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فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: در آینده نزدیک موشک های کروز با برد ۲۰۰۰ کیلومتری که قادر هستند شناورهای متحرک را هدف قرار بدهند، در 
نیروی دریایی سپاه توسعه پیدا می کنند.به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در حاشیه بازدید از یگان های نیروی دریایی 
سپاه مستقر در جزایر خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز، گفت: نیروی دریایی سپاه در این سال های اخیر در عرصه های شناوری، پیشرفت های بسیار 
چشمگیری را تجربه کرده است و در شناورهای تندرو افزایش سرعت این شناورها به چیزی نزدیک به ۱۰۰ نات رسیده است که این جزو پدیده های 

جالب عرصه سرعت و شتاب در دریانوردی است.وی افزود: در عرصه پهپادها نیز نیروی دریایی سپاه رشد قابل....
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کسری بودجه ۴۷۰هزار میلیارد 
تومانی دولت

مرکــز پژوهش های مجلس پیش بینی کــرد ۶۷درصد از منابع 
بودجه در ســقف اول تا انتهای ســال۱۴۰۰ محقق شــود، در 
اینصــورت و با فرض تحقــق ۱۰۰درصدی مصــارف، بودجه 
ســال۱۴۰۰ حدود ۳۰۷هزار میلیارد تومان کســری غیرقابل 
تأمین خواهد داشت.به گزارش فارس،  پیش بینی عملکرد منابع 
بودجه تا آخر ســال ۱۴۰۰ حکایت از کســری منابع غیرقابل 
تامیــن در حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان دارد.منابع و مصارف 
عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲۷۷ هزار 
میلیارد تومان در ســقف دوم تعیین شده است.البته طبق بند 
ب ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، هزینه کرد ســقف 
دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شــش ماهه دوم ســال 
۱۴۰۰ شده است.در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، جهت 
محاسبه کسری غیرقابل تأمین، صرفاً به پیش بینی ارقام سقف 
اول بودجه عمومی پرداخته می شــود.درآمد مالیاتی و گمرکی: 
با توجه به روند دو ســال گذشته تحقق باالی 9۰ درصد درآمد 
مالیاتی و همچنین در صــورت تالش دولت جدید برای بهبود 
نحوه مالیات ستانی حرکت از نظام ممیزمحور مالیاتی به سمت 
نظام ســامانه محور و جلوگیــری از فرار مالیاتــی، پیش بینی 
می شــود که حدود 95 درصد این منبع تا پایان ســال ۱۴۰۰ 
محقق شــود.منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی: با توجه 
به اینکه درصد محقق شــده این منبع در چهار و نیم ماهه اول 
ســال فقط ۱5 درصد نســبت به میزان مصوب برای این دوره 
بوده اســت و با توجــه به احتمال عدم تغییــر خاص در رفتار 
بازیگران خارجی از جمله آمریکا و پایداری تحریم ها، پیش بینی 
می شود که درصد تحقق این منبع برای سقف اول و دوم بودجه 
حدود ۲۰ درصد تا پایان ســال باشد.همچنین عملکرد این بند 
برای ســقف اول بودجــه که بخش اصلــی آن منابع حاصل از 
ارزش صــادرات نفت خام و میعانات گازی اســت هم با توجه 
به درصد تحقق ۱9 درصد آن در 5 ماهه اول ســال، حدود ۲5 
درصد تا پایان ســال پیش بینی می شــود، با توجه به وضعیتی 
که ذکر شــد، تحقق منابع ســقف دوم دور از انتظار است و با 
احتمال بسیار باال محقق نمی شود.فروش اوراق بدهی: با توجه 
بــه تحقق ۲۷ درصدی این منبع در مدت 5 ماهه اول ســال و 
همچنین باال بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در ســال 
۱۳99، در صورتی که قواعد خاصی برای خرید اوراق گذاشــته 
نشــود برای مثــال تکلیف به بانک ها برای نگهــداری اوراق به 
میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده ها، محدودیت گذاری 
بر رشــد ترازنامه های بانک ها به اســتثنای خرید اوراق، الزام 
صندوق های درآمد ثابت به نگهداری حداقلی از اوراق و غیره  )و 
یا نرخ های بهره باالتر برای اوراق در نظر گرفته نشــود(، تحقق 
این منبع تا پایان ســال بیشــتر از 5۰ درصد نخواهد بود؛ اما 
بــا توجه به نیاز مبرم دولت به فــروش اوراق برای تأمین مالی 
دولت پیش بینی می شود با اتخاذ اقدامات اصالحی، همه اوراق 
بدهی فروخته شود.منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی: 
با توجه به روند واگذاری شــرکت های دولتــی در این مدت و 
همچنیــن عملکرد ضعیف دولت در ســال ۱۳99، پیش بینی 
می شــود که منابع حاصل از واگذاری شــرکت ها منابع مربوط 
به ســقف اول حــدود ۳۰ درصد محقق شــود، در مورد منبع 
مربوط به ســقف دوم  ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام 
و حقــوق مالکانه موضوع بند و تبصره ۲ بالغ بر۳۰ هزار میلیارد 
تومان فروش اموال برای اجــرا و تکمیل طرح های دارایی های 
ســرمایه ای پیش بینی می شــود که دولت نهایتــاً با واگذاری 
شرکت های مد نظر به نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی 
و غیره این قسمت از منابع و مصارف بودجه را حل و فصل کند 
کــه با توجه به برآوردهای انجام شــده ۷۰ هزار میلیارد تومان 
از این منابع کســری تراز نقدی صندوقهای بازنشستگی خواهد 
شــد.منابع حاصل از صندوق توســعه ملی: به دلیل آنکه منابع 
ارزی صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تســعیر می شــود 
و با توجه به افزایش نرخ ارز نیما، پیش بینی میشــود که ۱۰۰ 
درصد منابع حاصل از صندوق توسعه ملی محقق شود، با توجه 
به توضیحات ارائه شــده پیش بینی می شود ۶۷ درصد از منابع 
ســقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود و در نتیجه با فرض 
عملکرد ۱۰۰ درصدی مصارف ســقف اول، بودجه سال ۱۴۰۰ 
حدود ۲8۰ هزار میلیارد تومان کســری غیرقابل تأمین خواهد 
داشــت.در صورت تــداوم روند فعلی و عــدم اجرای اصالحات 
اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت های دولتی، 
پیش بینی می شــود ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا 
انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق 
۱۰۰ درصــدی مصارف، بودجه ســال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار 
میلیارد تومان کســری غیرقابل تأمین خواهد داشت.به عبارت 
دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای ســال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ 
هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز اســت؛ 
در غیــر اینصورت تأمین این منابــع از محل پایه پولی و ایجاد 
تورم محتمل است.شــایان ذکر است که برای محاسبه کسری 
بودجه ســاختاری سال ۱۴۰۰، الزم اســت تا رقم اوراق بدهی 
و اســتقراض از صندوق توســعه ملی به کسری غیرقابل تأمین 
اضافه شــود. این عدد در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دســتگاه های 
اجرایی ناشــی از انواع فوق العاده های ویژه و خاص و رشد ۲5 
درصدی در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، متأســفانه بخش قابل 
توجهی از مخارج ســقف اول بودجــه را حقوق کارکنان دولت 
تشــکیل می دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه ها 

نیازمند تصمیم گیری اساسی در این باره است.

وزیر بهداشت در مشهد: 
  تزریق واکسن در ایران به مرز ۷۰ میلیون دوز رسید

وزیر بهداشــت گفت: امروز نزدیک به ۱۱۰ میلیون دوز واکســن وارد کشور شده که ۷۰ میلیون دز تزریق 
شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، در مراسمی با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشــکی از رتبه های برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ کشــور قدردانی شد.وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی در این مراسم ضمن تبریک به پذیرفته شدگان برتر کنکور سراسری اظهار کرد: مهم ترین مسئله ای 
که می توان مسیر رشد و پیشرفت را ادامه داد در درجه اول توکل به خداوند متعال و پس از آن ادامه تالش 
و پشــتکار اســت تا بتوان با قدرت این مســیر را ادامه داد.بهرام عین اللهی با بیان اینکه کشور ایران دارای 
پیشــینه تاریخی با هویت اســت و امروزه در هر جای دنیا ایران به عنوان کشوری قدرتمند و قوی شناخته 
می شود افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی با ایجاد هویت دینی، ایران، قدرت بیشتری پیدا کرد به گونه ای 
که امروزه کشورمان به عنوان قوی ترین کشور منطقه به شمار می رود و یکی از دالیل اصلی تحریم ظالمانه 
علیه کشورمان، قدرتی است که ایران دارد و به طور حتم اگر کشورمان دارای این توان نبود هیچگاه توسط 
دشــمنان تحریم نمی شد.وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه مهمترین مسئله در قدرت 
کشور، ایمان به خدا و هویت دینی، استقالل، متکی به فرهنگ غنی و نیروی انسانی است خاطر نشان کرد: 
قدرت تنها به مسائل مالی متمرکز نیست به گونه ای که بسیاری از کشورها با وجود دارا بودن منابع مالی باال 
از سطح علم و دانش باالیی برخوردار نیستند.عین اللهی با اشاره به اینکه بزرگ ترین منبع قدرت هر کشور 
نیروی انسانی است و ایران در طول تاریخ همواره ثابت کرده   که دارای قوی ترین مردان و زنان است، اظهار 
کرد: متوســط هوش ایرانیان از متوســط هوش جهانی باالتر است و بسیاری از اقداماتی که در جهان انجام 
می شــود توسط دانشمندان ایرانی صورت می گیرد و باید جوانان از این هوش برای آینده و رشد کشورمان 
استفاده کنیم.وی با بیان اینکه با قدرت هوش، استعداد و تداوم پشتکار جوانان، به آینده کشورمان امیدوار 
هســتیم و به طور قطع شرایط کشــورمان در آینده بسیار بهتر از حال حاضر خواهد بود ادامه داد: پذیرفته 
شــدگان برتر آزمون سراســری توانســتند یکی از قله های موفقیت را فتح کنند و به طور حتم در گام دوم 
انقالب اسالمی که به فرموده مقام معظم رهبری یک راه جدید برای ارتقاء کشور است، نقش مهمی را ایفا 
خواهید کرد.وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه  بیشتر نفرات برتر آزمون سراسری رشته 
تجربی بیشتر در رشته های پزشکی پذیرفته شده اند گفت: رشته پزشکی در کشور ما نه نتها در منطقه بلکه 
در بســیاری از کشورهای دنیا دارای مرجعیت علمی است.عین اللهی با بیان اینکه در اوایل پیروزی انقالب 
اســالمی کشورمان در تامین پزشک دچار مشکل بود و بسیاری از نیازهای کشور را پزشکانی از کشورهای 
هند و پاکستان تامین می کردند و بسیاری از بیماران برای درمان به خارج از کشور اعزام می شدند خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر نه تنها در تربیت پزشک در مقاطع مختلف به خودکفایی رسیده ایم بلکه امکان درمان 
بیماران در تمامی رشــته ها در کشور مهیا شــده و عالوه بر این بسیاری از بیماران از کشورهای مجاور به 
کشــورمان مراجعه می کنند و موفقیت امروز کشورمان تنها  با تالش و همت جوانان متعهد و با مسئولیت 
همراه با روحیه انقالبی و ایمان به ثمر نشسته است.وی با بیان اینکه در حمالت ناجوانمردانه شیمیایی دشمن 
در جنگ تحمیلی، درابتدا دانش درمان مجروحان شیمیایی در کشورمان وجود نداشت بیان کرد: پزشکان 
با مطالعه و پشــتکار به دانش و توان درمان این دسته از بیماران دست یافتند به گونه ای که  امروزه مرجع 
درمان بیماران شیمیایی دنیا در کشور ایران است و بسیاری از مقاالت و منابع علمی نیز مربوط به کشورمان 
است.  وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پزشکی تنها به درمان های دارویی محدود نیست 
و در درمان های نوین از روش های دیگری نیز استفاده می شود و باید جوانانمان در این زمینه فعالیت کنند 
خاطرنشــان کرد:استفاده از روش سلول های بنیادی یکی از راهکارهای نوین درمانی است که  در سال ۷8 
به همت »مرحوم کاظمی«، تصمیم بر کسب این دانش در کشورمان گرفته شد و در مدت ۴ سال ایران در 
ردیف 5 کشور برتر دنیا در این زمینه درآمد و امروز به عنوان یک مرجع علمی در جهان شناخته می شود.

عین اللهی با بیان اینکه تنها با مطالعه تئوری نمی توان به جایی رسید و امروزه هر فرد می تواند یک دانشمند 
باشد و در زمینه های مختلف کار کند و نیاز مردم و جامعه را برطرف کند تصریح کرد: امروز کشورمان نیازمند 
ابتکار،تالش و همت در حوزه های مختلف است و این ظرفیت در میان جوانان به ویژه جوانانی که با همت 
و تالش به کســب رتبه های برتر دست یافتند وجود دارد.وی با تاکید بر لزوم ایجاد هویت و تعلق در کشور 
عنوان کرد: دشمنان در تالش برای از بین بردن هویت مردم ایران هستند تا افتخار ایرانی بودن را از ما بگیرد 
و روحیه وابستگی را در کشورمان تقویت کند. بنابراین باید با درک هویت ملی، تقویت روحیه خود باوری و 
تحقق شعار ما می توانیم، موجب رشد و تعالی کشورمان شویم.عین اللهی با بیان اینکه در وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکی بیش از ۲۰ هزار عضو هیات علمی است که این آمار نشان دهنده وضعیت بسیار 
مناسبی است گفت: در بیشتر دانشگاه های مادر، امکانات زیر ساختی مناسبی در حوزه های آموزش و تحقیق 

وجود دارد و شرایط برای استفاده از این امکانات برای دانشجویان فراهم است.

در نشست علی باقری و انریکه مورا معاون بورل 
در تهران مقرر شــد رایزنی ها در روزهای آینده 
در بروکسل ادامه یابد و معاون وزیر خارجه در 
این نشست گفت که ایران برای مذاکرات جدی 
که نتیجــه آن توافق عملی و نه توافق کاغذی 
باشــد، همواره آماده اســت.به گزارش فارس، 
»انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا کــه برای رایزنی دربــاره روابط 
دوجانبه، موضوعات منطقه ای از جمله تحوالت 
در افغانســتان و یمن و نیز مذاکرات برای لغو 
تحریم های ظالمانه به تهران سفر کرده است، 
روز )پنجشــنبه( با علی باقری معاون سیاسی 

وزارت امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
 

آن  نتیجه  که  مذاکرات جدی  برای  ایران 
توافق عملی و نه توافق کاغذی باشــد، 

همواره آماده است
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در 
این مالقات، با تاکید بــر این که ایران همواره 
ثابت کره کــه یک بازیگر مســئول در عرصه 
بین المللــی اســت، در حالی کــه رفتار طرف 
مقابل نشــان می دهد که با مسئولیت پذیری 
فاصله معنــاداری دارد، تصریح کرد: هر طرف 
که مسئولیت پذیری بیشــتری از خود نشان 
دهد، به میز مذاکره نزدیک تر اســت.باقری با 

اشــاره به این که برای ایران دستیابی به نتایج 
ملموس موضوعیت دارد، تصریــح کرد: ایران 
برای مذاکرات جدی که نتیجه آن توافق عملی 

و نه توافق کاغذی باشد، همواره آماده است. 

 انتقاد از بی عملی اروپا
معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشاره به 
این موضوع که تردید جدی در مورد اراده واقعی 
آمریــکا برای انجام تعهداتش وجود دارد، از بی 
عملــی طرف های اروپایــی در اجرای تعهدات 
خود ذیل برجام انتقاد و بر ضرورت مسؤولیت 
پذیری آنها تاکید کــرد. انریکه مورا نیز ضمن 
تشــریح مســئولیت خود به عنوان هماهنگ 
کننده اتحادیه اروپا، بر آمادگی خود به منظور 
همکاری با کشورمان و سایر طرف ها در جهت 
ادامه مذاکرات برای دســتیابی به نتیجه ای که 
مورد پذیرش همه طرف ها باشد، تاکید کرد.  

در پایان مقرر شــد رایزنی هــای دو طرف در 
خصــوص موضوعات مورد عالقــه طرفین در 

روزهای آینده در بروکسل ادامه یابد.

 گفت وگو درباره اوضاع افغانستان و یمن
به گزارش فارس، در ایــن دیدار همچنین در 
خصوص روابط کشــورمان و اتحادیه اروپایی، 
بر ارتقای روابط فیمابین تاکید شــد و قرار شد 

در گفتگوهای آتی در بروکســل، سرفصل ها و 
زمینه های عملی گســترش روابط مورد بحث 
و تبادل نظــر قرار گیرد.باقــری همچنین در 
حوزه مسائل و موضوعات مهم منطقه از جمله 
تحوالت افغانســتان نیز ضرورت مســئولیت 
پذیــری اتحادیه اروپایی خصوصــا در ارتباط 
با وضعیت انســانی مردم افغانســتان از جمله 
وضعیت بی جاشدگان و آوارگان را مورد تاکید 
قرار داد.معــاون سیاســی وزارت امور خارجه 
در خصوص شــرایط غم انگیز مــردم و زنان و 
کــودکان در یمن نیز با توجه به محاصره چند 
ساله این کشور، خواستار توجه جدی اتحادیه 
اروپا و عمل به وظایف خــود برای پایان دادن 
به این تراژدی انســانی شــد.به گزارش فارس، 
»انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا که در رأس هیأتی به تهران سفر 
کرده، ظهر امروز )پنجشنبه( با حضور در محل 
وزارت امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
با »علــی باقری« معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه دیدار کرد و به گفت وگو نشست.مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی از جمله روابط 
ایران و اتحادیه اروپایی، موضوع افغانستان و نیز 
مذاکرات برای برداشتن تحریم های ظالمانه از 
جمله دســتورکارهای این نشست عنوان شده 

بود. 

معاون سازمان توسعه صادرات ســازمان توسعه تجارت می گوید ایران ضمن 
استقبال از لغو یا کاهش تحریم ها، برنامه های صادراتی خود را بر اساس وضع 
موجود و شرایط فعلی تدوین می کند.فرهاد نوری در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کــرد: در این تردیدی وجود ندارد که تحریم هــای آمریکا یک ناعدالتی بین 
المللی اســت که بر اقتصاد و مردم ایران تحمیل شــده و ما قطعا از به وجود 
آمدن شرایطی که در آن تحریم ها لغو شوند یا کاهش یابند استقبال می کنیم 
و مقامات بلندپایه ایران نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده اند.وی با بیان اینکه 
برنامه های اقتصادی کشور را باید بر اساس واقعیت ها دنبال کرد، توضیح داد: 
حتی در صورتی که مذاکرات از سر گرفته شده و در کوتاه مدت به یک نتیجه 
و جمع بندی نهایی برســد، باز هم زمــان خواهد برد تا در عرصه عمل نتایج 
کاهش فشــارها خود را نشــان دهد. یعنی حتی اگر طرف مقابل تعهد بدهد 
که به کاهش تحریم ها اقدام می کند، اینکه در شــش ماهه دوم امسال نتایج 
این موضوع ســریعا خود را در صادرات کشــور نشان دهد قدری دور از انتظار 
است.معاون سازمان توسعه تجارت با تاکید بر این که این سازمان برنامه سال 
جاری خود برای افزایش صادرات را بر اساس تداوم وضع موجود طراحی کرده، 
گفت: ما ســال گذشته با مشکل شــیوع کرونا مواجه بودیم و این ویروس در 
کنار ایران، تجارت بسیاری از دیگر کشورها را نیز کاهش داد. محدودیت های 
تردد در مرزها و هیات های تجاری سال گذشته میزان صادرات  ایران را پایین 
آورد که خوشبختانه با بهبود نسبی شرایط، بخشی از این آمار در حال جبران 

شدن است و ما به آمارهای قبل برمی گردیم.نوری ادامه داد: در کنار بازگشت 
به آمارهای پیش از کرونا، ســازمان توســعه تجارت برنامه ریزی کرده که در 
شش ماهه دوم امسال، میزان صادرات ایران پنج میلیارد دالر دیگر نیز افزایش 
پیدا کند و این عدد خود را در آمار نهایی نشان دهد. برای این موضوع برنامه 
ریزی دقیق بر اســاس کشور به کشــور، پروژه به پروژه و کاال به کاال صورت 
گرفته و امیدواریم که اجرای این هدف گذاری در ســال جاری ممکن شــود.

