنین یکی از راه های حل کسری بودجه را 
مولدســازی یا فروش دارایی های مازاد دولت دانست و از 
وزیران و مدیران دولتی خواست با جدیت و تالش مستمر 
در این زمینه عمل کنند.بر اساس این گزارش ،  نمایندگان 
استان های گلســتان، گیالن و مازندران همچنین پیش 
از ســخنان رییس جمهوری هر یک جداگانه با اشــاره 
به ظرفیت های و توانمندی های اســتان های یاد شــده، 
دغدغه های خود را در زمینه مشکالت معیشتی، کم آبی، 
اشتغال، زیست محیطی و ضرورت اجرای عدالت در نظام 
پرداخت مطرح کردند.اســتفاده از ظرفیت های اقتصادی 
روستاها و ایجاد فرصت های مناسب برای حمایت از منابع 
طبیعی و کشاورزی از دیگر نکاتی بود که نمایندگان در 

این جلسه به آنها اشاره کردند.

معاون سازمان اداری و استخدامی:
 ۴۰درصد از دستگاه ها حقوق های غیرمتعارف

 می پردازند
حســین عرب اسدی گفت: بر اساس قانون حداکثر حقوق ۱۵برابر حداقل حقوق مصوب است که 
حدود ۳۳ میلیون تومان می شــود و از این سقف باالتر نمی توان پرداخت کرد.به گزارش  تسنیم،   
حسین عرب اسدی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه تیتر امشب با اشاره به برخی 
حقوق های نجومی قانونی و غیرقانونی گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشــوری )مصوب سال 
86( مقرر شده بود تمام عائله دولت در تمام دستگاه های اجرایی کشور تحت شمول این قانون قرار 
گیرند، ولی در طول این ۱۴ سال، حدود ۴۰ درصد مشموالن ذیل این قانون مستثنی شدند و در 
حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر 6۰ درصد دستگاه ها است.وی افزود: بر اساس 
قانون حداکثر حقوق ۱۵برابر حداقل حقوق مصوب است که حدود ۳۳ میلیون تومان می شود و از 
این سقف باالتر نمی توان پرداخت کرد.عرب اسدی با بیان اینکه تمام پرداخت هایی که در نظام اداری 
کشــور انجام می شود مبتنی بر قانون است، گفت: تنوع و تکثر قوانین و تکثر مداخل قانون گذاری 
موجب بهم ریختگی موجود در نظام پرداختی می شــود.معاون سازمان اداری و استخدامی کشور 
بیان کرد: ما حقوق یکســان را هم قبول نداریم، بلکه نظام پرداخت ها باید بر اســاس منطق باشد، 
متاســفانه عدالت را کمونیستی معنا می کنیم.عرب اسدی گفت: عدالت در پرداخت باید مبتنی بر 
عملکرد بهره وری باشد متأسفانه بسیاری از این پرداخت ها فاقد وجاهت عملکردی است.حمیدرضا 
حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: دولت قبلی با همراهی 
برخی مجلســی ها، قانون عدالت در پرداخت حقوق را رعایت نکرد و 2۱ دستگاه با مصوبه مجلس 
خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.وی ادامه داد: در اسفند 9۵ قرار شد دولت 
الیحه نظام هماهنگ پرداخت را بیاورد، اما متاسفانه هیچگاه نیاورد. در سه سال گذشته برای عدالت 
در پرداخت، حقوق پلکانی را مصوب کردیم، متاسفانه باز دولت با همراهی برخی مجلسی ها، قانون 
را اجرا نکرد.رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هیچ نظامی بر پرداخت حقوق در 
کشور حکمفرما نیست، گفت: در حقیقت در کشور دو نوع پرداخت حقوق، شهروندان درجه یک و 
شهروندان درجه دو داریم.حاجی بابایی بیان کرد: هرآنچه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی قبول 

دارد، مجلس انقالبی پشت آن ایستاده است.

ترخیص کاال های اساسی سرعت می گیرد
 ۱.۵میلیون تن کاال در آستانه 

خروج از گمرکات کشور
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی از ســرعت گرفتن ترخیص 
کاال های اساسی و ضروری کشور خبر داد و گفت: ۱.۵میلیون 
تن کاالی اساســی در آستانۀ خروج از گمرکات کشور است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان 
خاندوزی اظهار کرد: بر اســاس بررسی های صورت گرفته، 
تشریفات گمرکی و ترخیص بیش از ۱.۵ میلیون تن کاالی 
اساسی انجام شــد و این اقالم در آستانۀ خروج از گمرکات 
کشــور قرار دارند.وی تصریح کرد: در مدت یک شــبانه روز، 
بــرای ترخیص قطعی و خروج بیــش از 77 هزار تن کاالی 
اساســی از گمرک بندر امام خمینی)ره( اقدام شده است که 
این آمار، رکورد جدیدی در ترخیص قطعی و خروج کاال های 
اساسی و ضروری به شــمار می رود.وزیر اقتصاد  به مصوبات 
جلســۀ تسهیل در ترخیص کاال های اساسی با حضور معاون 
اول رئیس جمهور و مقامات مســئول سایر سازمان ها اشاره 
کرد و گفت: موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً 
تصمیمــات خوبی درخصوص تخصیــص ارز برای کاال های 
اساسی مشمول ارز ترجیحی؛ تعیین تکلیف کاال های اساسی 
موجــود در بنادر و گمــرکات؛ ایجاد زیرســاخت الزم برای 
نمونه برداری واحد از کاال های مشمول اخذ و ارائه مجوز های 
قانونی و پاسخگویی توسط یک مرجع واحد؛ مدیریت واحد 
مرزی و حمل یک سره کاال های اساسی اتخاذ شد که با ابالغ 
این مصوبات از سوی معاون اول رئیس جمهور، اقدامات الزم 

در اجرای آن ها صورت خواهد پذیرفت.

عدم استقراض از بانک مرکزی 
تورم را کاهش داد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیتی نوشت: با همه 
مضیقه ها دولت برای تأمین بودجه به سراغ استقراض از بانک 
مرکزی نرفته است، آئینه عملکرد درست دولت کاهش تورم 
نقطــه ای در مهر و آبان بود.به گــزارش خبرنگار مهر رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور در توئیتی نوشــت: با همه 
مضیقه ها دولت برای تأمین بودجه به سراغ استقراض از بانک 
مرکزی نرفته است، آئینه عملکرد درست دولت کاهش ۵/۴ و 

۵/۳ درصدی تورم نقطه ای در مهر و آبان است.

وزیر راه و شهرسازی:
با ایرالین هایی که قیمت بلیت را کاهش ندهند برخورد 

می شود
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ایرالین ها باید ضمن تعدیل ۱۵ درصدی قیمت بلیط 
هواپیما، همه خدمات گذشته را به حالت عادی بازگردانند.به گزارش ایسنا، رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی ضمن تاکید بر الزام ایرالین ها با تعدیل 
۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما، اعالم کرد: با لغو محدودیت کرونایی در پروازهای داخلی؛ تمامی 
ایرالین ها باید ضمن تعدیل ۱۵ درصدی قیمت بلیط هواپیما، تمام خدمات گذشته را به حالت عادی 
بازگردانند.عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: در این خصوص با شرکت هایی که اقدام به فروش 

بلیط با قیمت باالتر از نرخ مصوب کنند،  برخورد جدی خواهد شد.

جمعی از کارشناســان حوزه مسکن و اقتصاد به این ســوال پاسخ دادند که 
تامین مسکن وظیفه دولت است یا خود مردم؟ به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
نشســت »رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن خانوار«، با حضور جمعی از 
اساتید و صاحبنظران و فعاالن این حوزه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 
این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش ساالنه اقتصاد 
مقاومتی بود که در تاریخ یکم اسفند سال جاری با موضوع »مسکن؛ پیشران 
تولید« برگزار خواهد شــد.لزوم توجه به اصل ۳۱ قانون اساســی برای تامین 
مسکن خانواده های ایرانی، جلوگیری از تبدیل شدن مسکن از کاالی مصرفی 
به کاالی ســرمایه ای، واگذاری زمین و تسهیالت به اقشار مردم جهت ساخت 
مســکن متناسب، توجه به جبران کمبود مسکن در بخش روستایی و مسئله 
مالکیت مسکن اجتماعی از جمله مواردی بود که به طور مفصل در این نشست 

به آن ها پرداخته شد.

اصل 31 قانون اساسی مبنای عمل دولت در بخش مسکن
در ابتدای نشست دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اصل ۳۱ قانون اساســی در تامین مسکن مردم گفت: دولت باید 
زمینه اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی را طوری فراهم نماید که برای 
مردم قابل استطاعت باشد و مردم بتوانند مالک خانه شوند.  دولت باید مسکن 
شایســته خانواده ایرانی را تامین کند که عالوه بر سرپناه زمینه فعالیت های 
دیگر نیز فراهم شود. باید تعالی انسان را در نظر گرفت و تنها به دلیل کاهش 
فاصله عرضه و تقاضا نباید بلندمرتبه سازی کرد یا مردم را مجبور به سکونت در 
خانه های دورافتاده و کوچک کرد. باید افق زندگی را برای مردم روشن کرد تا 

مسیر رشد افراد مسدود نشود.

جلوگیری از تبدیل شدن مسکن از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای
شاکری ادامه داد: دولت باید وظیفه خود را در مسئله تامین مسکن به خوبی 
بشناســد و با دقت اجرا کند، چرا که در صورت عدم ســاخت مســکن مورد 
نیاز و متناسب، لطمه ای جبران ناپذیری به مردم وارد خواهد شد. ورود بخش 
خصوصی نیز می تواند به این امر کمک کند و به تقویت ایمنی اقتصادی منجر 
شــود.وی تصریح کرد: نکته ای که باید مــورد توجه ویژه قرار بگیرد، توجه به 
نحوه واگذاری زمین، نحوه ایفای تعهدات مالی و مســائلی از این جنس است. 
اینکه چون بلندمرتبه ســازی ساده ترین کاری اســت که توسط شهرداری ها 
انجام می گیرد، درســت است، باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین بایستی 
برای جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به یک کاالی سرمایه ای و قابل مبادله، 
تدابیری اندیشــیده شود تا افرادی که به عنوان مصرف کننده مسکن هستند، 

دچار مشکل نشوند.

در اقتصاد تورمی مسکن اجاره ای مشکل را حل نمی کند
در ادامه هادی عباســی مشاور اســبق وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط 
تورمی معلوم است که خانه استیجاری فایده ندارد، چون مستاجر از دو جنبه 
ضرر می کند. هم دسترســی آن ها به مسکن کم می شود و هم اجاره بهای آن 
زیاد می شود. سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که مستاجری که 

بیکار است چطور می تواند تحمل کند.

واگذاری زمین و تسهیالت دو حقی است که به مردم ندادند
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی گفت:  چرا واژه مستضعف را به کار می بریم، 
چــون دولت در حق آن ها ظلم کــرده و آن ها را از فرصت بهره مندی از زمین 
وسیع ایران محروم کرده است. مساحت سیستان نصف آلمان است، چرا باید 
زاهدان و زابل قیمت مسکن باال باشد و مساله مسکن داشته باشند. چرا زمین 
تعلق نگرفته است؟ در صورتی که باید یک بار در طول عمر افراد به آن ها تعلق 
می گرفت.این کارشناس مسکن اشاره کرد: ظلم دوم اینکه اجازه دادند عده ای 
هزار میلیارد تسهیالت بگیرند ولی به افراد مستضعف 2۰۰ میلیون تسهیالت 
برای ساخت مسکن تعلق نگرفته است. ملتی که فرصت دسترسی به زمین و 
تســهیالت ندارند محروم می شوند. یک شهروند در طول حیاتش از این همه 
زمین، ســهم اجاره ی 2۰۰ متر را ندارد؟ اگر بنابر انتقال مالکیت هم نباشــد، 
حداقل سهم آن ها از طریق تســهیالت داده شود. اصال نیازی به تصدی گری 
دولت نیست. با اینکه ایران ۴.۵ برابر آلمان است، مازنداران و گیالن و گلستان 

از هلند بزرگتر است، چرا مشکل زمین ایجاد شده است؟

نقش دولت در تأمین مسکن رعایت مصالح عمومی است
در بخش دیگری از نشســت رضا خیرالدین عضو هیئت علمی دنشگاه علم و 
صنعت گفت: موضوع مورد مناقشــه در نقش دولت در بازار مسکن است. در 
دولت تدبیر و امید هم این بحث ســابقه داشــته است. در سال ۱۳86 الیحه 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ارائه شد و دولت وقت آن را دنبال 
کرد. همان ایده ها تا سال 92 ادامه پیدا کرد و به طرح دو فوریتی جهش تولید 
و تامین مسکن منجر شد. این طرح علی رغم نیت خوب برای حل مشکل که 

می تواند تولید را تکان بدهد؛ اما مشکالتی دارد. در واقع دولت به بهانه مشکالت 
مسکن نباید تصدی گری کند.این استاد دانشگاه افزود: در گذشته نیز از قیمت 
باالی آموزش و کمبود ســرانه فضای آموزشی گفته می شد و دولت شروع به 
افزایش ســرانه کرد و مدام این درخواســت تا ســال 8۴ وجود داشت. سرانه 
افزایش یافت؛ اما چون مهاجرت نیز رشــد پیدا می کرد، مدام سرانه پایین می 
ماند و کار روی معلول ها انجام می شــد. در مسکن نیز همین رویکرد اشتباه 

در دستور قرار گرفته است.

کمبود 70 هزار واحدی مسکن در بخش روستایی
در ادامه نشست فرهاد بیضایی در خصوص سیاست تأمین مسکن گفت: باید 
طوری عمل کرد که مردم با اختیار خود، خانه اســتیجاری یا ملکی را انتخاب 
کنند و از روی اجبار تقاضای خانه های استیجاری باال نباشد. همچنین اولویت 
اصلِی تامین مســکن، توجه به نیازهای مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، 
حریم و زندگی خصوصی است که باید برای شکل گیری سکونت پایدار در نظر 
گرفته شود.این کارشناس مسکن تأکید کرد: در حال حاضر روستاهای کشور 
نزدیک به 7۰ هزار واحد مسکونی به نسبت جمعیت و خانواده کمبود دارند و 
سطح فرسودگی مسکن روستایی بسیار باالست. به طوریکه از ۵ میلیون واحد 
روستایی بیش از 2 میلیون خانه فرسوده در روستاها قرار دارند؛ در حالیکه این 

عدد در مسکن شهری مجموعاً نزدیک به ۴ میلیون واحد است.

