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باقری: 
ارائه ۲ سند به طرف مقابل نشانه 

جدیت ما بود

معاون سیاسی وزیر خارجه ارائه ۲ سند از سوی ایران به طرف مقابل 
شــامل لغو تحریم ها و مسائل هســته ای را نشانه جدیت جمهوری 
اسالمی خواند و گفت: در وین هستیم که گفت وگوها را ادامه دهیم.

به گــزارش فارس، علی باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه و 
رئیــس هیأت ایرانی در مذاکرات با گروه ۱+۴ روز )پنجشــنبه( در 
جمع خبرنگاران در وین به تشــریح رایزنی های انجام شده در این 
چنــد روز در وین پرداخت و گفت: امروز چهارمین روز گفت وگوها 
را آغاز می کنیم. در طول روزهای گذشته هیأت جمهوری اسالمی 
ایران در تعامل با دیگر هیأت های عضو ۱+۴ نشســت های متعددی 
اعم از دوجانبه و مشــترک چندجانبه را برگزار کرده است.وی بیان 
کرد: از روز شنبه این جلسات در وین برگزار شد و تا )چهارشنبه( تا 
پاسی از شب جلسات ادامه داشت. امروز نیز جلساتی پیش رو داریم 
از جمله جلســاتی با نمایندگان روسیه و چین داشتم و همینطور 
نشست با روسای هیأت های نمایندگی سه کشور اروپایی و اتحادیه 
اروپا که دو نشست دیروز برگزار شد و یک نشست هم امروز خواهم 
داشــت. معاون سیاسی وزیر خارجه یادآور شد: در این نشست ها ما 
دیدگاه های خودمان را در مورد موضوعات محوری و اصلی این دور 
از گفت وگوها بــه ویژه موضوع لغو تحریم های غیر قانونی و ظالمانه 
طرح کردیم و شاخص ها و مالک هایی که برای بیان مواضع خودمان 
الزم بود با آن ها در میان گذاشتیم. آن ها هم در این زمینه سؤاالتی 
را مطرح می کردند و ابهام هایی داشتند که در این نشست ها تالش 

شد که این ابهام ها رفع و به سؤاالت آن ها پاسخ داده شود.

 2 سندی که در اختیار طرف مقابل قرار دادیم
وی گفت: دیشــب دو ســند را در اختیار طرف مقابل قرار دادیم. 
ســند اول دیدگاه های جمهوری اســالمی ایــران در مورد موضوع 
لغو تحریم ها اســت و همینطور سند دوم در مورد موضوع اقدامات 
هسته ای ایران اســت که در اختیار طرف مقابل قرار گرفت. قاعدتا 
طرف مقابل باید اینها را بررســی و آمادگی الزم را کسب کند برای 
این که وارد گفت وگوها و مذاکرات جدی با جمهوری اسالمی ایران 

در مورد متن های ارائه شده، شود.  

 بازیگرانی که به دنبال اخالل در روند گفت وگوها هستند/ 
اگر آن ها برای اســتمرار گفت وگوها آماده باشند، ما هیچ 

مانعی در این زمینه نداریم
رئیــس هیأت مذاکره کننده ایرانی در وین با بیان این که نکته مهم 
این اســت که این گفت وگوها دارای آثار متنوع و متعدد بین المللی 
است، یادآور شد: بر همین اساس بازیگران دیگری که خارج از عرصه 
این گفت وگوها هســتند، یا به طور مســتقیم با به واسطه برخی از 
بازیگران داخل گفت وگوها، تالش می کنند که در روند گفت وگوها 
اخالل ایجاد کرده و مسیر دستیابی به توافق و مسیر گفت وگوهای 
ســازنده را دچار اخالل کنند.این دیپلمات ارشــد ایرانی گفت: من 
دیروز در جلســه با نمایندگان مختلف هیأت های ۱+۴ این بحث را 
مطرح کردم و هشدار دادم که باید تالش بشود اجازه ندهیم که نگاه 
و رویکرد بازیگران خارج از گفت وگوها بر روند مذاکرات تاثیر منفی 
و سلبی بگذارد.معاون سیاســی وزیر امور خارجه افزود: امیدواریم 
بعد از ارائه پیشــنهادهای جمهوری اســالمی ایران به طرف مقابل 
آنهــا بتوانند در کوتاه ترین زمان به یک جمع بنــدی برای ورود به 
گفت وگوهای جدی با جمهوری اســالمی ایران در مورد دو سندی 
که ارائه شده است، برسند.باقری ادامه داد: ما به طرف مقابل اعالم 
کردیم که برای ادامه گفت وگوها آمادگی داریم. ما در وین هستیم 
که این گفت وگوها را ادامه دهیم. قاعدتا آن ها نیاز دارند که اسنادی 
را کــه ما در اختیار آن ها قرار دادیم، بررســی کنند. اگر آن ها برای 
استمرار گفت وگوها آماده باشند، ما هیچ مانعی در این زمینه نداریم.

وی اضافه کرد: قاعدتا امروز در تماسی که با آن ها داریم و آن ها با ما 
خواهند داشت، وضعیت بررسی این اسناد و همچنین جدول زمانی 
در گفت وگوهایی که بین جمهوری اسالمی ایران و نمایندگان ۴+۱ 
یک در وین برگزار می شود، مشخص خواهد شد.معاون سیاسی وزیر 
خارجه در پاســخ به این سؤال که آیا امیدوار هستید که طرف های 
مقابل به این دو سند پاسخ مثبت دهند؟ گفت: این که بررسی این 
اســناد چقدر طول می کشد به آنها بســتگی دارد. در نشستی که 
با برخی از روســای هیأت ها دارم، این موضوع طرح خواهد شــد و 
امروز با آقای انریکه مورا )معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا( هم جلسه دارم و قاعدتا ایشان در آن جلسه دیدگاه های طرف 
مقابل را داشته باشد که بتوانیم با به یک جدول زمانی برای پیشبرد 

گفت وگوها دست یابیم.

 آن چیزی که پیش روی ما قرار دارد، متن پیش نویسی است 
که در آخرین دور گفت وگوها در وین ۶ حاصل شده 

به گزارش فــارس، باقری درباره اظهارات مقامــات اروپایی درباره 
پیــش نویس های قبلی و رفع تحریم ها نیز بیان کرد: آن چیزی که 
پیش روی ما قرار دارد، متن پیش نویســی است که در آخرین دور 
گفت وگوها در وین ۶ حاصل شده است و همه طرف ها اذعان داشتند 

و دارند ...
ادامه در صفحه دوم

حضــرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: بدون مجاهدت فی ســبیل اهلل، بدون تحّمل 
بســیاری از سختی ها هیچ ملّتی به جایی نمی رسد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار دست اندرکاران کنگره 
شهدای استان ایالم که 30 آبان ماه برگزار شده بود و صبح روز )پنجشنبه( بیانات 
ایشــان در محل برگزاری این کنگره منتشر شــد، فرمودند: مسئولین جمهوری 
اسالمی با شنیدن پیام شهیدان در این بزرگداشت ها، بایستی احساس مسئولّیت 
بیشتری نسبت به آن امنّیتی بکنند که این شهدا برای ما فراهم کردند و در اختیار 
ما گذاشتند؛ همه باید احساس مسئولّیت بکنند و همه هم توّجه بکنیم که بدون 
تالش، بدون مجاهدت فی سبیل اهلل، بدون تحّمل بسیاری از سختی ها هیچ ملّتی 
به جایی نمی رســد؛ حاال ]برای[ ما هم اگر چنانچه سختی هایی هست، ان شاءاهلل 

تحّمل این سختی ها ملّت ایران را به اوج خواهد رساند، به قلّه خواهد رساند.

متن کامل این بیانات به شرح زیر است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

و الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و آله الّطاهرین.
خیلــی خوش آمدید بــرادران و خواهران عزیز. جّداً تشــّکر می کنم از اینکه این 
بزرگداشت را اقامه کردید و این حرکت بسیار مفید را انجام دادید. قبل از آمدن به 
داخل حسینّیه دیدم نمایشگاه را؛ خدماتی که انجام گرفته، خدمات بسیار خوبی 
اســت. البّته از این کارهای جنبی و حاشــیه ای خیلی در این کنگره ها باید انجام 
بگیرد و ان شاءاهلل موّفق باشید که انجام بدهید.استان ایالم در دوران دفاع مقّدس، 
یک دژ مســتحکم بود. درست است که بعضی از شــهرها و بعضی از مناطق این 
استان بین دو طرف جنگ، و یک برهه ای به دست خبیث منافقین دست به دست 
شد، لکن این استان مثل کوه، مثل همان قلّه ی میمک که بنده رفتم روی آن قلّه 
و از نزدیک دیدم کار رزمندگان عزیزمان را در مقابل دشمِن صّدامِی خبیث ایستاد. 
اّوالً از همه جای کشــور زودتر در معرض جنگ قرار گرفت؛ همان طور که آقایان 
هم گفتند. دشمن قبل از اینکه به تهران و جاهای دیگر به طور رسمی حمله بکند، 
به ایالم حمله کرد. اّولین شــهید هم که همان شهید »شنبه ای« است که ایشان 
گفتند؛ قبل از شروع جنگ در ایالم به شهادت رسید، یعنی کّل استان ایالم جزو 

اَلّسابقون در دفاع مقّدس است.
بعد هم حوادث کم نظیری در اســتان ایالم به وقوع پیوســت که متأّسفانه مردِم 
خودمان هم خبر ندارند، چه برسد به دیگران و خارج و ملّتهای دیگری که مشتاقند 
حوادث کشــور ما را بدانند؛ آنها که هیچ، حّتی مردِم خودمان هم از خیلی از این 
قضایا خبر ندارند. یکی همین قضّیه ی بمباران مســابقه ی فوتبال بّچه ها است در 
ســال ۶۵ بیست وســّوم بهمن ۶۵ که این جوانهای ایالمــی، دو تیم ایالمی برای 
بزرگداشت و به یادبود هفتمین سال پیروزی انقالب، یک مسابقه ای به این عنوان 
درست کردند و تعدادی از مردم هم جمع شدند، تماشا می کردند؛ هواپیمای عراقی 
آمد باالی ســر، از نزدیک یعنی با توّجه به اینکه اینجا چه ]برنامه ای[ هســت نه 
اینکه همین طور بمب بیندازند و تصادفاً بخورد به زمین فوتبال؛ نه، با توّجه اینجا 
را زد و ده بازیکن شــهید شدند، داور شهید شد، چند بّچه شهید شدند، بعضی از 
تماشاچیان شهید شدند؛ این حادثه ی کوچکی نیست، این حادثه ی بزرگی است؛ 
جا دارد که این جور حوادث در ابعاد جهانی شــناخته بشــود، گفته بشود، تکرار 
بشــود. این پیاِم مظلومّیِت شهدای ورزشکار ما است؛ جرمشان این بوده است که 
برای ]ســالگرد پیروزی[ جمهوری اسالمی و برای انقالب، مسابقه تشکیل دادند.

صّدام خبیث به پشتوانه ی کدام قدرت، یک چنین جنایات صریحی را بی پروا انجام 
می داد؟ چه کسانی پشتیبانش بودند؟ همان کسانی که این گرگ خونخوار را آن 
روز پشتیبانی می کردند، امروز َدم از حقوق بشر می زنند، امروز خودشان را متولّی 
حقوق بشــر در همه ی دنیا می دانند! این قدر بی حیائی و بی شــرمی در کار این 
قدرتها هســت! چه کسی باید آنها را رسوا کند؟ چه کسی باید این حقایق را بیان 
کند؟ هنرمندان ما، نویسندگان ما بار سنگینی بر دوش دارند، وظیفه ی سنگینی بر 
عهده دارند. اینها بایستی در قالب های هنری عرضه بشود به دنیا؛ باید فیلم بسازند. 

برای همین قضّیه ی ورزشــگاه باید داستان، فیلم، کتاب، خاطره تولید بشود؛ این 
کارها باید انجام بگیرد.

یکی از خصوصّیات کم نظیر استان ایالم عبارت است از اینکه خانواده های دو شهید 
و ســه شهید و چهار شهید و پنج شهید، همین طور تا ده شهیدی که گفتند، در 
این استان هستند، حضور دارند؛ یک خانواده با ده شهید، یک خانواده با نُه شهید، 
یکی با هشت شهید، چند خانواده با پنج شهید، با شش شهید؛ اصاًل گفتن اینها در 
زبان آسان است؟ تصّورش هم انسان را دچار حیرت می کند. ایالم این جوری است؛ 
از این خانواده ها حضور دارند که خب حاال گفتند که بعضی از کساِن این خانواده ها 
در این جمع هم حضور دارید که خداوند ان شاءاهلل همه ی شما را مشمول رحمت 
و لطف الهی بکند.یکی از خصوصّیات دیگر ایالم، حضور همه جانبه ی همه ی قشرها 
بود؛ از عالِم برجسته ی فاضل آنجا، مرحوم آشیخ عبدالّرحمن حیدری )رحمة اهلل 
علیه( که در آن باالی میمک هم با ما بود؛ ما که آمدیم، مرحوم آشیخ عبدالّرحمن 
در همه جا ]با ما بود[؛ بنده چند بار آمدم ایالم؛ چه قبل از ریاست جمهوری، چه 
بعد از آن، ایشان بودند که تا حیات داشت در میدان جنگ بود، اسلحه می بست و 
به معنای واقعی کلمه آماده ی رزم بود، تا عشایر متعّدد ایالم، و مردم عادی ایالم؛ 
عّده ای که اهل جنگ بودند در میدان حضور داشــتند؛ عاّمه ی مردم هم مقاومت 
]می کردند[. این را که یکی از آقایان گفتند که ]مردم[ از شــهر مهاجرت نکردند، 
بنده به چشم خودم در شهر ایالم دیدم؛ هواپیماهای دشمن در یک موعد معّینی 
می آمدند پشــت سر هم شــهر را بمباران می کردند، در آن وقت ایالم خلوت بود، 
کســی نبود، مردم می رفتند به این بیابانها و جنگل های اطراف و آنجا بودند، بعد 
که تمام شد، برمی گشتند به شهر. یعنی این رفتن بیرون شهر و برگشتن به شهر 
برای مردم یک کار عادی روزمّره شده بود؛ اّما شهر را ترک نکردند، استان را، خانه 
را ترک نکردند، ایســتادند.آن وقت در زیر همین بمباران ها و در همین شــرایط 
سخت است که یک نخبه ی نابغه ای مثل شهید رضایی نژاد تربیت می شود. شهید 
رضایی نژاد، شهید علم، شهید هسته ای که آن چنان رتبه ی علمی دارد که دشمن 
احساس می کند وجود این آدم برای جمهوری اسالمی مایه ی ترّقی و تعالی است 
و باید او را از بین ببرند؛ می آیند جلوی همســر و دختر خردســالش او را شهید 
می کنند. این دانشمند جوان دوره ی کودکی اش را در همین بمباران ها و در همین 
شرایط سخت در ایالم گذرانده؛ یعنی فشار دشمن و فشار جنگ نتوانسته از بُروز 
اســتعدادهای این مردم چیزی کم کند؛ این خیلی مهم اســت. امثال این شهید 
رضایی نژاد عزیز که شهید علمند و مقامات علمی دارند، اینها مقامات معنوی هم 
دارند؛ دلیلش هم خود شهادت است؛ چون شهادت را به کسی ارزان نمی دهند.این 
]کسی[ که شهید شد، اینکه این رتبه ی شهادت به او داده شد، این یک مقّدماتی 
در وجود انســان، در باطن انسان، در عمل انسان الزم دارد که بدون این به انسان 
نمی دهند این رتبه را؛ و این جوان دانشــمند این مقام معنوی را داشت که شهید 
شــد؛ بدون آن نمی شد شهید بشــود.یک نکته ی مهم این است که خب، گفته 
می شود که استان ایالم سه هزار و اندی شهید تقدیم کرده و استان های دیگر هم 
هر کدام به فراخور جمعّیت و وضعّیت خودشان شهدای زیادی را تقدیم کرده اند. 
مفهوم شــهادت را بایستی ما درســت درک کنیم. درباره ی مفهوم شهادت ]باید 
درک کرد که[ شهادت فقط قربانِی جنگ شدن نیست؛ خب در دنیا کسان زیادی 
هستند که در جنگ های کشورهایشان شرکت می کنند و کشته می شوند؛ بسیاری 
از آنها هم مثاًل برای دفاع از مرزهای جغرافیایی کشورشــان، به عنوان یک انسان 
میهن دوست و میهن پرست این کار را می کنند البّته بعضی مزدورند اّما عّده ای هم 
به این عنوان ]کشته می شوند[ شهید ما این جوری نیست؛ مسئله ی رزمنده ی ما 
که وارد میدان جنگ می شود و حاال یا ]کارش[ به شهادت یا به جانبازی منتهی 
می شــود یا نمی شــود، فقط دفاع از مرز جغرافیایی نیست؛ او در دفاع از مرزهای 
عقیده، مرزهای اخالق، مرزهای دین، مرزهای فرهنگ، مرزهای هویّت، در دفاع از 
این مرزهای مهّم معنوی وارد می شود؛ البّته دفاع از مرزهای جغرافیایی کشور هم 
چیز باارزشــی است و ارزش محسوب می شود؛ اّما آن کجا و توأم شدن آن معنا با 

این معانی مهم و واالی دیگر کجا! ]مسئله ی[ شهدای ما این است.از این باالتر اگر 
بخواهیم به مسئله ی شهادت نگاه کنیم، شهید ما در واقع مصداق و مظهِر »اِنَّ اهللَ 
اشَتریٰ ِمَن الُمؤِمنیَن اَنُفَسُهم َو اَموالَُهم بِاَنَّ لَُهُم الَجنَّة« است؛ یعنی جان خودش را 
دارد با خدا معامله می کند؛ شهید این است. یا آن آیه ی شریفه ی »ِمَن الُمؤِمنیَن 
رِجــاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَ َعلَیِه َفِمنُهم َمن َقضیٰ نَحَبُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظر«؛ اینها 
با عهد خود، پیمان خود، با خدای متعال صادقانه رفتار کردند؛ شــهید این است؛ 
یعنی ]این[ پیمان بستن با خدا است، معامله کردن با خدا است؛ لذا شما می بینید 
که رزمنده ی در میدان جهاد فی ســبیل اهلل با رزمنده های متعارف دنیا فرق دارد. 
در میدان جنگ آن کســانی از شماها که بودید و آن وقت دیدید، حتماً مشاهده 
کردیــد، بعضی ها هم در کتاب ها خوانده اید کــه رزمنده ی مؤمن در دوره ی دفاع 
مقّدس، همچنیــن در برخی از خطوط دفاعی دیگر مثل دفــاع از حرم یا امثال 
اینها، وقتی که در حال مجاهدت در میدان جنگ است، اخالصش بیشتر از حالت 
معمولی است، توّکلش بیشتر است، تواضعش بیشتر است، مراقبتش از حدود الهی 
بیشــتر است.در دنیا معمول است که وقتی یک لشــکری پیروز می شود در یک 
شهری، برایشــان غارت و چپاول و ظلم و این چیزها یک چیز عاّدی است؛ اینجا 
نخیر؛ اینجا رزمنده ی مجاهد فی ســبیل اهلل در میدان جنگ اگر پیروز هم بشود، 
اخالصش و رعایت حدود الهی اش اندکی کم نمی شــود، بلکه در حال پیروزی، به 
خاطر شکرانه ی پیروزی، این رعایت ها بیشتر هم می شود. رزمندگان ما از دشمن 
که اســیر می گرفتند، همان دشمنی که اسیر ما را از وقتی که گرفته بود تا داخل 
آن اردوگاهی که اینها را نگه می داشــتند، چند بار کأنّه اینها را می کشتند و زنده 
می کردند، از بس آنها را آزار می کردند آنجا هم که خب معلوم بود در اردوگاه چه 
می کنند با آنها همان آدم ها وقتی که اسیر ما می شدند، اگر مجروح بود، رزمنده ی 
مــا او را درمان می کرد؛ اگر تشــنه بود، به او آب مــی داد؛ مثل خودش با او رفتار 

می کرد؛ اینها واقعاً یک چیزهای مهّمی است.
ســبک زندگی اســالمی در رفتار رزمندگان ما و شهدای ما یک چیز برجسته ای 
است که واقعاً نمی شود از این صرف نظر کرد. آن قدر نکته ی الهام بخش در زندگی 
این شهیدان وجود دارد که واقعاً جا دارد یک تصویر هنرمندانه ای از این وضعّیت 
را هنرمندان ما به دنیا نشــان بدهند، و رزمنده ی ایرانی را بشناسانند به دنیا و با 
کارهای هنری و بزرگ در مقابل چشم مردم دنیا قرار بدهند.این یادبودی که شما 
فراهم کرده اید، بایستی گوش ما را به پیام شهیدان باز کند. شهیدان به ما میگویند: 
َویَسَتبِشروَن بِالَّذیَن لَم یَلَحقوا بِِهم ِمن َخلِفِهم ااَّل َخوٌف َعلَیِهم َو ال ُهم یَحَزنون، این 
راه، راهی است که خوف و حزن ندارد، ترس و اندوه ندارد؛ راه خدا است دیگر؛ در 
این راه بایســتی ثابت قدم بود، در این راه بایستی با قدرت حرکت کرد، در این راه 
باید با وسوسه های دشمنان متزلزل نشد. ملّت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید 
اتّحاد خود، اتّفاق خود، انگیزه ی خود، تالش خود را بیشتر کند؛ پیام شهیدان به ما 
این است. مسئولین جمهوری اسالمی با شنیدن پیام شهیدان در این بزرگداشت ها، 
بایستی احساس مسئولّیت بیشتری نسبت به آن امنّیتی بکنند که این شهدا برای 
ما فراهم کردند و در اختیار ما گذاشــتند؛ همه باید احســاس مسئولّیت بکنند و 
همه هم توّجه بکنیم که بدون تالش، بدون مجاهدت فی ســبیل اهلل، بدون تحّمل 
بسیاری از سختی ها هیچ ملّتی به جایی نمی رسد؛ حاال ]برای[ ما هم اگر چنانچه 
ســختی هایی هست، ان شاءاهلل تحّمل این ســختی ها ملّت ایران را به اوج خواهد 
رساند، به قلّه خواهد رســاند.امیدواریم که ان شاءاهلل خدای متعال همه ی شماها 
را موّفق و مؤیّد بدارد و شــهدای عزیز ایالمی و همه ی شهدای کشور را مشمول 
رحمت و مغفرت خودش بکند و امام بزرگوار را که این راه را در مقابل ما باز کرد و 
این هدایت عمومی را در کشور به وجود آورد، ان شاءاهلل با اولیائش، با هادیان بزرگ 
دوران تاریخ، انبیا و ائّمه ی معصومین )علیهم الّسالم( محشور کند و شماها را هم 
ان شاءاهلل خداوند موّفق کند.این مطالبی هم که آقایان بیان کردند این پیشنهادها 
و درخواست ها البّته عمدتاً کارهای دستگاه های اجرایی است، باید به آنها سفارش 

کرد؛ خود شما ان شاءاهلل دنبال کنید، ما هم سفارش می کنیم.
والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
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رهبر انقالب در دیدار 
دست اندرکاران کنگره 

شهدای استان ایالم:

پیام شهیدان باید 
اتحاد و تالش 

ملت و احساس 
مسئولیت مسئوالن 

را بیشتر کند
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سرلشکر سالمی:گزیده خبر