وی درباره افق طوالنی مدت صادرات ایران نیز بیان کرد: براورد ما این اســت 
که در صورت اســتفاده از امکانات و ظرفیت ها، فعال کردن بازار کشــورهای 
همســایه و منطقه و انجام حمایت های الزم تا افق ۱۴۰۴، امکان رسیدن آمار 
صادرات غیرنفتی ســاالنه ایران به عدد ۷۰ میلیارد دالر وجود دارد و سازمان 
توسعه تجارت در این مسیر حرکت می کند.به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا در 
سال ۱۳99، میزان صادرات ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان 
کاهش یافت. با کاهش نسبی محدودیت ها، امسال میزان صادرات ایران روند 
صعودی خود را حفظ کرده و پیش بینی می شــود امکان بازگشت به آمارهای 
صادراتی دوران پیش از کرونا ممکن باشد.ســازمان توسعه تجارت اعالم کرده 
که برای افزایش صادرات غیرنفتی برنامه ویژه ای برای استفاده از ظرفیت بازار 
کشورهای همسایه را دنبال می کند.در حال حاضر امارات متحده عربی اصلی 
ترین صادرکننده کاال به ایران و عراق دومین واردکننده عمده کاال از ایران در 

میان کشورهای همسایه و منطقه هستند.

معاون سازمان توسعه تجارت پاسخ داد:

سرنوشت صادرات ایران در صورت ماندن تحریم ها چیست؟

رییس جمهو؛

واردات بی رویه استقالل کشور را دچار اختالل می کند
رییس سازمان برنامه و بودجه؛

سیاسی شدن بودجه خط قرمز ماست

در جلسه مجازی با مدیر منطقه ای خاورمیانه صندوق بین المللی پول؛

رییس کل بانک مرکزی خواستار تسریع در 
پرداخت وام صندوق بین  المللی پول شد

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:خط قرمز ما در سازمان برنامه و بودجه کشور، سیاسی نشدن موضوع 
ردیف های بودجه ای اســت و می بایست پروژه هایی که به نفع مردم باشد را رقم بزنیم.به گزارش مهر، مسعود 
میرکاظمی بعد از ظهر پنجشــنبه در دیدار با رییس و معاونین مدیریت و برنامه ریزی فارس با بیان اینکه ادامه 
مسیر اشتباه بودجه ریزی در سالیان گذشته، منطقی و عادالنه نیست اظهار داشت: با اقدامات مطالعاتی و انجام 

کارهای اساسی، بنا داریم تغییر ریل بودجه ریزی....

با رای اعضای شورای عالی بورس؛

مجید عشقی رییس سازمان بورس شد
علی باقری در دیدار با انریکه مورا در تهران مطرح کرد :

ایران برای مذاکرات جدی که نتیجه آن توافق عملی و نه 
توافق کاغذی باشد، همواره آماده است

3

6

6

3

3

2

وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن در قانون 
جهش تولید
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سرلشکر سالمی خبر داد؛گزیده خبر

موشک های »کروز دریایی« سپاه با برد ۲۰۰۰ کیلومتر در راه است
فرمانده کل ســپاه پاســداران گفــت: در آینــده نزدیک 
موشــک های کروز با برد ۲۰۰۰ کیلومتری که قادر هستند 
شــناورهای متحرک را هدف قرار بدهند، در نیروی دریایی 
سپاه توسعه پیدا می کنند.به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر 
حســین ســامی فرمانده کل سپاه در حاشــیه بازدید از 
یگان های نیروی دریایی سپاه مستقر در جزایر خلیج فارس 
و تنگه راهبردی هرمز، گفت: نیروی دریایی ســپاه در این 
سال های اخیر در عرصه های شناوری، پیشرفت های بسیار 
چشــمگیری را تجربه کرده است و در شــناورهای تندرو 
افزایش ســرعت این شناورها به چیزی نزدیک به ۱۰۰ نات 
رسیده است که این جزو پدیده های جالب عرصه سرعت و 
شــتاب در دریانوردی است.وی افزود: در عرصه پهپادها نیز 
نیروی دریایی ســپاه رشد قابل ماحظه ای را داشته است و 
صدها فروند پهپاد شناسایی، مراقبتی، رزمی و انتحاری، به 

نیروی دریایی سپاه به صورت های مختلف اضافه شده است 
که االن دوستان ما در عرصه پهپادها تا بُرد ۱۲۰۰ کیلومتر 

را در اختیار دارند و در حال افزایش این برد هستند.
فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: در عرصه موشک های کروز 
دریایی نیز از موشــک هایی با بــرد ۳۵ و ۹۰ کیلومتری به 
موشک های ۳۰۰ کیلومتری و موشک های ۷۰۰ کیلومتری 
رسیده ایم و در آینده نزدیک موشک های ۲۰۰۰ کیلومتری 
کروز که قادر هستند شناورهای متحرک را هدف قرار بدهند 
در نیروی دریایی سپاه توسعه پیدا می کنند.سرلشکر سامی 
گفت: در عرصــه جنگال نیز همانطور که در الحاق ســال 
۱۳۹۹ همه ملت ایران شــاهد بودند سامانه های جنگالی، 
سامانه های جمع آوری، جمرها، سیستم های مختلف کننده 
و سامانه های تهاجمی جنگ الکترونیک در عرصه تهاجمی 

و دفاعی بسیار خوبی در نیروی دریایی ایجاد شده است.

دریادار سیاری:
 هیچ کس نمی تواند توان دفاعی ما

 را نادیده بگیرد
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: نیروهای مسلح ما در سطح جهان بالنده 
هســتند، جایگاه دارند و حرف برای گفتن دارند و کسی نمی تواند به راحتی 
توان دفاعی کشور را نادیده بگیرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه 
اطاع رسانی ارتش، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده 
ارتش به مناسبت ۲۴ مهرماه سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
با اشاره به وابستگی و تحت سلطه استعمار بودن رژیم طاغوت، گفت: ارتش 
متشکل از جوانان این کشور است. یعنی فرزندان ما در یک جغرافیایی جمع 
شــدند و سازمانی را به نام ارتش برای دفاع از کشور، شرف، ناموس، خانواده 
و تمامیت ارضی کشورشــان تشــکیل داده اند.وی افزود: وقتی که این بدنه 
متوجه شــود حرکت هیئت حاکمه کشــور علیه منافع کشور و مردم و در 
مسیر تحقق اهداف سلطه گران است قطعاً به سمت مردم می آید چون بصیر 
و آگاه هســتند.معاون هماهنگ کننده ارتش اظهار داشت: اگر اینگونه نبود 
ما هم همچنان در مســیری بودیم که همه کشورهای تحت سلطه هنوز در 
آن حرکت می کنند، اما این نشانه بیداری مردم ایران است که قبل از انقاب 
با وجود همه فشارهایی که بود، این تصمیم تاریخی را گرفتند. فرزندان این 
ملت که بدنه ارتش را تشکیل دادند، متوجه موضوع و هوشمند هستند و در 

جهتی حرکت می کنند که منافع کشورشان حفظ شود.

نقش ارتش در پیروزی انقالب اسالمی بسیار بزرگ و ارزنده است
دریادار سیاری با تاکید بر اینکه نقش ارتش در پیروزی انقاب اسامی نقش 
بســیار بزرگی است، خاطرنشــان کرد: تعدادی از افراد رده باالی ارتش که 
سرســپرده رژیم طاغوت بودند در مســیر منافع این رژیم حرکت می کردند 
اما بدنه ارتش متوجه موضوع شــده بود و به دالیل مختلف از اجرای فرامین 
و دســتوراتی که از آنجا نشــأت می گرفت خودداری می کرد. قطعاً در تاریخ 
نوشته شده که کجاها دستور دادند و بدنه ارتش از اجرای آن خودداری کرده 
است.وی ادامه داد: به مرور زمان در بدنه ارتش، نافرمانی ها شکل می گیرد و 
ارتش به سمت مردم حرکت و خواسته های آنها را دنبال می کند. می گویند 
که حکومت نظامی است اما نظامیان علیه مردم اقدام یا تیراندازی نمی کنند. 
خیلی از جاها که بعضی ها شهید شــدند، کسانی به سمت مردم تیراندازی 
کردند که سرسپرده دستگاه طاغوت بودند و آمده بودند که این اتفاقات را رقم 
بزنند وگرنه بدنه ارتش همان بدنه ای بود که امام )ره( در ســال ۴۲ فرمودند 
»سربازان من در گهواره هستند«.معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: 
بدنه ارتش آگاه اســت و از مرجع تقلید خود تبعیت می کند و مردم و منافع 
کشــور را می شناســد و اهمیت موضوع را می داند. ارتش قطعاً در پیروزی 
انقاب نقش موثری داشته و تمام حرکاتی که انجام شده در پیروزی انقاب 
موثر بوده اســت به ویژه زمانی که امام فرمودند ســربازها پادگان ها را ترک 
کنند؛ البته سرباز به معنای عام و نه به معنای سربازان وظیفه، منظور امام، 
سربازانی از باالترین تا پایین ترین رده بود.دریادار سیاری اظهار داشت: وقتی 
امام چنین فتوایی دادند تمام کســانی که اسم شان سرباز است با تبعیت از 
مرجع تقلید خود پادگان ها را ترک کردند و اینها اثر بسیار بزرگی در پیروزی 
انقاب داشت. شاید اگر تمام بدنه ارتش سرسپرده بود، پیروزی انقاب خیلی 
با تاخیر انجام می شد اما چون ارتش در اختیار انقاب بود و تفکر انقابی در 
آن وجود داشــت و حضور افرادی مثل شهیدان صیاد شیرازی، فاحی و… 
باعث پیروزی انقاب شــد. بنابراین نقش ارتش در پیروزی انقاب اسامی 
نقش بســیار بزرگ و ارزنده ای است.وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل هم 
بعد از پیــروزی انقاب در کم ترین زمان ممکن حضرت امام )ره( دســتور 
بزرگداشــت روز ارتش را دادند. ۲۸ فروردین ۱۳۵۸ امام این دستور را دادند 
یعنی ۲ ماه بعد از پیروزی انقاب اســامی و آن چند موردی که امام درباره 
ارتش فرمودند؛ ارتش متعلق به ملت اســت، متعلق به نظام اســت، مردم از 
ارتش پشــتیبانی کنند، ارتش با همه تجهیزات در خیابان ها رژه برود، مردم 
احترام ارتش را داشته باشند و این خیلی حرکت بزرگی بود.معاون هماهنگ 
کننده ارتش گفت: این نشــان از نگاه عمیق حضرت امام است وگرنه در آن 
مقطع زمانــی تمام تاش ضدانقاب این بود که به نوعی ارتش را ضعیف یا 
منحل کند. آنها ارتش بی طبقه توحیدی را مطرح می کردند، ارتش طاغوتی 
اســت، ارتش باید از بین برود، ارتش به درد نمی خورد و ضدانقاب است و 
بســیاری از این جمات. علتش این بود که می خواستند تنها بازوی دفاعی 
انقاب که کامًا در اختیار امام قرار گرفته بود را از ایشان بگیرند و اگر انقاب 
بازوی دفاعی خود را از دست می داد آسیب می دید چون در آن مقطع زمانی 
فقط کمیته ها شکل گرفته بود و هنوز سپاه و بسیج شکل نگرفته بود و تازه 

شروع به کار کرده بودند.
دریادار سیاری افزود: خداراشکر با آن نگاه تیزبین، بصیر و عمیق حضرت امام، 
ارتش حفظ شد و شکل گرفت و بعد از آن هم سپاه، بسیج و دیگر سازمان ها 
شــکل گرفتند و در زمانی که نا آرامی ها اتفاق افتــاده بود، با توان خوبی از 
انقاب دفاع کرد. آنچه که باعث شــد که این اقتــدار بماند همان نگاه امام 
بود، نگاهی که خیلی ها را تحت تاثیر قرار می داد و اجازه نمی داد که دیگران 
دخالت کنند وگرنه اگر فرمان امام طوری بود که می شــد به آن خدشه وارد 

کرد، قطعاً این کار را می کردند.

شهادت، والیت مداری و ایثار مولفه های پیروزی بر دشمن
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود تنها با مولفه های فیزیکی با دشمن در دفاع 
مقدس بجنگیم، هیچ وقت قابل مقایسه با آنها نبودیم. یعنی ما به اندازه آنها 
نه نیروی انسانی، نه تانک، نه هواپیما، نه ناو و هیچ تجهیزات دیگری نداشتیم. 
در حالی که همه دنیا از شــرق و غرب به دشمن ما کمک می کردند، ما تنها 
وارد میدان جنگ شدیم و در همه عملیات های تاثیرگذار و بزرگ مثل بیت 
المقدس و فتح المبین پیروز شدیم.معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: 
ما ابزار جنگ را اینگونه می شناسیم. یکی مولفه های فیزیکی است مثل عده 
و ُعده نیروی انســانی و تجهیزات که قابل شمارش است. دیگری مولفه های 
غیرفیزیکی است مثل آموزش، انضباط و روحیه که در هر ارتشی اگر وجود 
داشته باشد می تواند به کمک مولفه فیزیکی به موفقیت برسد ولی ما یکسری 
مولفه ها برای خودمان تعریف می کنیم به عنوان مولفه های برترساز که ما را 
نسبت به دشمن برتر می کرد.دریادار سیاری تاکید کرد: آن مولفه، شهادت، 

والیت مداری، ایثار، از خود گذشتگی و تکیه بر روی ایمان بود.

ارتش در مقابل هر تهدیدی می ایستد
معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان گفت: انســانی که با بصیرت، آشنا و 
آگاه باشــد قطعاً ماموریت خود را به خوبی انجام می دهد و خداراشکر امروز 
همه نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسامی ایران در این مسیر قرار 
گرفته اند که در مقابل هر تهدیدی می ایســتند. نیروهای مسلح ما در سطح 
جهان بالنده هستند، جایگاه دارند و حرف برای گفتن دارند و کسی نمی تواند 

به راحتی توان دفاعی کشور را نادیده بگیرد.

امیرآبادی فراهانی در دیدار با رئیس مجلس پاکستان:
آماده برگزاری نشست مشترک چین، ایران و پاکستان هستیم

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در مجلس شورای اسامی از آمادگی مجلس ایران برای میزبانی در اولین جلسه گروه های دوستی ایران، پاکستان و چین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی فراهانی که در راس هیئتی از اعضا گروه دوســتی پارلمانی ایران و پاکســتان در اسام آباد به سر می برد با »اسد قیصر« رئیس مجلس 
ملی پاکستان دیدار و گفتگو کرد.رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در این دیدار با تبریک ایام فرخنده ربیع االول و هفته وحدت به مردم و دولت پاکستان، گفت: امید 
است در سایه همدلی و پیروی از منویات پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی )ص( بتوانیم شاهد انسجام و وفاق کشورهای اسامی در کنار یکدیگر باشیم.وی همچنین با 
اباغ سام گرم رئیس مجلس شورای اسامی به همتای پاکستانی خود، افزود: گروه های دوستی پارلمانی دو کشور از جایگاه ویژه ای برخوردارند و از جمله گروه های فعالی است که 
بیشترین نمایندگان در هر دو مجالس عضو آن هستند.امیرآبادی فراهانی با تاکید بر لزوم هم افزایی میان مجالس ایران و پاکستان، پیشنهاد نشست مشترک گروه های دوستی دو 
کشور همراه با چین را مطرح و از آمادگی مجلس ایران برای میزبانی در اولین جلسه گروه های دوستی ایران، پاکستان و چین خبر داد.وی در این راستا تاکید کرد: تحکیم روابط 
دیپلماسی پارلمانی میان ایران، چین و پاکستان زمینه ساز سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سه کشور و مشارکت جمعی برای رفاه مردم منطقه خواهد بود.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی بر لزوم همراهی مجلس پاکستان برای اجرای توافقات میان دو همسایه به ویژه در حوزه های مرزی، حقوقی و امور زندانیان تاکید و خواستار حمایت رئیس 
مجلس پاکستان برای رفع موانع احتمالی با هدف توسعه همکاری های دوجانبه شد.امیرآبادی فراهانی با اشاره به تحوالت افغانستان و رایزنی هایی که هیئت گروه دوستی پارلمانی 
جمهوری اسامی ایران و پاکستان در طول این سفر با مقامات سیاسی و پارلمانی در اسام آباد داشت، گفت: دیدگاه جمهوری اسامی ایران تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت 
تمامی گروه ها و قومیت ها در افغانستان است.وی افزود: به رغم اینکه ایران و پاکستان از چند دهه میزبان پناهجویان افغان بوده اند اما از دولت جدید این کشور می خواهیم که با 
ایجاد دولت فراگیر از سرازیر شدن موج جدید آوارگان به سمت مرزهای ایران و پاکستان گرفته شود.رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسامی ایران و پاکستان همچنین 
تصریح کرد: ضرورت دارد تا دولت کنونی افغانستان, ضمن مبارزه با قاچاق موادمخدر اجازه ندهد تا عناصر تروریستی از مرزهای افغانستان علیه همسایگان فعالیتی داشته باشند.

در ادامه این دیدار »اســد قیصر« رئیس مجلس ملی پاکســتان نیز ایران را کشور دوست و برادر دینی و دیرینه خواند و گفت: تبادل هیئت های دولتی و پارلمانی میان دو کشور 
نشان از روابط حسنه و رو به رشد بین اسام آباد و تهران است.وی با ابراز خرسندی از پیشنهاد تشکیل جلسه مشترک گروه های دوستی ایران, چین و پاکستان خاطر نشان کرد: 

پاکستان از هر طرح و پیشنهاد که به بهبود شرایط منطقه و رفاه مردم منجر گردد حمایت می کند و تشکیل کارگروه سه جانبه بین چین ایران و پاکستان حائزاهمیت است.
رئیس مجلس ملی پاکستان در همین راستا به مسووالن دبیرخانه مجلس ملی پاکستان دستور داد تا گام های عملی برای هماهنگی درخصوص دیپلماسی سه جانبه پارلمانی و 

پیشبرد ابتکار ایران برای شکل گیری این مشارکت میان سه کشور مهم برداشته شود.

