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فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: ما اکنون در برخی حوزه ها در سطح جهانی مطرح هستیم و در تمامی این حوزه ها نیز در منطقه اول هستیم و در تمامی بخش 
های موشکی، پهپادی و... ایران قدرت اول منطقه است.به گزارش حوزه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه بازدید 
وابســتگان نظامی از نمایشــگاه توانمندی های موشکی و پهپادی این نیرو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وابستگان نظامی در این نمایشگاه حضور پیدا کردند تا 
گوشه ای از توانمندی های نظام مقدس جمهوری اسالمی را ببینند.وی ادامه داد: تمامی امکانات و تجهیزات این نیرو در این نمایشگاه نشان داده نشده است که آن 

ها هم متوجه شدند. البته هیچ کشوری چنین کاری انجام نمی دهد. .....

www.sobh-eqtesad.ir

سردار حاجی زاده: 

ایران قدرت اول موشکی و پهپادی منطقه است
info@sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور با بیان اینکه در جامعه اســالمی نباید هیچ سخنی بر خالف وحدت گفته 
شــود، گفت: امت اســالمی باید به مقصد واحد یعنی آزادی از نظام ســلطه فکر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم 
افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی که صبح دیروز )سه شنبه 
۲۷ مهر ماه( به صورت مجازی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ،ضمن تبریک والدت 
با سعادت نبی مکرم اسالم )ص(، گفت: از دست اندرکاران برگزاری این نشست نورانی و 
اثر بخش به ویژه دبیرکل مجمع تقریب بین مذاهب تشکر می کنم و درود می فرستم به 
روح مطهر آیت اهلل تسخیری که بنیاد خوبی بنا کردند و اقدامات و گفتگوهای علمی در 

جای جای جهان اسالم را تأسیس کردند و تالش هایی در این راستا داشتند.

شهید سلیمانی در جهان اسالم اقدامات عملی کرد
وی افزود: از اقدامات عملی شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی برای ایجاد اتحاد در امت 
اســالمی قدردانی می کنم. اقدامات عملی حاج قاسم ســلیمانی و اقدامات علمی آقای 
تسخیری در کنار هم در جهت دفع شبهات و انحرافات در جهان اسالم و ایجاد وحدت و 
انسجام در امت اسالمی بسیار اثر بخش بود.رئیس جمهور با بیان اینکه روح همه شهدای 
ارزشمندی که در این جلسات بودند شاد باشد، اظهار داشت: حرکت آنها حرکتی ماندگار، 
تقریبی و ارزشــمند بود و ما نسبت به همه تالش ها و کارها در این رابطه ارج می نهیم.

رئیسی با تاکید براینکه فکر تقریب و وحدت امت اسالمی که امام بزرگوار و مقام معظم 
رهبری بر آن تاکید داشتند، یک حرکت راهبردی و ضروری در جهان اسالم است، گفت: 
همه دانشــمندان و اندیشــمندان باید بر این امر تاکید کنند. محور وحدت، وجود نبی 
مکرم اسالم )ص( است و نگاه و توجه به سیره طیبه آن حضرت و سیره پاک پیشوایان و 
بزرگان دین، رمز وحدت جهان اسالم است.وی با بیان اینکه اهل بیت عصمت و طهارت 
رمز وحدت در جهان اســالم هســتند، افزود: توجه به سیره عملی و سخنان نورانی آنها 
جامعه اسالمی را به سمت اتحاد و ائتالف هدایت می کند. آنچه مسلم است اینکه اتحاد 
امت اسالمی موضوعیت دارد و سخن از این است که امت اسالمی باید با هم متحد باشند.

رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: یک وقت اتحاد با نگرش به درون امت اسالمی است و 
اینجا ســخن از توصیه هایی است که اختالف نکنید، تفرقه نکنید، حرف تفرقه انگیز بر 
زبان جاری نکنید و مراقب قلم باشید. این توصیه ها در میان امت اسالمی است که کاری، 
ســخنی، بیانی بر خالف وحدت گفته و شنیده نشود و این بسیار ضروری است.رئیسی 

تاکید کرد: امت اسالمی باید به مقصد واحد یعنی آزادی از نظام سلطه فکر کند.

امت حق ندارد دچار توقف شود
رئیسی با اشاره به اینکه امت یعنی مجموعه دینی که دارای هدف و مقصد واحد هستند، 
اظهار داشــت: از عناصر مهم امت، هدف مشــترک بودن، حرکت و پویایی اســت. امت 
اســالمی هیچ زمان حق ندارد درجا بزند و دچار ایســتایی و توقف شود.وی افزود: باید 
زندگی او ربانی شــود و تمام زوایای زندگی او را ببینند که جلوه »رب« شده است؛ باید 
هم مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی او و هم نظام خانواده و محوریت نهاد خانواده 
و هم زندگی فردی او همه جلوه رب شــود. آنچه از امت برداشــت می کنیم آن است که 
هم حرکت و هم پویایی و هم مقصد واحد داشتن و هم مقتدای واحد داشتن باید برای 
امت مورد توجه قرار گیرد.رئیس جمهور بیان کرد: پیشوایان امت اسالمی در سلوک خود 
ائتالف و اتحاد را به امت اســالمی آموختند. باید به این عناصر چهارگانه نهفته در امت 
نگاه کرد. امت اسالمی باید به مقصد واحد نگاه کند و مقصد امت آن است که نگاهش به 
این باشد که نظام سلطه به دنبال آن است که نگذارد امت اسالمی شکل بگیرد و حرکت 
و پویایی داشته باشد، از این رو ربانیت زندگی او را نمی بیند و می خواهد سلطه خود را 

بر جوامع اسالمی حاکم کند.