دشمنرا»فرسوده،خسته،ضعیفوناتوان«کردهایم
گروه استان هاـ  فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ایران اسالمی و 
انقالبی امروز قدرتمند است و هر دشمنی می داند اینجا سرزمین 
اشغال شدنی نیســت و حاال به میدان مبارزه اقتصادی و تحریم 
روی آورده اند.بــه گزارش خبرگزاری تســنیم از ایالم ، ســردار 
سرلشکر پاسدار حسین ســالمی در کنگره شهدای استان ایالم 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدا به ویژه 3000 شهید استان 
ایالم اظهار داشــت: بزرگ ترین افتخار ما این اســت که خادمان 
مردم ایران اسالمی هســتیم و زیباترین و بزرگ ترین آرزوی ما 
ذبح شدن، قربانی شدن در مســیر آرزوهای آسمانی ملت ایران 
اســت و درود و سالم باید فرســتاد به روح درخشان و جاودانه 
امــام راحل که منطق عزت و حکمت و اســتقالل و وحدت را به 
ما آموخت.فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: رهبر بزرگ، جانباز، 
دلسوز و شجاع طی دهه های گذشته پس از ارتحال امام شجاعانه 
و حکیمانه به نیابت از امام  زمان )عج( ســفینه نجات و کشــتی 
سعادت ملت را از میان امواج خروشان فتنه های بزرگ به ساحل 
آرامش و رستگاری و عزت و اقتصاد اقتدار هدایت کرد.وی با بیان 
این که ایالم ســرزمین شهداست و مردم ایالم همانند کوه استوار 
طی هشت سال دفاع مقدس شجاعانه در مقابل دشمن ایستادند، 
که این اقدام آن ها تحســین برانگیز اســت؛ اضافه کرد: روزگاری 
ســرزمین ایالم میدان نبرد بود و دفاع مقــدس برای مردم این 
سرزمین میدان آزمایش بزرگی بود، آزمایشی که از آن ایالمی های 
غیور سربلند از آن  بیرون آمدند.سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: 
این سرزمین البته تنها سرزمین شهیدان خود ایالم نیست بلکه 
کوه ها و دشت های این استان بر صورت و قامت شهیدان بسیاری 
بوسه زده است.وی اضافه کرد: مردم ایالم ایستادند تا سرزمینشان 
اشــغال نشوند و آن ها از امیرالمؤمنین آموختند که اگر بیگانه بر 
سرزمین آن ها مسلط شود آن ملت ذلیل خواهد شد.فرمانده کل 
سپاه پاســداران با بیان این که مردم استان ایالم در هشت سال 
دفاع مقدس کار را به یکدیگــر واگذار نکرده  و هیچ کس منتظر 
دیگری نبود اظهار داشــت: این مردم غیور و شــجاع برای جهاد 
از یکدیگر سبقت گرفته و اجازه ندادند بیگانگان بر این سرزمین 
سلطه یابند.ســردار سالمی با اشــاره به این که جنگ ها میدان 
آزمایش ملت هاست و اگر ملتی سستی کند و از ارزش های خود 
دفاع کند و در تاریخ محو خواهد شد اضافه کرد: نبرد مردم ایران 
اسالمی برابر استکبار جهانی همچنان ادامه دارد.وی بیان داشت: 
مردم ایالم در هشت سال دفاع مقدس خوش درخشیدند و نه تنها 
در آن دوره افتخار آفریدند بلکه به تاریخ ایران اسالمی و به تاریخ 
اســالم و امت اسالم حیات و عظمت بخشیدند.فرمانده کل سپاه 
خاطر نشان کرد: مردم ایالم دانستند هر حفره کوچک در تمامیت 
ارضی یک کشور می تواند نقطه هجوم قدرت های بزرگ و اشغال 
یک ســرزمین باشد از این  رو راه را بر دشمن بستند که این هنر 
شــهیدان و مردم ایالم را نشان می دهند.وی اضافه کرد: سه هزار 
شهید استان ایالم اگر در عاشورا حاضر بودند هرگز امام مسلمین 
در میانه نبرد تنها نمی ماند و هرگز اهل بیت حرم به اسارت گرفته 
نمی شدند.سرلشکر ســالمی  با اشاره به این که اگر شهدا نبودند 
ما را از جغرافیای سیاســی حذف می کردند و دوباره بر سرنوشت 
ما مسلط می شــدند اضافه کرد: عظمت شهادت شهیدان ما آزاد 
کردن ملت ها و شکســت دادن شیاطین و استکبار جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر شهیدان آن دوره نبودند که به ما منطقه 
ایســتادگی و فداکاری را بیاموزند طی دهه های پرخطر گذشته 
نمی توانستیم راه خود را ادامه دهید.وی رفتار مردم ایران و ایالم 
را زیباترین و دل انگیزترین و با عظمت ترین و ستایش برانگیز ترین 
رفتار یک ملت است دانست و گفت: دشمن با همه نیت های شوم 
اما از کالمی شیک و به ظاهر عامه پسند استفاده می کند »یَُقولُوَن 
بِأَْفَواِهِهــْم َما لَْیَس فِی ُقُلوبِِهْم  َوالَلّ أَْعلَُم بَِما یَْکُتُموَن« آن چه در 
زبان جاری می کنند و آن چه بر قلبهایشــان می گذرد، زمین تا 
آسمان متفاوت است. در دل هایشن آرزوی ازبین بردن ملت ایران 

را دارند اما در زبان خود را حامی ملت می شناسانند.
فرمانده کل سپاه خطاب به دشمنان گفت: ما شما را می شناسیم، 
تجربه کرده ایم، ملت ما آگاه است. فریب اعمال شیطانی شمار را 
نخواهد خورد. شما می خواهید مردم ما گرسنه بماند، راه را بر آنان 
بسته اید، آن وقت عید نوروز به ملت ایران  پیام تبریک می دهید، 
فکر می کنید ملت شما را نمی شناسد.سرلشکر سالمی گفت: ما 
مسائلمان را بین خودمان حل می کنیم، می دانیم مشکالت هست، 
کدام کشــور مشکل ندارد؟ آیا آمریکایی ها بی مسئله هستند. از 
آنهــا ســئوال می کنیم آیــا میلیون ها کارتن خواب شــبها  در 
خیابان های شــما نمی خوابند؟ آیا شما توانســته اید برای تمام 
ملت تان خدمات بهداشتی فراهم کنید؟ چقدر بی خانمان دارید؟ 

چقدر بر ســرخانه ها پالک حراج می زنید برای حراج و خانه های 
مردم را مصاده می کنید؟ شــما  نظامی هستی که پلیستان خانه 
فقــرا را مصادره می کنند و ما نظامی هســتیم بــرای فقرا خانه 
می ســازیم. می سازیم  آنقدر می ســازیم تا هیچکس بی خانمان 
نباشــد.وی خطاب به آمریکا بیان داشت:  مسئوالن ما دائم بین 
مردم هســتند بدون احساس خطر تا از نزدیک با مشکالت آشنا 
شــوند و برای ملت عزت فراهم آورند . این ملت شــهادت است 
همان ملتی که ســردار بزرگ آن؛ آن ســردار فراموش نشدنی و 
جاودان و پر افتخار اســالم؛ آن نجات بخش جهان اسالم از شر 
متجاوزان و تروریست ها؛ سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی فرمود: 
»ما ملت شهادتیم«سرلشــکر سالمی با اشــاره به سخنان امام 
خمینی )ره(  ادامه داد:  امام )راحل( ســال ها فرمود: »ملتی که 
شهادت دارد اسارت ندارد« و رهبر عزیز و عظیم الشان مان که ما 
را تربیت کرد و در میدان نگهداشت، به ما قوت بخشید و هویت 
داد، بیش از چهار دهه گذشته ملت را از میان توطئه های سخت 
نجات داده و به این کشــور اعتبار بخشــیده  اســت به طوری که 
دشــمنان اســالم درحال عقب نشینی هســتند و ملت ایران بر 
دشــمنان غلبه کرده  اســت و شــیطانی ترین و قدرتمندترین 
امپراطوری تاریخ را شکست داده  است.وی با بیان این که شهدا به 
کشور نورانیت بخشــیدند و باید همچنان راه آن ها ادامه داشته 
باشــد اضافه کرد: هم اکنون جنگ در جبهه نظامی تمام است و 
دشــمنان در خیال خود نیز تصور نمی کنند که بتوانند به کشور 
تهاجم نظامی داشته باشند زیرا ایران اسالمی هم اکنون قدرتمند 
اســت و هر دشمنی می داند ایران سرزمین اشغال  کردنی نیست.

سرلشــکر سالمی به نقشه استکبار برای پشــیمانی این ملت از 
انقالب اشاره کرد و یادآور شد: نقشه سیاسی استکبار با محوریت 
آمریــکا برای ملت ایران نقشــه ای خطرناک و وســیع و توأم با 
توطئه های عمیق برای شکســت دادن ملت ایران بوده اســت و 
لحظه ای در این مدت نبوده که آمریکا و متحدان او لحظه ای برای 
فرسوده کردن مردم از اهدافشان و از رسیدن دارو به مردم دست 
از تالش بر ندارند.فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد: قدرتی که در 
مقابل ما ایســتاده بود امروز عقب نشینی کرده است. ایالمی ها و 
کردستانی و کرمانشاهی ها مردمانی نبودند که از دشمن بترسند 
و از غرش توپ ها نترسیدند، محکم ایستادند اما جنگ با هنرنمایی 
شهیدان به پایان رسید و ایران استقالل و بزرگی خود را حفط و 
حتی ارتقا داد. ایران اسالمی و انقالبی امروز قدرتمند است و هر 
دشمنی می داند اینجا ســرزمین اشغال شدنی نیست.وی روی 
آوردن دشمن به تحریم و مبارزه اقتصادی را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: دشمن به میدان مبارزه اقتصادی و تحریم روی آورده اند. 
ایســتادگی مردم در جنگ اقتصادی در مقابل این مشــکالت و 
مخاطرات کمتر از دفاع مقدس نیست و همه مردم در این میدان 
مبارزه وارد شــدند.فرمانده کل ســپاه بیان کرد: مشخصاً نقشه 
سیاســی آمریکا برای ملت ایران ظرف 43 سال پیروزی انقالب 
نقشه ای خطرناک، نقشه ای وسیع و توام با توطئه های عمیق برای 
شکست دادن شما بوده است. باور کنید به این واقعیت  باور داشته 
باشــید که لحظه ای در این 43 ســال نبوده اســت که آمریکا و 
متحدن او که آرایش نظامی و سیاسی و اقتصادی و عملیات روانی 

و جنگی علیه مردم ایران را شکل داده اند، لحظه ای از توطئه برای 
شکســتن  این ملت برای پشیمان کردن این مردم از انقالبشان، 
برای حســته کردن و فقیر کردن این مردم، برای مانع شــدن از 
رسیدن دارو به این مردم ، برای خالی کردن سفره عزت این مردم 
دست از تالش بر نداشته اند.وی هنر و شاهکار و اعجاز والیت در 
این 43 سال این بوده است که  این ملت را از میان این توطئه های 
سخت و سنگین و همه جانبه نجات داده اند، آزاد کرده اند، به این 
ملت اعتبار بخشیده اند را یادآور شد و گفت: قدرتی که در مقابل 
این ملت ایستاده و هنوز ایستاده است، اما در حال عقب نشینی 
است و ما آثار عقب نشینی اورا به وضوح می بینیم، این قدرت که 
ملت ایران بر او غلبه کرده اســت، او را نــاکام و آرزوهایش را تا 
گورســتان بدرقــه کرده اســت، این قــدرت شــیطانی ترین و 
قدرتمندترین امپراتوری تاریخ بشر بوده و بجز ایران با هر قدرتی 
در افتاده اســت اورا شکست داده اســت. جزء امت اسالم که به 
انقالب اسالمی پیوند خورد و این انقالب را تکیه گاه خود قرار داد 
و با اندیشه های ولی انقالب، اسالم و ایران عزیز و این امت حرکت 
خود را تنظیم کرده است.ســالمی تصریح کرد:  هم دفاع مقدس 
تهاجم جهانی بود به این ملت تا  او را در ابتدای راه استقاللش به 
شکســت وا دارد و همه دیدید، همه جهان، جهان شــیطانی و 
قدرتمند در مقابلتان ایستادند ولی شما، عقب نرفتید، ایالمی ها و 
خوزستانی ها و کرمانشاهی ها و کردستانی ها، مردمانی نبودند که 
از هیبت ظاهری دشمن بترسند و به عقب بروند و از غرش توپ ها 
نترســیدند و محکم ایســتادند.وی افزود: اما جنگ با هنرنمایی 
شهیدانمان به پایان رسید، ایران استقالل و تمامیت ارضی ، عزت، 
شرف،کرامت و بزرگی خود را حفظ کرد. نه فقط حفظ کرد، ارتقا 
بخشید، افزایش داد، بلندقامت شد، ایران سربلند شد.قدرتمندتر 
شد. ارتش ایران، سپاه پاسداران، همه نیروهای مسلح از این جنگ 
پر افتخار تر از ابتدای آن به در آمدند.سرلشکر سالمی بیان کرد: 
صبر خانواده های شهیدان که امروز ما افتخار حضور در محضرشان 
را داریم، از جهاد شهیدانشان کمتر نبود، بلکه بیشتر است و این 
ارزش صبر شــما پدران و مادران، همسران و فرزندان  برادران و 
خواهران شهیدان از شهادت شهیدانتان کمتر نیست.فرمانده کل 
سپاه گفت: من همواره گفته ام، آنان به آرزوهای خود می رسیدند 
وقتی شهید می شدند و شــما آرزوی خود را از دست می دادید 
وقتی آنها شــهید می شدند. درود بر شــما که خانه هایتان نقطه 
معراج شهیدانتان است. خانه شما بابی از ابواب جنت است.گشوده 
شده اســت به روی اولیاء خاص الهی ، درودبر شما خانواده عزیز 
شــهیدان که این چنین آرام و شــاکر، صبور، الگو و اسوه مردم 
شدید.چشــم و چراغ شدید، به کشور ما نورانیت بخشیدید، مثل 
ستاره های درآسمان شما روی زمی درخشیدید و شهیدانتان در 
آسمان با اهل آســمان بهتر از اهل زمین می شناسند.سرلشکر 
سالمی در ادامه گفت: اما آن توطئه ها ادامه پیدا کرد، جنگ تمام 
شد. جنگ در جبهه نظامی تمام شد و واقعا هنوز هم تمام است 
در خیال دشمن هم دیگر اندیشه شکل گیری تهاجم نظامی به این 
سرزمین حتی شکل نمی گیرد. چون ایران اسالمی، ایران انقالبی، 
ایران امام زمان، قدرتمند است هر دشمنی می داند اینجا سرزمین 
اشغال شدنی نیست. کسی بر این مردم پیروز نمی شود. به همین 

دلیل راه را منحرف کرده اند از جنگ به میدان حصر اقتصادی، به 
میــدان تحریم اقتصادی، تحریم اقتصادی یک جنگ بود. توطئه 
جهانی از سوی قدرت های شیطانی و استکباری علیه ملت ایران. 
باور کنید این ایســتادگی مردم در جنگ اقتصادی. به ملت عزیز 
ایــران به عنوان یک خادم  کوچــک می گویم آن چه را طی این 
سال ها دیده ام  و برداشت کرده ام این است که استقامت شما در 
مقابل این مشکالت و مخاطرات که بسیار جدی و سهمگین هم 
بوده اند. اما شما بزرگتر و وسیع تر از مشکالت  را که کمتر از دفاع 
مقدس نبود تحمل کرده اید.وی حضور همه مردم ایران در جنگ 
اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این جنگ همه مردم 
این حضور و جنگیده اند، امامشان را که پرچم استقامت را بردوش 
گرفت حمایت کردنــد زیرا او بر این منطق تکیــه دارد که اگر 
کشوری نایستد، محکوم به تسلیم شدن است و تسلیم شدن نه 
رفاه می آورد، نه عزت، نه آرامش و نه امنیت و نه آسایش در حالی 
که ما همه این ها را می خواهیم و داریم.سرلشکر سالمی بیان کرد: 
در استقامت یک ملت بزرگ می شود، شکست ناپذیر می شود و بر 
مشکالتش غلبه می کند. این که ملت ایستاد تا آن بیرق دار بزرگ 
بتواند در مقابل دشمنان بایستد و دشمن را شکست دهد، نتیجه 
استقامت ملت اســت.وی بینش و درایت مقام معظم رهبری در 
ناکام گذاشــتن ترفندهای دشمن را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
بینش  رهبری بر این بود که دشمن را فرسوده و خسته و ضعیف 
و ناتوان کنند و این هنر راهکار دشمن را مسدود کرد و هر گزینه 
روی میز دشــمن را روانه  بایگانی کــرد. ملت ایران در موقعیت 
برجســته ای از تاریخ قرار گرفته اند و در حال پیشرفت است. ما 
هنوز دارای مشــکل هســتیم اما از خطرات عبور کردیم.وی به 
موقعیت برجســته ملت ایران در تاریخ گریزی زد و گفت: ملت 
ایران در موقعیت برجســته ای از تاریخ ایســتاده است، فقط به 
مشکالت نگاه نکنید، ببینید چه مسیری را طی کرده ایم، چقدر 
این قدرت ها را پشــت سر گذاشته ایم. از فراز اراده های آنها عبور 
کرده ایم  و هم اکنون در حال پیشرفتیم. با مشکالت جنگیده ایم 
اما مخاطرات را پشت ســر گذاشته ایم.وی به فرق بین مشکل و 
خطر اشاره کرد و بیان داشــت: مشکل با خطر فرق می کند، ما 
هنوز دارای مشکل هستیم، اما از خطرات عبور کرده ایم. شما در 
اینجا صدای توپخانه ها را می شنیدید؛ امروز این دشمن است که 
کیلومترها دورتر صدای قدرت شما را می شنود.فرمانده کل سپاه 
گفت: صدها کیلومتر آن طرف تر صدای بچه های شما را می شنود 
شــما دست دشمن را در تحریم بســتید و اجازه تحرک را به او 
ندادید و کتفایش را بستید، شما تسلیم نشدید، اجازه ندادید اراده 
دشمن بر شما مسلط شود.شما به امامتان وفادار ماندید.وی گفت: 
جوانان آینده که تاریخ نســل شــما را می شنوند، هرگز حسرت 
نمی خوردند و به وجود شــما افتخار می کنند.راه آینده را از امروز 
شــما می آموزند.سرلشکر سالمی شرایط فعلی را میدان آزمایش 
بزرگ دانســت  و گفت: این عبرت اســت و پیام شهیدان است، 
شهیدان شهید نشده اند تا فقط در یک جنگ مقاومت کنیم، ما در 
همه جنگ ها باید بایستیم و امروز  در حال ایستادن هستیم.وی 
گفت: شما فکر می کنید، دشمن می خواست  چهره اقتصادی این 
سرزمین چهره ای باشد که اکنون می بینید، او می خواست ملت 
ایران را فلج کند، فقیر کند، ناتوان کند، عقب بیندازد و از پیشرفت 
بازدارد، می خواست مردم را آواره کند.سالمی شناخت مردم ایران 
از دشمن را متذکر شد و گفت: مردم ایران دیده اند دشمن را و او 
را می شناســند، فریب قــول، زور و فریــب فریبکاری های او را 
نمی خورند، آنها ملت سوریه و سرزمین شان  را دیده اند، مردم عراق 
و سرزمین شان را دیده اند، ارمغان دشمن برای مسلمانان چیزی 
جزء آوارگی آنان نیست. فقر ملت، عقب نگه داشتن، تسلیم کردن 
و ذلیل کردن آن ها هدف دشمن است.فرمانده کل سپاه گفت: ما 
برای ذلیل شدن خلق نشــده ایم، ما تسلیم نمی شویم، ما پیش 
می رویم، ما دشمنمان را می شکنیم، این عهد ما است با شهیدان.

وی به تهاجم فرهنگی دشــمن گریزی زد و گفت: مردم ایران در 
تهاجم فرهنگی ایستادند، جوانمان مساجد را ترک نکردند، نماز را 
ترک نکردند، زنان و دختران عفیف ما چادر و روسری از سرشان 
برنداشــتند، پژواک صدای بیگانه نشدند، به پیام ابتذال او پاسخ 
نداند، درود برشــرف زنان و دختران ایران که این گونه با شکوه و 
فاطمی در این میدان نبرد فرهنگی ایستادند.اینها زیبا ترین و دل  
انگیزترین، و با عظمت ترین و ســتایش بر انگیز ترین رفتار یک 
ملت است. ما از دشمن نمی ترســیم، از چه بترسیم، دشمن در 
افغانستان نشــان داد از سایه می ترسد، اما دشمن بداند ما سایه 

نیستیم، حقیقتم.

امیرعبداللهیان: 
با عزم جدی به وین رفته ایم، اما درباره 
اراده و نیت آمریکا و سه کشور اروپایی 

خوشبین نیستیم
وزیــر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی گفت: با عزم جدی 
و دســتورکار روشــن به وین رفته ایم، اما درباره اراده و نیت آمریکا و سه کشور 
اروپایی خوشبین نیســتیم.به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز )پنجشنبه(  
با »هایاشــی یوشیماسا« وزیر امور خارجه ژاپن تلفنی گفتگو کرد.این نخستین 
تماس تلفنــی وزرای خارجه ایران و ژاپن اســت.امیرعبداللهیان در این تماس 
تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.وزیر 
امور خارجه کشــورمان در این گفتگو ضمن تبریک انتصاب »هایاشی« و ابالغ 
سالم رئیس جمهور کشورمان به مقامات عالی ژاپن، همچنین قدردانی از کمک 
های انساندوســتانه این کشور در زمینه مقابله با کرونا، به حضور چهار میلیون 
مهاجر افغانســتانی در ایران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تاکنون به دو و نیم 
میلیون مهاجر افغانستانی واکسن تزریق شده و ایران آمادگی ارسال کمک های 
بشردوســتانه ژاپن برای مردم افغانســتان را دارد.وی همچنین وضعیت نگران 
کننده انســانی در افغانستان در آستانه فصل زمســتان را مورد اشاره قرار داد و 
بر ضرورت ارســال کمک های انســانی تاکید کرد.به گزارش فارس، وزیر امور 
خارجه کشورمان همچنین گفت: همه کشورها در این شرایط باید به کمک مردم 
افغانســتان بشتابند و ما نیز  آمادگی داریم کمک های انساندوستانه را از طریق 
هوایی یا زمینی به افغانســتان تسهیل کنیم.به گزارش فارس، وزیر امور خارجه 
کشورمان چندی پیش نیز با دبیرکل سازمان ملل درباره مسائل افغانستان تلفنی 
گفتگو کرد. امیرعبداللهیان ضمن تاکید بر تشکیل دولت فراگیر، وضعیت انسانی 
در این کشــور خطرناک در آستانه فصل ســرما را نگران کننده خواند و وجود 
بحران مهاجرت، تحریم منابع مالی مردم افغانستان و اقدامات تروریستی داعش 
را از جمله عوامل بحران زا در افغانســتان برشــمرد. رئیس دستگاه دیپلماسی 
کشــورمان همچنین ضمن مرور ابعاد مختلف روابــط دوجانبه و اعالم آمادگی 
جمهوری اســالمی ایران برای گسترش روابط در زمینه های اقتصادی، تجاری، 
بشر دوستانه، محیط زیست و بهداشت، تاکید کرد: در همه زمینه ها می توانیم 
همکاری های خود را افزایش دهیم.وزیر امور خارجه کشورمان درباره مذاکرات 
ویــن نیز با تاکید بر این کــه ما از مذاکره جدی و یک توافق خوب اســتقبال 
می کنیم و باید طرف های مقابل از خود حســن نیت نشان دهند، تاکید کرد: 
جمهوری اســالمی ایران با عزم جدی و دستورکار روشن و منطقی شده به وین 
رفته است، اما درباره اراده و نیت آمریکا و سه کشور اروپایی خوشبین نیستیم. 
وی افزود: مقامات آمریکا از یک طرف درخواست مذاکره و بازگشت به برجام را 
دارند، اما از طرف دیگر افراد و موسسات ایران را همزمان تحریم جدید می کنند.