مالکیت مسکن اجتماعی نباید به مردم واگذار شود
در بخش دیگری پویا باقرزاده کارشناس حوزه مسکن با اشاره به نقش دولت در 
مسئله مسکن گفت: دولت ها باید یک تصوری نسبت به بازار مسکن کشورشان 
داشــته باشند. سوال من این است که بعد این ۴۰ سال قانونگذار چه تصوری 
نسبت به بازار مسکن دارد. سه اقدام نیاز است: یک قسمت مسکن اجتماعی. 
بخش دوم طبقه متوســط جامعه. بخش ســوم طبقه مرفه جامعه.وی ادامه 
داد: مســکن اجتماعی همه جای دنیا بلندمدت نیست. بهترین شکل مسکن 
اجتماعی در کشور ما ســالهای ابتدای انقالب مسکن نیروهای مسلح و خانه 
سازمانی بوده است. چرا این بهترین است؟ چون اگر بخواهیم دولتها را به این 
سمت سوق بدهیم که وظیفه تامین مسکن برای مردم فقط برعهده شماست 
باعث ســردرگمی برای همه دولتها می شود که باید برای همه مسکن تهیه 

کنیم؟

نگاه سرمایه ای به مسکن از هدف سیاستگذار فاصله دارد
باقرزاده تصریح کرد: ما تعداد زیادی مسکن مهر ساختیم. بعد گذشت چندین 
سال از تحویل اینها، چند درصد مخاطبهای اولیه االن در اینها ساکنند. دومی 
اینکه مالکیت ساکنین مهر چند درصد نگه داشتند؟ در دنیا تجربه شده هرجا 
دولتها مالکیت مســکن اجتماعی را به مردم واگذار کردند کاالی سرمایه ای 

شده و با بازار خصوصی رقابت کرد.

آپارتمان نشینی و توسعه عمودی در مسکن سازی، مطلوب نیست
در بخشــی دیگر دکتر آرامی استاد دانشــگاه و عضو شورای شهرسازی حوزه 
علمیه قــم گفت: طبق ماده 2۰ قانــون جهش تولید مســکن، وزارت راه و 
شهرسازی مکلف است، حوزه صیانت از هویت و سبک زندگی اسالمی ایرانی 
را استخراج کند. اما اگر یک مجموعه سکونتگاهی را بخواهیم توصیف کنیم، 
اوال باید خانواده بنیان باشد، دوما صیانت از هویت کند و نهایت خوداتکا و مولد 
باشــد.وی گفت: بر اساس شرع، عقل و تجربه دیگران، بین آپارتمان مرتفع و 
آمار جرم و بزهکاری و طالق و هنجــار بدخیم، ارتباط معناداری وجود دارد. 
بدین صورت که با افزایش ارتفاع ساختمان و بلندمرتبه سازی، جرم بیشتر شده 
است.آرامی ادامه داد: در شهرهای کوچک و روستاها کامال امکان ساخت خانه 
ویالیی فراهم اســت و در حال حاضر 9۵9 شــهر زیر 2۵ هزار نفر وجود دارد 
که باید سیاست متفاوتی نسبت به شهرهای بزرگ برایشان در نظر گرفت. به 
طوریکه در تأمین مســکن این شهرها باید به بخش مولدسازی و متراژ توجه 

ویژه کرد و تأمین مایحتاج خانواده را خود انجام دهند.

مسکن 40 متری متناسب با نیاز خانوار و قانون اساسی نیست
در پایان نشســت میرهادی رهگشای کارشــناس اقتصادی گفت: در شرایط 
فعلی، مسکن ۴۰ متری غنیمت محسوب می شود؛ اما آیا متن قانون اساسی 
به همین متراژ کفایت می کند؟ بنابراین در صورتی که مردم را به فرزندآوری 
تشــویق میکنیم بایــد الزامات آن را نیز فراهم کرد و حداقل متراژ مســکن 
متناسب با افزایش جمعیت خانواده در اختیار آنها قرار داد.وی افزود: دولت در 
روستاها و شهرهای کوچک هم زمین زیادی دارد و هم تسهیالتی کمی برای 
ســاخت الزم است و انتظار می رود که از روستاها و شهرهای کوچک مسئله 
مسکن را رفع کند. با اینکار در بلندمدت نیز مهاجرت معکوس شکل خواهد 
گرفــت و بدین ترتیب دولت نیز برای تأمین زمین و تأمین مالی با مشــکل 

مواجه نمی شود.

تامین مسکن مردم وظیفه دولت است یا مردم؟ 
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مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیرگزیده خبر

رمزارزهای غیرمجاز به اندازه سه کالنشهر کشور برق مصرف می کنند
مجری طرح تامین برق رمزارزها در شــرکت توانیر با اشاره به 
براوردهای صورت گرفته توسط وزارت نیرو مبنی بر ظرفیت 2 
هزار مگاواتی استخراج غیرمجاز رمز در ایران گفت: این میزان 
که در بهار امســال از طریق روش های تحلیلی شناســایی و 
براورد شد، معادل یا حتی بیشــتر از مجموع مصرف سالیانه 
برق در سه کالنشهر مشــهد، اصفهان و تبریز بود . به همین 
دلیل در پیش نویس الیحه جدید استخراج رمز ارزها، مجازات 
های سنگینی برای متخلفان پیش بینی شده است.به گزارش 
ایلنــا از توانیر، محمد خدادادی اظهارداشــت: الزام به تامین 
بــرق و گاز با قیمت تکلیفی و یارانــه ای از مهم ترین عوامل 
شــیوع استخراج غیرمجاز رمزارزها در کشور به شمار می رود 
و راهکار بنیادین مقابله با آن واقعی شــدن قیمت حامل های 
انرژی اســت. خدادادی  با بیان این که استخراج غیرمجاز رمز 
ارز قاچاق ســوخت است، خاطرنشان کرد: همانند سوخت که 
اختــالف قیمت در داخل و خارج از کشــور بــه ایجاد پدیده 
قاچاق ســوخت در مرزها می انجامــد، در برق نیز اختالف به 
شدت معنادار نرخ برق در ایران و سایر کشورها به رواج پدیده 
استخراج غیرمجاز رمز ارز منجر شده است. براساس براوردهای 
صورت گرفته، حدود 10 درصد کسری پیش بینی شده برای 
گاز در کل کشــور در زمســتان امسال نیز ناشــی از فعالیت 
استخراج غیرمجاز رمز ارز است.به گفته وی نسبت قیمت برق 
در ایران با کشــورهای دیگر یک بیستم و در مواردی حتی تا 
یک هشــتادم می رسد که همین موضوع، استخراج غیرمجاز 
رمزارز در ایران را شــدت بخشــیده و مبارزه با آن را سختتر 
کرده است. وی افزود: ازین منظر کسب سود از طریق ماینینگ 
غیرمجاز در واقع سواســتفاده از رانت دسترسی به برق یارانه 
ای اســت که اثرات منفی جبــران ناپذیری بر اقتصاد، صنایع 
و محیط زیســت کشور دارد. مجری طرح تامین برق رمزارزها 
در شــرکت توانیر  با اشاره به براوردهای صورت گرفته توسط 
وزارت نیرو مبنی بر ظرفیت 2 هزار مگاواتی استخراج غیرمجاز 

رمز در ایران گفت: این میزان که در بهار امسال از طریق روش 
های تحلیلی شناســایی و براورد شد، معادل یا حتی بیشتر از 
مجموع مصرف ســالیانه برق در سه کالنشهر مشهد، اصفهان 
و  تبریــز بود. خدادادی با بیان این که بررســی های صورت 
گرفته همچنین نشــانگر آن بود که حدود 20 درصد کسری 
برق در تابستان امسال ناشی از فعالیت مراکز استخراج رمز ارز 
بود، خاطرنشان کرد: همچنین پیش بینی می شود که حدود 
10  درصد کسری پیش بینی شده برای گاز در کل کشور در 
زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز 

باشد. وی با اشــاره به این که این میزان خسارت تنها توسط 
کمتر از یک درصد متخلفان به کل جامعه تحمیل می شــود، 
ادامه داد:  کمبود برق و گاز در فصل های گرم و ســرد ســال 
خاموشــی های وســیع صنایع را در پی دارد که آن نیز منجر 
به دامن زدن به تورم و بیکاری در شــرایط ســخت اقتصادی 
کشور می شــود. وی  عدم الزام قانونی به شفاف سازی نحوه 
واردات، خرید و فروش و اســتفاده از دســتگاه های استخراج 
رمزارز  بــا راندمان پایین و همچنین عدم بازدارندگی جریمه 
های درنظر گرفته شــده برای ماینینــگ غیرمجاز را از نقاط 

ضعف قوانین و مقررات جاری کشــور در برخورد با استخراج 
غیرمجاز رمزارز برشــمرد و افزود:  خوشبختانه در راستای از 
بین بردن این نواقص، در پیش نویس پیشنهادی الیحه مربوط 
به استخراج رمزارزها تمهیدات الزم در نظر گرفته شده است. 
به گفته مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر، در 
پیش نویس الیحه جدید استخراج رمزارز، اطالعات مربوط به 
تمامی دستگاه های استخراج رمزارز از لحظه ورود به کشور یا 
تولیــد در داخل و تا لحظه نصب و بکارگیری در مراکز مجاز و 
قانونی استخراج رمزارز در سامانه جامع تجارت وزارت صمت 
ثبت خواهد شد. خدادادی  با بیان این که این عملیات باید به 
گونه ای تعریف شود که دستگاه ها قابل رهگیری باشد، تصریح 
کرد: براین اساس  هرگونه تجهیزات استخراج که اطالعات آنها 
در ســامانه مذکور موجود نباشد بعنوان ماینر غیرمجاز ضبط 
و معــدوم خواهد شــد.  وی در خصوص جرایم در نظر گرفته 
شــده برای اســتخراج غیرمجاز رمز ارز نیز گفت:  در صورتی 
که فردی برای اولین بار مرتکب به استفاده از برق یا گاز یارانه 
ای برای اســتخراج رمزارز شود، جریان برق یا گاز محل وقوع 
تخلف حداکثر به مدت سه ماه قطع شده و خسارتی به اندازه 
حداکثر 5 برابر هزینه برق یا گاز مصرف شــده برای استخراج 
رمزارز با قیمت صادراتی از متخلف اخذ خواهد شد. خدادادی 
افزود:همچنیــن در صورتی که متخلف اقــدام به تکرار قانون 
شــکنی نماید مجازات وی عالوه بر جرایم فوق، حبس و قطع 
دائم و جمع آوری انشــعاب برق و یــا گاز محل وقوع تخلف 
خواهد بود. مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر 
با بیان این که اعمال مجازات های  ذکر شــد در پیش نویس 
الیحه مذکور، نیاز  به تصویب آن در مجلس شــورای اسالمی 
دارد ، اظهار امیدواری کرد: با همراهی نمایندگان مجلس،  بعد 
از تصویب موارد فوق شــاهد کاهش هرچه بیشتر این فعالیت 
غیرقانونی که باعث تخریب امنیــت اقتصادی و تامین انرژی 

پایدار در کشور می شود، باشیم. 

جزئیات تعرفه جدید گاز  خانگی اعالم شد
هیئت وزیران در جلســه 26/8/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های 
نفت و نیرو و به اســتناد بند )ی( تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه 1400 
کل کشــور، آیین نامه اجرایی برای اصالح تعرفه های گاز را تصویب کرد.به 
گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلســه 26/8/1400 به پیشــنهاد مشترک 
وزارتخانه های نفت و نیرو و به اســتناد بند )ی( تبصره 8 ماده واحده قانون 
بودجه 1400 کل کشــور، آیین نامه اجرایی بند یادشــده در بخش گاز را 
به شــرح زیر تصویب کرد.طبق این آیین نامه مشترکان گاز طبیعی بخش 
خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی 16 آبان ماه تا 15 اســفندماه هر 
ســال، نسبت به دوره مشابه ســال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد 
درصد کاهش، مشمول تخفیف )پاداش صرفه جویی( معادل سه واحد درصد 
و تا ســقف 45 درصد در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.همچنین 
شرکت ملی گاز مکلف شده است ضمن دریافت اطالعات خانوارهای محروم 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور، 
تعرفه مشترکان در دامنه مصرف 1 تا 3 جدول زیر را از ابتدای سال به نرخ 
صفر محاســبه کند.از پله چهارم به بعد تعرفه پله بعدی، 40 درصد نسبت 
به تعرفه پله قبلی افزایش می یابد تا اینکه در پله آخر که شامل مشترکین 
پرمصرِف پردرآمد می شــود، تعرفه گاز نســبت به تعرفه های قبلی 4 برابر 
می شــود.طبق گزارش وزارت نفت 3 پله پایانی جدول، شامل 4 درصد از 
مشــترکین پرمصرف می شوند که تعرفه آنها طبق جدول بین 3 تا 4 برابر 

افزایش یافته است.

تکذیب مذاکرات اوپک پالس برای توقف 
افزایش تولید نفت

در حالی که روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع آگاه مدعی شد 
عربستان ســعودی و روسیه در حال بررســی اقدامی برای متوقف کردن 
افزایش تولید نفت برنامه ریزی شــده خود هســتند، ســه منبع آگاه در 
اوپک پالس خبر مذکور را تکذیب کردند.به گزارش ایســنا، در گزارش وال 
اســتریت ژورنال آمده است اعضای دیگر گروه اوپک پالس از جمله امارات 
متحده عربی متقاعد نشده اند که توقف افزایش تولید ضروری است.دولت 
بایدن در واکنش به بی اعتنایی اوپک پالس به درخواســتهای مکرر برای 
افزایش بیشتر تولید، روز سه شنبه آزادسازی میلیونها بشکه نفت از ذخایر 
استراتژیک در اقدامی هماهنگ با چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و انگلیس 
را با هدف پایین بردن قیمتها اعالم کرد.با این حال سه منبع آگاه در اوپک 
پالس به رویترز گفتند: با وجود آزادسازی نفت از ذخایر آمریکا و کشورهای 
دیگر، اوپک پالس درباره توقــف افزایش تولید نفت گفت و گو نمی کند.

استدالل اوپک در توجیه عدم افزایش سریعتر تولید این است که با وجود 
صعود قیمتها به باالی 85 دالر در هر بشکه، جهان به زودی با اشباع عرضه 
روبرو می شود. تولیدکنندگان اوپک پالس هر ماه 400 هزار بشکه در روز به 
تولید جمعی اضافه می کنند تا به محدودیت عرضه ای که از سال گذشته 
به اجرا گذاشتند خاتمه دهند. در حال حاضر محدودیت عرضه این گروه به 
3.8 میلیون بشکه در روز رسیده است.در همین حال وزیر نفت عراق اعالم 
کرد گروه اوپک پالس بازارهای نفت را رصد می کنند تا متوازن بودن آنها 
را بررسی کرده و در دیدار دسامبر خود تصمیم بگیرند.احسان عبدالجبار در 
جریــان یک رویداد انرژی در بغداد به خبرنگاران گفت: هدف اوپک پالس 
دستیابی به بازارهای نفت متوازن از طریق افزایش تدریجی تولید است. وی 
افزود: صادرات نفت عــراق در نوامبر بدون در نظر گرفتن صادرات منطقه 
کردستان، به 3.2 میلیون بشکه در روز می رسد.وزیران اوپک و متحدانش 
قرار اســت هفته آینده دیدار کنند. دو منبــع آگاه در اوپک پالس اظهار 
کردنــد: دیدار وزیران اوپک در اول دســامبر )10 آذر( و دیدار گروه اوپک 
پالس در دوم دســامبر )11 آذر( برگزار می شود.بر اساس گزارش رویترز، 
نشســت کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پالس 30 نوامبر )۹ آذر( 
برگزار خواهد شــد و نشست کمیته فنی مشترک برای 2۹ نوامبر )8 آذر( 

برنامه ریزی شده است.

