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رئیس مرکز ملی خشکسالی تشریح کرد:
چرا پاییز امسال احساس گرمای 

بیشتری داریم؟
 رئیــس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناســی گفت: خشکســالی دلیل عمده احساس گرمای 
بیشتر در پاییز ۱۴۰۰ است و کم بارشی در آبان و آذر امسال 
نیز مثــل مهرماه ادامه خواهد داشــت.»احد وظیفه« دیروز 
)یکشــنبه( در گفت وگو با ایرنا افزود: بارش های پاییز امسال 
کمتر از نرمال و بارش های مهرماه نیز محدود به نوار شمالی 
و اســتان های گیالن، مازندران، شــمال آذربایجان شرقی، 
غربی، گلستان و خراسان شمالی بود.وی بیان داشت: معموال 
در مهرماه بارشــی در دیگر نقاط کشــور نداریم، اما احتمال 
بارش پراکنده در دامنه های البرز، شــمال استان های قزوین 
و سمنان نیز پیش بینی می شود که باز هم چشمگیر نیست.

وظیفه درباره اینکه چرا در پاییز امســال احســاس گرمای 
بیشتری داریم؟ توضیح داد: بارندگی کمتر از نرمال که برای 
پاییز امســال پیش بینی کردیم به معنای آب کمتر و دوره 
خشکسالی بیشتر است. ســال قبل که وضعیت بارندگی ها 
بسیار اَســفبار بود و بسیاری از اســتان ها بارندگی کمتر از 
نرمال داشتند، در برخی استان ها نیز شدت خشکسالی بسیار 
شــدید بود طوری که کمتر از نصــف بارش های نرمال را در 

سال گذشته در بسیاری از استان ها داشتیم.
وی گفت: سال گذشته استان کرمانشاه ۵۲ درصد کم بارشی 
و ایالم، لرســتان و چهارمحــال و بختیــاری کمبود تا ۵۰ 
درصدی بارش را داشــتند، این  وضعیت کم بارشــی اثر خود 
را بر خشکســالی می گذارد و انتظار بارندگی کمتر از نرمال 
در پاییز امسال هم این شرایط را تشدید کرد.به گفته رییس 
مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی، کاهش آب رودخانه ها 
موجب کشت نامناســب پاییزه شده است و کم آبی حتی در 

فالت مرکزی ایران اثرات خود را نشان داده است.
وی با تاکید بر اینکه خشکســالی دلیل عمده احساس گرما 
در بین ســاکنان بسیاری از اســتان ها از جمله استان تهران 
اســت، ادامه داد: این احســاس در تهران بیشــتر است، به 
دلیل ویژگی های تهران از جمله کالن شــهر بودن آن، اثرات 
گرمایشــی مربوط به شهرنشینی قابل مالحظه است، جذب 
انرژی خورشیدی نیز بیشــتر بوده و همواره دما باالتر است 
و از طرفی با توجه به مصرف روزانه آب در شــهر کمبود آب 

تاثیر گذاسته است.

بارندگی در آبان و آذر 1400 چگونه است؟
وظیفه ادامه داد: آبان ماه امســال هم شرایط کم بارشی ادامه 
دارد و در آذرماه شرایط قدری بهتر است، در واقع از انتهای 
آذرماه بارش ها آغازخواهد شد و در زمستان به شرایط نرمال 
می رسیم.به گفته وی، زمستان ۱۴۰۰ به بدی زمستان سال 
قبل که بارش ها زیرنرمال بود، نیست.این مسوول ادامه داد: 
از آنجایی که ۴۵ درصد از بارش های ســالیانه در زمســتان 
اتفاق می افتد، امیدواریم حاصل سال آبی امسال طوری باشد 

که به شدت خشکی سال قبل نباشد.
به گزارش ایرنا، گزارش مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی 
بیانگر آن است که از ابتدای سال آبی جاری )مهرماه ۱۳۹۹ 
( تــا هفتم تیرماه امســال ۱۲۹.۹ میلی متر بارش رخ داده و 
این درحالی اســت که در دوره بلندمــدت ۲۲۴.۳ میلیمتر 
بارندگی اتفاق افتاده اســت و این موضوع کاهشی به میزان 
۴۲.۱ درصد را نشــان می دهد.این میــزان کاهش بارش اثر 
منفی خود را بر روی موجودی مخازن سدها گذاشته و سبب 
کاهــش بیش از ۴۹ درصدی آب موجود در مخازن ســدها 
شــده که همین امر تامین آب را با چالش های جدی همراه 

کرده است. صندوق بین المللی پول؛
بدهی دولت های جهان به رکورد ۸۸ تریلیون دالر رسید

صنــدوق بین المللی پول پیش بینی کرد که بدهی دولت ها ۹۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در 
سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص می دهد.به گزارش تسنیم، صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه تخمین 
زد که بدهی دولت ها ۹۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در ســال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص می 
دهد.این رقم ۰.۸ درصد کمتر از یک سال قبل است اما هنوز به علت کمک های مالی بی سابقه برای مبارزه 
با بحران همه گیری کرونا هنوز در باالترین سطوح خود قرار دارد.بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، 
بدهی دولت ها در سطح جهان در حال حاضر ۸۸ تریلیون دالر است اما پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۱ 
و ۲۰۲۲ حدود ۱ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان کاهش یابد و سپس در حدود ۹۷ درصد ثابت 
شود.صندوق بین المللی پول در گزارش خود می گوید: انتظار می رود بدهی ها به طور مداوم بیشتر از سطح 
پیش بینی شده قبل از همه گیری باقی بماند؛ پیش بینی می شود در اقتصادهای پیشرفته تقریباً ۲۰ درصد 
تا سال ۲۰۲6 بیشتر شود.بر اساس برآوردهای اولیه، بدهی جهانی دولت ها، شرکتهای غیر مالی و خانوارها 
در سال ۲۰۲۰ به ۲۲6 تریلیون دالر رسیده است که ۲۷ تریلیون دالر نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش نشان 
می دهد.این بیشترین افزایش ثبت شده است و به مراتب بیش از ۲۰ تریلیون دالر مجموع بدهی ثبت شده 
در طول دو سال بحران مالی جهانی در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ محسوب می شود.بر اساس این گزارش، 
اقتصادهای پیشــرفته و چین بیش از ۹۰ درصد از بدهی های جهان را در ســال ۲۰۲۰ به خود اختصاص 
داده اند، در حالی که بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه و کم درآمد تنها حدود ۷ درصد را تشکیل 
می دهند.صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرد که 6۵ تا ۷۵ میلیون نفر بیشتر نسبت به پایان 

سال ۲۰۲۱ زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

وزیر بهداشت درخصوص رسیدگی به مشکالت 
پرســتاران، گفت: پیشــنهاداتی که ارائه شد 
ازجمله مرخصی تشویقی، حق پرستاران است، 
اما هنوز بابت کرونا و پیک ششــم خاطرمان 
آسوده نیست و باید درحالت آماده باش بمانیم. 
امیدوارم با انجام واکسیناسیون سراسری در ماه 

های آینده، در وضعیت بهتری قرار بگیریم.
به گزارش ایســنا، دکتر بهــرام عین اللهی، در 
جلسه شورای عالی نظام پرستاری که با حضور 
رییس سازمان نظام پرستاری، معاون پرستاری 
وزارت بهداشــت و مدیران پرســتاری برگزار 
شد، با اشاره به ســفر کاری روز گذشته به قم 
و دیدار با علما و مراجع، بیان کرد: در دیداری 
که دیروز با مراجع داشتیم، تقریبا تمام مراجع 
و علمــا از جامعه پرســتاری قدردانی کردند و 
قدردانی آنها بسیار ارزشمند است، چراکه نشان 
دهنده این است که مراجع محترم از خدماتی 
که جامعه پرســتاری به مردم ارائه می دهند، 
بســیار راضی هســتند. وی افــزود: برای حل 
مشکالت نظام ســالمت، حجم زیادی از منابع 
الزم اســت تا کمبودهای بهداشتی و درمانی 
مردم به خصوص در مناطق محروم، رفع شود. 
زیرا بسیاری از بیماران به دلیل عدم دسترسی 
به درمان مناسب دچار مشکل می شوند.عین 
اللهی گفت: انتظار ما از سازمان نظام پرستاری 
زیاد است، اما باید مشکالت را با همبستگی حل 
کنیم. برخی مشکالت داخل وزارتخانه است که 
با کمک دکتر عبادی در جهت رفع آنها تالش 
مــی کنیم، اما برخــی دیگر خــارج از وزارت 
بهداشت اســت که سازمان نظام پرستاری می 

تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد.

لزوم حرکت به ســمت درمان بیمار در 
منزل 

وی در بخش دیگری از ســخنانش بیان کرد: 
حرکت نظام های ســالمت در جهان به سمت 
بیمارستان نیست، بلکه به سمت درمان سرپایی 
است. بنابراین، نظام سالمت ما نیز باید همگام 
با کشــورهای دیگر به سمت مراقبت بیمار در 
منزل گرایش پیدا کند. اما متاســفانه در نظام 
بودجه ریزی کشــورمان بودجه را براســاس 
بســتری شــدن بیمار روی تخت بیمارستانی 

درنظر می گیرند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه باید به سمت درمان 
و مراقبــت از بیمار در منــزل حرکت کنیم، 

تصریح کرد: در دنیا ثابت شده که وقتی بیمار 
در منزل خود بستری شده و درمان و مراقبت 
می شــود، به خصوص در ســنین سالمندی، 
روند بهبودی را با موفقیت بیشــتری طی می 
کند و استرس جدا شــدن از منزل و بستری 
در بیمارســتان وجود نخواهد داشت. لذا باید 

استانداردهایمان را به این سمت و سو ببریم.

بیماران،  موفق  درمان  در  رکن  مهمترین 
پرستاران هستند

وی با اشاره به اینکه مهمترین رکن در درمان 
موفق بیماران، پرســتاران هستند، اظهار کرد: 
حضور پرســتاران بر بالیــن بیمار یک حضور 
دائمی است، پزشکان وقتی بیمار را معاینه می 
کنند، می روند، اما این پرستاران هستند که به 
صورت مداوم حضور دارند و از بیماران مراقبت 

می کنند. 

تربیت پرســتاران  بر ضــرورت  تاکید 
تخصصی

وی ضمن تاکید بر ضرورت تربیت پرســتاران 
تخصصی، گفــت: در بخش هــای تخصصی 
بیمارســتان ها مانند آی ســی یو و سی سی 
یــو، باید پرســتار تخصصی حضور داشــته و 
مهارت الزم را کسب کرده باشد. اکنون نیز در 
بیمارســتان ها به صورت تجربی و عملی این 
اتفاق میفتد و پرستاران بعد از مدتی کار کردن 
در بخش های تخصصی، مهارت الزم را کسب 
می کنند، اما بهتر است این موضوع به صورت 
علمی تر دنبال شــود و در مورد پذیرش رشته 
های ارشــد و PHD نیز به آن توجه بیشتری 

شود.

لزوم ساماندهی بخش های خصوصی ارائه 
دهنده خدمات پرستاری 

وزیر بهداشــت بر لزوم ساماندهی بخش های 
خصوصی ارائه دهنده خدمات پرستاری، تاکید 
و بیان کرد: سازمان نظام پرستاری باید به این 
موضوع ورود کند، نباید در جامعه شرکت هایی 
پدیدار شوند که اسم پرستاری داشته و تخصص 
پرســتاری ندارند، زیرا برخی از این شــرکت 
های خصوصی صرفا به دنبال این هســتند که 
سودآور باشند، به همین دلیل نیروهای ارزان 
که حتی ســواد زیادی ندارند، اســتخدام می 
کنند و آنها را برای ارائه خدمات پرســتاری به 

منازل می فرستند، این موضوعات باید پیگیری 
شوند تا شــان پرستاران در جامعه حفظ شود 
و با نام پرســتار، افراد دیگر خدمت رســانی 
نکنند و اعتماد مردم نیز به این مســاله جلب 
شــود.وی درخصوص رســیدگی به مشکالت 
پرســتاران، ادامه داد: پیشنهاداتی که ارائه شد 
ازجمله مرخصی تشویقی، حق پرستاران است، 
اما هنوز بابت کرونا و پیک ششــم خاطرمان 
آسوده نیست و باید درحالت آماده باش بمانیم. 
امیدوارم با انجام واکسیناسیون سراسری در ماه 

های آینده، در وضعیت بهتری قرار بگیریم. 

تزریــق حدود 67 میلیون ُدز واکســن 
کووید 19 در عرض دو ماه و نیم

درخصــوص  ادامــه  در  بهداشــت  وزیــر 
واکسیناســیون کووید ۱۹ عنوان کرد: از دی 
ماه ۹۹ تا تیرماه ســال جاری فقط ۵ میلیون 
ُدز واکسن تزریق شده بود، و امروز به مرز ۷۲ 
میلیون ُدز رســیدیم، یعنی در عرض دو ماه و 
نیم حدود 6۷ میلیون ُدز واکســن تزریق شده 
اســت و این توفیق به دلیــل هماهنگی بین 
ســازمان ها و بخش های مختلف کشــور به 

دست آمد. 

سرعت واکسیناســیون در ایران از نظر 
نمایندگان ســازمان جهانی بهداشــت 

تحسین برانگیز است
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، عین 
اللهی با بیان اینکه در هر کاری که مردم را به 
صحنه بیاوریم، موفق خواهیم بود، یادآور شد: 
مثال در مورد واکسیناســیون تا ساعات پایانی 
شــب، دانشــجویان پای کار بودند و به مردم 
خدمت رســانی می کردند، و یا اینکه بسیاری 
از اماکن و حســینه ها به مراکز تزریق واکسن 
تبدیل شدند، شاید اگر خودمان می خواستیم 
واکسیناســیون را انجام دهیــم بیش از یک 
ســال به طول می انجامید، اما اکنون سرعت 
واکسیناســیون در ایران از نظــر نمایندگان 
سازمان جهانی بهداشت تحسین برانگیز است. 
ما به اندازه جمعیت امارات که حدود ۸ میلیون 
نفر اســت، در یک هفته حــدود ۸ میلیون ُدز 
واکسن تزریق کردیم. تا قبل از این، در فضاهای 
مجازی همه نسبت به نبودن واکسن معترض 
بودند، اکنون که مشکل واکسن رفع شده، می 

گویند چرا واکسن می زنید؟

وزیر بهداشت:

هنوز بابت کرونا و پیک ششم خاطرمان آسوده نیست 

بازگشت عربستان به مقاصد صادراتی

رشد ۵۲درصدی مبادالت تجاری با همسایگان
گزارش تفریغ بودجه 1399 را بررسی می کند؛

سهم یارانه پنهان در اقتصاد، معادل 
46 درصد از نقدینگی کشور

معاون وزیر صمت مطرح کرد؛

کد سوئیفت را در روسیه فعال کردیم

ســال گذشــته در مجموع ۱.6 هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشــور توزیع شــده که این رقم 
معادل ۴6 درصد از حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹ بوده است.به گزارش ایرنا، ایران در جمع بزرگترین 
پرداخت کنندگان یارانه انرژی در جهان است. در حالی که مجموع یارانه انرژی پرداخت شده در جهان در 
ســال ۲۰۲۰ میالدی، کمی بیش از ۱۸۱ میلیارد دالر بوده، ایران در مجموع ســال گذشته میالدی ۲۹.6 
میلیارد دالر یارانه به بخش انرژی پرداخت کرده است که نشان می دهد بیش از ۱6 درصد از یارانه انرژی 

پرداخت شده در جهان سهم ایران است.....

گزارش از بازار سرمایه؛

عقبگرد ۱۴۰۰ واحدی شاخص کل بورس

صالح آبادی: 

هیچ گونه کمبود ارز نداریم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ گونه کمبود ارز نداریم و بازار در آینده هم مثل اکنون 
در آرامش خواهد بود در مورد موضوع رمزارزها گفت: در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشــی 
راه اندازی خواهیم کرد.به گزارش خبرگزاری تســنیم، علی صالح آبادی در حاشــیه نشست دیروز 
کمیســیون اقتصادی مجلس و در جمع خبرنگاران در خصوص گزارشی مبنی بر افزایش نامتعارف 
قیمت ارز طی ۴ سال آینده، تصریح کرد: این گزارش در دولت قبل تهیه شده و نظرات یک کارشناس 
بوده و به هیچ وجه نظر دولت ســیزدهم نیست.وی افزود: دولت سیزدهم هیچ کدام از مفروضات و 
مبانی این گزارش را قبول ندارد، ما علی رغم فشــار های تحریمی توانستیم آرامش را در بازار ایجاد 
کنیم و انشااهلل تداوم خواهد داشت.صالح آبادی ادامه داد: منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر 
نفتی در سامانه نیما عرضه می شــود و خوشبختانه اکنون هیچ گونه کمبود ارز در سامانه نداریم و 
حتی بعضا مازاد عرضه ارز را در سامانه ها شاهد هستیم.رئیس کل بانک مرکزی گفت: آرامش را در 
بازار پیش بینی می کنم، تمام تالش ما بر این خواهد بود که این آرامش را در بازار ارز همچنان حفظ 
کنیم.وی همچنین در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی برای واردات کاال های اساسی تصریح کرد: 
این موضوع در ســتاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است، نتایج آن اعالم خواهد شد منتهی تا 
زمانی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک سری کاال های خاص و اساسی مطرح است، ما اختصاص 
خواهیم داد.صالح آبادی با اشــاره به بررسی موضوع رمزارز ها در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشــی راه اندازی خواهیم کرد و در حال حاضر بانک مرکزی 
بررســی های خود را روی آن انجام می دهد.وی افزود: امیدواریم ضوابط آن در شــورای پول و اعتبار 
نهایی شود تا این موضوع که به صورت محدود از سوی برخی کشور ها دنبال شده، در ایران نیز راه 

اندازی شود.

وزیر صمت:

از سال آینده هیچگونه تعهد ارزی نخواهیم داشت
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تقویت پول ملی با تشکیل 
کارگروه های اصالح قانون بانک 

مرکزی و رمز ارزها
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از تشــکیل کارگروه اصالح 
قانون بانک مرکزی، کارگروه رمز ارزها و کارگروه قوانین و احکام 
مربوط به ریال بین دولت و مجلس خبر داد و گفت: با این کار پول 
ملی تقویت شده و نظارت بر نظام بانکی افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی دیروز )یکشــنبه ۲۵ مهرماه( بعد از 
حضور علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نشســت این 
کمیسیون در گفتگوی تلویزیونی در تشریح جزئیات این نشست 
اظهار داشــت: در این جلســه با حضور رئیس کل بانک مرکزی 
گزارشات و برنامه های بانک مرکزی، سیستم بانکی و تقویت پول 
ملی در کشــور بررسی شــد.وی افزود: نظارت بر نظام بانکی که 
خالء چند سال اخیر است در این نشست با حضور آقای صالحی 
بررسی شد. این در حالی است که اگر نظارت ها افزایش پیدا کند، 
هم ساماندهی نظام بانکی بیشتر می شود و هم به ناترازی برخی 
بانک ها رسیدگی خواهد شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
اظهار داشت: در این جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی مقرر 
شد ســه کارگروه تخصصی اصالح قانون بانک مرکزی، کارگروه 
رمزارزهــا و کارگروه قوانین و احکام مربــوط به ریال بین دولت 
و مجلس تشکیل شــود.پورابراهیمی در پایان گفت: سعی داریم 
اتفاقات مثبتی در سیاست های اقتصادی و پولی و بانکی با تشکیل 
کارگروه های مذکــور و همراهی دولت و مجلس در این باره رقم 

بخورد.

۱۹۹ فوتی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱هزار و ۳۹6 بیمار جدید کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۱۹۹ تن نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش 
ایسنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا دیروز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۳۹6 بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۴۸۲ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۸۱۵ 
نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۲۴ هزار و ۷۵ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۱۰۸ 

نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
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روایت موسوی از جلسه غیرعلنی مجلس؛گزیده خبر

امیرعبداللهیان:۳۵رایزنبازرگانیازطرفوزارتخارجهانتخابمیشوند
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: طبق گفته وزیر امورخارجه کشورمان در راستای 
تحقق دیپلماسی اقتصادی قرار است به زودی ۳۵ رایزن بازرگانی توسط وزیر خارجه و 
با هماهنگی دستگاه های ذیربط انتخاب شوند.به گزارش خبرنگار مهر، سید نظام الدین 
موســوی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی در جمع خبرنگاران، 
گفت: صبح دیروز جلســه غیرعلنی مجلس با وزیر امور خارجه برگزار شــد و درباره 
تحوالت منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.وی متذکر شد: طی ماه ها و هفته های 
اخیر شــاهد تحوالت زیادی به خصوص در محیط پیرامونی خود و در بین کشورهای 
همسایه بودیم و از این جهت امیرعبداللهیان در مجلس حضور یافت و یک تحلیل کلی 
درباره مســائل و تحوالت به وقوع پیوسته در منطقه ارائه کرد.سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه وزیر امور خارجه اقدامات دستگاه دیپلماسی 
کشورمان در قبال این تحوالت را تشریح کرد، گفت: در عراق شاهد انتخابات پارلمانی 
این کشور هستیم، حاکمیت افغانستان دچار تحوالتی شد و طالبان در این کشور مستقر 
شد، در لبنان و سوریه تحوالتی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی و آمریکا یکسری 
طرح های راهبردی خود در منطقه به ویژه شــمال غرب را دنبال می کنند که به نوعی 
تهدیدی برای مرزهای ما به شــمار می رود و امیرعبداللهیان درباره همه این تحوالت 
مباحثی را مطرح کرد.موســوی ادامه داد: اتفاقاتی که بین آذربایجان و ارمنستان رخ 
داده، باعث شــکل گیری نوعی تهدید ضمنی برای مرزهای ما شــده است و وزیر امور 
خارجه به صورت تفصیلی درباره تحوالتی که در شــمال غرب کشورمان رخ می دهد، 
توضیحاتی را ارائه داد.وی گفت: همچنین ما بعضاً شاهد لفاظی ها و مطالب بی پایه و 
اساس از سوی برخی از سران این کشورها بودیم که ایران هم پاسخ سیاسی به آنان داد 

و هم در رزمایش شــمال غرب کشور جواب محکمی به این افراد داد.سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: مبنای جمهوری اسالمی ایران آن است که 
با همسایگان تعامل داشته باشد، اما اگر قرار باشد کشورهای همسایه به ویژه پروژه ای 
را از طریــق رژیم صهیونیســتی و آمریکا دنبال کنند و در اطــراف مرزهای ما ناامنی 
ایجاد کنند بدانند که نیروهای مســلح ما آمادگی دارند که به آنان پاسخ محکم دهند.

موســوی افزود: وزیر امور خارجه کشورمان تحلیل جامعی درباره راهبرد دولت آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی و تحت تأثیر قرار دادن تحوالت منطقه ارائه داد و مقرر شــد که 
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون امنیت ملی این تحوالت را با دقت بیشتری دنبال 
کنند و گزارش هایی را هم در این زمینه به صورت مرتب از دســتگاه دیپلماسی کشور 
دریافت کنند تا همکاری بین دولت و مجلس منجر به تأمین منافع ملی کشورمان شود.

وی تصریح کرد: جمع بندی ما از صحبت های وزیر امور خارجه کشــورمان در جلسه 
غیرعلنی امروز مجلس آن است که جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور خارجه با دقت 
مسائل منطقه و تحرکات دشمن و رژیم صهیونیستی را رصد می کنند و نسبت به همه 
این مسائل کاماًل اشراف دارند و مواضع تدافعی ما نیز در این زمینه کاماًل روشن است 
و به هیچ وجه ادامه نمی دهیم دشمنان ضرر و زیانی به ملت ایران بزنند.نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه 
غیرعلنی امروز مجلس، نحوه ورود جمهوری اسالمی ایران به تحوالت منطقه مبتنی بر 
عدم مداخله قدرت های بیرونی و ثبات در منطقه است و تأکید ما بر این است که مردم 
منطقه باید خودشــان مسائلشان را حل و فصل کنند.موسوی ادامه داد: در این جلسه 
همچنین درباره ضرورت روابط تجاری با همسایگان بحث و تبادل نظر صورت گرفت، 

چــرا که نمایندگان مجلس در زمان رأی اعتماد به وزرا نیز تأکید کرده بودند که باید 
از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی به خوبی استفاده شود و امیرعبداللهیان در این باره هم 

توضیحاتی را ارائه داد.