امیرعداللهیان افزود: مهم این است که این مذاکرات نتیجه داشته باشد و طرف 
های غربی جدیت و حســن نیت خود را در میز مذاکره و عمل نشان دهند.وزیر 
امور خارجه ژاپن نیز در این گفتگوی تلفنی با اعالم آمادگی برای گسترش روابط 
دوجانبه در زمینه های بهداشتی، محیط زیست و گردشگری و سایر زمینه ها، از 
ارسال کمک های اضطراری ژاپن به افغانستان استقبال کرد.هایاشی یوشیماسا بر 
اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و احترام به حقوق زنان و اقلیت های 
قومی و نابودی تروریسم در این کشور تاکید کرد. گفتنی است جمهوری اسالمی 
ایران نیز بر تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه قومیت ها تاکید 
کرده اســت.وزیر امور خارجه ژاپن با استقبال از آغاز گفتگوهای وین، خواستار 
انعطاف طرفین برای رســیدن به یک توافق مرضی الطرفین در مذاکرات شــد .

هایاشی یوشیماسا ضمن ابالغ سالم مقامات عالی ژاپن به رئیس جمهور اسالمی 
ایران از وزیر امور خارجه کشورمان برای سفر به ژاپن دعوت کرد.

باقری: 
 ارائه ۲ سند به طرف مقابل

 نشانه جدیت ما بود
ادامه از صفحه اول

که این متن حداکثر یک پیش نویس است که پیش نویس قابل مذاکره است.وی 
با بیان این که هیچ اختالفی بین ما و آنها در این زمینه نیست، اظهار داشت: ما بر 
دو نکته تأکید کردیم یکی اینکه یک موارد اختالفی است که از قبل باقی مانده، 
ولی برخی موضوعات اســت که کاستی های اسناد است که درباره آن کاستی ها 
نگاه خود را در ســند جدید بیان کردیم. برخی نکات اســت که در پیش نویس 
وجود دارد که با اســنادی که مورد قبول طرفین اســت مغایرت دارد و طرفین 
آن اسناد را قبول دارند. بر همان اساس ما پیش نویس را ارزیابی کرده و نگاه و 

اصالحات خودمان را در مورد آن اعمال کردیم.

  با یک اصالحاتی در متن مواجه شدیم که این اصالحات در اختیار طرف 
مقابل قرار گرفته/ ارائه این 2 سند نشانه جدیت ما بود

معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران درباره این که چقدر احتمال می دهید 
تغییرات در دو پیش نویس از سوی طرف مقابل قابل قبول باشد؟ اظهار داشت: 
در ایــران دولت جدیدی ســر کار آمــده و دولت تیم جدیــدی را مامور ادامه 
گفت وگوها کرده است. بر اساس این واقعیت ما با یک اصالحاتی در متن مواجه 
شدیم که این اصالحات در اختیار طرف مقابل قرار گرفته و قاعدتا طرف مقابل 
هم این اختیار را دارد که نظرات خودش را درباره پیشــنهادات و اصالحاتی که 
ما روی متن پیش نویس اعمال کردیم، بیان کند. اساس مذاکرات هم بر همین 
نکته است.باقری اضافه کرد: چون یکی از محورهایی که برخی جریان هایی که 
نمی خواهند گفت وگوها به نتیجه برســد، این بود که اینگونه القا می کردند که 
طرف ایرانی در گفت وگوها جدی نیســت. ارائه این ۲ سند نشانه جدیت ما بود 
و مــا حتی به صورت ریز نگاه و رویکرد و مواضع خودمان را در مورد بخش های 

مختلف سند ارائه کردیم.

رفع تحریم ها گام به گام نیست
معاون وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران با اعالم اینکه بحث رفع تحریم ها، 
گام به گام نیست، گفت که عالوه بر ۲ سندی که دیشب در اختیار طرف مقابل 
قرار گرفت، ســند سومی هم هست که هنوز ارائه نشده است.به گزارش فارس، 
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفتگو با 
خبرگزاری کیودو ژاپن در پاســخ به این سوال که در دو سند ارائه شده از سوی 
ایران به طرف های مقابل آیا موضوع رفع تحریم ها گام به گام خواهد بود یا به 
صورت یکجا؟ خاطرنشان کرد: رفع تحریم ها گام به گام نیست.باقری همچنین 
درباره مدت زمان راســتی آزمایی نیز بیان کرد: ســه سند داریم که هنوز سند 
سوم به طرف مقابل تحویل داده نشده اســت.وی درباره بازخورد ۲ سندی که 
شب گذشته به طرف مقابل ارائه شد نیز گفت که هنوز در حال گفتگو هستیم.

به گزارش فارس، هیأت ایرانی در وین شب گذشته ۲ سند شامل لغو تحریم ها 
و مسائل هسته ای را به طرف مقابل ارائه کرد.

فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران با اشاره به تحوالت اخیر جهان 
تاکید کرد که باالترین شکســت دوران حاضر آمریکا، شکست در افغانستان است.به گزارش 
دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، ســردار سرتیپ »اسماعیل قاآنی« فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران با تاکید براینکه دوران آنکه دشمنان اسالم هرکاری دلشان بخواهد انجام دهند 
گذشته است.سردار قاآنی به آمریکا هشدار داد که تا فرصت باقیست از جغرافیای اطراف ایران 
خارج شــود.وی در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مراسم  نخستین سالگرد شهادت سردار 
شــهید عبدالرسول استوار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت که آمریکایی ها مکار، 
حیله گر و جنایت کار هستند، ۲0 سال در افغانستان جنگیدند، باالترین شکست در این دوران 
شکست در افغانستان بود.سردار قاآنی تصریح کرد: پیام ما به آمریکایی ها این است که هنوز 
وقــت دارید از جغرافیای اطراف ما بیرون بروید، در غیر این صورت اگر جغرافیای اطراف ما 
را ترک نکنید، کاری می کنیم که بعد از زمانی که از افغانستان فرار کردید، بر سر شما بیاید.

پیش از این نیز آیت الل خامنه  ای رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در پیامی به مناسبت ایام 
حج اظهار داشتند: همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانستان تحقیر شود، و پس 
از آن ورود پُر سر و صدا در بیست سال پیش، و پس از به کار بردن سالح و بمب و آتش در 

برابر مردم بی دفاع و غیر نظامی، خود را در باتالق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن 
بیرون بََرد. البّته ملّت بیدار افغانســتان باید مراقب ابزارهای اّطالعاتی و سالح های جنگ نرم 
آمریکا در کشورش باشد و هشیارانه در برابر آن بِایستد.آخرین هواپیمای نظامی آمریکا نیمه 
شــب هشتم شهریورماه سال جاری فرودگاه کابل را بی سر و صدا ترک کرد و بدین ترتیب 
۲0 ســال اشغال نظامی و جنگ آمریکا در افغانستان پایان یافت.نظامیان آمریکایی درحالی 
در نیمه شب  بطور خفت باری افغانستان را ترک کردند که برای خروج نیروها و شهروندانش 
نیازمند تایید طالبان شدند و نظام به اصطالح دموکراتیکی که در ۲0 سال گذشته با هزینه 
بسیار هنگفتی ایجاد کرده بودند نیز بدون مقاومت برابر طالبان فروپاشید و مقامات دولتی نیز 

در پروازهای مختلف از این کشور فرار کردند.

سرلشکر موسوی: 
در هوانیروز و پهپاد پیشرفت های 

چشمگیری داشتیم
فرمانده کل ارتش گفت: اگر چه نمی توان همه کارهای انجام شده 
را به همگان نشان داد اما در حوزه هوانیروز، پهپاد و… پیشرفت های 
قابل مالحظه ای داشتیم.به گزارش حوزه دفاعی خبرگزاری تسنیم 
به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش در حاشــیه بازدید از پروژه های منازل 
ســازمانی و چند پروژه عمرانی کرمان با اشاره به مشکالت متعدد 
تامین مســکن در وضعیت کنونی جامعه، گفت: حرکت بزرگی در 
ارتش صورت گرفته که یک حرکت جهادی و کم ســابقه اســت و 
می تواند یکی از اصلی ترین دغدغه های کارکنان که تامین مسکن 
اســت را حل کنــد.وی ادامه داد: لبخند رضایــت کارکنان خدوم 
ارتش، تضمین کننده دنیا و آخرت فرماندهان و دســت اندرکاران 
این پروژه ها است.فرمانده کل ارتش، استفاده از جوانان و مهندسان 
ایرانی را از دیگر ویژگی های پروژه های در حال ساخت ارتش دانست 
و خاطر نشان کرد: اســتفاده از مهندسان داخلی عالوه بر اشتغال 
زایی برای جوانان، حرکتی اســت در راستای اجرای منویات مقام 
معظم رهبری که در گام دوم انقالب اسالمی بر استفاده از جوانان و 

متخصصان در فعالیت های بزرگ و مهم تاکید داشتند.

سردار قاآنی:

 باالترین شکست دوران حاضر 
آمریکا، شکست در افغانستان است
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گزیده خبر وزارت صمت اعالم کرد

افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمتها
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که 
قیمت برنج، شکر و گوشت در مهر امسال بین ۱۷ تا ۷۵.۸ درصد افزایش یافته که 
بیشــترین افزایش قیمت مربوط به شکر، برنج ایرانی و گوشت گوساله بوده است.

به گزارش ایســنا، در بین انواع برنج، گوشــت و شکر، بیشترین افزایش قیمت در 
مهر ماه مربوط به شکر است که قیمت آن ۷۵.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال 
۱۳۹۹ افزایش یافته اســت؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود 
۸۳۰۰ تومان در شهریور سال قبل به ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه مشابه امسال 
رسیده اســت.البته مشاهدات میدانی نشان می دهد قیمت شکر نیز در بسته های 
۹۰۰ گرمی در مغازه ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان هم رســیده اســت. در این رابطه 
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اوایل امسال علت 
افزایش قیمت شــکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان 
کرد و گفت که با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می شود دیگر 

مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.  

وضعیت قیمت برنج ایرانی و خارجی
همچنین در یک ســاله منتهی به مهر ماه، برنــج ایرانی در رتبه دوم افزایش ثیمت 
در بین کاالهای اساســی قرار دارد، به طوری که قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال 

و هاشــمی درجه یک در مهرماه امسال با ۶۱.۳ و ۶۱.۸ درصد افزایش، از حدود ۲۹ 
هزار تومان در مهر ســال قبل، به حدود ۴۷ هزار تومان رســیده است.این در حالی 
است که در ماه های اخیر جدال بر سر کاهش دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج بین 
دستگاه های مختلف و واردکنندگان در جریان بود.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
با اشــاره به خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آســیب جدی آن به کشت های مختلف 
کشــاورزی از جمله برنج، از کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی خبر 
داده و همین موضوع را عامل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود.پیش از این 
هــم اواخر خرداد ماه دبیر انجمن واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر 
داده بود و چند بار خواســتار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شــد. 
چراکه دوره ممنوعیت فصلی هرسال از ابتدای مردادماه آغاز و تا آبان ماه ادامه دارد، اما 
امسال ممنوعیت ثبت سفارش برنج زودتر از سال های قبل، یعنی از اول آبان برداشته 
شد.قیمت برنج تایلندی و پاکستانی نیز درهمین ماه ۲۹.۸ و ۱۷ درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل افزایش یافته و از حدود ۱۳ و ۲۳ هزار تومان به حدود ۱۶ و ۲۷ هزار 

تومان در مهر امسال رسیده است.

افزایش بیش از ۵0 درصدی قیمت مرغ
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در مهر ماه با افزایش ۴۲.۳ درصدی به نزدیک 

به ۲۸ هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در ماه مشابه سال قبل حدود ۱۹ 
هزار و ۶۰۰ تومان بوده اســت.البته گزارش های میدانی از بازار در اواخر مهر ماه ماه 
حاکی از ورود قیمت مرغ به کانال ۳۰ تا ۳۲ هزار تومانی بود که نسبت به ماه های قبل 
کاهش یافته است. نرخ مصوب مرغ برای مصرف کننده در فروردین امسال ۲۴ هزار و 
۹۰۰ تومان تعیین شد، اما در اوایل آبان با افزایش مجدد به ۳۱ هزار تومان تغییر کرد.

گوشت قرمز چقدر گران شد؟
در این میان قیمت هر کیلو گوشــت گوساله و گوســفندی با ۶۰.۴ و ۳۳.۵ درصد 
افزایش در مهر امسال به حدود ۱۳۲ و ۱۳۳ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو 
گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۸۲ و ۹۹ هزار 
تومان بوده است.  بر این اساس، کمترین کاهش قیمت در شهریور امسال نسبت به 

ماه مشابه سال قبل مربوط به برنج پاکستانی بوده است.

کدام کاالها طی یک ماه گران شدند؟
بررسی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه نیز نشان می دهد قیمت همه اقالم یاد 
شــده، به جز گوشت گوسفندی با کاهش ۱.۱ درصدی، در مهر امسال نسبت به ماه 

قبلش بین ۱.۹ درصد )شکر( تا ۸.۴ درصد )برنج هاشمی( افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛
پرداخت وام ۱۰ میلیونی به سرپرست 

خانوار در صورت ابتال به کرونا
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به خانواده هایی که سرپرســت خانوار 
آن ها به دلیل کرونا بســتری می شــوند، تســهیالت ۱۰ میلیون تومانی 
پرداخت می شــود.به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی اظهار 
کرد: برای کمک به کاهش خســارات ناشی از هزینه های درمان و دوری 
از کســب و کار از روز شنبه به تمام سرپرســت خانوارهایی که به دلیل 
کرونا بســتری شده اند، تســهیالت ۱۰ میلیون تومانی پرداخت می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افــزود: اطالعات خانوار به صورت آنالین به 
وزارت اقتصاد منتقل می شود و ما هم در اختیار بانک های قرض الحسنه 
به خصوص بانک قرض الحســنه مهر ایران، قرار می دهیم.وی ادامه داد: 
به این ترتیب خانواده آن سرپرســت خانوار می تواند برای اخذ تسهیالت 
۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه مراجعه کنند.خاندوزی تاکید کرد: این 
تسهیالت در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت 

تا در ایام بیماری کمک کار مخارج بیماری باشد.

تشکیل پرونده تخلف ۱۳۰۰ میلیارد 
تومانی اصناف تهران

معاون نظارت و بازرسی ســازمان صمت تهران گفت: طی ۸ ماه نخست 
امســال ۶۱۶ هزار و ۳۷۰ مورد بازرســی از صنوف استان تهران صورت 
گرفــت که ۵۴ هــزار و ۱۸۰ پرونده به ارزش بیــش از ۱۳ هزار میلیارد 
ریال تشــکیل شد.ســعید محمدی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر در 
مورد وضعیت بازرسی ها از صنوف، اظهار کرد: طی ۸ ماه سال جاری بالغ 
بر ۶۱۶ هزار و ۳۷۰ مورد بازرســی از صنوف استان تهران صورت گرفته 
اســت؛ در این بازه زمانی ۵۴ هزار و ۱۸۰ پرونــده به ارزش بیش از ۱۳ 
هزار میلیارد ریال تشــکیل شده اســت.معاون نظارت و بازرسی سازمان 
صمت اســتان تهران افزود: در این بازه زمانی تعداد بازرسی ها ۲۸ درصد 
و پرونده های متشــکله تخلف نیز تقریباً ۱۷ درصد رشــد داشــته است.

وی تصریح کرد: بیشــترین بازرسی ها از صنوف نانوایی، پروتئینی و میوه 
فروشــی بوده و کاالهایی همچون نان، مرغ و تخم مرغ، گوشــت قرمز، 
حبوبات و صیفی جات مورد هدف بازرســی ها بوده اســت که درهمین 
راستا بیش از ۳۳ هزار بازرسی از صنف خبازان در سطح استان انجام که 
تعداد ۹ هزار و ۲۸۰ مورد تخلف کشف و به مراجع قضائی معرفی شدند.

محمدی پور با اشــاره به اجرای قانون انتزاع و واگذاری بازرسی و نظارت 
از کاالهای اساســی به حوزه جهاد کشاورزی، گفت: تعداد ۱۰۰ بازرس از 
ابتدای اجرای طرح به جهاد کشــاورزی استان معرفی شده اند که از این 
به بعد بازرســی ها از تولید تا مصرف کاالهای حوزه کشاورزی توسط این 

بازرسین صورت خواهد پذیرفت.

طال از صعود بازماند
قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی در پی ارزیابی سرمایه گذاران از واکنش بانک مرکزی آمریکا به ریسک 
های تورمی و نگرانی های اقتصادی در بحبوحه شــیوع اُمیکرون، کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای 
تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۷۷۷ دالر و ۱۳ ســنت رســید.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۴ 
درصد کاهش، به ۱۷۷۸ دالر رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته با ۰.۴ درصد افزایش، در ۱۷۸۴ دالر و ۳۰ سنت 
بسته شده بود.جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در اظهاراتی در برابر کنگره اعالم کرده بود بانک مرکزی باید آماده 
واکنش به احتمال عدم فروکش فشارهای تورمی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ شود.وی همچنین اظهار کرد: بانک مرکزی در 
نشست دسامبر سرعت بخشیدن به پایان برنامه خرید اوراق قرضه چند ماه زودتر از موعد مقرر با توجه به قوت گرفتن 
اقتصاد و انتظارات برای استمرار فشارهای تورمی را بررسی خواهد کرد.استفن اینس از شرکت مدیریت دارایی SPI گفت: 
این تغییر لحن پاول به نظر می رسد عوامل فصلی مساعد برای افزایش قیمت طال در دسامبر و تاثیر مثبت شیوع اُمیکرون 
بر این این فلز ارزشمند را تحت الشعاع قرار داده است.بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار گزارش 
ماهانه اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه هستند.این گزارش یکی از معیارهای کلیدی بانک مرکزی آمریکا 
در تصمیمات سیاســت پولی است. گزارش اشتغال ملی ADP در روز چهارشنبه نشان داد مشاغل بخش خصوصی ۵۳۴ 
هزار مورد در نوامبر افزایش داشــته اســت.موجودی طالی »اس پی دی آر گلد تراست« که بزرگترین صندوق ETF طال 
در جهان اســت، روز چهارشنبه ۰.۲ درصد نســبت به روز قبل کاهش یافت و به ۹۹۰.۸۲ تن رسید.در بازار سایر فلزات 
ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۲۲ دالر و ۳۸ ســنت رسید. هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری با ۰.۸ درصد افزایش، ۹۴۱ دالر و ۱۹ سنت معامله شد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد 

افزایش، در ۱۷۶۱ دالر و ۳۳ سنت ایستاد.

درآمد ارزی ۱.۳ میلیارد دالری ایران از اعزام نیروی کار در سال ۲۰۲۱
بانک جهانی برآورد کرد درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در ســال ۲۰۲۱ به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر 
رســیده و ایران در بین کشــورهای منطقه از این نظر در جایگاه هشتم قرار داشته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، بانک جهانی با انتشار گزارشی در مورد اعزام نیروی کار به خارج اعالم کرد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۵۸۹ 
میلیارد دالر از اعزام نیروی کار به خارج درآمد داشته اند.درآمد ارزی کشورهای جهان از اعزام نیروی کار در سال جاری میالدی 
به رغم شیوع کرونا با رشد ۷.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. این رقم در سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر محدودیت 
های کرونایی افت ۱.۷ درصدی را تجربه کرده بود.ســهم کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از کل درآمد ارزی ناشی از اعزام 
نیروی کار در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۶۲ درصد برآورد شده که این رقم نسبت به سال قبل رشد ۹.۷ درصدی داشته است. اروپا مقصد 
اصلی نیروی کار خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و بیشترین درآمد ارزی از این محل را کشورهای شمال آفریقا داشته اند.بر اساس 
برآوردهای این نهاد بین المللی، ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در ســال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر 
درآمد ارزی کسب کرده است و از این نظر در میان کشورهای منطقه در جایگاه هشتم قرار گرفته است.بر اساس این گزارش، ایران 
سهم بسیار اندکی از اقتصاد ۵۸۹ میلیارد دالری اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۲۱ داشته به طوری که درآمد یک میلیارد و 
۳۰۰ میلیون دالری ایران از این محل تنها معادل ۰.۲۲ درصد کل این رقم بوده است.در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور 
مصر با درآمد ۳۳.۳ میلیارد دالری در صدر کشورهای منطقه قرار داشته و مراکش با ۹.۳ میلیارد دالر، لبنان با ۶.۶ میلیارد دالر، 
اردن با ۳.۶ میلیارد دالر، فلسطین با ۲.۹ میلیارد دالر، تونس با ۲.۲ میلیارد دالر، الجزایر با ۱.۸ میلیارد دالر، ایران با ۱.۳ میلیارد 
دالر، عراق با ۰.۷ میلیارد دالر و جیبوتی با ۰.۱ میلیارد دالر به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در ســطح جهان، هند 
بیشترین درآمد را داشته است. نیروی کار هندی در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۸۷ میلیارد دالر ارزآوری برای این کشور داشته است و 

چین با ۵۳ میلیارد دالر و مکزیک با ۵۲.۹۹ میلیارد دالر به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

مهندس بهزادپور تشریح کرد

گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه صندوق تأمین 
خسارت های بدنی 

بهزادپور در تشــریح اقدامات صورت گرفته در صندوق جهت تســهیل و تسریع در پرداخت خسارت زیان دیدگان و خانواده های آسیب دیده 
حوادث رانندگی بیان داشت : افرادی که دچار این حوادث ناگوار می شوند غالباً از اقشار ضعیف  جامعه می  باشند لذا تسریع در ارائه خدمات 
با کیفیت از اولویت های صندوق می باشد در همین راستا کاهش روند رسیدگی به پرونده ها، اتصال به سامانه خودکاربری ثنا )مرکز فناوری 
اطالعات قوه قضاییه(، ارســال سیستمی حواله های پرداخت، راه اندازی سیستم نرم افزاری تقسیم ارث که تمامی اقدامات منجر به تسهیل و 
ارائه خدمات با کیفیت برای هموطنان گرامی می باشد.ایشان در ادامه اضافه کرد : بمنظور رفاه حال وکاهش مراجعات آسیب دیدگان مشمول 
تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی با جلوگیری از ایجاد اطاله دادرسی، زیان دیدگان خسارات خود را با تشخیص کارشناسان صندوق 
دریافت می نمایند.مدیر عامل صندوق در راستای تکریم ارباب رجوعان و صیانت از حقوق شهروندی و تسریع در پرداخت خسارات و ایفای 
به موقع تعهدات قانونی تصریح کرد: با مکانیزه نمودن فرایندهای اجرایی در پرداخت الکترونیکی خســارات به دنبال تســهیل و استفاده از 
کنترل های سیســتمی، صدور چک، حذف و پرداخت الکترونیکی جایگزین گردید و با ارتقاء آن ضمن تسریع در انتفاع آسیب دیده از دیات 
متعلقه فرآیند کاری مراجع قضائی را نیز به همین موجب تســهیل شده است.بهزاد پور مدیرعامل صندوق خسارت های بدنی با بیان اینکه 
اتصال صندوق به سامانه خودکاربری مرکز فناوری اطالعات قوه قضائیه روند رسیدگی به پروند های صندوق را  تسریع و تسهیل نمود اظهار 
داشت:  امکان ثبت دادخواست، لوایح، دفاعیه اعم از بدوی و تجدیدنظر در محاکم، پاسخ و ارسال مکاتبات مختلف و درخواست استعالم ها 
از محاکم قضایی بدون ارسال سند و مراجعه حضوری همکاران حقوقی قسمت عمده ای از فرآیند رسیدگی و دادرسی پرونده ها از طریق این 
ســامانه انجام می شــود و در پی آن نیز باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های صندوق و ارباب رجوع می گردد.وی اذعان کرد با استفاده از 
سامانه خودکاربری بخاطر شفافیت و تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده ها در بازه زمانی کوتاه از ایجاد اطاله دادرسی جلوگیری و بدین گونه 
از زیان وارده به منابع مالی صندوق به دلیل افزایش نرخ ساالنه دیات پیشگیری بعمل می آید و پرداخت خسارت تعلق یافته به زیان دیدگان 
تسریع و رضایت  شان فراهم می گردد.ایشان نسبت به اهمیت رسیدگی و ارائه خدمات به موقع به زیاندیدگان حوادث رانندگی اظهار داشت: 
جلســات هم افزایی و هم اندیشی بررسی چالشها و رفع موانع ارائه خدمت در شعب سراسر کشور بصورت منظم انجام می گیرد.وی یادآوری 
کرد: در این مدت، جلسات حضوری با رؤسای کل دادگستری، دادستان مراکز استان ها  دادگستری شهرستان هایی که دارای تراکم پرونده 
بوده اند، مدیران کل پزشکی قانونی استان ها و سایر دستگاه های ذیربط برگزار گردید.مدیرعامل صندوق در پایان خاطر نشان کرد: در پرتو 
عنایات الهی و تالش همکاران زحمتکش در تمامی شعبات صندوق عملکرد قابل قبولی در مدت 100 روز به ثبت رسید بدین گونه که دراین 

مدت تعداد 7500 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که مبلغ 8.600.000.000.000 ریال پرداخت گردیده است.