جی پی مورگان پیش بینی کرد
تاثیر موقت آزادسازی ذخایر استراتژیک 

بر قیمت نفت
جی پی مورگان در یادداشتی جدیدی پیش بینی کرد هر گونه تاثیر ناشی از 
برداشت ذخایر نفت استراتژیک توسط آمریکا و کشورهای دیگر بر قیمتهای 
نفت ممکن است برای مدت طوالنی ادامه پیدا نکند.به گزارش ایسنا، آمریکا 
درپی امتناع تولیدکنندگان اوپک پالس از افزایش بیشتر تولید، قصد دارد 
به منظور پایین بردن قیمتها در اقدامی هماهنگ با چین، هند، کره جنوبی، 
ژاپن و انگلیس میلیونها بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آزاد کند.قیمتهای 
نفت در معامالت روز چهارشنبه که ســرمایه گذاران اثربخشی آزادسازی 
نفت از ذخایر اســتراتژیک را زیر سوال بردند، ثابت بود و بدبینی بازارهای 
نفت از ابهامات نسبت به اثربخشی اقدام هماهنگ کشورهای مصرف کننده 
بزرگ تحت هدایت آمریکا حکایت داشت. بهای معامالت نفت برنت آخرین 
بار با 1۷ ســنت معادل 0.2 درصد افزایش، در 82 دالر و 48 سنت در هر 
بشکه معامله شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هفت 
سنت معادل 0.1 درصد افزایش، به ۷8 دالر و 56 سنت در هر بشکه رسید.

تحلیلگران جی پی مورگان در یادداشتی نوشتند: هر گونه تاثیر آزادسازی 
نفت از ذخایر استراتژیک بر قیمت ممکن است پایدار نباشد زیرا توازن بازار 
را فراتر از ماه عرضه شدن این ذخایر تغییر نمی دهد. برداشت بیش از 80 
میلیون بشکه از ذخایر به همراه تقاضای کمتر برای سوخت در اروپا به دلیل 
قرنطینه های جدید کرونایی ممکن است باعث شود اوپک پالس از افزایش 
بیشــتر تولید در ژانویه سال 2022 خودداری کند.بانک آمریکایی گلدمن 
ساکس هم پیشتر اعالم کرده بود برداشت ۷0 تا 80 میلیون بشکه از ذخایر 
استراتژیک قطره ای در اقیانوس خواهد بود.در بخش تقاضا، جی پی مورگان 
پیش بینی کرد مصرف نفت جهان تا مارس ســال 2022 از ســطح سال 
201۹ فراتر می رود. این بانک آمریکایی همچنین پیش بینی کرد میانگین 
قیمت نفت برنت در سال 2022 به 88 دالر در هر بشکه و در سال 2023 
به 82 دالر در هر بشــکه می رســد و در سه ماهه سوم سال 2022 از مرز 
۹0 دالر عبور خواهد کرد.به گفته تحلیلگران جی پی مورگان، پس از رشد 
تقاضا برای نفت به میزان 5.6 میلیون بشکه در روز در سال 2021، انتظار 
می رود تقاضا در سال 2022 به میزان 3.5 میلیون بشکه در روز رشد کرده 
و به ۹۹.8 میلیون بشــکه در روز برسد که 280 هزار بشکه در روز باالتر از 
سطح ســال 201۹ و رکورد باالیی خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز، با 
وجود روند سریع رشد، عرضه آمریکا ممکن است در ژوییه سال 2023، سه 
سال پس از منفی شدن قیمت وست تگزاس اینترمدیت به سطح پیش از 

شیوع کووید 1۹ برگردد و اوپک را در موقعیت کنترل قوی بازار نگه دارد.

بندرعباس - معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: خام فروشــی مواد نفتی و گاز، 
آتش زدن به ثروت ملی کشور است، در حالی که با ساخت پاالیشگاه های مدرن 
می توانیم از این اقدام پیشگیری کنیم.به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی عصر 
پنجشــنبه در بازدید از پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس اظهار داشت: زمانی بنا 
بود خارجی ها با ایجاد کنسرســیومی متشکل از چند کشور اروپایی این مجموعه 
را بســازند، اما در تحریم های اقتصادی ساخت این پروژه را رها کردند و از کشور 
رفتند.وی ادامه داد: پس از آن جوانان کشــور آستین همت را باال زدند و یکی از 

پیچیده ترین پاالیشــگاه های مدرن جهان را در این محل ســاختند که در حال 
حاضــر بیش از 45 میلیون لیتر بنزین و تعداد زیادی فرآورده دیگر را تولید و به 
مردم عرضه می کند.معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هدف احداث 
پاالیشــگاه جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش تر 
اســت که امروز شاهد تحقق این مساله با اســتفاده از دانش متخصصان داخلی 
هستیم.معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

یکی از نمونه های مدیریت جهادی در کشور ما در عرصه صنعت است.

 برقراری مجدد کارتخوان های بانکی
 جایگاه ها 

رئیس صنف جایگاه داران کشــور گفت: مردم برای احتیاط در ساعات آینده 
پول نقد همراه داشته باشند. اسداهلل قلیزاده رئیس صنف جایگاه داران کشور 
در گفت و گو با ایلنا  از رفع مشکل قطع کارتخوان های بانکی جایگاهها خبر 
داد. وی افزود: در ســاعاتی از امروز کارتخوان های بانکی جایگاه های عرضه 
سوخت دچار قطعی شــدند اما اکنون بعد از 2 ساعت اختالل دوباره ارتباط 

بانکی برقرار شده و مشکلی نیست.
رئیس صنف جایگاه داران کشــور در ادامه تاکید کرد: مردم برای احتیاط در 
ساعات آینده پول نقد همراه داشته باشند. وی یادآور شد: البته ما سالهای قبل 
پیش بینی الزم را داشته و محض احتیاط، جهت جلوگیری از بروز مشکالت 
این چنینی؛ پوزهای ســیار بانکی را هم در جایگاهها در دســترس قرار داده 
بودیم.اسداهلل قلیزاده رئیس صنف جایگاه داران کشور ساعاتی پیش در گفت 
وگــو با ایلنا اظهار کرده بود که قطع پرداخت پایانه های بانکی متعلق به یک 
بانک در جایگاه های ســوخت اتفاق افتاده است که دلیل قطعی آن مشخص 
نیست و تالش برای حل مشکل ادامه دارد.از دیشب با این مشکل مواجهیم و 
هم اکنون مشکل جدی شده است و مردم نمی توانند از این پایانه ها استفاده 
کنند.بنا بر این گزارش؛  4 آبان ماه در پی حمله ســایبری و ایجاد اختالل در 
سیستم هوشمند سوخت، عرضه سوخت با کارت دچار وقفه شده بود که پس 
از 8 روز تمامی جایگاهها به مدار برگشته و طبق روال عادی کار سوخترسانی 

از سر گرفته شد.

مدیر آژانس بین المللی انرژی:
اوپک پالس به کمبود ساختگی عرضه نفت 

واکنش نشان دهد
رییس آژانس بین المللی انرژی با بیان این که بازارهای نفت از کمبود عرضه 
مصنوعی رنج می برند، ابراز امیدواری کرد تولیدکنندگان اوپک پالس در دیدار 
آتی خود اقدام بیشتری برای پایین آوردن قیمتها انجام دهند.به گزارش ایسنا، 
فاتح بیرول، مدیر آژانس بین المللی انرژی با اشاره به این که بعضی از کشورها 
در زمینــه قیمتهای نفت و گاز موضع مفیدی اتخاذ نکردند، اعالم کرد عرضه 
کافی به دســت مصرف کنندگان نمی رسد.بیرول در اظهارات آنالینی گفت: 
عاملی که مایلم تاکید کنم که باعث این قیمتهای باال شده است، موضع بعضی 
از تامین کنندگان بزرگ نفت و گاز و بعضی از کشورهایی است که از نظر ما 
موضع مفیدی در این زمینه اتخاذ نکردند. وی افزود: بعضی از محدودیتهایی 
کــه در بازارهای امروز وجود دارد، می تواند محدودیتهای ســاختگی قلمداد 
شــود زیرا در حال حاضر در بازارهای نفت نزدیک به شش میلیون بشکه در 
روز ظرفیــت مازاد تولید در تولیدکنندگان اوپک پــالس وجود دارد.اوپک و 
متحدانش به درخواستهای آمریکا و کشورهای مصرف کننده بزرگ دیگر نفت 
برای افزایش بیشتر تولید اعتنایی نکرده اند.بیرول گفت: امیدوار است هنگامی 
که این گروه در دوم دسامبر برای مذاکره درباره سیاست تولید دیدار می کند، 
اقدامات ضروری را به منظور آسودگی خاطر بازارهای نفت جهانی و کمک به 
پایین بردن قیمتها به ســطح معقول انجام دهد. وی افزود: روسیه می تواند 
بــه راحتی صادرات گاز به اروپــا را حدود 15 درصد افزایش دهد تا از کمبود 
عرضه و روند صعودی قیمتها بکاهد.بر اساس گزارش رویترز، مدیر آژانس بین 
المللی انرژی گفت: اگرچه منطق اقدام آمریکا و مصرف کنندگان بزرگ دیگر 
در آزادســازی نفت از ذخایر ملی خود برای مهار افزایش قیمتها را درک می 

کند اما این سازمان تنها به اختالالت عرضه بزرگ واکنش نشان می دهد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

خام فروشی مواد نفتی آتش 
زدن به ثروت ملی کشور است
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گزیده خبر تولید 22.5 میلیون تنی فوالد ایران در 10 ماه نخست 2021

69 درصد تولید فوالد منطقه در دست ایران
سپتامبر کاهش یافته بود، در ماه اکتبر، با رسیدن به 2.2 میلیون 
تــن بخش قابل توجهی از افت خود را جبران کرد و در 10 ماه 
نخست ســال 2021 نیز به 22.4 میلیون تن رسید.به گزارش 
خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، انجمن جهانی فوالد 
در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد، تولید فوالد ایران در ماه 
اکتبر 2021 )مهر 1400( نســبت به مدت مشابه سال 2020 
با کاهش 15.3 درصدی به 2.2 میلیون تن رسیده است.تولید 
فوالد ایران در سپتامبر 2021 )شهریور 1400( برای نخستین 
بار در دوره شیوع کرونا منفی شده بود و نسبت به مدت مشابه 
سال 2020 با کاهش 51.4 درصدی به 1.3 میلیون تن رسیده 

بود.

تولید فوالد ایران
از ایــن رو در مهر ماه تولید فوالد زیــادی بخش زیادی از این 
کاهش را جبران کرده اســت.همچنین بر اســاس این گزارش، 
تولید فوالد ایران در 10  ماه نخســت ســال جاری میالدی به 
22.4 میلیون تن رســیده است که نسبت به مدت مشابه سال 

2020 کاهش 5.7 درصدی را نشان می دهد.

 ایران همچنان در میان 10 کشــور نخست تولیدکننده 
فوالد جهان

بر اساس این گزارش، ایران در فوریه 2021 )بهمن 1399(، در 
میان بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان در جایگاه دهم قرار 
گرفت که از آن ماه تاکنون و علی رغم این کاهش 51 درصدی 

همین جایگاه را حفظ کرده است.)جزئیات بیشتر(
چین با تولید 71.6 میلیون تن، هند با 9.8 میلیون تن و ژاپن با 
8.2 میلیون تن در رتبه های نخست تا سوم تولید فوالد در جهان 
قرار دارند.البته تولید چین نســبت به اکتبر سال گذشته 23.2 
درصد کاهش یافته که در ماه پیش هم 21.2  درصد کاهش را 
ثبت کرده است.پس از این کشورها، آمریکا با تولید 7.5 میلیون 
تن، روســیه با 6.1 میلیون تن، کره جنوبی با 5.8 میلیون تن، 
آلمان با 3.7 میلیون تن، ترکیه با 3.5 میلیون تن، برزیل با 3.2 

میلیون تن و ایران با 2.2 میلیون تن، جایگاه های چهارم تا دهم 
را به خود اختصاص داده اند.با شروع همه گیری ویروس کرونا در 
جهان از دسامبر سال 2019، صنایع، کارخانه ها و تقریبا تمامی 
کشورها در تعطیلی فرو رفتند و خسارات اقتصادی بی شماری 
در جهان به بار آورد، اما پس از گذشت بیش از یک سال از این 
وضعیت برخی از کشــورها در حال بازیابی نسبی خود هستند.

البته ایران در تمامی این مدت روند افزایشــی خوبی داشت، اما 
برای نخستین بار در ماه شهریور، تولید ایران کاهشی شد و در 
مهر ماه نیز علی رغم کاهشی بودن، بخش اعظمی از این کاهش 
جبران شده است.  البته گفته می شود، احتمال دارد این کاهش 
تولید در شهریور ماه به علت قطعی برق کارخانه های تولید فوالد 

در شرایط کمبود برق در کشور بوده باشد.

 69 درصد تولید فوالد منطقه در دست ایران
همچنیــن تولید فوالد در غرب آســیا تحت تاثیر کاهش بیش 
از 15 درصــدی تولید فوالد ایران، در این ماه نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته 12.7 درصد کاهش یافته و به 3.2 میلیون 
تن رسیده است.با توجه به تولید 2.2میلیون تنی ایران در این 
ماه، 68.75 درصد تولید فوالد غرب آسیا در اختیار ایران است.

بر اساس این گزارش، تولیدی فوالد آمریکا نسبت به ماه اکتبر 
سال گذشته میالدی 20.5 درصد افزایش یافته است و بیشترین 
افزایش در میان در 10 کشور نخست تولیدکننده فوالد در این 

ماه را به خود اختصاص داده است.پس از آن تولید فوالد ژاپن و 
برزیل نسبت به ماه اکتبر سال گذشته میالدی به ترتیب 14.3 
و 10.4 درصــد افزایش یافته و در جایگاه دوم و ســوم افزایش 
تولیــد قرار گرفتند.در این ماه، به جز ایران، کره جنوبی و چین 
نسبت به مدت مشابه سال 2020 کاهش تولید داشتند.از زمان 
شــیوع کرونا در جهان، علی رغم اینکه در دوره ای رشد تولید 
سایر کشورها منفی شد، رشد تولید فوالد ایران مثبت باقی ماند.