امیرعبداللهیان: به زودی 3۵ رایزن بازرگانی انتخاب می شوند
وی گفــت: طبق گفته وزیر امور خارجه کشــورمان در راســتای تحقق دیپلماســی 
اقتصادی قرار است به زودی ۳۵ رایزن بازرگانی توسط وزیر امور خارجه و با هماهنگی 
دستگاه های ذیربط انتخاب شوند تا یک دیپلماسی فعال و پویایی در زمینه اقتصادی به 
خصوص در منطقه و با کشورهای همسایه داشته باشیم.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در جلسه غیرعلنی مجلس درباره 
موضوع هســته ای هم بحثی صورت گرفت یا خیر، گفت: نمایندگان ســواالتی مطرح 
کردند مبنی بر اینکه ادامه مذاکرات هســته ای به چه نحوی خواهد بود که وزیر امور 
خارجه هم مباحثی را در این زمینه مطرح کرد. علت طرح این سوال از سوی نمایندگان 
آن بود که طی ســال های گذشته موضوع هسته ای از طریق مدل های مختلفی دنبال 
شده است به گونه ای که در یک مقطعی ما فقط با سه کشور اروپایی مذاکره می کردیم و 
در یک دوره هم با گروه ۱+۵ مذاکرات را دنبال کردیم که منتهی به برجام شد.موسوی 
اظهار داشــت: در این جلسه گفته شد اینکه در ســاحت جدید مذاکرات چه مدلی را 
انتخاب کنیم، نیاز به بررسی نقاط قوت و ضعف مدل های قبلی مذاکرات هسته ای دارد 
و حتماً بهترین مدلی که تأمین کننده منافع جمهوری اسالمی ایران باشد در مذاکرات 

دنبال خواهد شد.

 تمایل شرکت های اتریشی برای حضور 
در بازار ایران

دبیرکل وزارت خارجه اتریش در پنجمین دور گفت وگوهای سیاسی ایران 
و اتریش از تمایل شرکت های اتریشی برای حضور در بازار ایران خبر داد.به 
گزارش فارس، پنجمین دور گفت وگوهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران و 
اتریش روز )شنبه( ۲۴ مهر ماه به ریاست علی باقری معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه کشورمان و »پیتر الونسکی« دبیرکل وزارت امور خارجه اتریش 

در تهران برگزار شد. 

 اروپا برای توقف فجایع در حال انجام در یمن اقدام جدی کند
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به پیشینه 

طوالنی روابط، آن را سرمایه ارزشمندی برای مناسبات دو کشور خواند. 
باقری درباره مسائل منطقه، ضمن مرور آخرین تحوالت در یمن و افغانستان 
و همچنین تالش های کشــورمان برای کمک به کاهش مشکالت تصریح 
کرد: مردم یمن بیش از ۶ ســال است که تحت شدیدترین حمالت نظامی 
قرار دارند و از بعد انســانی انتظار می رود برای توقف فجایع در حال انجام، 
کشــورهایی اروپایی اقدام جدی کنند. معاون سیاســی وزیر امور خارجه با 
تأکید بر پایبندی کشورمان به تعهدات خود افزود: اروپا بعد از خروج آمریکا 
از برجام اگر چه از توافق خارج نشــد، امــا اقدام موثر و عملی در چارچوب 
تعهدات خود انجام نداد.الونسکی نیز با تأکید بر قدمت روابط ایران و اتریش 
خاطرنشــان کرد: احترام و درک متقابل، اراده برای همکاری را نزد مردم دو 

کشور نهادینه ساخته است. 

تمایل شرکت های اتریشی برای حضور در بازار ایران 
دبیــرکل وزارت امور خارجه اتریش نیز در این نشســت ضمن اشــاره به 
ظرفیت قابل توجه موجود در روابط اقتصادی دو کشــور، تمایل شــرکت 
های اتریشــی برای حضور در بازار ایران را مورد تأکید قرار داد.الونســکی 
در موضوع افغانستان با تاکید بر درک نگرانی های جمهوری اسالمی ایران 
توسط کشورش، از میزبانی کشورمان از پناهجویان افغانستانی قدردانی کرد. 
وی در خصــوص یمن هم تأکید کــرد:  تالش می کنیم با ارائه کمک های 

بشردوستانه تا حد امکان از آالم مردم یمن بکاهیم.

تأکید امیرعبداللهیان بر برخورد مسئوالنه 
تر اتحادیه اروپا در قبال حقوق بی جا 

شدگان افغانستانی
وزیر امور خارجه در دیدار دبیرکل وزارت خارجه اتریش بر برخورد مسئوالنه 
تر اتحادیه اروپا در قبال حقوق بی جا شدگان افغانستانی تأکید و با محکوم 
کردن اقدامات تروریستی اخیر در افغانستان، رشد داعش و گروههای تکفیری 
در این کشور را خطرناک خواند.به گزارش فارس، »پتر الونسکی« دبیرکل 
وزارت امــور خارجه اتریش که به منظور برگزاری پنجمین دور گفتگوهای 
سیاســی بین ایرلن و اتریش به جمهوری اســالمی ایران سفر کرده است، 
روز )شــنبه( ۲۴ مهرماه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و 
گفتگو کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار مناسبات بین جمهوری 
اسالمی ایران و اتریش را دیرینه و قدیمی خواند و تصریح کرد: ما برای این 
روابط اهمیت زیادی قائل هســتیم.امیرعبداللهیان با ابراز امیدواری نسبت 
به افزایش همکاریهای اقتصادی و تجاری بین دو کشــور، از اهدای محموله 
واکسن از سوی اتریش به کشورمان قدردانی کرد و خواستار همکاری های 
بیشــتر دو کشور در زمینه همه گیری و واکسن کرونا شد.وزیر امور خا جه 
کشــورمان برخورد مسئوالنه تر اتحادیه اروپا در قبال حقوق بی جا شدگان 
افغانســتانی را مورد تأکید قرار داد و با محکوم کردن اقدامات تروریستی در 
هفته های اخیر در افغانستان، رشد داعش و گروههای تکفیری در افغانستان 
را خطرناک توصیف کرد.»پتر الونسکی« دبیرکل وزارت امور خارجه اتریش 
نیز در این دیدار با تجلیل از رابطه دوســتانه بین جمهوری اسالمی ایران و 
اتریش، ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه طرفها برجام مجددا احیا شود.

دبیرکل وزارت امور خارجه اتریش همچنین اقدامات تروریســتی اخیر در 
افغانستان را محکوم کرد و افزود:جمهوری اسالمی ایران و اتریش نگرانیهای 
مشــترکی در مورد داعش دارند. وی همچنین حمایت اتریش از نشستهای 

همسایگان افغانستان برای حل مشکالت این کشور را مورد تأکید قرار داد.

کریمی در گفتگو با مهر:
رئیسی اعتماد عمومی را باال برده است

عضو شــورای مرکزی فراکســیون نیروهای انقالب اسالمی مجلس گفت: 
رئیســی تحول بســیار خوبی را در نوع ارتباط بین مسئوالن و مردم ایجاد 
کرده که منجر به افزایش سطح اعتماد عمومی شده است.علی اکبر کریمی 
در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور، اظهار 
داشــت: رئیس جمهور از ابتدای فعالیت خود سفرهای استانی را در دستور 
کار قرار داده، این در حالی اســت که حسن روحانی در طول مدیریت خود 
بســیار کم تحرک بود و حتی حاضر نبود در مجلس شورای اسالمی حضور 
یابد.وی با بیان اینکه سفرهای استانی و دیدارهای مردمی در اولویت دولت 
تدبیر و امید نبود، گفت: روحانی نه تنها سفرهای استانی را مورد توجه قرار 
نمی داد، بلکه فرصت دیدار را بــه وزرای خودش هم نمی داد و بارها وزرای 
وی گالیــه می کردند که نمی توانند با روحانی مالقات کنند.عضو شــورای 
مرکزی فراکسیون نیروهای انقالب اسالمی مجلس تصریح کرد: این روحیه 
دولتمردان سابق باعث ایجاد اختالل در کار دولت و مردم شد اما خوشبختانه 
رویکرد رئیسی کاماًل متفاوت با روحانی است و وی معتقد به ارتباط نزدیک 
و تعامل گسترده با مردم است.کریمی ادامه داد: رئیسی تحول بسیار خوبی 
را در نوع ارتباط بین مسئوالن و مردم ایجاد کرده و تقویت رابطه بین مردم 
و دولت منجر به افزایش سطح اعتماد عمومی شده است.نماینده مردم اراک 
در مجلس شورای اسالمی درباره آثار مثبت سفرهای استانی دولت سیزدهم، 
گفت: سفرهای استانی رئیس جمهور و و دیگر اعضای کابینه باعث می شود 
که آنان آشنایی مفصلی با شرایط نقاط مختلف کشور پیدا کنند، مشکالت 

آنان را از نزدیک ببینند و برای رفع آن راهکاری بیاندیشند.

قالیباف در صحن مجلس:
مجلس برای محرمانه بودن اموال 
مسئوالن هیچ مصوبه ای نداشته 

است
رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: مجلس یازدهم در مورد 
محرمانه بودن اموال مسئوالن هیچ مصوبه ای نداشته و نمایندگان 
در این خصوص تصمیمی نگرفتند.به گزارش خبرنگار مهر محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در ابتدای جلسه علنی 
ndv,c یکشنبه ۲۵ مهرماه گفت: فرارسیدن سالروز آغاز امامت و 
والیت حضرت صاحب الزمان را به تمام عدالت خواهان و حقیقت 
طلبان و مســلمانان جهان تبریک و تهنیــت می گویم. این روز، 
عید امیــد و انتظار برای برقراری عدالت در سراســر جهان و از 
بین بردن تاریکی، ظلم و بی عدالتی اســت. تمامی عالم در سایه 
ظهور امام زمان به آســایش و راحتی دســت خواهند یافت و از 
شر ســتمگران و چپاولگران رها خواهند شد. سالمتی و تعجیل 
در ظهور آن حضــرت را از خداوند مســئلت دارم.وی افزود: در 
خصوص موضوعاتی که در روزهای اخیر بدون بررســی دقیق در 
برخی رسانه ها انتشار یافت، توضیحاتی الزم است. مجلس یازدهم 
در مورد محرمانه بودن اموال مســئوالن هیچ مصوبه ای نداشته 
اســت و فرآیند تصویب قانون در مجلس کاماًل مشخص است و 
نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفتند. این تصمیم مربوط 
به مجلس هشــتم اســت و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب 
شده است.رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از اصحاب 
رســانه تقاضا دارم در بیان مطالب دقت بیشتری داشته باشند و 
موضوعات را پس از بررسی کافی، اطالع رسانی کنند. البته الزم 
است از همه فعاالن رسانه و خبرنگاران محترمی که با بررسی های 
دقیق خود در این خصوص روشنگری و رفع ابهام نمودند، تشکر 
کنم.قالیباف در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد: منطقه 
غرب آسیا امروز در شرایط بســیار حساسی قرار دارد. طرح های 
پیچیده ای برای درگیر کردن کشــورهای منطقه در جنگ های 
داخلی در جریان اســت. اختالف افکنی میان کشورهای منطقه 
برای جلوگیری از به وقوع پیوستن همکاری های اقتصادی و ایجاد 
صلح پایدار در تمام منطقه در دستور کار آمریکا و نیروهای وابسته 
به آنها قرار دارد.وی افزود: حوادث دلخراشی همچون کشتار مردم 
بیگناه در مســجد فاطمیه قندهار و تالش برای جنگ داخلی در 
افغانســتان، آشوب های مســلحانه و غیر قانونی در لبنان، تفرقه 
افکنی در عــراق و اظهارات دروغ و تفرقه آمیز از ســوی برخی 
سران کشــورهای منطقه در یک هفته گذشته این دسیسه ها را 
آشکارتر از قبل می کند.رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
جمهوری اســالمی ایران خواهان حفظ ثبات و امنیت در سراسر 
منطقه است و در هر کشوری اراده مردم را فصل الخطاب و منشأ 
رهایی از اختالفات و عامل خنثی شدن توطئه ها می داند.وی ادامه 
داد: هر گونه ایجاد تفرقه و اقداماتی که امنیت را در سراسر منطقه 

نقض کند، محکوم است.

امیر دریادار ایرانی مطرح کرد
هجوم دزدان دریایی به نفتکش 

ایرانی
فرمانــده نیروی دریایی ارتــش از پهلوگیری ناوگــروه رزمی - 
عملیاتــی هفتاد و هفتم این نیرو در بندر ســالله کشــور عمان 
خبر داد.به گزارش ایســنا به نقل از ارتش، امیر دریادار شــهرام 
ایرانــی فرمانده نیروی دریایی ارتش  از پهلوگیری ناوگروه رزمی 
- عملیاتی هفتاد و هفتم این نیرو  در بندر ســالله کشور عمان 
خبر داد.فرمانده نیروی دریایــی ارتش یکی از مهمترین اهداف 
اعــزام ناوگروه های نیروی دریایی ارتش به آب های آزاد را تأمین 
امنیت خطوط مواصالتی و کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران و 
اهتزاز پرچم کشورمان در پهنه دریاها دانست و افزود: در روزهای 
گذشته دزدان دریایی با پنج فروند قایق تندرو در خلیج عدن به 
نفتکش ایرانی هجوم برده و قصد ربایش این کشــتی را داشتند 
که با واکنش ســریع ناوگروه نیروی دریایی ارتش مواجه شدند.

وی گفت: هدف پهلوگیری ناوگروه نیروی دریایی ارتش در بندر 
ســالله، ارسال پیام صلح و دوستی و برقراری امنیت در منطقه و 
همچنین آشــنایی با فرهنگ ها و تحکیم روابط دریایی و نظامی 
کشورها است.ناوگروه رزمی- عملیاتی هفتادو هفتم نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ برای 
تامین امنیت خطوط مواصالتی به ســوی آب های بین المللی در 

خلیج عدن حرکت کرده است.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به درخواست 
برخــی ورزشــکاران برای ایجاد شــعب 
اختصاصی برای رســیدگی به مشکالت و 
دعاوی حقوقی ورزشــکاران تصریح کرد: 
به دعــاوی حقوقی ورزشــی بــه صورت 
تخصصی رســیدگی خواهد شد.به گزارش 
ایســنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای 
صبــح دیــروز )۲۵ مهر ماه( در نشســت 
صمیمی با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و 
جهانی که در آستانه روز ملی تربیت بدنی 
و ورزش برگزار شــد، نشاط را از ضروریات 
زندگی دانســت و با اشــاره به ابراز شادی 
مردم پــس از افتخارآفرینی ورزشــکاران 
گفت: انســان یک بار وقتــی داغ بر دلش 
بگذارند اشک می ریزد و یک بار هم از فرط 
خوشــحالی اشک شــوق می ریزد و مدال 
آوران در شــادی مردم شریک هستند.وی 
تصریح کرد: ارتباط ورزش قهرمانی با نشاط 
و سالمت روحی جامعه ارتباطی تنگاتنگ 
است و نه تنها ورزشکاری که روی سکوی 
قهرمانی می ایستد و خانواده و اطرافیان او 
بلکه خیل عظیمی از مردم از پیروزی یک 

ورزشکار ملی خوشحال می شوند.
رئیس قوه قضاییه از ورزشکاران به عنوان به 
عنوان یکی از پرمخاطب ترین اقشار جامعه 
یاد کرد و گفت: وقتی یک مسابقه ورزشی 
شــروع می شــود، هم در زمــان برگزاری 
مســابقه و هم پس از آن مردم درد و رنج 
خود را فراموش می کنند و نشاط وجودشان 
را فرا می گیرد که هیچ مشــاور حقوقی و 
فرهنگی نمی تواند چنین کار بزرگی را انجام 
محسنی  دهد.حجت االسالم والمســلمین 
اژه ای غلیان روح ملی و مذهبی در جامعه 
را از دیگر دستاوردهای قهرمانی ورزشکاران 
کشورمان دانست و افزود: بسیاری از مردم 
ما خصوصاً افراد مذهبی تر جامعه در زمان 
مشاهده مسابقات جهانی تسبیح به دست 
برای پیروزی ورزشــکاران عزیز کشورمان 
دعا می کنند که شــما نمونــه آن را حتی 
پای منابر هم کمتر می بینید.رئیس دستگاه 
قضا به رابطه ورزش با آموزه های اجتماعی 
اشاره کرد و گفت: ورزش درس های زیادی 
دارد که مســئولیت پذیــری، جمعی کار 
کردن، نظم پذیری، احترام به نظر دیگران، 
تســلیم شــدن در برابر مقررات و افزایش 
اعتمــاد به نفس از جمله آنهاســت و باید 
این معیارها در زندگی جمعی حاکم شود.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با 
ذکر نمونه ای در این خصوص تصریح کرد: 
یک تیم فوتبال ۱۱ نفره، برای هر کســی 
مسئولیت و جایگاه مشخصی تعیین شده و 
افراد یک تیم سعی می کنند از وظیفه ای که 
بر عهده شان گذاشته شده تخطی نکنند، 
در برابر اشــتباه هم تیمــی خود و خطای 
رقیب صبور باشــند، در زمــان برگزاری 
مسابقه از حکم داور که ممکن است اشتباه 
هم باشــد تمکین می کنند و به اصول کار 
جمعی و مسئولیت پذیری و اطاعت پذیری 
پایبندند.رئیس قوه قضاییه با بیان این که 
نباید به مسابقات ورزشــی به عنوان یک 
بازی نگاه شــود، اظهار داشــت: باید نگاه 
درســت و واقع بینانه به ورزش داشــت و 
ابعــاد و زوایا و آثار مــادی و معنوی آن را 
احصاء و بر مبنای آن ها فرهنگ سازی کرد.

حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای 

»ورزش همگانــی« را موضوعــی مهــم 
دانست و با تأکید بر اهتمام هر چه بیشتر 
وزارت ورزش و جوانــان به آن گفت: امروز 
هزینه هــای زیادی به خاطــر بی توجهی 
به ورزش می پردازیم کــه مهم ترین آن ها 
هزینه های بیمارســتانی و درمانی اســت.

وی تاکید کرد: ســرمایه گذاری در حوزه 
ورزش به خصوص ورزش همگانی موجب 
کاهش ســرمایه گذاری در حــوزه درمان 
و همچنین پیشــگیری از جرم می شــود.

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به تأکید دین 
مبین اســالم بر تقویت روح و اراده در کنار 
تقویت جسم اظهار داشت: جوانی بهترین 
زمان ممکن برای تزکیــه و تهذیب نفس 
اســت و اگر در این مقطع بــرای تقویت 
روح تالش نشــود، انجام این کار در سنین 
میانسالی و پیری بسیار دشوار خواهد بود.

حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای 
یکــی از آثار مهم تقویت روحی را توجه به 
معنویات و روحیه ظلم ســتیزی و حمایت 
از مظلومان دانســت و بــا تجلیل از توجه 
ورزشکاران کشــورمان به نمادهای ارزشی 
در میادین ورزشی گفت: این که ورزشکار 
ما بعد از پیروزی بر حریف خود نام مبارک 
ائمــه اطهار را بر زبان مــی آورد و بر چفیه 
که نماد حمایت از مظلومان و فلســطین و 
مبارزه با ظلم و اسرائیل غاصب است سجده 
می کند، بسیار ارزشمند و غرورآفرین است.

رئیس قــوه قضاییه در بخــش دیگری از 
سخنانش بر لزوم اجرای همه جانبه قانون 
جامع حمایت از معلوالن که مورد مطالبه 
ورزشــکاران پارالمپیکی بود تأکید کرد و 
گفت که سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه 
اجرای این قانون نظــارت می کند و با هر 
گونه قصور و تخلف از قانون برخورد خواهد 
شد.حجت االسالم والمســلمین محســنی 
اژه ای از لزوم حمایت قضایی از ورزشکاران 
نیز ســخن گفت و متذکر شد قوه قضاییه 
آمادگی دارد تا خالء های موجود در زمینه 
حمایت های معنوی و حقوقی از قهرمانان 
ورزشــی را با ایجاد سازوکارهای مناسب با 
همکاری وزارت ورزش و خود ورزشــکاران 
و قهرمانان رشــته های مختلف ورزشــی 
برطرف کند.رئیس قوه قضاییه در واکنش 
بــه درخواســت برخی ورزشــکاران برای 
ایجاد شــعب اختصاصی برای رسیدگی به 
مشــکالت و دعاوی حقوقی ورزشــکاران 
تصریح کــرد: به دعاوی حقوقی ورزشــی 
بــه صــورت تخصصی رســیدگی خواهد 
شد.حجت االسالم والمســلمین محســنی 
اژه ای در ایــن زمینه به ذکــر نمونه ای از 
مشکالت مطرح شده توسط یکی از بانوان 
ورزشــکار حاضر در این نشست اشاره کرد 
و گفت کــه »پیگیری حقوقی موضوعاتی، 
چون ســرقت مدال ها و احــکام قهرمانان 
ملی و ارزشگذاری این اشیاء گرانبها قطعاً 
نیازمند بررسی کارشناسی و ایجاد فرایند 
تخصصی است که قوه قضاییه به آن توجه 
ویژه خواهد داشت«.پیش از سخنان رئیس 
دستگاه قضا، »سید حمید سجادی« وزیر 
ورزش و جوانان، رســیدگی به امور جوانان 
و پیگیری و مطالبات و خواسته های به حق 
این قشر را یکی از ماموریت های اصلی این 
وزارتخانه عنوان کرد و گفت: با سازماندهی 
معاونــت جوانان در وزارت ورزش و جوانان 
به بخشی از تکالیفی که تا کنون در حوزه 

رســیدگی به مســائل جوانــان در حالت 
بالتکلیف قرار داشــت رســیدگی خواهد 
شد.وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه برای 
بسیاری از کشورهای دنیا تنها بُعد قهرمانی 
ورزش دارای اهمیت اســت، گفت: رویکرد 
جمهوری اســالمی ایران در عرصه ورزش، 
»تربیتی، پرورشی، آموزشی«، »همگانی«، 
است.ســجادی  »حرفه ای«  و  »قهرمانی« 
با اشــاره به اهمیت جایگاه ورزش همگانی 
در سیاســت های وزارت ورزش و جوانان، 
ابراز امیدواری کرد به گونه ای در این حوزه 
برنامه ریزی شود که آحاد مردم تا آخر عمر 
خود از موهبت انجام فعالیت های ورزشــی 
بهره منــد شــوند.وزیر ورزش و جوانان با 
اشــاره به بُعد قهرمانی ورزش که با ایجاد 
حس غرور در مردم و افتخارآفرینی همراه 
اســت، گفت: وقتی ورزشکار کشورمان به 
ســکوی افتخار می رسد و پرچم جمهوری 
اسالمی ایران در محل مسابقات برافراشته 
می شود و سرود ملی زیبای ایران اسالمی 
طنین انداز می شــود، حس غرور و افتخار 

مردم کشورمان را تقویت می کند.
وی با اشاره به ســازماندهی و فعالیت ۵۱ 
فدراسیون ورزش قهرمانی و بیش از ۱۰۰ 
انجمن ورزشی در کشورمان، گفت: وزارت 
ورزش و جوانــان ســعی دارد در اتخــاذ 
رویکردهای خود به مســائل و مشــکالت 
ورزشکاران در جای جای کشورمان توجه 
داشته باشد.ســجادی همچنین گفت که 
ورزش جمهوری اسالمی ایران در ۳ رشته 
به درجه حرفه ای رسیده و درصدد آن است 
که در رشــته فوتبال نیز به زودی به درجه 
حرفه ای برســد.وی با اشــاره به جمعیت 
قابل توجه بانوان عالقمند به رشــته های 
ورزشی در کشــورمان، بحث صدور مجوز 
بــرای حضور بانــوان در ورزشــگاه ها را از 
جمله موضوعاتی دانست که نیازمند اتخاذ 
تصمیم دقیق از سوی مسئوالن است.وزیر 
ورزش و جوانــان این نکتــه را هم متذکر 
شــد که ورزش بانوان برای رشد و توسعه 
نیازمند اســتقالل، خودکفایی و بی نیازی 
از ورزش آقایان اســت.»بنیامین شکوه فر« 
معاون حقوقی، پارلمانی و استان های وزارت 
ورزش و جوانان هم در این نشست با بیان 
اینکه عمــوم فعالیت های ایــن وزارتخانه 
»عام المنفعه« است، تعدد و غیرتخصصی 
بودن شــعب قضایی برای رســیدگی به 
پرونده های این وزارتخانه را از جمله مسائل 
و مشــکالتی دانســت که وزارت ورزش و 
جوانان بــا آن روبروســت.معاون حقوقی، 
پارلمانــی و اســتان های وزارت ورزش و 
جوانــان همچنین از رئیس قــوه قضاییه 
درخواست کرد که در صورت امکان شعب 
تخصصی و همچنین شوراهای حل اختالف 
تخصصی برای رســیدگی بــه پرونده های 
ورزشی ایجاد شود.شــکوه فر همچنین از 
تغییــر کاربری اراضی ورزشــی از ســوی 
برخی افراد و نهادها انتقاد کرد و گفت: در 
طرح های هادی شهرها و شهرک ها، اماکن 
مشخصی به عنوان اراضی با کاربری ورزشی 
اختصاص داده می شــوند، اما متاسفانه در 
مرحله اجرای طرح مشــاهده می شود که 
کاربری این اراضی تغییر پیدا کرده اســت.