امیرعبداللهیان: 
هدف گفتگوهای جاری با اتحادیه 
اروپا یافتن راه حل های عملی برای 

رفع بن بست در مذاکرات وین 
است

وزیر امور خارجه کشــورمان در گفتگو با همتای روســی خود 
با اشــاره به اینکه رویکرد تعهدگریز واشــنگتن در رفع کامل 
تحریم ها عامل اصلی بن بســت کنونی در مذاکرات وین است، 
اعــام کرد هدف گفتگوهای جاری ایرانـ  اتحادیه اروپا یافتن 
راهکاری برای رفع این بن بست است.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تســنیم، در پی ازســرگیری گفتگوهای جمهوری 
اسامی ایران و اتحادیه اروپا که امروز میان معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه و انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا در تهران انجام شد، وزرای امور خارجه جمهوری 
اسامی ایران و فدراسیون روسیه پنج شنبه شب در یک گفتگوی 
تلفنی به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی تأکید کرد: 
گفتگوهای امروز با مورا مثبت بوده است و دو طرف ضمن ابراز 
رضایت، بــرای تداوم آن ابراز آمادگی کرده اند.وزیر امور خارجه 
کشورمان اظهار داشت: گفتگوهای جاری با انریکه مورا متمرکز 
بر  یافتن راه حل های عملی برای رفع مشکات و بن بست کنونی 
در وین اســت که به دلیل مواضع و رویکرد تعهدگریز واشنگتن 
در رفع کامل و مؤثر تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی این کشور 
به وجود آمده است.امیرعبداللهیان تأکید کرد: دو طرف در پایان 
گفتگوهای امروز توافق کردند رایزنی ها طی دو هفته آینده در 
بروکسل میان معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مورا ادامه پیدا 
کند.سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این تماس 
تلفنی ضمن استقبال از گفتگوهای امروز تأکید کرد که متعاقب 
دیدار مفصل هفته قبل با دکتر امیرعبداللهیان در مســکو، به 
همکاران خود در  وزارت امور خارجه روسیه مأموریت داده است 
در مشورت نزدیک با همتایان خود در جمهوری اسامی ایران 
موضوعات مرتبط با برجــام را پیگیری کنند.وزیر امور خارجه 
روسیه در این مکالمه تلفنی از موضع منطقی جمهوری اسامی 
ایران مبنی بر بازگشــت همه طرف ها به تعهداتشان قدردانی 
نمود.وی در پایان با اشــاره به ماقــات روز جاری خود با وزیر 
امور خارجه جمهوری آذربایجان، ابراز داشت در جریان گفتگوی 
تلفنی خوب و ســازنده وزیر امور خارجه کشــورمان با همتای 
آذربایجانی خود قرار گرفته اســت.الورف تأکید کرد مسکو از 
توافقات انجام گرفته در این گفتگوی تلفنی استقبال می کند و 

آن را اقدامی در مسیر درست می داند.

خطیب زاده:
 ۸۰ درصد واردات واکسن در ۲ 
ماه تصدی دولت آیت اهلل رئیسی 

بوده است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه بیش 
از ۸۰ درصد واردات واکســن کرونا به کشــور از زمان آغاز به 
کار دولت آیت اهلل رئیســی محقق شده اســت،  تأکید کرد که 
این دســتاورد حاصل در اولویت قرار گرفتن واردات واکسن از 
سوی رئیس جمهور و دولت بوده است.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه 
در خصوص تیتر گزینشــی برخی رسانه ها از اظهارات وی در 
زمینه قراداد مشارکت راهبردی ایران و چین و واردات واکسن 
یادآور شــد که تقریبا بیش از ۸۰ درصد واکســن وارد شده به 
کشــور، از چین و دیگر کشورها، طی نزدیک به دو ماه گذشته 
و آغاز به کار دولت آیت اهلل رئیسی محقق شده است.سخنگوی 
وزارت امور خارجه با اشــاره به اینکــه واردات چند ده میلیون 
واکسن کرونا  در پرتو در اولویت اول و فوری قرار گرفتن واردات 
واکسن از ســوی رئیس جمهور رئیسی و دولت سیزدهم بوده 
است، تاکید کرد: رسیدن به ســقف ۷۰ درصد واکسیناسیون 
جامعه طی کمتر از دو ماه، خود بهترین  گواه از همت و جهادی 
است که در دولت ســیزدهم صورت گرفته است.خطیب زاده 
رســیدن رقم واردات واکسن تا هفته اول آبان به بیش از ۱۳۰ 
میلیون دوز را همت بی نظیر در دولت سیزدهم دانست که در 
کنار تولید پرافتخار داخلی، رقم تامین واکسن را بسیار بیش از 
این خواهد کرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید 
کرد: دوبرابر شــدن ســفارش خرید طی هفته های اول روی 
کار آمدن دولت ســیزدهم، پیش بینی و تامین واکســن برای 
سنین زیر ۱۸ سال، شکسته شدن مکرر رکورد واردات هفتگی 
و ماهانه، و برداشته شــدن محدودیت سنی واکسیناسیون، از 
جمله تحوالت مربوط به واکسن در دولت سیزدهم بود که همه 

اقشار مردم با چشم خود شاهد آن بوده اند.

جانشــین فرمانده کل ســپاه نسبت به 
خبرسازی برخی رسانه های غربی درباره 
رزمایش های اخیر در شمال غرب کشور 
واکنش نشان داد و گفت: همه کشورهای 
همسایه به مثابه افراد درون یک خانواده 
هستند.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری 
تســنیم، ســردار علی فدوی جانشــین 
فرمانده کل ســپاه در حاشــیه مراسمی 
که به مناســبت چهلمین روز درگذشت 
سرلشکر ســید حســن فیروزآبادی در 
مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقاب 
اســامی و دفاع مقدس برگزار شــد، در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به ویژگی های 
شخصیتی سرلشــکر فیروزآبادی، گفت: 
سرلشکر فیروزآبادی در طول مدت زمان 
بســیاری که به حکم رهبــری عهده دار 
ریاست ســتاد کل نیروهای مسلح بود، 
مدیریت خوبی داشــت.وی شــجاعت را 
مهمترین ویژگی سرلشــکر فیروزآبادی 
دانســت و افــزود: یکــی از ویژگی های 

فیروزآبادی که باید از آن یاد شــود و من 
شاهد آن بودم، شجاعت وی در جاهایی 
نظیر دفاع از اســاس و مبنــای انقاب، 
والیت و ســپاه بود که افــراد خیلی کم 
شــجاعت به خرج می دهند؛ در ماجرایی 
که تعــدادی از عزیزان خود ســپاه هم 
حضور داشتند و شیطنتی راجع به سپاه 
در حال شــکل گیری بــود، فیروزآبادی 
شجاعتی از خود نشان داد که منحصر به 
فرد بود.جانشین فرمانده کل سپاه اضافه 
کرد: چون در آنجا به عنوان رئیس ستاد 
کل و همچنین فردی انقابی و فردی که 
برای سال های طوالنی از نزدیکان رهبری 

بود، شجاعت ســیدی خود را نشان داد 
و این بســیار ویژه بود، چراکه خیلی کم 
اتفاق می افتد کــه فردی چنین کاری را 
انجام دهد.سردار فدوی با بیان اینکه همه 
آن ماجرا را نمی شود تشریح کرد، افزود: 
آنچه کــه باید از سرلشــکر فیروزآبادی 
یاد شــود، شــجاعت او در بزنگاه ها برای 
اجرای تکالیف و وظایفی است که درباره 
اساس و مبناهای انقاب اسامی داشت.

وی در ادامه در پاســخ به پرسشی درباره 
تلقــی برخی رســانه های غربــی درباره 
رزمایش های اخیر نیروهای مسلح مبنی 
بــر اینکه این رزمایش هــا در واکنش به 

اقدامات اخیر کشــور آذربایجان است، با 
تاکید بر شیطنت آمیز بودن این ادعاهای 
رسانه ای، تصریح کرد: همانطور که دریدن 
گوســفندان توسط گرگ جزو طبیعت و 
ذات این حیوان اســت و نمی توان از آن 
انتظــار دیگری داشــت، از خبیثان عالم 
که ضد انقاب اسامی و نظام جمهوری 
اسامی هستند نیز نباید انتظاری داشت. 
مهم این اســت که دوســتان در داخل 
نباید در معرض شــیطنت ها قرار بگیرند.

جانشــین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: 
همه کشورهای همسایه و همه کشورهای 
مسلمان به مثابه افراد درون یک خانواده 
هستیم؛ در داخل خانواده بچه شیطان و 
بچه فریب خورده هم وجود دارد اما یک 
خانواده هستند و نقش برادر بزرگ و پدر 
خانواده مشــخص است و احتماالً بعضی 
اوقات توجهش به بچه شــیطون خانواده 
بیشتر از بچه خوب خانواده است؛ ما باید 

اینگونه نگاه کنیم.

سردار فدوی:

کشورهای همسایه یک خانواده 
هستند
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گزیده خبر رییس جمهو؛

واردات بی رویه استقالل کشور را دچار اختالل می کند
رییــس جمهور با بیان اینکه دولت ســیزدهم هیچ نیازی برای 
تشریح وضعیتی که کشور را در آن تحویل گرفت، نمی بیند، گفت: 
بنای ما در دولت بر این است که به جای توضیح وضع کشور، در 
عمل برای حل مشــکالت تالش کنیم و به مردم امید ببخشیم.

به گزارش اقتصادآنالین،  سید ابراهیم رییسی شامگاه پنج شنبه 
در نشست شورای اداری اســتان فارس با اشاره به گزارش های 
ارائه شده از سوی شماری از وزرا و معاون اجرایی رییس جمهور 
درباره طرح هــای مصوب و اقدامات در نظر گرفته شــده برای 
اســتان، گفت: تبیین این طرح ها و اقدامات برای آن اســت که 
یک حس مشترک بین مســئوالن استانی و مسئوالن کشوری 
برای اجرای این طرح ها و حل مشــکالت اســتان فارس ایجاد 
شــود.رییس جمهور گفت: دولت سیزدهم در اجرای برنامه های 
خود برای پیشرفت و آبادانی کشور ظرفیت کامل دولت و حتی 
نهادهای حاکمیتــی را در نظر گرفته و اگــر بخواهیم جامع تر 
بگوییم، ارائه گزارش مصوبات ســفر اســتانی در جلسه شورای 
اداری برای ایجاد یک حس مشترک در همه مجموعه نظام است.

آیت اهلل رییسی با بیان اینکه دولت سیزدهم روی مشارکت مردم 
در اجرای برنامه های خود حســاب ویژه ای باز کرده است، گفت: 
از همه مسئوالن دستگاه های اجرایی می خواهم درباره برنامه ها 
و اقدامــات خود با مردم صحبت و آنــان را با برنامه ها و اهداف 
دولت همراه کنند.رییس جمهور در ادامه با با بیان اینکه اولویت 
دولت در اجرای طرح های عمرانی در استان ها تکمیل طرح های 
نیمه تمام اســت، گفت: واردات بی رویه استقالل کشور را دچار 

اختالل می کنند، نجات اقتصاد کشور در گرو رونق تولید است و 
اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی در همه ابعاد آن اجرا شود، باید 
تولید رونق بگیرد و ظرفیت های معطل مانده، فعال شود.آیت اهلل 
رییســی گفت: استان فارس نشــان داده در بخش تولید، حرف 
جدی برای گفتن دارد و از روســای بانک ها می خواهم  اعطای 
تســهیالت بانکی را به سمت تولید هدایت کنند.آقای رییسی با 

اشاره به اظهار نگرانی از افزایش نقدینگی در کشور، گفت: نگرانی 
آنجاست که افزایش نقدینگی به سمت واسطه گری و داللی برود، 
اما اگر نقدینگی به ســمت تولید هدایت شود، افزایش آن هیچ 
نگرانی ای ایجاد نخواهد کرد.رییس جمهور در ادامه ســخنانش 
با تأکید بر اینکه استان فارس در زمینه های گردشگری زیارت، 
سالمت و سیاحت جاذبه های فراوانی دارد که ضرورت دارد بیش 

از پیش فعال شــود، گفت: زیرســاخت ها و ظرفیت های استان 
فارس در عرصه گردشــگری بسیار ممتاز است و اگر فعال شود، 
می تواند تأثیر زیادی در رونق اقتصادی و آبادانی اســتان داشته 
باشند.آیت اهلل رییسی همچنین با اشــاره به قابلیت های استان 
فارس در عرصه  کشــت گیاهان دارویی، محصوالت کشاورزی و 
محصوالت پتروشیمی به ویژه در عرصه محصوالت پایین دستی، 
گفت: ایرانیان داخل و خارج کشور بدانند که استان فارس یکی 
از بهترین نقاط برای ســرمایه گذاری امن و تضمین شده است.

رییس جمهور گفت: از استاندار فارس می خواهم از فکر و اندیشه 
همه فرهیختگان و صاحبنظران استان برای طراحی راهکارهای 
برون رفــت از وضع کنونی بهره بگیرد و اســتان فارس می تواند 
در این زمینه الگو باشــد.آقای رییسی در ادامه با بیان اینکه در 
دولت ســیزدهم ترجیح دادیم به جای پرداختن به اینکه کشور 
را در چه وضعی تحویل گرفتیم، در عمل به حل مشکالت اقدام 
کنیم، گفت: هیچ نیازی برای تشــریح وضع کنونی کشور وجود 
ندارد و هرکس، نگاهی به سفره خودش بیندازد به خوبی درک 
می کند که با چه وضعی مواجه هستیم.آیت اهلل رییسی در پایان با 
اشاره به دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقالب برای ارائه گزارش 
عملکرد و دریافت رهنمود، گفت: در این دیدار خدمت ایشــان 
عرض کردم که هر چه از دوره مســئولیت بنده به عنوان رییس 
جمهور می گذرد، نگاهم نســبت به آینده امیدوار تر می شــود و 
آینده را بیش از پیش روشــن می بینم و ایشان نیز در پایان این 

دیدار به بنده گفتند که به این نگاه، بنده عمیقاً باور دارم.

چینی سازی مسکن در ایران از تایید تا تکذیب
ماجرای حضور چینی ها برای ساخت مسکن در ایران پس از آنکه به نقل از اقبال 
شــاکری، نماینده مجلس مطرح شــد واکنش دیگر نمایندگان را ایجاد کرد که 
معتقدند با حضور ۵۰۰ هزار مهندس ایرانی، نیازی به حضور خارجی ها نیســت 
و حاال حسابی خبرساز شده است.به گزارش ایسنا،  )۱۹مهرماه ۱۴۰۰( به نقل از 
اقبال شــاکریـ  عضو کمیسیون عمران مجلسـ  عنوان شد که با چینی ها برای 
ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید مذاکره شده است. روز بعد هم 
عنوان شد که شاکری اعالم کرده وزارت راه و شهرسازی همانطور که با انبوه سازان 
داخلی در حال مذاکره است، یک طرف مذاکره هم چینی ها هستند.به فاصله یک 
روز پــس از این صحبت )۲۱ مهرمــاه ۱۴۰۰( محمدرضا رضایی کوچیـ  رییس 
کمیسیون عمران مجلسـ  مخالفت کمیسیون متبوع خود را با ساخت مسکن در 
داخل کشور توسط چینی ها اعالم کرد و گفت: وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس 
ساختمان در کشور وجود دارد هیچ دلیلی برای حضور شرکتهای خارجی در طرح 
تولید مسکن نیست.به گفته رضایی کوچی، این موضوع در کمیسیون مطرح شد و 
نظر اعضای کمیسیون این بود که روی شرکت های داخلی در کشور سرمایه گذاری 
کنیم؛ کما اینکه از نظر صنعتی سازی این شرکت ها مشکلی نداریم و می توانیم به 
رویه ساخت این واحدهای ساختمانی نیز سرعت ببخشیم.همان روز اقبال شاکری 
مجددا در گفت وگو با یکی از رســانه ها به نوعی صحبت قبلی منتسب به خود را 
تکذیب کرد و گفت: »انشاءاهلل با توان داخلی موفق می شویم هر سال یک میلیون 
مسکن بسازیم. صحبتی هم که شده صرفا خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی 
برای کارهای خودش با چینی ها مذاکره کرده است. در همین حد.«در این خصوص 
ایرج رهبرـ  نایب رییس انجمن انبوه ســازانـ  گفته اســت: در ایران قراردادهای 
کالنی که با شــرکت های خارجی امضا می شــود، شفافیت الزم را ندارد و نه تنها 
احتمال بروز فساد را تشدید می کند که اصوال مشکل عدم تحویل به موقع مسکن، 
مساله نقدینگی است، نه اینکه چینی ها توان فنی و مهندسی باالتری دارند.به گفته 
ایرج رهبر، وقتی دست دولت خالی است و توان تسویه بدهی خود را با پیمانکاران 
ندارد، چه پیمانکار ایرانی باشد و چه چینی، هر دو کار را رها می کنند.پنج سال قبل 
هم در جریان برگزاری یک نمایشــگاه ۵۷ شرکت خارجی در ایران حضور یافتند 
که ۴۰ شرکت از چین بودند. غرفه داران چینی تمایل خود را برای حضور در بازار 
پســابرجامی مسکن ایران اعالم کردند اما به دالیلی همچون رکود ساخت و ساز 
در ایران و مساله تحریمها این مساله محقق نشد. ماجرای تایید و تکذیب حضور 
سازندگان چینی برای ساخت مسکن در ایران، واکنشهای منفی دیگری را هم  در 
پی داشت. منتقدان به بدعهدی چینی ها در ساخت آزادراه تهرانـ  شمال و شائبه 

استفاده آنها از برق ارزان قیمت ایران برای استخراج بیت کوین اشاره می کنند.

وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن در قانون 
جهش تولید

وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد پرداخت وام ۴۰۰میلیون تومانی ارزان قیمت در 
قانون جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: به دنبال تغییراتی در فرم »ج« هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی با ابراز این که »تعهد 
کرده ایم ســاالنه یک میلیون مسکن بسازیم«، اظهار کرد: خیلی ها فکر می کنند 
که این کار شــدنی نیست، اما حتماً شدنی است. اکنون سالی 3۰۰ تا 3۵۰ هزار 
واحد مسکونی در کشور ساخته می شود، این بخشی از نیاز کشور است. بخشی از 
این نیاز در روستاهای کشور است و بنیاد مسکن برای رفع آن تعهد دارد. بخش 
باقی مانده را ما باید بسازیم.وی خبری خوش به مردم داد و گفت: در قانون جهش 
تولید مسکن برای دهک های یک تا ۵ زمین مجانی است و قطعاً این مسئله اجرا 
می شــود. قانون جهش تولید مسکن قانون بسیار خوبی است، اما الحاقیه ای نیاز 
است که یا به عنوان متمم قانون یا قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه خواهد شد. 
این قانون امکان مســکن دار شدن مردم را فراهم کرده است.قاسمی افزود: نباید 
برای ساخت مسکن در استان سقف تعیین کنیم. عددی که تعیین می شود، نیاز 
مردم اســت. هرچقدر مردم نیاز داشته باشند باید مسکن بسازیم. اگر بخواهیم 
به برنامه زمان بندی برسیم، باید احداث ۲میلیون واحد مسکونی را شروع کنیم 
چون ساخت مســکن یک سال و نیم تا ۲ سال طول می کشد. حدود 6۰۰ هزار 
واحد مسکونی را مردم می سازند و حدود ۱.۴میلیون واحد مسکونی باید از سوی 
ما ســاخته شود.وی با یادآوری اینکه »در قانون به ما اجازه داده شده است که از 
زمین های متعلق به راه و شهرسازی در درون و برون شهرها استفاده کنیم«، گفت: 
زمین هایی که در مجاورت شــهرها هستند  الحاق شده در نظر گرفته می شود و 
ثبت نام برای احداث واحد مسکونی در این زمین ها شروع خواهد شد. زمین های 
متعلق به دســتگاه های دولتی و عمومی نیز باید شناســایی شــوند. دستگاه ها 
موظفنــد این زمین ها را در اختیار بگذارنــد و اگر این کار را نکنند ظرف دو ماه 
اداره ثبت مالکیت این زمین ها را به وزارت راه و شهرســازی منتقل می کند.وزیر 
راه و شهرســازی با بیان اینکه در بعضی شهرها ۵۰ درصد از قیمت مسکن برای 
زمین اســت و زمین در این طرح مجانی در اختیار مردم قرار می گیرد که جاذبه  
بسیار بزرگی اســت، اضافه کرد: تسهیالت در نظر گرفته شده در سال 36۰هزار 
میلیارد تومان اســت و این عدد متناســب با تورم در سال های آتی افزایش پیدا 
می کند.قاسمی با اعالم اینکه »هفته آینده در شورای عالی پول و اعتبار سقف وام 
تصویب خواهد شد«، تصریح کرد: پیشنهاد وزارت راه در شهرها تا ۴۰۰ میلیون 
تومان و در روستاها تا ۲۵۰ میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت است، این مسئله 
کاماًل محاسبه شده است و از هفته آینده به بانک ها ابالغ خواهد شد. برای اقشار 
ضعیف هم ســود کاهش یافته است و هر سال بازپرداخت افزایش خواهد یافت. 
دولت به این اقشار از طریق صندوقی که پیش بینی می شود، کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم بنا بر قانون جهش تولید مسکن خدمات مجانی 
به مردم ارائه دهیم. از محل منابع خودمان زیرســاخت ها را ایجاد خواهیم کرد و 
بــرای اخذ پروانه و مالیات تخفیف خواهیم داد. اکنون ۴۰ میلیون تومان مالیات 
یک واحد مسکونی است که در این قانون این مالیات یک میلیون تومان پیش بینی 
شده است. هزینه پروانه ساخت را نیز دولت تقبل می کند، این بهترین شرایط برای 
توســعه احداث مسکن در کشور است. بخش مسکن پیشران اقتصاد نیز است. با 
شروع احداث این واحدها همه کارخانه ها فعال می شوند و اشتغال ایجاد می شود. 
از ســوی دیگر، بخش قابل توجهی از هزینه سبد خانوار متعلق به مسکن است، 
بنابراین این طرح می تواند معیشــت مردم را نجات دهد. مسکن اولویت دارترین 
اقدام دولت اســت و در حال ایجاد ساختار هستیم که به صورت آن الین احداث 
مسکن را پایش کنیم.قاســمی با تأکید به ضرورت پرهیز از بلندمرتبه سازی در 
شهرهای کوچک گفت: در شهرهای کوچک به دنبال ایجاد ارتفاع نیستیم و زمین 
باید به صورت ویالیی به مردم واگذار شــود. در شهرهایی که زمین کم نیست و 
کوچک است نباید اصاًل به سمت ارتفاع سازی برویم تا مردم راحت زندگی کنند.