نظام سلطه تالش می کند تا امت اسالمی وحدت نداشته باشد
رئیسی گفت: شما می بینید بعد از جنگ جهانی دوم و دوقطبی شدن جهان و فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی، نظام ســلطه فقط یک قدرت را مقابل خود می دید و آن قدرِت 
بزرگ اســالم بود و به انحای مختلف تالش کرد کــه این قدرت را از کارایی و کارآمدی 
بیاندازد.وی با بیان اینکه در این راســتا، تمهیدات مختلفــی کرد و گروه های تکفیری 
میان مســلمانان تشکیل داد، اظهار داشــت: به آنها پول و اسلحه برای کشتن و قتل و 

غارت در امت اســالمی داد. شبهه افکنی و جریان رســانه ای امپراتوری خبری آن ها و 
اختالف انداختن بین امت اسالمی و به کار گماردن دولت های سست عنصر و کسانی که 
دنبال منافع خود باشــند و فقط به فکر خود باشند، از اقدامات آنها بود. یعنی دولت های 
وابســته که باید به دنبــال عادی کردن روابط با رژیم های گنهــکار و تبهکار مثل رژیم 
صهیونیســتی باشند.رئیس جمهور با بیان اینکه نظام سلطه مقدسات را مورد اهانت قرار 
دادند و کشــورها و امت اسالمی را از هم جدا کردند و از دانشمنداِن دولت اسالمی بهره 
کشــی کردند، گفت: اســتثمار قدیم به دنبال نفت، گاز و ثروت ها بود و اکنون به دنبال 
انرژی ها در کشــورهای اسالمی است و مهمترین انرژی، انرژی نیروی انسانی کارآمد به 
ویژه دانشمندان کشورهای اسالمی است.رئیسی با تاکید بر اینکه همه آنها حلقه های یک 
زنجیر هســتند، ادامه داد: به حاشیه بردن مسأله فلسطین به عنوان مسأله اصلی جهان 
اسالم از حلقه های این زنجیر است. همه آنها برای نظام اسالم و امت اسالمی قدرت آفرین 
اســت، از این رو سعی کردند مولفه های قدرت را در امت اسالمی دچار خدشه کنند.وی 
با بیان اینکه نظام ســلطه تالش کرد همه مولفه های قدرت را با پول، قدرت رسانه ای و 
علم و فناوری و توطئه و فتنه سســت کند، گفت: امروز فرصت ها و ضرورت های جدی 
برای امت اسالمی وجود دارد. فرصتی که ما امروز در جهان اسالم داریم، جمعیت عظیم 
امت اسالم و معتقدین به دین و ارزش های الهی است که قریب به ۲ میلیارد نفر می شود.

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه گرایش امروز جوانان به دین و معنویت بیش از همیشه 
است، اظهار داشت: به ویژه گرایش جوانان در جهان نسبت به اسالم و آموخته های نبی 

مکرم اسالم )ص( و امام صادق )ع( است و این یک فرصت بسیار عالی است.

نظام غرب با شکست مواجه شده است
رئیســی تصریح کرد: امروز ادعای مغرب زمین در طول سال ها و شاید قرن ها با شکست 
مواجه شده است. هم فرهنگ غربی و هم نظامات غربی، رنگی برای جوانان ما در جهان 
ندارد زیرا می بینند همه با شکست مواجه شده است. اینها همه فرصت هایی است و اگر 
دیروز جوانی آرزو می کرد در فرهنگ غربی باشــد، امروز احساس می کند باید روی پای 
خود بایستد و به عبارتی امروز به برکت خون شهدا و رهنمودهای بزرگان، شرایط بیداری 
اسالمی را در منطقه شاهد هستیم.وی با بیان اینکه بیداری جهان اسالم به برکت خون 
شــهدا بوده است، گفت: حقیقتاً خون شهدا از مردم و امت اسالمی جهل زدایی کرده و 
امت اسالمی بیدار شده است. ممکن است دولت های وابسته ای در گوشه ای از عالم نقش 
آفرینی کنند، اما امت اســالمی بیدار شــده است و این بیداری بسیار مهم است که این 

نشست با برکت، در ارج نهادن به آن بسیار اهمیت دارد.

پیشنهاد رئیس جمهور به کنفرانس وحدت اسالمی
رئیس جمهور با بیان اینکه پیشــنهاد من به کنفرانس وحدت اســالمی آن است که 
نباید گذاشت بیداری ای که به برکت خون شهیدان و دانشمندان اسالم به وجود آمده 
اســت به سردی بگراید، گفت: ضرورت این نشست آن است که نسبت به توطئه ها و 
انحرافات، فهم درستی وجود داشته باشد. به یاد دارم وقتی موضوع داعش که با پرچم 
»الاله اال اهلل« آغاز شد، برخی درست آن را نشناختند و درک نکردند. رهبری حکیم 
اعالم کردند جنس کار داعشــی ها، جنس کار صهیونیست ها است.رئیسی اضافه کرد: 
بحث این نیست که آنها وابسته به کجا هستند و از کجا نشأت گرفته اند. این کارها از 
مســلمانان نیست که این گونه خون بریزند و جنایت کنند و نه به کودک، نه به خانه 
و کاشــانه و جوان و پیر و زن و مرد رحم کنند. این کار، کار صهیونیســت هاست و 
ریشه آمریکایی و صهیونیستی دارد.وی با بیان اینکه وزیر خارجه آمریکا رسماً در یک 
رقابت انتخاباتی در آمریکا اعالم کرد که داعش را آنها تشــکیل دادند، اظهار داشــت: 
این فهم انحراف و توطئه بسیار مهم است. ما امروز در لبنان و افغانستان شاهد توطئه 
هستیم و روشنگری علمای اسالم، مصونیت بخش جوانان در امت اسالمی خواهد بود.