ایران در فوریه 2021 )بهمن 1399( با ثبت رشد 11.5 درصدی 
تولید، بیشــترین رشد را نســبت به فوریه 2020  در میان ده 
کشور نخست تولیدکننده فوالد به خود اختصاص داد.همچنین 
در ماه فوریه 2020 )بهمن 1398( نیز بیشترین افزایش تولید 
را در میان ده کشور نخســت تولیدکننده فوالد جهان به خود 
اختصاص داده بود.اما روند مثبت به ناگهان در ماه ســپتامبر و 

مهر ماه کاهشی شده است.

کاهش تولید فوالد در جهان نسبت به سال گذشته
بر اســاس این گزارش، تولید فــوالد جهان در ماه اکتبر 2021 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 10.6 درصد کاهش یافته 

است و به 145.7 میلیون تن رسیده است.

تولید فوالد جهان
تولید فوالد در کشــورهای اتحادیه اروپا در ماه اکتبر با افزایش 
6.4 درصدی نســبت به مدت مشابه ســال گذشته به  13.4 
میلیون تن رسیده است.کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ماه اکتبر 
2021 یعنــی مهر ماه امســال 100.7 میلیون تن فوالد تولید 
کردند که 16.6 درصد کمتر شــده است.تولید فوالد کشورهای 
آمریکای شمالی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16.9 
درصد افزایش یافته و به 10.2میلیون تن رسیده است.همچنین 
تولید فوالد کشورهای مستقل مشترک المنافع در این بازه زمانی 
با 0.2 درصد کاهش به 8.3 میلیون تن رسیده است.کشورهای 
آمریکای جنوبی نیز با 12.1 درصد بیشــتر تولید فوالد در ماه 

اکتبر، 4 میلیون تن تولید داشته اند.

سهم نزدیک به ۹۰ درصدی میعانات گازی 
و معدن از صادرات غیر نفتی

در پنج ماهه امســال، سهم پتروشــیمی و میعانات گازی و معدن و صنایع 
معدنی از کل صادرات غیرنفتی نزدیک به 90 درصد بوده و بخش کشاورزی-
صنایــع غذایی صنعت )کلیه صنایع تولیدی بــه جز صنایع فوق( و فرش-

صنایع دســتی مجموعا حدود 10 درصد از صــادرات غیرنفتی را به خود 
اختصاص داده اند.به گزارش ایسنا، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از 
ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، در پنج ماهه نخست امسال 
مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع 
معدنی، کشــاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت )کلیه 
صنایع تولیدی به جز صنایع فوق(، 45 میلیون و 473 هزار تن به ارزش 17 
میلیارد و 599 میلیون دالر بوده است.بیشترین سهم این صادرات مربوط به 
پتروشیمی و میعانات گازی است که 50 درصد )به لحاظ وزنی( کل صادرات 
غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز به 39.1 
درصد در رتبه دوم قرار دارد.میزان صادرات پتروشــیمی و میعانات گازی و 
معدن و صنایع معدنی در پنج ماهه اول امسال به ترتیب 22 میلیون و 876 
هــزار تن معادل حدود 9.1 میلیارد دالر و 17 میلیون 799 هزار تن معادل 
پنج میلیارد دالر بوده اســت. وزن و ارزش صادرات بخش پتروشــیمی به 
ترتیب24.7 و 74.8 و وزن و ارزش صادرات مواد معدنی هم 16.3 و 127.9 
درصد رشــد داشته است.سهم کشاورزی-صنایع غذایی و صنعت نیز از کل 
وزن صادرات غیر نفتی به ترتیــب 7.2 و 3.3 درصد بوده، به طوری که در 
پنج ماهه امسال به ترتیب سه میلیون و 282 هزار تن محصوالت کشاورزی 
و صنایع غذایی به ارزش بیش از 1.8 میلیارد دالر و یک میلیون و 509 هزار 
تن محصوالت صنعتی به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دالر صادر شــده است.  
وزن و ارزش صــادرات بخش غذایی به ترتیــب 7.3 درصد افزایش و 11.2 
درصد کاهش داشته و وزن و ارزش صادرات محصوالت صنعتی نیز 15.2 و 
23.1 درصد رشــد داشته است.در این میان صادرات فرش و صنایع دستی 
کمترین ســهم از صادرات غیرنفتی را در این مدت به خود اختصاص داده 
است. در پنج ماهه نخست امسال 7000 تن فرش و صنایع دستی به ارزش 
58 میلیون دالر صادر شده که وزن و ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به ترتیب 16.7 درصد رشد و 7.9 درصد کاهش داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی:
تولید ۴۰ میلیون دز واکسن تا پایان سال

وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به این که امروز 5 میلیون دز واکسن »رازی 
کوو پارس« موسســه رازی تحویل شد، گفت: این موسسه تا پایان امسال 
40 میلیون دز و تا شهریور سال 1401، 90 میلیون دز تولید خواهد کرد و 
امیدواریم با عنایت وزیر بهداشــت، در صورتی که در داخل مازاد تولید این 
واکســن وجود داشت، این موسسه بتواند بخشــی از واکسن خود را صادر 
کند تا درآمد اقتصادی این مجموعه بهبود یابد.به گزارش ایســنا به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد 
کشاورزی در حاشیه بازدید خود و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: موسســه رازی بیش از 90 سال قدمت دارد و بخش زیادی از واکسن 
های تولیدی کشــور توسط این موسســه تامین می شود.وی افزود: از 11 
واکسن انسانی تولیدی در داخل کشور، 7 واکسن توسط این موسسه تولید 
و تامین می شــود، بنابراین این موسسه یک سرمایه بزرگ و یک پشتوانه 
مهم برای کشــور و حوزه سالمت است.ساداتی نژاد با بیان این که برخی از 
کشورهای واکسن ســاز خارجی، فناوری تولید واکسن را از موسسه رازی 
دریافت کرده اند، عنوان کرد: از زمان شــروع کووید 19 این موسســه کار 
خود را با جدیت شــروع کرد و با وجود اینکه فناوری تولید رایج واکســن 
را در اختیار داشــت اما با توجه به شــرایط موجود به سمت فناوری ویژه 
برای تولید واکســن رفت و با پروتئین نوترکیب واکسن خود را ساخت که 
یک کار جدید و بی ســابقه در کشــور بود.وی افزود: در زمان شروع فاز 3، 
وعده تولید 5 میلیون دز واکســن تا پاییز سال جاری توسط موسسه رازی 
داده شــد که به این وعده عمل شــده اســت.وزیر جهاد کشاورزی از نگاه 
ویژه وزیر بهداشت به موسســه رازی تشکر کرد و ادامه داد: موسسه رازی 
بازوی توانمند وزارت بهداشــت در حوزه سالمت اســت، موسسه رازی از 
لحاظ ساختار تشکیالتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است اما این 
موسسه خانه وزارت بهداشت محسوب می شود و پشتوانه ای برای سالمت 
مردم است.ساداتی نژاد با اشاره به این که امروز 5 میلیون دز واکسن »رازی 
کوو پارس« موسســه رازی تحویل شد، گفت: این موسسه تا پایان امسال 
40 میلیون دز و تا شهریور سال 1401، 90 میلیون دز تولید خواهد کرد و 
امیدواریم با عنایت وزیر بهداشــت، در صورتی که در داخل مازاد تولید این 
واکسن وجود داشت، این موسسه بتواند بخشی از واکسن خود را صادر کند 

تا درآمد اقتصادی این مجموعه بهبود یابد.

وزیر صمت خبر داد؛
 درآمد ۱۴هزار میلیارد تومانی دولت 

از سامانه همتا
وزیر صمت گفت: ســامانه جامع تجارت تاکنون 80درصد پیشرفت داشته 
است و تا پایان سال تکمیل خواهد شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
فاطمی امین وزیر صمت تصریح کرد: سامانه جامع تجارت مهمترین پروژه 
دولت الکترونیکی اســت که تا امروز 80 درصد پیشرفت داشته است. برای 
تکمیل این طرح باید 70 اقدام انجام گیرد و تا پایان سال این سامانه تکمیل 
خواهد شد.او در بخش خبری 21 شبکه یک سیما گفت: یکی از بخش هایی 
که باید در این سامانه تکمیل شود گمرک است و 14 اقدام از این 70 اقدام 
مربوط به آن می شــود.فاطمی امین بیان کرد: 30 دستگاه به سامانه جامع 
تجارت متصل شده اند و تمام بانک ها هم در حال اتصال هستند. نمی توان 
گفت دستگاهی به این سامانه متصل نیست، اما اقدامات تکمیلی الزم است.

وزیر صمت تصریح کرد: روزانه 5 میلیون درخواست از سوی تولیدکنندگان، 
تجار و بازرگانان به این ســامانه وارد می شود . روزانه 600 هزار استعالم از 
بیرون وزارت صمت انجام می گیرد و 800 هزار اســتعالم در داخل وزارت 
صمت انجام می گیرد.فاطمی امین گفت: این پروژه نمونه بارز و پیشــرفته 
حکمرانی خواهد بود و تعهدی در بهبود محیط کسب و کار، کنترل قاچاق، 
شناســایی کاالی تقلبی، تنظیم بازار ایجاد می کند.او ادامه داد: بخش های 
زیادی از این طرح پیش رفته اســت.  یک نمونه کارکرد آن، سامانه همتا 
در بحث موبایل اســت که در طول 3 سال، 14 هزار میلیارد تومان درآمد 
گمرکی برای دولت ایجاد شــده است.وزیر صمت افزود: چالش های کارت 
بازرگانی در قالب این سامانه رفع می شود و دخالت انسانی کاهش می یابد 

که نویدبخش اقتصاد پویا در اوایل سال آینده خواهد بود.

کاهش ۵ درصدی حجم تجارت ایران و آلمان
حجم تجارت ایران و آلمان در نه ماهه ابتدایی سال 2021 نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل، به میزان پنج درصد افت پیدا کرده اســت.به گزارش ایلنا، بر اساس 
جدیدترین گزارش منتشــر شده از سوی  اداره امار آلمان، حجم تجارت ایران و 
آلمان در نه ماهه ابتدایی سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان 
پنج درصد افت پیدا کرده اســت.طی این مدت، صادرات آلمان به ایران بیش از 
یک میلیارد یورو بوده که در مقایسه با سال قبل، هفت درصد کاهش پیدا کرده 
اســت. در مقابل اما صادرات ایران به آلمــان با رقمی معادل 216 میلیون یورو 
نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات ایران 
طی 6 ماه گذشــته نشان می دهد، که صادارت این کشور به آلمان با روند ثابتی 
همراه بوده اســت.  حجم تجارت ایران و آلمان در سپتامبر 2021 با 10 درصد 
رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به 133.8 میلیون یورو رسید. صادرات آلمان 
در این ماه 111.6 میلیون یورو بوده که در مقایسه با سال قبل 11 درصد افزایش 
پیدا کرده است. صادرات ایران نیز در این ماه با رشد هفت درصدی نسبت به ماه 

مشابه در سال گذشته به 22.2 میلیون یورو رسیده است.

زیان انباشته خودروسازان ۸۳ هزار میلیارد 
تومان شد

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت ســازمان بازرســی کل کشــور با بیان 
اینکه خودوسازان درخصوص جمع آوری خودرو های کف پارکینگ اعالم آمادگی 
کردند، گفت: این وعده هنوز عمل نشــده اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل 
کشور با حضور در برنامه »تیتر امشب« گفت: 29 شهریور جلسه ای در سازمان 
بازرسی کل کشور با خودروسازان، قطعه سازان بزرگ کشور و سایر دستگاه هایی 
تأثیرگذار از جمله بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان محیط زیست و سازمان 
اســتاندارد درخصوص بررسی علت دپو خودرو های تولیدی برگزار شد و مشکل 
چالش انباشته شدن خودرو ها در پارکینگ هر دو شرکت خودروساز مورد بررسی 
قرار گرفت.وی با بیان اینکه مشــکل عمده خودروســازان، وارد کردن قطعات 
الکترونیکی بوده اســت، افزود: خودروســازان علت انباشت خودرو ها و کسری 
قطعات خودرو را مشکل تأمین نقدینگی و قطعه سازان هم قیمت گذاری دستوری 
را مطرح کردند.بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت ســازمان بازرســی کل 
کشور با بیان اینکه خودوسازان درخصوص جمع آوری خودرو های کف پارکینگ 
اعــالم آمادگی کردند، گفت: مدیرعامل ایران خودرو اعالم کرد ببش از 90 هزار 
خودروی کف پارکینگ خود را تا نیمه آبان به 60 هزار دســتگاه خودرو برساند 
و مدیرعامل ســایپا نیز وعده داد 53 هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به 
10 هزار دســتگاه کاهش دهند، اما شواهد امر نشان می دهد که هیچ کدام از دو 
شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودور های دپو شده خود کنند.

میرمحمدی بیان کرد: خودروســازان با توجه به مشــکالتی که دارند، به دنبال 
اعمال افزایش قیمت هستند و قرار است با افزایش تولید، موجبات کاهش قیمت 
فراهم شــود.بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: سازمان بازرســی به ابعاد و عرصه های مختلفی در این زمینه ورود کرده 
است.سید محســن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: 
مجموع زیان انباشته از 11 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان سال 96 به 83 
هزار میلیارد تومان در پایان 6 ماهه ســال گذشــته رسیده و در طول سه و نیم 
سال حدود هفت برابر شده است.وی بیان کرد: از آذر 96 تا آذر 99 قیمت تیبای 
صندوق دار 5 برابر شــده، در حالی که تورم 2 برابر شده است.عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ادامه داد: حمایت بی، چون و چرا از خودروساز و قطعه 
ســازانی که تبدیل به بخشی از مافیای خودرو شده اند، باعث تحویل بی کیفیت 
خودرو به مردم و زیان انباشــته خودروسازان شده است.دهنوی گفت: در چند 
هفته گذشته که اوج نوسان بازار خودرو بوده، خبری از وزیر صمت نبوده است.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: ســال گذشته نزدیک 80 
هزار میلیارد تومان رانت، بابت تفاوت قیمت با بازار توزیع شد.مجید کاغذگریان، 
کارشــناس صنعت خودرو هم گفت: از 90 هزار خودروی دپو شده شرکت ایران 
خودرو 10 درصد آن ها معطل قطعه الکترونیکی هستند.وی بیان کرد: ساپکو با 

2 هزار نیرو وظیفه مدیریت زنجیره تأمین را بر عهده دارد.