وی اضافه کرد: نشانی ســامانه جدید ثبت نام مسکن هفته آینده پس از تعیین 
عدد تســهیالت اعالم می شود که مردم بتوانند به صورت مشخص در آن ثبت نام 
کنند. نیاز به تغییراتی در فرم ج است که به دنبال آن هستیم. اگر کسی پیش تر 
خانه داشته اســت و اکنون ندارد و اگر کسی ازدواج نکرده است اما قصد ازدواج 
دارد نیز باید بتواند از تسهیالت بهره مند شود چراکه هدف ما این است که مردم 
صاحب خانه شوند، بنابراین باید حداقل ۱۰۰هزار واحد مسکونی در استان فارس 

احداث شود.

در ســال گذشــته بیش از ۱6۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
پنهان پرداخت شده که ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت است.

به گزارش ایســنا، با وجود گذشت ۱۰ ســال از اجرای قانون 
هدفمنــدی یارانه ها بــا اهدافی که اصالح نظــام یارانه  ای از 
اهــم آن بود، به دالیلی از جمله عــدم اجرای صحیح قانون، 
گزارش های رسمی دولت و دستگاه های نظارتی نشان از رشد 

عجیب یارانه های پنهان دارد.

46 درصد نقدینگی یارانه پنهان پرداخت شد

این در حالی است که گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ 
بودجه ۱3۹۹ از آمار تازه ای رونمایی کرده که در مقایســه با 
وضعیت منابع در سایر بخش ها قابل تامل است.بر اساس این 
گزارش در سال ۱3۹۹ حدود ۱6۰3 هزار میلیارد تومان تحت 
عنوان یارانه های پنهان در چند بخش به کاالهای اساسی، پنج 
فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت 
شــده اســت.این رقم زمانی قابل تامل تر می شود که نشان 
می دهد ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت در سال گذشته یارانه 
پنهان پرداخت شده و در مقایسه با حجم سنگین نقدینگی، 

۴6 درصد نقدینگی سال گذشته بوده است.

202 هزار میلیارد برای کاالهای اساسی
جزئیات پرداخت یارانه های پنهان حاکی از آن اســت که در 

ســال ۱3۹۹، ۲۰۲ هزار و ۷6۵ میلیارد تومان بابت کاالهای 
اساســی یارانه پرداخت شــده اســت.در این رابطه، الزم به 
یادآوری است که عمده پرداخت یارانه کاالهای اساسی مربوط 
به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شــش قلم به همراه 
بخشی از واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است که 
در سال جاری و بر اســاس قانون بودجه هشت میلیارد دالر 
برای واردات این اقالم با ارز ترجیحی پیش بینی شده است.از 
سویی  ۴۰۰ هزار و ۵6 میلیارد تومان یارانه بابت پنج فرآورده 

اصلی و سوخت هوایی پرداخت شده است.

گاز در صدر یارانه های پنهان
 دیگر یارانه پنهان پرداختــی دولت مربوط به گاز طبیعی با 
۹۸۰ هزار و 3۵۹ میلیارد تومان است که باالترین حد پرداخت 

یارانه پنهان در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
دولــت در حوزه بــرق ۱۲ هزار و ۱۵۰ میلیــارد تومان و آب 
۷۸۵۰ میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت کرده اســت.این 
حجم ســنگین یارانه های پنهان در حالی ســال ها در اقتصاد 
ایران در حال پرداخت است که دولت از سویی با کسری های 
سنگین بودجه مواجه بوده و از سوی دیگر همواره بحث رانت 
و فساد موجود در پرداخت یارانه های پنهان مطرح بوده است 
اما اقدام اصالحی جدی از ســوی دولت و مجلس انجام نشده 
اســت.این در شرایطی است که طبق گزارش حدود سه سال 
گذشــته ســازمان برنامه و بودجه پرداخت یارانه های پنهان 
ســاالنه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت که البته 
حجــم باالیی از آن به دهک های بــاالی درآمدی اختصاص 

داشته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه؛
سیاسی شدن بودجه خط قرمز ماست

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:خط قرمز ما در سازمان برنامه و بودجه کشور، 
سیاســی نشــدن موضوع ردیف های بودجه ای است و می بایست پروژه هایی که به نفع 
مردم باشد را رقم بزنیم.به گزارش مهر، مسعود میرکاظمی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار 
با رییس و معاونین مدیریت و برنامه ریزی فارس با بیان اینکه ادامه مســیر اشتباه بودجه 
ریزی در ســالیان گذشته، منطقی و عادالنه نیســت اظهار داشت: با اقدامات مطالعاتی و 
انجام کارهای اساسی، بنا داریم تغییر ریل بودجه ریزی در کشور را به منظور پیشگیری از 
آسیب های جدی عملیاتی کنیم.وی، تغییر شکل بودجه ریزی را از جمله اقدامات اساسی 
در راستای رفع مشکالت عنوان کرد و گفت: بودجه ریزی می بایست مبتنی بر برنامه اقدام 
گیرد.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به مشکالتی که در زمان تحویل دولت سیزدهم 
به شخص آیت اهلل رییسی وجود داشت اشاره کرد و افزود: مشکل رها شده کرونا با جلسات 
متعددی که با حضور شخص رییس جمهور صورت گرفت و اختصاص منبع اعتباری ویژه 
جهت این موضوع، در حال برطرف شــدن است.میرکاظمی در بخش دیگری از سخنانش 
به کسری ۵.6 میلیونی مسکن در کشور به دلیل رها شدن این موضوع در ۵ سال گذشته 
خبر داد و اظهار داشــت: دولت ســیزدهم تمام تالش خود را بکار گرفته است تا تعداد ۴ 
میلیون مسکن را در طول چهار ســال احداث کند.وی، سیاسی کردن مسائل اقتصادی، 
آدرس غلط دادن، فراموش کردن واقعیت ها و ظرفیت های کشــور و گره زدن سرنوشــت 
کشور به موضوعات توهمی را از جمله نتایج بروز مشکالت امروزی کشور دانست و تاکید 
کرد: ما نمی توانیم این مسیر را ادامه دهیم و امکان ادامه این راه وجود ندارد و می بایست 
بازنگری اساسی در این خصوص صورت پذیرد.معاون رییس جمهور به اصلی ترین مؤلفه 
این بازنگری نیز اشاره ای داشت و افزود: رشد اقتصادی که حرکت اقتصادی را رقم می زند 
بایــد محور برنامه ۱۴۰۱ قرار بگیرد.میرکاظمی از کاهش و تعدیل ردیف های بودجه ای از 
۱3۰۰ ردیف دســتگاهی و ۹۰۰۰ ردیف برنامه ای بــه حداقل ممکن خبر داد و گفت: با 
اختیاراتی که به اســتان ها تفویض خواهد شد، بسیاری از این ردیف ها به استان ها واگذار 
خواهد شــد زیرا اعتقاد داریم رییس سازمان و کارشناسان در سازمان های استانی بهتر از 
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور که در تهران نشسته است می تواند تصمیم گیری 
و برنامه ریزی کند.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در عین حال خاطر نشان ساخت: 
خط قرمز ما در سازمان برنامه و بودجه کشور، سیاسی نشدن موضوع ردیف های بودجه ای 
اســت و می بایست پروژه هایی که به نفع مردم است و به رشد اقتصادی کمک می کند را 
صرفاً رقم بزنیم.میرکاظمی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان ها بایســتی به عنوان یک سازمان هوشمند عمل نمایند، گفت: اگر 
نماینده مجلس و یا فرماندار شهرســتانی بداند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
برای رشد و توسعه آن شهرستان، برنامه ای خاص و هدفمند وجود دارد قطعاً از این برنامه 
حمایت خواهد کرد.وی موضوعات نبود شــغل، معیشت، مسکن و ازدواج را از مهمترین 
نیازهای امروز جامعه دانست و اضافه کرد: با تغییر مسیر، به دنبال کاهش تورم، بازگرداندن 
ســرمایه های اجتماعی از دســت رفته و بی اعتمادی های موجود هستیم و امیدواریم بی 

عدالتی هایی که در توسعه شاهد بودیم و فقر توسعه ای در کشور را رفع نمائیم.

۶۲.۵ میلیون نفر در سال ۹۹ یارانه معیشتی 
گرفتند

در حالی که در قانون بودجه ۱3۹۹، ســقف یارانه معیشــتی 3۱ هزار میلیارد تومان بود، 
دولت دوازدهم 3۲.۴ هزار میلیارد تومان یارانه معیشــتی داد.به گزارش ز مهر، بر اساس 
گزارش تفریغ بودجه ۱3۹۹ منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور، بر اساس تبصره ۱۴ 
قانون بودجه ۱3۹۹، سقف یارانه معیشتی در نظر گرفته شده، 3۱ هزار میلیارد تومان بوده 
است.این در حالی است که دولت دوازدهم به حدود 6۲.۵ میلیون نفر )6۲ میلیون و ۴۵۹ 
هزار و ۷۹۵ نفر( در ســال گذشــته معادل 3۲ هزار و ۴6۱ میلیارد تومان یارانه معیشتی 

پرداخت کرده است.

اوضاع عجیب یارانه های پنهان
 2.۵ برابر بودجه دولت رفت!
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آژانس بین المللی انرژی هشدار دادگزیده خبر

بحران انرژی تهدیدی برای احیای اقتصاد جهانی
آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرد کمبود انرژی جهانی، تقاضا برای نفت را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می دهد و باعث 
شعله ور شدن تورم و کندی روند احیای اقتصاد جهان از پاندمی کووید ۱۹ می شود.به گزارش ایسنا، در پی کمبود گسترده انرژی که آسیا 
و اروپا را فرا گرفته، قیمت های نفت و گاز طبیعی اخیرا به باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرده و باعث افزایش سرسام آور قیمت های 
برق شده اند.آژانس بین المللی انرژی در گزارش نفت ماهانه خود اعالم کرد قیمت های باالی زغال سنگ و گاز و همچنین خاموشیها باعث 
شد بخش نیرو و صنایع انرژی بر به استفاده از نفت روی بیاورند تا چراغها را روشن نگه داشته و فعالیتشان روان بماند. قیمت های باالتر انرژی 
همچنین به فشارهای تورمی به همراه قطعیهای برق افزوده و ممکن است منجر به فعالیت صنعتی پایین تر و کندی روند احیای اقتصادی 
شود؛ در نتیجه پیش بینی می شود تقاضای جهانی برای نفت سال آینده به سطح پیش از پاندمی بهبود پیدا کند. آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی خود از تقاضا برای نفت در سال میالدی جاری را نسبت به گزارش قبلی ۱۷۰ هزار بشکه در روز و برای سال ۲۰۲۲ به میزان 
۲۱۰ هزار بشکه در روز باال برد. افزایش تقاضا در سه ماه گذشته به بزرگترین برداشت از ذخایر فرآورده های نفتی در هشت سال اخیر منجر 
شــده اســت و سطح ذخایر در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به پایین ترین حد خود از اوایل سال ۲۰۱۵ تا کنون رسیده 
است. آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد آمار نشان می دهند که تقاضای غیر فصلی باالیی برای نفت کوره، نفت خام و سوختهای دیگر 
برای نیروگاهها در شماری از کشورها شامل چین، ژاپن و پاکستان در آسیا، آلمان و فرانسه در اروپا و برزیل وجود دارد.در این بین، آژانس 
بین المللی انرژی برآورد کرد که اوپک  پالس ۷۰۰ هزار بشکه در روز پایین تر از تقاضای برآورد شده برای نفت این گروه در سه ماهه چهارم 
امسال نفت تولید خواهد کرد یعنی تقاضا از عرضه حداقل تا اواخر سال ۲۰۲۱ فراتر خواهد رفت.این آژانس هشدار داد ظرفیت مازاد تولید 
این گروه به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و از ۹ میلیون بشکه در روز در سه ماهه نخست امسال به تنها چهار میلیون بشکه در روز در 
سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ می رسد. ظرفیت تولید در شمار کوچکی از کشورهای خاورمیانه منحصر شده و کاهش آنها منعکس کننده نیاز 
به افزایش سرمایه گذاری به منظور تامین تقاضای آتی است.بر اساس گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی در گزارش ساالنه دورنمای 
انرژی  که در آستانه کنفرانس اقلیمی ماه آینده انگلیس منتشر کرد،  اعالم کرد احیای اقتصادی از پاندمی غیرپایدار بوده و بیشتر حول 
سوخت های  فسیلی می چرخد. اگر جهان امیدوار است به طور موثر با تغییرات اقلیمی مقابله کند، سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر 

باید تا پایان دهه جاری سه برابر شود.

قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران ماه میالدی 
گذشته بیش از پنج درصد افزایش داشت.به گزارش ایسنا، قیمت نفت سنگین 
ایران در سپتامبر به ۷۴ دالر و هشت سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه 
با ۷۰ دالر و ۳۴ ســنت در اوت، سه دالر و ۷۴ سنت معادل ۵.۳ درصد باالتر 
بود. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۶ دالر 
و ۶۵ ســنت در مقایسه با ۳۹ دالر و ۶۴ ســنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ 
بوده است.ارزش سبد نفتی اوپک در سپتامبر سه دالر و ۵۵ سنت معادل پنج 
درصد در مقایســه با اوت افزایش یافت رسید و به ۷۳ دالر و ۸۸ سنت در هر 
بشکه رسید.میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۶ 
دالر و ۸۳ سنت در هر بشکه بوده که ۴۰ دالر و ۶۲ سنت معادل ۶۴.۵ درصد 
افزایش در مقایســه با ۴۰ دالر و ۶۲ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ نشان 
می دهد.طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشــکل از ۱۳ کشور در 
سپتامبر به ۲۶.۳۳ میلیون بشکه در روز رسید که ۰.۴۹ میلیون بشکه در روز 
در مقایسه با اوت افزایش داشت.تولید نفت عمدتا در عربستان سعودی، عراق 
و نیجریه افزایش پیدا کرد. تولید نفت ایران ۲۲ هزار بشکه در روز در سپتامبر 
نســبت به ماه پیش از آن افزایش یافت و از ۲.۴۸۴ میلیون بشــکه به ۲.۵۰۳ 

میلیون بشکه در روز رسید.

وزیر نفت:
دولت ۴.۵ میلیارد دالر در میدان های گازی 

فارس سرمایه گذاری می کند
شــیراز - ایرنا- وزیر نفت بیان اینکه فارس پس از استان بوشهر دومین دارنده 
ذخایر گازی کشــور است، اعالم کرد: دولت ســیزدهم در زمینه فشارافزایی 
میدان هــای گازی کنونی و توســعه میدان های گازی جدید تنها در اســتان 
فارس ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری می کند.به گزارش ایرنا، 
جواد اوجی پنجشــنبه ۲۲ مهرماه در حاشیه سفر به استان فارس و بازدید از 
پاالیشگاه گاز فراشــبند گفت: ظرفیت تولید روزانه گاز در استان فارس ۱۱۴ 
میلیون مترمکعب اســت.فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد.وی  فارس را 
جزو مناطق شــاخص در حوزه نفت و گاز دانســت و بیان کرد که با توســعه 
میدان های گازی، روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز اســتان 
فارس اضافه می شود.وزیر نفت با تاکید بر اینکه ظرفیت پاالیش نفت و میعانات 
گازی باید افزایش پیدا کند، گفت: پیش بینی می شــود که ظرفیت پاالیشی 
کشور در ۴ سال آینده در این دولت، حدود یک و نیم برابر افزایش یابد و تولید 
فعلی ۲.۲ میلیون بشکه در روز به سه و نیم میلیون بشکه در روز برسد.وی با 
اشــاره به اینکه افزایش تولید در میدان های نفت و گاز نیازمند نیروهای ماهر 
و متخصص اســت، افزود: ساماندهی سرمایه انسانی اولویت اصلی کار بنده در 
وزارت نفت خواهد بود.وزیر نفت در ادامه همچنین به مســاله سوخت رسانی 
زمســتانی اشاره کرد و با تاکید براینکه ظرفیت پاالیش نفت و میعانات گازی 
بایــد افزایش پیدا کنند، گفت: در این حــوزه دو برنامه ارتقای کمی و کیفی 
پاالیشگاه های کنونی و همچنین ایجاد ظرفیت پاالیشی جدید با ساخت پترو 
پاالیشگاه ها را در برنامه داریم.اوجی ادامه داد: در صورت توجه به مشوق هایی 
مانند قانون اعطای تنفس خوراک پاالیشــگاه ها، می توانیم برای ســال آینده 
افزایش ظرفیت پاالیشــی مطلوبی را داشته باشیم.وی افزود: سال گذشته در 
مجموع ۲۲۵ میلیارد مترمکعب گاز در کشــور مصرف شد که نزدیک به ۱۳۰ 
میلیارد مترمکعب آن مربوط به صنایع و نیروگاه ها بوده و ۵۵ میلیارد مترمکعب 
به بخش خانگی اختصاص یافته اســت.در سفر استانی هیات دولت به فارس، 
وزیر نفت به اتفاق هیات همراه روز پنحشــنبه وارد فیروزآباد شد. به گزارش 
ایرنا، جواد اوجی در بدو ورود به شهرستان فیروزآباد در مجموعه ورزشی انقالب 
فیروزاباد مورد اســتقبال فرماندار، نمایندا مردم در مجلس شورای اسالمی و 
شــورای تامین و جمعی از مسووالن این شهرستان قرار گرفت.ادای احترام به 
مقام شامخ شهیدان در مقبره شهدای گمنام فیروزآباد، بازدید از باند دوم قطعه 
سه جاده در دست اقدام فیروزآباد-کوار بازدید از پروژه پتروشیمی و حضور در 
جلسه شورای اداری شهرستان و دو شهرستان همجوار قیروکارزین و فراشبند 
از مهم ترین برنامه های ســفر یک روزه وزیر نفت است که امروز پنج شنبه در 
شهرســتان فیروزآباد اتفاق خواهد افتاد.شهرستان های فراشبند و فیروزاباد از 

شهرستان های جنوب غربی استان فارس هستند.