رئیس جمهور خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسالمی، گفت: علمای 
عالیقدر، مقدم همه شــما مبارک باد. نقش شما در روشنگری جهان اسالم بسیار اثر 
بخش است که انحرافات را رصد و نسبت به آنها به موقع هشدار دهید تا امت اسالمی 
در مقابل این انحرافات و توطئه ها مصون بماند.رئیسی گسترش همکاری های علمی، 

فرهنگی و رسانه ای در جهان اسالم را بسیار مهم دانست.....

ادامه در صفحه دوم

در نیمه نخست امسال رقم خورد؛

افزایش ۸۰ درصدی صادرات به کشورهای عضو اکو
ارز 4200تومانی در ایستگاه آخر

زمزمه پرداخت یارانه 
300هزارتومانی با تجمیع یارانه ها

 یک بام و دوهوا درباره قیمت 
بلیت هواپیما

در حالی که ســتاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی موافقت کرده است، به نظر 
می رســد یارانه ۳۰۰هزارتومانی با تجمیع یارانه های نقدی و معیشتی در اختیار مردم قرار خواهد 
گرفت.به گزارش تســنیم، ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی با همه حواشــی اش در ایســتگاه پایانی قرار 
گرفته اســت. از سال 1۳9۷ که سیاســت تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود ۴ ماه 
دولت وقت با فشار مجلس شورای اسالمی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عماًل شاهد 

دو نرخ ارز دولتی عالوه .....

آینده برای کدام مشاغل است؟
وزیر نیرو:

۸ شهر بزرگ کشور تنش آبی شدید دارند
رئیسی در کنفرانس وحدت اسالمی:

مقصد واحد امت اسالمی آزادی از نظام سلطه است
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آغاز ثبت نام بی مسکن ها 
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره بــه آغاز ثبت نام 
بی مســکن ها طبق قانون جهش تولیــد از امروز ۲۸ مهر 
1۴۰۰ گفت: متقاضیان واجد شرایط یک ماه برای ثبت نام 
فرصت دارند.به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعالم این که 
»ثبت نام متقاضیان مسکن در اجرای قانون جهش تولید 
saman.mrud. مسکن از ظهر امروز ۲۸ مهرماه در سامانه

ir آغاز می شــود«، اظهار کرد: در این دوره از ثبت نام که 
اولین مرحله ثبت نام قانون جهش تولید مسکن است در 
شــهرهایی که تاکنون امکان تأمین زمین وجود نداشت 
و شــرایط احداث پروژه ها مهیا شــده است، ثبت نام آغاز 
خواهد شــد.وی افزود: داشتن فرم ج سبز )عدم استفاده 
از امکانات دولتی و یارانه ای زمین و مسکن و تسهیالت(، 
نداشــتن مالکیت خصوصی، تأهل و یا سرپرست خانوار 
بودن، و داشتن سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد 
تقاضای مسکن از شــروط اصلی برای ثبت نام متقاضیان 
اســت.محمودزاده با تأکید بر اینکه ثبت نام اجرای قانون 
جهــش تولید مســکن از فردا ۲۸ مهر در ۳1 اســتان و 
شــهرهایی که زمین برای آنها تأمین شــده است، آغاز 
خواهد شد، ادامه داد: اطالعات هویتی سرپرست خانوار و 
افراد تحت تکفل وی که دارای شروط چهارگانه اعالم شده 
هستند به همراه شهر مورد تقاضا، باید توسط متقاضیان 
در ســامانه وارد شــود. بعد از پاالیش اولیه و بعد از آنکه 
متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند از پذیرفته شدگان 
بــرای مراجعه حضــوری به ادارات کل راه و شهرســازی 
استان ها و یا سایر دستگاه های کارگزار و مجری از جمله 
بنیاد مسکن، دعوت می شود تا سابقه 5 سال سکونت در 
شهر موردتقاضا پاالیش شود. بعد از کنترل سابقه 5 سال 
سکونت پذیرفته شدگان و واجدان شرایط در استان ها، در 
نهایت تأیید نهایی به متقاضی داده می شود.به گفته وی، 
متقاضیانی که صحت مدارک آنها تأیید شده است به نظام 
بانکی برای تشــکیل حساب سپرده مسدودی به نام خود 
معرفی می شوند و متعاقباً به پروژه های شروع شده و یا در 

حال احداث معرفی می شوند.
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رئیسی: گزیده خبر