رئیــس کمیســیون کســب وکار های 
دانش بنیــان اتاق ایران خاطر نشــان 
کــرد: فروش هوشــمند مــواد غذایی 
ابتکار جدیدی نیســت و مدت هاست 
که شرکت های دیجیتال در این زمینه 
ورود کردند.افشین کالهی در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این پرسش 
که وزارت جهاد به دنبال توزیع هوشمند 
محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی 
است آیا زیرساخت ها برای فروش مواد 
غذایی در کشور فراهم شده است؟ گفت: 
این روند فروش در گذشته نیز مرسوم 
و متداول بود و شــیوه فروش جدیدی 
نیست.وی ادامه داد: پلتفرم های مختلفی 
در این زمینه ورود کردند و باید بگویم 
که نتایج قابل قبولی هم حاصل شــده 
اســت. به نظر من مسئله اصلی در این 
شیوه فروش فراهم بودن زیرساخت های 
مجازی نیســت بلکه آن ســوی قضیه 
یعنی چگونگی نگهداری، انبار و تقسیم 
مــواد غذایی مهم اســت نهــادی که 

می خواهد این طرح را اجرایی کند باید 
در این زمینــه برنامه ریزی کند.کالهی 
بابیان اینکه در اجرای طرح های مشابه 
از لحاظ زیرساختی و پهنای باند مشکلی 
نداریم، گفت: این روزها شــاهد کاهش 
ســرعت اینترنت، در کشور هستیم. اما 
از ســوی دیگر هم گیری بیماری کرونا 
باعث شــد که میزان تمایل مردم برای 
خرید اینترنتی افزایش پیدا کند. حتی 
با اینکه تاحدودی این بیماری مهار شده 
است باز هم بســیاری از مردم ترجیح 
می دهند کــه نیازهای خود را به صورت 
اینترنتی تامین کنند از این رو شــاهد 
توســعه تجارت الکترونیک در کشــور 
هســتیم.این فعال اقتصادی با اشاره به 
گســتردگی دامنه فعالیت شرکت های 

آنالین، تصریح کرد: از ســال 97 تا به 
امروز شرکت های دیجیتال گزارش های 
دقیقی در زمینــه میزان فروش خود و 
افزایش تمایل مردم برای خرید اینترنتی 
ارائــه داده اند. ایــن گزارش ها به خوبی 
نشــان می دهد که خریدهای آنالین به 
شــکل های مختلفی افزایش پیدا کرده 
است و همچنین بازیگرانی جدیدی در 

این زمینه ورود کردند.

توزیع هوشمند رایگان خواهد بود
همچنیــن در این رابطه علیرضا جاوید 
عربشاهی مشاور سازمان مرکزی تعاون 
روســتایی با اشــاره به اجرایی شــدن 
طرح هوشــمند فــروش اینترنتی مرغ 
و تخم مرغ، گفت: ایــن طرح به صورت 

آزمایشــی در شــهر تهران با شــرکت 
بازرگام کار خود را آغاز کرده است. وی 
با اشــاره به اجرایی شدن این طرح در 
اصفهان، بیان کرد: برای توســعه توزیع 
هوشمند فراخوان داده ایم تا شرکت های 
دانش بنیــان و کســب و کارهای نوپا 
)اســتارتاپ های( توانمنــد و فعال در 
توزیع دیجیتال که دارای زیرساخت های 
مناسب برای توزیع مستقیم و اینترنتی 
کاالهای اساســی هستند در این زمینه 
ورود و با ما همــکاری کنند.  به گفته 
عربشاهی، توزیع مویرگی اقالم اساسی 
درب منــازل به صورت رایــگان انجام 
خواهد شد.مشاور سازمان مرکزی تعاون 
روستایی در پاسخ به این پرسش که آیا 
امکان دارد دالالن وارد ســامانه شوند 
و در حجــم باال خرید کننــد؟ گفت: 
هدف ما از این شــیوه فروش این است 
که اقالم اساســی بدون واسطه به دست 
مصرف کننده واقعی برسد و کرامت آنها 

حذف شود.

توزیع اینترنتی کاالها اساسی 
در تهران آغاز شد
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تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالتگزیده خبر
با وجود آنکه آزادسازی سهام عدالت وارد نوزدهمین ماه خود 
شــده است هنوز ابهاماتی در زمینه نحوه فروش، شرکت های 
اســتانی سهام عدالت، نحوه پرداخت سود و... وجود دارد و به 
نظر میرسد سازمان بورس از نو درحال طراحی بسته ای برای 
ســاماندهی این سهام با ۵۰ میلیون مشمول است.به گزارش 
ایسنا، اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹۹ بود که فرایند آزادسازی 
ســهام عدالت انجام شد تا این سهام به دست صاحبان اصلی 
برســد. بر این اساس سهامداران میتوانســتند یکی از دو راه 
مستقیم یا غیرمســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کنند که در نهایت ۱۹ میلیون نفر روش مســتقیم را انتخاب 
کردند و ۳۰ میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را انتخاب کردند 
تا سهامدار شرکت های استانی سهام عدالت شوند.این دو گروه 
سرنوشت متفاوتی داشتند. به مستقیم ها از همان ابتدا اجازه 
فروش ســهام داده شد. بر این اساس در ابتدا میتوانستند ۳۰ 
درصد و اندکی پس از آن ۳۰ درصد دیگر )جمعا ۶۰ درصد( 
از ســهام خود را از طریق بانک هــا یا کارگزاری ها به فروش 
برسانند. قرار بود ۴۰ درصد باقی مانده نیز در بهمن ماه همان 
ســال آزاد شود اما این اتفاق به دلیل سقوط بازار هرگزتحقق 
نیافت. البته بسیاری از افرادی که ۳۰ یا ۶۰ درصد سهام خود 
را برای فروش گذاشــته بودند نیز موفق به فروش سهام خود 
نشدند چراکه سهام ارزشمند آن ها مشتری نداشت!سرنوشت 

غیرمســتقیم ها نیز از این قرار بود که سهامدار شرکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند. بر این اساس قرار 
شــد با برگزاری مجامع هیات رئیسه این شرکت ها انتخاب 
شــوند اما این پروژه به اجرا نرسید. این درحالی بود که قرار 
بود از امسال پرداخت سود سهام عدالت به وضعیت مستقیم 
بودن یا غیرمستقیم بودن مشموالن بستگی داشته باشد اما به 
نظر نمیرســد این موضوع نیز اجرا شود.  بر این اساس مجید 
عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین اظهار 
نظر خود درمورد ســهام عدالت از طراحی یک بســته جدید 
خبر داده است. وی در این مورد اعالم کرده است که  درمورد 
سهام عدالت باید به مرور تصمیم گیری شود.وی بر این نکته 
تاکید کرده است که  با توجه به ارزندگی این سهام و وضعیت 
کنونی بازار، مشــموالن برای فروش عجله نداشته باشند و به 
ســهام عدالت به عنوان یک ســرمایه گذاری بلند مدت نگاه 
کنند. فروش سهام عدالت، مخصوصا در این نوسانات به ضرر 
مردم است.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از 
این موضوع خبر داد که بحث بازارگردانی ســهام شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی و نحوه فروش سهام عدالت چه در 
روش مستقیم چه در روش غیرمستقیم درحال برنامه ریزی 
است. به طور کلی  قرار شده است، بسته سیاست گذاری سهام 

عدالت طراحی و در شورای عالی بورس مطرح شود.

۵۷ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در ۸ 
ماهه ۱۴۰۰ پرداخت شد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: کل مبلغ وام ازدواج پرداختی در سال 
گذشته ۴۳ هزار میلیارد تومان و در ۸ ماه امسال ۵۷ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش ایِبنا، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای 
مجازی نوشت: کل مبلغ وام ازدواج پرداختی در سال گذشته ۴۳ هزار میلیارد 
تومان و در ۸ ماه امسال ۵۷ هزار میلیارد تومان است. تعداد ثبت نام کنندگان 
ســال گذشته، ۷۶۵ هزار نفر و تعداد ثبت نام کنندگان ۸ ماهه امسال، ۸۳۰ 
هزار نفر بوده اند. شبکه بانکی در تالش است با تمام ظرفیت کمک حال امر 
ازدواج جوانان است.وی افزود: شبکه بانکی کشور در سال گذشته، ۸۲۵ هزار و 
در ۸ ماه سال جاری ۶۶۷ هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده است. میانگین 
تعداد پرداخت وام ازدواج در سال گذشته ۶۹ هزار فقره در ماه و در سال جاری 

علیرغم افزایش مبلغ وام تاکنون ۸۳ هزار فقره در ماه بوده است.

عقب نشینی دوباره رمزارزها
ارزش ارزهای دیجیتال مهم برای ســومین روز متوالی ریزشــی باقی ماند.به 
گزارش ایســنا به نقل از سی ان بی ســی، صندوق بین المللی پول پس از آن 
که رئیس جمهور الســالوادور از برنامه ریزی برای راه اندازی نخســتین شهر 
بیتکوینی جهان در این کشــور خبر داد، بار دیگر به این کشــور هشدار داده 
است که چنین اقدامی عواقب بدی برای ثبات مالی خواهد داشت. السالوادور 
تنها کشور جهان محسوب می شود که بیتکوین را به عنوان واحد رسمی پول 
خــود معرفی کرده و آینده نظام مالی و بانکی خــود را به ارزهای دیجیتالی 
گره زده اســت.در حالی که منابع خبری پیشتر از احتمال ممنوعیت ارزهای 
دیجیتالی تنها در بخش پرداخت در هند خبر داده بودند، حاال از مجلس این 
کشور خبر می رسد یک پیش نویس در حال آماده شدن است که در صورت 
تصویب، فعالیت های مرتبط با رمزارزها را در این کشور ممنوع اعالم می کند. 
این الیحه تنها یک روز پس از آن به جریان افتاد که نخست وزیر هند گفت 
ارزهای دیجیتالی باعث گرفتن وقت جوانان کشور می شوند.سازمان نظارت بر 
تراکنش های مالی انگلیس اعالم کرد سختگیری خود را بر روی تراکنش های 
مرتبط با رمزارزها در این کشور با هدف مقابله با پولشویی، اقدامات مجرمانه 
و تامین مالی تروریسم تشــدید می کند. قرار است در قالب طرح جدید این 
ســازمان شماری از کارکنان برگزیده به طور ویژه در زمینه مقابله با اقدامات 
مجرمانه با استفاده از ارزهای دیجیتالی آموزش ببینند. انگلیس پیش از این 
فعالیت شماری از صرافی های ارزهای دیجیتالی از جمله باینانس را غیرقانونی 
اعالم کرده بود.مجمــوع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۲۶۰۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت بــه روز قبل ۱.۷۶ 
درصد بیشتر شده است.در حال حاضر ۴۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال 
پیش توســط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از 

سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.   

توقف ریزش قیمت طال در آستانه تعطیالت 
شکرگزاری

قیمــت طال پس از کاهش به مدت چهار روز معامله متوالی، در معامالت روز 
چهارشنبه در آستانه تعطیالت روز شــکرگزاری با وجود رشد ارزش دالر، با 
اندکی افزایش بسته شــد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۷۸۳ دالر و ۱۸ ســنت رسید. بهای معامالت 
این بازار ابتدا تا ســطح ۱۷۷۷ دالر و ۸۰ ســنت عقب نشینی کرده بود که 
پایینترین قیمت در بیش از سه هفته گذشته بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، 
هر اونس طال با ۵۰ سنت معادل کمتر از ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۷۸۴ دالر 
و ۳۰ سنت بسته شد.طال اوایل هفته جاری تحت تاثیر انتظارات برای شتاب 
گرفتن روند عادی ســازی سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا پس از انتصاب 
مجدد جروم پاول به ســمت رییس این بانک مرکزی که باعث تقویت ارزش 
دالر شــد، به پایین مرز ۱۸۰۰ دالر ســقوط کرد.دیوید مگر، مدیر معامالت 
فلزات شــرکت »های ریج فیوچرز« اظهار کرد: بازار طال از نگرانیها نسبت به 
اقدام بانک مرکزی آمریکا در شــتاب بخشیدن به تعدیل برنامه خرید اوراق 
قرضه یا افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره تحت فشــار قرار گرفته اســت.

طبق جزییات نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، مقامات متعدد بانک 
مرکزی آمریکا اظهار کرده اند با سرعت بخشیدن به حذف برنامه خرید اوراق 
قرضه در صورت باال ماندن تورم و حرکت ســریعتر به سمت افزایش نرخهای 
بهره موافق هســتند. نرخهای بهره باالتر، هزینه نگهداری طال را افزایش داده 
و به جذابیت سرمایه گذاری در آن لطمه می زند.ادوارد مایر، تحلیلگر کپیتال 
مارکتس گفت: به نظر می رسد با توجه به عقب نشینی اخیر قیمتهای انرژی، 
ســرمایه گذاران طال احتمال می دهد تورم مالیمتر شــود.بر اساس گزارش 
رویترز، انتشار آماری که نشان داد شمار متقاضیان بیمه بیکاری در آمریکا به 
پایینترین حد از سال ۱۹۶۹ رسیده و گزارش جداگانه ای که رشد اقتصادی 
۲.۱ درصد بر مبنای ساالنه را نشان داد، به فشار کاهشی بر قیمت طال افزود.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد 
افزایش، به ۹۷۴ دالر و سه سنت رسید. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری 
با ۰.۷ درصد کاهش، به ۱۸۵۴ دالر و ۳۲ ســنت رسید. هر اونس نقره برای 

تحویل فوری با ۰.۹ درصد کاهش، به ۲۳ دالر و ۴۲ سنت رسید.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابالغ کرد؛
لزوم تحویل نسخه ای از قرارداد به 

تسهیالت گیرندگان
تهــران - ایرنــا - بانک مرکــزی در بخشــنامه ای بانک ها و 
موسسات اعتباری را موظف کرد ظرف مدت حداکثر هفت روز 
کاری پس از درخواســت »تسهیالت  گیرنده«، »ضامن« و یا 
»وثیقه گذار«، یک نسخه از قرارداد تسهیالت که دارای ارزش 
قانونی یکسان با سایر نسخ آن است را به همراه اطالعات کامل 
تسهیالت به درخواست کننده تحویل دهند.به گزارش ایرنا از 
بانک مرکزی، در اجــرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل 
ماده )۲۳( »قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار« مصوب  
۱۶.۱۱.۱۳۹۰ مجلس شــورای اســالمی، فرم های یکنواخت 
قراردادهای عقود تسهیالت بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه 
و پس از تصویب آن ها از ســوی شورای پول و اعتبار، مراتب 
طی بخشنامه های متعدد به شبکه بانکی کشور ابالغ شد. در 

بخشنامه های مورد اشــاره بر این مهم تأکید شد که بانک ها 
و مؤسســات اعتباری غیربانکی مکلفند با هدف آگاهی کامل 
»تسهیالت  گیرنده«، »ضامن« و »وثیقه گذار« تسهیالت بانکی 
از مفاد قرارداد، تمهیــدات الزم را اتخاذ کرده و پس از انعقاد 
و امضای قرارداد، نســخه ای از آن را کــه دارای ارزش قانونی 
یکســان با سایر نسخ است، حســب مورد در اختیار اشخاص 
ذکرشده قرار دهند. در ادامه این گزارش آمده است: در ادامه 
و بنا به اهمیت وافر موضوع و گزارش های واصله متعدد مبنی 
بر عدم اعطای یک نســخه از قراردادهای تسهیالت بانکی به 
تسهیالت  گیرنده، ضامن و وثیقه گذار، بخشنامه های تأکیدی 
در این خصوص از جمله بخشنامه های شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸. 
مــورخ   ۹۶.       ۲۹۰۰۰۳ شــماره   ،۱۳۹۵.۱۰.۰۵ مــورخ 
۱۳۹۶.۰۹.۱۳ و شــماره ۹۹.۲۹۸۳۲۶ مــورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۹ 
   نیز به شــبکه بانکی کشور ابالغ شــد. با توجه به عدم توجه 
برخی از بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی به این مهم 
علی رغم تأکیدات و بخشنامه های متعدد این بانک در ارتباط با 
موضوع فوق االشاره؛ مقتضی است به منظور اطمینان از اجرای 

صحیح و کامل تکالیف یادشده و بخشنامه های مربوط و رفع 
دغدغه های موجود در این خصوص، عالوه بر نظارت دقیق بر 
اجرای تمهیدات پیشین، اجرای موارد و ترتیبات زیر نیز به قید 

فوریت در دستورکار آن بانک   یا مؤسسه اعتباری قرار گیرد:
۱  - ظــرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواســت 
تسهیالت گیرنده، ضامن و یا وثیقه گذار، یک نسخه از قرارداد 
منعقده تســهیالت اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با 
ســایر نسخ آن اســت به همراه اطالعات کامل تسهیالت یاد 
شده از جمله جدول اقساط، به درخواست کننده تحویل شود.