 تنزل پیش بینی اوپک از تقاضای جهانی
 برای نفت

اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی نرخ رشد تقاضای جهانی 
برای نفت در سال ۲۰۲۱ را پایین برد اما اعالم کرد صعود قیمت گاز طبیعی 
ممکن است تقاضا برای فرآورده های نفتی را تقویت کند.به گزارش ایسنا، 
اوپک اکنون پیش بینی می کند تقاضا برای نفت ۵.۸۲ میلیون بشــکه در 
روز رشــد کند که پایینتر از پیش بینی قبلی ۵.۹۶ میلیون بشــکه در روز 
است و علت این بازبینی نزولی را آمار ۹ ماه نخست سال اعالم کرده است. 
با این حال اوپک پیش بینی خود از رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۲ را 
تغییر نداد و ۴.۲ میلیون بشکه در روز حفظ کرد.این گروه اعالم کرد افزایش 
قیمتهای گاز طبیعی که به رکورد باالیی صعود کرده اند، می تواند محرکی 
برای رشد تقاضا برای نفت باشد زیرا کاربران صنعتی به استفاده از فرآورده 
های نفتی روی می آورند. اوپک خاطرنشان کرد اگر این روند ادامه پیدا کند، 
ســوختهایی مانند نفت کوره، دیزل و نفتا ممکن است تحت تاثیر تقاضای 
باالتر برای تولید نیرو، پاالیش و مصرف پتروشیمی پشتیبانی شوند.قیمت 
گاز روز چهارشــنبه در قطب تی تــی اف هلند معادل قیمت ۱۷۷ دالر هر 
بشکه نفت بود که بسیار باالتر از رکورد قیمت ۱۴۷ دالر نفت برنت در سال 
۲۰۰۸ است. قیمت نفت برنت در معامات روز چهارشنبه حدود ۸۳ دالر در 
هر بشکه ایستاد.امین ناصر، مدیرعامل آرامکو هفته گذشته برآورد کرده بود 
سوئیچ مصرف از گاز به نفت، تقاضا برای نفت را حدود ۵۰۰ هزار بشکه در 
روز افزایش می دهد.اوپک پالس که شامل اوپک و متحدانش نظیر روسیه 
اســت، ماه جاری توافق کردند به برنامه افزایش تدریجی تولید ادامه داده و 
تولیدشــان را مجموعا ۴۰۰ هزار بشــکه در روز در نوامبر افزایش دهند.در 
گزارش اوپک پیش بینی شد تقاضا برای نفت اوپک در سال ۲۰۲۱ به میزان 
۱۰۰ هزار بشکه در روز رشد کرده و به ۲۷.۸ میلیون بشکه در روز می رسد 
و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز دیگر رشد می کند.تولید 
اوپک در ســپتامبر حدود ۴۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲۷.۳۳ 
میلیون بشکه در روز رسید.بر اساس گزارش رویترز، اوپک اعالم کرد ذخایر 
نفت تجاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در اوت نسبت به ماه پیش 
از آن ۱۹.۵ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲.۸۵۵ میلیارد بشکه رسید که 
نشان دهنده محدود شدن عرضه در بازار نفت است. این آمار ۱۸۳ میلیون 
بشکه پایین میانگین پنج ساله و ۱۳۱ میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله 

قبلی )۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹( است.

عربستان و روسیه: 
بازار نفت را از وضعیت مشابه گاز 

نجات دادیم
عربســتان ســعودی و روســیه می گویند بازار نفت را از درهم 

ریختگی مشابه آنچه امروز در بازار گاز می گذرد، نجات دادند.
به گزارش ایسنا، وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه اعالم 
کردند ثبات نفت در مقایسه با گاز طبیعی و زغال سنگ، بارزگر 
این است که اوپک  پالس عملکرد خوبی در متوازن کردن عرضه 
و تقاضا داشــته است.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربســتان سعودی، در کنفرانس هفته انرژی روسیه اظهار کرد: 
اگرچه قیمت نفت به بیش از ۸۰ دالر در هر بشــکه - باالترین 
رکورد سه سال اخیر- صعود پیدا کرده است اما این افزایش در 
مقایسه با نوســانی که در قیمتهای گاز و زغال سنگ مشاهده 
می شود، چیزی نیســت. آنچه که امروز در بازار نفت مشاهده 
می کنیم رشــد ۲۹ درصدی قیمت نفت در برابر افزایش ۵۰۰ 
درصدی قیمــت گاز طبیعی و افزایــش ۳۰۰ درصدی قیمت 
ذغال ســنگ و افزایش ۲۰۰ درصدی مایعات گاز طبیعی است. 
بازارهای زغال ســنگ و سایر منابع انرژی به یک رگوالتور نیاز 
دارند این وضعیت به ما می گویــد که افراد باید آنچه که اوپک 
پالس انجام داد و به آن دست یافت را دنبال کرده و انجام دهند.

وی تاکید کرد که گروه اوپک پالس با وجود درخواست بسیاری 
از معامله گران و حتی کاخ ســفید برای افزایش سریعتر تولید، 
باید همچنان به افزایش تدریجــی تولید ادامه دهد.وزیر انرژی 
عربستان سعودی در خصوص درخواست های مصرف کنندگان 
بزرگ مانند آمریکا برای افزایش بیشــتر تولید اوپک پالس به 
منظور کنترل رشد قیمت ها گفت: من همچنان به همه می گویم 
که ما تولید را افزایش می دهیم. اوپک  پالس ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز در نوامبــر به تولیدش اضافه می کند و دوباره در ماه ها بعد 
هم این روند را دنبال می کند. ما می خواهیم مطمئن شویم که 
ظرفیت مازادی که در نتیجه شیوع کووید ۱۹ شکل گرفته بود 
کاهش پیدا می کند و اوپــک  پالس می خواهد این اقدام را به 
شکل تدریجی و مرحله ای انجام دهد.شاهزاده عبدالعزیز گفت: 
اگرچه ذخایر نفت سازمان توســعه و همکاری در مسیر عادی 
شدن تا پایان امسال است اما سال ۲۰۲۲ اندکی چالش برانگیز 
خواهد بود آمارهای اوپک پالس نشان می دهد که بازار نفت سال 
آینده حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز مازاد عرضه خواهد داشت.

وزیران اوپک پالس در نشستی که اوایل ماه جاری برگزار کردند 
همچنان به توافق افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه 
در روز به منظور خاتمه دادن به محدودیت عرضه پایبند ماندند. 
بهای معامالت گاز در آسیا و اروپا از اواخر ژوئن تاکنون بیش از 
۱۵۰ درصد افزایش داشته و همزمان قیمت زغال سنگ دو برابر 
شــده است. بهای معامالت نفت برنت در مقابل تنها ۱۲ درصد 
رشد داشته است.اوپک و متحدانش شامل روسیه از سوی مصرف 
کنندگان بزرگ برای شتاب بخشیدن به روند افزایش تولید تحت 
فشار قرار گرفتند. درخواســت ها از زمان افزایش قیمتهای گاز 
که باعث شــده برخی از تولیدکنندگان برق به استفاده از نفت 
روی بیاورند، شــدت گرفته است.الکساندر نواک، معاون نخست 
وزیر روسیه که سیاست مربوط به انرژی را مدیریت می کند، در 
همین کنفرانس اظهار کرد: بر خالف بازار گاز، بازار نفت در حال 
حاضر قابل پیش بینی تر و برای فعاالن بازار قابل درک تر است. 
قیمت های امروز و توازن فعلــی عرضه و تقاضا منعکس کننده 
وضعیت واقعی جاری هســتند. ســهیل المزروعی، وزیر انرژی 
امارات متحده عربی، اظهارات مشــابهی را مطرح کرد و گفت: 
خطر داغی بیش از حد بــازار نفت به دلیل موضع اوپک  پالس 
وجود ندارد. شــما باید به ما اعتماد کنید زیرا ما تجربه کافی در 
برخورد با دوره هــای مختلف داریم. چندین معامله گر و بانک 
وال ســتریت پیش بینی می کنند که تقاضای جهانی برای نفت 
در اوایل ســال ۲۰۲۲ پایینتر از میزان عرضه خواهد بود. بانک 
مورگان چیس اند کو اعالم کرد توازن روزانه از کمبود عرضه به 
میزان حدود ۱.۵ میلیون بشــکه در روز که در حال حاضر دیده 
می شود، به مازاد حدود دو میلیون بشکه در روز تا مارس تغییر 
می کند.بر اســاس گزارش رویترز، محمد بارکیندو، دبیر اوپک 
در حاشیه کنفرانس انرژی مسکو به خبرنگاران گفت: بازار نفت 
همچنان با ابهامات ناشی از پاندمی کووید ۱۹ مواجه است. بازار 
روند خود را مطابق با عوامل عرضه و تقاضا طی می کند اما باید 
قبول کنیم که عوامل بیرونی وجود دارند که روی تحوالت بازار 

تاثیر می گذارند.

 والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
در مورد پیامدهای بهای باالی نفت و گاز 
در بازار جهانی هشدار داد.به گزارش ایرنا 
به نقل از خبرگزاری ریانووســتی، پوتین 
روز چهارشــنبه در اجالســیه عمومــی 
همایش بیــن المللی انرژی به نام »هفته 
انرژی روســیه« گفت: افــرادی که می 
گویند قیمت بــاالی منابع انرژی )نفت و 
گاز( به نفع تولید کنندگان این مواد خام 
است، نمی دانند چه می گویند. وی افزود: 
افزایش شدید بهای سوخت )نفت و گاز( 
می تواند پیامدها و عواقبی را برای مصرف 
کنندگان این مواد و نیز تولیدکنندگان آن 

به همراه داشته باشد.
افزایش  رئیس جمهوری روســیه گفت: 
شــدید و چند برابر مواد سوختی )نفت و 
گاز(، هزینه های مراکز اقتصادی و صنعتی 
و ســازمان های دســت اندرکار خدمات 
خانگــی )تامین برق و حرارت( را افزایش 
می دهد و وادار به صرفه جویی و کاهش 
مصرف انرژی و کاســتن از ســطح تولید 
می کند.پوتین خاطرنشان کرد که برای 

هر بــازاری ثبات و قابل پیش بینی بودن 
وضع فعالیت آن بسیار مهم است.  رئیس 
جمهوری روســیه با بیان اینکه  امروز در 
مرحله احیای اقتصاد جهانی، کشورهای 
اوپک پالس وضعیت بازار نفت را تثبیت 
مــی کنند ، اظهار امیدواری کرد توافقات 
در چارچوب اوپک پالس تا پایان ۲۰۲۲ 
همچنین   باشــد.پوتین  داشــته  جریان 
درباره وضعیت قیمت گاز در اروپا با اشاره 
به اینکه برخی در تالشند اشتباهات خود 
را بر گــردن دیگــران بیندازند ، تصریح 
کرد: اوضاع در بــازار گاز اروپا متعادل به 
نظر نمی رســد؛ نقصان هــای نظام مند 
به بحران گســترده در بــازار انرژی اروپا 
منجر شد.وی همچنین خاطرنشان کرد: 
روســیه عرضه گاز به اروپا را به طور کلی 
۱۵ درصد افزایش داده است و تاکید کرد 

آماده ایم به میزانی که درخواست شود باز 
هم عرضه را افزایش دهیم. پوتین گفت :از 
تحریم های علیه بخش انرژی روسیه خود 
آمریکا آســیب دید و این تحریم ها هیچ 

نتیجه ای در برنداشته است

افزایش بهای نفت تا بشــکه ای 100 
دالر امکانپذیر است

رئیس جمهوری روســیه گفت که کامال 
احتمــال دارد که قیمت نفــت در بازار 
جهانی به بشکه ای ۱۰۰ دالر برسد. وی 
بابیان اینکه تــالش می کنیم که قیمت 
نفت در بازار جهانی دچار نوسانات شدید 
نشود، اظهار داشت: سعی می کنیم تا بازار 

جهانی نفت باثبات شود.

اروپا قدردان شرودر باشد

پوتیــن در ادامه ســخنان خود گفت که 
کشــورهای اروپایی بخاطر اینکه گاز به 
بهای نازل از روســیه دریافت می کنند، 
باید قدردان گرهارد شــرودر صدراعظم 
سابق آلمان باشند. وی خاطرنشان کرد که 
شرکت گازپروم قیمت گاز را از قراردادهای 
درازمدت با کشورهای اروپایی دریافت می 
کند و بهای گاز مانند آنچه که در بورس 
لندن به بهــای ۲۰۰۰ دالر برای هر هزار 
مترمکعب می فروشند فروخته نمی شود.

وی افــزود: مصرف کننــدگان اصلی گاز 
روسیه ازجمله آلمان باید قدردان شرودر 
باشــند که در زمان حاضر بجای هر هزار 
مترمکعب ۱۰۰۰-۱۵۰۰ دالر، ۳۰۰ دالر 
پردازند. گرهارد شــرودر صدراعظم  می 
ســابق آلمان با شرکت گازپروم همکاری 
نزدیکی دارد و در واقع واسطه بین شرکت 
های اروپایی و این غول انحصاری روسیه 
در عرصه تولید و صادرات گاز شده است.

همایش بین المللی هفته انرژی روســیه 
امروز در مرکز نمایشگاهی مانژ مسکو آغاز 

شد و تا روز جمعه ادامه می یابد.

 پوتین در مورد بهای باالی نفت 
و گاز هشدار داد

افزایش ۸۲ درصدی مصرف گاز با ورود اولین موج سرما به کشور
به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، مصرف خانگی و تجاری گاز در هفته ای که گذشت به ۳۱۰ میلیون متر مکعب در روز رسید که نسبت به هفته قبل از آن رشدی ۸۲ درصدی را 
نشان می دهد.به گزارش ایرنا، دمای هوا با اولین موج سرما به کشور کاهش محسوسی داشته است. به دلیل همین تغییرات دمایی، اغلب افراد، وسایل گرمایشی خود را در منازل و حتی محل کار 
روشن کرده اند. این موضوع افزایش مصرف گاز را پیش از شروع فصل سرما در کشور به دنبال داشته است. تجربه نشان داده حتی اگر دمای هوا افزایش نسبی هم داشته باشد، اما خاموش کردن 
وسایل گرمایشی تا بهار سال بعد زمان می برد. به همین دلیل مصرف گاز در هفته جاری در بخش خانگی، تجاری و صنایع عمده، آن گونه که مدیر دیسپچینگ )کنترل و مدیریت شبکه( شرکت 
ملی گاز ایران اعالم کرده به ۳۱۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است. »محمدرضا جوالیی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اعالم این موضوع تاکید کرد: در حالی که روز یکشنبه هفته 
گذشته میزان مصرف گاز در همین بخش، ۱۷۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است اما در این مدت میزان آن به ۱۴۰ میلیون متر مکعب یعنی رقمی معادل ۸۲ درصد افزایش پیدا کرده است. 
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گزیده خبر رییس اتاق بازرگانی ایران؛

نگاه واقع  گرایانه  در حمایت از تولید وجود ندارد
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: نگاه واقع گرایانه ای در حوزه 
خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد که سبب تنزل 

کشور در زنجیره ارزش آسیا شده است.
به گزارش مهر، غالمحسین شافعی پیش از ظهر پنج شنبه در 
نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با 
رییس و اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان این که 
مشکل مهلک دولت ها، استفاده از ارز در اقتصاد ملی به جای 
توجه به افزایش صادرات است، اظهار کرد: دولت ها بیشتر به 
دنبــال افزایش عرضه ارز و کنترل قیمت آن هســتند که در 
نهایت نتیجه ای ندارد.وی با بیان این که هیچ دولتی به اندازه 
دولت جدید با این حجم از مســائل و مشکالت مواجه نبوده 
است، ادامه داد: عالوه بر مسئله تحریم اقتصادی، خشکسالی 
گسترده در کشور و شیوع کرونا سبب شده دولت سیزدهم را 
دارای بیشــترین مشکالت پیش رو در میان دولت های بعد از 

انقالب بدانیم.

خطا در تصمیم گیری، تورم سرسام آور به دنبال دارد
رییــس اتاق بازرگانــی ایران با بیان این کــه هرگونه خطای 
راهبردی می توانــد حجم نقدینگی را افزایــش داده و تورم 
سرسام آوری در آینده به وجود آورد، خاطرنشان کرد: به نظر 
می رسد اقتصاد مشکل اول کشور نیست و سیاست داخلی و 

خارجی در خدمت اقتصاد دولتی حرکت نمی کنند.
وی با تأکید بر این که نگاه واقع گرایانه ای در حوزه خودکفایی 
و حمایت از تولید داخل وجود ندارد، اضافه کرد: نبود چنین 
نگاهی ســبب تنزل کشور در زنجیره ارزش آسیا شده و سهم 
ایران از اقتصاد جهانی را نسبت به ۴۰ سال گذشته نصف کند.

شافعی با بیان این که مردم باید تاوان خأل نبود نگاه نظام مند 

علمی و همه جانبه به اقتصاد کشــور را بپردازند، تصریح کرد: 
قدرت تصمیم گیری در ستادهای مختلف توسط مدیران عالی 
کشور توزیع شــده و هر کدام کار خود را انجام می دهند که 
این موضوع سبب شده فرآیند تصمیم گیری در کشور بسیار 

طوالنی و بدون پاسخگو شود.

روش درست حمایت از تولید مشخص نیست
وی افــزود: حمایت از تولید در هر قوه به یک شــکل انجام 
می شود و مشخص نیست روش درست حمایت از تولید باید 
چگونه باشد.شافعی با بیان این که متأسفانه هیچ اولویت بندی 
در حمایت از واحدهای تولیدی از کار افتاده با بازدهی پایین یا 

حمایت از راه اندازی واحدهای جدید وجود ندارد، خاطرنشان 
کرد: نظام قیمت گذاری کاال در بخش تولید در قالب شــعار 
»کنترل تورم« موضوع امروز اقتصاد کشــور است.وی اضافه 
کرد: بروز بســیاری از مسائل ناشــی از سوءمدیریت بوده که 
منجر به افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصول 
شده است؛ منطقی نیست که نرخ نهاده های تولید افزایش پیدا 
کنــد اما تولیدکننده را وادار به ثبات قیمت کاال کنیم.رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: تنها ۳۵ 
درصد از کل صادرات ساالنه کشور متعلق به بخش خصوصی 
واقعی است.وی به مشکل موجود در سیاست های ارزی کشور 
در چهار ســال اخیر اشــاره و اظهار کرد: ۶۵ درصد صادرات 
ساالنه کشور به واحدهای دولتی، نیمه دولتی و خصولتی تعلق 

دارد که بیش از ۹۰ درصد صادرات آن ها نیز مواد خام است.