اقدامــات و اهم فعالیت هــای انجام 
شــده در صندوق تامین خسارتهای 
بدنی در مــدت 100 روز طی گفتگو با 
مهندس مجیــد بهزادپور مدیرعامل 
ای نهاد تشریح شد؛ به گزارش روابط 
تامین خســارتهای  عمومی صندوق 
بدنی در راســتای اقدامــات و اهم 
فعالیت های انجام شــده در صندوق 
تأمین خســارت های بدنی با مهندس 
مجید بهزادپور مدیر عامل این نهاد  به 
در  آن  مشروح  که  نشسته ایم  گفتگو 

ادامه می آید:
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با پیروزی سیاست بر اقتصادگزیده خبر

افزایش تولید اوپک پالس در ماه آینده تصویب شد
اوپک و متحدانش روز پنج شــنبه توافق کردند سیاســت فعلی 
افزایش تولید ماهانه را با وجود نگرانیها نســبت به آزادســازی 
ذخایر نفت از ســوی آمریکا و شیوع واریانت جدید اُمیکرون، در 
ماه ژانویه ادامه دهند.به گزارش ایســنا، آمریکا به دلیل افزایش 
قیمتهای بنزین و کاهش محبوبیــت عمومی جو بایدن، اوپک 
پالس را برای تســریع افزایش تولید مکررا تحت فشار قرار داده 
است. واشنگتن در واکنش به ایستادگی اوپک در برابر درخواست 
این کشــور، هفته گذشته به همراه متحدانش آزادسازی نفت از 
ذخایر استراتژیک را اعالم کرد.بهای معامالت نفت برنت به دنبال 
اعالم خبر توافق اوپک پالس، بیش از یک دالر ســقوط کرد اما 
اندکی بعد بهبود یافت و در حدود ۷۰ دالر در هر بشــکه معامله 
شــد. نفت برنت اکنون فاصله زیادی با قیمت باالی ۸۶ دالر در 
اکتبر دارد اما همچنان بیش از ۳۰ درصد افزایش از ابتدای سال 
۲۰۲۱ تاکنون نشان می دهد.منابع آگاه به رویترز اظهار کردند: 
تولیدکنندگان اوپک پالس در مذاکرات روز پنج شنبه گزینه های 
مختلفی را بررسی کردند که شامل توقف افزایش تولید ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز در ژانویه یا افزایش تولید به میزان کمتر از برنامه 
ماهانه بود.اما چنین اقدامی اوپک پالس را که شــامل عربستان 
ســعودی و سایر متحدان واشــنگتن در خلیج فارس است، در 
تضاد با آمریکا قرار مــی داد. این گروه در نهایت تصمیم گرفت 
توافق فعلی برای افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه 
را ادامــه دهد.گری راس، ناظر باســابقه اوپک در این باره گفت: 
سیاست بر اقتصاد پیروز شــد. کشورهای مصرف کننده به حد 
کافی فشار اعمال کردند اما قیمتهای ضعیف تر فعلی به معنای 
قیمتهای باالتر در مقطع دیگری است.دیوید تورک، معاون وزیر 
انرژی آمریکا در آستانه مذاکرات وزیران اوپک پالس اظهار کرده 
بود ممکن اســت در آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا 
انعطاف پذیری وجود داشته باشد و دولت بایدن در صورت افت 
قابل توجه قیمتها، می تواند زمان عرضه این نفت را تغییر دهد.

اوپک پالس نگران آن مانده که پاندمی کووید ۱۹ دوباره به تقاضا 
برای نفت ضربه بزند. افزایش آمار ابتال باعث وضع قرنطینه های 
جدید در اوپا شــده و شیوع واریانت اُمیکرون بار دیگر سفرهای 
بین المللی را محدود کرده است.یک نماینده اوپک پالس گفت: 
ما باید وضعیت بازار را به دقت رصد کنیم تا تاثیر واقعی اُمیکرون 
را مشاهده کنیم.نشست بعدی وزیران اوپک پالس چهارم ژانویه 
برگزار می شــود اما این گروه در بیانیه ای اعالم کرد اگر شرایط 
بازار ایجاب کند، ممکن است دوباره تشکیل جلسه دهند.پیش 

از نشست هفته جاری، عربستان سعودی و روسیه که بزرگترین 
تولیدکنندگان اوپک پالس هســتند، اعالم کرده بودند نیازی به 
واکنش فوری نمی بینند.الکســاندر نواک، معاون نخســت وزیر 
روسیه پس از تصمیم اوپک پالس گفت: بازار نفت متوازن شده 
و تقاضای جهانی برای نفت به آهســتگی رشد کرده است.اوپک 
پالس در حال تسهیل تدریجی محدودیت عرضه ای است که در 
ســال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع 
ویروس کرونا به اجرا گذاشــته بود. محدودیت عرضه این گروه 

اکنون به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. اما اوپک 
پالس موفق نشده اهداف تولید را محقق کند. طبق آمار آژانس 
بین المللی انرژی، این گروه در سپتامبر و اکتبر حدود ۷۰۰ هزار 
بشکه در روز کمتر از سقف تعیین شده، نفت تولید کرد.محمد 
ارکاب، وزیر انرژی الجزایر روز پنج شنبه اظهار کرد: نرخ پایبندی 
اوپک پالس بــه توافق کاهش تولید در نوامبــر به ۱۱۶ درصد 
رســید که نشــان می دهد این گروه همچنان بسیار پایین تر از 
اهداف توافق شده، نفت تولید می کند.نشست بعدی کمیته فنی 
مشــترک اوپک پالس برای سوم ژانویه و نشست بعدی کمیته 
نظارتی مشــترک وزیران اوپک پالس برای چهارم ژانویه برنامه 

ریزی شده است.

استقبال کاخ سفید از تصمیم اوپک پالس
کاخ ســفید روز پنج شــنبه از تصمیم اوپک و متحدانش برای 
افزایش تدریجی تولید نفت اســتقبال کرد اما خاطرنشان کرد 
آمریکا هیچ برنامه ای برای تجدیدنظر در آزادسازی نفت از ذخایر 
اســتراتژیک ندارد.جن ساکی، ســخنگوی کاخ سفید گفت: ما 
همکاری نزدیکی که طی هفته های اخیر با عربســتان سعودی، 
امارات متحده عربی و ســایر تولیدکننــدگان اوپک پالس برای 
کمک به رســیدگی به مسئله فشار قیمتها داشتیم، تمجید می 
کنیم.مقامات دولت بایــدن هفته ها اعضای اوپک پالس را برای 
افزایش تولید و کمک به پایین بردن قیمتهای انرژی در آمریکا 
تحت فشــار قرار داده بودند. نگرانیهای تورمی در این کشور به 
یک مشــکل سیاســی برای رییس جمهور دموکرات آن تبدیل 
شده است.بر اساس گزارش رویترز، آمریکا قصد دارد ۳۲ میلیون 
بشکه نفت از چهار پایگاه ذخایر نفت استراتژیک در قالب سواپ 
عرضه کند که از اواخر دسامبر تا آوریل ۲۰۲۲ تحویل داده می 
شــود و کشورهای دیگر را برای انجام اقدام مشابه با خود همراه 

کرده است.

مصرف سرانه بنزین و گازوئیل در ایران 
2 برابر متوسط جهانی 

با توجه به جمعیت کشــور، در ایران بــه ازای هر نفر روزانه حدود ۰.۹5 
لیتر بنزین و حدود ۰.۸۸ لیتر گازوئیل مصرف می شــود و مصرف روزانه 
بنزین و گازوئیل در کشــور ما بــه ازای هر نفر تقریباً ۲ برابر متوســط 
جهانی اســت.به گزارش فارس، عمده پاالیشــگاه های کشور در سالیان 
گذشته ساخته شده است و تنها پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اخیرا وارد 
مدار تولید شــده است، ظرفیت طراحی شده پاالیشی کشور در حدود ۲ 
میلیون بشکه در روز است و ساالنه حدود ۱.۹ میلیون بشکه در روز نفت 
خــام و میعانات گازی جهت مصرف داخل و صادرات فرآورده در کشــور 
پاالیش می شود.طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »بررسی 
رویکردهای مختلف به توســعه صنعت پتروپاالیشــگاهی در کشور«،  در 
تصویر ۱ موقعیت مکانی پاالیشــگاه های کشور نشــان داده شده است، 
همه پاالیشــگاه های کشــور در نیمه غربی ایران احداث شــده اند که در 
جدول ۱ اســامی و ظرفیت پاالیشــگاهی هر یک از آنها نشان داده شده 
است.همچنین فرآورده  های مختلف پاالیشگاهی هر یک از پاالیشگاه های 
کشور در سال ۹۷ در جدول ۱ و براساس ترازنامه هیدروکربوری در سال 

۱۳۹۷، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی نشان داده شده است.

مصرف ســرانه بنزین و گازوئیل در ایران تقریبًا 2 برابر متوسط 
جهانی است

میزان مصرف سوخت در کشور و بررسی روند گذشته آن یکی از مهم ترین 
فاکتورها برای برنامه ریزی جهت احداث پاالیشــگاه ها یا پتروپاالیشگاه ها 
در آینــده خواهد بــود. به همین جهت میزان مصــرف بنزین و گازوئیل 
کشــور به عنوان مهم ترین فرآورده های ســوختی با دیگر کشورهای دنیا 
مقایســه شده است.میزان مصرف بنزین و گازوئیل در کشورهای مختلف 
دنیا و ایران در جدول ۲ نشــان داده شــده اســت. در ایران به ازای هر 
نفــر روزانه حدود ۰.۹5 لیتر بنزین و حــدود ۰.۸۸ لیتر گازوئیل مصرف 
می شود. مصرف روزانه بنزین و گازوئیل در ایران به ازای هر نفر تقریباً ۲ 

برابر متوسط جهانی است.
رشــد مصرف بنزین در ۳۰ سال گذشته در ایران حدود ۲۶5 درصد بوده 
اســت در حالی که کشورهای ترکیه، آلمان و فرانسه در ۳۰ سال گذشته 
رشــد منفی در مصرف بنزین را تجربه کرده انــد و مصرف بنزین خود را 
کنترل کرده اند که در اروپا این امر ســبب بسته شدن بعضی از واحدهای 
پاالیشــگاهی شده و بعضی دیگر از پاالیشــگاه ها نیز تغییر فرایند داده و 

تبدیل به پاالیشگاه های زیستی )Bio-refinery( شده اند.
همچنین رشــد مصرف گازوئیل در ۳۰ سال گذشته در کشور حدود ۶۱ 
درصد بوده است درحالی که مصرف گازوئیل در ۳۰ سال اخیر در ترکیه 
حدود ۲۱۰ درصد رشــد کرده است و برخالف مصرف بنزین عمده رشد 
مصرف ســوخت در ترکیه مربوط به مصرف گازوئیل بوده است و از طرف 
دیگر کشــورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و روسیه در ۳۰ سال اخیر 
توانســته اند مصرف گازوئیل خود را نیز کنتــرل کرده و تقریباً ثابت نگاه 

دارند.

رشد 265 درصدی مصرف بنزین در ایران در 30 سال گذشته
نــرخ مصرف بنزین و گازوئیل در ایران در ۳۰ ســال اخیر روند صعودی 
داشته است )۲۶5 درصد رشد در بنزین و ۶۱ درصد رشد در گازوئیل( و 
در صورت عدم کنترل این رشــد مصرف در سال های آینده، ایران دوباره 
به واردکننده ســوخت در منطقه بدل خواهد شد.در نتیجه ضروری است 
این رشــد مصرف با ابزاری نظیر توســعه ســوخت های جایگزین جدید، 
افزایش بهره وری خودروها، هدفمندی یارانه سوخت و استفاده از حمل و 
نقل عمومی در ســال های آینده به عنوان راهکار کاهش و کنترل مصرف 

سوخت استفاده شود.

لزوم هدایت نفت کوره صادراتی به مصرف در پتروپاالیشگاه ها
نفــت کوره یکی از محصوالت مهم در پاالیشــگاه ها اســت و می توان از 
این خوراک به عنوان ســوخت کشتی ها یا خوراک برای تولید محصوالت 
شــیمیایی و پلیمری بهره برد. قیمت نفت کوره از قیمت نفت خام کمتر 
بوده و می توان به جای صادرات آن با برنامه ریزی درســت از این ظرفیت 
برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر استفاده کرد.میزان تولید نفت 
کوره در ســال ۱۳۸۷ در حدود ۲۰۰ میلیون بشــکه در ســال بوده و تا 
ســال ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته و به حدود ۱5۰ میلیون بشکه در سال 
رســیده است.در سال های اواخر دهه ۸۰ عمده مصرف داخلی نفت کوره 
در صنعت نیروگاه بوده اســت که با جایگزینی نیروگاه های گازی مصرف 
این بخش کاهش یافته است و بخش دیگری از مصرف نفت کوره مربوط 
به بانکرینگ )تأمین ســوخت کشــتی ها( داخلی و خارجی بوده است و 
مابقی نفت کوره تولیدی نیز صادر شــده اســت.در سال ۱۳۹۷ ظرفیت 
صادراتی نفت کوره کشور در حدود ۹۱.5 میلیون بشکه در سال ) معادل 
۱۲.5 میلیون تن در ســال( بوده اســت. این مقدار نفت کوره صادراتی 
پاالیشــگاه ها قابلیت مصرف در فرایندهای پتروشیمی دارد و می تواند به 
عنوان یک گزینه برای بهبود ضریب پیچیدگی پاالیشگاه ها مطرح باشد، 
بــه این معنا که می تــوان از ظرفیت نفت کــوره صادراتی فعلی ) ۱۲.5 
میلیون تن در ســال( به عنوان خوراک صنایع پتروشــیمی برای تولید 
محصــوالت با ارزش افزوده باالتر بهره برد و با ارتقای پاالیشــگاه موجود 

کشور آنها را به پتروپاالیشگاه تبدیل کرد.

 ایجاد ارزش افزوده ۳۰۰ درصدی
 با توسعه پتروپاالیشگاه ها

 ساخت و توســعه پتروپاالیشــگاه ها، عالوه بر آنکه امکان افزایش 
ظرفیت تولید نفت در کشور را فراهم می کند، همچنین با جلوگیری 
از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش ۳۰۰ درصد ارزش افزوده ایجاد 
می کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،  تکمیل زنجیره ارزش در 
صنایع نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین اولویت های وزارت نفت 
در دولت سیزدهم به شــمار می رود. از همین رو تکمیل طرح های 
پاالیشی و پتروشیمی مورد توجه است. اما از آنجا که اقتصاد جهان 
به سمت انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی حرکت می کند، 
باید تکمیل زنجیره ارزش تا حلقه های پایانی ادامه داشــته باشــد.

بر اساس آمارها، تا ۲5 ســال آینده رشد تقاضای بنزین و گازوئیل 
در جهان به صفر می رســد و سوخت های دیگر مانند برق جایگزین 
خواهد شد. بنابراین ساخت پاالیشگاه به تنهایی نمی تواند کمکی به 
جلوگیری از خام فروشــی در صنعت نفت و گاز کشور داشته باشد و 
پتروپاالیشگاه ها باید جایگزین شوند تا عالوه بر تامین فرآورده های 
نفتی، مواد پتروشیمی را نیز تولید کنند.مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اسالمی اخیرا در گزارشی اعالم کرده که برای جلوگیری از 
خام فروشــی ۲ میلیون بشــکه معادل نفت خام، در صورت ساخت 
پاالیشگاه ۲5 تا ۳۰ میلیارد دالر و در صورت ساخت پتروپاالیشگاه 
۳5 تا ۶۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز است.محاســبه ای ساده 
نشان می دهد اگرچه در ابتدا هزینه ساخت پتروپاالیشگاه بیش از ۲ 
برابر هزینه ساخت پاالیشگاه است اما ارزش افزوده ای که از این محل 
نصیب کشور می شود، می تواند به فاصله کوتاهی نه فقط این فاصله 
را جبران کند، بلکه باعث افزایش ارزآوری به کشــور شود.قیمت هر 
تن نفت خام در ۶ ماهه ابتدایی ســال ۲۰۲۱ میالدی معادل ۴55 
دالر بوده است. با تبدیل نفت خام به نفتا در واحدهای پاالیشی، این 
ارزش به ۶۶5 دالر در هر بشکه می رسد.اما ارزش اصلی ایجاد شده 
در واحدهای بعدی اتفاق می افتد. در پتروپاالیشــگاه ها، نفتی ۶۶5 
دالری بــا تبدیل به آروماتیــک ۹۳5 دالر و با تبدیل به الفین ها تا 
۹۸۰ دالر در هــر تن قیمت می خورد. به این معنی که تبدیل نفت 
خــام به نفتا فقط ۴5 درصد ارزش افزوده ایجاد می کند، در صورتی 
که اگر همان نفت خام به محصــوالت الفینی یا آروماتیکی تبدیل 
شود تا ۱۱5 درصد ارزش افزوده به دنبال خواهد داشت.البته زنجیره 
ارزش در این مرحله متوقف نمی شــود. تبدیل محصوالت باالدست 
پتروشــیمی، به محصوالت میانی ارزش افــزوده را تا ۲۰۰ درصد 
باال خواهد برد و تولید محصوالت پایین دســتی و نهایی، نفت خام 
را تا ۳۰۰ درصد با ارزش تر می کند.از همین رو اســت که توجه به 
توسعه پتروپاالیشگاه ها، مورد توجه جدی وزیر نفت بوده است.»جواد 
اوجی« هفته گذشــته در نشســتی با ســرمایه گذاران شرکت های 
پتروپاالیش کشور تاکید کرد که در چند سال اخیر در حوزه افزایش 
ظرفیت پاالیش کشور سرمایه گذاری نشده و طرح ها به بهره برداری 
نرسیده است و اگر با همین دست فرمان حرکت کنیم و طرح ها هم 
زمین بمانند، دغدغه ای که امروز برای کسری گاز وجود دارد به مرور 
وارد حوزه فرآورده ها هم می شود و ۲ تا سه سال آینده باید به مقدار 
نصف مصرف فرآورده کشور، واردات داشته باشیم.وزیر نفت با تاکید 
بر اینکه یکی از برنامه های دولت ســیزدهم و رســالت های مهم آن 
افزایش ظرفیت پاالیشی است، اظهار داشت: برای این موضوع نظام 
پای کار آمده اســت، طرح ها مصوب شــده و مجوز الزم هم داریم. 
زحمات زیادی نیز کشیده شده، هرچند پیشرفت پروژه ها همچنان 
با حد مطلوب فاصله دارد.اوجی با بیان اینکه رئیس جمهوری هم در 
این باره مکاتباتی با رهبر معظم انقالب داشته است که اگر دغدغه ای 
در تأمین خوراک باشد برطرف می شود، بیان داشت: ظرفیت پاالیشی 
کشور تعریف چندانی ندارد و مصرف در بخش حمل ونقل و استفاده 
در صنایع و نیروگاه ها افزایشــی اســت، بنابراین این طرح ها باید به 
بهره برداری برسد و وزارت نفت هم حمایت می کند، این نشست های 
مشترک هم هر دو تا ســه ماه یک بار برگزار می شود.به گفته وزیر 
نفت هر طرحی هم که پیش نرود، شــامل لغو مجوز و واگذاری به 

دیگر شرکت ها می شود.

در حال حاضر ۹۰۰ مگاوات نیروگاه های 
تجدیدپذیر در شــبکه برق کشور وجود 
دارد و وزارت نیرو در دولت جدید مکلف 
شده تا طی چهار سال ۱۰ هزار مگاوات 
به ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر اضافه 
کند.به گزارش ایسنا، طبق اعالم، از ۹۰۰ 
مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر نصب 
شــده در کشــور، ۳۱۰ مگاوات مربوط 
بــه نیروگاه هــای بــادی، ۳۹۰ مگاوات 
نیروگاه خورشــیدی و مابقی مربوط به 
برق آبی هــای کوچک، زیســت توده و 
انبساطی ها می شود، به طور متوسط در 
جهان ظرفیت نیروگاهی که از انرژی های 
تجدیدپذیر تامین می شــود، ۳۰ درصد 
است که در برخی کشورها این عدد نیز 
بــه ۸۰ درصد نیز می رســد اما در ایران 
تجدیدپذیرها تنهــا یک درصد ظرفیت 
نیروگاهی کشور را در بر گرفته اند، طبق 

بررسی های انجام شده امکان تامین ۱۴۰ 
هزار مگاوات برق از تجدیدپذیرها وجود 
دارد که از این میزان ۱۰۰ هزار مگاوات 
مربوط به نیروگاه های خورشیدی و ۴۰ 
هزار مگاوات مربوط به نیروگاه های بادی 
می شود. اما متاسفانه هنوز به رقم ۱۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه نصب شده نیز نرسیده ایم، 
د ر این بین دولت سیزدهم برنامه احداث 
۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در 
دستور کار خود قرار داده است، آنطور که 
محمود کمانی - معاون وزیر نیرو و رئیس 
سازمان ساتبا گفته اســت طبق برنامه 
جدید به دلیل کمبود منابع امکان خرید 

تضمینی برق وجود ندارد اما برنامه های 
ورود ســرمایه گذاران بــه ایــن حوزه با 
جدیت پیگیری می شود، در همین راستا 
فراخوانی را برای احداث ۱۰ هزار مگاوات 
نیروگاه جدید بــرای متقاضیان داخلی 
و خارجی اعالم کرده ایــم که تا انتهای 
آبان ماه افــراد می توانند تقاضای خود را 
ثبت کنند.به گفته وی تاکنون ۳۲ هزار 
مگاوات درخواست ثبت شده و پیش بینی 
می کنیم که این عدد به 5۰ هزارمگاوات 
برســد. این که مسیر جدید برای احداث 
نیروگاه هــای جدید از محــل ماده ۱۲ 
قانــون رفع موانع تولید اســت یعنی به 

ازای ســوخت صرفه جویی شــده تهاتر 
صورت می گیرد و ســود سرمایه گذاری 
طی مدت سه تا چهار سال برمی گردد و 
حدود شش تا هفت سال نیز تعهد وجود 
دارد.رئیس ســازمان ساتبا با بیان این که 
از آن تاریــخ به بعد به مدت ۲۰ ســال 
سرمایه گذار می تواند برق تولیدی خود را 
عرضه کند به عبارت دیگر ما تعهد خرید 
تضمینی نداریم و خرید و فروش در بازار 
انجام می شــود، گفت: یکــی از راه های 
تشــویقی جهت ورود سرمایه گذاران به 
این حوزه صادرات برق اســت به همین 
دلیل اکنون در حال تدوین آیین نامه آن 
هستیم تا تولیدکنندگان بتوانند بخشی 
از توان تولید را صادر کنند. این رویه هم 
به رویه نیــاز داخل کمک خواهد کرد و 
هم ســرمایه گذار می تواند از منافع آن 

استفاده کند.