۲  - واحدهای نظارتی و بازرســی آن بانک   یا مؤسسه اعتباری 
غیربانکی به شــکایاتی که در ارتباط بــا موضوع فوق مطرح 
می شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت استنکاف 
کارکنان و متصدیان ذی ربط از انجام تکالیف موصوف، عالوه 
بــر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رســیدگی 
به تخلفــات و همچنیــن بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران، رأســاً نســبت به تحویل موارد مذکور در بند یادشده 
به درخواســت کننده اقدام یا مقدمــات الزم را فراهم کند.در 

پایان ضمن یادآوری مجدد این موضوع که مســئولیت عدم 
رعایت تکالیف فوق بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی است، مراتب با لحاظ 
مفادبخشــنامه شــماره ۱۴۹۱۵۳  .۹۶ مورخ ۱۶  .۵  .۱۳۹۶، به 
قید تسریع به تمامی شــعب و واحدهای ذی ربط آن بانک   یا 
مؤسسه اعتباری ابالغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق 

به عمل آید.  

یکپارچه سازی سامانه های اداری 
پرداخت حقوق تا پایان آذرماه

رئیس نظام های پرداخت ســازمان امور اداری و استخدامی 
کشور گفت: برای اجرای نظام عادالنه پرداخت، سامانه های 
اداری تا آخر آذر یکپارچه ســازی می شوند.به گزارش ایِبنا، 
عبداهلل میرزایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شــبکه دو 
سیما با بیان اینکه تاکنون دســتگاه های مختلف داده های 
حقوق بگیران خود را به طور مستقیم در سامانه خزانه داری 
کل بارگذاری می کردند، افزود: یک ماه اســت ستادی برای 
یکپارچه ســازی سامانه های اداری تشــکیل شده تا افزون 
بر ســازمان برنامه و بودجه، دستگاه هایی که حتی از خزانه 
داری دریافتی ندارند مانند بانک ها و بیمه ها وارد این سامانه 
یکپارچه شــوند.وی گفت: اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد کار برای 
الحاق به سامانه یکپارچه اداری در دستگاه های مختلف انجام 
شده است.آقای میزرایی افزود: قانون حاکم برای پرداخت ها؛ 
قانون مدیریت خدمات کشــوری است، اما برخی دستگاه ها 
بر اســاس ماده ۱۱۷ قانون، از این امر مستثنی شده اند که 
از جمله آن ها نمایندگان مجلس شــورای اسالمی هستند.

وی گفت: بر اســاس قانون مدیریت خدمات کشوری، بین 
حداقل و حداکثر حقــوق دریافتی نباید بیش از هفت برابر 
فاصله باشــد و برای افزایش حقوق کارکنــان باید تأییدیه 
شورای حقوق و دستمزد اخذ شود.رئیس نظام های پرداخت 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: فوق العاده های 
خاصی در دریافت ها بر اساس مجوزهای ویژه ای که در ادوار 
گذشته ی مجلس شورای اسالمی مصوب شد به دستگاه ها 
پرداخت می شود.آقای میرزایی گفت: سامانه ثبت حقوق و 
مزایا که همه پرداخت ها باید در آن ثبت شــود از سال ۹۷ 
آغاز به کار کرده اســت و بر اساس بودجه امسال باید همه 
دستگاه ها از خرداد گذشته پرداخت ها را در این سامانه ثبت 
می کردند که این کار به طور کامل انجام نشــده اســت.وی 
بــا بیان این که در دولت های گذشــته عزم جدی برای این 
موضوع وجود نداشته است افزود: در این دولت سامانه ثبت 
حقوق و مزایا ایجاد و گزارش ها بر اساس آن به دستگاه های 
مربوطه ارائه شــد.آقای میرزایی گفت: بر اساس آن چه که 
در ســامانه حقوق و مزایا وجــود دارد دو و نیم میلیون نفر 
حقوق بگیر دولت هســتند.وی با بیان این که ســامانه های 
سازمان امور اداری و استخدامی به یکدیگر متصل شده اند، 
افزود: به صورت شبانه روزی تالش می کنیم سامانه سازمان 
امور اداری و اســتخدامی به سامانه خزانه داری کل کشور و 
سازمان برنامه و بودجه نیز متصل شود و بر این اساس دیگر 
موضوعی با عنوان خوداظهاری وجود نخواهد داشت.رئیس 
نظام های پرداخت ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
گفــت: تا زمانی که مراجع متعدد قانــون گذاری در بخش 
پرداخت داشته باشــیم، اختالف در پرداخت ها وجود دارد.

آقای میرزایی افزود: پیــش از ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۱ به 
مجلس، شورای حقوق و دستمزد برای انجام برخی اقدامات 
تنظیم گری تشکیل خواهد شــد.وی گفت: بر اساس آمار، 
پرداخت هــای غیرقانونی و بیش از ۳۳ میلیون تومان وجود 

دارد.
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گزیده خبر

ژنرال اماراتی متهم به شکنجه، 
رئیس اینترپل شد

آژانــس پلیس جهانی )اینترپل( اعالم کرد احمد الرئیســی، 
ژنــرال اماراتی متهم به نظارت بر شــکنجه،به عنوان رئیس 
پلیس بین الملل انتخاب شــده است.به گزارش ایسنا به نقل 
از یورو نیوز، ژنرال احمد ناصر الرئیسی، بازرس کل در وزارت 
کشور امارات متحده عربی، قباًل یکی از اعضای کمیته اجرایی 
اینترپل بود. الرئیسی با شکنجه زندانیان سیاسی سرشناس در 
داخل کشور، از جمله احمد منصور، مخالف اماراتی، و مایکل 
هجز، استاد دانشگاه بریتانیایی که در سال ۲۰۱۸ به جاسوسی 
متهم و به حبس ابد محکوم شد، مرتبط بوده است. هجز بعداً 
مورد عفو قرار گرفت، اما منصور همچنان در زندان است. در 
پنج کشــور از جمله فرانســه که مقر اینترپل است و ترکیه 
که در آن انتخابات برگزار شد، شکایت جنایی علیه الرئیسی 

تشکیل شده است.
منتقــدان بیم دارند که او به جای تعقیــب قاچاقچیان مواد 
مخدر، قاچاقچیان انسان، مظنونان جنایات جنگی و مظنونان 
به جنایات جنگی، از نفوذ جهانی اینترپل برای دســتگیری 
مخالفان تبعیدی و حتی مخالفان سیاســی در داخل کشور 

استفاده کند.
نامزدی الرئیسی اعتراضاتی را در اروپا برانگیخت. قانونگذاران 
فرانســوی مســتقیماً از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این 
کشور درخواســت مداخله کردند. نمایندگان پارلمان آلمان 
مدعی شدند که نامزدی وی در تضاد با اعالمیه جهانی حقوق 
بشر است. الرئیسی گفته اســت که می خواهد از دوره چهار 
ســاله خود برای مدرن سازی اینترپل استفاده کند. بر اساس 
گزارش اخیر سر دیوید کالورت اسمیت، مدیر سابق دادستان 
عمومــی بریتانیا، امارات متحده عربی به تالش برای نفوذ در 
اینترپل در حمایت از نامزدی الرئیســی متهم شده است.در 
ســال ۲۰۱۷، امارات ۵۰ میلیون یورو به بنیاد اینترپل برای 
دنیای امن تر، یک ســازمان غیرانتفاعی بــا دفاتر در ژنو که 
کالورت اســمیت آن را »کانالی برای انتقال پول نقد از دولت 
امارات به اینترپل« توصیف می کند، پرداخت کرد.از زمانی که 
منگ هونگوی، رئیس چینی اینترپل، در اواسط دوره ریاست  
خود در ســفر به چین در ســال ۲۰۱۸ ناپدید شد، انتخابات 
ریاست اینترپل با دقت دنبال می شود. متعاقباً معلوم شد که 
او بازداشت و متهم به رشوه خواری و سایر جرایم ادعایی شده 
است. اینترپل سپس اعالم کرد که منگ از ریاست استعفا داده 
اســت. معاون وی، کیم جونگ یان از کره جنوبی، به سرعت 
به عنوان جانشین برای ادامه دوره ریاست منگ انتخاب شد. 
قرار بود ریاست کیم در سال ۲۰۲۰ به پایان برسد، اما پس از 
همه گیری ویروس کرونا که باعث شد مجمع ساالنه اینترپل 
را در ســال گذشته لغو کند، دوره ریاست او یک سال تمدید 
شد.ریاست ژنرال الرئیسی، عمدتاً تشریفاتی و داوطلبانه است. 
یورگن اســتاک، دبیر کل اینترپل اســت که مدیریت روزانه 

سازمان را بر عهده دارد.

پزشک کاخ سفید از وجود ضایعه پیش 
سرطانی در بدن بایدن خبر داد

پزشک کاخ سفید اعالم کرده است که یک پولیپ در جریان کولونوسکوپی 
هفته گذشته جو بایدن برداشته شده ولی این پولیپ خوش خیم بوده است.

بــه گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم به نقل از رویترز، پزشــک 
کاخ ســفید در نامه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، اعالم کرد: در جریان 
کولونوســکوپی هفته گذشــته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک پولیپ 
خوش خیم برداشته شده است. پولیپی که هفته گذشته طی کولونوسکوپی 
رئیس جمهور جو بایدن برداشته شد »یک ضایعه خوش  خیم و با رشد آهسته 
بوده، اما تصور می  شــود که پیش سرطانی است« و در حال حاضر برای آن 
اقدام دیگری الزم نیست.دکتر کوین اوکونور افزود: پولیپی که هفته گذشته 
برداشته شده، شبیه پولیپی است که در سالل ۲۰۰۸ میالدی برداشته شده 
است. به بایدن توصیه شده است هر ۷ تا ۱۰ سال کولونوسکوپی داشته باشد.

در جریان انجام کولونوسکوپی، بایدن به طور موقت قدرت را به کاماال هریس 
معاونش واگذار کرد.

توسط یک دادگاه نظامی در »مصراته«؛
حکم اعدام »خلیفه حفتر« صادر شد

یک دادگاه نظامی در شهر »مصراته« لیبی »خلیفه حفتر« فرمانده نیروهای 
موســوم به ارتش ملی این کشور را به دلیل صدور دستور بمباران دانشکده 
نیــروی هوایی، به اعدام محکوم کرد.به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
المیادین، یــک دادگاه نظامی در لیبی »خلیفه حفتــر« فرمانده نیروهای 
موسوم به ارتش ملی لیبی را به اعدام محکوم کرد.بر اساس این گزارش، این 
دادگاه اعالم کرد که در پی جنایات خلیفه حفتر حکم اعدام غیابی وی صادر 
شــده اســت.دادگاه نظامی مصراته عنوان کرده است که حکم اعدام غیابی 
خلیفه حفتر به دلیل صدور دستور بمباران دانشکده نیروی هوایی مصراته 
توسط او، صادر شده اســت.گفتنی است، جنگنده های وابسته به نیروهای 
موسوم به ارتش ملی لیبی در سال ۹۸ طی ۱۰ نوبت دانشکده نیروی هوایی 

مصراته را به شدت بمباران کردند و دهها نفر را به خاک و خون کشیدند.

تنش بر سر تایوان؛
لیتوانی: اروپا آماده »قلدری« اقتصادی 

چین باشد
وزیر خارجه لیتوانی با تاکید بــر اینکه اروپا باید آماده مقابله با »قلدری و 
زورگویی« اقتصادی چین باشد و بیشتر در هند – اقیانوسیه مشارکت کند، 
گفت کشــورش با رنج اقتصادی کوتاه مدتــی که چین بابت ارتقای روابط 
آن با تایوان تحمیل می کند، کنار خواهد آمد.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، چین روز یکشنبه مناسبات دیپلماتیک خود با لیتوانی 
را به دنبال اقدام این کشــور حوزه بالتیک که اجازه داد تایوان خودگردان 
یک سفارت دوفاکتو در آنجا افتتاح کند، کاهش داد. لیتوانی با چین روابط 
رســمی دارد نه تایوان.تایوان از نگاه پکن یک استان آن به شمار می رود و 
مقامات لیتوانی  می گویند که چین برای وارد آوردن خســارت از جمله با 
قطع خطوط تجاری به تالفی این تصمیمش اقدام کرده اســت.گابریلیوس 
لندزبرگیــس، وزیر خارجه لیتوانی در مصاحبه ای با رویترز در واشــنگتن 
گفت که چنین خســارت هایی بی دوام خواهند بود چرا که کشورش تالش 
دارد از وابســتگی زنجیره های تامین خود به چین بکاهد.او افزود: در کوتاه 
مدت، برای هر کشــوری دردآور خواهد بود که قراردادهایش متوقف شود، 
اما این کوتاه مدت است چون بازارها خودشان را تطبیق می دهند. شرکت ها 
کنار می آیند.رئیس دستگاه دیپلماسی لیتوانی گفت، چین نه تنها ارتباط 
با شرکت های لیتوانی را قطع کرده بلکه به شرکت هایی در کشورهای ثالث 
نزدیک شــده تا به آنها فشار وارد آورد که با لیتوانی تجارت نکنند.او تاکید 
کرد: بســیاری از آنچه ما تولید می کنیم تا حدی در همکاری با چین یا در 
داخل آن است. به همین دلیل است که باید راه هایی برای ایجاد زنجیره های 
تامیــن و اینکه چگونه آنها را مقاوم تر کنیم، بیابیم تا بتوانند در مقابل این 
زورگویی، قطع قراردادها، تحریم های ثانویه مقاومت کنند. لیتوانی الگویی 
برای کشــورها در مورد چگونگی مقاومت در برابر چنین فشــارهایی ارائه 
می دهد، اما کشــورهای اروپایی به ویژه باید برای تقویت امنیت اقتصادی 
خود بیشتر در هند و اقیانوس آرام مشارکت کنند.وزارت امور خارجه چین 
روز یکشــنبه در بیانیه ای گفت، پکن روابط دیپلماتیک خود با لیتوانی را 
کاهش داده و نارضایتی شــدید خود را از اقــدام ویلنیوس به دلیل اجازه 
دادن به تایوان برای ایجاد یک سفارت دوفاکتو در این کشور حوزه بالتیک 

اعالم کرده است.