وی ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود 
که تشکل ها و سمن های ورزشی با استفاده 
از ماده ۵۶۶ آیین دادرســی کیفری بتواند 

در مــوارد تغییر کاربری اراضی ورزشــی، 
به صورت مســتقل اعالم جرم کند.معاون 
حقوقی، پارلمانــی و اســتان های وزارت 
ورزش و جوانان در ادامه خواستار تاسیس 
دیوان حکمیــت و داوری در عرصه ورزش 
در کشورمان شد، گفت: اگر این ظرفیت با 
همکاری قوه قضاییه به وجود بیاید، بسیاری 
از دعاوی مرتبط با حوزه ورزش به ســمت 
قوه قضاییه نخواهند رفت.شکوه فر با اشاره 
به صدمات و آســیب دیدگی هایی که برای 
ورزشــکاران در میادین ورزشــی داخلی و 
بین المللی به وجود می آید، خواستار ارجاع 
پرونده این آسیب دیدگی ها به کارشناسان 
متخصص در حوزه ورزش شد.وی همچنین 
به احکام صادرشــده از سوی کمیته های 
انضباطی و هیئت های رسیدگی به تخلفات 
فدراسیون های ورزشی اشاره کرد و خواستار 
آن شد که دستگاه قضایی نیز در رسیدگی 
مجدد به این پرونده ها، احکام صادر شــده 
قبلی در فدراســیون های ورزشی را مدنظر 
داشته باشد.شکوه فر با اشاره به عام المنفعه 
بــودن اقدامــات وزارت ورزش و جوانــان 
در اقصی نقاط کشــور، خواســتار کاهش 
هزینه های دادرسی برای این وزارتخانه در 
محاکم قضایی شد.معاون حقوقی، پارلمانی 
و اســتان های وزارت ورزش و جوانــان به 
موضوع ابطال انتخابات های فدراسیون های 
ورزشی از ســوی دیوان عدالت اداری هم 
اشــاره کرد و با بیــان اینکه درحال حاضر 
انتخابات های دو فدراسیون ورزشی کشور از 
سوی این دیوان ابطال شده است، خواستار 
رسیدگی و تصمیم گیری رئیس قوه قضاییه 
در خصوص اینگونه آراء شــد.در ادامه این 
مراســم »علیرضا دبیر« رئیس فدراسیون 
کشــتی در ســخنانی با بیان اینکه اولین 
بار اســت که جامعه ورزش کشور با رئیس 
قوه قضاییه دیدار و مشــکالت و مســائل 
خود را با ایشــان در میان می گذارند، ابراز 
امیدواری کرد که این نشست های صمیمی 
ســالی یک بار تکرار شود تا جامعه ورزش 
مســائل و مشکالت خود را بدون واسطه با 
رئیس دستگاه قضا در میان بگذارند.وی با 
بیان اینکه رشته ورزشی کشتی یک رشته 
وارداتی به کشــور، گفت: ورزش کشــتی 
مزیت رقابتی جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به ســایر کشورهاست و باید نگاه ویژه ای از 
سوی مسئوالن به این رشته ورزشی وجود 
داشته باشد.رئیس فدراسیون کشتی با اشاره 
به ابراز لطف مقام معظم رهبری نسبت به 
ورزشکاران و قهرمانان ایران اسالمی یادآور 
شــد: هنوز چند ســاعت از افتخارآفرینی 
کشتی گیران کشورمان در مسابقات جهانی 
کشتی در نروژ نگذشته بود که در ساعت ۵ 
صبح، پیام محبت آمیز مقام معظم رهبری 
به ما ابالغ شــد و خســتگی را از بدن های 
تک تک ما بیــرون کرد.دبیر همچنین از 
رئیس قــوه قضاییه دعوت کرد تا با حضور 
در فدراسیون کشــتی در جریان مسائل و 
مشکالت این فدراســیون و کشتی گیران 
کشــورمان قرار بگیرد.در ادامه این مراسم 
»طباطبایی« رئیس فدراســیون کاراته با 
بیان اینکــه کاراته یکی از پرجمعیت ترین 
رشته های ورزشی ایران هم در بخش آقایان 
و هم در بخش بانوان اســت، گفت: کاراته 
تنها رشته ورزشی کشورمان است که بیش 

از ۳۰ مربی در سرتاسر دنیا دارد.»

محسنی اژه ای در نشست با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی اعالم کرد

آمادگی قوه قضاییه برای حمایت حقوقی و معنوی از ورزشکاران
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گزیده خبر شافعی:

 نیازمند دسترسی به همکاریهای بانکی بین المللی هستیم
رئیس اتاق ایران با اشاره به تبعات تحمیل هزینه های مختلف به 
تولید بر توان رقابت قیمتی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان، 
بر لــزوم کاهش هزینه هــای تحمیل به خصــوص هزینه های 
مبادله تأکید کرد. به گزارش ایلنا، غالمحسین شافعی، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در هفدهمین 
نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن برشمردن 
برخی مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: انتظار فعاالن 
بخش خصوصی در دولت جدید آن است که هزینه های مبادله 
که به اشــکال مختلف به این بخش تحمیل می شود، کاهش 
یابــد. هم اکنون فشــارهای مختلفی که به بخــش تولید وارد 
می شود، باعث شده قیمت ها قیمت های رقابتی نباشد و سرمایه 
در گــردش تولیدکنندگان ما را نیز بــا محدودیت های جدی 
مواجه کند.شافعی گفت: جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی 
و بدون مشــورت با اهــل فن و بخش خصوصــی ممانعت از 
تصمیمات خلق الساعه و یک شــبه و تسهیل در امور تولید در 
راستای کاهش هزینه های مبادله از راهکارهایی است که بخش 
خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.رئیس 
اتاق ایران تصریح کرد: صنعت و تولید ایرانی نتوانســته است 
همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن 
بپردازد و نهایتاً در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصوالت و 
خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریختن یا بهینه 
کردن آن هســتند. ازاین رو قدرت رقابتی کشور در محصوالت 
به شــدت در حال کاهش است.رئیس پارلمان بخش خصوصی 
در این نشســت که به صورت مجازی برگزار شد، ادامه داد: ما 
مدام به جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد 
واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، 
هستیم. با رشد تقلیدی محصوالت مشابه با این شیوه نمی توان 
مشــکل تولید و اشتغال را برطرف کرد.شافعی تأکید کرد: باید 
جامعه صنعتــی وارد پذیرش الگوهای جدیــد فکر و تولیدی 
شــود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به 
مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.به گفته شــافعی تولید 
باید اقتصادی باشد، ما هم اکنون شاهد تفاوت فاحش نرخ های 
بازدهی بین صنعت و بخش های واســطه گری مالی هستیم؛ تا 
این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت 

نمی شود.

متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران به این شرح است:
ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویــی به مهمان محترم و عزیز 
این جلســه هیات نمایندگان، جناب آقای دکتر فاطمی امین 
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و همراهان محترمشــان، 
محور نخست عرایضم را در خصوص عضویت ایران در سازمان  
همکاری های شــانگهای آغاز می کنم. عضویــت دائمی ایران 
در این ســازمان مهم ترین رخداد سیاسی خارجی کشورهای 
در ماه هــای اخیــر و پس از توافق مشــارکت راهبردی جامع 
با چین اســت. ایران پس از ۱۵ ســال کوشش باالخره به این 
ســازمان راه  یافت.نکته قابل تأمل در این خصوص آن است که 
در حوزه اقتصادی تمام اعضایی سازمان همکاری شانگهای در 
سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام های بین المللی را 
پذیرفته اند. چالــش اصلی ایران برای بهره گیری از فرصت های 
اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط 
این کشورها با هسته اقتصادی، سیاسی و بین المللی است، ایران 

تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرارگرفته است.
نظام های بین المللی تقریباً برای آن بسته شده و مشخص نیست 
که آیا اراده ای جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم 
وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر وضعیت پرونده هسته ای ایران 
هنوز مبهم اســت. برای بهره گیری از فرصت الحاق به سازمان 
همکاری های شانگهای باید راهبردهای کشور در حوزه های فوق 

به روشنی توسط دولت تعیین شود.
در صورت تغییر راهبردهای کشور در حوزه فوق در چند قالب 
توانایی بهره گیری از فرصت های موجود در این سازمان را دارد:

۱- سازمان همکاری های شانگهای سازمان اوراسیایی است در 
شرایط کنونی اوراسیای جدیدی در حال شکل گیری است.

پهنه ای که در آن چهار کانون قدرت: روســیه در شمال، چین 

در شرق، هند در جنوب و اروپا در غرب حضور دارد. اگر روابط 
نرمال ایران با اقتصاد جهانی به طور نســبی احیا شود، ایران با 
توجــه به موقعیت ژئواکونومیک خود می تواند نقش یک حلقه 
وصل را بیــن چهار اقتصاد کلیدی در اوراســیا، در قالب ایده 
کریدور شــمال- جنوب ایفا کند. این ایده نمایانگر پتانســیل 
نقش آفرینی ایران به عنوان حلقه وصل روسیه و هند و به عنوان 
دو اقتصاد بزرگ اوراسیایی و حلقه وصل جنوب شرقی آسیا و 
شمال اروپاست. اجرایی شدن کریدور شمال و جنوب و افزایش 
ظرفیت آن می تواند در کوتاه مدت در کانون دیپلماسی اقتصاد 
ایران در سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد. ایران می تواند با 
بهره گیری از منابع مالی این سازمان زمینه را برای اجرای کامل 

این کریدور فراهم آورد.
۲- عــالوه بر پیشــبرد کریدور شــمال جنوب در ســازمان 
همکاری های شانگهای پیوند زدن کشور با دو طرح کالن دیگر 
در اوراسیا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند- راه 
چیــن را نیز می توان در قالب این ســازمان پیگیری کرد. این 
پیمان فرصتی اســت که ایران از مسیر سازمان همکاری های 
شــانگهای و گفت وگوی مؤثر با چیــن می تواند این کریدور را 

اجرایی کند.
۳- حوزه تأمیــن مالی و همکاری بانکــی از اندک حوزه های 
همکاری اقتصادی در ســازمان همکاری شانگهای است که در 
سال های اخیر نتایج علمی به همراه داشته است. در این حوزه 
حدود ۶۰ پروژه در قالب وام و اعتباراتی بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر 
تأمین شــده اند. ازآنجاکه همکاری در حوزه بانکی این سازمان 
بسیار پیچیده تر از حوزه های دیگر است ایران نیازمند دسترسی 
به اسناد همکاری های بانکی و جزئیات آن است تا زمینه برای 
تصمیم گیری در مورد و نحوه و میزان مشــارکت در این حوزه 

فراهم آید.
۴- اقتصادهای عضو این سازمان دولت محورند و دولت بازیگر 
مســلط در این اقتصادها محسوب می شود ولی شورای فعاالن 
اقتصادی یا شورای کســب وکارهای این نهاد از ظرفیت و نظر 
بخش خصوصی استفاده می کنند. ارائه ایده ها و تدوین طرح ها 
برای تصویب در شــورای سران واجد اهمیت است که بر عهده 
فعاالن اقتصادی است. عضویت اتاق ایران در این شورا و ایفای 
نقش فعال در ارائه ایده ها و طرح ها می تواند در راستای پیشبرد 
منافع بخــش خصوصی مؤثر واقع شــود.۵- کلوپ انرژی این 
ســازمان هنوز فعالیت چندانی نداشــته است اما به عنوان یک 
مکانیسم در راستای منافع ایران قرار دارد. نقش فعال ایران در 
این کلوپ و کوشــش برای اجرایی کردن مصوبات آن می تواند 
بخشی از اولویت های دیپلماسی اقتصادی در ایران باشد.محور 
دوم عرایضــم به معضل اصلی اقتصــاد به نام ابرتورم در بخش 
تولید و مصرف اختصاص می دهم که به نوعی فعاالن اقتصادی را 

با محدودیت های جدی مواجه کرده است. بر آثار منتشر شده از 
سوی مرکز آمار ایران در شهریورماه سال جاری تورم نقطه به نقطه 
مصرف کننده ۴۳,۷ درصد اعالم شده درحالی که متوسط تورم 
نقطه به نقطه در ســال های پس از جنگ حدود ۲۰ درصد بوده 
اســت. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی نیز درحالی که رشد 
اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ به نسبت خوش بینانه ۳.۴ درصد 
پیش بینی شده اما همچنان این نهاد بین المللی نرخ تورم برای 
سال ۲۰۲۱ را ۳۶.۴ درصد تورم های باالی ۴۰ درصد برای سه 
سال آتی پیش بینی کرده است.تورم تولیدکننده بخش صنعت 
نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل منتهی 
به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸,۵ درصد 
رسیده که در این باالترین تورم از سال ۱۳۸۰ به حساب می آید. 
این شــاخص معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن 
تورم پیش نگر هم گفته می شــود. لذا افزایش آن هشدار برای 
تشــدید تورم مصرف کننده در ماه های آتی محسوب می شود.

بر اساس گزارش شامخ منتشر شده در شهریورماه سال جاری 
توســط اتاق ایران شــاخص قیمت مواد اولیه بخش صنعت با 
تأثیرپذیری از افزایش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه 
داخلی همچنان به شــدت در حال افزایش است. این در حالی 
است که تولیدکنندگان قیمت فروش محصوالت توالیید شده 
را به علت کاهش ســطح عمومی تقاضا و هم چنین در مواردی 
محدودیت های قیمت گذاری متناســب با افزایش قیمت مواد 
اولیه افزایش نداده اند. آیا می شود تمام نهاده های تولید افزایش 
قیمت داشــته باشــد ولی قیمت محصول نهایی ثابت باشد؟ 
عاقبت تولید به کجا خواهد رفت؟دراین بین نکته قابل تأمل آن 
است که بر اســاس گزارش پایش ملی محیط کسب وکار اتاق 
ایران همواره طــی ۱۵ فصل از پایه ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ غیرقابل 
پیش بینــی بودن و تغییرات مکرر در قیمت اولیه و محصوالت 
مانع اول پیش روی فعاالن اقتصادی کشــور بوده است.جناب 
آقای وزیر تا زمانی که تورم تولیدکننده به نحو بایسته ای کنترل 
نشود نمی توان تورم مصرف کننده را مدیریت کرد و عدم توجه 
به این نکته کلیدی هزینه های جبران ناپذیری را برای حاکمیت 
به همراه خواهد داشــت.دولت های گذشته به جای اتخاذ یک 
رویکرد علمی برای ریشــه یابی تورم با برخوردهای تعزیراتی و 
شبه امنیتی برای کنترل قیمت ها تالش داشته اند مقابله با تورم 
از طریق سرکوب و تا زمانی که ریشه های اصلی تورم خشکانده 
نشود اثربخش نخواهد بود و تولیدکننده و صنعت گر از فعالیت 
در بخش مولد فراری می دهد. انتظار فعاالن بخش خصوصی در 
دولت جدید آن است که هزینه های مبادله که به اشکال مختلف 
به این بخش تحمیل می شود، کاهش یابد. هم اکنون فشارهای 
مختلفی که به بخش تولید وارد می شــود، باعث شده قیمت ها 
قیمت های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما 

را نیز با محدودیت های جدی مواجه کند.جلوگیری از تصمیمات 
غیرکارشناسی و بدون مشــورت با اهل فن و بخش خصوصی 
ممانعت از تصمیمات خلق الساعه و یک شبه و تسهیل در امور 
تولید در راستای کاهش هزینه های مبادله از راهکارهایی است 
که بخش خصوصی انتظــار دارد در این دولت موردتوجه قرار 
گیرد.درســت اســت که برآوردهای بانک مرکزی از رشد ۸,۱ 
درصــدی بخش صنعت در ســال ۱۳۹۹ حکایت دارد اما باید 
توجه داشت که به دلیل فضای نااطمینانی حاکم شده بر حوزه 
مولد اقتصاد و رشدهای منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
در ماشین آالت در سال های اخیر پایداری در این رشد با اماواگر 
همراه اســت.از مــواردی که می توان به عنــوان نمونه خدمت 
جنابعالی عرض کنم اغتشاش فکری در حوزه تصمیم گیری در 
خصوص امور فعاالن بخش خصوصی را نشان می دهد و اثرات 
خود را روی قیمت ها نشــان خواهد داد. طرح جرم انگاری وارد 
نکردن ارز حاصل از صادرات، طرح مجلس برای نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات اســت؛ یعنی طــرح مجلس برای نحوه 
بازگشــت ارز صادراتی با رویکرد دولت جدید در این خصوص 
۱۸۰ درصد تفاوت دارد و این ناهماهنگی میان دولت و مجلس 
و تــداوم نگاه تهدیدآمیز به صادرکننــدگان در بدنه حاکمیت 
باعث خواهد شــد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان عالوه بر 
اینکه دچار سردرگمی شوند از فعالیت خود منصرف و سرمایه 
خود را وارد حوزه غیرمولد می کند. حل وفصل مسئله بازگشت 
ارزهای صادراتی با توجه به محدودیت هایی که در بازگشت ارز 
به دلیل تحریم ها وجــود دارد. باید تعامل منصفانه و منطقی 
با بخش خصوصی صورت گیــرد و چنین طرح هایی بدون در 
نظر گرفتن مســائل فنی می تواند آسیب های جدی به همراه 
داشته باشد.جناب آقای وزیر، صنعتی شدن زیربنای تحریکات 
توسعه ای در هر کشوری است اگر واقع بینانه نگاه کنیم صنعت 
و تولید ایرانی نتوانســته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی 
در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد نهایتاً در بسیاری موارد 
ما توانایی تولید محصوالت و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی 
در حال دور ریخت و یا بهینه کردن آن هستند. ازاین رو قدرت 
رقابتی کشــور در محصوالت به شــدت در حال کاهش است.

ما مدام به جای آنکه به مفهوم توســعه بپردازیم خواهان رشد 
تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور 
باشــیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصوالت مشابه با این شیوه 
نمی توان مشکل تولید و اشــتغال را برطرف کرد. باید جامعه 
صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید 
تعریف رقابــت را تنها در تکثر واحدها ببینیــم و به مفهوم و 
عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.آنچه در ارتباط با سرمایه گذاری 
در تمام دنیا مهم است، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری 
و نظام انگیزشی مترتب با آن برای صاحبان سرمایه است. جهت 
رشد و توسعه صنعتی در هر جامعه ای می بایستی قوانین و نظام 
حقوقی مربوط به ســرمایه گذاری با ثبات و هم شفاف و عاری 
از نقض و تفسیر های متعدد باشد.تولید باید اقتصادی باشد، ما 
هم اکنون شــاهد تفاوت فاحش نرخ های بازدهی بین صنعت و 
بخش های واســطه گری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود 
تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی شود. سیستم نیز 
بانکی خارج از این موضوع نیســت و قبل از اینکه ورشکستگی 
اقتصاد ما را در برگیرد باید به سمت ادغام بانک ها رفت. اندازه 
اقتصاد ایــران توجیه کننده این همه بانک و مؤسســات مالی 
نیست.عملکرد نظام اداری قابل اندازه گیری نیست و متأسفانه در 
چنین وضعیتی پاسخگویی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. 
همواره این ســؤال مطرح اســت که تصمیمات اشتباه صورت 
گرفته را چه کســی پاسخگو اســت؟ این بسیار دردناک است 
که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند.

آقای وزیر شما قبال از دغدغه ای صحبت کرده اید که بسیار مهم 
اســت و حرف دل بخش خصوصی است؛ ما چه چیزی صادر 
می کنیم و آیا صادرات ما مزیت دارد؟ ما باید به سمت صادرات 
دانش بنیان حرکت کنیم. بازار عراق و افغانستان و بازار آسیای 
میانه را ما کشــف نکرده ایم؛ این نتیجه شرایط بوده و ما هنری 
در این زمینه نداشته ایم. باد آورده را باد می برد. باید مزیت های 
صادراتی و کشف و حفظ بازار رقابتی دغدغه اصلی دولت باشد.

به دنبال انتشار جدولی در شبکه های اجتماعی؛
پیش بینی های شخصی، نظر سازمان برنامه 

و بودجه نیست
در پی انتشار جدولی در شبکه های اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل 
)دوازدهم( بر می گردد، ســازمان برنامــه و بودجه اعالم کرد که این جدول 
حاوی پیش بینی های فردی اســت و به هیچ عنوان نظر رسمی این سازمان 
نیســت.به گزارش ایِبنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از مرکز 
اطالع رســانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه ، این 
سازمان با انتشار توضیحاتی اعالم کرد: برنامه ها و رویکردهای دولت سیزدهم 
در بخش اقتصادی متمرکز بر تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می توان 
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد و پیش بینی می شود 
با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در 
کشور ایجاد شود.گفتنی است گزارش منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست های گذشته تهیه 
و برای اطالع و آگاهی از نظرات کارشناســی درون سازمان تهیه شده بود و 
هیچگونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تایید سازمان برنامه و بودجه 

نیست.

گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ را بررسی می کند؛
سهم یارانه پنهان در اقتصاد، معادل ۴۶ 

درصد از نقدینگی کشور
سال گذشته در مجموع ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور 
توزیع شــده که این رقم معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در سال 
۹۹ بوده اســت.به گزارش ایرنا، ایران در جمع بزرگترین پرداخت کنندگان 
یارانه انرژی در جهان است. در حالی که مجموع یارانه انرژی پرداخت شده 
در جهان در ســال ۲۰۲۰ میالدی، کمی بیــش از ۱۸۱ میلیارد دالر بوده، 
ایران در مجموع ســال گذشــته میالدی ۲۹.۶ میلیارد دالر یارانه به بخش 
انرژی پرداخت کرده اســت که نشــان می دهد بیش از ۱۶ درصد از یارانه 
انرژی پرداخت شــده در جهان سهم ایران است.گزارش تفریغ بودجه سال 
۹۹ نیز نشــان می دهد ایرانی ها بیش از ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه 
پنهان دریافت کرده اند که از این میزان ۱.۴ هزارهزار میلیارد تومان مربوط 
به بخش های مختلــف انرژی از گاز طبیعی تــا فرآورده های نفتی و آب و 
برق اســت.در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در سال گذشته در 
ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است.در این میان گاز طبیعی با 
سهمی ۶۳ درصدی باالترین یارانه را به خود اختصاص داده است. بعد از آن 
پنج فرآورده اصلی نفت و ســوخت هوایی با سهمی ۲۵ درصدی قرار دارند.

کاالهای اساسی اما فقط حدود ۱۱ درصد از یارانه نقدی را به خود اختصاص 
داده اند و ســهم آب و برق نیز در مجموع کمی بیش از یک درصد را نشان 
می دهد.با این حساب، یارانه پنهانی که در سال ۹۹ برای گاز طبیعی پرداخت 
شد عددی معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از هر چیز به دلیل 
عدم رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی، فرسوده بودن وسایل گرمایشی 
از موتورخانه ها گرفته تا بخاری ها و بازدهی پایین نیروگاه های برق حرارتی 
کشور است.در بخش فرآورده های نفتی نیز که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
پنهان دریافت کرده، عدم افزایش قیمت این فرآورده های در سال های اخیر 
در مقابل افزایش قیمت جهانی آن باعث شــده تا دولت مجبور به پرداخت 
مابه التفاوت این قیمت به پاالیشــگاه های کشور باشــد.اگرچه این اعداد به 
خودی خود بســیار بزرگ هستند اما زمانی که آن را با اعداد کالن بودجه و 
عملکرد آن در سال گذشته مقایسه کنیم عمق فاجعه مشخص می شود.۱.۶ 
هزارهزار میلیارد تومان در واقع ۲.۵ برابر عمملکرد بودجه عمومی دولت در 
سال ۹۹ است. همچنین این عدد چیزی معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی 
کشور در سال گذشته به شمار می رود.به گزارش ایرنا، براساس تراز سال ۹۷، 
مصرف فعلی انرژی کشــور معادل ۶.۳ میلیون بشکه نفت در روز است که 
چنان چه برنامه های بهینه سازی انجام شود، قابلیت صرفه جویی ۵۰ درصدی 
مصرف انرژی وجود خواهد داشت.در طول دهه های اخیر عرضه انرژی اولیه 
کشور به طور متوسط سالیانه سه درصد رشد داشته و با توجه به رشد تولید 
ناخالص داخلی موجب روند افزایشی شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در 
حالی که شدت مصرف انرژی جهان در طول دهه های گذشته روند کاهشی 
داشته است.شــدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی 
است و ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان است اما شدت 
مصرف انرژی ایران ۶ برابر آلمان است.این در شرایطی است که میزان تولید 
ناخالص آلمان با توجه به شــاخص برابری قدرت خرید بیش از سه برابر و 
بدون در نظر گرفتن این شاخص ۶ برابر ایران است و این اعداد نشان می دهد 

مصرف انرژی در ایران در خدمت بخش غیرمولد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
 تکلیف بودجه ۱۴۰۱ تا آذرماه مشخص

 می  شود
احســان خاندوزی در نشســت هم اندیشی با اســتادان دانشکده اقتصاد و 
علوم سیاســی دانشگاه شهید بهشــتی تاکید کرد : باید جمعی از استادان 
دانشــکده های اقتصادی را شــکل دهیم تا در مورد هر کدام از موضوعات 
محدود و معین، ظرف چند ماه خروجی های قابل ارائه برای سیاستگذاری از 
جمله پیش نویس الیحه به وزارت اقتصاد ارایه کنند . به گزارش اقتصادآنالین، 
احســان خاندوزی در ادامه با بیان اینکه این همکاری می تواند، با محوریت 
پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد صورت بگیرد افزود:باید با مشارکت 
رسمی و مستمر دانشکده ها برای هر موضوعی، طرح مشخصی تعریف شود 
و انشاء اهلل بعد از بودجه ۱۴۰۱ که تا آذرماه سال جاری تکلیف آن مشخص 
می شــود، این همکاری ها را وارد مرحله اجرایی کرد.وزیر اقتصاد همچنین  
ابراز امیدواری کرد : با این تعامالت، کیفیت سیاســتگذاری های اقتصادی 
کشــور در برخی از حوزه ها افزایش یافته و هزینه سیاستگذاری های غلط 
نیز کاهش یابد.خاندوزی در مورد مســاله ارز نیز گفت: بانک مرکزی نباید 
متأثر از مسیر تحمیلی جریان ارز که در طول چند سال اخیر شکل گرفته 
قرار گیرد و باید ســعی شــود با افزایش منابع ارزی، مدیریت مصارف ارزی 
و ســخت گیری کردن در حساب سرمایه در کنار مساله انتظارات، سیاست 
بازگشــت به نرخ های پایین تر را مد نظر داشته باشــد.وزیر اقتصاد با اشاره 
به اینکه در موضوع بانک ها،  مســالهن ظارت بر خلق پول بانکی و کنترل 
ترازنامــه بانکی بانک های دولتی و خصوصی مهم اســت  افزود : با توجه به 
گستردگی نظریه های اقتصادی جمع بندی برای اعمال یک سیاست واحد 
و بی حاشیه کار دشواری است.بر اساس این گزارش در این نشست تعدادی 
از اساتید اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به طرح دیدگاه های خود در زمینه 

مشکالت اقتصادی کشور پرداختند.