آخرین وضعیت تولید انرژی های 
تجدیدپذیر در ایران
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گزیده خبر اعالم تصمیمات جدید خودرویی طی چند روز آینده

قیمت های جدید به نفع مردم، بورس و خودروساز است
رئیس ســازمان بورس گفت: در دولت تصمیمات خوبی در مورد 
قیمــت گذاری خودرو گرفته شــده و در چند روز آینده اجرایی 
خواهد شــد که به نفع مردم، بورس و خودروساز است.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، مجید عشقی اظهار کرد: 
هر ســال در ایام تقدیم بودجه به مجلــس، گمانه زنی هایی در 
خصوص اعداد و ارقام بودجه مطرح می شود اما این اعداد و ارقام 
قطعی نیست و قطعاً روی کلیت بازار اثر منفی غیرواقعی خواهد 
داشــت.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امسال هم این 
گمانه زنی ها در چند روز اخیر توسط فعاالن بازار رصد شده و در 
نتیجه اثراتی روی معامالت ســهام و قیمت های آن داشته است، 
اما واقعیت این است که گمانه زنی ها دقیق نیست و زمان زیادی 
تا تصویب بودجه در مجلس باقی مانده است.عشقی افزود: اعداد 
و ارقام بودجه ای باید ابتدا در دولت و سپس در مجلس به صورت 
دقیق کارشناســی و بررسی شــود و در نهایت، در خصوص این 
اعداد تصمیم گیری خواهد شد.وی گفت: اعداد و ارقام مطرح شده 
دقیق نیســت و با قاطعیت عرض می کنم که با دولت و مجلس 
رایزنی کرده ایم تا تصمیماتی که در نهایت گرفته خواهد شد، به 
نفع سرمایه گذاران و سهامداران باشد چراکه نوسانات زیاد در این 
اعداد و ارقام بودجه ای باعث می شود وضعیت شرکت ها متالطم 
شــود.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دولت نیز عزم 
و اراده جــدی دارد که تصمیمات اتخاذ شــده در نهایت به نفع 
شرکت ها باشــد و در خصوص بعضی از ارقام بودجه مثل قیمت 
خوراک یا حقوق معادن باید بگویم که این اعداد به صورت فرمولی 
تعیین می شوند و در طول زمان به واسطه نوسانات قیمت جهانی 
و آیتم های مختلف تغییر می کند و طبیعتاً فروش شرکت ها نیز 
متناســب با همین اعداد تغییر می کند و لذا در سودآوری نهایی 
شــرکت ها اثر چندانی نخواهد داشت.عشقی گفت: این تحوالت 
را از نزدیک رصد می کنیم تا بتوانیم در نهایت تصمیماتی اتخاذ 
کنیم که کاماًل با سودآوری شرکت ها هماهنگ باشد و ضرری به 
آن ها نزند.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بودجه در 
حال بررســی در دولت است و پس از دولت وارد کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی شده و آنجا مورد بررسی بیشتر 
قرار می گیرد و تصمیم نهایی در خصــوص اعداد و ارقام بودجه 
گرفته نشــده، امــا رایزنی هایی با دولت داشــته ایم و دولت نیز 
مصمم است با توجه به جمعیت ۶۰ میلیونی سهامداران بورس، 

تصمیماتش حتماً به سود سهامداران باشد.

تصمیمات خوب دولت در مورد خودرو

رئیس سازمان بورس با اشاره به اتفاقات اخیر ناشی از قیمت گذاری 
دستوری خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری در خیلی از صنایع 
حذف شــده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع هستیم، 
اما در دولت تصمیمات خوبی گرفته شده و به امید خدا در چند 
روز آینده اجرایی خواهد شــد.وی در خصوص خودرو هم گفت: 
مشــخصاً در خصوص نحوه اجرای آن ناهماهنگی پیش آمد که 
مشکل هم اکنون حل شده و نحوه اجرای آن به نحوی است که 
در نهایت هم مصرف کننده و هم ســهامداران سود خواهند برد و 
تولیدکنندگان هم می توانند نفسی بکشند و در نهایت به افزایش 
تولید منجر خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده به نفع بازار خواهد 
بود.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نرخ خوراک 
پتروشــیمی نیز گفت: در این زمینه نیز فرمول مشخصی از چند 
سال گذشته وجود داشــته که تعیین نرخ خوراک بر اساس آن 
انجام می شــده و این فرمول با افزایش قیمت جهانی و تغییرات 
قیمت های داخلی تغییر می کند.عشــقی افزود: از ابتدای سال تا 
االن هم قیمت خوراک پتروشیمی ها افزایش طبیعی داشته است، 
اما در نهایت محصوالت آن ها هم افزایش قیمت داشــتند که در 
نهایت آسیبی به سودآوری شــرکت ها نخورده است بنابراین در 
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها تصمیم جدیدی گرفته نخواهد 
شد، اما در بحث سوخت پتروشیمی ها و فوالدی ها گمانه زنی هایی 

صورت گرفته که، چون جداول بودجه هنوز منتشر نشده پیگیر 
هستیم که این تصمیمات به ســودآوری شرکت ها آسیبی وارد 
نکند و معتقدیم هر چه فروش شرکت ها افزایش یابد بهای قیمت 
تمام شده هم افزایش می یابد لذا نگرانی بابت سودآوری شرکت ها 

برای امسال و حتی سال آینده نخواهیم داشت.

ادامه سودآوری شرکت های بورسی تا پایان سال
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با اطمینان می گویم 
که روند سودآوری شرکت های تحت پوشش بورس تا پایان سال 
ادامه دارد و با توجه به رویکرد و تصمیمات اخیر دولت، این روند 
در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.عشقی افزود: گزارش هشت 
ماهه شــرکت های بورســی هم اکنون روی سایت کدال منتشر 
شده که طبق آنها، تمام شرکت ها وضعیت بسیار مناسبی دارند 
و حتی خیلی از شرکت ها، ۱۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال 
قبل فروش داشــته و ســودآوری خوبی دارند و نسبت P/E بازار 
بســیار کاهش یافته و عددها برای خرید بســیار جذاب هستند.

وی افزود: عاملی که باعث شد بازار با کمبود خریدار مواجه شود 
وجود ابهاماتی است که مطرح می شود، اما به سهامداران اطمینان 
می دهیم روند ســودآوری شــرکت ها تا پایان سال ادامه خواهد 
داشــت و با توجه به رویکرد و تصمیمــات اخیر دولت، این روند 

سودآوری تا پایان سال آینده هم ادامه خواهد داشت.عشقی گفت: 
ســهامدار حق دارد نگران باشد چرا که ابهام، اعتماد سرمایه گذار 
را از بین می برد، اما دولت در خصوص حمایت از این بازار مصمم 
است و ما نیز مکاتبات متعددی با وزارتخانه های مختلف ذیربط 
داشته ایم تا در خصوص سیاست گذاری هایی که می تواند روی بازار 
سرمایه اثر بگذارد، به نحوی عمل کنند که این بازار آسیب نبیند 
و سیاست ها نیز شفاف باشد.وی افزود: در موضوع پاالیشگاه ها نیز 
مکاتباتی داشته ایم تا صورتحســاب های آن ها شفاف و به موقع 
منتشر شود و این موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
پیگیری کردیم تا نگرانی بابت سودآوری شرکت ها تا پایان سال 
از بین برود.به گفته رئیس ســازمان بورس، با وجود قطع برق در 
فصل تابســتان گذشته، درآمد و فروش شرکت ها نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته است.وی همچنین با اشاره به اینکه گمانه 
زنی هایــی در خصوص تأثیر قطــع گاز و برق روی صنایع وجود 
دارد افــزود: در این زمینه باید اثرات واقعی آن دیده شــود چرا 
که با وجود مشــکالتی که برای برخی شــرکت ها به وجود آمد، 
وضعیت آن ها مناســب است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
همچنیــن از عرضه اولیه های جــذاب در آینده نزدیک خبر داد 
که در زمینه سهام شرکت های استارتاپی، دانش بنیان و فناوری 
محور انجام می شــود و گفت: در خصوص پاالیشگاه ها و صنایع 
مختلف نیز عرضه های اولیه زیادی در صف داریم که متناســب 
با کشــش بازار انجام خواهد شــد چراکه ما معتقدیم نباید فشار 
مضاعفی به بازار بیاوریم و به تناســب کشــش بازار، عرضه های 
اولیه انجام خواهد شــد.وی افزود: با رفع ابهامات موجود و جلب 
اطمینان ســرمایه گذاران، بازار کشش بیشتری پیدا خواهد کرد.

عشــقی همچنین در خصوص انتشــار صورت های مالی بانک ها 
روی ســایت کدال نیز گفت: کمیته مشترکی با بانک مرکزی در 
خصوص پیگیری مسائل بازار سرمایه داریم چرا که بخش زیادی 
از این بازار، تحت تأثیر سیاست های بانک مرکزی است و یکی از 
تدابیر اندیشیده شده و یکی از مباحث اصلی این کمیته، شفاف 
سازی صورت های مالی بانک هاست.وی افزود: در موضوع تسعیر 
نرخ ارز دارایی های ارزی بانک ها، یکی از تصمیمات جدی سازمان 
بــورس این بود که با توجه به مســائلی که این امر در دو ســال 
گذشــته ایجاد کرده، این نرخ اصالح شود و با رایزنی های انجام 
شده به نقطه مشــترکی رسیده ایم و فقط چند نکته کارشناسی 
وجود دارد که در آینده نزدیک حل خواهد شــد تا نرخ تسعیر را 
اصالح کنیم که این امر در نهایت به نفع شفافیت بانک ها و بازار 

سرمایه خواهد بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
۵۰ میلیون دالر برای ضمانت صادرات به 

سوریه اختصاص یافته است
تهران - ایرنا - رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای توسعه مناسبات تجاری 
۵۰ میلیون دالر از ســهم صندوق توسعه صادرات ایران به صادرات شرکت های 
ایرانی به سوریه اختصاص یافته است.»علیرضا پیمان پاک « در برنامه تیتر امشب 
شــبکه خبر با بیان اینکه با وجود روابط خوب سیاســی و نظامی با سوریه، ما از 
این فرصت در زمینه تجاری استفاده نکردیم، افزود: در سفری که به همراه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به دمشــق داشتیم؛ دنبال این بودیم تا بخش خصوصی 
کشورمان وارد تجارت با این کشور شود.رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: 
هرچند که دولت سوریه جنگ زده است، اما بخش خصوصی سوریه ثروتمند است 
و فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری در این کشور وجود دارد و در نظر داریم 
که بیشتر سرمایه گذاریهای بخش خصوصی ما در مناطق آزاد سوریه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه تجارت بخش خصوصی کشورمان در کشورهای 
منطقه و همسایه تشــکیل اتاق تهاتر نه تنها در دمشق بلکه با تمام کشورهای 
همســایه در دستور کار قرار گرفته اما ســوریه کاالیی ندارد که ما بتوانیم با این 
کشور تهاتر کنیم.رئیس سازمان توسعه تجارت یادآورشد: سوریه ساالنه ۴ میلیارد 
دالر واردات و ۸۰۰ میلیون دالر صادرات دارد و هم اکنون به علت شــرایطی که 
کشور سوریه فقط تولید پنبه در کشور کشور وجود دارد.وی اظهارداشت: صنایع 
کشــورمان ســاالنه به ۱۵۰ هزار تن پنبه نیاز دارند و برای همین منظور چون 
صنایع ما به پنبه نیاز دارند لذا در نظر داریم اگر یک و یا دو سال دیگر تولید پنبه 
این کشور افزایش یافت با تهاتر وارد کنیم که این مستلزم وجود یک حمل ونقل 
مطمئن بین دو کشور است . پیمان پاک با بیان اینکه خط دریایی منظمی میان 
ایران و سوریه وجود ندارد، گفت: از محل سود کشتیرانی می توانیم به این مسیر 
یارانه دهیم تا مشکالت این خط حل شود. با حل شدن این مشکالت، تجار به این 
بخش از سرمایه گذاری ورود خواهند کرد.رئیس سازمان توسعه تجارت یادآورشد: 
مســیر عراق به دلیل برخی مشکالت امنیتی نا امن شده است؛ اگر خط عراق بر 
قرار شود بسیاری از مشکالت حمل و نقل میان ایران و سوریه حل می شود.رئیس 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در این برنامه گفت: ایران و 
ســوریه روابط خوب سیاســی دارند باید از این فرصت در میدان دادن به بخش 
خصوصی و تجار اســتفاده کنیم و دولت باید با تمام توان در این زمینه پای کار 
بیاید.عزت اله اکبری تاالرپشتی تاکید کرد: باید حضور و فعالیت بخش خصوصی 
ایران در سوریه تسهیل شــود ضمن اینکه هنوز مقامات سوری از توانمندیهای 
ایران مطلع نیســتند و بریا توسعه تجارت باید از تمام ظرفیت های تجاری ایران 
در سوریه استفاده شود.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
افزود: دولت باید تدابیری بیاندیشــد تا بخش خصوصی در این زمینه فعال شود. 
دولت باید بسترهای مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی در سوریه فراهم کند. 
اکبری تاالرپشتی با تاکید بر اینکه از ظرفیت سفارتخانه ها در کشورهای مختلف 
برای جذب سرمایه گذار می توان استفاده کرد، گفت: دیپلماسی اقتصادی دولت 
باید بستر را برای بخش خصوصی در کشورهای دیگر و از جمله در سوریه فراهم 
کند.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: دولت باید در بازارهای هدف، 
حضور حداقلی داشته باشــد، اما تمهیدات الزم را برای حضور حداکثری بخش 
خصوصی فراهم کند.رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه در این برنامه تاکید کرد: 
دولت توقع دارد که بخش خصوصی کشــورمان در ســوریه فعال باشد از طرفی 
بخش خصوصی هم توقع دارد تا مشــکالت آن ها در این کشور با توجه به روابط 
خوب سیاسی، حل و فصل شود.کیوان کاشفی با بیان اینکه  در بخش حمل و نقل 
مشــکالتی داریم و نقل و انتقال پول هم با توجه به تحریم دو کشور از معضالت 
تجاری بین دو کشــور است، گفت: ضمن اینکه هنوز تردد تجار و بازرگانان بین 
دو کشــور به حالت عادی برنگشته لذا برای توسعه مناسبات تجاری باید تجار و 
بازرگانان ایرانی بتوانند در سوریه حضور مستمر داشته باشند.رئیس اتاق مشترک 
ایران و ســوریه  بیان کرد: ما پیشنهاد کرده ایم در صورت امکان اجازه دهند که 
رایزن های اقتصادی را در سوریه بخش خصوصی تعیین کند و هزینه آن را نیز 
خود بخش خصوصی پرداخت کند و چون نقل و انتقال پول در هر دو کشــور به 
علت تحریم ها مشــکل دارد باید راهکار مناسبی برای این منظور در نظر گرفته 
شود.شایان ذکر است که دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه اوایل هفته 
جاری در مرکز بین المللی نمایشــگاه های دمشق و با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت جمهوری اسالمی ایران و نیز وزیر اقتصاد سوریه و شماری از بازرگانان 
و سرمایه گذاران دو کشور گشایش یافت.بسیاری از بازرگانان حاضر در نمایشگاه 
توانمندی های جمهوری اســالمی ایران در زمینه های اقتصادی را تحسین و آن 
را گامی بلند در مسیر ارتقای همکاری های اقتصادی دو کشور ارزیابی کردند.در 
این نمایشگاه که در مساحت ۴ هزار متر مربع برپاست، ۱۶۴ شرکت از کشورمان 

توانمندی های خود را در زمینه های مختلف به نمایش گذاشتند.

فائو: قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد قیمت جهانی مواد غذایی 
تحــت تاثیر تقاضای باال برای گندم و محصوالت لبنی، در نوامبر برای چهارمین 
ماه متوالی افزایش یافت و در باالترین رکورد ۱۰ ســال اخیر ایســتاد.به گزارش 
ایســنا، شــاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غالت، دانه های 
روغنی، محصوالت لبنی، گوشــت و شکر را بررسی می کند، در نوامبر به ۱۳۴.۴ 
واحد در مقایســه با ۱۳۲.۸ واحد رشد کرد. شاخص اکتبر پیشتر ۱۳۳.۲ واحد 
اعالم شــده بود که به ۱۳۲.۸ واحد بازبینی شد. این شاخص در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته ۲۷.۳ درصد رشد پیدا کرده است و اکنون در باالترین رکورد 
خود از ژوئن ســال ۲۰۱۱ قرار دارد.قیمت کاالهای کشــاورزی در سال گذشته 
تحت تاثیر مشکالت برداشت و تقاضای قوی، رشد چشمگیری پیدا کرده است.

شاخص قیمت غالت فائو در نوامبر نسبت به ماه پیش از آن ۳.۱ درصد رشد کرد 
و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۲ درصد رشد نشان داد. فائو اعالم کرد 
قیمت گندم به دلیل نگرانیها نسبت به باران غیرفصلی در استرالیا و ابهامات درباره 
تغییرات احتمالی در تدابیر صادرات روسیه، پشتیبانی شد.شاخص قیمت لبنیات 
ماه گذشــته بزرگترین رشد ماهانه را داشت و در نوامبر ۳.۴ درصد در مقایسه با 
اکتبر افزایش پیدا کرد. طبق گزارش فائو، تقاضای جهانی برای واردات کره و پودر 
شیر با تالش خریداران برای تامین مایحتاج پیش از کمبود عرضه در بازارها، قوی 
ماند.قیمتهای جهانی شکر در نوامبر ۱.۴ درصد نسبت به اکتبر افزایش پیدا کرد 
و بر مبنای ســاالنه ۴۰ درصد رشد داشت. فائو این افزایش را به قیمتهای باالتر 
اتانول نســبت داد.شاخص قیمت گوشت فائو در نوامبر ۰.۹ درصد کاهش داشت 
که چهارمین کاهش ماهانه متوالی بود در حالی که قیمت روغنهای گیاهی نسبت 
به سطح اکتبر ۰.۳ درصد کاهش یافت اما قیمت روغن پالم در بازار جهانی قوی 
ماند.فائو پیش بینی خود از تولید جهانی غالت در سال ۲۰۲۱ را از ۲.۷۹۳ میلیارد 
تن برآورد یک ماه پیش، به ۲.۷۹۱ میلیارد تن کاهش داد اما همچنان انتظار دارد 
تولید غالت جهان به رکورد باالیی برسد. پیش بینی می شود استفاده از غالت در 
فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به میزان ۱.۷ درصد نسبت به فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ رشد کرده 
و به رکورد ۲.۸۱۰ میلیارد تن صعود کند.بر اساس گزارش رویترز، فائو پیش بینی 

کرد ذخایر غالت جهان تا پایان فصها در سال ۲۰۲۲ به ۸۲۲ میلیون تن برسد.

تشریح جزئیات توزیع هوشمند اقالم غذایی
لبنیات هم به توزیع هوشمند اضافه می شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح جزئیات توزیع هوشمند اقالمی چون مرغ منجمد، تخم 
مرغ، برنج، شــکر و روغن در سراسر کشور اعالم کرد که از هفته آینده لبنیات هم به سبد توزیع 
هوشمند اقالم غذایی اضافه خواهد شد.به گزارش ایسنا، اسماعیل قادری فر در پاسخ به این سوال 
که سامانه هوشمند توزیع اقالم اساسی چگونه فعالیت می کند، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
در دولت ســیزدهم با شــعار محوری و رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاســت ارزان سازی، 
دسترسی و فراگیری همه مردم به غذای سالم آغاز به کار کرد. یکی از  شروط مهم امنیت غذایی 
در کنار تولید با بهره وری باال توزیع هوشــمند اســت. به همین دلیل از کسب و کارها و استارت 
آپ های خدماتی که مشــغول فعالیت هستند و حائز شرایط بودند، برای حضور در زنجیره نهایی 
توزیع طی فراخوانــی دعوت به همکاری کردیم.وی ادامه داد: این طرح  از ۱۸ آبان ماه به صورت 
آزمایشی در سطح شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک استارت آپ اینترنتی 
شروع به کار کرد. ظرفیتی که برای شهر تهران و این دو قلم کاال در نظر گرفته بودیم، با توجه به 
سرانه مصرف ۳۰۰ تن از هر قلم بود تا مردم بتوانند بدون محدودیت و حضور در صف اقالم مورد 
نیاز خود را در منزل تحویل بگیرند.معاون وزیر جهادکشــاورزی اضافه کرد: با وجود شرایط تنش 
آبی و مشکالت تحریم امروز کشور کمبودی در زمینه اقالم اساسی ندارد.وی تصریح کرد: تهران 
کالنشــهری است که همه اقوام در آن حضور دارند و تراکم جمعیت هم باالست. به همین دلیل 
طرح توزیع هوشــمند ابتدا از این شــهر شروع شد. در گام بعد نیز در کالنشهرهای دیگری چون 
اصفهان، شیراز، مشهد، یزد و کرج آغاز به کار کرد. در مرحله سوم هم در هر نقطه ای که به واسطه 
اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گری، عرضه با مشکل روبه رو شده است، قصد داریم از این 
سامانه های هوشمند در توزیع استفاده کنیم. قادری فر در ادامه گفت: پایش های میدانی ما حاکی از 
این است که در بسیاری از مناطق کشور کمبودی نداریم اما با هوشمندی و رصد روزانه در قرارگاه 
امنیت غذایی هر جایی که احساس کنیم در بازاررسانی و دسترسی مردم به اقالم اساسی اخاللی 
وجود دارد، هوشــمندانه وارد می شــویم تا دغدغه خاطری برای شهروندان وجود نداشته باشد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: زیبنده نیست کشوری که بهترین کشاورزان 
و تولیدات را دارد، با ورود دالالن و واسطه های غیرضروری اخاللی در سیستم توزیع آن رخ دهد 
و موجبات نارضایتی مردم فراهم شــود.وی عنوان کرد: در گام اول این طرح توزیع هوشــمند در 
منازل آغاز شده است و قصد داریم در گام دوم نیز  اقالم را با حذف واسطه ها با قیمت های مصوب 
به دســت اصناف برسانیم تا یک بار برای همیشــه این موضوع داللی و افزایش قیمت های ناشی 
از واســطه گری های غیرضروری حل شود.قادری فر در خصوص اختالل ایجاد شده در این سامانه 
اینترنتی فروش اقالم مصوب نیز گفت: دقایقی کوتاه اختاللی در سایت این استارت آپ ایجاد شد 
که بالفاصله برطرف شد. وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، یادآور شد: مصرف روزانه 
مرغ در شهر تهران بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تن  است. برآورد مرغ منجمد نیز ۳۰۰ تن و تخم مرغ نیز 
حدود ۲۰۰ تن است. هیچ محدودیتی در عرضه نداریم. اگر بازار کشش داشته باشد توزیع انجام 
خواهد شــد.به گفته این مقام مسئول در سازمان تعاون روستایی سامانه پیش بینی شده تنها با 
ثبت یک شماره تلفن و مکان افراد قابل ورود است. البته امکان دریافت کد ملی را دارد. ولی مردم 
نگران نباشد اگر هم روزی سامانه درخواست کد ملی داشت به معنای محدودیت در عرضه نیست. 
بلکه به معنای مدیریت در توزیع است. سقف محدود کننده نداریم و براساس سرانه مصرف توزیع 
انجام می شــود ولی جلوی داللی ها گرفته خواهد شد.  وی افزود: تمام تالشمان را می کنیم که 
تا پایان سال شبکه روستا بازار را در سراسر کشور فعال کنیم. البته در برخی مناطق از هفته های 
گذشــته این روستا بازارها فعال شــده اند.وی در پاسخ به این سوال که چرا تنها از یک سامانه در 
توزیع هوشمند اقالم استفاده شده است، گفت: چون کار ضربتی داشتیم، روز ۱۸ آبان ماه تلفنی 
تعدادی از سرآمدهای سامانه های اینترنتی را دعوت کردیم. از بین این ها از نظر لجستیک و تامین 
زنجیره ســرد یکی از آنها اعالم آمادگی کرد. البته فراخوانی را از ۱۹ آبان منتشر کردیم و از همه 
فعاالن در این بخش درخواست کردیم که وارد عرصه شود و شرط کردیم که کسب و کارها باید 
محصوالت را با قیمت مصوب به دست مردم برسانند و همچنین زنجیره تامین هم داشته باشند.