پایان عصر مرکل: 

دولتائتالفی»چراغراهنمایی«درآلمانسرکارمیآید
سه حزب سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و سبز در آلمان، 
در نشســتی خبری در برلین اعالم کردند که در مورد تشکیل 
دولــت ائتالفی به توافق نهایی رســیده اند. ایــن توافق پس از 

مذاکرات نهایی ۲۱ نماینده از این سه حزب، به دست آمد.
به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت، صدراعظم جدید آلمان، 
اوالف شــولتز، وزیر دارایی کنونی از حزب چپ میانه »سوسیال 
دموکرات« خواهد بود. شولتز گفت که این توافق پایانی است بر 
عصر زمامداری آنگال مرکل، صدراعظم محافظه کاری که ۱۶ سال 
سر کار بود و به یکی از آشناترین چهره های جهان سیاست بدل 
شد. شــولتز گفت که مذاکرات »در فضایی دوستانه اما جدی و 
پر از اعتماد« پیش رفت.سه حزب مزبور پس از هفته ها مذاکره 
در پی انتخابات سراســری روز ۲۶ ســپتامبر )۴ مهر( به توافق 
رسیدند. حزب سوسیال دموکرات در این انتخابات با حدود ۲۶ 
درصد آراء و با اختالفی بســیار کم بر حزب دموکرات مسیحِی 
مرکل پیروز شــد. مذاکرات از ۲۱ اکتبر شــروع شد و بیش از 
یک ماه به طول انجامید.ســبزهای آلمان، کــه انتظار پیروزی 
بزرگ تری در انتخابات داشــتند، عالوه بــر وزارت امور خارجه، 
وزارت کلیدی »آب و هوا« و ریاست بر وزارت خانه های خانواده و 
کشاورزی را هم در اختیار خواهند گرفت. رسانه های آلمانی نام 
این نهاد را به دلیل اهمیت آن »ابر-وزارت« می خوانند.به گزارش 
رسانه های آلمانی، حزب سوسیال دموکرات عالوه بر مقام صدر 
اعظم )رئیس دولت(، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت عمران و 
مسکن، امور اجتماعی، بهداشت و همکاری را در دولت ائتالفی 
در اختیار خواهد داشــت.لیبرال دموکرات ها هم عالوه بر وزارت 
دارایــی، وزارت خانه های راه و ترابری، دادگســتری و آموزش و 
تحقیقات را در دســت خواهند داشت.روبرت هابک، یکی از دو 
رهبر حزب ســبز، گفت که ایجاد توازن بین »رفاه و پاسداشت 
اقلیم« سنگ بنای سیاست های دولت جدید خواهد بود. هابک 
قرار اســت در دولت جدید ریاســت یک »ابروزارتخانه« جدید 
را بــه عهده بگیرد که هم به اقتصاد می پردازد و هم به مســائل 
محیط زیســتی.آنالنا بائرباک، دیگر رهبر حزب ســبز، وزیر امور 
خارجه دولت جدید خواهد بود؛ سمتی که در دولت های ائتالفی 
مرکل معموال در اختیار سوسیال دموکرات ها بود. این سیاستمدار 
۴۰ ساله اهل هانوفر، برخالف برخی جناح های حزبش، گرایش 
عمومی طرفداری از غرب دارد و از جمله خواهان موضع قوی تر 
اتحادیه اروپا علیه روسیه و چین است. او خواهان تشکیل ارتش 
اروپایی است که زیر نظارت پارلمان اروپا باشد. خانم بائرباک در 
ضمن از عضویت کشــورهای اروپای شــرقی در ناتو و همکاری 
نزدیک با آمریکا پشــتیبانی کرده است. در جریان بحران چند 
ماه پیش اسرائیل و فلسطین نیز بائرباک به نظر موضعی بیشتر 
نزدیک به اســرائیلی ها داشــت و منتقد سازمان ملل متحد بود 

که قطعنامه هایی انتقادی از اســرائیل صادر می کند.بائرباک در 
نشســت خبری گفت که دولت جدید می خواهد »آغازی جدید 
برای پیشــرفت بیشتر« باشد و دست به »تغییر پارادایم… برای 
ایجاد انســجام در جامعه« بزند. او تاکید کرد که آلمان می تواند 
اقتصادش را متحول کند تا تاثیر منفی بر آب وهوا نداشته باشد. 
او از »پاســخ مشترک اروپایی« به مســئله تغییرات آب وهوایی 
دفاع کرد.کریســتین لیندر، رهبر حزب »دموکــرات آزاد« که 
مروج سیاست های بازار آزاد است، اکنون به سمت وزارت دارایی 
می رسد. لیندر گفت: »ما مســئولیت کشور را در زمانی خطیر 
می پذیریــم.« او افزود که در آلمان »اراده و میل به تغییر وجود 
دارد« و »ما آمده ایم تا در کنار یکدیگر کشــور را مدرن ســازی 
کنیم.« او در ضمن گفت که بعضی از مذاکرات »بسیار جنجالی« 
بوده است.لیندر تاکید کرد: »سوسیال دموکرات ها و سبزها باید 
به دستاوردهایشــان در این مذاکرات افتخار کنند. اوالف شولتز 
صدراعظم قدرتمندی برای جمهوری فدرال آلمان خواهد بود.«به 
نظر می رسد که هوبرتوس هایل، وزیر کار، تنها عضو هیئت دولت 
کنونی باشد که در دولت جدید باقی می ماند. دولت کنونی شامل 
ائتالف بزرگ سوسیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی ها است. 
ائتالف جدید اولین ائتالف سه حزبی در تاریخ آلمان به حساب 
می آید. در انتخابات ســال ۲۰۱۷، تشکیل دولت بیش از ۱۷۱ 

روز طول کشید. در آن سال نیز سوسیال دموکرات ها کوشیدند 
دولتی بدون مرکل و با شرکت حزب سبز و حزب دموکرات آزاد 
تشــکیل دهند، اما دموکرات آزادها با خــروج از مذاکرات راه را 

برای تشکیل دولت مرکل و سوسیال دموکرات ها هموار کردند.
مسئله محیط زیست و وضعیت اضطراری شرایط آب وهوایی قرار 
است اولویت دولت جدید باشد، و در صدر برنامه تمام وزارتخانه ها 
قرار بگیرد. از جمله مهم ترین سیاست های اعالم شده دولت جدید 
در زمینه محیط زیســت این است که مقرر کرده است که آلمان 
تا سال ۲۰۳۰ به کل استفاده از زغال سنگ را متوقف کند، میزان 
حمل ونقل بــا راه آهن را ۲۵ درصد افزایش دهد، تا پایان ســال 
۲۰۳۰ حداقل ۱۵ میلیــون خودرو برقی در خیابان ها قرار دهد، 
و بکوشد مالیاتی ویژه برای سفرهای هوایی در سراسر اروپا وضع 
کنــد )در حال حاضر چنین مالیاتی در آلمان گرفته می شــود(. 
ممنوع کردن موتورهای درون سوز و پایان دادن به تولید برق در 
نیروگاه های گازی تا ســال ۲۰۴۰ از دیگر هدف های دولت است.

دولت جدید در ضمن حداقل مزد را به ۱۲ یورو در ساعت افزایش 
می دهد، به مهاجران امکان می دهد بعد از پنج سال برای دریافت 
شهروندی اقدام کنند، و اجازه شهروندی دوتابعیتی را نیز می دهد. 
این دومی به خصوص برای هــزاران نفر از ترک های مقیم آلمان 
مهم است که برخی پس از ده ها سال زندگی در آلمان هنوز فقط 

شــهروندی جمهوری ترکیه را دارند.دولت ائتالفی جدید، که به 
علت رنگ های سه حزب تشکیل دهنده آن به »چراغ راهنمایی« 
معروف است، در ضمن قصد دارد فروش ماری جوآنا را آزاد کند. 
از دیگر برنامه های آن، ســاختن سالی ۴۰۰ هزار آپارتمان جدید 
برای مقابله با بحران مســکن، کاهش ســن رای دهندگان به ۱۶ 
ســال، و ایجاد نظام مهاجرتی امتیازی برای جلب کارگران ماهر 
است.شولتز در نشست خبری اش گفت که دولت ائتالفی به دنبال 
»سیاست با تاثیر باال است« و تاکید کرد: »ما با اراده بهتر ساختن 
این کشــور گرد هم می آییم.«اما فــرای برنامه های بزرگ، اولین 
چالش فوری دولت جدید، رســیدگی به وضع فجیع همه گیری 
کرونا در آلمان و افزایش میزان واکسیناسیون خواهد بود. آلمان 
در حــال حاضر با بدترین موج کرونا از زمان آغاز این همه گیری 

دست و پنجه نرم می کند.

دولت جدید از جوان ترین دولت های تاریخ آلمان است
سیاســت های ســه حزب دولت »چــراغ راهنمایــی« به قدری 
بــا یکدیگر متفاوت اســت که هنــوز معلوم نیســت آن ها قرار 
اســت چگونه اختالف هــای خود را حل کنند. ســبزها خواهان 
ســرمایه گذاری برای مقابله با تغییرات آب وهوایی و به روزرسانی 
زیرساخت های عقب مانده آلمان اند. این حزب با شعار لزوم افزایش 
مالیات و تسهیل قوانین مربوط به مقروض بودن دولت و افزایش 
بودجه وارد کارزار انتخاباتی شده بود. در مقابل، حزب »دموکرات 
آزاد« به محافظه کاری مالی معروف است و وعده داده است که نه 
مالیات هــا را افزایش می دهد و نه قوانین مربوط به محدود بودن 
میزان اســتقراض دولت را تسهیل می کند. حاال که لیندر، رهبر 
این حزب، به وزارت دارایی رسیده است، می توان انتظار داشت که 
سیاست های پولی دولت جدید بیشتر به این حزب نزدیک باشد 
تا سبزها.مذاکراتی که به تشکیل دولت منجر شد با شرکت ۳۰۰ 
مذاکره کننده و در ۲۲ گروه کاری صورت گرفت. بر خالف معمول 
سیاست آلمان، جزئیات این مذاکرات به رسانه ها درز نکرد. گرچه 
برخی از شرکت کنندگان، مثال بائرباک، این اواخر گفته بودند که 
مذاکرات به نقاط باریک و نومیدکننده ای رسیده بود.انتظار می رود 
که دولت جدید در حدود دو هفته دیگر، پس از ادای ســوگند، 
آغــاز به کار کند. البته پیش از این، توافق ائتالفی باید در کنگره 
دو حزب سوســیال دموکرات و دموکرات آزاد تایید شود. اعضای 
حزب ســبز نیز در باید در یک همه پرسی به این توافق آری یا نه 
بگویند. انجام این همه پرسی ۱۰ روز طول می کشد و رای گیری 
از روز پنجشــنبه آغاز می شــود.اگر همه چیز مطابق روال پیش 
برود، مرکل یک ماه پیش از آن  که بتواند رکورد بزند و دیرپاترین 
صدراعظم تاریخ آلمان شــود، از کار کنار خواهد رفت تا این لقب 

همچنان متعلق به هلموت کوهل بماند.

بغداد-ایرنا- بیانیه نشســت کمیته مشترک جمهوری 
اســالمی ایران و جمهــوری عراق دربــاره جنایت ترور 
سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
با تاکید بر ضرورت پیگرد هر چه سریع تر آمران و عامالن 
این اقدام تروریستی منتشر شد.به گزارش ایرنا، در بیانیه 
بخش رسانه ای دستگاه قضایی عراق آمده است: بعد از 
بحث و تبــادل دو روزه درباره این موضوع، بندهای زیر 

مصوب شد:
۱-اتخاذ همه تدابیر قضایی و قانونی ممکن برای پیگرد و 
مجازات مجریان و عناصر همکار در جنایت ترور شهیدان 

حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس.
۲-ادامــه و تقویت همــکاری دوجانبه بــرای تکمیل 
تحقیقات قضایی بین دو کشــور و بــه کارگیری همه 
امکانات و ظرفیت های موجود برای تکمیل اطالعات بر 
اساس پیمان همکاری قانونی و قضایی در مسائل جنایی 

بین جمهوری عراق و جمهوری اسالمی ایران.
۳-بر این اساس، فعالیت کمیته مشترک در نزدیکترین 
زمــان ممکن در دو کشــور برای اطمینــان از تکمیل 

اطالعات مورد نیاز تحقیقات قضایی ادامه خواهد یافت.
۴-دور بعدی نشست کمیته مشترک ایران و عراق در ماه 

آینده )میالدی( در تهران برگزار خواهد شد.
۵-بیانیه مشترک را »میرمصطفی سید اشرفی« معاون 

دادســتان و سرپرست دادسرای امور بین الملل تهران و 
»مسلم متعب مدب« رئیس هیات نظارت قضایی عراق و 

نماینده دادگاه بین المللی امضا کردند. 
»فائق زیدان« رئیس شــورای عالــی قضایی عراق روز 
چهارشنبه از »میر مصطفی سید اشرفی« معاون دادستان 
و سرپرست دادسرای امور بین الملل تهران که در راس 
هیاتی قضایی برای پیگیری جنایت ترور سرداران شهید 
مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس وارد 
بغداد شد، استقبال کرد.»حسین امیرعبداللهیان« وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران ششم شهریور ماه 
گذشته که برای شرکت در نشست حمایت منطقه ای از 
عراق وارد بغداد شد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید 
کرد : وزارت امور خارجه پیگیر حقوقی و بین المللی ترور 
فرماندهان شــهید مقاومت، سپهبدحاج قاسم سلیمانی 
فرمانده ســپاه قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی و 

ابومهدی المهندس فرمانده الحشد الشعبی خواهد بود.
امیرعبداللهیان که برای ادای احترام به این دو ســردار 
مقاومت در محل یادمان آنهــا در حومه فرودگاه بغداد 
حضــور یافته بود، اظهــار داشــت: وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران پیگیر جــدی حقوقی و بین 
المللی طرف هایی اســت که به نام دولت آمریکا و کاخ 
سفید آشکارا اقدام تروریستی علیه این قهرمانان بزرگ 

مبارزه با تروریسم انجام دادند.در سفر سال گذشته هیات 
عالی قضایی ایران به عراق، در مورد پرونده شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس تصمیم گرفته 
شــد که کار گروه های فعال در دو کشور در این پرونده، 
همکاری نزدیک تری داشته باشند و این موضوع پیگیری 
جدی شود.توافقنامه بین قوه قضاییه جمهوری اسالمی 
ایران و شــورای قضایی عراق در مورد برگزاری نشست 
مشــترک هیات تحقیقات در پرونده ترور سردار شهید 

سلیمانی، ۲۱ اسفند سال ۱۳۹۹ صورت پذیرفت.
»کاظم غریب آبادی« معاون امور بین الملل قوه قضاییه 
و دبیر ســتاد حقوق بشر ایران نیز  دوشنبه ۲۴ آبان در 
نشست شــورای عالی قوه قضاییه از برگزاری نخستین 
جلســه کمیته تحقیق مشــترک پرونده ترور شــهید 
ســلیمانی در روزهای سوم و چهارم آذر ماه سال جاری 
در کشــور عراق خبر داده بود.سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس، قائم مقام بسیج 
مردمی عراق )الحشد الشعبی( و نیز تعدادی از همراهان 
آنها بامــداد جمعه ۱۳ دی  ســال ۱۳۹۸ در پی حمله 
تروریســتی بالگردهای آمریکایی ها در فرودگاه بغداد به 
شهادت رســیدند.دونالد ترامپ رییس جمهوری سابق 
آمریکا دســتور مســتقیم این اقدام تروریستی را صادر 

کرده بود.