افزایش ۲۳.۸ درصدی هزینه خرید خانه 
در تهران

طبق آمار رســمی هزینه خرید خانه در تهران نسبت به پارسال ۲۳.۸ درصد 
افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، اعالم مرکز آمار ایران از شاخص قیمت 
امالک مسکونی شهر تهران در شهریور ماه  ۱۴۰۰ نشان می دهد که  شاخص 
قیمت امالک مســکونی  بر اســاس ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به عدد ۷۵۲,۶ 

رسید که نسبت به ماه قبل)۷۶۱.۷( ۱.۲ درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه
 نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ۱۴۰۰ به عدد ۲۳,۸ درصد رسیده است؛ به 
عبارتی  باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به 

شهریور ۱۳۹۹، به طور متوسط ۲۳.۸ درصد بیشتر پرداخت کنند.
تورم نقطه ای این ماه در مقایســه با ماه قبل)۳۳.۷( ۹.۹ واحد درصد کاهش 

یافته است.

کاهش تورم ماهانه
تورم ماهانه خرید مسکن در تهران در شهریور ماه به ۱,۲- درصد رسیده است 
که  در مقایســه با همین اطالع در ماه قبــل )۳.۶ درصد(، ۴.۸ واحد درصد 

کاهش داشته است.

کاهش تورم ساالنه
همچنین نرخ تورم ساالنه شهریور ماه ۱۴۰۰ امالک مسکونی شهر تهران به  
۶۷,۳ درصد رســیده است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل)۷۵.۳(، ۷.۹ 

واحد درصد کاهش نشان می دهد.

کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند 
قانون است

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه تصویب آیین نامه اجاره 
داری در هیئــت دولت، تحول بزرگی در بازار اجاره بها ایجاد خواهد 
کرد، گفـت: کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون است.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده با اشاره به راهکارهای بهبود 
وضعیت اجاره بهای مسکن، اظهار کرد: برای اولین بار جهت مدیریت 
بازار اجاره، آیین نامه اجاره داری حرفه ای را مطرح کردیم که در حال 
حاضر در هیات دولت بوده و در صورت تصویب، با ساخت واحدهای 
استیجاری ارزان قیمت، تحوالت ویژه ای در حوزه اجاره داری ایجاد 
خواهد کرد.وی افزود: در جریان بررســی نحوه اجرای قانون جهش 
تولید مسکن در شورای عالی مسکن برنامه ای جهت ساخت ساالنه 
یک میلیون خانه، پیشنهاد احداث ۱۵۰ هزار واحد اجاره ای را دادیم 
تــا بتوانیم با ارائه مجوز تســهیالت و خدمات با قیمت تمام شــده 
مناســب بسازیم تا برای بخش خصوصی هم جذابیت داشته باشد و 
مورد اســتقبال قرار بگیرد.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ساخت 
واحدهای قانون جهش تولید مســکن از امسال شروع خواهد شد اما 
تکمیل آنها بیش از یک ســال زمان خواهد برد لذا عرضه واحدها به 
امسال نمی رسد، اما امیدواریم بازار اجاره سال آینده تا حدودی آرام 
تر باشد.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این که کنترل 
بازار اجاره مســکن نیازمند قانون اســت، اضافه کرد: تاکنون در این 
زمینه قانونی نداشــتیم و در این دو سال نیز به دلیل شرایط ویژه و 
شیوع ویروس کرونا از ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوباتی برای کنترل 

بازار اجاره بها درخواست کردیم.

 کمک عرضه ۲ میلیون واحد لوکس خالی
 به خانه دار شدن مردم

رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نزدیک به دو میلیون واحد 
خالی در کشــور داریم، گفت: این دو میلیون جزو واحدهای خالی بزرگ و لوکس هستند 
از ایــن رو برعرضه این واحدهــای خالی تأکید داریم و قطعاً ایــن طرح به کاهش قیمت 
مسکن کمک خواهد کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزاری تسنیم، ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مســکونی یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که در حال حاضر نیز دولت 
به دنبال راهکارهای اجرایی کردن آن و آماده سازی شرایط مورد نیاز است. شاید مهم ترین 
مسئله در اجرایی شدن این وعده موضوع تامین منابع مالی مورد نیاز باشد که پیشنهادات 
مختلفی نیز در این مورد مطرح می شــود.در کنار این مســئله مجلس نیز به منظور فراهم 
کردن زیرســاخت های قانونی مورد نیاز برای رونق تولید در بخش مسکن به عنوان یکی از 
پیشــران های اقتصاد کشور که صنایع مختلفی را با خود یدک می کشد طرح جهش تولید 
مسکن را مطرح کرد که این طرح پس از آنکه مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت و 
به قانون تبدیل شد به دولت سیزدهم ابالغ شد.محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی در خصوص قانون جهش و رونق تولید مسکن گفت: ساخت 
حداقل یک میلیون واحد مســکونی در کشور ضروری است. این موضوع به ایجاد تعادل در 
عرضه و تقاضای مســکن کمک می کند.وی با اشاره به کاهش ساخت مسکن به ۳۵۰ هزار 
واحد در سال طی سال های اخیر گفت: به دنبال آن، بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
مرتبط با مسکن تعطیل و بسیاری از مهندسان و کارگران ساختمانی نیز بیکار شدند.رئیس 
کمیســیون عمران با بیان اینکه کمبود مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن شد گفت: 
قیمت مســکن به اندازه ای باال رفته که جمعیت قابل توجهی از کشــور نمی توانند صاحب 
خانه شــوند.رضایی در رادیو گفت وگو خاطرنشان کرد: مجلس با حضور کارشناسان بخش 
خصوصی، مراکز دانشــگاهی و مرکز پژوهش ها جلســات متعددی را در کمیسیون عمران 
برگزار و طرح جهش و رونق تولید مسکن را تهیه کرد که نهایتاً هم با موافقت ۷۰ درصدی 

نمایندگان تصویب شد.
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سایه قرارداد گازی ترکیه و آذربایجان برسر ایرانگزیده خبر
به تازگی کشــور ترکیه از امضای قرارداد سه ساله برای خرید 
۱۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی با جمهوری آذربایجان خبر 
داد که طبق گفته کارشناسان امضای این قرارداد خطری برای 
ایران محسوب نمی شود و به نفع این کشور است که بازار ایران 
را حفظ کند.به گزارش ایســنا، در شــرایطی که ترکیه هنوز 
قراردادهای بلندمدت تامین گاز که موعد آنها زمستان امسال 
به پایان می رسد را تمدید نکرده، تقاضای باال برای گاز طبیعی 
در ســال جاری این کشور را مجبور کرده است خرید در بازار 
محموله های تک را افزایش دهد. وزیر انرژی ترکیه روز گذشته 
اعالم کرده که این کشــور یک قرارداد ســه ساله برای خرید 
۱۱ میلیــارد متر مکعب گاز طبیعی بــا جمهوری آذربایجان 
منعقد کرده و پیشــرفت قابل توجهی در تامین بیشــتر گاز 
طبیعی داشته است.ترکیه که یکی از بزرگترین واردکنندگان 
گاز در اروپاســت، به گازی که از روســیه، ایران و جمهوری 
آذربایجان از طریق خط لوله وارد می کند و همچنین واردات 
گاز طبیعــی مایع )LNG( از نیجریــه، الجزایر و بازار محموله 
هــای تک متکی اســت. این کشــور چهار قــرارداد واردات 
بلندمدت به میزان مجموعا ۱۶ میلیارد متر مکعب در ســال 
دارد که امســال منقضی می شوند.در این بین ایران با ترکیه 
یک قــرارداد صادرات گاز بلندمدت دارد که از ســال ۲۰۰۱ 
آغاز شــده و مدت آن ۲۵ ســال و تا سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد. 
بر اســاس این قرارداد، ترکیه باید هر سال حداقل حدود ۸.۵ 
میلیارد مترمکعب گاز برداشت کند و طبق گفته کارشناسان 

امضای قرار جدید ترکیه با آذربایجان سایه تهدیدی برای ایران 
برای از دست دادن بازار ترکیه به حساب نمی آید.در این باره 
مرتضی بهروزی فر - کارشناس ارشد حوزه انرژی - به ایسنا 

گفت: مشــکلی که قرارداد گازی سه ساله ترکیه با جمهوری 
آذربایجان می تواند برای ایران ایجاد کند، این خواهد بود که 
ترکیه گزینه دیگری عالوه بر روسیه و ایران در اختیار خواهد 

دشــت که دستش را برای چانه زنی در مقابل روسیه و ایران 
بازتر می کند و راحت تر می تواند چانه بزند، تخفیف بگیرید و 
در مجموع شرایط بهتری را کسب کند.وی افزود: اینکه گمان 
شــود قرارداد گازی ترکیه با آذربایجان موجب کنار گذاشتن 
ایران می شــود تقریبا دور از ذهن اســت، درواقع واردکننده 
ترجیح می دهد گزینه های متعددی را روی میز داشته باشد 
تا اگر مشکل فنی، سیاسی یا هر مشکل دیگری به وجود آمد، 
چالش کمتری را تجربه کنــد، باید گفت به نفع وارد کننده 
است که گزینه های بیشتری داشته باشد چراکه امکان چانه 
زنی و گرفتن امتیازات بیشتر در قراردادهای بعدی را خواهد 
داشت.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به قرارداد ۲۵ 
ســاله ایران با ترکیه، گفت: زمان زیادی تا اتمام این قرارداد 
باقی نمانده و ایران از هم اکنون باید به دنبال تمدید آن باشد، 
قرارداد اینگونه است که کشــور واردکننده می تواند حداقل 
برداشت را داشته باشد و یا در مواردی همچون اتفاقی که سال 
گذشــته برای خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه افتاد کشور 
وارد کننده عجله ای برای ترمیم نداشته باشد و یا مساله فنی 
به وجود آید که فرایند کار را طوالنی کند.بهروزی فر با تاکید 
بر اینکه با وجود تمام این موارد اصال به نفع ترکیه نیست که 
ایران را کنار بگذارد، تصریح کرد: به نفع این کشــور است که 
از کشورهای بیشــتری واردات داشته باشد تا بتواند امتیازات 
بیشتری را برای خود کســب کند اما کنار گذاشتن ایران به 

هیچ عنوان به نفع آن نیست.

در نشست مشترک شرکت آب منطقه ای کردستان و شرکت توسعه منابع آب 
و نیرو مطرح شد:

انتقال آب سد آزاد به قروه، دهگالن و تصفیه 
 خانه سنندج نیازمند حمایت مسئولین 

استانی است
نشست مشترک شرکت آب منطقه ای کردستان و شرکت توسعه منابع آب و نیرو 
در خصوص بررســی چالش ها و مسائل کمی و کیفی مرتبط با بهره برداری از سد 
آزاد برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، در 
جلسه ای که با حضور معاون اجرایی طرح سد آزاد، معاون حفاظت و بهره برداری و 
جمعی از مدیران این شرکت برگزار گردید، چالش ها و مسائل کمی و کیفی مرتبط 
با بهره  برداری از ســد آزاد که بعنوان یکی از اصلی  ترین منابع تأمین  کننده آب 
شرب شهرهای سنندج، قروه و دهگالن در نظر گرفته شده است، مورد بررسی و 
تبادل نظر قرار گرفت.در این جلســه مهندس عرفان مؤمن پور با اشاره به اجرای 
برنامه پایش کیفی آب مخزن ســد آزاد، گفت: پایش کیفی این سد توسط دفتر 
محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه  ای کردستان، بصورت مستمر 
و منظم انجام می شــود.معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت افزود:  نظر به 
شناسایی تهدیدات و مشکالت کیفی که می تواند در آینده بر وضعیت کیفی آب 
دریاچه اثرگذار باشــد و از طرفی اهمیت موضوع کاربری شرب این سد، برنامه-

 ریزی ها و هماهنگی  های الزم توسط دستگاه  های اجرایی ذیربط در استان مبنی 
بــر حفاظت از کیفیت آب مخزن آن و مدیریت حوضه آبریز از نظر ســاماندهی 
فاضالب روســتاهای باالدســت دریاچه، خودداری از تخلیه زهاب  های کشاورزی 
اراضی باالدست و نیز جلوگیری از استقرار طرح هایی با پتانسیل ایجاد آلودگی در 

حوضه آبریز آن، بسیار حائز اهمیت است.

تمدید گواهی نامه بین المللی ایزو 17025 
آزمایشگاه آبفای استان اصفهان

آزمایشگاه مرکزي شرکت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان به عنوان تنها آزمایشگاه در 
بین شرکت های آبفای کشور، موفق به تمدیدگواهینامه استاندارد بین المللي سیستم 
 مدیریت آزمایشگاه ایزو۱7۰۲۵   از سوی شرکت TURKAK کشور ترکیه شد.

مدیــر مرکز پایش و نظــارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای اســتان اصفهان با 
اعــالم این خبر گفت: پس از ممیزي مراقبتي مجموع آزمایشــگاه های مرکزی 
به صورت آنالین توســط شرکت گواهی دهنده، نسخه ۲۰۱7 جدید گواهي نامه 
 استاندارد بین المللي سیستم مدیریت آزمایشگاه ایزو۱7۰۲۵تمدید و صادر شد.

فهمیــه امیــری افزود: ممیــزی و ارزیابي وضعیــت آزمایشــگاه آب و فاضالب 
از نظــر فیزیکــی، شــیمیایی، میکروبــی، ریزآالینــده هــا، تهیــه روش هاي 
اجرایــي، تهیــه دســتور عمــل کار بــا تجهیــزات، انجــام آزمایش هــاي 
 PT، رفــع مغایرت هــا و خریــد مــواد شــیمیایي مرجــع انجــام گرفــت. 
وی گفــت: عالوه بــر برخورداری آزمایشــگاه مرکزی آبفای اســتان اصفهان از 
تجهیزات نوین، داشــتن نیروی انســانی متخصص و ماهر از عوامل بســیار مهم 
 در تمدید این گواهی نامه از  ســوی شــرکت TURKAK کشــور ترکیه بود. 
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان مزایاي 
پیاده ســازي اســتاندارد ایزو ۱7۰۲۵ را اثبات صالحیت فني آزمایشگاه، الزام به 
استفاده از روش هاي استاندارد، قابلیت کسب اعتماد بین مشتریان در سطح ملي و 
بین المللي، پذیرش نتایج آزمایشگاه در سطح بین المللي، افزایش انگیزه و رضایت 

کارکنان آزمایشگاه و کاهش هزینه هاي مرتبط با تکرار تست ها برشمرد.

آیین تجلیل و نکوداشت از بازنشستگان سال ۹۹ 
 در شرکت توزیع نیروی برق جنوب 

استان کرمان
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
اســتان کرمان، این آیین در راســتای تقدیر از تالش و 
کوشش خستگی ناپذیر جمعی از همکاران این شرکت که 
پس از سال ها خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شدند  با 
حضور مدیر عامل، قائم مقــام مدیر عامل در توزیع برق 
شهرســتان ها، معاون امور مالی و پشتیبانی، معاون دفتر برنامه ریزی و مهندسی، 
معاون فروش و خدمات مشترکین و برخی از مدیران این شرکت و همچنین اعضای 
هیات مدیره کانون بازنشستگان استان در مهرماه سال جاری برگزار گردید.عبدالوحید 
مهدوی نیا مدیر عامل شرکت در این مراسم با اشاره به جایگاه و اهمیت احترام به 
بازنشستگان، بیان نمود: بازنشستگان، عزیزانی هستند که بهترین سال های عمر خود 
را در ســنگر خدمت به مردم گذراندند و در جهت تحقق اهداف سازمان خالصانه از 
هیچ کوششی دریغ نکردند.وی در ادامه سخنان خود گفت: نباید ارتباط بازنشستگان 
بعد از اتمام دوران خدمت با شرکت قطع و همه تجارب بازنشستگان از بستر خارج 
شود، بلکه بایستی شرایط الزم برای امکان انتقال تجربیات این پیشکسوتان به جوانان 
و سایر همکاران فراهم گردد.گفتنی است در این مراسم از ۲۲ نفر از بازنشستگان و 
پیسکسوتانی که در سال ۱۳۹۹ به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، با اعطای لوح و 

هدیه ای، از ایشان تقدیر بعمل آمد.

نفت مسجدسلیمان در کنار مردم زلزله زده ؛
اعزام ماشین آالت جدید شرکت نفت و گاز 

 مسجدسلیمان به منطقه زلزله زده 
اندیكا

با هدف مشارکت در امر امداد رسانی به شهروندان زلزله زده شهرستان اندیکا، 
سری جدید ماشــین آالت سبک و سنگین شرکت نفت بهره برداری و گاز 
مسجدسلیمان به این منطقه اعزام شد .به گزارش روابط عمومی شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، با درخواست فرمانداری و ستاد مدیریت 
بحران شهرستان اندیکا و موافقت مهندس هیهاوند مدیرعامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدســلیمان  و در راســتای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی این شــرکت ، تعداد ۱7 دستگاه دیگر از انواع خودروهای سبک و 
سنگین شــامل خودرو پیکاب کمک دار - کامیون - بیل مکانیکی - لودر-

بلدوزر و تریلر کمرشــکن به منطقه زلزله زده اندیکا اعزام شــدند .پیش از 
این نیز شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان با اعزام تعداد۳۱ 
دستگاه خودرو شامل دوکابین کمک دار-لودر-بیل مکانیکی-تریلر کمرشکن 
- کامیون - جرثقیل و تانکر آب شــرب در امر بازگشایی راه های دسترسی 
روســتاهایی که بر اثر زلزله و ریزش کوه مسدود شده اند ، توزیع آب شرب 
میان روستاییان،انتقال ملزومات هالل احمر،سوخت رسانی به ماشین آالت 
مســتقر در منطقه و سهولت سرکشی به مناطق صعب العبور کوهستانی و 
اطالع از وضعیت ساکنین روســتاهای آسیب دیده ناشی از زلزله مشارکت 

نموده است.

معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی با اشاره به بازدید 
از پســت پالن و خط انتقال برق دومداره ۲۳۰ کیلووات گوادر، 
گفت: امیدواریم با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب، حدود 
۱۰۰ کیلومتر ادامه خط انتقال یاد شده تا گوادر پاکستان تکمیل 
و زمینه صادرات برق بیش از پیش فراهم شود.به گزارش ایسنا، 
حمیدرضا عظیمی در جریان بازدید از نیروگاه چابهار  با اشاره به 
اینکه واحد بخار نیروگاه چابهار تا نیمه زمستان امسال وارد مدار 

خواهد شــد، گفت: با افزودن بخش بخار و اتصال این واحد به 
شبکه سراسری برق کشور، ظرفیت این نیروگاه به ۵7۵ مگاوات 
افزایــش می یابد.وی افزود: این نیــروگاه دارای دو واحد گازی 
۱۵7.۵ مگاواتــی و چهار واحد گازی ۲۵ مگاواتی اســت که بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی به 
این مجموعه اضافه خواهد شد.معاون توسعه طرح های شرکت 
بــرق حرارتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۴۶۵ نفر 
در این مجموعه مشــغول به کار هســتند، گفت: این واحد در 
حال ساخت جزو ۱۰ پروژه بخاری است که برای پیک مصرف 
برق سال ۱۴۰۱ وارد مدار می شوند.عظیمی با بیان اینکه بخش 
اعظمی از منابع مورد نیاز این پروژه از محل صندوق توســعه 
ملی تامین شــده است، گفت: بر اســاس برنامه ریزی صورت 
گرفته بخشــی از منابع مورد نیاز بــرای احداث واحد بخار این 
مجموعه از محل مطالبات بخش گاز نیروگاه از مدیریت شبکه 

و منابع باقی مانده نیز از محل اعتبار اسنادی این پروژه از بانک 
مرکزی تامین خواهد شد تا بتوانیم این واحد را در موعد مقرر 
به شــبکه سراسری برق کشور متصل کنیم.طبق اعالم  وزارت 
نیرو، وی با تاکید بر اینکه واحدهای گازی نیروگاه در دوره اوج 
بار امســال با حداکثر توان در اختیار شبکه برق کشور بوده اند، 
اضافه کرد: طبق اعالم شــرکت ملی گاز ایران، عملیات احداث 
خط گاز ایرانشهر تا چابهار از پیشرفت مناسبی برخوردار است 
و تا انتهای خردادماه ۱۴۰۱ گاز به چابهار خواهد رسید که این 
موضوع هم از لحاظ فنی و همچنین اقتصاد ملی کمک بسیاری 
به نیروگاه می کند و موجب خواهد شد که سوخت پایه نیروگاه 
از گازوییل به گاز تغییر کند.معاون توســعه طرح های شرکت 
برق حرارتی در پایان یادآور شــد: از چندی قبل مسئله تامین 
سوخت ماشــین آالت پروژه های نیروگاهی دچار مشکل شده 
بود که پس از پیگیری های صورت گرفته و با همراهی شرکت 

پخش و پاالیش وزارت نفت و همچنین همکاران وزارت صمت، 
مشکالت ثبت اطالعات در سامانه درخواست فراورده های نفتی 
“ســدف” در حال رفع شدن است که این موضوع کمک مهمی 
در پیشبرد اهداف تحقق به موقع برنامه های سنکرون واحدهای 

نیروگاهی خواهد کرد.

کاهش 2۸ درصدی حجم مخازن سدهای کشور
براساس آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا پایان ۲۳ مهرماه حجم آب موجود در 
مخازن ســدها ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.به گزارش 
ایســنا، ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب بوده و درصد پرشدگی 
سدها نیز در حال حاضر ۳7 درصد ثبت شده، همچنین ورودی سدها در هفته جاری ۰.۲۵ 
میلیارد مترمکعب و در مدت مشــابه سال آبی گذشته ۰.۴۱ میلیارد مترمکعب بوده است.

خروجی سدها در هفته جاری ۰.۴۹ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته 
۰.۹۴ میلیارد مترمکعب بوده و این در حالی اســت که از ابتدای سال آبی تا پایان روز ۲۳ 
مهرماه کل ورودی مخازن ســدهای کشور ۰.۸۶ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد 
در ســال قبل ۱.۱۹ میلیارد مترمکعب بوده و گویای کاهش ۲۸ درصدی اســت.در زمان 
مذکور کل خروجی مخازن کل کشور در سال جاری ۱.۶۹ میلیارد مترمکعب بوده که این 
عدد در ســال گذشته ۲.7۸ میلیارد مترمکعب ثبت شده که بیانگر ۳۹ درصد کاهش کل 
خروجی مخازن سدهای کشور است.حجم آب موجود مخازن در سال جاری ۱۸.۳۸ میلیارد 
مترمکعب ثبت شــده که در سال قبل ۲۵.۵۸ میلیارد مترمکعب بوده و بیانگر کاهش ۲۸ 

درصدی است.