معیشت مردم دغدغه روزانه من است
رئیس جمهور گفت: مســئله معیشــت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت من است و من 
قیمت ها را رصد می کنم، به ویژه مواد خوراکی را دائما رصد کرده و با وزرا جلســه دارم و 
در جلســات شــخصا حضور می یابم و پیگیری می کنم.به گزارش تسنیم، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم کشورمان طی سخنانی 
اظهار داشــت: درباره مســئله ی کرونا در ابتــدای دولت گفتیم که اولویت ما مســاله 
واکسیناســیون عمومی است و امروز با گذشــت مدت کوتاهی، در دوز اول بیش از 70 
درصد و از قبل از فرارسیدن فصل سرما دوز دوم هم به همین میزان تزریق شده باشد تا 
از جان مردم مان صیانت شود.وی افزود: تأکید داریم که درباره کرونا از حالت انعفال خارج 
شده و به وضعیت فعال برویم و آمادگی الزم در امر واکسیناسیون و آمادگی بخش های 
اجرایی این را می بینیم و همه بخش ها پای کار آمده اند و نباید در موج احتمالی به صورت 
منفعل عمل کنیم و بلکه باید فعاالنه پیشــبینی و پیشــگیری الزم را داشــته باشیم.

رئیس جمهور گفت: مردم عزیزمان علیرغم اینکه حتی دو دوز واکســن را زده اند باز هم 
دستورالعمل ها را مراعات کند و علیرغم اینکه برخی کسب و کارها فعال شده، مدارس و 
دانشگاه ها بازگشایش شــده رعایت اصول بهداشتی برای همگان ضرورت دارد تا شاهد 
وضعیت بدی نباشــیم. دعوت می کنیم کسانی که واکسن نزده اند، واکسن را بزنند و به 
همگان اعالم کردیم تا در این زمینه به صورت اقناعی وارد عمل بشوند.رئیسی بیان کرد: 
مسئله معیشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت من است و من قیمت ها را رصد می کنم، 
به ویژه مواد خوراکی را دائما رصد کرده و با وزرا جلسه دارم و در جلسات شخصا حضور 
می یابم و پیگیری می کنم. ما به دنبال این هستیم تا تورم کنترل شود و فشاری که روی 
مردم اســت را خبر داریم و خصوصا اقشــار کم درآمد تحت فشار هستند و من همیشه 
احســاس می کنم که در کنار این عزیزان و سفره شان هستم و در تالش هستیم که این 
وضعیت تغییر کند. این شــرایط مربوط به شرایطی است که قبال گرفته شده و امروز در 
سفره مردم پدیدار می شود و تصمیمات امروز ما هم در آتی در سفره مردم جلوه خواهد 
داشــت.وی با بیان اینکه باید کسری بودجه را جبران کنیم و استقراض از بانک مرکزی 
تورم زاســت، خاطر نشان کرد: دولت در شهریورماه شروع شد و در این ماه، تالش شد که 
بدون اســتقراض از بانک مرکزی پرداخت ها را داشته باشیم و این کار انجام شد و برخی 
می گوینــد که چطور؟ ولی به لطف خــدا صورت گرفت و در مهرماه هم خواهد شــد.

رئیس جمهور عنوان کرد: اقدام بعدی ما درباره مسئله بودجه سال 1401 است و بودجه 
را باید بدون کسری و به صورت واقعی ببندیم و تاکیداتی که رهبری معظم انقالب دو-سه 
ســال دراره اصالح ســاختار بودجه فرمودند، باید انجام بگیرد و در بودجه 1401 وقت 
مناسب برخی اصالح های جدی بودجه است. افزایش ها باید سراغ کسانی برود که درآمد 
کمتری دارند و پلکانی باشد و هزینه دستگا ه ها قابل کنترل و پایش باشند.رئیسی در ادامه 
سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا ارز 4200 تومانی حذف می شود؟، تصریح کرد: 
تا االن بررسی های الزم را داشته ایم و با متخصصان امر و اقتصاددانان خارج از دولت هم 
مشورت می کنیم و پولی که تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دالل 
رفته و باید این مسئله را اصالح کنیم، به نحوی که این پول به جیب و سفره مردم برود. 
ما این کار را با غافل گیری دنبال خواهیم نکرد و مردم را در جریان امر خواهیم گذاشت 
تا به بازار شوک وارد نشود.وی درباره ساخت مسکن و برنامه های دولت برای این مسئله 
عنوان کرد: ما جلسه شورای عالی مسکن را برگزار کردیم و مقدمات کار توسط وزارت راه، 
بنیاد مسکن و استانداران انجام شده و قرار است در استان ها زمین هایی که مورد نیاز است 
را شناســایی کنیم. امروز هم در مصاحبه وزیر راه گفته شد که اراضی در شهرستان های 
مختلف شناسایی شده تا در حوزه روستا توسط بنیاد مسکن و در شهرها مسکن سازی را 
دنبال کنیم؛ چون هم وعده شده و هم قانون و نیاز کشور است. اینکه برخی تصور کنند 
دولت قرار است خودش زمین تحویل بگیرد و خودش هم بسازد، این گونه نیست. دولت 
کار هدایت،  حمایت و نظارت را انجام می دهد و باید همه دســت اندرکاران در این میدان 