قادری فر در پاسخ به این سوال که آیا  امکان ارجاع کاالهایی که سالم نیستند از طریق این سامانه 
وجود دارد یا خیر، گفت: آن چیزی که با این سامانه شرط کردیم، برگشت اقالم بدون قید و شرط 
است. بخش شکایت و انتقادات هم را در سامانه قرار دادیم. اقالمی که احیانا دچار مشکل هستند 

باید مرجوع شوند. در صورت شکایت حتما آن را پیگیری خواهیم کرد. 

تهران- ایرنا- بررسی ها از عملکرد واحدهای صنعتی، همچنین شرکت های 
بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی حاکی است از ابتدای امسال تا پایان 
مهر ماه تولید ۱۵ محصول صنعتی و پنج محصول معدنی )در مجموع ۲۰ 
محصول(  در کشور با رشد همراه بوده است.به گزارش ایرنا، تا پایان مهر 
ماه امســال شاهد هستیم که از مجموع ۳۵ محصول منتخب صنعتی و 
معدنی که همه روزه بررسی و پایش می شوند، ۲۰ محصول با رشد تولید 
مواجه شدند. کارشناسان و متخصصان امر تحقق رشد در بخش صنعت و 
معدن را حاکی از افزایش عالقه مندی جامعه به سرمایه گذاری و حفاظت 
از ظرفیت های تولید توصیف می کنند.برپایه آمارهای رسمی منتشر شده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت بیشــترین آمار رشد تولید 
مربوط به ردیف محصوالت »کامیون، کامیونت و کشنده« با ۶۴.۴ درصد، 
»روغن ساخته شده نباتی« با ۴۱.۳ درصد، »ماشین لباس شویی« با ۲۹.۹ 
درصد، »شــمش آلومینیوم« با ۲۶.۷ درصد، »شیشه جام« با ۲۳ درصد 
و دوده با ۲۰.۴ درصد بوده اســت.در ادامه نگاهی گذرا به وضعیت تولید 

محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در هفت ماهه ۱۴۰۰ می اندازیم.

کامیونت، کامیون و کشنده، صدرنشین رشد تولیدات
بر اساس این گزارش، تا پایان مهر ماه امسال تولید انواع خودروی سواری 
در کشور با رشــد ۱.۴ درصدی به ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسید. این 
رشــد در بخش اتوبوس، مینی بوس و ون ۱۲.۵ درصد بود و به یک هزار و 
۱۳۶ دستگاه رسید.در بخش کامیون، کامیونت و کشنده نیز با ثبت رشد 
چشمگیر ۶۴.۴ درصدی، چهار هزار و ۹۵۷ دستگاه از این خودروها تولید 
شد، با این حال خودروســازان در بخش وانت ۱۱.۸ درصد افت عملکرد 
داشتند و ۴۱ هزار و ۲۵۴ دستگاه وانت تولید کردند.در بخش خودروهای 
کشــاورزی نیز کارخانجات داخلی ۱۱ هزار و ۲۵۷ دستگاه تراکتور )افت 
یک دهم درصدی( و ۳۹۴ دســتگاه کمباین )رشد ۱۳.۵ درصدی( تولید 

کردند.

تولید لوازم خانگی
بررســی آمار عملکرد تولیدکنندگان لوازم خانگی در بخش لوازم خانگی 
بزرگ از ابتدای امســال تا پایان مهر ماه حاکی از رشــد تولید ماشــین 
لباس شــویی و یخچال و فریزر و افت تولید تلویزیون در هم ســنجی با 
پارســال است.کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی موفق شدند در هفت 
ماهه امسال بیش از ۷۹۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماشین لباس شویی تولید 
کنند. آماری که در مقایســه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۲۹.۹ درصدی 
نشان می دهد.در بخش یخچال و فریزر نیز رشد را شاهد بودیم، به طوری 
که مطابق آمارهــای وزارت صنعت، معدن و تجارت یک میلیون و ۲۴۶ 
هزار و ۱۰۰ دســتگاه از آنها تولید شد که ۷.۵ درصد بیش از تولید مدت 
مشابه سال گذشته )یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه(  است.با این 
حال، در بخش تلویزیون شــاهد کاهش تولید کارخانجات و شرکت های 
داخلی بودیم.در مدت یاد شده ۶۴۹ هزار و ۹۰۰ دستگاه انواع تلویزیون 
در کشور تولید شد که ۱۱.۲ درصد کمتر از آمار مدت مشابه سال گذشته 

است.

رشد تولید محصوالت پتروشیمی
برپایه این گزارش، تا پایان مهرماه امسال تولید روغن ساخته شده نباتی 
با رشد ۴۱.۳ درصدی به یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۸۰۰ تن رسید. تولید 

نئوپان رشــد ۸.۵ درصدی ثبت کرد و بــه ۵۱۰ هزار و ۷۰۰ مترمکعب 
افزایش یافت.همچنین تولید روغن صنعتی و موتور تصفیه اول رشد ۱.۱۴ 
درصدی تجربه کرد و به ۳۸۸ هزار و ۱۰۰ تن رســید. در این مدت ۹۵ 
هزار و ۶۰۰ تن دوده )رشد ۲۰.۴ درصدی(،   ۳۶.۸ میلیون تن محصوالت 
پتروشــیمی )رشد ۳.۴ درصدی(، ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ تن نخ فیالمنت پلی 
اســتر )رشد ۱۵.۱ درصدی(،  ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تن الیاف پلی استر )رشد 
۱.۲ درصــدی(، ۲۳ میلیــون و ۸۰۰ هزار فوت مربع چرم )رشــد ۱۲.۳ 
درصدی( و ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار زوج انواع پاپوش و کفش )رشد ناچیز 
یک دهم درصدی( تولید شــد.از دیگــر محصوالت صنعتی که در هفت 
ماهه ســال ۱۴۰۰ با افت تولید مواجه شدند می توان به پودر شوینده با 
۳۲۵ هزار و ۱۰۰ تن تولیــد )کاهش ۱۲.۶ درصدی(، ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ 
تن الستیک خودرو )کاهش ۵.۲ درصدی(،  ۸۵۳ هزار و ۵۰۰ متر مکعب 
فیبر )کاهش ۵.۹ درصدی(، ۱۳ هزار و ۹۰۰ تن ســموم دفع آفات نباتی 
)افــت ۳۳.۷ درصدی(،  یک هزار و ۴۰۰ تن الیاف اکریلیک )کاهش ۴۶.۹ 
درصدی(، ۱۳۶ هزار و ۲۰۰ تن نخ سیســتم پنبــه ای و ترکیبی الیاف 
مصنوعی )افت ۱۲ درصدی(،   و سه میلیون و ۷۵۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه 

الکتروموتور )افت ۲۵.۷ درصدی( قابل اشاره است.

رشد تولید 5 محصول بخش معدن
بر اساس این گزارش، از بین ۱۰ محصول منتخب بخش معدن و صنایع 
معدنی، پنج محصول رشــد و پنج محصول دیگر افت تولید داشتند که 
جمله مهمترین آنها کاهش تولید ســیمان و فوالد قابل اشــاره اســت.

شــرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشــور در هفت  ماهه 
امســال ۱۵ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۹۰۰ تن فوالد خام تولید کردند. این 
آمار در هم ســنجی با پارســال افت ۴.۹ درصدی نشان می دهد.واکاوی 
آمارهای رسمی منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است 
شــرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور از ابتدای امسال 
تا پایان مهــر ماه ۱۴ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۶۰۰ تن محصوالت فوالدی 
تولیــد کردند که حاکی از افت ۸.۱ درصدی اســت.در بخش کاتد مس 
آمارها در مقایسه با پارســال افزایش نشان می دهد و کارخانجات موفق 
به تولید ۱۷۶ هزار و ۳۰۰ تن از این محصول شــدند که حاکی از رشــد 
۴.۴ درصدی است.بیشــترین میزان رشد تولید محصوالت بخش معدن 
و صنایع معدنی نیز در این مدت برای شــمش آلومینیوم با ۲۶.۷ درصد 
رقم خورد و چهار شــرکت بزرگ داخلــی ۳۱۲ هزار تن از این محصول 
تولید کردند.سیمان دیگر محصول بخش معدن و صنایع معدنی است که 
هفت ماهه امسال را کاهشی پشت سر گذاشت. به طوری که کارخانجات 
سیمان توانستند ۳۸ میلیون و ۴۸ هزار و ۸۰۰ تن از این محصول تولید 
کنند که در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته کاهش ۹.۱ درصدی 
نشــان می دهد.در تولید آلومینا و کنسانتره زغال سنگ نیز کاهش تولید 
را شاهد بودیم، چنان چه تنها تولیدکننده پودر آلومینا در کشور با تولید 
۱۳۶ هــزار و ۵۰۰ تن محصول، افــت ۲ درصدی ثبت کرد.همچنین در 
تولید کنســانتره زغال سنگ کاهش ۱۱.۳ درصدی ثبت شد و شرکت ها 
۸۱۵ هزار و ۸۰۰ هزار تن از این محصول تولید کردند.برپایه این گزارش، 
کارخانجات داخلی تا پایان مهر ماه امســال ۷۷۶ هزار و ۴۰۰ تن شیشه 
جام )رشــد ۲۳ درصدی(، ۴۲۴ هزار تن  ظروف شیشه ای )رشد هشت 
دهم درصدی( و ۳۵ هزار و ۲۰۰ تن ظروف چینی )رشد ۱۴.۵ درصدی( 

تولید کردند.

رشد تولید ۲۰ محصول صنعتی و معدنی تا پایان مهرماه ۱۴۰۰
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صنـعت بیـمه در یـک نگـاه
صنعت بیمه در هر جامعه ای از شاخص های مهم اطمینان عمومی، اعتماد اجتماعی، رفاه اقتصادی و امید به 
آینده به شمار می رود و مسیر توسعه کمی و کیفی کسب و کار و همچنین سطح معیشت مردم از گذرگاه 
این صنعت عبور می کند. آنچه در پی می آید دماسنج صنعت بیمه و نماگر صنعت مادری است که در کنار 

دو نهاد بانک و بازار سرمایه، نقش ضلع مکمل اقتصادی را ایفا می کند. 

معاونت طرح وتوسعه 
همگام با سیاست اقتصاد مقاومتی

* ارائه مجوز محصول جدید بیمه ای به 6 شرکت بیمه در 6 طرح مختلف 
* ارائه مجوزهای موردی بیمه ای به 6 شرکت بیمه در 3 رشته مختلف شامل بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، 

بیمه کرونا در بیمه نامه حوادث اشخاص و بیمه مسئولیت مدنی برای حرفه های مختلف
*  ارائه چارچوب شرایط عمومی بیمه مسافران عازم به خارج از کشور، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی به شرط 
فوت، چارچوب شــرایط عمومی بیمه زندگی به شرط حیات، چارچوب شــرایط عمومی بیمه زندگی مختلط به تمام 

شرکت های بیمه ای
* تدوین بودجه مصوب و اصالحی ساالنه )سال های 1399 و 1400( بیمه مرکزی ج.ا.ایران؛

* تدوین پروژه  بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای سال 1399 و 1400 و تدوین 
منشور پروژه های راهبردی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و پایش مستمر آن؛

* ارائه گزارش عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه در سامانه )رابت( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 
* تهیه و تدوین و انتشار کتابچه »گزیده قوانین و مقررات بودجه و برنامه سال 1400 )و مقایسه آن با سال 1399(«.

* تهیه کتاب سالنامه آماری صنعت بیمه و پوستر آماری »نماگرهای صنعت بیمه در سال 1398 و 1399« برای درج 
در پرتال سازمان.

* بررسی تقاضای تأسیس شرکت های بیمه: 
* تقاضای تأسیس 36 شرکت بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

* مراتب موافقت اصولی با تأسیس 5 شرکت بیمه )شرکتهای بیمه اتکایی آوای پارس،  بیمه اتکایی تهران رواک، بیمه 
مختلط پردیس، بیمه مختلط هوشمند فردا و بیمه زندگی کاریزما( صادر گردید.

* پروانه تأسیس )موافقت با ثبت( شرکت بیمه اتکایی سامان صادر شد.
* بررســي و تأیید صالحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، اعضاي هیئت مدیره، معاونان، مدیران فنی و اکچوئران 

داخلی به تعداد 230 نفر
* بررسی و صدور پروانه فعالیت کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای به تعداد 825 پروانه

یک صنعت زیر ذره بین نظارت
* تدوین دستورالعمل اصالحی"روش برآورد و کنترل کفایت ذخایرفنی رشته بیمه شخص ثالث مؤسسات بیمه"و ابالغ 

به شرکتهای بیمه 
* مکاتبه و پیگیری دریافت اطالعات، بررســی، محاســبه و اعالم توانگری مالی شرکتهای بیمه و افشای آن در پرتال 

بیمه مرکزی ج.ا.ایران؛
* بررسی ترکیب سهامداری شرکت های بیمه در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط و پیگیری رعایت نصاب ها وفق 

مندرجات آیین نامه شماره 100؛
* بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ارائه مجوز برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به شرکتهای بیمه به منظور 

افزایش سرمایه؛
* رســیدگی به اختالفات بین صندوق تامین خســارت های بدنی و شرکت های بیمه در راستای مفاد ماده 29 قانون 

بیمه شخص ثالث ؛ 
* کنترل ضریب خسارت انواع رشته های بیمه ای.

* همکاری در اجرای طرح نسخ الکترونیک با سازمان بیمه سالمت و سازمان تامین اجتماعی در مسیر صرفه جویی در 
مصرف کاغذ و چاپ دفترچه های درمانی، جلوگیری از جعل اسناد پزشکی. 

* رصد و بررسی بیمه نامه های مازاد بر ظرفیت نگهداری شرکت های بیمه به منظور اخذ پوشش اتکایی الزم از بازار 
بیمه.

* نظارت بر پیاده سازی و اجرای آخرین نسخه وب سرویس رشته بیمه شخص ثالث، بدنه، هوش تجاری
* ایجاد مقدمات الزم جهت اعمال نظارت سیستمی و پیشگیرانه در رشته های بیمه ای مرتبط با حمل کاال )باربری، 
مسئولیت متصدیان حمل داخلی و ...( و آتش سوزی و الزام شرکت های بیمه در تخصیص کد یکتا و درج آن بر روی 

بیمه نامه.
* بررسی عملکرد شرکت های بیمه در خصوص قراردادهای بزرگ از جمله قرارداد های بیمه ای.

* ابالغ بخشــنامه  های متعدد و مختلف به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران و یکسان ســازی رویه های مورد عمل 
شــرکت های بیمه به عنوان نمونه ، تدوین و ابالغ کاربرگ های متحدالشکل اجرای مواد 34 و 36 قانون بیمه شخص 

ثالث به تمام شرکت های بیمه
* بررسی آیین نامه ها و مقررات مربوط و ارائه پیشنهادات برای اصالح 

* مشارکت در کارگروه تخصصی راه اندازی مجتمع رسیدگی به تصادفات رانندگی )مجتمع تخصصی تصادفات(؛
* نظارت بر حســن اجرای مفاد ماده های 30 و 31 قانون بیمه اجباری خســارات وارد شده به شخص ثالث، از طریق 

صدور بخشنامه تاکیدی.

نظارت بر بیمه های زندگی
* بررسی و انطباق بیمهنامههای زندگی با سرمایه فوت باالی مبلغ تعیین شده با مجوزهای صادره طبق ماده 6 آیین 

نامه شماره 68 و بخشنامههای مرتبط با آن؛  
* اخذ و بررسی اطالعات تمامی بیمهنامههای عمر زمانی گروهی 

* اخذ و بررسی قراردادها و تفاهمنامه منعقده شرکتهای بیمه با بانکها یا صندوقها 
* رسیدگی و پاسخگویی به تعداد 112 فقره شکایات بیمههای زندگی؛

* تدوین استانداردهای حرفهای محاسب فنی بیمه 
* بررسی صحت محاسبات ذخایر ریاضی در حوزه بیمههای زندگی اندوختهدار 

* اصالح درآمد سرمایهگذاری از محل ذخایر ریاضی موسسات بیمه در صورتهای مالی 
* محاسبه توانگری مالی و سطح توانگری شرکتهای بیمه زندگی 

* پاســخ به استعالمهای ســازمان امور مالیاتی در خصوص وضعیت ذخایر بیمههای زندگی شرکتهای بیمه مختلط و 
تمامی ذخایر فنی شرکتهای بیمه زندگی؛

* امکان سنجی محاسبه خالص ارزش دارایی سرمایه گذاری منابع حاصل از ذخیره ریاضی بیمه نامه های زندگی؛
* بررسی روشهای تفکیک سرمایه گذاری از محل ذخیره ریاضی شرکتهای بیمه از سایر منابع با تاکید بر سرمایه گذاری 

بصورت سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی؛

نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای
* برنامه ریزی مســتمر به منظور سیســتمی نمودن فرآیند کنترل و نظارت بر نحوه اعطای پروانه نمایندگی توســط 

شرکتهای بیمه به اشخاص
* نظارت دقیق بر فرآیند نحوه انتخاب نمایندگان بیمه توسط شرکتهای بیمه 

* بررســی مدارک و مستندات مربوط به تأسیس شــرکتهای نمایندگی بیمه و موافقت با ثبت و تأسیس نمایندگان 
حقوقی.

* انجام بازدیدهای نظارتی از دفاتر شبکه خدمات بیمه ای )نمایندگان( 
* مشارکت در ساماندهی امور بیمه ای در مرزهای کشور 

* هماهنگی با نهادهای نظارتی و اطالعاتی به منظور شناسایی شبکه خدمات بیمه ای دارای اشتغال همزمان 
* بررسی، اعالم نظر و انجام اقدامات نظارتی الزم در خصوص شکایات واصله 

* برخورد نظارتی با استارت آپهای فاقد مجوز و نظارت میدانی بر عملکرد آنان
* جلوگیری از فعالیت دفاتر غیر مجاز بیمه ای از طریق ابالغ بخشنامه به تمامی فعاالن صنعت بیمه.

* انجام بازدیدهای نظارتی از شرکت های بیمه و دفاتر ارزیابان خسارت بیمه ای در راستای کنترل بر نحوه فعالیت آنان 
و حسن اجرای مفاد آیین نامه ها و مصوبات شورایعالی بیمه.

* نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها
* نظارت مستمر بر رعایت آییننامههای گزارشگري و افشاي اطالعات مؤسسات بیمه )88(، صالحیت حرفه ای کارکنان 

کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه )9( و حاکمیت شرکتی)93( از قبیل:
* 32 مورد نظارت بر خط از شرکتهای بیمه و 9 مورد بازدیدهای میدانی از شرکت های بیمه دررعایت آیین نامه های 

88، 90 و 93 و مکملهای آن 

* نظارت بر نحوه اجراي آیین نامه گزارشگري و افشاي اطالعات مؤسسات بیمه )32 مورد(
* نظارت مستمر بر اجراي آیین نامه حاکمیتشرکتي)40 مورد( 

* پیگیــری واریز حدود مبلغ  855ر27 میلیارد ریال توســط شــرکت های بیمه ای به حســاب خزانه بابت عوارض 
بیمهنامههای شخصثالث سهم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

* واریز حدود مبلغ  994 میلیارد ریال توســط شــرکت های بیمه ای به حســاب خزانه بابت عوارض بیمهنامههای 
شخصثالث سهم نیروی انتظامی 

*  اقدامات الزم برای هوشمندسازی نظارت بر آیین نامه های گزارشگري

جهانی می اندیشیم، منطقه ای عمل می کنیم
* انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک  )Risk( در رشتههای آتشسوزی، مهندسی و پول در صندوق برای بیمه مرکزی 
ج.ا.ایران و 7 شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، ملت و سامان با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 5 هزار 

میلیارد ریال برای هر ریسک؛
* انعقاد قرارداد مازاد خســارت حوادث فاجعهآمیز )CAT( در رشــتههای آتشسوزی، مهندسی و پول در صندوق برای 
بیمه مرکزی ج.ا.ا.  و 4 شــرکت بیمه ایران، آســیا، البرز و دانا با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 100 هزار میلیارد 

ریال در هر حادثه؛
* انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعهآمیز )Risk & CAT( در رشته انرژی برای بیمه مرکزی ج.ا.ا.  و 9 
شرکت عضو کنسرسیوم انرژی با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 250 میلیون یورو برای هر ریسک و 500 میلیون 

یورو برای هر حادثه فاجعهآمیز؛
ا* نعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعهآمیز )CAT( در رشتههای آتشسوزی، مهندسی و پول در صندوق برای 11 
شرکت بیمه رازی، آرمان، دی،میهن، سرمد، سامان، تعاون، سینا، کارآفرین، معلم و تجارت نو با راهبری این سازمان و 

با سقف تعهد 30 هزار میلیارد ریال در هر حادثه 
* انعقاد قرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث فاجعه آمیز برای قبولی های اختیاری و قــراردادی بیمه مرکزی در 

رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق با سقف تعهد 5 هزار میلیارد ریال برای هر ریسک؛
* انعقاد قرارداد مازاد خسارت )Risk & CAT( بیمه مرکزی در رشته پیاندآی با حداکثر تعهد 50 میلیون یورو؛

* نعقاد قرارداد مازاد خسارت در رشته پیاندآی با راهبری بیمه مرکزی برای موسسه بیمه متقابل کیش و متقابل قشم 
با حداکثر تعهد دو میلیارد دالر؛

* انعقاد قرارداد مازاد خســارت بیمه مرکزی در رشته های باربری و کشتی و بیمه های هواپیما با حداکثر تعهد 110 
میلیون یورو؛ 

* تمدید قرارداد اتکایی مشارکت درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران با شرکت سهامی بیمه دی با تعداد حدود 
2 میلیون نفر بیمه شده؛

* پوشش اتکایی مسئولیت مدنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با حداکثر تعهد 6 هزار میلیارد ریال؛
* انعقاد قرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث فاجعه آمیز )Risk & Cat( در رشته های غیرباربری جهت پوشش 
ریسک های صادره نمایندگی های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری بیمه مرکزی و با سقف تعهد 25 

میلیون یورو؛ 
* انعقاد قرارداد مازاد خسارت ریسک و حوادث فاجعه آمیز )Risk & Cat( در رشته های باربری جهت پوشش ریسک های 
صادره نمایندگی های خارج از کشور شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری بیمه مرکزی و با سقف تعهد 1 میلیون یورو؛

* تمدید قرارداد اتکایی مشارکت مسئولیت با شرکت سهامی بیمه معلم با حد تعهد 400 میلیارد ریال برای هر بیمه 
نامه؛

* پوشش اتکایی مسئولیت مدنی شرکت های مهندسی هواپیمایی فارسکوه، سوخت رسانی اوج
* انعقاد قرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث فاجعهآمیز )Risk & CAT( در رشته های غیر باربری برای پوشش 
ریســک های صادره نمایندگی های خارج از کشور شــرکت سهامی بیمه ایران با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 

25 میلیون یورو؛
* ارائه مجوز بیمهنامههای گروهی برای منازل مسکونی / اداری سازمانها، ارگانها، شهرداریها، استانداریها و ... با پوشش 

خطرات اصلی و تبعی بیمههای آتشسوزی )آصا، زلزله، سیل، طوفان و ... ( 
* ارائه مجوز صدور بیمهنامه و مشارکت در پوشش بیمهای بسیاری از ریسکها و پروژه های عملیاتی و زیربنایی.