 اعالم آمادگی روسیه برای افزایش 
صادرات گاز به اروپا

معاون نخســت وزیر روسیه اعالم کرد مصرف داخلی گاز به رکورد باالیی رسیده اما مسکو 
همچنان آماده اســت در صورت درخواست اروپایی ها، عرضه گاز به اروپا را افزایش دهد.به 
گزارش ایســنا، قیمت قراردادهای کوتاه مدت گاز در اروپا امسال تحت تاثیر افزایش تقاضا 
پس از پاندمی، ۸۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال قیمتها ماه جاری پس از این 
که روسیه اعالم کرد می تواند گاز بیشتری به اروپا عرضه کند، کاهش یافت اما این عرضه 
هنوز محقق نشده است.الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی روســیا ۱ گفت: می خواهم تاکید کنم که روسیه امسال آمار مصرف گاز باالیی 
داشته است که به دالیل احیای اقتصادی قوی بوده است.روسیه که تولید گاز و صادراتش به 
اتحادیه اروپا در حال حاضر هم به رکورد باالیی رسیده است، اعالم کرده که پیش از افزایش 
عرضه به بازار محموله های تک اروپا، ابتدا باید ذخایر گازی خود را پر کند.نواک اشاره نکرد 
ذخایر گاز روسیه چه میزان است اما برآورد می شود که تاسیسات زیرزمینی اروپایی حدود 
۲۵ میلیارد متر مکعب گاز کمبود دارند.معاون نخست وزیر روسیه تاکید کرد که تقاضای 
داخلی باال مانع از عرضه بیشتر گاز به اروپا نمی شود البته اگر چنین درخواستی مطرح شود.

بر اساس گزارش رویترز، والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه هم چهارشنبه گذشته گفته 
بود اگر اروپا درخواست کند، روسیه آماده است گاز بیشتری برای این منطقه فراهم کند.

فراهم سازی زمینه 
افزایش صادرات برق به 
پاکستان
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گزیده خبر بازگشت عربستان به مقاصد صادراتی

رشد ۵۲درصدی مبادالت تجاری با همسایگان
سخنگوی گمرک از بازگشت عربستان به مقاصد صادراتی ایران 
اشــاره کرد و گفت: در نیمه نخســت ســال جاری بیش از ۴۷ 
میلیون تن کاال بــه ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دالر بین 
ایران و ۱۵ کشور همسایه مبادله شد که نسبت به مدت مشابه 
پارســال از نظر ارزش ۵۲ درصد رشــد داشته است. به گزارش 
ایرنا از گمرک، »ســید روح اله لطیفی« اظهار داشــت: در نیمه 
نخســت امسال تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه ۴۷ میلیون و 
۲۲۲ هــزار و ۷۶۸ تن کاال به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون 
و ۱۱ هــزار و ۵۳ دالر بود که ۶۰ درصد وزن و ۵۰ درصد ارزش 
کل تجــارت ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ را به خود اختصاص دادند.وی با 
بیان اینکه این میزان تجارت با کشورهای همسایه در مقایسه با 
نیمه نخست سال قبل ۳۷ درصد در وزن و ۵۲ درصد در ارزش 
رشــد را نشان می دهد، تصریح کرد: در این مدت ۵۹ میلیون و 
۹۹۶ هــزار تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون و ۶۱۱ هزار 
و ۵۶۹ دالر کاال به جهان صادر شــده که ۳۶ میلیون و ۸۷ هزار 
و ۳۷۳ تــن به ارزش ۱۱ میلیــارد و ۲۱۸ میلیون و ۱۳۸ هزار 
و ۱۱۹ دالر متعلق به کشــورهای هم مرز با ایران بوده اســت و 
شــامل ۶۰ درصد وزن و ۵۱.۵ درصــد ارزش کاالهای صادراتی 
کشور می شود.سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: صادرات ایران 
به کشورهای همســایه در نیمه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل از لحاظ وزنی ۳۳ درصد و از لحاظ ارزش ۴۱ 
درصد افزایش داشته است.وی در خصوص میزان صادرات به هر 
یک از کشورهای همسایه تصریح کرد: عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ 
میلیــون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون، امارات با ۲ میلیارد 
و ۲۴۳ میلیون، افغانســتان با ۹۹۹ میلیون و پاکســتان با ۵۴۴ 
میلیون دالر، پنج مقصد صادرات کاالهای ایرانی در کشــورهای 

همسایه بودند.لطیفی تاکید کرد: عمان با ۲۷۷ میلیون، روسیه 
با ۲۷۰ میلیون، جمهوری آذربایجان با ۲۱۲ میلیون، ارمنستان 
با ۱۵۶ میلیون، ترکمنســتان با ۱۴۵ میلیون، قزاقستان با ۸۰ 
میلیون، قطر با ۷۵ میلیون، کویت با ۶۵ میلیون، بحرین با ســه 
میلیون دالر و عربستان با ۳۹ هزار دالر به ترتیب مقاصد صادرات 

کاالهای ایرانی به کشــورهای همســایه بودند.وی در خصوص 
واردات از ۱۵ کشور همسایه نیز گفت: کل واردات کشور در نیمه 
نخست امســال ۱۹ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۸۳ تن به ارزش ۲۳ 
میلیارد و ۱۲۰ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۴۴۸ دالر بود که کشورهای 
همسایه با ۱۱ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۹۵ تن کاال به ارزش ۱۱ 

میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۹۳۴ دالر، ۵۸ درصد وزن و 
۴۹ درصد ارزش کل واردات کاال به کشور را به عنوان کشورهای 
طرف معامله با ایران به خود اختصاص دادند.لطیفی اظهار داشت: 
امــارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیــون، ترکیه با ۲ میلیارد و 
۴۳۵ میلیون، روســیه با ۶۳۹ میلیــون، عراق با ۴۹۹ میلیون و 
عمان با ۲۷۰ میلیون پنج کشــور طرف معامله بــا ایران برای 
تامین کاالهای کشــور بودند و کشورهای پاکستان، قزاقستان، 
جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، 
قطــر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند که عربســتان نیز 
آماری برای فروش کاال به ایران ندارد.لطیفی گفت: میزان  معامله 
کاالهای مورد نیاز کشور در ۶ماه نخست امسال، نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل از لحاظ وزنی ۵۰ درصد و از لحاظ ارزشی ۶۷ 
درصد رشد داشته است.به گزارش ایرنا،  ایران به عنوان کشوری 
واقع در قاره آســیا و منطقه خاورمیانه با کشــورهای پاکستان، 
افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه 
و عراق مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنســتان، 
روسیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت 
مــرز دریایی دارد که مــی تواند با افزایش تجــارت، از مزایای 
همسایگی بهره مند شود.بر اساس آخرین اعالم گمرک، تجارت 
خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن کاال به ارزش ۴۵ میلیارد دالر رســید که سهم صادرات 
۶۰ میلیــون تن کاال به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر و 
سهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون دالر بود.طی سال های اخیر مبادالت تجاری ایران 
و عربســتان کاهش پیدا کرد و در سال ۹۹ صادرات و واردات دو 

کشور به صفر رسیده بود.

معاون وزیر صنعت خبر داد:
صادرات و تنظیم بازار در اولویت برنامه های 

کوتاه مدت وزارت صنعت
 معــاون طــرح و برنامه وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفــت: برنامه های 
کوتاه مــدت این وزارتخانه با اولویت صادرات، رفــع موانع تولید و تنظیم بازار 
تعیین شــده اســت.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سید 
مهدی نیازی« با اشــاره به ساختار برنامه ها و پایش پروژه های وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت افزود: با توجه به رویکرد تعیین شــده، برنامه های وزارتخانه 
در پنج سطح شــامل برنامه های کوتاه مدت، برنامه های تحول بنیادین با بازه 
زمانی میان مدت و بلندمدت، برنامه های بخشی )در حوزه های صنعت، معدن 
و بازرگانی داخلی(، برنامه های اســتانی و شهرســتانی و در نهایت برنامه های 
بین المللی )به تفکیک کشــورهای هدف و اولویت دار( برنامه ریزی شده است 
که این ســاختار به معاونت های ستادی، روسای سازمان های صنعت سراسر 
کشــور و همچنین سازمان های وابسته ابالغ شــده است.معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعــت خاطرنشــان کرد: برنامه های تحول بنیادی بــا هدف اصالح 
سازوکارهای بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت و همچنین بسترسازی 
برای حمکرانی هوشمند پیش بینی شــده اند.نیازی در ادامه با تاکید بر اینکه 
همه اقدامات وزارت صنعت متناسب با هر سطح در قالب پروژه های مشخص 
در یک ســبد پروژه  سازماندهی شده است، بیان داشــت: مدیریت پروژه ها بر 
اساس منشور پروژه تصویب شده و راهبری کالن مدیر سبد پروژه، در تعامل با 
معاونت های ستادی و مدیران دفاتر مربوطه انجام شده و مدیران پروژه اقدامات 
الزم بــرای تحقق اهداف پروژه های مذکــور را انجام می دهند.به گفته نیازی، 
مدیر هر پروژه مکلف اســت گزارش پیشــرفت پروژه را به صورت دوره ای در 
سامانه الکترونیکی »مدیریت پروژه های وزارت صنعت، معدن و تجارت« ثبت 
کنــد و به منظور اطمینان از روند اجرای طرح، عملکرد پروژه ها در جلســات 
پایــش برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد.وی درخصوص ســامانه الکترونیکی 
مدیریــت پروژه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توضیح اینکه ســامانه 
در آینده نزدیک عملیاتی و قابل اســتفاده برای همه سطوح ستادی و استانی 
خواهد شــد، افزود: با راه اندازی این سامانه، دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی 
در کنار مسوولیت پایش پروژه ها، در تعامل با مدیران دفاتر ذی ربط و پروژه های 
تعریف شده، وظیفه تهیه شاخص های ارزیابی کّمی و هماهنگی و پیگیری تهیه 
گزارش های عملکرد دوره ای را بر عهده دارد.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت 
در ادامه از ابالغ بخشــی از شــاخص های رصد پروژه ها از سوی معاونت های 
ذی ربط به ســطوح ستادی و استانی خبر داد و گفت: شاخص های باقی مانده 
در دست تهیه و ابالغ است و تا زمان ثبت این شاخص ها به صورت سیستمی، 
گزارش های دریافتی مربوط به عملکرد از طریق اطالعات موجود در سامانه ها 
قابل محاسبه و ارزیابی خواهد بود.نیازی همچنین با بیان اینکه جلسات پایش 
در ۲ سطح ملی و استانی با حضور وزیر صنعت برگزار می شود، تاکید کرد: در 
جلسات پایش در سطح ملی معاونت های ستادی مرتبط با هر برنامه، مدیر سبد 

پروژه و مدیر پروژه ها حضور خواهند داشت.

معاون وزیر صمت مطرح کرد؛
کد سوئیفت را در روسیه فعال کردیم

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه حل مسائل مالی توسعه صادرات 
را در دســتور کار داریم، اضافه کرد: کد ســوئیفت را در روســیه فعال کردیم 
و در ونزوئــال نیز این کد فعال خواهد شــد.به گزارش ایلنــا از وزارت صمت، 
علیرضا پیمان پاک در نشســت هیأت نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: ما به عنوان دولت 
پشــتیبانی های الزم را به خصوص در حوزه زیرســاخت ها برای اجرای کامل 

نقشه انجام خواهیم داد.

مسیر جدید ترانزیت به ارمنستان را فعال کردیم
وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل دریایی، ۶ خط کشــتیرانی راه اندازی 
خواهیــم کرد، گفت: مســیر جدیــد ترانزیت به ارمنســتان را با کمک تجار 
کشورمان فعال نمودیم و در آستارا کارگروه و کمیته ویژه برای توسعه صادرات 

تشکیل دادیم.

کد سوئیفت را در روسیه فعال کردیم
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه حل مسائل مالی توسعه صادرات 
را در دستور کار داریم، اضافه کرد: کد سوئیفت را در روسیه فعال کردیم و در 

ونزوئال نیز این کد فعال خواهد شد.

شبکه رایزن های بازرگانی را فعال می کنیم
پیمان پاک با بیان اینکه اصالح ســاختار سازمان توسعه تجارت را در دستور 
کار داریم، بیان کرد: آیین نامه انتخاب رایزن ها را اصالح نموده و شبکه رایزن 
ها را با بخش خصوصی و کارمند های محلی فعال خواهیم کرد.وی همچنین 
گفت: ساختار صندوق توسعه تجارت را نیز اصالح خواهیم کرد و قراردادهای 

پویا برای صندوق بسته خواهد شد.

برنامه ها مبتنی بر نظارت تجار و اتاق است
رئیس کل سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه از نظرات اتاق های بازرگانی، 
اتاق های مشــترک و بخش خصوصی برای نقشه راه استفاده می کنیم، گفت: 
برنامه ها مبتنی بر نظارت تجار و اتاق بازرگانی می باشد.پیمان پاک با بیان اینکه 
نهایی شدن پیمان اوراسیا را به صورت جدی دنبال می کنیم، گفت: این موضوع 

باید در ۶ ماه کاری عملیاتی شود.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت:  گاها 
دیده می شــود که کاال ساخت ایران است اما برچسب خارجی 
می خورد. در بعضــی موارد هم نمی توان به آنها کلمه تقلبی را 
اطــالق کرد برای مثال ممکن اســت کاالی کره ای در چین یا 
کاالی آلمانی در ترکیه ساخته شده باشد. درصد کاالهای تقلبی 
در بازار ما بســیار کم بوده و می توان گفت گستردگی آنها ۵ تا 
۱۰ درصد است.محمدحسین اسالمیان در گفت وگو با خبرنگار 

اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار 
کرد: بازار لوازم خانگی همچنان در رکود است و تقاضای بسیار 
کمی داریم. با نامه رهبــری، فرصت دیگری به تولیدکنندگان 
داخلی داده و قرار شد که کاالی کامل در سالیان آینده هم وارد 
نشود و تنها قطعاتی که در کشور تولید نمی کنیم وارد شود. این 
فرصــت در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت تا بتوانند با ایجاد 
زیرساخت، رشد بیشتری داشته باشند.وی افزود: لوازم خانگی 
خارجی که اکنون در بازار هستند، معموال قاچاق هستند چراکه 
نزدیک به ۴ ســال اســت که واردات لوازم خانگی ممنوع بوده 
اســت. اگر بخش کوچکی را برای کاالهای باقی مانده از قبل در 
نظر بگیریم بقیه کاالهای خارجی موجود در بازار به صورت ته 
لنجی و قاچاق وارد کشور می شود. قیمت این کاالها مستقیما به 
قیمت دالر وابسته است و با افزایش نرخ دالر قیمت این کاالها 
افزایش و با کاهش نــرخ ارز قیمت آنها کاهش می یابد چراکه 
این کاالها کامال ارزبر هستند.اســالمیان تصریح کرد: در مورد 

لوازم خانگی ایرانی ما با افزایش میزان دستمزد ۴۰ درصدی و 
همچنین حق بیمه و هزینه های تولید مواجه بودیم. با این حال 
به دلیل نبود تقاضا در بازار تولیدکنندگان مقاومت می کردند که 
کاالی خود را گران نکنند. برخی از تولیدکنندگان حدود ۵ تا ۷ 
درصد افزایش قیمت را اعمال کردند. به نظر می ر سد با افزایش 
هزینه های تولید این افزایش قیمت طبیعی است.وی در پاسخ 
به سوالی در مورد تاثیر اتفاقات اخیر بر بازار لوازم خانگی متذکر 
شد:  تصمیمات و اخبار اخیر در حوزه لوارم خانگی فعال تاثیری 
بر بازار نگذاشته اســت، فقط اگر نرخ ارز افزایش بیابد طبیعی 
اســت که کاالهای خارجی موجود در بازار نیز افزایش قیمت 
پیــدا کنند. افزایش ۵ تا ۷ درصدی قیمت لوازم خانگی داخلی 
هم به علــت افزایش حقوق و دســتمزد، افزایش قمیت مواد 
اولیه، حق بیمه و دیگر هزینه های تولید بوده است.نایب رییس 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفــت: از آنجا که کاالهای 
خارجی شناسنامه ندارند، تشخیص تقلبی بودن این اقالم برای 

مصرف کنندگان سخت است و نمی توانند آن را تشخیص دهند. 
کاالیی قابل رهگیری اســت که در سیســتم شناسه کاال ثبت 
شــود درحالی که در این چهار ســال که واردات ممنوع شده 
کاالی خارجی هم ثبت نشــده است. ولی به هرحال ما از روی 
تجربه متوجه تقلبی بودن کاال می شویم گاها دیده می شود که 
کاال ساخت ایران است اما برچسب خارجی می خورد. در بعضی 
موارد هم نمی توان به آنها کلمه تقلبی را اطالق کرد برای مثال 
ممکن اســت کاالی کره ای در چین یا کاالی آلمانی در ترکیه 
ساخته شده باشد. درصد  کاالهای تقلبی در بازار ما بسیار کم 
بوده و می توان گفت گســتردگی آنها ۵ تا ۱۰ درصد است.وی 
در ادامه با اشــاره به نرخ روز اوازم خانگــی در بازار بیان کرد: 
میانگین قیمت ماشین لباسشویی ۱۳ میلیون تومان، تلویزیون 
۵۵ اینچ حــدود ۱۵ میلیون تومان، اجاق گاز ۵ میلیون تومان 
و یخچال ۱۲ میلیون تومان اســت. البته همه این قیمت ها به 

صورت میانگین هستند.

تبعات قطعی برق صنایع فوالدی
 کاهش شدید تولید فوالد 

در ۳ ماهه  دوم سال
آمار تولید فوالدی ها نشان می دهد که از ابتدای سال جاری 
تا پایان شــهریور ماه، تمامی فرآورده هــای فوالدی اعم از 
شمش، مقاطع تخت و طویل، محصوالت و آهن اسفنجی با 
افت میزان تولید نسبت به نیمه نخست سال گذشته روبرو 
شده اند؛ این در حالیست که مقایسه سه ماه ابتدایی سال با 
سه ماهه دوم سال جاری نیز بیانگر کاهش قابل توجه تولید 
در فصل تابســتان نسبت به بهار امســال است و آمار تماما 
کاهشــی تولید، ثمره قطعی های برق صنایع فوالدی است.

بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
در اختیار ایسنا قرار گرفت، تولید شمش فوالد )فوالد میانی( 
در نیمه نخست امسال ۱۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال 
گذشته است. این درحالیست شمش فوالد که در سه ماهه 
دوم ســال جاری نسبت به سه ماهه اول امسال، کاهش ۴۰ 
درصدی تولید را تجربه کرده اســت. این وضعیت در تولید 
مقاطــع طویل فوالدی، مقاطع تخت فــوالدی، محصوالت 
فــوالدی و آهن اســفنجی نیــز به همین صورت اســت و 
عالوه براینکه در شــش ماهه ابتدایی امسال تولید فوالدی ها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته کمتر شده است، این 
کاهش تولیدها در تابســتان امسال نســبت به بهار امسال 
بسیار بیشتر است؛ علت این موضوع قطعی برق شرکت های 
فوالدی بوده اســت.طبق آمار، طی شش ماهه سال جاری 
۱۲ میلیون و ۹۹۴ هزار تن شــمش فوالدی )اسلب، بیلت 
و بلوم( تولید شــده است که نســبت به ۱۵ میلیون و ۲۷ 
هزار تن تولید شــده در مدت مشابه ســال ۱۳۹۹، کاهش 
۱۴ درصدی را نشــان می دهد.تولید شــمش فوالد در سه 
ماهه دوم امســال معادل چهار میلیون و ۸۵۵ هزار تن ثبت 
شــده که نسبت به هشــت میلیون و ۷۴ هزار تن تولیدی 
در سه ماهه نخست امســال، ۴۲۰ درصد کمتر بوده است.

همچنین میــزان تولید کل مقاطع طویل فوالدی )تیرآهن، 
میلگرد، ناودانی، نبشــی وسایر مقاطع( در کشور طی شش 
ماهه سال جاری با افت چهار درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته، پنج میلیون و ۳۱۴ هزار تن بوده و در نیمه 
دوم ســال جاری نیز با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به میزان 
تولید در ســه ماهه اول ســال دو میلیون و ۲۱۶ هزار تن از 
این مقاطع تولید شده است. به ترتیب مقاطع طویل تولیدی 
در شــش ماه نخست سال گذشته پنج میلیون و ۵۶۴ هزار 
تن و در مجموع ســه ماهه ابتدایی امسال سه میلیون و ۹۸ 
هزار تن بوده است.تولید کل مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، 
ورق ســرد و ورق پوششدار( نیز در نیمه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۶ درصد کمتر شده و 
از چهار میلیون و ۷۲۵ هزار تن به ســه میلیون و ۹۶۷ هزار 
تن رسیده اســت. بیشترین میزان کاهش تولید شش ماهه 
این گزارش مربوط به این مقاطع اســت.همچنین از ابتدای 
سال جاری تا پایان شــهریور ماه، تولید محصوالت فوالدی 
نیز معادل ۹ میلیون و ۲۸۱ هزار تن ثبت شده که نسبت به 
میزان تولید آن در مدت مشابه سال گذشته )۱۰ میلیون و 
۲۸۹ هزار تن( ۱۰ درصد کمتر است.بر اساس آمار کمترین 
میزان افت تولید در مقایسه آمار تولید در شش ماهه ابتدایی 
امســال و شــش ماهه ابتدایی ۱۳۹۹، متعلق به تولید آهن 
اسفنجی است که با کاهش پنج درصدی، در مجموع شش 
ماهه سال جاری به ۱۴ میلیون و ۸۷۸ هزار تن رسیده است؛ 
در حالیکه میزان تولید این محصول معدنی در مدت مشابه 
سال گذشــته معادل ۱۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تن ثبت شده 
است.البته که الزم به ذکر است، تولید محصول مهم معدنی 
در سایه قطعی های برق تابســتان امسال در سه ماهه دوم 
ســال جاری ۳۱ درصد، از میزان تولید در سه ماهه نخست 
امسال )هشت میلیون و ۷۵۸ هزار تن( کمتر است. در  سه 
ماهه دوم ۱۴۰۰ در مجموع شش میلیون و ۲۹ هزار تن آهن 

اسفنجی تولید شد.

فاطمی امین اختصاص منابع صندوق توســعه ملی برای ســرمایه گذاری در ایران 
را اشــتباه دانســت و افزود: بهترین راه هزینه کرد این منابع برای فاینانس خارجی 
)اعتبار خریدار( اســت، یعنی صادر کننده خارجی را تامین مالی نماییم تا از ایران 
کاال بخرد.به گزارش ایلنا از وزارت صمت، ســیدرضا فاطمی امین در نشست هیأت 
نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب، افزود: افق ما باید به ســمت توسعه تجارت 
بین المللی باشــد، واردات، صادرات و واســطه گری در مفهــوم بزرگتر تجارت بین 

المللی قرار می گیرند.

افزایش رایزنان بازرگانی به 120 رایزن در 1402
وی با بیان اینکه ما به عنوان دولت باید زیرســاختهای الزم برای این کار را فراهم 
کنیم، تصریح کرد: یکی از زیر ســاخت ها رایزنان بازرگانی است که امسال ۶ رایزن 

داریم، سال آینده این تعداد را به ۶۰ و سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ رایزن خواهیم رساند.

پیوستن کامل به پیمان اوراسیا در دستور کار است
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: برای پیوســتن کامل به موافقت نامه 
اوراســیا نیز تمدید نامه الزم تدوین شــده اســت تا به صورت کامل به این پیمان 

بپیوندیم.

هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس خارجی و اعتبار خریدار
فاطمی امین اختصاص منابع صندوق توســعه ملی برای سرمایه گذاری در ایران را 
اشتباه دانست و افزود: بهترین راه هزینه کرد این منابع برای فاینانس خارجی )اعتبار 
خریدار( است، یعنی صادر کننده خارجی را تامین مالی نماییم تا از ایران کاال بخرد.

باید به سمت صادرات کاالهای با پیچیدگی های باالی اقتصادی رفت
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع پیچیدگی های اقتصادی کاالهای 
صادراتی ایران اشــاره کرد و گفت: نباید کاالهایی صادر کنیم که اکثر کشورها نیز 
می تواننــد آن را صادر کنند، باید زیرســاخت های الزم را برای صدور کاالهای با 
پیچیدگــی های اقتصــادی فراهم آوریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
موضوعات ارزی ســال ۱۳۹۷ بیان کرد: در آن ســال به خاطــر تحریمها و کمبود 
درآمدهــای ارزی موضوع تعهدات ارزی مطرح شــد که این موضوع باید برای یک 
دوران گذار مطرح می شــد و حداکثر یک ساله تمام می شد، اما متاسفانه تاکنون 

ادامه داشت.

از سال آینده هیچگونه تعهد ارزی نخواهیم داشت
فاطمی امین با اشــاره به ابالغیه صادر شــده از ســوی ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، یادآوری کرد: این ابالغیه در خصوص رفع تعهدات ارزی بسیار کارگشا بود و 
انشاهلل از سال آینده هیچگونه تعهد ارزی نخواهیم داشت که در این راستا حضور و  

همکاری بخش خصوصی راهگشاست.