عامالن ترور سرداران مقاومت بزودی مورد پیگرد قرار می گیرند
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پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود دریافته اند که شاید به 
خواب بردن سلول های سرطانی با کمک یک دارو بتواند به پیشگیری از 
بازگشت بیماری و متاستاز تومور کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیوزبریک، یک روش درمانی جدید با وادار کردن سلول های سرطانی 
به حالت خفته که در آن قادر به تکثیر نیستند، از رشد تومورهای قابل 
متاســتاز در موش ها جلوگیری می کند. ایــن پژوهش می تواند به ارائه 
درمان های جدیدی بیانجامد که از بازگشــت یا گسترش انواع گوناگون 
سرطان، از جمله سرطان پســتان و »کارسینوم سلول سنگفرشی سر 
و گــردن«)HNSCC( جلوگیری می کنند.بســیاری از بیماران مبتال به 
سرطان، اغلب سال ها یا دهه ها پس از درمان ابتدایی، بازگشت بیماری 

را تجربه می کنند و تومورهای جدیدی در بدن آنها شکل می گیرند.

 )Yale(»یک قرص انسولین جدید که توسط محققان دانشگاه »ییل
ساخته شده است، موفق شد دیابت نوع ۱ را در موش ها درمان کند 
و حتی از آن پیشگیری کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، 
دانشمندان دانشگاه »ییل« یک داروی خوراکی جدید ساخته اند که 

می تواند به درمان و حتی پیشگیری از دیابت نوع ۱ کمک کند.
محققان این دانشگاه در آزمایش هایی که روی موش ها انجام دادند، 
مشــاهده کردند که این دارو نه تنها به سرعت سطح انسولین را در 
بدن آنها تنظیم کرد، بلکه عملکردهای متابولیک آنها را نیز بازیابی 
و التهاب را معکوس کرد و راهی بالقوه برای پیشــگیری از بیماری 
باز کرد.دیابت نوع ۱ زمانی شروع می شود که سیستم ایمنی فرد به 

سلول های بتای لوزالمعده حمله کرده و آنها را از بین می برد.

یک مطالعه جدید روشن می کند که چرا تقریباً همه موجودات زنده 
به خواب نیاز دارند و نشان داده است که یک پروتئین ترمیم کننده 
دی ان ای به ما می گوید که خسته هستیم.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیو اطلس، پرنــدگان می خوابند، زنبورها می خوابند، تقریبا همه 
موجودات زنده این کار را انجام می دهند. در واقع هر چیزی که حتی 

یک سیستم عصبی ابتدایی داشته باشد، این کار را انجام می دهد.
خواب یک مرحله بیولوژیکی حیاتی اســت، اما اینکه دقیقاً چرا به 
آن نیاز داریم همچنان مرموز مانده است. اکنون یک مطالعه جدید، 
قطعه جدیدی از این پازل را کشــف کرده اســت که نشان می دهد 
پروتئینی که در ترمیم دی ان ای نقش دارد به مغز سیگنال می دهد 

که زمان خواب فرا رسیده است.

پیشگیری از متاستاز تومور با به 
خواب بردن سلول های سرطانی!

درمان و حتی پیشگیری از دیابت 
نوع 1 با یک قرص جدید

 چرا موجودات زنده به خواب
 نیاز دارند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

صف تزریق واکسن آسترازنکا در مدرسه ای در شهر داکا بنگالدش

وانت فورد موستانگ 1966، کامالً عجیب اما کاربردی!
همه ما موستانگ های کالسیک را دوست داریم اما این روزها می توان نسخه های زیادی از آن را دید. خب پس چگونه مدلی ویژه را در 
معرض توجه قرار دهیم؟ می توانید همان کاری را بکنید که مالک این موســتانگ انجام داده است! قوای محرکه موستانگ کالسیک را 
تعویض کرده و آن را به یک پیکاپ یا وانت تبدیل کنید!کار تعویض پیشرانه و گیربکس این موستانگ توسط نمایندگی انجام شده اما 
مراحل تبدیل آن به وانت قباًل توسط مالک پیشین صورت گرفته است. اطالعات زیادی از مراحل تبدیل این خودرو به وانت در دست 
نیســت اما به جز درب پشتی ناقص و محفظه جداکننده کابین، کار بســیار خوب از آب درآمده است. از جمله ویژگی های ظاهری این 
موستانگ وانت می توان به رنگ بدنه قرمز و سفید، نشان های کبرا، ورودی هوای روی کاپوت، اگزوز یکپارچه و چراغ های عقب دوتایی 
اشاره کرد.البته داخل کابین همه چیز حس و حال موستانگ استاندارد را دارد. صندلی نیمکتی این خودرو پوشش وینیل مشکی را به 
خود گرفته و فرمان سه پره و چوبی هم دارای دکه بوق مدل GT350 است. از دیگر تجهیزات این خودرو می توان به استراحت گاه دست 
تاشــونده، بخاری و رادیو AM اشــاره کرد. این خودرو کارکرد ۲۴۱۴0 کیلومتری داشته اما احتمال دارد کارکرد واقعی آن بسیار بیشتر 

از این ها باشد. موستانگ وانت یاد شده اخیراً سرویس کاملی را تجربه کرده که شامل تعویض باتری، روغن، شمع ها و وایرها می باشد.

لواندوفسکی بهترین بازیکن جهان شد
مهاجم لهستانی بایرن مونیخ برای دومین سال پیاپی عنوان بهترین بازیکن سال جهان را از نظر فدراسیون تاریخ و آمار به دست 
آورد.به گزارش ایســنا، فدراسیون تاریخ و آمار که چندی پیش نامزدهای بهترین بازیکنان فوتبال جهان را اعالم کرده بود و نام 
مهدی طارمی و سردار آزمون از ایران نیز در آن وجود داشت، در نهایت برنده بهترین بازیکن سال ۲0۲۱ را اعالم کرد.بر این اساس 
روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایرن مونیخ برای دومین سال پیاپی عنوان بهترین بازیکن سال جهان را به خود اختصاص 
داد.این مهاجم لهســتانی می تواند روز دوشــنبه نیز اولین توپ طالی دوران حرفه ای خود را به دست بیاورد و فاتح این جایزه 
فردی شود.دو مهاجم تیم ملی ایران در این رده بندی رای نیاوردند.لیونل مسی، جورجینیو، کوین دی بروین و محمد صالح در 

رده های بعدی بهترین بازیکنان جهان قرار گرفتند.

وان مواعید هک کردی مرواد از یادتساقیا آمدن عید مبارک بادت ربگرفتی ز حریفان دل و دل می دادترد شگفتم هک رد این مدت ایام فراق هک دم و همت ما کرد ز بند آزادتربسان بندگی دختر رز گو هب ردآی شکر ازید هک ز اتراج خزان رخنه نیافتجای غم باد مر آن دل هک نخواهد شادتشادی مجلسیان رد قدم و مقدم توست
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرهق ات بازآورد
طالع انمور و دولت ماردزادت

پیشنهاد

چهره روز

کاندید یا خوش باوری
کاندیــد یا خوش باوری اثری از فرانســوا مآری آروئه 
ملقب به ولتر – نویســنده و اندیشمند قرن هجدهم 
فرانسه – از سردمداران عصر روشنگری و پایه گذاران 
فکری انقالب کبیر این کشــور اســت. ولتر در این 
کتــاب موضوعات مختلفی از جمله کلیســا، نیروی 
ویرانگــر شــر، ســادگی و خوش بینی را مــورد نقد 
قرار داده اســت. کاندید نام جوانــی صاف و صادق و 
بی شیله پیله است که خوش باوری از ویژگی های اصلی 
اوســت. او در »وستفالن« در قلعه آقای بارون زندگی 
می کند و تحت تاثیر آموزش های اســتاد »پانگلس« 
است. آموزش های پانگلس تاثیر عمیقی روی کاندید 
گذاشــته و او را به این باور رسانده است که جهان در 
بهترین شکل خودش خلق شــده و هیچ چیز طور دیگری نمی تواند باشد. پانگلس در قسمتی از 
کتاب فلســفه خودش را چنین توضیح می دهد:می گفت: »اثبات شده که امور دنیا ممکن نیست 
به شیوه ای دیگر باشد؛ از آنجا که هر چیز برای هدفی ساخته شده، پس الزاماً برای بهترین هدف 
ساخته شده است. دقت بفرمایید که بینی برای حمل عینک آفریده شده؛ به همین دلیل عینک 
می زنیم. بدیهی است که پاها برای این خلق شده اند تا پای افزار بپوشند، بنابراین ما پای افزار داریم. 
سنگ ها شکل گرفته اند تا تراشیده شوند و با آن ها قلعه بنا کنیم.« )کتاب کاندید یا خوش باوری 
اثر ولتر – صفحه ۸(بنابراین کاندید هم با عشق و عالقه و با این آگاهی که قلعه آقای بارون بهترین 
مکان دنیاست دل به زندگی و دوشیزه »کونه گند« می بندد اما هنگامی که آقای بارون می بیند که 
کاندید »دست دختر جوان را معصومانه، با شور و احساس و وقاری بسیار خاص بوسید« با اردنگی 

او را از قلعه بیرون کرد.

والت دیزنی
 Walter Elias :والتر الیاس »والت« دیزنی )به انگلیســی
Walt« Disney«( )زاده 5 دســامبر ۱۹0۱ – درگذشــته 

۱5 دســامبر ۱۹۶۶( یک تاجر، کاریکاتوریست، پویانما، 
تهیه کننــده، کارگــردان، فیلم نامه نویــس، کارآفرین و 
صداپیشه آمریکایی بود. او یکی از چهره های سرشناس 
صنعت انیمیشــن آمریکا و سراسر جهان، به عنوان یک 
نماد بین المللی و بشردوســت شــناخته شده است که 
به خوبی در طول فعالیت هایش درقرن بیستم همگان او 
 Roy O.( را می شناســند. او و برادرش روی اولیور دیزنی
Disney( با عنوان غول تجاری هالیوود مشهورند. دیزنی، 

بنیان گذار محصوالت والت دیزنی است که بعدها به یکی 
از معروف ترین و بهترین شرکت های تولید فیلم تبدیل 
و مشهور شد. این شرکت در حال حاضر با نام کمپانی والت دیزنی معروف است و درآمد ساالنه آن در 
سال ۲0۱3، ۴ میلیارد دالر بوده است.دیزنی به عنوان یک انیماتور و کارآفرین، به خصوص به عنوان یک 
تولیدکننده فیلم و نمایش دهنده محبوب، و همچنین به عنوان یک نوآور در انیمیشن و طراحی پارک 
تفریحی )Disney land( مالحظه شده است. او و کارکنانش برخی از شخصیت های کارتونی معروف دنیا 
مانند میکی ماوس را خلق نمودند که دیزنی شخصاً صداپیشگی او را بر عهده گرفت. در طول عمر خود، 
او موفق به دریافت چهار جایزه اسکار افتخاری و ۲۲ جایزه اسکار از مجموع 5۹ نامزد اسکار، از جمله 
رکورددار چهار جایزه در یک سال شد که منجر به دریافت جوایز و کاندیدای زیاد اسکار بیش از هر فرد 
دیگری در طول تاریخ شد. او همچنین موفق به کسب ۷ جایزه امی شده است و نام خود را به دیزنی لند 
و پارک های اقامتی والت دیزنی در آمریکا داده است؛ نام او همچنین به استراحت گاه های بین المللی مانند 

استراحت گاه دیزنی توکیو، دیزنی لند پاریس و دیزنی لند هنگ کنگ نسبت داده شده است.

فرهنگ

اثر مستندساز مازندرانی که به عنوان یکی از مستندهای  
راه یافته به بخش مســابقه ســی وچهارمین جشــنواره 
بین المللی فیلم های مستند آمستردام )IDFA( با حضور 
کارگردان در این جشــنواره اکران شــد مورد استقبال 
مخاطبان و بویــژه خانواده ها قرار گرفت.به گزارش ایرنا، 
مســتند »آب، بــاد، خاک، نان« بــه کارگردانی مهدی 
زمان پور کیاسری مستندساز شناخته شده مازندرانی که 
چندی پیش به عنوان یکی از ۹ اثر نهایی بخش کودک 
و نوجوان جشــنواره معتبر بین المللی فیلم های مستند 
آمســتردام )IDFA( انتخاب شــد طی روزهای اخیر سه 
نوبت در ســالن های محل برگزاری این جشنواره اکران 
شد و طبق برنامه قرار است در دو نوبت دیگر نیز اکران 
شود.این مستند ۲5 دقیقه ای امروز و از ساعت ۱۴ برای چهارمین بار در جشنواره روی پرده می رود و 
پنجمین نوبت اکران فیلم نیز روز شــنبه -۶ آذر- از ساعت ۱۶ انجام خواهد شد.»آب، باد، خاک، نان« 
روایت زندگی کودکی ۱۱ ساله به نام ابوالفضل با نیازهای ویژه جسمی است که در منطقه ای بیابانی و 
محروم واقع در شهرستان فهرج از توابع استان کرمان زندگی می کند. او با وجود معلولیت از ناحیه دو 
دســت در فعالیت های مختلفی مانند چیدن خرما، مراقبت از گاوها و انجام تکالیف درسی اش کوتاهی 
نمی کند و دنیای کودکانه اش با دوستانش را نیز حفظ کرده است. شخصیت دیگر این مستند دختری 
به نام ستایش اســت که صمیمی ترین دوست ابوالفضل محسوب می شود و همواره در کنار اوست. اما 

ستایش نیز با مشکل بزرگ دیگری مواجه است که سبب شده از تحصیل محروم بماند.

اکران اثر مستندساز مازندرانی در 
جشنواره معتبر فیلم های مستند ایدفا
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