* صدور و ارائه خدمات بیمه ای به کشورهای همسایه:
* تقویت همکاری های بین المللی با کشورهای همسایه و عضو اکو

* امضاء تفاهم نامه با کشورهای افغانستان، سوریه و ارمنستان 
* برقراری ارتباطات دوجانبه با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، ازبکستان، ترکیه و گرجستان

* میزبانی هیات عراقی در ایران

فرهنگ بیمه ای و بیمه فرهنگی
*  پاسخگویی به ابهامات رسانه ای

* تهیه و بارگذاری بیش از  870مطلب  و 160 استوری در اینستاگرام بیمه مرکزی با حدود چهل هزار نفر دنبال کننده
* برگزاری الیو اینستاگرام بیمه مرکزی )دوشنبه ها با بیمه(

* تهیه و تولید کلیپها، اینفو موشن ها و اینفو گرافی های مختلف
* برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای خبر نگاران

* تهیه و انتشــار کتب بیمه ای)تهیه تولید و انتشار 67  عنوان کتاب در سه سطح» بیمه برای کودکان«، »بیمه برای 
همه« و  »بیمه برای کارشناسان« 

* تهیه و انتشار ماهنامه پیک بیمه بصورت مداوم)12شماره(
)Annual Report( تهیه ،تولید و انتشار گزارش عملکرد سالیانه التین *

* برگزاری هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه
* برگزاری پنجمین جشنواره بیمه در رسانه 

* هماهنگــی های الزم برای امضای تفاهمنامه های مختلف با دســتگاهها و نهادهای گوناگون مانند » فدراســیون 
موتورسواری، انجمن بهره وری، سازمان حفاظت از محیط زیست و...

برگزاری مداوم جلسات شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه کشور و هماهنگی های الزم برای اجرای 
برنامه های مشترک با هدف ایجاد هم افزایی و همگرایی بیشتر

* هماهنگی های الزم برای اجرایی شدن برنامه های ستاد امربه معروف و نهی از منکر، اقامه نماز و....
www.centinsur.ir تغییر شکلی و محتوایی پرتال بیمه مرکزی به آدرس *

* تهیه ، تولید و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگردون با هدف اصالح رفتار ترافیکی و کاهش تلفات ناشی از حوادث 
رانندگی

* تهیه ، تولید و پخش سریال طنز تلویزیونی پالک13 با هدف توسعه فرهنگ بیمه )در حال پخش(
* تهیه تولید سرود بیمه ای مختص کودکان

* اجرای پروژه سراسری و ملی"زنگ بیمه" برای دانش آموزان مقطع ابتدایی ) شهر تهران توسط بیمه مرکزی و مراکز 
استانها توسط شرکتهای بیمه(، با هدف آشنایی تعداد8میلیون و 174هزار و 875 دانش آموزمقطع ابتدایی با مفاهیم 

بیمه ای از طریق نمایش 
* گنجاندن بیش از 128مطلب بیمه ای در کتب درسی دانش آموزان) با این پروژه عمال تعداد 5میلیون و  844هزار و 
105نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم با مهم ترین اصطالحات بیمه ای در کتابهای درسی آشنا می شوند(

 ریسک، کلید واژه صنعت بیمه
* راه اندازی مرکز توســعه مدیریت ریسک؛تدوین راهنمای حاکمیت ریسک موسسات خدمات مالی کشور؛همکاری با 
ســازمان مدیریت بحران و سایر سازمان های مرتبط با قانون مدیریت بحران کشور؛راه اندازی پرتال اطالع رسانی مرکز 
توسعه مدیریت ریسک؛ترجمه و انتشار گزارش مدیران ریسک اروپایی موسوم به FERMA 2020؛ارائه پیشنهاد انجام 
طرح پژوهشــی در خصوص سنجش میزان توسعه یافتگی سیستم مدیریت ریسک ســازمانی در مدل کسب و کار و 

فرهنگ سازمان های کشور به پژوهشکده بیمه. این طرح به تصویب رسیده و مراحل انجام آن آغاز شده است؛ 

سالمت در صنعت
* بازرسی از شعبات و نمایندگان شرکت های بیمه؛

* امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد تسما 
* پیاده سازی کانون حسابرسی داخلی صنعت بیمه وابسته به انجمن حسابرسی داخلی ایران.

* تنظیم و تدوین چک لیست های حسابرسی داخلی و تهیه منشور حسابرسی داخلی .
* بررسی منشأ سرمایه شرکتهای بیمه در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه.

* بررسي سوابق سهامداران شرکتهاي بیمه در شرف تأسیس و در شرف افزایش سرمایه.

* بررســي و انجام فاز مطالعاتي در خصوص الزامات و نیازمندي هاي ایجاد ســامانه جامع رصد، شناســایي و بررسي 
معامالت مشکوک به پولشویي در صنعت بیمه.

* ایجاد دسترسي تمامی اشخاص مشمول تحت نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ایران توسط سامانه سنهاب به اطالعات مورد 
نیاز و سامانه های مرتبط.

*   پیشنهاد اصالح دستورالعمل های مبارزه با پولشویی صنعت بیمه به مرکز اطالعات مالی.

  سامانه پاسخگویی با تعداد متوسط )4( کارشناسان در این سامانه :

کل تماس دریافتی در 
سامانه 2342

مجموع زمان مکالمات 
)ساعت(

میانگین زمان مکالمات 
)روزانه(

میزان رضایتمندی 
)درصد(
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بیمه های شخص ثالث رشته ها ی بیمه ای
و بدنه

سایر مواردشبکه فروش

تعداد فراوانی سواالت 
14/2035/2112/128مطروحه

عصر طالیی صنعت بیمه در بستر الکترونیک
توسعه زیرساخت هاي مرکز داده؛ توسعه شبکه ارتباطي بین بیمه مرکزي، شرکت هاي بیمه و ذینفعان حقوقي؛ توسعه 
سامانه هاي یکپارچه اطالعات مدیریتي، عملیاتي و نظارتي؛ تامین نیازمندي هاي اطالعاتي شرکت هاي بیمه؛ مکانیزه 
ســازي خدمات، پشتیباني، و فرایندهاي ســازمان براي واحدهاي داخلي و ذینفعان خارجي؛ و تعامل مکانیزه با سایر 

سازمان هاي مرتبط با صنعت بیمه؛
* ایجاد سامانه یکپارچه نظارتي و تسهیل امر نظارت در حوزه هاي نظارتي بیمه مرکزي 

* تخصیص کد یکتای بیمه مرکزی به بیمه نامه های منطبق با شاخص ها در رشته شخص ثالث و حوادث راننده که 
سهمی حدود پنجاه درصد از پرتفوی صنعت بیمه را دارد و بیمه * نامه های منطبق با شاخص ها در رشته های باربری، 

متصدیان حمل کاال و  آتش سوزی
* ساماندهی شبکه فروش و ایجاد بانک اطالعاتی و کارتابل های ارتباطی ویژه با بیمه مرکزی

ا* یجاد ســرویس ها و خدمات الکترونیکی متنوع در پرتال بیمه مرکزی، در درگاه ملی خدمات و دولت همراه برای 
استفاده شهروندان، کسب و کارها و سازمان ها

* تغذیه اطالعاتي سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادي کشور با داده هاي صنعت بیمه
* ایجاد بستر الزم برای یکپارچه سازي و تسهیل تبادل اطالعات از طریق اتصال به بانک های اطالعاتی دستگاه هاي 
دیگر از قبیل نیروي انتظامي، ثبت احوال، پســت، وزارت امور اقتصادي و دارائي، راهداری، وزارت امور خارجه، سازمان 

امور مالیاتي و ...
* طراحی، توسعه و پیادهسازی سرویس تعاملی کارپوشه ملی ایرانیان

* ارائه خدمت الکترونیکی استعالم سوابق بیمه ای افراد برای بهره برداری در نرم افزار موبایل دولت همراه
* تهیه نرم افزار جامع موبایل

* اصالح فرآیند ها و روش های انجام کار در راستاي اجراي مواد قانوني 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه و بخشنامه ها 
و تکالیف اصالح نظام اداري که ماحصل آن به شناسایي 16 گروه فرآیندي، 70  فرآیند، 170 زیر فرآیند، 108 شناسنامه 

فرآیند، و نتیجتاً منجر به تعداد 62 خدمت و حدود 90 نمودار فرآیندي خدمت شد.
* راه اندازی ســوئیچ بیمه برای هوشمند سازی و کمک به ارائه خدمات بیمهای به صورت مکانیزه و ایجاد زیرساخت 
الزم برای ورود فراگیر شــرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای دیجیتال به صنعت بیمه به منظور مدیریت و نظارت 
بر فعالیت اینشورتکها، استارتاپها و فین تکها و شرکتهای دانش بنیان از طریق ارائه سرویس های Api صنعت بیمه به 

کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات.
* کسب رتبه اول در چهار دوره ارزیابي وبگاه ها و خدمات الکترونیکي سازمان فناوري اطالعات

شورای عالی بیمه
* بررســی تقاضای تاسیس شــرکت های بیمه اتکایی پارس، فردیس، اتکایی تهران، فردا، اتکایی رایا، زندگی هامرز، 

مختلط سروش
* بررسی و تصویب مقررات بیمه ای
* رسیدگی به گزارشات بیمه مرکزی

* گزارش سند راهبردی صنعت بیمه برای افق 1404؛
* گزارش محاسبه شاخص توانگری مالی مؤسسات بیمه در سال 1399؛

* بیمه در مسیر توسعه
* اداره کل سرمایه گذاری

* رشد 57 درصدی قیمت تمام شده پرتفوی سهام بیمه مرکزی
*  رشد 16 درصدی ارزش روز پرتفوی سهام بیمه مرکزی 

* رشد 41 درصدی سود حاصل از خرید و فروش 
* اداره کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

* تدوین دستورالعمل سومین دوره انتخاب کارمندان و مدیران برگزیده صنعت بیمه و ابالغ و اجرای آن
* دیجیتال سازی اسناد آرشیوی بیمه مرکزی عملیاتی کردن اپلیکیشن خدمات اداری و رفاهی

* شفافیت سازی در مناقصات سازمانی 
* مناسب سازی فضاهای اداری برای مراجعین 

* اقدام به منظور استقرار چرخه بهره وری

صنعت بیمه بر مدار قانون
* طرح دعوی و دفاع از دعاوی و شرکت در جلسات رسیدگی محاکم و پاسخ به استعالمات و تهیه ، اصالح یا اعالم نظر 

درخصوص لوایح، آئین نامه و دستورالعمل های دولت
* بررسی و اعالم نظر در خصوص پیش نویس آیین نامه ها، اساسنامه ها، قراردادها،تفاهم نامه ها

* پیگرد قضایی اخالل گران در نظام بیمه کشور و سودجویان از عنوان بیمه مرکزی

صنعت بیمه؛ مرزهای اطمینان و امنیت
* انجام فرایند تعیین صالحیت عمومی کارکنان کلیدی موضوع آیین نامه 90 شورای عالی بیمه و متصدیان مشاغل 
حساس در سطح کل صنعت بیمه و پاسخ به تمامی استعالمات  مراجع ذیصالح حفاظتی و امنیتی کشور درخصوص 

موضوعات مرتبط در صنعت بیمه.
* پیگیری تشکیل و عضویت کمیته امنیت فناوری اطالعات و مقابله با حوادث سایبری.

*  ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های امنیت اطالعات و شبکه های ارتباطی در حوزه پدافند سایبری از مرکز راهبردی 
افتا و سازمان پدافند غیر عامل ، مرکز ماهر وسایر به مرکز فاوا * سازمان و سایر حوزهای فاوا و انجام تست نفوذ و ارزیابی 

امنیتی بر سامانه های حساس بیمه مرکزی ج.ا.ا
* تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به حوادث رانندگی و امور بیمه ای

* پیگیری پیاده سازی سامانه ثبت و اعالم تخلفات در صنعت بیمه
* پیگیری پیاده سازی سیستم هوشمند کشف تقلب

* تدوین پیش نویس آیین نامه الزام مؤسسات بیمه به شناسایی و گزارش عملیات مشکوک به تقلب بیمه ای
* بازدید از پایانه ها و بازارچه های مرزی و مبادی ورودی )زمینی( به کشــور در 12 اســتان مرزی و مرزهای هوایی 

حضرت امام )ره( تهران، شهید هاشمی نژاد مشهد و شهید مدنی تبریز.
الزام شرکت های بیمه در خصوص : عرضه بیمه نامه مسافرتی اتباع ورودی به سه زبان فارسی، انگلیسی و زبان محلی 
، صدور بیمه نامه بصورت آنالین و اخذ کد یکتا و نیز حذف صدور بیمه نامه بصورت دستی )استفاده از دستگاه مکانیزه 
طراحی شــده( و پاســخگویی از طریق کال سنتر مستقر در ستاد مرکزی شرکت های بیمه و درج کامل پوشش های 

بیمه ای )خسارت های قابل پرداخت( و حق بیمه مصوب دریافتی در بیمه نامه عرضه شده به اتباع خارجی ورودی.
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گزیده خبر

سازمان ملل خواستار خروج کامل رژیم 
صهیونیستی از جوالن اشغالی شد

تهران - ایرنا - مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با غیر قانونی خواندن و 
عدم صالحیت رژیم صهیونیستی بر جوالن اشغالی سوریه، خواستار خروج 
این رژیم از این منطقه شــد.به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری رسمی 
سوریه »ســانا«، این مجمع دیروز با تصویب مجدد قطعنامه ای، از رژیم 
صهیونیستی خواســت تا در جهت اجرای قطعنامه های مربوطه شورای 
امنیت، به طور کامل از جوالن اشغالی سوریه تا خط ۴ ژوئن ۱۹۶۷ عقب 
نشینی کند.»بسام صباغ« نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در نشست 
مجمع عمومــی گفت: موضع صحیح مجمع عمومــی مطابق با اصول و 
اهداف منشور این سازمان بین المللی است که شورای امنیت در قطعنامه 
۴۹۷  بر مخالفت با تصمیم رژیم اشــغالگر صهیونیستی در مورد جوالن 
اشــغالی سوریه تاکید و آن را باطل و بر غیر قانونی بودن آن تاکید کرده 
است.صباغ افزود: سوریه بر حق قاطع خود در بازپس گیری کامل جوالن 
اشغالی تاکید می کند و این حق قابل مذاکره نیست و هرگز با گذر زمان 
ساقط نمی شــود.صباغ از سازمان ملل خواست تا اقدامات قاطع و فوری 
را برای عملی کردن تصمیمات خود که تضمین کننده پایان اشــغالگری 
رژیم صهیونیســتی در جوالن اشغالی سوریه و دیگر سرزمین های عربی 
است، اتخاذ کند.بلندی های جوالن همواره بخشی از خاک سوریه از زمان 
اســتقالل این کشور بوده اســت و اقدام رژیم صهیونیستی در اشغال این 
بلندی ها در جریان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در ژوئن سال ۱۹۶۷، 

تغییری در وضعیت تاریخی و نیز حقوقی بلندی های جوالن نمی دهد.  

کرملین احتمال آغاز جنگ در جنوب شرق 
اوکراین را باال دانست

ســخنگوی کرملین احتمال آغاز درگیری هایی در جنوب شرق اوکراین 
را باال دانســته و آن را برای روســیه نگران کننده خواند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از نووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز )پنج شنبه( 
در پاســخ به سوالی درباره احتمال آغاز جنگی در دونباس )واقع در شرق 
اوکراین( اظهار کرد: احتمال آغاز درگیری هایی در جنوب شــرق اوکراین 
همچنان باال است و این مساله برای روسیه نگران کننده است.اخیرا مقامات 
کی یف و برخی کشورهای غربی نگرانی خود را از تجمع نیروهای روس در 
نزدیکی مرزهای اوکراین ابراز کرده اند.پسکوف گفت: روسیه نیروهای خود 
را در داخل خاکش و براساس ارزیابی ویژه خود جابه جا می کند.سخنگوی 
کرملین تاکید کرد: این مساله هیچ کسی را تهدید نمی کند و هیچ کسی 
نباید نگران شود.در مقابل مسکو بارها نسبت به استقرار نیروهای ناتور در 

اروپا ابراز نگرانی کرده است.

صدراعظم اتریش : کنار می روم
تهران- ایرنا- الکساندر شالنبرگ صدراعظم جدید اتریش تنها دو ماه بعد 
از انتخاب به عنوان صدراعظم جدید پنجشنبه شب از تصمیم خود برای 
کناره گیری خبر داده است.به گزارش ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
شــالنبرگ اعالم کــرد به محض این که حزب مــردم اتریش که در حال 
حاضر بیشــترین کرســی ها را در بین هر حزبی در پارلمان این کشــور 
دارد، رهبر جدید را انتخاب کند، از ســمت خود کناره گیری خواهد کرد.

شــالنبرگ افزود: من معتقدم که دو جایگاه - رئیس دولت و رهبر حزب 
با بیشــترین آرا در اتریش - باید به سرعت توسط یک نفر متحد شود.با 
اعالم کناره گیری شالنبرگ، رسانه های اتریشی گزارش داده اند که کارل 
نهمر وزیر کشــور فعلی این کشــور ممکن است رهبر جدید حزب مردم 
اتریش و جانشین شــالنبرگ به عنوان صدراعظم شود.شالنبرگ در ماه 
اکتبر )مهرماه( پس از آن که سباستین کورتس صدراعظم سابق اتریش و 
رهبر سابق حزب مردم در بحبوحه اتهامات فساد از سمت خود کنار رفت، 

پست صدراعظمی را به دست گرفت.

بلینکن: 
برای تعامل معنادار ایران در مذاکرات دیر 

نیست
وزیــر خارجه امریکا بعد از دیدار با همتای روســیه ای خــود گفته برای اینکه 
ایران در گفت وگوها تعامل معنادار کند دیر نیســت.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »آنتونی بلینکن«، وزیــر امور خارجه آمریکا بعد از دیدار با 
همتای روسیه ای خود درباره مذاکرات با ایران اظهارنظر کرد.طبق گزارش بخش 
انگلیسی وب سایت »عرب نیوز« وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات جاری 
در وین برای رفع تحریم ها تصریح کرد برای اینکه ایران در گفت وگوها »تعامل 
معنادار« کند دیر نیســت. او همچنین با بیان اینکه دیدار خوبی با »ســرگئی 
الوروف«، وزیر خارجه روســیه داشته مدعی شد مســکو با واشنگتن دیدگاه 
یکســانی در خصوص برنامه هســته ای ایران دارد.بلینکن بدون اشاره به اینکه 
آمریکا ناقض تعهداتش در برجام بوده مدعی شد: »اقدامات و لفاظی های ایران 
جای چندانی برای خوش بینی ما باقی نمی گذارد.«او در ادامه گفت: »کاری که 
ایران نمی تواند انجام دهد حفظ وضعیت فعلی، یعنی تقویت برنامه هســته ای 
حین کش دار کردن مذاکرات اســت.«جمهوری اسالمی ایران تا یک سال بعد 
از خــروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتــش ذیل این توافق عمل کرد تا به 
کشــورهای اروپایی که وعده می دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران 
می کنند فرصت دهد برای تحقق این وعده تالش کنند.بعد از گذشت یک سال 
از خروج آمریکا از برجام، تهران اعالم کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به 
وعده هایشان عمل نکرده اند در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد 
داد. کاهش تعهدات ایران ذیل مفاد توافق هســته ای برجام صورت می گرفت.

جمهوری اسالمی ایران، بعد از برداشتن ۵ گام برای کاهش تعهدات، سرانجام 
۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ اعالم کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شامل 
ظرفیت غنی ســازی، درصد غنی ســازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و 
توسعه( مواجه نیست.وزیر خارجه آمریکا در ادامه اظهاراتش تصریح کرد: »ظرف 

یک یا دو روز آینده متوجه خواهیم شد ایران جدی است یا نه.«

قرداحی:
 برای حل و فصل بحران لبنان و عربستان 

استعفا می دهم
وزیر اطالع رســانی لبنان در سخنانی از اعالم استعفای خود به منظور حل 
و فصــل بحران در روابط میان ریاض و بیروت طی دیروز )جمعه( خبر داد.

به گزارش ایســنا، جورج قرداحی، وزیر اطالع رســانی لبنان در گفت وگو با 
شــبکه MTV لبنان اعالم کرد که ســاعت یک بعد از ظهــر امروز به وقت 
محلی اســتعفایش را اعالم خواهد کرد.وی در این باره گفت: می خواهم با 
اســتعفایم دری را باز کنم، اگر ایــن اقدام حل و فصل بحران میان لبنان و 
عربستان را آســان تر می کند.قرداحی افزود: از همان روز اول گفتم که اگر 
استعفا کمک کند، آماده آن هستم.همچنین شبکه الجدید لبنان اعالم کرد 
که قرداحی طی امروز و پس از دیدار اخیرش با نجیب میقاتی، نخست وزیر 
لبنان اســتعفایش از دولت را اعالم می کند.پیش از این نیز روزنامه القبس 
کویت نوشته بود: نشستی در داخل گروهی که قرداحی عضو آن است، برگزار 
خواهد شد تا درباره تشویق او به استعفا کمی قبل از سفر امانوئل ماکرون به 
ریاض، بحث شود به این شرط که استعفا به شکلی انجام شود که آبروی او 
حفظ شود و استعفای قرداحی برگ برنده ای در دست ماکرون در گفت وگو با 
عربستانی ها درباره مساله لبنان باشد.دولت عربستان ۲۹ اکتبر با بروز بحرانی 
دیپلماتیک با بیروت در ارتباط با اظهارات قرداحی درباره جنگ علیه یمن که 
آن را بیهوده دانسته و گفته بود باید متوقف شود، سفیر خود در لبنان را برای 
رایزنی فراخواند و به سفیر لبنان نیز ۴۸ ساعت برای ترک خاکش مهلت داد.

قرداحی گفته بود که نیروهای وابســته به جنبش انصاراهلل در حال دفاع از 
خود در برابر یک حمله خارجی هســتند و عربستان و امارات به خاک یمن 
تجاوز کردند و کاری که در طول دو یا ســه سال نتوانستند انجام دهند در 
طول هشت سال نیز هرگز نمی توانند انجام دهند.امارات، بحرین و کویت نیز 
پس از عربستان اقدامات مشابهی را در پیش گرفتند، این تنش دیپلماتیک 

خطر وخامت بحران اقتصادی در لبنان را به همراه دارد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

توافق همچنان ممکن ،اما زمان کم است
تهران - ایرنا - مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: به 
نفع تهران است که در تعامل با آژانس شفافیت بیشتری را از 
خود نشــان بدهد زیرا در صورت وجود اراده سیاسی، رسیدن 
به توافق همیشــه ممکن است.رافائل گروسی در گفت وگو با 
کانال خبری »فرانسه ۲۴« با بیان اینکه مذاکرات دور هفتم از 
نقطه صفر شروع نمی شود، بلکه بر اساس شش دور مذاکرات 
قبلــی به پیش می رود؛ افزود: توافق با ایران همچنان ممکن 
است، اما زمان باقیمانده کم است.مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تاکید کرد: آژانس طرف مذاکرات برجام نیســت، 
اما به عنوان بازرس و تضمین کننده توافق از نزدیک مذاکرات 

جاری در وین را رصد می کند.

غنی سازی 90 درصدی در ایران وجود ندارد
گروسی در خصوص غنی ســازی ۹۰ درصدی بیان کرد: در 

حال حاضر غنی سازی ۹۰ درصدی در ایران وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه برجام حــد نصاب ۳.۶۷ درصــد را برای 
غنی ســازی تعیین کرده بود، اما االن غنی سازی ۶۰ درصدی 
انجام می شود، افزود: ایران در فردو غنی سازی ۲۰ درصدی را 
انجام می دهد و در حال افزایش آن است. گروسی درباره قصد 
خــود مبنی بر دیدار مجدد از تهــران گفت: چنان چه از وی 
دعوت شــود، ظرف یک دقیقه به ایران می رود.وی در ارتباط 
با ســایت تســا در کرج و ادعای ایران مبنی بر از کار افتادن 
دوربین های نظارتی آژانس در جریان عملیات خرابکارانه گفت: 
آژانس خرابکاری را محکوم می کند؛ امیدواریم که یک توافق، 

که بسیار الزم و ضروری است، حاصل شود.

در ایران  گفت  و گوهای خوبی انجام شد
مدیــر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمی در بخشــی ازاین 
مصاحبه در باره ســفر چند روز گذشته خود به ایران به این 
رسانه فرانسوی گفت: »باید بگویم که در سفری که چند روز 
پیش به تهران  داشــتم، گفت وگوهای خوبی انجام شــد.وی 
گفــت : همچنان احتمال )حصول توافق با ایران( وجود دارد. 