وارد شــوند تا این اقتصاد پیشــران را فعال کنیم تا بسیاری از کسب و کارها فعال شود.
رئیس جمهور  در پاســخ به سوالی درخصوص اثرگذاری سفرهای استانی دولت نیز بیان 
کرد: ما 6 روز کار را در سطح ملی انجام می دهیم و یک روز هم به استان می رویم؛ کاری 
که در میدان انجام می شود حتما در پشت میز انجام نمی شود و حضور در استان برکاتی 
دارد. سفر استانی ما همراه پیشینه و پسینه است و هم قبل از سفر کار کارشناسی نسبت 
به نیازهای فوری استان انجام می شود و هم یک هیات به استان اعزام می شود تا نیازهای 
فوری را مشخص کنند.رئیسی ادامه داد: هم چنین در معاونت اجرایی اعتبار و زمان مورد 
نیاز برای اجرای یک طرح بررســی می شــود و بعد در جلســه ای با حضور معاون اول و 
اســتاندار، مسئله بررسی و صورتجلسه می شــود و در استان مورد بررسی وزرا و مدیران 
همراه ما قرار می گیرد. در جلســه شــورای اداری نمایندگان مــردم و مدیران صحبت 
می کننــد و وزرا کارهایی که قرار اســت انجام بگیرد را در جمع مدیران اســتان مطرح 
می کنند. ســفرهای استانی فقط برای کلنگ زنی نیست و پیگیری بسیاری از طرح های 
نیمه کاره اســت،؛ دولت ما دولت مردمی است و در هر شرایطی با مردم ارتباط خواهیم 
داشت، دولت نباید ارتباط خود را با مردم قطع کند و با خبر شدن از درددل مردم برای 
ما بســیار مهم است.وی گفت: برخی پروژه ها در گذشته شــروع و بعد رها و االن دچار 
فرســودگی شده اســت؛ در معاونت اجرایی ریاست جمهوری بخشــی را برای پیگیری 
مصوبات سفرها ایجاد کرده ایم و من گفته ام که پروژه ها زمان بندی شود.رئیسی در پاسخ 
به ســوالی، درخصوص مذاکرات و اینکه برنامه کشورمان در این زمینه چیست و اینکه 
برنامه رفع تحریم های ضد ملت ایران چگونه است؟، تصریح کرد: ما کار اقتصاد مقاومتی 
را دنبال خواهیم کرد و سفره، بازار و نان مردم را به مذاکرات گره نمی زنیم ولی ایران هیچ 
زمانی میز مذاکره را ترک نکرده و نسبت به مذاکراِت نتیجه محور حتما جدی هستیم و 
قبال هم به وزارت خارجه گفته شده که باید نتیجه داشته باشید و در طرف مقابل برای 
لغو تحریم ها باید آمادگی وجود داشته باشد تا تحریم های ظالمانه رفع شود.وی ادامه داد: 
ما گفته بودیم که وقتی دولت مستقر بشود کار دنبال خواهد شد و االن دولت مستقر شده 
و کار از طریق وزارت خارجه دنبال می شود. ما جدی و پایبند هستیم و طرف مقابل باید 
جدی باشــد و در مذاکراتی که چند روز گذشته در تهران با نماینده اتحادیه اروپا انجام 
گرفت نیز گفته شد که جمهوری اسالمی ایران جدی است و باید جدیت در طرف مقابل 
دیده شود.رئیس جمهور کشورمان هم چنین درخصوص حضور در پیمان های منطقه ای و 
عضویت در شــانگهای و چگونگی استفاده از این فرصت ها برای منافع ملی، بیان کرد: با 
عضویت دائم در شانگهای ارتباط با زیربناهای اقتصادی منطقه را برقرار کردیم و باید همه 
فعاالن اقتصادی از این زمینه استفاده کنند. وزارت خارجه مسئولیت رسمی دارد تا اسناد 
به امضا برسد ولی بخش های اقتصادی باید فعال شده و با کشورهای عضو شانگهای ارتباط 
بگیرند تا در جهت رونق اقتصادی و به ویژه صادرات که ظرفیت های باالیی داریم، موثر 
باشــند. نقش ما در تجارت منطقه ای مناســب نیســت و باید افزایش یابد و ارتباط با 
کشــورهای منطقه در اولویت ماست.آیت اهلل رئیسی درباره حضور رایزنهای بازرگانی در 
سفارتخانه های کشورمان در کشورهای دنیا گفت: از ابتدا اعالم کردیم که باید دیپلماسی 
اقتصادی فعال شــود و به مردم و فعاالن اقتصادی نیز می گویم که در دیدارهایی که در 
اجالس شــانگهای داشتم، بدون استثنا و هم چنین در سایر دیدارها کشورها برای روابط 
اقتصــادی اعالم آمادگی کردند و از کاالی ایرانی اســتقبال می کننــد و تولیدکننده و 
صادرکننده ی ایرانی بداند که بازار خوبی در منطقه دارد.وی افزود: تعیین این رایزنها در 
راســتای همین سیاست است و ما با ُسفرای خود در کشورهای منطقه نشستی خواهیم 
داشــت تا به این مسئله خواهیم بپردازیم؛ مگر کشوری توسعه یافته بدون اینکه وزارت 
خارجه او در این زمینه نقشــی نداشته باشند؟رئیس جمهور درباره تحوالت افغانستان و 
موضع کشورمان در این باره نیز اظهار کرد: ما نسبت به افغانستان اعالم کردیم که دولت 
فراگیری تشــکیل شود که همه گروه های فعال در این کشور و اقوام را نمایندگی کند و 