تبدیل بازار خودرو به »بخت آزمایی ملی«
شــافعی، شــیوه واگذاری خودرو به شــکل قرعه کشــی را 
بــه »بخت آزمایی ملی« توصیــف کرد و ادامــه داد: یکی از 
شرکت های خودرو سازی در سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد 
ریال تولید داشــت اما ســقف افزایش قیمت دستوری برای 
محصوالت این شرکت حداکثر یک میلیارد ریال در نظر گرفته 
شد در حالی که افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد ۲ میلیارد 
ریال بوده و بیشــتر سود مابه التفاوت قیمت واقعی خودرو در 
بازار با قیمت کارخانه به جیب دالالن بازار رفت.وی با اشاره به 
افزایش بدهی این شرکت خودرو سازی و تزریق منابع مالی از 
بانک مرکزی برای جبران این بدهی اشاره کرد و از کمیسیون 
ویژه جهش تولید مجلس خواســت تا به دنبال نجات واقعی 

بخش تولید باشند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خبر داد؛
لوازم خانگی در صدر کاالهای قاچاق

معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران 
گفت که بیشــترین کاالی قاچاق کشف شــده در نیمه اول امسال، لوازم خانگی، 
انواع الستیک خودرو و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است.به گزارش  ایسنا، سعید 
محمدی پور، درباره کشف کاالی قاچاق در شش ماهه اول امسال، تصریح کرد: در 
این مدت، ۳۵ هزار و ۹۰۴ بازرســی با تشکیل ۲۷۴ پرونده به ارزش ریالی بیش از 
۷۰۰ میلیارد تومان انجام شده که از نظر تعداد بازرسی ۹ درصد نسبت به شش ماهه 
اول سال قبل افزایش داشته است.به گفته وی، بیشترین کاالی قاچاق کشف شده، 
لوازم خانگی، انواع الســتیک خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است.محمدی 
پور در ادامه با اشــاره به انجام ۴۶۶ هزار و ۱۱۱ بازرسی در نیمه اول امسال، اظهار 
کرد: در نتیجه این بازرسی ها، ۴۰ هزار و ۲۸ پرونده به ارزش بیش از ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان تشکیل شده است. این تعداد بازرسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱ 
درصد و از نظر تعداد پرونده ها ۲۱ درصد افزایش داشته است.شرکت  های کره  ای 
چگونه ممنوعیت واردات لوازم خانگی را دور می  زنند؟به گفته وی، بیشترین تخلفات 
کشف شده در بازرسی ها در حوزه مواد پروتئینی، نان، شکر، و مواد غذایی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی همچنین از دریافت و بررسی ۲۲ هزار و ۱۰۷ مورد شکایت 
از طریق تلفن یا به صورت حضوری در سازمان صمت استان تهران طی نیمه اول 
امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۲۹ هزار و ۸۹۷ مورد گشت مشترک انجام شده 
که منجر به تشکیل ۵۱۷۶ پرونده به ارزش ریالی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان شده 
اســت.به گفته وی بیشترین شکایات ۱۲۴ درخصوص گرانفروشی، تقلب و نبودن 
برچسب قیمت بوده است.واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع است، 
اما مشاهدات میدانی حاکی از وفور کاالی قاچاق در بازار است و مقامات مسئول، از 

جمله  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، نیز در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

برنامه دولت رئیسی برای جهش صادرات به 
اوراسیا از طریق دریا

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت و نقش زیرساخت های صادراتی 
به ویژه حمل و نقل دریایی در توســعه صــادرات و رونق تجارت، گفت: دولت 
و دستگاه های مربوطه به دنبال رفع موانع تولید هستند.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک 
با اشاره به عزم جدی دولت و دستگاه های مسئول در رفع موانع صادرات گفت: 
سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد برای حل مشکالت مربوط به صادرات 
و صادرکنندگان از جمله مسائل مرتبط با زیرساخت های صادراتی اقدامات الزم را 
با در نظر گرفتن اولویت آن انجام دهد. وی با اشاره به اهمیت بازار بزرگ اوراسیا 
برای ایران و ظرفیت صادرات به کشورهای این منطقه افزود: حمل و نقل دریایی 
می تواند بسیاری از مشکالت زیرساختی صادرکنندگان در صادرات به اوراسیا به 
ویژه بازار بزرگ روسیه را حل کند و این تفاهم نامه در همین راستا منعقد شده 
اســت.  گفتنی است، بر اســاس  تفاهم نامه برقراری خطوط منظم دریایی در 
حوزه دریای خزر بین سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران، در فاز نخست، شش خط منظم از مبادی بنادر شمالی ایران به 
مقصد بنادر آستراخان و ماخاچ قلعه ی روسیه و همچنین بندر اکتائو قزاقستان 
از اول آبان ماه اجرایی شده و شرکت کشتیرانی خزر به نمایندگی از کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران نســبت به حمل کاالهای صادراتی به صورت منظم و 
ماهانه اقدام کند. خاطرنشان می ســازد، در راستای اقدامات انجام شده، در فاز 
دوم تا پایان ســال جاری تعداد این خطوط به هشت خط افزایش خواهد یافت، 
ضمن آنکه برنامه ریزی جهت برقراری خطوط منظم برای کشورهای حوزه خلیج 
فارس و همچنین کشورهای آفریقایی در دست اجرا بوده و با هماهنگی وزارت 
امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به تسهیل خرید کشتی های رورو 

)کامیون بر( اقدام خواهد شد.

وزیر صمت:
 طرح آمایش در همه شهرستان های کشور

 اجرایی می شود
وزیر صنعت، معــدن و تجارت از اجرایی 
شدن طرح آمایش سرزمین برای توسعه 
و ایجاد اشــتغال در تمام شهرستان های 
کشور خبر داد.رضا فاطمی امین پنج شنبه 
۲۲ مهرماه در جلسه شورای اداری کوار 
با اشــاره به اینکه ایجاد اشتغال به عنوان 
یک اولویت در کشور مطرح است، تاکید 
کــرد: برنامه آمایش ســرزمین در تمام 
شهرســتان ها اجرایی می شــود که یک 
برنامه عملیاتی و نقشه راه برای سال های 
آینده اســت که با نظــر صاحب نظران 
شهرســتان عملیاتی خواهد شد.او افزود: 
تبدیلی،  راه انــدازی صنایع  در خصوص 

کشــاورزی و صادرات برنامه ریزی های مشخصی انجام شــده است اما تولید محصوالت 
صادراتــی مباحث مربوط به خود را دارد.وزیر صمت تصریح کرد: محصوالت صادراتی باید 
متناسب با ذائقه مشتری تولید و بسته بندی شود و یک جریان ثابت می خواهد تا بتوانی 
در این بازار موفق باشیم.فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص جذب 
سرمایه گذاران و ارائه امکانات به آنها نیز یادآور شد: قطعاً باید سرمایه گذاران برای شروع 
کار ۶۰ درصد آورده داشته باشند تا منابع موجود به درستی تخصیص داده شود و کسانی 

که وارد بحث می شوند، اهلیت داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس:
تشریح آخرین وضعیت طرح واردات خودرو

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: جلسه ای 
با حضور کارشناســان دولتی و خصوصی، قطعه سازها، مرکز پژوهش های مجلس 
و اعضای کمیســیون صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شورای 
نگهبان برگزار و نقطه نظرات به اشتراک گذاشته شد.حجت اهلل فیروزی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت مصوبه واردات خودرو و ماده ۴ 
اظهار کرد: بعد از آن که طرح واردات خودرو در قالب ماده چهار در صحن مجلس 
تصویب شد، شورای نگهبان ابهاماتی را در این مورد مطرح کرد. در حال حاضر نیز 
کمیسیون صنایع در حال بررسی است که به این ابهامات پاسخ دهد تا دوباره در 
صحن مجلس مطرح شــود.وی افزود: روز یکشنبه جلسه ای با حضور کارشناسان 
دولتی و خصوصی، قطعه ســازها، مرکز پژوهش های مجلس و اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شــورای نگهبان برگزار شده و 
نقطه نظرات به اشتراک گذاشته شد. آقای طحان نظیف که نماینده شورای نگهبان 
و یکی از حقوقدانان این شــورا هســتند در این جلسه ابهام ها را برای کمیسیون 
مطرح کردند تا مرتفع شود.فیروزی در ادامه خاطرنشان کرد: قرار بود روز سه شنبه 
جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع تشکیل شود 
تا نظر دولت را هم در مورد این ابهامات بگیریم. ولی متاسفانه آقای وزیر نتوانستند 
در این جلســه حضور پیدا کنند و موضوع به جلسه بعدی کمیسیون صنایع که 
روز یکشنبه برگزار می شــود موکول شد. امیدواریم در این جلسه ابهامات مرتفع 
شود تا طرح دوباره برای رای گیری به صحن رفته و به شورای نگهبان ارسال شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: اتفاق 
مثبت در این مورد این بود که شــورای نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس نگرفته، 

تنها چند ابهام وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس ارجاع دادند.

مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد؛
اتحادیه اروپا چه نقشه ای برای 

تجارت با ایران دارد؟
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش »سیاست تجاری 
جدیــد اتحادیه اروپــا و جایگاه ایران«، عنــوان کرده که 
ممکن است با برقراری مجدد توافق هسته ای، تجارت میان 
ایران و اروپا، احیا شــود.به گزارش ایلنــا از اتاق بازرگانی 
ایــران؛  مرکز پژوهش هــای اتاق ایران با انتشــار گزارش 
»سیاســت تجاری جدید اتحادیه اروپــا و جایگاه ایران«، 
سیاســت تجاری این اتحادیه با عنوان »بازنگری سیاست 
تجاری- سیاســت تجاری باز، پایدار و جســورانه« را مورد 
بررســی و تحلیل قرار داده اســت.اتحادیه اروپا با سیاست 
جدید »بازنگری سیاســت تجاری- سیاســت تجاری باز، 
پایدار و جســورانه«، خود را برای دگرگونی های اقتصادی 
و بی ثباتی ژئوپلیتیک در چشــم انداز ۲۰۳۰ آماده می کند. 
این دگرگونی اقتصادی، ناشــی از افزایش ســهم آسیا در 
اقتصاد جهانی، تشــدید چالش هــای اتحادیه اروپا و چین 
دربــاره تغییرات اقلیمی و تحــوالت تکنولوژیک در عرصه 
ارتباطات جهانی اســت.در این گزارش ضمن دستیابی به 
تصویــری اجمالی از وضعیت کنونــی روابط تجاری ایران 
و اروپــا، در مورد تاثیرات احتمالی این سیاســت جدید بر 
روابط تجاری ایران با جهان پیرامون مطالبی عنوان شــده 
که می تواند در درک بهتر از تحوالت جهان مثمر ثمر باشد.

گزارش با بررســی وضعیت تجارت میــان ایران و اتحادیه 
اروپا آغاز شــده و اروپا را دومین شریک تجاری ایران بعد 
از چین معرفی می کند. اگرچــه اعمال مجدد تحریم های 
ایاالت متحده ســبب کاهش چشمگیر میزان تجارت میان 
طرفین شــده، اما انتظار می رود با برقــراری مجدد توافق 
هسته ای، به واسطه وجود اراده سیاسی و بستر نهادی الزم، 
جریان تجارت، اگرچه نه به رونق سال اجرای برجام، اما به 
میزان چشــمگیری احیا شود.سیاست جدید اتحادیه اروپا 
که تا حــدی تحت تأثیر رقابت با قــدرت اقتصادی رو به 
رشد چین اتخاذ شده، اهداف متعددی را دنبال می کند که 
مهم ترین آن ها کاهش مصرف سوخت های فسیلی، افزایش 
کنشــگری مثبت این اتحادیه در زنجیــره ارزش جهانی، 
همکاری با جهان در راســتای توســعه اقتصاد دیجیتال، 
ایجاد اصالحات ضروری در ســازمان تجارت جهانی، رفع 
موانع اجرایی شدن موافقت نامه های تجاری این اتحادیه با 
کشورهای دیگر، تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای 
آفریقایــی و نهایتــاً بهره بــرداری از فضــای رقابتی میان 
کشورها در راســتای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا است.

سیاســت جدید، متضمن ایجاد منافع و فرصت هایی برای 
اقتصاد ایران نیز هست، از جمله ایجاد انگیزه برای اروپا در 
راســتای همکاری بیشتر با ایران، در نتیجه رقابت با چین 
از یک سو و افزایش تمایل چین برای سرمایه گذاری بیشتر 
در ایران به دلیل محدودیت های وضع شــده در سیاســت 
جدید برای ورود سرمایه چین به اروپا از سوی دیگر.اما آیا 
این منافع توان مقابله با تاثیرات احتمالی منفی سیاســت 
جدید اتحادیه اروپا را خواهند داشــت؟ ســخت گیرانه تر 
شدن ضوابط تجاری درباره کاالهایی با کاربردهای دوگانه 
و حساس، که نقش مهمی در توسعه زیرساخت های ایران 
دارند و کاهش نیاز اروپا به واردات ســوخت های فســیلی 
از ایــران، در نتیجه گذار این اتحادیه به اقتصاد ســبز در 
بلندمدت، از مواردی اســت که می تواند بخشی از جریان 
تجاری میان ایران و اتحادیــه اروپا را مختل نماید.اگرچه 
در شــرایط حاضر و عدم وجود روابط دیپلماتیک و تجاری 
رســمی میان ایران و آمریکا، رفع تحریم های ثانویه آمریکا 
پیش نیاز اصلی گســترش هر گونه روابط تجاری با اتحادیه 
اروپا محســوب می شود، اما بررســی و جستجوی راه حل 
برای پیامدهای منفی سیاســت تجاری جدید اروپا، الزامی 

غیرقابل انکار خواهد بود.

با امضای یک تفاهم کلید خورد؛
۶ خط کشتیرانی منظم در خزر با روسیه و قزاقستان ایجاد می شود

سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تفاهم نامه برقراری خطوط منظم دریایی در حوزه دریای خزر امضا کردند.به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان 
توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک با اشاره به عزم جدی دولت و دستگاه های مسئول در رفع موانع صادرات گفت: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد برای حل مشکالت 
مربوط به صادرات و صادرکنندگان از جمله مسائل مرتبط با زیرساخت های صادراتی اقدامات الزم را با در نظر گرفتن اولویت آن انجام دهد.وی با اشاره به اهمیت بازار بزرگ اوراسیا 
برای ایران و ظرفیت صادرات به کشورهای این منطقه افزود: حمل و نقل دریایی می تواند بسیاری از مشکالت زیرساختی صادرکنندگان در صادرات به اوراسیا به ویژه بازار بزرگ 
روســیه را حل کند و این تفاهم نامه در همین راســتا منعقد شده است.گفتنی است، بر اساس تفاهم نامه برقراری خطوط منظم دریایی در حوزه دریای خزر بین سازمان توسعه 
تجارت ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، در فاز نخست، ۶ خط منظم از مبادی بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر آستاراخان و ماخاچ قلعه روسیه و همچنین بندر 
اکتائو قزاقستان از اول آبان ماه اجرایی شده و شرکت کشتیرانی خزر به نمایندگی از کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نسبت به حمل کاالهای صادراتی به صورت منظم و ماهانه 
اقدام کند.خاطرنشان می سازد، در راستای اقدامات انجام شده، در فاز دوم تا پایان سال جاری تعداد این خطوط به هشت خط افزایش خواهد یافت، ضمن آنکه برنامه ریزی جهت 
برقراری خطوط منظم برای کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای آفریقایی در دست اجرا بوده و با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی نسبت 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آلیاژ صنعت 
)سهامی خاص(    نوبت اول

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

مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت. 

 به شماره ثبت88706  و شناسه ملی 10101330948

مدیرتصفیه شرکت آلیاژ صنعت )سهامی خاص( - اکبر فرجاد
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در جلسه مجازی با مدیر منطقه ای خاورمیانه صندوق بین المللی پول؛گزیده خبر

رییس کل بانک مرکزی خواستار تسریع در پرداخت وام صندوق بین  المللی پول شد
رییس کل بانک مرکزی، ارسال هر چه سریعتر پرونده ایران 
به هیات مدیره صندوق بین المللی پول برای تصویب پرداخت 
وام را خواستار شد.به گزارش اقتصادآنالین، علی صالح آبادی 
در جلســه مجازی با مدیــر منطقــه ای خاورمیانه صندوق 
بین المللی پول با اشــاره به کمک هــای فنی صندوق بین 
المللی پول به کشورهای عضو به بحث پول دیجیتال پرداخت 
و گفت: کمک فنی صندوق در این خصوص که پدیده نوینی 
است می تواند در بحث اعمال سیاست های پولی و کنترل و 
نظارت و کاهش نقش پول نقد در اقتصاد مورد استفاده قرار 
گیرد.رییس کل بانک مرکزی خواســتار استفاده از تجربیات 
صندوق بین المللی پول در زمینه استقالل بانک های مرکزی 
شد و گفت: استفاده از تجربیات استقالل بانک های مرکزی 
می تواند نقش مهمی در حداکثرســازی اثرگذاری سیاست 
های بانک مرکزی در اقتصاد را ایفا کند.بهره مندی از نحوه به 
کارگیری سیاست های ارتباط جمعی و مدیریت افکارعمومی 
سومین موضوع کمک فنی رییس کل بانک مرکزی از مدیر 
منطقه ای خاورمیانه صندوق بود.وی خاطرنشان کرد: نحوه 
تعامل بانک مرکزی با افکارعمومی در اجرایی کردن سیاست 
های پولی و بانکی حائز اهمیت است بنابراین بازتعریف و نحوه 
تعامل و مواجهه با افکارعمومی بر اساس تجربیات کشورهای 
موفق عضو صندوق بین المللی پول می تواند برای سایر اعضا 
مفید باشــد.وی در ادامه به آسیب اقتصادی از بیماری کرونا 
اشاره کرد و گفت: تالش برای اجرای اقدامات و سیاست های 

مورد نیاز به منظور محدود کردن اثرات پاندمی در دستور کار 
قرار دارد.صالح آبادی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیالت ابزار 
تامین مالی ســریع )RFI( برای واردات واکسن کرونا به دلیل 
فشارهای غیرمنطقی آمریکا خواستار تامین مالی برای واردات 
اقالم پزشکی شــد و تاکید کرد: کمک به کاهش تنگناهای 
پیش روی شــرکت ها و خانوارها الزم اســت که مورد توجه 

قــرار گیرد.رییس کل بانک مرکزی در این جلســه ارســال 
هر چه ســریعتر پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق برای 
تصویب پرداخت وام مانند روال معمول برای ســایر کشورها 
را از مدیــر خاورمیانــه صندوق بین المللی پول خواســتار 
شــد.صالح آبادی با بیان اینکه ایران از طرح تأسیس صندوق 
انطباق و تثبیت )RST( برای کمک مالی به کشورها با درآمد 

کم و کشــورهای نیازمند با درآمد متوسط استقبال می کند، 
افزود: اطمینان دارم این صندوق به منظور پوشــش نیازهای 
کشــورهای متقاضی برای مدیریت اقتصاد و مشکالت پیش 
آمده از بیماری کرونا کارا و مفید خواهد بود.رییس کل بانک 
مرکزی با تاکید بر تالش برای ایجاد شــفافیت بیشتر درباره 
نحوه استفاده از منابع صندوق خاطرنشان کرد: منابع استفاده 
نشده از کشورهای غنی به کشورهای ضعیف و نیازمند باید 
اجرایی و عملیاتی شــود.در این جلســه جهاد آزور، رییس 
خاورمیانه ای صندوق بین المللی پول با اشاره به سخت شدن 
شرایط اقتصادی به دلیل پاندمی کرونا گفت: شناخت اولویت 
های شما، چگونگی کمک صندوق بین المللی پول و کمک 
به دولت ها در تســریع بهبود اقتصادی تجربیات ارزنده ای 
برای کشورهای عضو است.آزور با اشاره به تکانه های چندگانه 
اقتصــادی، پاندمی کرونا و تحریم از تثبیت اقتصادی ایران با 
وجود این چالش ها ابراز خرســندی کرد.گروه ٢۴ صندوق 
بین المللی پول با قدمت طوالنی متشــکل از وزرای دارایی 
و روســای بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه، از جمله 
ایران؛ که با ٢۴ عضو تشــکیل شده بود اکنون ٢8 عضو دارد؛ 
مکان مناسبی برای تبادل نظر کشورهای عضو در زمینه های 
اقتصادی و تدوین سیاســت گذاری های بهینه در جهت رشد 
و اعتالی آنان تلقی می شــود. همچنین در قالب این گروه، 
فرصت همکاری و هم اندیشی با سایر سازمان های بین المللی 

فراهم شده است.