هدفگذاری سازمان توسعه تجارت ایران برای تسهیل امور صادرکنندگان
وی با بیان اینکه ســهم تحریم ها بسیار ناچیز است، گفت: تحریم ها به سادگی قابل 

حل هســتند، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تسهیل امور صادرکنندگان از 
هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد.

مشکالت فنی و فناوری برای توسعه اقتصادی نداریم
وزیر صمت در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه مشــکل فنی و فناوری 
برای توســعه اقتصادی نداریم، گفت: هیچ گونه چالش فناورانه که کار را قفل کرده 
باشــد نداریم، مشکل تامین منابع نیز نداریم و جدول مصارف برای رشد های سال 

آینده را تدوین کرده ایم.

برنامه داریم تا اقتصاد ایران را از دالری بودن خارج کنیم
فاطمی امین با بیان اینکه ساز و کارهای الزم باید اصالح شود، گفت: برنامه داریم تا 
اقتصاد ایران را از دالری بودن خارج کنیم، به عنوان نمونه ۴۰ درصد قیمت خودرو 
مربوط به محصوالتی است که در داخل تولید می شود اما قیمت آنها وابسته به دالر 

است که باید این رابطه با دالر را قطع کنیم.

رابطه افزایش دالر با قیمت فوالد قطع شده است
وی تصریح کرد: الحمداهلل در مورد فوالد این اتفاق افتاده اســت، میلگرد، شــمش 
و ورق بــا واقعیت های داخلی اقتصاد ایران تعیین قیمت می شــوند نه با باال رفتن 

ارزش دالر.

عرضه های 12 ماهه برای فوالد، پتروشیمی و مس خواهیم داشت
وزیر صمت همچنین ادامه داد: عرضه های ۱۲ ماهه برای فوالد، پتروشــیمی و مس 
خواهیم داشــت، عرضه های ۱۲ ماهه ســبب پیش بینی پذیری و ثبات محصوالت 

قیمت مختلف می شود.

برنامه های ابالغی استقرار دولت الکترونیک برای وزارت صمت را تا پایان 
سال نهایی می کنیم

فاطمی امین همچنیــن گفت: برنامه های ابالغی اســتقرار دولت الکترونیک برای 
وزارت صمت را می خواهیم تا پایان سال نهایی کنیم.

تدوین آمایش صنعتی، معدنی و تجاری برای تمام شهرستان های کشور
وی تصریح کرد: برای تمامی شهرســتان ها نقشــه راه خواهیم داشــت و پروژه ها، 
ظرفیت هــا و توانمندی های آنها برای ســرمایه گذاری مشــخص خواهیم کرد که 
موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی این موضوع را پیش می برد.وزیر صمت 
گفت: وظیفه ما این است که به جایی برسیم فعاالن اقتصادی به جز بحث بازاریابی 

و مسائل داخلی بنگاه هیچ گونه مشکلی نداشته باشند.

هدفگذاری برای رسیدن به رشد صنعتی 12 درصد در سال آینده
فاطمــی امین گفت: رشــد ۱۲ درصد در بخش صنعت و معدن در ســال آینده را 
هدفگذاری کرده ایم که در واقع با استفاده از ظرفیت های داخلی امکان پذیر است 

و همان رشد صنعتی سال ۹۷ است.

وزیر صمت:

از سال آینده هیچگونه تعهد ارزی نخواهیم داشت

سهم ۵ تا ۱۰ درصدی لوازم خانگی تقلبی از بازار

 برخی از کاالهای 
ایرانی برچسب خارجی 
می خورند
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

عقبگرد ۱۴۰۰ واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۱۳۹۸ واحدی معادل 
۰.۱۰ درصــد به یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۶۷ واحد رســید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل بــا افت ۱۴۲ واحدی به 
۲۰ هزار و ۴۱۳ واحد رســید.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دیروز 
تاالر شیشــه ای در معامالت دومین روز کاری هفته )یکشنبه 
بیست و پنجم مهرماه ۱۴۰۰(، شاهد روند نزولی شاخص های 
منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با 
کاهش ۳۴۹ واحدی معــادل ۰.۱۰ درصد به رقم ۳۵۸ هزار 
و ۴۶۸ واحد رسید.شــاخص کل هــم وزن نیز، با افت ۳۸۶۸ 
واحدی، عدد ۳۹۸ هزار و ۳۰۲ واحد را به نمایش گذاشــت. 
شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهــش ۲۴۴۰ واحدی به 
رقم ۲۵۱ هزار و ۲۵۶ واحد رســید.همچنین شاخص سهام 
آزاد شــناور، ۲۴۲۰  واحد کاهش را رقم زد و به ســطح یک 
میلیون و ۸۳۱ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با 
۳۹۸ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۷۵ هزار واحد رسید 
و شــاخص بازار دوم نیز، بــا ۷۲۳۷ واحد کاهش همراه بود و 

عــدد دو میلیون و ۸۱۹ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر 
اساس این گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای 
معامالتی شپنا، حکشــتی، خودرو، اخابر، تاپیکو و وبملت با 
بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل بورس 
داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی فملی، شستا و شپدیس، 

بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.
با پایان فعالیت بازار سرمایه در دومین روز کاری بازار سرمایه 
در چهارمین هفته پاییز، معامله گران بورس ۵ میلیارد و ۹۰۹ 
میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب ۵۷۹ هزار و ۴۴ نوبت 
معاملــه و به ارزش ۴۴ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال داد و ســتد 
کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
وایران)لیزینگ ایرانیان( با ۵ درصد رشد و پس از آن، نمادهای 
فسرب، بشهاب، کبافق و فرآور بود. همچنین نماد معامالتی 
حکشتی)کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران( با ۵ درصد، 
بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای 

نمرینو، غدام، حپترو و تپمپی قرار گرفتند.

“گواهی سپرده طال« خدمتی نوین از بانک 
آینده

بانک آینده با همکاری بورس کاالی ایران و در راســتای توسعه بازار مالی نسبت 
به ارائه خدمات نوین به مشتریان خود، اقدام نموده است.به دنبال پذیرش خزانه 
بانک آینده، به عنوان انبار بورس کاال، موجبات ارائه محصوِل »گواهی سپرده طال« 
از ســوی بورس کاال به فعاالن بازار سرمایه، فراهم شده است.دارندگان سکه بهار 
آزادی پس از تحویل ســکه ها به خزانه بانک آینده و انجام فرایند اصالت سنجی، 
قبضی را دریافت می کنند که به عنوان گواهی سپرده بانام، به نام دارنده سکه، در 
بورس  قابل معامله خواهد بود. از فردای روز معامله، سکه توسط دارنده گواهی، قابل 
دریافت بوده و تحویل فیزیکی سکه نیز در صورت درخواست دارنده آن به فاصله 
یک روز، انجام می پذیرد.این روش برای کسانی که تصمیم به نگه داری سکه دارند، 
بســیار امن و بدون دغدغه خواهد بود.هم چنین افرادی که در کار خرید و فروش 
سکه هســتند، نیازی به دریافت و تحویل مستمر سکه نداشته و صرفاً از طریق 
کارگزاری و یا به صورت آنالین می توانند نســبت به این امر، اقدام کنند.از جمله 
دیگر مزایای گواهی سپرده کاالیی، توثیق آن برای اخذ تسهیالت از شبکه بانکی 
است.یادآور می شود,؛ هزینه اصالت ســنجی برای آورنده سکه ۳,۰۰۰ )سه هزار( 
تومان به ازای هر ســکه و هزینه نگه داری روزانــه ۱۰۵ )صدو پنج( تومان برای 
هر ســکه است.برای کسب اطالعات بیش تر به مرکز ارتباط بانک آینده به شماره 

۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، تماس بگیرید.

در استان خوزستان صورت گرفت؛
افتتاح دو مدرسه در راستای مسئولیت 

اجتماعی بانک ایران زمین
با حمایت بانک ایران زمین و در راستای اجرای مسئولیت  اجتماعی سازمانی، دو 
مدرســه به نام فرزندان ایران زمین در مناطق محروم استان خوزستان احداث و 
افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی؛ با حمایت بانک ایران زمین ساخت دو مدرسه 
در مناطق محروم استان خوزستان اجرا شد و طی اعالم سازمان نوسازی و تجهیز 
مدارس استان، مدارس مذکور از ابتدای ماه مهر سال جاری به بهره برداری رسید.

در مراســم افتتاحیه که با حضور مدیران امور شعب استان ها و روابط عمومی و 
مدیر منطقه خوزستان و لرستان بانک ایران زمین و مسئولین کشوری در فضایی 
صمیمی و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشــتی برگزار شد ، به طور رسمی این 
مدارس آغاز به کار کردند.حضور جمع پرشــماری از مدیران و مســئوالن ارشد 
استانی و محلی در کنار مدیران این بانک، زمینه گفت وگوهای سازنده و بررسی 
مجاری دیگر خدمت رســانی از ســوی این نهاد مالی را برای استان فراهم کرد و 
منتهی به کمک رســانی حداکثری از سوی طرفین گردید.عبدالمجید پورسعید 
مدیرعامــل بانک ایران زمیــن اجرای طرح های حمایتی در قالب مســئولیت 

اجتماعی را یکی از اولویت های مهم بانک برشمرد.

برندگان خوش شانس وین کارت فصل 
تابستان معرفی شدند

دور جدید قرعه کشی وین کارت برگزار و برندگان خوش شانس ۴۴۴ جایزه نقدی 
به ارزش دوازده میلیارد ریال مشخص شدند.به گزارش سامان رسانه، سری جدید 
قرعه کشی وین کارت مربوط به فصل تابستان با حضور مدیران ارشد بانک برگزار 
و ۴۴۴ برنده خوش شانس این فصل مشخص شدند.در این مراسم، ابتدا قرعه کشی 
۴ جایزه ۱ میلیارد ریالی برگزار شــد و پس از مشــخص شدن اسامی برندگان 
خوش شانس این بخش، قرعه کشی برای مشخص شدن برندگان ۴۰ جایزه ۱۰۰ 
میلیون ریالی و ۴۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی صورت پذیرفت که اسامی تمامی 
برندگان هم اکنون در وب ســایت بانک سامان در دســترس است.بر این اساس، 
عالقه مندان به شــرکت در قرعه کشی فصل پاییز، می توانند با مراجعه به شعب 
بانک سامان در سراسر کشور، نسبت به افتتاح حساب و دریافت وین کارت اقدام و 
با انجام هریک از فعالیت های بانکی مانند پرداخت قبوض، خرید از کارت خوان های 
سامان، خرید شارژ، انتقال وجه و غیره برای شرکت در قرعه کشی دور بعد، امتیاز 
کسب کنند.گفتنی است، همه دارندگان وین کارت برای احراز شرایط شرکت در 

قرعه کشی باید در هر فصل حداقل ۱۰۰ امتیاز کسب کنند.

چهل و دومین دوره قرعه کشی حسابهای 
قرض الحسنه پس انداز

پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه: مراســم  چهــل و دومین دوره قرعه کشــی 
حسابهای قرض الحســنه پس انداز بانک ســپه و بانکهای ادغامی با شعار ثبت 
مهربانی در روز چهارشنبه بیست و هشــتم مهرماه سال جاری برگزار می شود.

گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ جشنواره چهل  و دومین دوره قرعه کشی  
حسابهای قرض الحســنه پس انداز بانک سپه با شــعار» ثبت مهربانی«، با جوایز 
۱۴۰۰ فقره کمک هزینه خرید خودروی ایرانی هریک به مبلغ یک میلیارد ریال، 
۱۴۰۰ فقره کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هریک به مبلغ سیصدوپنجاه میلیون 
ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر در روز چهارشنبه بیست و هشتم مهرماه 
سال جاری با حضور نظار قانونی و مسئولین واحدهای مرتبط بانک برگزار خواهد 

شد.

دکتر مرتضی اکبری در سفر به خوزستان:
 بانک مهر ایران فراتر از استانداردهای 

بین المللی عمل کرده
دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران در ســفر به خوزستان خبر داد: 
منابع بانک مهر ایران از ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۶۷۰ هزار میلیارد 
ریال در مهر ماه ۱۴۰۰ رســیده است. نســبت معوقات بانک نیز در حال حاضر 
کمتر از یک درصد است که افتخار بزرگی محسوب می شود؛ حتی در نظام بانکی 
بین الملل نیز چنین عددی نداریم.به گزارش روابط عمومی  بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری در جمع کارکنان این بانک در خوزستان، اظهار 
کرد: سال ۱۴۰۰ از سال های پرافتخار ما است. صورت های مالی، ساختار مالی و 
وضعیت بانک مهر ایران از هر جهت یکی از بهترین ها در نظام بانکی ایران است.

وی افزود: این اتفاق فقط با همدلی، همکاری و انگیزه مضاعفی بوده که در وجود 
همه کارکنان بوده و هست و این اتفاق خوب را برای بانک مهر در سال چهاردهم 
تأسیس رقم زده است.مدیرعامل بانک مهر ایران با اشاره به وضعیت این بانک در 
ابتدای حضور خود به لحاظ مالی، یادآور شد: پنج سال پیش که به بانک مهر ایران 
آمدم منابع بانکی آن حدود ۵۰هزار میلیارد ریال بود. به هر استانی رفتم، گفتم که 
در طول دو تا سه سال آینده منابع بانک مهر ایران از عدد هزار هزار میلیارد ریال 
گــذر می کند.اکبری گفت: خیلی ها می گفتند ۵۰ هزار میلیارد ریال کجا و هزار 
هزار میلیارد ریال کجا؟ و این عدد تا چهار سال آینده محقق نمی شود. در حالی 

که این روزها در حال دستیابی به مرز ۷۰۰ هزار میلیارد ریال هستیم.

هشدار رییس بانک مرکزی اروپا درباره اقتصاد مشکل ساز منطقه یورو
رییس بانک مرکزی اروپا هشدار داد که استراتژی مدیریت به موقع اقتصاد منطقه یورو برای اروپا مشکل ساز می شود.به گزارش ایِبنا به نقل از بلومبرگ، کریستین الگارد، رئیس 
بانک مرکزی اروپا هشدار داد که ماهیت جهانی اقتصاد منطقه یورو آن را در برابر شوک های سیستمی ناشی از اختالل های زنجیره تامین بسیار آسیب پذیر می کند.الگارد گفت: 
نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقتصاد جهانی می تواند برای اروپا بیشتر منبع شوک باشد تا ثبات در برابر بی ثباتی. او گفت به دلیل جهانی شدن این اقتصاد، تنگناها، 
بیش از سایر اقتصادها بر منطقه یورو تاثیر می گذارد.وی در سخنرانی روز شنبه ۲۰۲۱ در صندوق بین المللی پول، موضوعی را مطرح کرد که در حال حاضر تجارت جهانی از 
حمل و نقل گرفته تا نیمه رساناها تا موادغذایی را تحت تاثیر قرار می دهد.الگارد گفت: مدیریت موجودی به موقع JIT )استراتژی مدیریتی است که سفارش های مواد اولیه از 
تامین کنندگان را به طور مستقیم با برنامه های تولید هماهنگ می کند( به مدت ده ها سال بر تجارت جهانی حاکم بوده و در برابر شوک های سیستمی بسیار آسیب پذیر است 

که ممکن است این بی ثباتی وارداتی به جای کاهش، افزایش یابد که ممکن است پویایی تجارت بین المللی تغییر کند.

دیوان محاسبات گزارش داد
تعلل در تزریق پول صندوق توسعه ملی به 

بورس
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات حاکی از آن است که شورای عالی بورس 
در تصویب تزریق منابع صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه 

تعلل کرده است.
به گزارش ایسنا، در بندی از بخش سوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده 
اســت  که »تأخیر و تعلل )۳( ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ 

۱.۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در 
اســتفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شدهی مربوط به خرید و فروش 
سهام در سال ۱۳۹۹ )مبلغ ۲۶،۰۰۰ میلیارد تومان( در ساماندهی و حمایت از 

بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است. 
بر اســاس این گزارش، یکی از راه های تعادل بخشــی بازار سرمایه تزریق یک 
درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که همواره 
حاشیه های زیادی را در پی داشت. درواقع با ادامه روند ریزشی در بازار سرمایه 
از سال گذشته، زمزمه های تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رسید که مرحله نخست این قرار، به مبلغ 
یک هزار میلیارد تومان اجرا شــد اما خبری از مراحل بعدی نشد.در این راستا 
چند ماه قبل صندوق توسعه ملی اعالم کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار ســرمایه، فرایند آن بالفاصله در 
صندوق بررســی و در دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری نکردن سازمان 
بورس از بانک مرکزی و مشــکالت تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرایی 
نشدن مصوبه شده است.البته بورسی ها این ادعا را رد و اعالم کردند که تمامی 
مکاتبات، پیگیری ها و پیوست های مرتبط با دستور حمایت صندوق توسعه ملی 
از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه صندوق توسعه ملی ارائه شده 

و جای شک و شبهه ای در این زمینه وجود ندارد.

جزئیات پرداخت وام ازدواج در سال ۹۹ و ۱۴۰۰
علیرضا قیطاسی شورای هماهنگی بانک ها

دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: همه ساله بیش از ۹۵ درصد از 
افرادی که ثبت نام می کنند وام ازدواج را دریافت می کنند.به گزارش ایِبنا؛ علیرضا 
قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی در گفتگو با شبکه خبر پیرامون 
آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج در شبکه بانکی کشور با اشاره به اینکه افراد 
متقاضی وام ازدواج باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند اظهار داشت: در 
سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸۸ هزار نفر ثبت نام کردند که از میان افراد ثبت نام شده، 
برای حدود ۷۴۱ هزار نفر منجر به پرداخت تسهیالت ازدواج شد و تسهیالتشان 
را از بانک ها دریافت کردند. به عبارت دیگر باالی ۹۴ درصد افراد در سال گذشته 
وام ازدواج را دریافت کرده اند و همچنین وام ازدواج ۴۷ هزار و ۷۰۰ نفر نیز در 
پایان سال ۹۹ باقی مانده بود که در سال جاری پرداخت شد.به گفته قیطاسی، 
حدود ۳۶۰ هزار نفر تا پایان مردادماه امســال در سامانه بانک مرکزی ثبت نام 
کرده اند که بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز تسهیالت وام ازدواج را دریافت کرده اند.

وی افزود: روال به این صورت است که افرادی که ازدواج می کنند و قصد دریافت 
وام ازدواج از شبکه بانکی کشور دارند، ابتدا باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام 
کنند و بعد از اینکه ثبت نام کردند و بانک مورد نظرشان مشخص شد، پیامکی 
برای آنها ارسال می شود. سپس می بایست ظرف ده روز به بانک مراجعه کنند و 
مدارک الزم را ارائه کنند و بانک هم بر اساس سهمیه پیش بینی شده، وام ازدواج 
را پرداخت کند.دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی یادآور شد: همه ساله 
بیش از ۹۵ درصد از افرادی که ثبت نام می کنند وام ازدواج را دریافت کرده اند.

سپرده ارزش وارد فاز دوم شد
بانک کارآفرین در راســتای افزایش تنوع ســبد محصــوالت خود، مرحله 
دوم طرح ســپرده سرمایه گذاری ارزی با نام »ســپرده ارزش« را اجرا می 
کند.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، طبق مصوبه کمیته توســعه 
محصول؛ سپرده ارزش از محل اسکناس مشتریان ))cash افتتاح می شود و 
بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده توسط بانک مرکزی 
تضمین می شود.طبق این سپرده گذاری ، امکان افتتاح سپرده فقط از محل 
اسکناس ارزی )نقد( امکان پذیر است، البته افتتاح حساب سپرده ارزش برای 
حواله های وارده از کارگزاری های داخلی و خارجی ممنوع است.مقاطع واریز 
سود سپرده ارزش ماهانه و به صورت روزشمار )مانند سایر انواع سپرده های 
ارزی( محاسبه و ماهانه به حساب مشتری واریز می شود. الزم به ذکر است 
که بازپرداخت اصل و سود سپرده سرمایه گذاری ارزش به صورت اسکناس 
و به همان ارز تودیعی سپرده خواهد بود.این نوع سپرده گذاری محدودیتی 
ندارد و  تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی )که امکان افتتاح 
حســاب نزد بانک را دارند( امکان سپرده گذاری دارند.این محصول در کلیه  
شــعب بانک کارآفرین و برای مشتریان در دســترس خواهد بود.بر اساس 
تصمیم اتخاذ شده نرخ سود و کف مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب هزار 
دالر با  ســود ۲ درصد ســاالنه یا هزار یورو با سود یک درصد ساالنه است. 
حداقل زمان برخورداری از ســود برای سپرده های ارزش، سپری شدن یک 

ماه از زمان افتتاح است.

با توجه به لزوم انطباق مقررات ناظر 
بر کارت اعتباری مرابحه با شــرایط 
و مقتضیات روز، ســقف اعتبار قابل 
اعتباری  کارت  قالــب  در  تخصیص 
مرابحه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافت.به گزارش ایِبنا به نقل 
از روابط عمومی بانک مرکزی، متن 

این بخشنامه به شرح زیر است:
 پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۱  .۰۰ 
مــورخ ۲۱ تیر مــاه ۱۴۰۰ ابالغی 
توسط مدیریت کل عملیات پولی و 
اعتباری بانک مرکزی موضوع مصوبه 
جلســه مورخ ۹   خــرداد ماه ۱۴۰۰ 
کمیســیون اعتبــاری بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایــران مبنی بر 
افزایش ســقف اعتبار قابل تخصیص 
در قالب کارت اعتبــاری مرابحه به 
)دویســت  ریال  میلیارد  دو  مبلــغ 
میلیــون تومــان(، بــه اســتحضار 
می رســاند با عنایت بــه مصوبه یاد 

شــده و نیز باتوجه بــه لزوم انطباق 
مقــررات ناظــر بــر کارت اعتباری 
مرابحه با شــرایط و مقتضیات روز و 
با هدف تسهیل تأمین مالی خانوارها 
و کسب و کارهای کوچک و متوسط 
از این طریق، بازنگری »دستورالعمل 
اعتبــاری« موضوع  اجرایــی کارت 
 ۹۵.  ۱۹۴۲۲۷ شــماره  بخشــنامه 
کار  دســتور  در   ۱۳۹۵. ۶. ۱۸ مورخ 
قــرار گرفت و اعمــال اصالحاتی به 
شــرح زیر در دستورالعمل مزبور در 
جلســه مورخ ۷  .۶  .۱۴۰۰ کمیسیون 
مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مورد تأیید واقع شد:

۱- اصالح ماده )۱۲( دستورالعمل:
ماده ۱۲  - مؤسسه اعتباری می تواند 
نســبت به تخصیص اعتبار تا سقف 
دو میلیارد ریال )۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 

اقدام کند.
۲- اصالح ماده )۱۳( دستورالعمل:

مــاده ۱۳  - مجمــوع اعتبــار قابل 
تخصیص از سوی مؤسسات اعتباری 
به هــر مشــتری در قالــب کارت 
اعتباری، حداکثــر دو میلیارد ریال 

)۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( است.
۳- اصالح ماده )۲۰( دســتورالعمل 
و افزایش حداکثــر دوره بازپرداخت 
تســهیالت اعطایــی از طریق کارت 
اعتباری مرابحه از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه:

بازپرداخــت  مهلــت   -  ۲۰ مــاده 
تسهیالت نسیه اقساطی به تشخیص 
مؤسســه اعتباری، حداقل ۱۲ ماه و 
حداکثر ۶۰ ماه پــس از پایان دوره 
تنفــس تعیین می شــود.با توجه به 
مراتب فوق، ضمن ارســال نســخه 
اجرایی  »دســتورالعمل  اصالحــی 
کارت اعتباری«، خواهشــمند است 
دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع 
و با لحاظ مفاد بخشــنامه شــماره 
 ۱۳۹۶  .  ۵.  ۱۶ مــورخ   ۹۶.  ۱۴۹۱۵۳
به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک  / 
مؤسســه اعتباری غیربانکی ابالغ و 
این دستورالعمل  اجرای  بر حســن 

نظارت دقیق به عمل آید.