این مورد حمایت ماســت. آن چه امروز بعد از اخراج آمریکایی ها رخ می دهد مســئله ی 
داعش اســت؛ آمریکایی ها خودشــان اعالم کردند که داعش دست ساخته ی آن هاست. 
راهبرد ما ثبات و وحدت در افغانستان است اما راهبرد آمریکایی ها عدم ثبات و برهم زدِن 
وحدت اســت؛ سیاست جمهوری اسالمی ایران امنیت ســاز است و باید تالش شود که 
افغانستان بتواند وضعیت آرامی داشته باشد تا مردم این کشور در صلح، امنیت و آرامش 
زندگی کنند.رئیسی با بیان اینکه داعش در کشورهای مختلف و هم چنین در افغانستان 
فتنه گری می کند و ثبات در این کشور بسیار مهم است، تصریح کرد: از حاکمان افغانستان 
می خواهیم که مقابل این جنایات داعش که مردم مسلمان را به خاک و خون می کشد، 
ایستادگی کنند. اگر امروز حرکت جدی علیه داعش انجام نگیرد و در منطقه نابود نشود، 
زمینه مزاحمت برای بســیاری از کشــورهای منطقه را فراهم خواهد کرد.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود، در پاسخ به سوالی درباره انتصابات در دولت گفت: محور ما برای 
گزینش همکاران کارآمدی، دلداگی به نظام و انقالب و باور داشتن مردم است؛ در اعضای 
کابینه حتی کسانی را انتخاب کردم که ممکن است بررسی و مشخص شود که به بنده 
رأی هم نداده اند ولی چنین کســانی در دولــت حضور دارند.رئیس جمهور بیان کرد: در 
سفرهای استانی می بینم که مردم زحمت می کشند و عکس بنده را در ادارات و سازمان ها 
می زنند و ضمن تشکر از این عزیزان، می خواهم که تصاویر امام راحل)ره( و مقام معظم 
رهبری را بزنند؛ من هم یک خدمتگزار هســتم و امیــد دارم که وظیفه ام را انجام دهم.

رئیســی عنوان کرد: در دولت هم گفته ام که اگر افرادی در جمع مدیران هســتند که 
کارآمدی دارند، تثبیت بشــوند و کار را ادامه دهند ولــی اگر افرادی نمی خواهند ادامه 
همکاری داده و یا مدیری احساس می کند که باید جابجایی صورت بگیرد، انجام خواهد 
شد. من با برخی افراد حتی هیچ سابقه رفاقت و ارتباطی هم نداشته ام و توسط کارشناسان 
و سامانه ها معرفی شدند و محور ما کارآمدی است. درباره من می گویند که چرا بنده گروه 
و دسته ی خاصی ندارم؟ من دنبال شایسته ساالری بوده و هستم. دنبال مرید جمع کردن 
و محبوب القلوب شدن نیستم و می خواهم در این جایگاه به مردم خدمت کنیم تا گره از 
کار آنان باز شــود.وی در ادامه دومین گفت وگوی تلویزیونی پس از شــروع بکار دولت 
سیزدهم در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشور و ذخایر گفت: دولت در شرایط خوبی 
تحویل ما نشــد و اگر وضعیت را بگویم، ممکن اســت برخی بگویند شــما هم که گله 
می کنید؛ من نشــان دادم و گفتم که سفره های مردم، ارزش پول ملی، کسری بودجه و 
بدهکاری دولت را ببینید تا بتوان فهمید که دولت در چه وضعی تحویل ما شد. به لطف 
خدا و مشــارکت مردم آثار مشکالتی که دولت با آن مواجه است کمتر در زندگی مردم 
ظاهر می شــود.رئیس جمهور افزود: در هر ماه غیر از حقوق، دستمزدها و هزینه هایی که 
دولت دارد، باید 10 هزار میلیارد هزینه و تعهِد دولت قبل را پرداخت کنیم و این ها کنار 
هزینه ها وجود دارد و با همه این فشارها، از بانک مرکزی استقراض نکردیم. من امیدها و 
گشــایش های زیادی را احساس می کنم و آینده را بسیار روشن می بینم؛ با لطف خدا و 
همراهی مردم از این شرایط عبور خواهیم کرد.در ادامه این برنامه، مجری ضمن تشکر از 
رئیس جمهــور بابت اینکه قرارِ ســخن گفتن با مردم به صورت ویــژه و ماهیانه را انجام 
می دهد، اعالم کرد که قرار بعدی ما حدود 100روزگی دولت است و بسیاری هستند که 
می خواهند از اقدامات دولت مطلع بشوند، که رئیس جمهور در پاسخ گفت: من مایلم به 
کارهایــی که در دولت انجام شــده و در حال انجام اســت، بپردازیــم و صحبت کنیم.

رئیس جمهور در پایان گفت: امروز تالش جدی در همه بخش ها شکل گرفته تا مشکالت 
مردم کم شده و رونق اقتصادی ایجاد بشود. از مجلس شورای اسالمی تشکر درباره قوانین 
که برای فضای کسب و کار بهتر تصویب کردند نیز تشکر می کنم و آن ها را اجرا خواهیم 
کرد و گام خوبی است. امیدواریم با ریشه کن شدن این ویروس، رونق فضای کسب و کار 
و گشایشی جدی که در اقتصادی ایجاد می شود، مردم احساس کنند که شرایط متفاوت 

شده است.