من گفت وگوهای خوبی بــا امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه 
ایران داشتم. امیدوارم بتوانیم به توافق دست یابیم«.

ایران خواهان یک توافق موقت نیست 
گروسی در پاسخ به این پرسش فرانس۲۴ که  نظر وی در باره 
حصول یک توافــق موقت بدین معنی که  ایران  روند برنامه 
هســته ای خود را در قبال رفع  بخشی از تحریم ها متوقف 
و یا آهســته کند تا رسیدن به یک توافق کامل تر و عمیق تر 
چیست گفت: این چیزی نیست که من از  آنها )طرف ایرانی(  
بشنوم و معتقدم که دولت ایران درمورد خواسته ها یش بسیار 
قاطع است که همان بازگشت کامل به توافق است که در ازای 

آن دسترسی کامل به بازارها و جریان های مالی  است.

آژانس هرگونه خرابکاری را محکوم می کند

گروســی  گفت : ایران می گوید کــه اقدامات خرابکارانه ای 
درمورد سایت هایش رخ داده که ما هرگونه خرابکاری و  نقض 
چنین مواردی را محکوم می کنیم، سازمانی همچون آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  انجام هرگونه حمله توســط  طرفی 
ثالــث به یک  کشــور عضو این نهاد را بر نمــی تابد. الزم به 
ذکر اســت ، درحالی که مذاکــرات دیپلماتیک در وین برای 
دست یابی به یک توافق نتیجه گرا به صورت فشرده در جریان 
است و ایران با ترکیبی از کارشناسان برجسته برای برداشتن 
گام های عملی در راســتای ازســرگیری اجرای برجام و لغو 
تحریم ها حاضر شــده، اقدامات طرف های غربی حسن نیت 
آن ها را در مذاکرات زیر سوال می برد.واقعیت این است که در 
مذاکرات سه روز گذشته بهانه های تکراری از طرف های غربی، 
برای وقت کشی، تطویل و بهانه گیری های بچه گانه گرفته شده 
است. پیش از آغاز دور جدید مذاکرات رسانه های غربی همسو 

با سیاست های کاخ سفید و رژیم صهیونیستی ترکیب هیات 
ایرانی را که متشــکل از جمعی از برجسته ترین کارشناسان 
ایران در حوزه های مختلف حقوقی، بانکی و انرژی است، آماج 
حمالت قرار داده و ادعــا کردند که ایران نه برای مذاکره که 
به منظور بهانه تراشــی و ترک میز مذاکرات آماده اســت.در 
همین پیوند سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایــران توضیح داد که اعضای هیــات ایرانی در مذاکرات وین 
صاحب نظر و کســانی هستند که در مورد توافق نهایی مورد 
مشورت قرار می گیرند. وی با بیان اینکه هیات مذاکره کننده 
با عزم و اراده جدی وارد وین شده و به گفت و گوهای نتیجه 
بخش فکر می کند،گفت: اگر تیم طرف مقابل برای اطمینان 
از رفع تحریم های فراســرزمینی وارد مذاکرات شود، آن وقت 
مذاکره در مسیر درستی قرار دارد.دوشنبه گذشته علی باقری 
که رییس هیأت ایرانــی را در مذاکرات وین برعهده دارد در 
جلسه افتتاحیه ضمن تشریح مواضع جمهوری اسالمی ایران، 
بر لزوم لغو تمامی تحریم های غیرانســانی و قهرآمیز آمریکا 
علیه ملت ایران تأکید و تصریح کرد که ضروری است مسئله 
رفع تحریم ها در اولویت نخست گفت وگوها قرار گیرد. رئیس 
هیأت ایرانی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران در عمل 
پایبندی خود به تعهداتش را نشــان داده است، بر عزم و اراده 
جمهوری اســالمی ایران برای رسیدن به تفاهمی عادالنه که 
تأمین کننده منافع مشروع ایران باشــد، تأکید کرد.باقری با 
اشــاره به ادعای برخی طرف های غربی بــرای احیای برجام 
تأکید کرد تا زمانی که کارزار فشــار حداکثری آمریکا نفس 
می کشــد، احیای برجام ســخن گزافی بیش نیست. در این 
نشست که در فضایی حرفه ای و جدی برگزار شد، توافق شد 
که مذاکرات در چارچوب دو کارگروه رفع تحریم ها و مسائل 
هســته ای بین کارشناسان پیگیری شــود.حبت ها و مواضع 
جمهوری اسالمی ایران به حدی روشن و قاطعانه مطرح شد 
که انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا در پایان جلسه به خبرنگاران گفت که ایران در مورد رفع 

تحریم ها مصمم به میدان آمده است.

فرد مسلح مقابل سازمان ملل دستگیر شد
 فرد ســفید پوســت مسلحی که روز پنجشنبه به وقت محلی فعالیت سازمان ملل متحد را مختل کرده بود، سرانجام پس از حدود سه ساعت گفت و گو با پلیس 
دستگیر شد. به گزارش خبرنگار ایرنا در نیویورک، یک مرد سفید پوست مسلح  روز پنجشنبه به وقت محلی قصد ورود به سازمان ملل را داشت و برای ساعاتی 
فعالیت این نهاد بین المللی و نیز رفت و آمد در خیابان های اطراف سازمان ملل را مختل کرد.پلیس و نیروهای امنیتی که همواره در سازمان ملل و خیابان های 
اطراف آن در حال گشت زنی و نظارت بر ورود و خروج به این نهاد بین المللی هستند،  بالفاصله  اطراف این فرد مسلح را محاصره و بالگردها بر فراز سازمان ملل 
گشت زنی کردند و  تمام خیابان های منتهی به مقر سازمان ملل را بستند.پلیس نیویورک از این مرد مسلح سفید پوست با موهای سفید خواست تا سالح خود را 
به زمین بگذارد اما این فرد بدون توجه در مقابل مقر سازمان ملل حرکت می کرد.به گزارش ایرنا، استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در این باره روز 
پنجشنبه به وقت محلی به خبرنگاران  گفت: صبح امروز ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه به وقت محلی، یک کارمند سازمان ملل هنگام ورود به مقر این سازمان از ورودی 
خیابان ۴۳ منهتن به نگهبانان سازمان ملل در خصوص حضور مردی با یک تفنگ ساچمه ای در خیابان اول هشدار داد.دوجاریک افزود: نیروهای امنیتی سازمان 
ملل به سرعت تصمیم گرفتند پلیس نیویورک را مطلع و دسترسی به مقر سازمان ملل را مسدود کنند.سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اضافه کرد که  فعالیت پلیس 
بدون درگیری در ساعت ۱۳ و ۴۰ دقیقه بعد از ظهر به پایان رسید و پلیس فرد مظنون را بازداشت کرد.دوجاریک اظهار داشت که ورودی خیابان ۴۲ به مقر سازمان 
ملل همچنان بسته بوده زیرا پلیس مشغول عملیات پاک سازی است. این ورودی به زودی بازگشایی خواهد شد.در پی این حادثه، مرکز خدمات امنیت و ایمنی 
سازمان ملل  اعالم کرد در خیابان اول بین خیابان های چهل و دو و چهل و سه، )محل سازمان ملل( پلیس در حال انجام وظیفه است.این مرکز از تمام خدمه و 
هیات ها در مقر سازمان ملل خواست در سازمان ملل مانده و پناه بگیرند و  تا اطالع ثانوی خارج نشوند.همچنین این مرکز اعالم کرد که در حال بررسی وضعیت 
است و با توجه به شرایط اطالع رسانی خواهد کرد.به دنبال وقوع این حادثه، ترافیک سنگین و بی سابقه در خیابان های اطراف سازمان ملل در منهتن نیویورک 
ایجاد شد و ورود به سازمان ملل همچنان از همه خیابان ها میسر نیست و ورود به مقر سازمان ملل نیز با سخت گیری  مواجه است.در پی این حادثه، بسیاری از 
خبرنگاران از دفاتر خود در سازمان ملل و منهتن خارج شدند و در  خیابان های اطراف و نیز یکی از پل های مقابل سازمان ملل در هوای سرد منهتن مستقر شدند 
تا این حادثه را پوشش خبری دهند.پلیس این فرد سفید پوست مسلح را ابتدا بازداشت نکرد و پس از حدود سه ساعت گفت و گو سرانجام او را بازداشت و به این 

ماجرا پایان داد.هنوز اطالعاتی درباره انگیزه های این فرد از این اقدام که تقریبا بی سابقه بوده، اعالم نشده است.
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یک گروه بین المللی از پژوهشــگران در بررســی مشــترکی، راهبرد 
جدیــدی را کشــف کرده اند که پادتن هــا به واســطه آن می توانند 
جلوی ورود ویروس ها به ســلول های بدن را بگیرند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از وب ســایت رسمی دانشگاه پنســیلوانیا، این موضوع به طور 
گسترده ای درک شــده است که پادتن ها، ویروس ها را با چسبیدن به 
سطوح آنها خنثی می کنند و از توانایی آنها در آلوده کردن سلول های 
میزبان جلوگیری می کنند اما یک پژوهش جدید نشــان می دهد که 
این روش، تنها راهی نیســت که پادتن ها به واســطه آن، ویروس ها را 
از کار می اندازند. یک گروه بین المللی از پژوهشــگران به سرپرســتی 
»دانشگاه پنسیلوانیا«)Penn State( کشف کرده اند که پادتن ها می توانند 
ویروس ها را منحرف  کنند و در نتیجه، مانع اتصال و ورود درست آنها به 
سلول ها شوند.»گانش آناند«)Ganesh Anand(، استادیار شیمی دانشگاه 
پنســیلوانیا گفت: همه فکر می کنند که پادتن ها به ویروس ها متصل 
می شــوند و مانع از ورود آن ها به سلول ها می شوند یعنی اساسا آنها را 
قفل می کنند اما پژوهش ما برای نخستین بار نشان می دهد که پادتن ها 
ممکن است ویروس ها را از نظر فیزیکی نیز منحرف کنند تا نتوانند به 
درســتی به سلول های میزبان متصل شــوند و آنها را آلوده کنند.آناند 
و همکارانش در ایــن پژوهش، تعامالت میان یک »پادتن مونوکلونال 
انســانی«)HMAb( موســوم به »C10« و دو ویروس »زیکا«)Zika( و 
»دنگی«)Dengue( را بررســی کردند. پادتن C10 مورد استفاده در این 
پژوهش، پیشتر از بیماران مبتال به ویروس دنگی به دست آمده بود که 

نشان داده بودند می توانند ویروس زیکا را خنثی کنند.

شــرکت »گالسکواســمیت کالین« به یک درمان موفقیــت آمیز برای 
بیماری ایدز رســیده اســت که می تواند ویروس HIV را در بدن ریشه 
کن کند و به زودی آزمایشــات انســانی آن را آغــاز می کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از آی ای، بیش از ۳۸ میلیون نفر در سراســر جهان با 
ویروس »اچ آی وی«)HIV( یا ویروس نقص ایمنی انسانی که موجب ابتال 
به بیماری ایدز می شــود، زندگی می کنند. با این حال، با پیشرفت های 
متعددی که در راه اســت، امیدواریم این آمار در سال های آینده تغییر 
GlaxoSmithK(»کند.به گزارش بلومبرگ، شرکت »گالکسواسمیت کالین

line( که یک غول داروسازی چندملیتی بریتانیایی است، در نظر دارد تا 

اوایل تابستان سال آینده آزمایش های انسانی روش درمانی خود را برای 
این بیماری آغاز کند. این یک حرکت تغییر دهنده بازی است که می تواند 
میلیون ها نفر را از این بیماری رها کند.این شرکت آزمایش جدیدترین 
درمان خود را برای بیدار کردن ویروس در ســلول های ایمنی افراد آغاز 
خواهد کرد. ایــن درمان برای بیرون آوردن ویــروس از مخفیگاه خود 
طراحی شده است تا بتوان آن را هدف قرار داد و شکست داد.این درمان 
تاکنون روی پســتانداران غیر انسانی آزمایش شده است و در شناسایی 
ویروس ها موفق عمل کرده است.حاال پس از چند دهه از ظهور و شیوع 
ویرو »اچ آی وی«، این بیماری دیگر حکم مرگ ندارد و داروها می توانند به 
افراد مبتال به این بیماری کمک کنند زندگی طوالنی تر و سالم تری داشته 
باشند و در عین حال خطر انتقال به دیگران را در آنها کاهش دهند. با این 
حال، بدبینی ها و ترس حول این بیماری هنوز پابرجاست و در حالی که 
جوامع برای آموزش بهتر بهداشت در مدارس تالش می کنند، دانشمندان 

نیز برای یافتن راهی برای پایان دادن به این بیماری در تالش هستند.

راهبرد منحصر به فرد پادتن ها 
برای از کار انداختن ویروس ها

درمان موفق HIV در آستانه 
آزمایشات انسانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کج شدن یک قایق در سواحل مرمره استانبول در اثر توفان/ رویترز

مرسدس بنز از کانسپت الکتریکی پروژه میباخ رونمایی کرد
مرسدس بنز از خودروی الکتریکی و مفهومی پروژه میباخ رونمایی کرد که حاصل همکاری ویرجیل آبلو، طراح مد فقید شرکت 
لویی ویتون و گوردون واگنر، رئیس طراحی دایملر و مرسدس بنز بود.مرسدس بنز از کانسپت کوپه الکتریکی میباخ که توسط 
 Project( ویرجیل آبلو، طراح مد فقید شرکت لویی ویتون طراحی شده بود، رونمایی کرد. طول این کوپه بزرگ که پروژه میباخ
Maybach( نام دارد، تقریباً به ۵۸0 ســانتی متر )1۹ فوت( می رســد، اما تنها دو صندلی در داخل کابین آن دیده می شــود. این 

خودروســاز در بیانیه ی مطبوعاتی گفت، پروژه میباخ حاصل تالش مشــترک بین آبلو و گوردن واگنر، رئیس طراحی دایملر و 
مرسدس بنز بود.پروژه میباخ چیزی بیش از یک کانسپت تمام الکتریکی با ظاهری شیک است. به گزارش موتوروان، طرح کوپه از 
طراح مد مشهور، ویرجیل آبلو است که در اوایل این هفته به طور غیر منتظره درگذشت. آبلو در میباخ در کنار گوردن واگنر، مدیر 
طراحی دایملر همکاری کرد، اگرچه این دو آزادی خالقیت کامل در کار خود داشتند. نتیجه ی نهایی مدل آف رود خیره کننده ای 
 ،motorauthority مانند ســافاری با الســتیک های بزرگ و ضخیم، باربند سقفی و سایر لوازم جانبی در فضای باز است.به گزارش

پروژه میباخ دومین خودروی مفهومی مرسدس بنز به شمار می رود که توسط آبلو طراحی شده است. 

قرارداد چهار ساله فوتبال ایران و قطر قبل از جام جهانی
روسای فدراسیون فوتبال ایران و قطر قرارداد همکاری مشترکی را امضا کردند.به گزارش ایسنا، در جلسه روسای فدراسیون های 
فوتبال دو کشور که امروز در محل فدراسیون فوتبال قطر در دوحه برگزار شد، تفاهم نامه همکاری های بلند مدت فیمابین به امضا 
رسید.به موجب این تفاهم نامه، دو فدراسیون در زمینه برگزاری مسابقات دوستانه، تدارکاتی ملی و نیز برگزاری اردوهای آماده 
سازی در تمام سطوح رده های مختلف سنی و تیم های ملی فوتبال اعم از آقایان و بانوان همکاری خواهند کرد. همکاری های 
بلند مدت دو طرف که به زودی در زمینه های مختلف اجرایی می شود، با توجه به حسن روابط دو کشور، همسایگی، همجواری 
و اشتراکات فرهنگی مردم دو کشور، میزبانی جام جهانی ۲0۲۲ و وجود زیرساختهای مدرن در کشور قطر، حائز اهمیت است.در 
این جلسه، حمیدرضا مهرعلی )سرپرست نایب رئیسی فدراسیون(، رفیعی )مشاور حقوقی رئیس فدراسیون( و دراگان اسکوچیچ 
)سرمربی تیم ملی( عزیزی خادم را همراهی کردند. همچنین در این دیدار ماتیاس گرف اشتورم، رییس دفتر اینفانتینو نیز حضور 
داشت.دیشب در حاشیه در مراسم افتتاحیه جام عرب فیفا، عزیزی خادم دیداری با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا داشت که قرار 

است در بهمن 1۴00 به ایران سفر کند.

مبادا خالیت شکر ز منقار اال ای طوطی گویای اسرار
سرت سبز و دلت خوش باد جاوید

هک خوش نقشی نمودی از خط یار سخن سربسته گفتی با حریفان
خدا را زین معما رپده ربدار رهب روی ما زن از سارغ گالبی هک خواب آلوده ایم ای بخت بیدا هک می رقصند با هم مست و هشیارهچ ره بود این هک زد رد رپده مطرب حریفان را هن سر ماند هن دستاراز آن افیون هک ساقی رد می افکند

پیشنهاد

چهره روز

رمان عدالت
رمان عدالت جدیدترین اثر ترجمه شده از فریدریش 
دورنمات – رمان نویس و نمایشــنامه نویس شــهیر 
سوئیسی – پس از سه گانه مشهورش یعنی کتاب های 
قول، قاضی و جالدش و ســوءظن است. دورنمات در 
این رمــان در قالب یک داســتان جنایی – معمایی 
به بررســی مفاهیم مهمی ماننــد عدالت و حقیقت 
می پردازد.فریدریش دورنمات در میانه ی دهه چهل، 
تحصیل در رشته ادبیات نمایشی را به دلیل فقر شدید 
مالی رها کرد و تصمیم گرفت برای گذراندن زندگی 
شــروع به نوشتن کند. اما بعدها نه تنها چهره تابناک 
ادبیات آلمانی شد، بلکه تک تک نمایشنامه هایش بارها 
و بارهــا روی صحنه رفت. دورنمات در ســال 1۹۵۹ 
جایزه شیللر را نیز از آن خود کرد. تک تک رمان های این نویسنده در حال و هوای جنایی نوشته 
شده و در زمره سرآمدان این ژانر قرار دارد. دورنمات در سال 1۹۹0 بر اثر سکته قلبی درگذشت. 
داســتان کتاب با وجود پیچیدگی هایی که دارد، در عین حال بسیار ساده است. »ایزاک کوهلر« 
که نماینده سابق مجلس ایالتی و یک سیاست مدار موفق و محترم است وارد رستورانی شلوغ در 
قلب شهر زوریخ می شود و در مألعام مرتکب قتل می شود. او پروفسور »وینتر« را که عضو انجمن 
قلم است از پای درمی آورد.نماینده ی سابق مجلس ایالتی به دوروبر نگاه کرد، رفت به سمت وسط 
ســالن. کنار میز کوچکی پروفسور وینتر نشسته بود و ســرش گرِم بشقابی پر از گوشت اردک و 
سیب زمینی و لوبیاسبز بود و گرم یک بطری شراب شامبرتن. کوهلر رولوری بیرون کشید و بی آنکه 
قبلش دوســتانه سالم و احوالپرسی کرده باشد، شلیک کرد به عضو انجمن قلم. )رمان عدالت اثر 

فریدریش دورنمات – صفحه 1۶(

ثریا قاسمی
مولود مالقاســم معروف بــه ثریا قاســمی )زادهٔ ۲۸ آذر 
1۳1۹( بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون اهل ایران است. 
ثریا قاسمی ســال 1۳1۹ در رشت متولد شد. وی دختر 
حمیده خیرآبادی اســت. اوایل دهه 1۳۴0 با گویندگی 
رادیو کار حرفه ای خود را شــروع کرد و سپس به تئاتر رو 
آورد. در همان ســال ها به دوبله هم پرداخت و در سریال 
پرهوادار »باالتر از خطر« صحبت کرد. در نمایش هایی مثل 
»آنتیگون« و »از پشت شیشه ها« )رکن الدین خسروی( و 
»آندورا« )حمید سمندریان( روی صحنه رفت. گذشته از 
فیلم کوتاه »تلفن« با ایفای یکی از نقش های اصلی آرامش 
در حضور دیگران عرصه جدی ســینما را آزموده و آنقدر 
قدرتمند ظاهر شــد که پس از گذشــت این همه سال با 
اولین فیلم بلندش به یاد آورده می شــود. همچنین ثریا قاســمی در سال های ابتدای فعالیتش در یکی از 
اولین سریال های تلویزیونی ایرانی با نام »پیوند« )نصرت کریمی( بازی کرد. با این همه او پس از حضور در 
فیلم ناصر تقواییـ  که چهار سال پس از ساخت امکان نمایش عمومی پیدا کردـ  ترجیح داد فعالیت اصلی 
اش را در رادیو و تئاتر متمرکز کند.فیلم اول ناصر تقوایی عالوه بر این که در جریان سینمای تجاری ایران 
تجربه نامتعارفی بود، تصویر بسیار متفاوتی از شخصیت زن به نمایش گذاشت. او برخالف مادرش )حمیده 
خیرآبادی( در فیلم های کمی بازی کرد و عمده تجربه های سینمایی اش مربوط به دهه هشتاد می باشد. 
در اوایل دهه ۷0، ثریا قاسمی در چند برنامه تلویزیونی به عنوان مجری حضور پیدا کرد و به دکلمه اشعار 
شاعران کالسیک ایرانی پرداخت. این بازیگر باسابقه سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون پس از این که به خاطر 
بازی در مارال برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از نوزدهمین جشنواره فیلم فجر در سال 

1۳۷۹ شد، توانست فرصت ایفای نقشهای متفاوت تری را هم پیدا کند.

فرهنگ

گفته می شود جشنواره فیلم برلین که طبق برنامه اعالم 
شده قرار اســت در ماه فوریه به صورت فیزیکی برگزار 
شــود، با شناسایی نوع جدیدی از ویروس کرونا احتمال 
تغییر برنامه برای برگزاری جشنواره را نیز مورد بررسی 
قــرار می دهد.به گزارش ایســنا و به نقــل از ورایتی، با 
شناسایی نوع »امیکرون« ویروس کرونا در بخش هایی از 
نقاط جهان، شماری از منابع آگاه به »ورایتی« از احتمال 
مورد بررســی قرار گرفتن برنامه های جدید برای تغییر 
برگزاری جشنواره فیلم برلین که قرار است در ماه فوریه 
به صورت فیزیکی برگزار شود خبر دادند.با این که به نظر 
می رسد مســووالن برگزاری جشنواره برلین بر برگزاری 
فیزیکی مصمم هستند، اما  گفته می شود مذاکراتی برای 
تعویق این جشنواره از تاریخ تعیین شده کنونی به ماه ژوئن صورت گرفته است. به گفته این منابع به 
نظر می رسد به تعویق انداختن جشنواره به نسبت برگزاری آن به صورت مجازی احتمال بیشتری داشته 
باشــد. جشنواره برلین در سال ۲0۲1 به دلیل شیوع نوع دلتای ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار 
شد.شــایعاتی درباره امکان ایجاد تغییرات در برنامه برگزاری این جشنواره از هفته جاری آغاز شد. این 
هفته همچنین جشنواره فیلم اروپایی هم اعالم کرد در یازدهم دسامبر مراسم مجازی برگزار خواهد کرد.

با این حال سخنگوی جشنواره فیلم برلین به »ورایتی« اعالم کرده است همچنان تمهیدات برای برگزار 
فیزیکی این رویداد در نظر گرفته شــده است و هنوز مذاکراتی درباره برنامه های جدید صورت نگرفته 
است.دولت آلمان اخیرا ظرفیت تماشاگران سالن های کنسرت ها را به ۵0 درصد کاهش داده و دسترسی 

به مکان های عمومی را تنها برای افراد واکسینه شده و بهبود یافتگان از کووید امکان پذیر کرده است.

کرونا جشنواره »برلین« را به تعویق 
می اندازد؟
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