با اصالح »دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری«؛

سقف کارت اعتباری مرابحه به 
200 میلیون تومان افزایش یافت

کاهش نرخ تورم و جلوگیری از شــکل گیری انتظارات 
تورمــی، از مهم ترین نیازهای امروز کشــور محســوب 
می شــود؛ امری که رییس کل بانک مرکزی نیز از آن به 
عنــوان یکی از اولویت های بانک در دور جدید فعالیت ها 
یاد کرد.به گزارش ایِبنا، بسیاری از کارشناسان و خبرگان 
اقتصادی کشــور بر این باورند که شــرایط کنونی بسیار 
حساس و مهم است، چرا که اگر تورم مهار نشود و نسبت 
به کاهش آن اقدامی صورت نگیرد، شــاهد سیل مخرب 
تورمی و همچنین جهش شــدید انتظارات تورمی و به 
دنبال آن کاهش ارزش پولی ملی و رشــد منفی اقتصاد 
خواهیم بود. در حال حاضر با تکمیل تیم اقتصادی دولت 
ســیزدهم و آغاز به کار بخش های مختلف اقتصادی و از 
همه مهم تــر تعیین رییس کل بانک مرکزی، مهم ترین 
اولویــت و برنامه اقتصادی کنترل تورم اســت که باید با 
تصمیمی ســخت در این روزها، در راســتای ریشه کن 
شــدن تورم و اصالح دیگر شــاخص های اقتصادی گام 
برداشت.این تصمیم ســخت از آن جهت مهم و اساسی 

جلوه می کند که باید برای نیمه دوم ســال نتیجه بخش 
باشــد نه اینکه هدف بلندمدت صرفا مدنظر باشد. اولین 
مشکل اساسی اقتصاد کشور در حال حاضر تورم فزاینده 
اســت که همه اقتصاددانان کاربلد کشور بر آن اتفاق نظر 
دارند و معتقدند که باید ابتــدا راه حل های کوتاه مدت 
برای این امر اندیشــیده شــود و بعد از آن هم به اهداف 
بلندمدت دســت یافت. متاســفانه تورم کشــور حتی تا 
حدودی وابســته به شــرایط بین المللی ما و تحریم ها و 
محدودیت ها دارد که شــاید برای آن هم باید سازوکاری 
اندیشید. سازوکاری که دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم 
نیز از شــروع به کار خود آن را در دســتور کار قرار داده 
به نحوی که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در اولین گفت وگوی تلویزیونی خود اعالم کرده بود 
مذاکراتی را قبول داریم که نتیجه بخش بوده و به تحریم ها 
علیــه ملت ایران پایان دهد.به هر حــال لغو تحریم ها و 
افزایش درآمدهای نفتی به طور قطع بر شاخص های مهم 
اقتصادی از جمله تورم و همچنین انتظارات تورمی اثرگذار 

خواهد بود و نباید از آن غافل شد. از سوی دیگر ، صندوق 
بین المللی پول بر این باور است که تورم در اکثر کشورهای 
جهان طی سال آینده میالدی به نرخ پیش از همه گیری 
کاهش می یابد، با این حال همچنان چشــم انداز روشنی 
از آن وجود ندارد.همچنین در جدیدترین گزارش چشــم  
انداز اقتصادی جهان خود نوشت: نرخ تورم ایران در سال 
۲۰۲۱ برابر با ۳۹.۳ درصد پیش بینی شــده و رقم تورم 
ایران در ســال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد اعالم شده است. 
ضمن اینکه این نهاد بین المللی از کاهش نرخ تورم ایران 
در سال آینده میالدی )۲۰۲۰( به ۲۷.۵ درصد خبر داده 
اســت.این گزارش در حالی منتشر شد که تیم اقتصادی 
دولت سیزدهم تصمیم دارد با اتخاذ سیاست های انقباضی، 
تورم را مهار کند و بانک مرکزی نیز به عنوان متولی اصلی 
در تالش است تا به اهداف مدنظر در کاهش رشد فزاینده 
نرخ تورم دست یابد. همانطور که رئیس کل جدید بانک 
مرکزی می گوید، مهار تورم یکی از مهم ترین اولویت های 

بانک مرکزی در دولت جدید است.

مهار تورم در لیست اولویت های بانک مرکزی

 منـــاقصه عمـــومی
 به شماره  2000001339000059

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

 شرکت گازاستان کرمانشاه

 نوبت اول

 شرکت گازاستان کرمانشاه درنظردارد مناقصه عمومی به شماره  2000001339000059   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به محور داریان.

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تأسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشتن ظرفیت مجاز 
کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 51.723.907.929ریال.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:2.670.000.000ریال.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1400/07/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز شنبه مورخ1400/08/01.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1400/08/16.
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ1400/08/17.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی 
)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
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گزیده خبر

تعطیلی ۷۰ درصد از رسانه های افغانستان
براساس گزارش های منتشر شده ،حدود ۷۰ درصد از رسانه های تصویری،صوتی 
و نوشتاری افغانستان به علت مشــکالت مالی و دسترسی نداشتن به اطالعات 
تعطیل و یا در آســتانه توقف قرار گرفته اند.به گــزارش ایرنا،وزارت  اطالعات و 
فرهنگ افغانستان سال گذشــته اعالم کرده بود ،بیش از ۱۷۰۰ رسانه از جمله 
۱۲۱ تلویزیون، ۲۶۴ رادیو، ۱۳۳۱ نشــریه چاپی و ۲۳ خبرگزاری از این وزارت 
مجوز فعالیت گرفته اســت.چند سال پیش شمار رســانه هایی که از این وزارت 
مجوز گرفته بودند به بیش از چهار هزار می رسید. بنا بر تخمین این وزارت بیش 
از ۲۰ هزار خبرنگار و کارمند فنی در این رسانه ها مشغول کار هستند.طلوع نیوز 
افغانســتان نیز ماه گذشته در گزارشــی اعالم کرد ، فعالیت ۱۵۳ رسانه در یک 
ماه گذشــته به علت محدودیت های ایجاد شده و مشکالت اقتصادی و مالی در 
افغانستان متوقف شده است.فعاالن رسانه ای افغانستان هشدار داده اند که اگر به 
بحران مالی رســانه ها و محدودیت های ایجاد شده توجه و رفع نشود در روزهای 
آینده نشریات بیشتری بسته می شود.»عبدالرزاق صدیقی« مسئول »رادیو صدای 
بادغیس« اعالم کرد که ادامه محدودیت ها و مشکالت مالی منجر به تعطیلی این  
رســانه خواهد شد.وی اظهار داشــت این  رادیو  در گذشته با پخش برنامه های 
سیاسی ،خبری ،  انتقادی و موسیقی شنوندگان زیادی داشت اما اکنون از  برنامه 

های این رادیو  با برنامه های دینی و پخش آیات  قرآن پر می شود.
مســوول رادیو  بادغیس گفت که طالبان به این رادیو اجازه پخش  برنامه های 

انتقادی ،خبر و برنامه های تولیدی که مردم به آنها عالقه دارند را نمی دهد.
وی افزود:مسووالن فرهنگی طالبان در بادغیس به آنها تذکر داده اند که عالوه بر 
تعطیلی برنامه های اجتماعی  ،سیاســی و انتقادی نباید به زنان اجازه  کار داده 
شــود.صدیقی گفت که به علت محدودیت های ایجاد شده از هشت خبرنگار و 
کارمند این رادیو تنها یک  نفر باقی مانده است .مسوول ایستگاه رادیویی »سرحد« 
در استان غور نیز گفته است که به دلیل وضعیت بد اقتصادی بزودی این رادیو  نیز 
تعطیل می شود.وی افزود مجبور است برای تامین  هزینه خانواده خود به کارگری 
در کوره آجرپزی رو آورد.مسئول رادیو عروج نیز به رسانه ها گفته است که آنها تنها  
مجاز به پخش برنامه  های  مذهبی شده اند و دیگر برنامه های فرهنگی ،سیاسی و  
اجتماعی تعطیل شده است.رسانه های افغانستان امروز یکشنبه به نقل از »ذکی 
دریابی« مســوول روزنامه »اطالعات روز« افغانستان که یکی از پرطرفدار ترین 

روزنامه های این کشور است، نوشتند بزودی این روزنامه  نیز تعطیل می  شود.

نیویورک تایمز:
 ۱۷ تبعه آمریکایی در هائیتی ربوده شدند

 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقامات امنیتی هائیتی نوشــت: ۱۷  
مبلغ مذهبی مسیحی آمریکایی روز شنبه به همراه اعضای خانواده شان از جمله 

کودکان، توسط یک گروه تبهکار در پورتوپرنس پایتخت هائیتی ربوده شدند.
به گزارش ایرنا، نیویورک تایمــز افزود این افراد حین ترک یک یتیم خانه 
ربوده شده اند.جزییات این آدم ربایی هنوز معلوم نیست اما مقام های محلی 
گفته اند که این آمریکایی ها در مســیر حرکت اتوبوسی به سمت فرودگاه 
ربوده شــده اند. آنها قرار بود ســپس راهی مقصد دیگری در هائیتی شوند.

هائیتی سالهاســت که در وضعیت ناآرامی سیاسی بسر می برد و آدم ربایی 
افراد فقیر و ثروتمند به یک نسبت امری عادی و هشدار دهنده است اما حتی 
در کشــوری که بی قانونی گسترده رواج دارد، آدم ربایی یک گروه بزرگ از 
آمریکایی ها به دلیل عجیب بودن آن مقامات این کشور را شوکه کرده است.

پورتوپرنس پایتخت هائیتی شــاهد افزایش خشونت است اما برخی حدس 
می زنند که گروه های تبهکار اکنون تقریبا نیمی از این شهر را تحت کنترل 
دارند. روز دوشــنبه این گروه ها با تیراندازی بــه اتوبوس دانش آموزان در 
پایتخت دستکم ۵ نفراز جمله دانش آموزان را زخمی کردند و یک اتوبوس 
دیگر را نیز ربودند.امنیت در این کشــور به دلیل فروپاشی سیاسی تضعیف 
شده است و معترضان فساد گسترده دو سال پیش استعفای جوونل موئیز 
رئیس جمهور را خواســتار شدند و این امر کشور را فلج کرد. این رویارویی 
سیاســی مانع درمان بیماران در بیمارستان ها شد، کودکان نتوانستند به 
مدرسه بروند، کارگران از مشــاغل نایابی که در اختیار بود محروم شدند و 
حتی در بخش هایی از کشور قطعی برق رخ داد.از آن زمان تاکنون باندهای 
تبهکار فعال تر شده اند و به اراده خود کودکان را در راه مدرسه و کشیش ها 
را در مسیر ارائه آیین های مذهبی خودمی ربایند.ناآرامی سیاسی در هائیتی 
با ترور رئیس جمهوری این کشــور در منزل مسکونی اش در ژوئیه گذشته 
تشدید شد. با کشته شدن او تعداد معدودی از مقامات باقی مانده با یکدیگر 
برای کنترل دولت در نزاع هســتند و مقامات یکدیگر را به دست داشتن در 

توطئه ترور رئیس جمهور متهم می کنند.

بورل:
 اتحادیه اروپا هیچ طرح جایگزینی در 

قبال ایران ندارد
مسئول سیاست خارجی اروپا گفت، اتحادیه اروپا به »پلن بی« در قبال 
ایران فکر نمی کند، اگر دیپلماســی در ارتباط با تهران با شکست روبرو 
شــود.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم بــه نقل از روزنامه 
صهیونیســتی جروزالم پســت، جوزف بورل مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در اظهاراتی گفت: اگر دیپلماسی در قبال ایران با شکست 
روبرو شــود، اتحادیه اروپــا به یک طرح جایگزین فکــر نخواهد کرد.بر 
اساس این گزارش، اظهارات بورل به نوعی مخالفت با اظهارات مقام های 
آمریکایی اســت که گفته اند »همه گزینه ها« روی میز است.بورل افزود: 
اکنون وقت بازگشت به میز مذاکره است. و من نمی خواهم درباره طرح 
های جایگزین فکر کنم... زیرا پلن بی که من می توانم آن را تصور کنم، 
چیز خوبی نخواهد بود.دیپلمات های غربی گفته اند که نگران تیم جدید 
مذاکره کننده هســته ای ایران هستند.اظهارات بورل در تناقض آشکار با 
صحبــت های اخیر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اســت که ۲ روز 
قبل بیان شده اســت. وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی گفت: واشنگتن 
هر گزینه ای را برای مقابله با چالش های ناشی از ایران بررسی می کند.

دعوای اردوغان و مرکل درباره سیستم  
های حکومتی

در جریــان کنفرانس خبری مشــترک بین رییس جمهــوری ترکیه و 
صدراعظم آلمان در اســتانبول اختالفاتی بین آن دو درباره سیستم های 
حکومتــی روی داد.به گزارش روســیا الیــوم، رجب طیــب اردوغان، 
رییس جمهوری ترکیــه در کنفرانس خبری الگوهای دولت های ائتالفی 
را محکوم و تاکید کرد: این عامل همیشه مانع تعامل بین آنکارا و برلین 
شده است. اگر این سیستم نبود روابط بین دو کشور امروز در سطح کامال 
متفاوتــی بود.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا، رییس جمهوری 
ترکیه افزود: روابط بین کشــور ترکیه و آلمان شــاهد مرحله موفقی در 
دوره مــرکل بود که به زودی از دنیای سیاســت کناره گیری می کند. او 
در عین حال هشــدار داد همکاری و کار با دولت ائتالف مرتبط همیشه 
دشوار اســت.او گفت، ترکیه زمانی که این سیستم در این کشور جاری 
بود با مشــکالت عدیده ای روبه رو بود.اردوغان تاکید کرد: اما با انتقال به 
نظام ریاست جمهوری ما از این مشکالت رها شدیم و شروع به کار بیشتر 
کردیم.این در حالی اســت که مرکل اظهار نظــر کرد که دولت ائتالفی 
برای آلمان حکومت مناسبی اســت و این کشور قصد ندارد به سیستم 
ریاســت جمهوری در پیش بگیرد.در واکنش به ایــن اظهارنظر مرکل، 
اردوغان گفت، صدراعظم آلمان در مذاکرات دوجانبه از مشکالت مرتبط 
با سیستم دولت ائتالفی شکایت کرد.مرکل در عین حال اذعان کرد، اما 
زندگی همین است و اردوغان با خنده پاسخ داد،  این همان عبارتی است 

که پدربزرگش به او می گوید.

مرکل: 
برای جلوگیری از بحران پناهجویان با 

طالبان همکاری شود
پس از هشــدار طالبان درباره پیامدهای تضعیف دولت آن ها، صدراعظم 
آلمــان از ترکیه خواســت تا بــرای جلوگیری از بوجــود آمدن بحران 
پناهجویان با طالبان همکاری کند.به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری 
تســنیم، »آنــگال مرکل« صدراعظــم آلمان در دیدار بــا »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه از آنکارا خواست تا برای جلوگیری از ایجاد 
بحــران پناهجویان افغان با طالبان همکاری نماید.»دویچه وله« با اعالم 
این موضوع افــزود که دو طرف در این دیدار همچنین بر اهمیت توافق 
اتحادیــه اروپا و ترکیه مبنی بر ممنوعیت ورود پناهجویان غیرقانونی به 
اروپا تاکید کردند.براساس این گزارش، مرکل گفت: آن ها می خواهند که 
کمک های بشری به افغانستان صورت گیرد تا افغان ها برای مهاجرت های 
غیرقانونی قربانی قاچاقچیان نشوند.وی خاطرنشان کرد که اگرچه ممکن 
است عملکرد آلمان و ترکیه متفاوت باشد، اما دو کشور به یکدیگر متکی 
هســتند و باید نقشــی در رابطه با طالبان و مهاجرت های غیرقانونی به 
اروپا داشته باشند.پیش از این »امیرخان متقی« سرپرست وزارت خارجه 
طالبان با هشدار درباره تالش ها برای تضعیف دولت افغانستان گفته بود 
که این اقدام به نفع هیچکس نیست، زیرا نتایج منفی آن مستقیماً جهان 
را در بخــش امنیت و مهاجرت اقتصادی از افغانســتان تحت تاثیر قرار 
خواهد داد.از سوی دیگر نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی از بد رفتاری 
و ضرب و شتم شدید پناهجویان افغان توسط نظامیان ترکیه خبر می دهد.

»جن ساکی«؛
بایدن به زودی تحت معاینات پزشکی 

قرار می گیرد
ســخنگوی کاخ ســفید در پاسخ به ســواالت مکرر خبرنگاران درباره 
وضعیت ســالمت رئیس جمهور این کشور و اینکه آیا قرار است تحت 
معاینات پزشــکی مربوطه قرار گیرد یا خیر گفــت این کار به زودی 
انجام می شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، »جن 
ساکی« سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که »جو بایدن« رئیس جمهور 
این کشور به زودی تحت معاینات پزشکی قرار خواهد گرفت، اما تاریخ 
دقیق آن را مشخص نکرد.ساکی در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران 
در کاخ ســفید در مواجهه با سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بایدن 
تحــت آزمایش های پزشــکی قرار خواهد گرفــت و نتیجه را به مردم 
آمریکا اعالم خواهد کرد، گفت: بله، او این کار را خواهد کرد.ساکی در 
حالی به این ســوال پاسخ داد که پیشتر نیز در این باره به خبرنگاران 
در این زمینه پاســخ داده بود، چرا که مســئله ســالمت ذهن بایدن 
اخیراً چالشی برای وی شــده است.بایدن با دادن گاف های متعدد در 
کنفرانس های خبری و مصاحبه ها به علت کهولت ســن و لکنت زبان، 
این ذهنیت را تقویت کرده اســت که وی از ســالمت کافی برخوردار 
نیست و لذا صالحیت مقام ریاست جمهوری را ندارد.پیشتر نیز جمعی 
از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا در نامه ای خواستار سنجش 
ســالمت ذهنی بایدن شــده بودند.جو بایدن پیرترین مردی است که 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ ســفید شده است. وی که در 
آستانه ۷۹ ســالگی قرار دارد، تقریباً ۴ سال از »بیل کلینتون« رئیس 
جمهور اسبق این کشــور که اخیراً به علت مشکالت سالمتی بستری 

شده بود، پیرتر است.

انرژی هسته ای، ضرورتی برای تحقق جهان عاری از کربن
آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( گزارش داد انرژی هسته ای 
نقش مهمی را در دستیابی به اهداف پیمان آب و هوایی پاریس و 
برنامه توسعه پایدار سال ۲۰۳۰ جهت جایگزینی سوخت فسیلی 
و زغال سنگ و استفاده بیشتر از انرژی تجدیدشدنی و تبدیل آن 
به منبع اقتصادی برای مقادیر هنگفتی ازهیدروژن پاک ایفا می 
کند.به گزارش ایرنا، این گزارش انعکاس یافته در تارنمای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی می افزاید در حالی که ســران دولت ها، 
شــرکت ها و گروهای تجاری و اجتماعی سراسر جهان خود را 
آماده شرکت در کنفرانس آب و هوایی گالسکو می کنند، گزارش 
تازه منتشــر شده از سوی آژانس به تشریح دالیل اهمیت انرژی 
هســته ای در جهان و گفت و گو در این زمینه پرداخته اســت.   
بعالوه ۹ کشور کانادا، چین، فنالند، فرانسه، ژاپن، لهستان، روسیه 
و آمریکا و انگلیس در این گزارش حمایت خود را از یافته های آن 
درباره کمک انرژی هسته ای به اقدامات آب و هوایی ابراز کرده 
اند.اجالس گالسکو ۳۱ اکتبر تا ۱۲ نوامبر )۹ تا ۲۱ آبان( برگزار 
می شود.رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در مقدمه  این گزارش  آورده است: در پنج دهه گذشته نانرژی 
هسته ای مانع از انتشار حدود ۷۰ گیگاتن دی اکسید کربن شده 
و همچنان در سال مانع از انتشار یک گیگاتن دیگر دی اکسید 
کربن می شــود.  در آستانه برگزاری نشست آب و هوایی، وقت 
آن رسیده که تصمیماتی را بر اساس شواهد موجود اتخاذ کرده 
و ســرمایه گذاری در انرژی هســته ای را افزایش دهیم. هزینه 
انفعال در این زمینه بسیار هنگفت و غیرقابل تحمل خواهد بود.

در گزارش آژانس تاکید می شود که انرژی هسته ای برای تحقق 
هدف به صفر رســاندن انتشار کربن ناشی از گازهای گلخانه ای 
و تامین انرژی الزم برای ایجاد ثبات در شــبکه های برق رسانی 
و تسهیل ادغام انرژی های تجدیدشدنی موجود از جمله انرژی 
خورشیدی و باد به عنوان منبع تولید برق و انتقال به انرژی پاک 

اهمیت دارد.همچنین تاکید دارد که انرژی اتمی منبع محکمی 
برای تولید برق با کربن پایین  است و می تواند جایگزین سوخت 
های فسیلی شود و گرما و هیدروژن الزم را برای کربن زدایی در 
منابع صنعتی و حمل و نقل فراهم کند. بنابراین انرژی هسته ای 
یکی از سرمایه گذاری های موثر در احیای اقتصادی بعد از همه 
گیری کرونا است که به طور مســتقیم به اهداف توسعه انرژی 
پایدار ســازمان ملل در زمینه انرژی، توسعه اقتصادی و اقدامات 
آب و هوایی کمک می کند.موضوع اصلی اجالس گالسکو تسریع 

انتقال از زغال ســنگ خواهد بود و براساس گزارش آژانس ۲۰ 
درصد از تولید زغال ســنگ با ۲۵۰ گیگابایت از تولیدات هسته 
ای انتشــار دی اکسید کربن را تا ۲ گیگاباید کاهس خواهد داد 
که حدود ۱۵ درصد از انتشارات بخش برق در سال است. انرژی 
هسته ای همچنین می تواند به بویلرهای سوخت فسیلی برای 
گرمایش و صنعت کمک کنــد.در گزارش همچنین بر اهمیت 
نقش انرژی هسته ای در رشد اقتصادی، اشتغال زایی و بسیاری 
دیگــر از بخش ها برای انتقال به انــرژی پاک تاکید می کند.بر 

اســاس این گزارش انرژی هسته ای در کنار انرژی های تجدید 
شدنی نقش مهمی در به صفر رساندن کربن دارد و هزینه کلی 
تولید برق را کاهش مــی دهد.بخش های غیرنیرو مانند فوالد، 
سیمان و تولیدات شیمیایی، کشتیرانی و حمل و نقل هوایی که 
در مجموع حدود ۶۰ درصد از انتشــار گاز دی اکسید کربن در 
جهان را تشــکیل می دهد به حامل های انرژی و گرما همچون 
هیــدروژن نیاز دارند که با کربن پایین تولید می شــود. انرژی 
هســته ای می تواند گرمــای با کربن پاییــن را فراهم کرده و 
هیدروژن را به ویژه برای راکتورهایی که اکنون مورد اســتفاده 
قرار می گیرند تولید کند.در این گزارش تاکید می شود که بخش 
هسته ای به خوبی آماده مقابله با چالش های ناشی از تغییرات 
آب و هوایی از جمله خطرات گرمای شدید و دائمی تر است و از 
اقدامات علمی برای کاهش چنین خطراتی استفاده کرده است.

این گزارش همچنین توصیه هایی را درباره اقدامات و اســتفاده 
سریع تر از انرژی هسته ای دارد که شامل قیمت گذاری کربن و 
اقداماتی برای ارزش گذاری تولیدانرژی با کربن پایین است.اتخاذ 
چارچوب های فناوری برای سرمایه گذاری در تولید کمتر کربن، 
تضمین بازارها، مقررات زایی و سیاست گذاری، سرمایه گذاری 
عمومی و حمایت از ســرمایه گذاری بخش خصوصی در انرژی 
هسته ای و توسعه سازوکارهای تولید برق برای کاهش خطرات 
آب و هوایی زیرساختارهای انرژی، تضمین تداوم و برابر خدمات 
برق رسانی از دیگر توصیه های ارائه شده است.جان کری نماینده 
ویژه آمریکا در امور آب و هوایی در بیانیه ای درباره این گزارش 
گفــت: وظیفه ای که ما پیش روی خود داریم در زمینه محدود 
کــردن میانگین افزایش دما به ۱.۵ درجه و دســتیابی به صفر 
رســاندن کربن تا سال ۲۰۵۰ چالشی سخت و فرصت اقتصادی 
بزرگی است. انتقال به انرژی پاک به استفاده از فناورهای انرژی 

پاک از جمله انرژی هسته ای در دهه های پیش رو نیاز دارد.