سرلشکر سالمی: 
رویش های جدید نشان دهنده حرکت انقالب 

با نفس جدید است
گروه استان هاـ  فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: امروز 
عقب نشینی های آشکار دشــمنان و قدرت های بزرگ 
را از منطقه شاهد هســتیم و رویش های جدید نشان 
دهنده این اســت که انقالب با نفــس جدید در حال 
حرکت اســت. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، 
ســردار سرلشکر پاسدار حسین ســالمی فرمانده کل سپاه پاسداران امشب در 
گلزار بین المللی شهدای کرمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی یک راه و یک مسیر بدون توقف بود؛ همان گونه که یک مکتب 
بود اظهار داشت: مسیر حرکت انقالب اسالمی و نظامی اسالمی ایران به گونه ای 
است که با شهادت شــخصیت های بزرگ، این مسیر نه تنها متوقف نمی شود، 
بلکه پیمودن آن شــتاب بیشــتری می گیرد.وی با بیان اینکه امروز این شتاب 
را در جــای جــای منطقه ای که جبهه مقاومت در آن شــکل گرفته و در حال 
مبارزه با اســتعمار و اســتکبار برای اعاده حق مسلمان است مشاهده می کنید 
بیان کرد: عقب نشینی های آشکار دشــمنان ما و قدرت های بزرگ را از منطقه 
شاهد هستید.فرمانده کل سپاه پاســداران به اخراج و فرار آمریکا از افغانستان 
اشاره کرد و افزود: این روزها به نوعی عقب نشینی و ماه های آخر حضور آمریکا 
در عراق را به نحوی مالحظه می کنیم، شکست آنها را در پروژه خطرناک لبنان 
می بینیم، شکست اهداف دشمن در جبهه سوریه را شاهدیم، شکست هدف ها 
و حرکات دشــمن در تحریم ایران را مشــاهده می کنیم و شکست دشمن در 
محاصره سیاســی و اقتصادی ما را به خوبی می بینیم.وی با بیان اینکه این راه، 
راهی اســت که با شهادت شخصیت ها و فرماندهان بزرگی مانند حاج قاسم که 
شخصیت جهانی دارد نه تنها متوقف نمی شود که به نحو بسیار مناسبی توسط 
دنبال کنندگان آن راه و طریق مســتقیم ادامه پیدا خواهد کرد گفت: امروز آثار 
اعتماد بنفس و پیروزی در جبهه اسالم و جبهه مقاومت بیش از گذشته نمایان 
اســت و ما نمادهای پیروزی و نشــانه های عقب نشینی و شکست دشمن را به 
خوبی می بینیم.سرلشکر سالمی با اشاره به اینکه در هیچ جبهه ای و هیچ جهاتی 
از حرکات انقالب اســالمی هیچ گونه سستی دیده نمی شود و در هیچ نقطه و 
جبهه ای برای دشمن اثری از موفقیت به چشم نمی خورد تاکید کرد: حاج قاسم 

زنده است و راه او و پیروان این راه زنده هستند.