با رای اعضای شورای عالی بورس؛
مجید عشقی رییس سازمان بورس شد

اعضای شورای عالی بورس ضمن تقدیر از تالش های محمدعلی دهقان دهنوی، 
به اتفاق آرا مجید عشــقی را بعنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار 
انتخاب کردند.به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران )سنا(، ساعتی پیش 
)٢۱ مهر ماه( جلسه شورای عالی بورس در محل وزارت اقتصاد و دارایی برگزار 
شــد.در این جلســه با توجه به اتمام مدت زمان ریاســت »محمدعلی دهقان 
دهنوی« در سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای شورای بورس با انتخاب »مجید 
عشقی« با اکثریت آرا به عنوان سکاندار جدید این سازمان موافقت کردند.مجید 
عشقی، قائم مقام بورس کاال و عضویت هیأت مدیره شرکت های تأمین سرمایه 
لوتوس پارســیان، سرمایه گذاری توســعه نور دنا را در کارنامه کاری خود دارد.

وی همچنین در کارگزاری تدبیرگران فردا، سرمایه گذاری پویا، سرمایه گذاری 
تدبیر ارزش، توســعه اقتصاد بین الملل آینده، سرمایه گذاری مهرگان سرمایه 
پارس، صندوق ســرمایه گذاری مشترک پیروزان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، 
گروه توســعه اقتصاد، کارآفرینان دامون، کارگزاری بانک پاسارگاد عضو هیأت 

مدیره بوده است.

بررســی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشــور بیانگر این است که مانده 
تســهیالت اعطایی تا پایان مرداد ســال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته 
رشــد ۱۴.۳ درصدی داشته است.به گزارش ایسنا، طبق اطالعات منتشر شده از 
سوی بانک مرکزی تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان مرداد 
امســال، معادل ٢۷۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال 
گذشته با رشد ۱۴.۳ درصدی مواجه شده است.همچنین، تسهیالت قرض الحسنه 
8.۳ درصد از کل تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه 
را تشــکیل داده و حجم عمده عملکرد تســهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با 
٢۹.۹ درصد و فروش اقساطی با ٢۰ درصد است. به لحاظ عددی در پایان مرداد 

ســال جاری ٢٢۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از کل تسهیالت اعطایی بانک ها و 
موسسات اعتباری کشــور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه 

سال گذشته، ۱۱.۵ درصد رشد را نشان می دهد.

بانک های تجاری چقدر تسهیالت دادند؟
از سوی دیگر، بانک های تجاری در کل ۴۱۶ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت کرده اند که با رشد ۱۳.۷ درصدی مواجه شده و سهم وام های قرض الحسنه 
از این میزان تســهیالت ۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که اعطای این وام 
از سوی بانک های تجاری در پایان سال گذشته ۱۴.۱ درصد افزایش یافته است.

گفتنی اســت ۱۳.۶ درصد از وام های بانک های تجاری را قرض الحسنه تشکیل 
می دهد. در بانک های تجاری کشــور نیز، سهم عمده تسهیالت پرداختی مانند 
بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ٢۹.۳ درصد است 

که رقم آن ۱٢۱ هزار  و ۹۰۰ میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ بوده است. 
عــالوه براین، 8.۳ درصد تســهیالت بانک های تجاری به رقــم ۳۴ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان در پایان مرداد ماه به تســهیالت جعاله اختصاص داشــته که این 

رقم در اســفند ســال قبل ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی، 
سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های تجاری در پایان مرداد ۱۴۰۰ به فروش 

اقساطی، مرابحه و قرض الحسنه اختصاص یافته است.

بانک های تخصصی چقدر تسهیالت قرض الحسنه دادند؟  
همچنین، بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت تا پایان مرداد 
سال جاری نشان دهنده این است که تسهیالت اعطایی با ۴.۵ درصد افزایش از 
رقــم ۳8۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به عــدد ۴۰۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
رسیده که سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های 
تخصصــی معادل ٢۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۱.۷ درصدی 
در مقایســه با اسفند سال گذشته مواجه شده است. گفتنی است که ۵ درصد از 
وام های بانک های تخصصی را قرض الحســنه تشکیل می دهد.  بزرگترین بخش 
تســهیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی 
می شــود؛ به نحوی که در پایان مرداد ســال جاری ۴۱.۱ درصد کل تسهیالت 
اعطایی ایــن بانک ها به رقم ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان در بخش فروش 

اقســاطی بوده و این رقم در اســفند ماه سال گذشته به میزان ۱۶8 هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان بود.بانک های تخصصی نیز در بخش مشــارکت مدنی تسهیالت 
قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ به نحوی که ۱۶.۶ درصد کل منابع تســهیالتی 
این بانک ها در پایان مرداد امسال به میزان ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این 

بخش پرداخت شده است.

عملکرد وام دهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 
طبق این گزارش، بررســی تســهیالت اعطایی بانک های غیردولتی و موسسات 
اعتباری در پایان مرداد امســال نشــان می دهد که تسهیالت این بانک با ۱۶.8 
درصد رشــد به رقم ۱۹۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رســیده اســت و ســهم 
تسهیالت قرض الحســنه از این میزان تسهیالت ۷.8 درصد ) ۱۴۹ هزار میلیارد 
تومان( بوده که اعطای این نوع تســهیالت در این نوع بانک ها در مرداد امســال 
۱۱.۹ درصد رشــد داشته اســت.همچنین، ۳۵.۴ درصد کل اعتبارات ارائه شده 
بــه متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به رقم ۶۷۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

بوده است.

 کدامیک از بانک ها وام
 بیشتری دادند؟
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گزیده خبر

غریب آبادی خطاب به گروسی:
 فایده عضویت در ان.پی.تی و اجرای کامل پادمان 

های آژانس چیست؟
سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به سکوت رافائل 
گروســی در قبال برنامه هســته ای رژیم صهیونیستی، از وی پرسید: فایده عضویت در 
معاهده عدم اشاعه و اجرای کامل پادمان های آژانس چیست؟به گزارش گروه سیاست 
خارجی خبرگزاری فارس، »رافائل گروســی« مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
علی رغم آن  که حمله به تأسیســات هســته ای کشــورها را محکوم کرد، اما از ذکر نام 
عامالن خرابکاری در تأسیســات هسته ای ایران امتناع کرد و گفت وظیفه ندارم در این 
خصوص سخن بگویم.این اظهارات و دلیل سکوت گروسی در قبال برنامه هسته ای رژیم 
صهیونیستی واکنش کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین 
المللی و آژانس را به همراه داشــت.کاظم غریب آبادی ســفیر و نماینده دائم کشورمان 
نزد سازمان های بین المللی در وین، در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در توئیتی نوشــت: در این صورت، فایده عضویت در معاهده عدم اشــاعه و 
اجرای کامل پادمان های آژانس چیســت؟ چگونه می توان آژانس را به عنوان یک نهاد 
جدی، حرفه ای و بی طرف دید، در حالی که اجرای رژیم پادمانی خود را به طور برابر و 
عادالنه برای تمامی اعضایش دنبال نمی کند؟وی افزود: سکوت و غفلت در برابر برنامه 
هسته ای اســرائیل پیام منفی را به اعضای معاهده ان.پی.تی می فرستد، مبنی بر این 
که »عضویت در معاهده مساوی است با پذیرش قوی ترین راستی آزمایی و نظارت، در 
حالــی که بیرون مانــدن از آن به معنای رهایی از هرگونه تعهد و انتقاد و حتی دریافت 
پاداش است!«.به گزارش فارس، مدیرکل آژانس در مصاحبه چند روز قبل خود با انرژی 
اینتلیجنت در پاسخ به این سوال که چرا اینقدر درباره ایران صحبت می کنید، در حالی 
که درباره برنامه هسته ای اسرائیل صحبت نمی کنید، گفته بود: اسرائیل عضو ان.پی.تی 
نیست و حتی آن را امضا نیز نکرده است، در حالی که ایران عضو معاهده است و تعهدات 

حقوقی در این زمینه دارد.

هشدار ایران درباره هرگونه محاسبه اشتباه و 
ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی

نماینده ایران در سازمان ملل در نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت نوشت: ما نسبت 
به هرگونه محاســبه اشــتباه و ماجراجویی احتمالی نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران از 
جمله برنامه هسته ای آن هشدار می دهیم.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد 
روز چهارشــنبه نامه ای خطاب به رئیس دوره ای شــورای امنیت در پاسخ به تهدیدات 
اخیر رژیم اسراییل نوشــت.در این نامه آمده است: طی ماه های گذشته، تعداد و شدت 
تهدیدات تحریک آمیز و ماجراجویانه رژیم اسرائیل به طور مداوم افزایش یافته و به سطح 
هشــداردهنده ای رسیده است. آخرین مورد آن از ســوی رئیس ستاد ارتش این رژیم 
صورت گرفته که تهدید کرده اســت »طرح های عملیاتی علیه برنامه هســته ای  ایران 
در حال گســترش است« و »عملیات برای از بین بردن توانایی های ایران در عرصه های 
مختلف و در هر زمان ادامه خواهد یافت.«اعتراضات ما به تهدیدهای قبلی این رژیم در 
سال 2021 طی نامه های 1 فوریه، 12 آوریل، 27 اوت و 14 سپتامبر  به شورای امنیت 
سازمان ملل منعکس شده اســت.چنین تهدیدهای سیستماتیک صریح و آشکار رژیم 
اسرائیل علیه یکی از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد، نقض فاحش حقوق بین الملل، 
به ویژه ماده 2 )4( منشــور ملل متحد است.این واقعیت که رژیم اسرائیل  به تداوم »از 
بین بردن قابلیت های ایران« ادامه می دهد، بدون هیچ شک و شبهه ای ثابت می کند که 
این رژیم مســئول حمالت تروریستی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ما در گذشته بوده 
است.با توجه به سابقه شوم شیوه های بی ثبات کننده رژیم اسرائیل در منطقه و همچنین 
عملیات مخفیانه ضد برنامه هسته ای ایران، بایستی با این رژیم برای توقف همه تهدیدات 

و رفتارهای اخاللگرانه آن برخورد شود.

۶کشته و ۶۰ زخمی در تیراندازی بیروت
منابع خبری از کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن حدود ۶0 تن در تیراندازی های 
اطراف کاخ دادگســتری لبنان خبر دادند. در پی این حادثه ارتش وارد عمل شد 
و هم اکنون آرامش نسبی به این منطقه بازگشته است.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم، منابع لبنانی گزارش دادند که به دنبال تیراندازی افراد ناشناس 
به سمت جمعیت مردمی که در حال حرکت به سمت ساختمان دادگستری بودند 
ارتش همچنان به استقرار گسترده نیروهای خود در منطقه »الطیونه« در نزدیکی 

این ساختمان ادامه می دهد.

استقرار ارتش در مناطق درگیری
در پی این حادثه، خودروهای زرهی ارتش در مناطق داخلی در دو منطقه الشیاح 
و عین الرمانه در بیروت مستقر شدند.منابع خبری گزارش دادند که در پی استقرار 
نیروهای ارتش در مناطق درگیری در بیروت، آرامش به این منطقه بازگشته است.

منابع خبری گزارش دادند کــه آرامش در منطقه درگیری در »الطیونه« برقرار 
است و ارتش به خبرنگاران اجازه رفت و آمد در این منطقه را داده است.

تالش ارتش برای ورود به ساختمان محل استقرار تیراندازان مسلح
بر اســاس ایــن گزارش، ارتــش لبنان تالش دارد وارد ســاختمانی شــود که 
تک تیراندازهــا در آن حضور دارند و از آنجا اقدام بــه تیراندازی می کنند.منابع 
خبــری منطقه گزارش دادند که  درهای داخلی و خارجی این ســاختمان قفل 
است و ارتش با احتیاط پیشــروی می کند.ارتش لبنان پشت درهای ساختمان 
تک تیراندازان، خود را برای ورود به این ساختمان آماده می کند. شبکه المیادین 
لبنان گزارش داد که نیروهای ارتش منتظرند تا همه اقدامات الزم تکمیل شده و 

بعد از آن وارد این ساختمان شوند.

بازگشت آرامش به منطقه درگیری ها در بیروت
منابــع خبری لبنان گزارش داد که آرامش به منطقه  »الطیونه« در بیروت از دو 
ساعت پیش برگشته است.منابع خبری گزارش دادند که در جریان این تیراندازی 
چندین نفر کشته و زخمی شدند. البته ممکن است آمار کشته و زخمی های این 

حادثه بیشتر باشد.

6کشته و 37 زخمی در حمله مسلحانه بیروت
شبکه خبری الجزیره قطر گزارش داد که در جریان این تیراندازی در دو منطقه 
الشــیاح و عین الرمانه در بیروت، دست کم ۶ نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند.

صلیب ســرخ لبنان نیز شمار حمله مسلحانه در بیروت را شش کشته و بیش از 
30 زخمی اعالم کرد.وزارت بهداشــت لبنان نیز در تازه ترین آمار خود اعالم کرد 
که در درگیری های مسلحانه امروز بیروت، شش نفر کشته شده و 37 تن زخمی 
شده اند که حال چهار تن از  آن ها وخیم است.صلیب سرخ لبنان همچنین اعالم 
کرد که چهار تیم پزشــکی برای درمان مصدومین و انتقال آنها به بیمارستان به 
منطقه الطیونه رفته اند.بر این اساس اقدامات ارتش برای دستگیری افرادی که به 
سمت مردم تیراندازی می کردند همچنان ادامه دارد و گزارش ها نشان می دهد که 

یک تک تیرانداز مسئول این حوادث بوده است.

شناسایی هویت 10 تن از عامالن درگیری مسلحانه
شبکه المنار لبنان نیز بر اساس اطالعاتی که به دست آورده، گزارش داد که هویت 
10 تن از افراد تحریک کننده و مشــارکت کننده در کمین منطقه »الطیونه« نزد 
دستگاه های امنیتی لبنان تقریبا مشخص شده است.شبکه المیادین گزارش دادند 
که هنوز اطالعاتی در ارتباط با دستگیری هیچ یک از تک تیراندازانی که به افراد 

شرکت کننده در تظاهرات امروز بیروت شلیک کردند، وجود ندارد.

حزب اهلل لبنان و امل: حمله مسلحانه امروز کار نیروهای لبنانی وابسته 
به سمیر جعجع است

حزب اهلل لبنان و جنبش امل لبنان حمله مسلحانه به تظاهرات مسالمت آمیز را 
کار گروههای وابسته به نیروهای لبنانی وابسته به سمیر جعجع )رهبر سابق حزب 
فاالنژیست های لبنان و از رهبران ائتالف 14 مارس( دانست.این دو جنبش لبنانی 
در این بیانیه  تأکید کردند که حمله مسلحانه به اعتراضات مسالمات آمیز بیروت از 
سوی گروه های حزب جعجع صورت گرفته است.بر اساس این بیانیه ، این گروه ها 
در محله های مجاور و پشت بام خانه ها مستقر شده و اقدام به تیراندازی مستقیم 

به سمت شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز کرده اند.

واکنش »سمیر جعجع« متهم اصلی  به حوادث امروز بیروت
ســمیر جعجع، رئیس حزب »القوات اللبنانیه«)نیروهای لبنانی( در واکنش به 
حوادث امروز بیروت، از رئیس جمهور و نخســت وزیر این کشور خواست در این 
ارتباط تحقیقات انجام شــود.جعجع که خود متهم به آغاز کننده درگیری های 
مسلح امروز در شهر بیروت است، مدعی شد که علت اصلی حوادث امروز سالح 
رها شــده ای است که شهروندان را در هرجا و هر زمانی تهدید می کند!در همین 
حال لبنانی ها که پالکاردهایی با شعارهای ضد آمریکایی در دست داشتند وارد 
کاخ دادگســتری شــده و تصمیمات غیر قانونی »طارق بیطار« بازپرس قضایی 

پرونده انفجار بندر بیروت را محکوم می کنند.

درخواست نخست وزیر لبنان برای جلسه اضطراری 
در پی این حادثه، »نجیب میقاتی« نخســت وزیر لبنان از همه خواست آرامش 
خــود را حفظ کرده و به هر دلیلی وارد فتنه نشــوند.وی همچنین به ارتباطات 
خود با »ژوزف عون« فرمانده ارتش در خصوص اطالع از اقداماتی که ارتش برای 
برقراری ثبات در منطقه الطیونه و دستگیری عامالن جنایتی که با تلفات همراه 
بوده ادامه می دهد. ارتباط وی با »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان در این خصوص 
نیز ادامه دارد.نخست وزیر لبنان همچنین با »بسام مولوی« وزیر کشور و »موریس 
ســلیم« وزیر دفاع در زمینه آخرین وضعیت منطقه الطیونــه در ارتباط بوده و 
خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت مرکزی درباره این وضعیت شد.

اعالم یک روز عزای عمومی در لبنان
نجیب میقاتی نخســت وزیر لبنان فــردا )جمعه 23 مهرماه (  را به مناســبت 

کشته های درگیری های بیروت عزای عمومی اعالم کرد.

گفت وگوی تلفنی میشل عون با میقاتی برای پیگیری حادثه
»میشــل عون« رئیس جمهوری لبنان نیز در تماس با نخست وزیر، وزیر کشور، 
وزیر دفاع و فرمانده ارتش بوده و اوضاع امنیتی منطقه الطیونه را پیگیری می کند.

هنوز مشخص نیست که چه کسانی به سمت تجمع کنندگان تیراندازی کرده اند. 
ارتــش لبنان در بیانیــه ای وقوع این تیراندازی را تأیید کرده و گفته اســت که 
شناسایی هویت عامالن حمله در دست بررسی است.شبکه المیادین در این باره 
بــه نقل از تظاهرات کنندگان گزارش داد: »در حالی که به طور مســالمت آمیز 
تجمع کرده بودیــم، به یکباره با تیراندازی مواجه شــدیم.« تیراندازی از باالی 
ساختمان های اطراف رخ داد. همزمان با تیراندازی ها، صدای انفجار نیز در نزدیکی 

کاخ دادگستری شنیده شده است.

نشنال مدعی شد:

اختالف نظر ایران و اروپا بر سر تاریخ از سرگیری مذاکرات هسته ای
وبگاه نشــنال مدعی شده اســت که ایران و اتحادیه اروپا بر 
ســر زمان آغاز مذاکرات وین درباره احیای توافق هســته ای 
بــا اختالف نظر روبرو هســتند.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
وبگاه نشنال با انتشــار گزارشی مدعی شده است که ایران و 
اتحادیه اروپا بر ســر زمان آغاز مذاکــرات وین درباره احیای 
توافق هسته ای با اختالف نظر روبرو هستند.برمبنای گزارش 
نشــنال، بعد از دیدار مقام های ایران و اتحادیه اروپا در تهران 
دو طرف هنوز نتوانسته اند تا بر سر چارچوب زمانی برای آغاز 
مجدد مذاکرات وین به توافق دســت یابند.در این گزارش در 
عین حال گفته شــده که قرار اســت دو طرف طی روزهای 
آتی برای گفتگوهای بیشتر در بروکسل دیدار و نشست هایی 
را دنبال کنند.انریکه مورا، فرســتاده اتحادیه اروپا و مسئول 
هماهنگی مذاکرات هســته ای وین، که به تهران رفته بود، با 
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران دیدار کرده است.همزمان با 
سفر فرستاده اتحادیه اروپا به ایران، رابرت مالی نماینده وزارت 
خارجه آمریکا در امور ایران، هم مشــغول مذاکره با مقام های 
رژیم صهیونیســتی و امارات متحده عربی است و قرار است 

جمعه سفرش را به امارات، قطر و عربستان سعودی آغاز کند.
دیشــب آنتونی بلینکن، وزیــر خارجه آمریکا در نشســتی 
مشــترک با وزیر خارجه اسرائیل گفت اگر مسیر دیپلماتیک 
برای احیای توافق هســته ای ایران و قدرت ها - برجام - ناکام 
بماند آمریکا به گزینه های دیگری متوسل خواهد شد.با آنکه 
دولت جو بایدن مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات وین، 
پایتخت اتریش، زمینه های الزم را برای بازگشــت آمریکا به 
توافق هسته ای برجام فراهم کند، اما تاکنون شش دور مذاکره 
به دلیل اصرار واشنگتن بر حفظ برخی تحریم ها و همچنین 
درخواست های مرتبط با مسائل موشکی و منطقه ای ایران از 
ســوی واشنگتن به توافق منتهی نشده است. اصرار آمریکا بر 
حفظ برخی تحریم هایی که دولت دونالد ترامپ اعمال کرد و 
دولت بایدن هم بر تداوم آن ها اصرا دارد، وضعیتی شکننده به 
وجود آورده، ضمن اینکــه دولت بایدن اعالم کرده نمی تواند 
هیچ گونه ضمانتی درباره عدم خروج دوباره دولت های بعدی 
آمریکا از توافق بدهد و همین موضوع باعث شده مذاکرات در 

بن بست باقی بماند.