دبیر کل ســازمان ملل هشــدار داد 
که ۴۱ میلیون انســان تنها یک گام 
با قحطــی فاصله دارند.بــه گزارش 
فارس، »آنتونیو گوتــرش« دبیر کل 
ســازمان ملل شامگاه شــنبه درباره 
مرگ میلیون ها انسان به دلیل قحطی 
هشــدار داد.وی در پیامــی توییتری 
نوشــت: »۴۱ میلیون انســان در ۴۳ 
کشور یک گام با قحطی فاصله دارند. 
جلوگیری از قحطی یک انتخاب است، 
زمانی بــرای از دســت دادن وجود 
نــدارد«.در حال حاضــر وخیم ترین 
بحران انســانی در یمــن وجود دارد 
کــه طــی آن میلیون ها شــهروند 
غیرنظامــی یمنی بــا خطر قحطی و 
مرگ مواجه هستند.»دیوید گریسلی« 
هماهنگ کننده سازمان ملل در امور 
بشردوستانه در یمن اخیر هشدار داده 
که با گذشــت حدود هفت ســال از 
جنگ یمن، ۲۰ میلیون نفر )دو سوم 

جمعیت یمن( به کمک  نیاز دارند.
وی گفت که پنج میلیون نفر در یمن 
از جمله ۴۰۰ هزار کودک در آستانه 
افزود  دارند.گریســلی  قــرار  قحطی 

کــه اقتصاد یمن فرو پاشــیده، بهای 
غذا افزایش یافتــه و تأمین کاالها با 
سختی مواجه شده است.وی در عین 
حال تصریح کرد که تأمین مایحتاج 

غذایی تا حدودی بهتر شــده است و 
سازمان ملل با کمک های مالی که در 
اختیار آن قرار گرفته توانســته شمار 
دریافت کنندگان این کمک ها را از ۱۰ 
میلیون نفر به ۱۳ میلیون نفر افزایش 
دهد.عربســتان سعودی در رأس یک 
ائتالف عربی و تحت حمایت آمریکا، از 
ششم فروردین ۱۳۹۴ با ادعای تالش 
بــرای بازگردانــدن »عبدربه منصور 
هادی«  رئیس دولت مستعفی یمن به 
قــدرت اقدام به تجاوز نظامی به یمن 
و محاصره زمینــی، هوایی و دریایی 
این کشــور کرد.این تجــاوز نظامی 
هیچ کدام از اهداف ائتالف سعودی را 
محقق نکرد و فقط با کشته و زخمی 
شــدن ده ها هزار یمنی، آواره شدن 
میلیون ها نفر، به بار آمدن خرابی برای 
زیرساخت های این کشور و گسترش 
قحطــی و گرســنگی و بیماری های 

واگیردار همراه شده است.

سازمان ملل:
  41 میلیون انسان یک گام

 با قحطی فاصله دارند

سودای ترامپ برای حضور دوباره در کاخ سفید
 دونالد ترامپ در حالی به نظر می رســد بار دیگر ســودای ریاست جمهوری آمریکا را در سر می پروراند 
که گمانه زنی های مختلفی در مورد احتمال حضورش در انتخابات ۲۰۲۴ و میزان حامیان و مخالفان وی 
مطرح اســت. در این میان شک و تردیدهایی نیز در داخل حزب جمهوریخواه برای حضور مجدد ترامپ 
وجود دارد.به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ که در انتخابات پیشین آمریکا در برابر جو بایدن شکست خورد و 
بارها اظهارات جنجالی را در مورد تقلب انتخاباتی مطرح کرد، به نظر می رسد از هم اکنون برای رسیدن 
به کاخ سفید خیز برداشته است. اگرچه ترامپ به طور رسمی نامزدی خود را برای انتخابات آتی آمریکا 
اعالم نکرده اما تحوالت به گونه ای پیش می رود که نشــانه هایــی از حضور احتمالی وی در انتخابات 
۲۰۲۴ مشاهده شده است.تارنمای مرکز تحقیقاتی »پیو« اخیرا گزارش داد که دوم سوم جمهوریخواهان 
و افراد مستقل با گرایش به جمهوریخواهان اعالم کرده اند تمایل دارند شاهد باشند ترامپ همچنان یک 
شخصیت سیاسی در سالهای آتی آمریکا باشد و ۴۴ درصد موافق حضور دوباره ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا هســتند.در این میان تارنمای »الس وگاس ژورنال« گزارش داد که براســاس 
بررســی های انجام شده در یکسری آژانس های شــرط بندی در لندن از جمله اسماکتس و لدبروکس، 
دونالد ترامپ یک فرد مطلوب برای پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ محسوب می شود.در 
این بررسی ترامپ ۲۰ درصد، جو بایدن حدود ۱۹ درصد و کاماال هریس معاون بایدن حدود ۱۳ درصد 
شــانس پیروزی در انتخابات بعدی آمریکا را دارند.شــمار افرادی که معتقدند ترامپ باید همچنان یک 
شخصیت مهم در عرصه سیاست آمریکا باشد، از ۵۷ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته است.در این میان 
نظر دمکرات ها و افراد با گرایش حزب دمکرات تغییر نیافته و همچنان ۹۲ درصد از آنها اعالم کرده اند 
نمی خواهند ترامپ دیگر یک شخصیت مهم سیاسی در آمریکا باشد.تارنمای نشریه »نیوزویک« نیز در 
گزارشی در این رابطه به دالیلی که ترامپ بخاطر آنها ممکن است برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ بدبین 
باشد، اشاره کرد و نوشت: ترامپ به زعم خودش همچنان نسبت به نامزدی در انتخابات آتی آمریکا خوش 
بین است و برای خود دالیلی دارد که از جمله ادامه حمایت های زیاد میان جمهوریخواهان، چالش های 
اخیر جو بایدن و کاهش محبوبیت رئیس جمهوری کنونی می باشــد. با این حال دالیلی وجود دارد که 
شرایط را برای ترامپ آسان نخواهد کرد.درست است که ترامپ همچنان تیتر اول برخی رسانه های آمریکا  
باشد اما به نظر می رسد ترامپ همان ترامپ سابق است و به همین دلیل دیگر فرد و سیاستمدار جدیدی 
به حساب نمی آید و بیشتر آمریکایی ها نیز رفتار ترامپ برایشان چیز جدیدی نیست و به عملکرد وی 
عادت کرده اند.دیوید بتمن یک استادیار در دانشگاه کورنول گفت: حتی رای دهندگان اولیه جمهوریخواه 
ممکن است به دنبال فرد تازه ای باشند. ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ نه یک فرد نوظهور همانند سال ۲۰۱۶ 
اســت نه یک مقام مسئول در سال ۲۰۲۰ محسوب می شود. در این میان ترامپ یک بازنده انتخابات و 
رئیس جمهوری بوده که دو بار استیضاح شده است.مارک شاناهان یک استادیار در دانشگاه ردینگ نیز 
معتقد است وضعیت ترامپ از زمانی که برای اولین بار نامزد انتخابات شد، تغییر کرده است.ترامپ سابقه 
شکست در انتخابات را داشته است و به همین دلیل پتانسیل این را دارد که در صورت نامزدی مجدد باز 
هم شکست بخورد.مسئله دیگری که می تواند شرایط را برای ترامپ سخت کند، تداوم اصرار وی در مورد 
تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ است. ترامپ اخیرا گفته بود: اگر ما مسئله تقلب انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا را حل و 
فصل نکنیم،  جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ و ریاست جمهوری ۲۰۲۴ شرکت نخواهند 
کرد.در این میان نظرات متفاوتی میان حامیان جمهوریخواهان در مورد این اصرار ترامپ در فضای مجازی 
وجود دارد. یکی از اکانت های حامی حزب جمهوریخواه در فضای مجازی در مطلبی نوشــت: ترامپ هر 
کاری می تواند انجام می دهد تا به شانس های جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۲۲ ضربه بزند. ترامپ یک 

جمهوریخواه است اما وی اهمیت کمی برای کمک این حزب قائل است.

نتایج انتخابات عراق اعالم شد
 صدر همچنان در صدر

کمیسیون انتخابات عراق پس از پایان شمارش صندوق های 
باقیمانده و بازشــماری آرای تعدادی از حوزه های انتخابی، 
نتایج کامل را با ذکر تعداد کرســی های هریک از ائتالف ها 
اعالم کرده اســت.به گزارش گروه بین الملــل خبرگزاری 
تسنیم، کمیســیون انتخابات عراق شنبه شب پس از پایان 
شــمارش صندوق های باقیمانده و بازشماری آرای برخی از 
مراکز انتخابی، نتایج جدیــد را به صورت کامل اعالم کرده 
است، اما  تغییری در اصل نتایجی که چند روز پیش اعالم 
شده بود، ایجاد نشده است.با توجه به نتایج منتشرشده در 
وب سایت کمیسیون انتخابات عراق، بازشماری آرا و شمارش 
صندوق های باقیمانده هم تغییری در نتایج انتخابات پارلمانی 
عراق ایجاد نکرده است و جریان صدر با ۷۳ کرسی با تفاوت 
معنــاداری از ســایر رقبا پیش است.کمیســیون انتخابات 
عراق همزمان با انتشــار این نتایج اعالم کرد که مأموریت 
این کمیســیون حفاظت از آراست و در این خصوص تحت 
تأثیر درگیری های سیاســی قرار نگرفته است. کمیسیون 
انتخابات همچنین اعالم کرد که نتایج منتشرشــده، نهایی 
نیست و می توان در صورت اعتراض شکایت کرد.روز شنبه، 
»عبدالحســین الهنداوی« مشاور نخست وزیر عراق در امور 
انتخابات عراق از پایان شــمارش دستی آرا خبر داد و گفت 
که نتایج به دســت آمده با نتایج شمارش الکترونیکی تطابق 
دارد.این در حالی است که کمیساریای عالی انتخابات عراق 
که مسئولیت برگزاری انتخابات یکشنبه را به عهده داشت، 
دوشــنبه نتایج شــمارش الکترونیک این انتخابات را اعالم 
کرد که نشــان از کاهش کرســی های برخی از ائتالف های 
انتخاباتی داشــت.از سوی دیگر، ائتالف الصدر اگرچه با این 
نتیجه بیشترین کرسی را در مقایســه با سایر رقبای خود 
به دســت آورده اســت، اما برای تشکیل فراکسیون بزرگتر 
پارلمانــی باید بتواند بــا دیگر گروه هــای پارلمانی ائتالف 
تشکیل دهد.قاضی »جلیل عدنان«، رئیس شورای کمیسرها 
در کمیســاریای عالــی انتخابات عراق بامداد یکشــنبه از 
پایان فرآیند راســتی آزمایی نتایج انتخابات خبر داد و گفت 
که نتایج اخیر بعد از پایان شــمارش دســتی ۳۶8۱ حوزه 
انتخاباتی اعالم شده است.کمیساریای عالی انتخابات عراق 
هــم گفت که از بین ۲۲,۱۱8,۳۶8 نفر واجد شــرایط رأی 
دادن، ۹,۶۰۲,8۷۶ نفر در این انتخابات مشارکت داشته که 
۴۳ درصد از واجدین اند. پیشتر میزان مشارکت ۴۱ درصد 

اعالم شده بود.
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مطالعه ای جدید نشان می دهد که ژن ها نقش مهمی در واکنش بدن به 
ورزش ایفا می کنند. در این تحقیقات چندین ژن خاص که در اثرگذاری 
فعالیت های فیزیکی مختلف بر بدن نقش دارند مشخص شده است.به 
گزارش ایسنا و به نقل از ســاینس دیلی، این تحقیقات که در مجله ی 
»PLOS ONE« منتشــر شده است، به رهبری متخصصین مرکز ورزش 
دانشــگاه »آنگلیا روســکین«)ARU( در انگلیس انجام گرفت. محققان 
دریافتند که ۷۲ درصــد تفاوت میان نتیجه  بخش بودن نوع خاصی از 
ورزش در افراد گوناگون ناشی از تفاوت های ژنتیکی است.دانشمندان سه 
هزار و ۱۲ فرد بزرگسال در سنین ۱۸ تا ۵۵ که پیشتر در فعالیت های 
ورزشــی شرکت نکرده بودند، مورد بررسی قرار دادند تا اثر ژن ها بر سه 

نوع مهم ورزش را دریابند.

پژوهشگران ژاپنی در پروژه جدیدی، دلیل ناتوانی سلول های بنیادی 
افراد مســن در ترمیم پوست را بررســی کرده اند و راهبردی برای 
برطرف کردن این مشــکل ارائه داده اند.به گزارش ایســنا و به نقل 
از مدیکال اکســپرس، اگرچه پذیرفتن این موضوع دشوار است اما 
با افزایش ســن، تغییرات بســیاری در بدن ما رخ می دهد. یکی از 
این تغییرات، توانایی بازســازی پوست اســت. پوست پیر به اندازه 
پوســت جوان، عملکرد خوبی در بهبود زخم ها ندارد.با وجود این، 
مکانیســم های مولکولی و سلولی زمینه ســاز این امر، تا حد زیادی 
ناشناخته مانده اند. پژوهشگران ژاپنی در حال حاضر،  مکانیسمی را 
برای توضیح علت این موضوع و نحوه برطرف کردن آن شناســایی 

کرده اند.

دو پژوهشگر آمریکایی در کتاب جدید خود، موضوع توسعه یک نرم افزار 
تلفن همراه برای درمان نوعی اختالل حرکتی را مطرح کرده اند.به گزارش 
 ،)Robert LeMoyne(»ایســنا و به نقل از دیلی ادونت، دکتر »رابرت لموین
استاد بخش علوم بیولوژیک »دانشگاه آریزونای شمالی«)NAU( و »تیموتی 
ماســترویانی« )Timothy Mastroianni(، اســتاد »دانشگاه کارنگی ملون« 
)CMU(، در کتاب جدید خود موسوم به »توسعه نرم افزار کاربردی با پایتون 
و یادگیری ماشینی به وسیله سیستم های پوشیدنی و بی سیم برای درمان 
اختالل حرکتی به واسطه تحریک عمقی مغز موضوع تالقی سیستم های 
حســگر پوشــیدنی و بی ســیم را مطرح کرده اند. برای نمونه می توان به 
همکاری تلفن همراه و یادگیری ماشینی برای تحریک عمقی مغز با هدف 

درمان اختالالت حرکتی مانند »رعشه یا لرزش اساسی« اشاره کرد.

 نقش پررنگ ژن ها 
در اثر بخشی ورزش

امکان ترمیم پوست افراد مسن با 
افزایش تحرک سلول های بنیادی

درمان اختالالت حرکتی با کمک 
تلفن همراه!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تظاهرات برضد الزامی شدن ارایه گواهی سالمت در ایتالیا/ رویترز

قیمت و مشخصات مزراتی گیبلی مدل 2022
مزراتی در حال معرفی تغییرات مدل سال ۲۰۲۲ محصوالت خود است. تریم ها و مدل های سفارشی جدید برای دو محصول کلیدی این 
خودروساز یعنی لوانته و گیبلی در دسترس بوده و البته قیمت گیبلی هم افزایش یافته است. در نگاه اول شاهد افزایش قیمت محسوسی 
هستیم اما لیست تجهیزات استاندارد این خودرو بهبودهای مهمی داشته که نسبت به قبل تفاوت زیادی را ایجاد می کند.کارز دایرکت 
می گوید گیبلی ۲۰۲۲ قیمت پایه ۷۶۲۰۰ دالری خواهد داشت درحالی که قیمت مدل ۲۰۲۱ همین خودرو برابر با ۷۲۱۹۰ دالر بوده 
است؛ اما آسان ترین روش برای توضیح این اختالف قیمت تصمیم مزراتی به حذف مدل پایه و جایگزینی آن با تریم گیبلی GT می باشد.

ســخنگوی مزراتی تائید کرده مدل پایه جدید به پیشــرانه ۶ سیلندر ۳ لیتری با قدرت ۳۴۵ اسب بخار مجهز بوده و شتاب صفر تا ۹۶ 
کیلومتر در ساعت ۵.۵ ثانیه ای دارد. از جمله تجهیزات استاندارد این خودرو می توان به کالیپرهای ترمز مشکی، سیستم های ایمنی و 
کمک راننده گسترده و جایگاه شارژ بی سیم اشاره کرد. قیمت مدل های فول گیبلی ۲۰۲۲ فعاًل اعالم نشده اما انتظار نمی رود نسخه های 
ســطح باالتر افزایش قیمت چندانی داشته باشــند.این خودرو در مدل ۲۰۲۲ خود با چهار تریم عرضه می شود. به عنوان یادآوری باید 
دانست این خودرو در کل با ۱۰ تریم گوناگون عرضه شده اما مدل ۲۰۲۲ تنها به تریم های GT، مودنا، مودنا Q۴ و تروفئو محدود می شود. 

جاللی: پرسپولیس برابر الهالل در شرایط مسابقه نبود
یک کارشــناس فوتبال ایران معتقد اســت پرسپولیس در حالی که در شرایط مســابقه نبود برابر الهالل عربستان بازی کرد و همین امر 
موجب شکست نماینده ایران شد.مجید جاللی در گفت وگو با ایسنا، درباره شکست پرسپولیس برابر الهالل عربستان در یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا، اظهار کرد: ما برای به این نحو بازی کردن پرســپولیس شاید بتوانیم مسائل زیادی را عنوان کنیم. از فردا درباره این 
بازی صحبت های زیادی را مطرح می کنند و دالیل زیادی را ردیف می کنند اما به اعتقاد من مهم ترین عامل این بود که پرسپولیس اصال 
شرایط مسابقه نداشت. شاید اگر لیگ ما شروع شده بود و پرسپولیس پنج و شش بازی انجام می داد و بعد به مصاف الهالل می رفت، خیلی 
می توانســت بهتر بازی کند. در مقابل الهالل خیلی هماهنگ تر بود و کامال شــرایط مسابقه داشت اما پرسپولیس ناهماهنگ بود و حتی 
مشــخص بود مربیان برای ترکیب تیم در برخی پست ها تردیدهایی داشتند. این تردیدها وقتی وارد بازی شدند برای شان مشخص شد.او 
افزود: آن چیزی که در آینده می تواند برای پرسپولیس خطرناک باشد، این است که  تشعشعات این بازی بتواند آن ها را برای آینده تحت 
تاثیر قرار بدهد چون بعد از باخت های سنگین این حالت ها برای تیم ها پیش می آید. من فکر می کنم این مهم است که باخت را به گردن 
یکدیگر نیندازند و خیلی به این تیم حمله نشود. فوتبال گاهی چنین شکلی را دارد و باید به پرسپولیس فرصت بدهند خودش را جمع کند. 

رد پی عاشقی نظر داردره دم از خاهن رخ بدر دارد با کسی دست رد کمر داردره زمان مست رب سر کویی دست آن کس کشد، هک زر داردیار آن کس شود، هک مینوشد مخلصان را ردین خطر دارددوست گیرد نهان و افش کند
شیپ او راه رتشیب داردره هک قالش رت ز مردم شهر ره هک سودای ردد سر داردرد خرابات ما شود عاشق

پیشنهاد

چهره روز

رمان بدخواهی
کتاب حاضر اثر کیگو هیگاشــینو نویسنده ی ۵۹ ساله 
ژاپنی اســت که عمدتاً به خاطر رمان های معمایی اش 
شــناخته شده اســت. او جزء سیزده نویســنده ی برتر 
رمان هــای معمایی در ژاپن بین ســال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ 
است که در سال ۱۹۸۵ برای »بعد از مدرسه« موفق به 
کسب جایزه  ادو گاوا رمپو شد. رمان بدخواهی شرح حال 
رنجش و کینه توزی عمیق چند ساله است که خود را در 
قالب نیت شوم و شیطانی قتل نمایان می کند. در کتاب 
حاضر نه تنها به روانشناســی قتل پرداخته می شود بلکه 
نقش ماهرانه قاتل بر جذابیت روایت داســتان می افزاید.

اگر کتاب هــای ژانر معمایی – پلیســی را دنبال کنید، 
احتمــاالً می دانید که نویســندگان ژاپنی در این زمینه 
کتاب های برجسته ای نوشته اند. )قبال چندین کتاب از نویسندگان ژاپنی از جمله کتاب های ادو گاوا را 
معرفی کرده ایم.( بنابراین احتماالً شما هم با خواندن رمان بدخواهی هوش و نبوغ نویسنده اش را ستایش 
کنید. در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است: در این کتاب می خوانیم که نویسنده ی رمان های 
پرفروش کونیهیکو هیداکا که همراه همسر جوانش قصد مهاجرت به ونکوور کانادا را دارد، به طرز فجیعی 
شبانه در خانه اش به قتل می رسد. او در حال تکمیل فصل آخر جدیدترین رمانش بود که چند ساعت 
بعد جســدش در اتاق کارش پیدا می شــود. در ادامه داستان با پیچیدگی هایی مبتنی بر انگیزه ی قتل 
مظنونین روبه رو می شــویدم. این رمان روایتگر گرفتاری شخصیت ها در دام حسد، ترس، ناامیدی و در 
نهایت بدخواهی اســت. بدخواهی تقریبا شبیه هیچ کدام از داستان های پلیسی  معمایی که تا به حال 
خوانده اید نیست. کونیهیکو هیداکا، رمان نویس معروف ژاپنی، شِب قبل از مهاجرت در خانه خودش به 

قتل می رسد. اسامو نونوگوچی، دوسِت مقتول، که خودش هم یک نویسنده است،....

ویلیام فاکنر
 William Cuthbert :ویلیام کاتبرت فاکنــر )به انگلیســی
Faulkner(   )۱۸۹۷ - ۱۹۶۲( رمــان نویــس آمریکایی و 
برندهٔ جایزه نوبل ادبیات بود. فاکنر در سبک های گوناگون 
شامل رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، شعر و مقاله صاحب 
اثر اســت. شهرت او عمدتاً به خاطر رمان ها و داستان های 
کوتاهش است که بسیاری از آن ها در شهر خیالی یوکناپاتافا 
)به انگلیســی: Yoknapatawpha County( اتفاق می افتد که 
 ،)Lafayette :فاکنر آن را بر اساس ناحیهٔ الفایت )به انگلیسی
که بیشــتر زندگی خود را در آنجا ســپری کــرده بود، و 
Holly Springs/ :ناحیه هالی اسپرینگز/مارشال )به انگلیسی

Marshall( آفریده است.فاکنر یکی از مهم ترین نویسندگان 

ادبیات آمریکا و مشخصاً ادبیات جنوب آمریکاست. با اینکه 
اولین آثار فاکنر از ســال ۱۹۱۹، و بیشترشــان در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ منتشر شده بود، وی تا هنگام 
دریافت جایزهٔ نوبل در سال ۱۹۴۹ نسبتاً ناشناخته مانده بود. حکایت و رمان آخر او چپاولگران برندهٔ جایزه 
پولیتزر داستان شدند. در سال ۱۹۹۸، مؤسسه کتابخانه نوین رمان خشم و هیاهوی او را ششمین کتاب 
در فهرست صد رمان برتر انگلیسی قرن بیستم قرار داد، رمان گوربه گور و روشنایی در ماه اوت هم در این 
فهرســت قرار دارند. رمان آبشالوم، آبشــالوم! او هم اغلب در فهرست های مشابه گنجانده می شود. بیشتر 
کتاب های او توســط مترجمانی مانند صالح حســینی و نجف دریابندری به فارسی برگردانده شده اند. او 
بزرگ ترین رمان نویس آمریکایی بین دو جنگ جهانی شناخته می شود. فاکنر در سال ۱۸۹۷ میالدی در 
نیو آلبانی، میسیسیپی به دنیا آمد. در ۱۹۰۲ خانواده اش به آکسفورد، مرکز دانشگاهی می سی سی پی، نقل 
مکان کرد.به دلیل وزن کم و قد کوتاه در ارتش ایاالت متحده پذیرفته نشد ولی به عنوان دانشجوی دانشگاه 

افسری در یگان پرواز سلطنتی در تورنتوی کانادا نام نویسی کرد....

فرهنگ

جشنواره های ســینمایی کشــور در نیمه دوم سال در 
حالی برگزار می شــوند که همچنان تحت تاثیر شرایط 
کرونایی نمی توانند روال ســال های قبل خود را داشــته 
باشــند و »فیلم فجر« هم تنها رویدادی است که طبق 
تغییرات مدیریتــی جدید برپا خواهد شــد.به گزارش 
ایســنا، هر ســال پاییز که از راه می رســد کم کم تب  و 
تاب برگزاری جشــنواره های سینمایی بیشتر می شود و 
سینماگران در حوزه های مختلف کودک، کوتاه، مستند 
و داستانی به تکاپو می افتند تا آثار خود را در این رویدادها 
شرکت دهند، اما امسال دومین سالی است که تمام این 
جشنواره ها زیر سایه کرونا قرار می گیرند و برگزاری آن ها 
به شــکل مطلوب و با حضور حداکثری مخاطبان همراه 
نخواهد بود. ضمن اینکه امســال بنا به تغییراتی که در مدیریت سازمان سینمایی رخ داده برخی از این 
رویدادها از جمله جشنواره فجر که برگزارکننده آن در همین دولت جدید تعیین خواهد شد، ممکن است 
شرایط متفاوتی داشته باشند ولی  دیگر جشنواره ها با توجه به برنامه ریزی های از پیش انجام شده بعید 
است تغییرات بزرگی را شاهد باشند. تغییرات آیین نامه ای جشنواره و نحوه گزینش اعضای هیات انتخاب 
و داوری از دیگر مواردی است که پیش بینی بروز تغییراتی را در جشنواره فجر چهلم به همراه دارند.با این 
حال محمد خزاعی در اظهارنظری درباره تغییرات در جشنواره های سینمایی گفته است: ارزیابی کارکرد 
جشنواره های سینمایی و منافعی که برای سینمای ایران دارند، در دستور کار قرار گرفته است. گروهی 

که تخصص شان در جشنواره ها است همه جشنواره ها را مورد بررسی قرار داده اند.

 دومین فصل کرونایی 
جشنواره های سینمایی
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