کرملین: 
برای دیدار جدید پوتین و بایدن توافق شد

 دیمیتری پســکوف سخنگوی رئیس جمهوری روســیه اعالم کرد که در جریان دیدار ویکتوریا نولند دستیار وزیر امور 
خارجه آمریکا با یوری اوشاکوف دستیار امور بین الملل رئیس جمهوری روسیه، در مورد دیدار سران روسیه و آمریکا دو 
طرف توافق کردند.به گزارش ایرنا، پسکوف روز )پنجشنبه( به رسانه ها گفت: روز گذشته در جریان دیدار نولند با دستیار 
امور بین الملل رئیس جمهوری روسیه، موضوع دیدار والدیمیر پوتین و جو بایدن روسای جمهوری روسیه و آمریکا مطرح 
شد.  وی با بیان اینکه در مورد ادامه تماس های در سطح عالی بین روسیه و آمریکا تفاهم بدست آمد، خطاب به خبرنگاران 
اظهار داشت: این تفاهم مشخص خواهد شد و بموقع آن را به اطالع شما خواهیم رساند. پسکوف در پاسخ به این سوال 
که دیدار سران روسیه و آمریکا در چه زمانی برگزار خواهد شد، خاطرنشان کردکه برای دورنمای نزدیک برنامه ریزی می 
شود.   رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در همایش بین المللی انرژی در مسکو گفت که ویکتوریا نولند معاون وزیر امور 
خارجه روسیه در مذاکرات در مسکو، باطرف روسی در خصوص دیدار روسای جمهوری روسیه و آمریکا گفت و گو کرد.

پوتین و بایدن در ماه ژوئن در ژنو دیدار کردند و تاکنون دو بار هم گفت و گوی تلفنی داشته اند.  نولند از روز دوشنبه 11 
ماه اکتبر سفر سه روزه ای به مسکو داشت و با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و چند تن دیگر از مقامهای 
روس دیدار و گفت و گو کرد.وی روز ســه شــنبه با ســرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرد و دو طرف 
درخصوص موضوعات دوجانبه و اختالفات در مورد صدور روادید و فعالیت سفارتخانه ها و سرکنسولگری های دو کشور و 
نیز تعداد پرسنل دیپلماتیک گفت و گو و مذاکره کردند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدار با 
ویکتوریا نولند همتای آمریکایی خود اعالم کرد که امکان تشدید تنش ها بین روسیه و آمریکا وجود دارد.به گزارش ایرنا  
از مسکو ریابکوف سه شنبه بعد از دیدار با همتای آمریکایی خود گفت: این احتمال وجود دارد که روابط روسیه و آمریکا 

ازجمله در مسائل مربوط به فعالیت سفارتخانه و مراکز کنسولی دو کشور پرتنش شود.  

عربستان:
 ریاض برای مذاکره با تهران جدی است

 فیصــل بن فرحان » وزیر امور خارجه عربســتان با اشــاره به اینکه ریاض همواره خواهــان راهی برای ثبات در منطقه 
بوده، اعالم کرد: کشــورش برای مذاکره با ایران جدی است.به گزارش ایرنا، وزیر خارجه عربستان در مصاحبه با روزنامه 
»فایننشال تایمز« مذاکرات با ایران را »اکتشافی« توصیف کرد و گفت: این گفتگوها با ایران »صمیمی« پیش رفته است.

در زمان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، ریاض به شدت درگیر جنگ داخلی یمن بود. این کشور در این زمان عالوه بر 
اختالفات با ایران یک منازعه سیاسی با کانادا نیز داشت. اما فیصل بن فرحان اصرار دارد که ریاض جنگ ها را شروع نکرده 
اســت.به اعتقاد این دیپلمات ارشد ســعودی، رهبری عربستان یک سیاست روشن دارد که اولویت رفاه، ساخت کشور و 
چشم انداز 2030 است و شما نمی توانید با یک منطقه آشفته به آنها دست پیدا کنید.وزیر خارجه عربستان افزود: بنابراین 
درحالیکه ما به شدت از امنیت ملی و حق حاکمیت خود دفاع می کنیم، تالش خواهیم کرد تا آنها را از طریق دیپلماسی 
حل کنیم.وی در مورد زمان شروع مذاکره با ایران بیان کرد که همزمانی برخی از اتفاقات این احساس را به وجود آورد 
که لحظه مناسب برای مذاکره با ایران فرا رسیده است.وی در ادامه مدعی شد: ما همیشه خواهان مذاکره بودیم اگر آنها 
)مذاکرات( در واقع جدی باشند.  یک مقام سعودی به فایننشال تایمز گفت که عربستان در حال بررسی درخواست ایران 
برای بازگشــایی کنسولگری این کشور در جده است. به نوشته این روزنامه، ریاض همچنین در نظر دارد به تهران اجازه 
بازگشایی دفتر نمایندگی برای سازمان همکاری اسالمی را در این شهر ساحلی بدهد.یک دیپلمات خارجی در عربستان 

روز دوشنبه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران و عربستان به توافق برای بازگشایی کنسولگری دست یافتند.
این دیپلمات اعالم کرد: من فکر می کنم اعالم عادی سازی روابط شاید در چند هفته آینده اتفاق بیافتد.این منبع آگاه که 
مستقر در عربستان است، گفت که دو طرف در آستانه توافق برای کاهش تنش بین دو کشور و جنگ نیابتی در منطقه 

در جریان دور آخر مذاکرات بودند.
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دانشمندان »دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس« یک 
ترکیب شیمیایی ایجاد کرده اند که با ویژگی اصلی بسیاری از ویروس ها 
که به آنها اجازه حمله به سلول های انسانی را می دهد، مقابله می کند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، این ترکیب که« MM۳۱۲۲ » نامیده 
می شود در سلول ها و موش ها مورد مطالعه قرار گرفته است و به گفته 
محققان نویدبخش درمان جدیدی برای جلوگیری از عفونت یا کاهش 
شدت کووید-۱۹ است.این ترکیب، پروتئین انسانی مهمی به نام پروتئاز 
تراغشایی ِسـرین TMPRSS۲( ۲( را که کروناویروس ها از آن برای ورود 
و عفونت سلول های انسانی استفاده می کنند را مورد هدف قرار می دهد.

ترکیبی که ما در حال ایجاد آن هســتیم از ورود ویروس به ســلول ها 
جلوگیری می کند. ما اکنون در حال آزمایش این راه درمانی هستیم.

محققان »دانشــگاه گوتنبــرگ« در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند 
شــاخص توده بدنی یا بی ام آی باال با افزایــش خطر مرگ و احتمال 

بستری طوالنی مدت افراد مبتال به کرونا در آی سی یو مرتبط است.
به گزارش ایســنا و به نقل از اس تی دی، نتایج یافته های مطالعه اخیر 
محققان سوئدی حاکی از ان اســت که احتمال بستری طوالنی مدت 
بیماران مبتال به کرونای دارای بی ام آی باال در بخش آی سی یو بیشتر 
اســت و این موضوع احتمال مرگ آنها را نیز افزایش می دهد.بر اساس 
مطالعه جدیدی که این هفته در مجله » PLOS ONE« منتشــر شــد، 
محققان دانشگاه گوتنبرگ نشان دادند که بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
با  شاخص توده بدنی باال )BMI( احتمال آنکه مدت طوالنی در آی سی 

یو بستری شده و جان خود را از دست دهند، بیشتر است.

پژوهشــگران هلندی، یک سیستم دارو رسانی مبتنی بر نانوذرات ابداع 
کرده اند که می توانند داروهای بیماری هایی مانند سرطان را مستقیما به 
سلول های مورد نظر برسانند.به گزارش ایسنا و به نقل از ادونسد ساینس 
نیــوز، »آران ای کوتاه مداخله گر«)siRNA(، بــه گروهی از مولکول های 
طبیعی گفته می شود که با خاموش کردن ژن هایی که وظیفه رمزگذاری 
پروتئین های خاصی را بر عهده دارند، به تنظیم ســطح پروتئین کمک 
می کنند. این مولکول ها به خاطر توانایی خود در تنظیم سطح پروتئین، 
ظرفیت باالیی به عنوان عوامل درمانی دارند. اگر سطح این پروتئین ها 
تنظیم نشود، می تواند به ســطوح سمی برسد و تخریب سلول ها را در 
پی داشته باشد. با وجود این، دانشــمندان هنوز برای رساندن آران ای 
کوتاه مداخله گر به محل مورد نظر خود در بدن، با مشکل روبرو هستند.

دانشمندان در حال آزمایش 
رقیب »رمدسیویر«

نقش بی ام آی باال در افزایش 
خطر مرگ بیماران کرونایی

نانوذراتی که نویدبخش درمان 
سرطان هستند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

طبیعت زمستانی سین کیانگ چین

جلوپنجره جدید هیوندای با شما حرف می زند!
تاکنون نمایشگرهای روان زیادی را دیده ایم. این نوع نمایشگرها یا تابلوها در بخش هایی همچون ایستگاه های اتوبوس و فرودگاه ها بکار 
رفته اند و ظاهر سفید و مشکی یا قرمز دارند. در این نمایشگرها کلمات یا عباراتی از یک طرف به طرف دیگر حرکت می کند. حاال به نظر 
می رسد هیوندای به دنبال استفاده از چنین نمایشگرهایی در جلوپنجره محصوالت خود است تا اطالعاتی را به دیگر رانندگان و عابران 
پیاده منتقل نماید.در پتنت جدید هیوندای آمده است:با توسعه تکنولوژی رانندگی خودکار، تکنولوژی های مرتبط به خودروهای خودران 
مقیاس کامل توسعه یافته است. تحقیقاتی در رابطه با روش انتقال مؤثر اطالعات از خودروهای خودران به خودروها و عابران پیاده انجام 
شــده اســت.ما در ابتدا فکر می کردیم یک نمایشگر عادی هم می تواند چنین کاری را انجام دهد اما اگر شما میلیون ها خودرو همچون 
آیونیک ۶ تولید کنید که از تکنولوژی مشابهی سود می برد، نمایشگر روان هزینه تولید کمتر و تعمیر راحت تری داشته و از برق کمتری 
استفاده می کند. در این پتنت آمده که سیستم موردبحث نیازمند نور در روی جلوپنجره یا پشت آن بوده تا بتواند پیام مدنظر را نمایش 
دهد.این اختراع جدید شامل واحد کنترل برای انتقال پیام است. امیدواریم منظور از این واحد کنترل توانایی راننده برای کنترل پیام های 

روی جلوپنجره باشد. هیوندای همچنین گفته این سیستم می تواند برای هماهنگی با چراغ های رهنما پیکربندی شود.

پرسپولیس باالخره به عربستان رفت
کاروان پرسپولیس با یک روز تاخیر در نهایت پس از صدور مجوز فرود هواپیما در فرودگاه ریاض، عازم عربستان شد.به گزارش 
ایســنا، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس برای مصاف برابر الهالل عربســتان دقایقی پیش )ساعت ۱۷:۴۵ روز پنج شنبه( از طریق 
فرودگاه مهرآباد با پروازی چارتر تهران را به مقصد ریاض ترک کرد. طبق برنامه پرسپولیسی ها قرار بود دیروز به عربستان بروند 
که به دلیل صادر نشدن مجوز فرود هواپیما در فرودگاه ریاض توسط عربستان، این سفر با یک روز تاخیر انجام شد.در این سفر 
مجید صدری سرپرست مدیرعاملی باشگاه، تیم را همراهی نمی کند.پرسپولیسی ها در شرایطی به عربستان سفر می کنند که رضا 
دهقانی و مهدی  مهدی خانی دو غایب این تیم محســوب می شوند.کاروان پرسپولیس در حالی عازم عربستان می شود که برای 
هیچ یک از اعضای تیم و همراهان از سوی عربستان ویزا صادر نشده و گفته شده ویزای فرودگاهی صادر می شود و همین امر هم 
احتماال مشکالتی را در فرودگاه ریاض برای این تیم ایجاد خواهد کرد.تیم فوتبال پرسپولیس در جریان مرحله یک چهارم نهایی 

لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت ۲۱:۳۰ امروز، به مصاف الهالل عربستان می رود.

کان از اوردد تو کرده است راحت جان و دوای دلوین دود آه دمبدم آرد نشان از اوات کی کنیم آتش دل را نهان از او خالی مباد رد دل و جانم م ما را هب چیه وهج نبود این امگن از اورمزی هب خنده لعل لبت زان داهن نمود بس فتنه اه رسید هب دور زمان از اوات خط سبزگی و گل عارضت دمید
ما راست نور دیده و آرام جان از اوات رب رخ است شمع رخت رد دلم چراغ ره لحظه می رسد هب دل انتوان از اوآه از کرشمه اهی دو چشمت هک صد بال

پیشنهاد

چهره روز

کتاب ایلیاد
کتاب ایلیاد و اویسه را اثر هومر می دانند. شاعری که 
اطالعات زیادی از زندگی او در دسترس نیست و حتی 
تردیدهایی درباره او وجود دارد. برخی نیز درباره اینکه 
آیا ایلیاد و اودیسه اثر یک شاعر است، تردید دارند. با 
این حال، چیزی که روشن است، جاودانگی اثر ایلیاد 
و اودیسه است. سروده هایی که تاثیر عظیمی بر روی 
تاریخ ادبیات سراســر جهان گذاشــته است. داستان 
کتاب ایلیاد نسبت به داســتان کتاب اودیسه بسیار 
مشهورتر است. براساس این کتاب فیلم های مختلفی 
نیز ساخته شده و کمتر کسی پیدا می شود که فیلم 
Troy را ندیده باشــد. با این حال، در اینجا به صورت 

خالصه به اتفاقات کتاب ایلیاد اشاره خواهیم کرد.
داستان ایلیاد به ربوده شدن هلن، زن زیباروی منالس، یکی از چند فرمانروای یونان توسط پاریس 
پسر پریام شاه ایلیون )تروا( اشاره دارد. این کار باعث شعله ور شدن خشم منالس و برادرش، پادشاه 
آگاممنون می شود. در پی این ماجرا، جنگ اتفاقی اجتناب ناپذیر خواهد بود، بنابراین آن ها به سمت 
تروا حرکت می کنند و این شهر را محاصره می کنند.اما تصرف شهر تروا که دور تا دور آن دیوارهای 
محکمی بنا شده است کار راحتی نیست. ضمن اینکه هکتور، بزرگ ترین پسر شاه، پهلوان نام آور، 
از شهر دفاع می کند و کسی توانایی روبه رو شدن با او را ندارد. این جنگ که خدایان یونان نیز در 
آن وارد شــده اند تا سال های سال ادامه دارد و در حال حاضر در کتاب دهیمن سال جنگ روایت 
می شود.اما شروع داستان ایلیاد به کشمکش میان آگاممنون و آخیلوس می پردازد. آخیلوس از بوده 
شدن بریزئیس توسط آگاممنون خشمگین شده و به کشتی های خود بازگشته است. آخیلوس از 

جنگیدن برای پادشاهی که غنیمت او را از آن خود کرده شانه خالی می کند. 

مهاتما گاندی
مهانداس کارامچانــد گاندی زادهٔ ۲ اکتبر ۱۸۶۹/ ۱۰ مهر 
۱۲۴۸ خورشیدی – درگذشتهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۴۸/ ۹ بهمن 
۱۳۲۶ خورشــیدی( رهبر سیاسی و معنوی هندی ها بود 
که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا 
رهبری کرد. او در طول زندگی اش استفاده از هر نوع ترور 
و خشونت را برای رســیدن به مقاصد رد می کرد. فلسفهٔ 
بی خشونتی گاندی که خود نام »ســاتیاگراها« )در زبان 
سانســکریت به معنای تالش و کوشــش برای رسیدن به 
حقیقــت و تحت اللفظی: محکم گرفتــن حقیقت( روی 
بسیاری از جنبش های مقاومت بدون خشونت در سراسر 
جهان و تا امروز تأثیر گذاشته اســت. »مهاتما گاندی« در 
ســال ۱۸۶۹ در یک خانواده هندو در گجرات هند متولد 
گردید. گاندی در آغوش مادری فداکار رشد می کرد و از تأثیرات جائین گجرات، رنگ و شکل می گرفت. او 
از همان سنین کودکی با مرام آسیب نرساندن به موجودات زنده خو گرفت و به گیاهخواری، روزه داری برای 
خودسازی و خالص نمودن خویش و زندگی توأم با گذشت اعضای فِرق و مذاهب مختلف کوشش ورزید. 
خانواده او از طبقه »وایشا« یا تجار هندی بودند.در ماه مه ۱۸۸۳ درحالی که ۱۳ سال داشت با دختری هم سن 
خود ازدواج کرد؛ والدینش هر دو آن ها را اداره می کردند )همسرش کاستوربا یا کستوربا نام داشت که وی را 
»با« صدا می زدند(. گاندی چندین بار هدف سو قصد قرار گرفت که آخرین مورد آن موفق بود. در ۹ بهمن 
۱۳۲۶ ناتورام قادســی با شلیک سه گلوله به قفسه سینه، وی را که در سن هفتاد و نه سالگی و در میان 
جمعیت عازم محل عبادت بود، از پای درآورد.خبر مرگ گاندی دنیا را متعجب و متأثر کرد. آسیایی ها مرگ 
کسی را که منادی استقالل آسیا بود باور نمی کردند. در لندن تمام شخصیت های بریتانیا پیام های تسلیتی 

روانه هند کردند. حتی چرچیل، دشمن دیرین گاندی هم پیامی به هند فرستاد.

فرهنگ

مهرداد ذوالنورـ  هنرمند گرافیستـ  شامگاه چهارشنبه )۲۱ مهرماه( به صورت ناگهانی درگذشت.
سیف اهلل صمدیانـ  عکاس و مستندساز باسابقه کشورمانـ  در گفت وگویی با ایسنا خبر درگذشت 
مهــرداد ذوالنور را تایید کرد.ذوالنور از اعضای اولیه انجمن صنفی طراحان گرافیک بود و در اکثر 
بینال ها، رویدادها و بزرگداشت های انجمن نقش موثر و سازنده ای داشت.از سوابق کاری دیگر او، 
می توان به مدیریت گالری های خانه هنرمندان ایران در دوره مدیریت قبلی و نیز همکاری مستمر 
با مجله تصویر و ۱۸ دوره گذشــته جشن تصویرسال اشاره کرد.این هنرمند متولد شهریور سال 
۱۳۵۲ عالوه بر فعالیت در حوزه گرافیک در زمینه عکاســی هم فعالیت داشت و عکس هایش از 
افغانستان در نشریات »لوموند«، »گاردین«، »نیویورک تایمز« و »ال پائیس« چاپ شده است.علت 

درگذشت این هنرمند مسمومیت دارویی عنوان شده است.

مهرداد ذوالنور درگذشت
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