سردار حاجی زاده: 
 ایران قدرت اول موشکی و پهپادی 

منطقه است
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: ما اکنون در برخی 
حوزه ها در ســطح جهانی مطرح هستیم و در تمامی 
ایــن حوزه ها نیز در منطقه اول هســتیم و در تمامی 
بخش های موشکی، پهپادی و... ایران قدرت اول منطقه 
است.به گزارش حوزه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه بازدید وابستگان نظامی از 
نمایشگاه توانمندی های موشکی و پهپادی این نیرو در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: وابســتگان نظامی در این نمایشــگاه حضور پیدا کردند تا گوشه ای از 
توانمندی های نظام مقدس جمهوری اســالمی را ببینند.وی ادامه داد: تمامی 
امکانات و تجهیزات این نیرو در این نمایشــگاه نشــان داده نشده است که آن 
ها هم متوجه شــدند. البته هیچ کشوری چنین کاری انجام نمی دهد. اما شما 
خبرنــگاران در حد همین امکاناتی که اینجــا بود، عکس العمل های آنان را در 
صحبت هایشان دیدید.سردار حاجی زاده بیان داشت: برای آن ها این توانمندی 
ها و موفقیت هایی که طی چند ســال به دســت آمده؛ آن هم در کشوری که 
تحریم تســلیحاتی و اقتصادی اســت یا به عبارت دیگر مورد فشار همه جانبه 
و به قول خودشان مورد فشــار حداکثری است، چشمگیر است.فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه خاطرنشان ساخت: ما اکنون در برخی حوزه ها در سطح جهانی 
مطرح هســتیم و در تمامی این حوزه ها نیز در منطقه اول هستیم و در تمامی 
بخش های موشکی، پهپادی و... ایران قدرت اول منطقه است.سردار حاجی زاده 
همچنین گفت: این توانمندی ها برای دنیا درس است؛ چراکه در شرایط تحریم 
به وجود آمده اســت. این موفقیت نشــات گرفته از تعالیم اسالم است. تجربه 
ای نیز که در چهل ســال گذشته پیدا کردیم، این اســت که با استفاده از این 
شیوه و الگو می توان موفق بود.سردار حاجی زاده همچنین در جمع وابستگان 
نظامی کشــورهای خارجی مستقر جمهوری اسالمی ایران که از نمایشگاه ملی 
توانمندی ها و دســتاوردهای نیروی هوافضای سپاه بازدید کردند، اظهار داشت: 
منطقه غرب آسیا چهار دهه درگیر جنگ های خانمان سوز نظامی، داخلی، تحریم 
و تهدید بوده است؛ آمریکا عالوه بر حمایت از رژیم شاهنشاهی ایران، در هشت 
ســال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کنار صدام قرار داشــت و با حمایت 
خود از رژیم بعثی عراق 237 هزار نفر از ملت ایران را به شهادت رساند و جمع 
کثیری را هم جانباز و مجروح ســاخت.وی افزود: در سال های 1991 و 2003، 
دو بــار آتش جنگ  را در عراق روشــن  کرد که نتیجه آن  تحمیل خســارات و 
عقب افتادگی غیرقابل جبران عراق و صدها هزار کشته و تحمل خسارات بسیار 
بود.فرمانده نیروی هوافضای ســپاه ادامه داد: آمریکا با کمک دنباله روهای خود 
در ســال 2001 به افغانســتان حمله کرد و بعد از 20 سال با تالش برای ایجاد 
جنــگ داخلی و هرج و مرج در این  کشــور، آن را ترک  کرد ولی توطئه آمریکا 
تا شــعله ور کردن درگیری های داخلی در افغانستان همچنان ادامه پیدا خواهد 
کرد.سردار حاجی زاده اضافه کرد: در سال های 2013 و 2017 با ایجاد گروه های 
تکفیــری و داعش منطقه ســوریه و عراق و برخی کشــورهای را درگیر جنگ 
داخلی و ناامنی دامنه داری کرد؛ جنگ یمن و نسل کشی طوالنی مدت با حمایت 
و هدایت مســتقیم آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تداوم پیدا کرده است.وی 
تصریح کرد: تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران تا سرحد جلوگیری از ارسال 
دارو برای بیماران خاص نیز ادامه پیدا کرده است.فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
خطاب به وابستگان نظامی کشــورهای خارجی دوست خاطر نشان کرد: البته 
با توجه به نوع مأموریت شــما وابســتگان نظامی بیان ایــن  موارد و موضوعات 
تکراری است، چون شما به ظلم ها و جنایات آمریکا کامال آگاه و مسلط هستید 
و اخبار منطقه را در اختیار دارید.ســردار حاجی زاده در ادامه بیان داشت: سردار 
سپهبد شهید قاسم  سلیمانی قهرمان ایجاد صلح در منطقه بود، زیرا با گروه های 
مخالف امنیت کشورها یعنی تکفیری ها و داعش مبارزه کرد؛ در واقع اگر مبارزه 
سردار سلیمانی نبود عالوه بر حاکمیت تروریست ها بر منطقه ما شاهد صدور این  
گروه های تروریســتی به اروپا و سایر کشورهای منطقه به صورت وسیع بودیم.

وی اظهار کرد: امروز امنیت و آرامش اروپا مدیون مبارزه سردار شهید سلیمانی 
و یاران او است، اما آمریکا ناجوانمردانه او را با شلیک موشک ترور می کند و در 
عین حال به رغم وجود همه این ظلم ها، آمریکا در حال افول قدرت قرار دارد و 
جهان تک قطبی تمام شده است. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که آمریکا 
در برابر ایران، روسیه و چین  و کشورهای آزاده جهان تاب ایستادگی  ندارد و از 

درون در حال متالشی شدن است.

رئیسی در کنفرانس وحدت اسالمی:
مقصد واحد امت اسالمی آزادی از نظام 

سلطه است
ادامه از صفحه دوم

و بیان کرد: تقویت اندیشــه تقریبی به عنوان محور، قرار گیرد و همچنین 
تقویت اتحادیه های اســالمی نیز بسیار مهم و نقش آفرین است. در متن 
نگه داشتن مسأله فلســطین و جلوگیری از به حاشیه کشاندن آن بسیار 

مهم و حیاتی است.
وی جمهوری اســالمی را به عنوان مهد آزادگان و مســتضعفان معرفی و 
تصریح کرد: جمهوری اســالمی همواره آمادگی دارد دوستی، همراهی و 
همیاری و همگرایی را با قوت دنبال کند و نسبت به رفع همه تنازعات و 
ایجاد صلح و آرامش و رفاه و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان 
اســالم تالش کند.رئیس جمهور تاکید کرد: ما دست دوستی را برای همه 
کشورهای اسالمی و همه کســانی که دغدغه دین، مردم و امت اسالمی 
دارند را می فشاریم و تاکید داریم در جهان اسالم فقر، فساد و تروریسم و 

ناامنی و بی ثباتی نداشته باشیم.

راهبرد ما وحدت و راهبرد دشمن ایجاد تفرقه است
رئیســی در پایان گفت: ما به دنبال ایجاد ثبات در کشــورهای اســالمی 
هستیم و دشــمن به دنبال بی ثباتی است؛ ما راهبرد را وحدت می دانیم 
و راهبرد دشمن ایجاد تفرقه اســت. ما معتقد هستیم هر کس در جهان 
اســالم بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، کلمه، سخن و اقدامی در جهت 
وحدت شــکنی داشته باشد در جهت راهبرد دشمن قدم برداشته است و 
همگان باید خود را موظف بدانیم تا وحدت را پاس بداریم و بر اتحاد امت 

اسالمی تاکید کنیم.

در تماس تلفنی صورت گرفت؛
گفتگوی »امیرعبداللهیان« با همتای قطری

معاون نخســت وزیر و وزیر امور خارجه قطر با حســین امیر عبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان به صورت تلفنــی گفتگو و پیرامون تحوالت 
جاری در منطقه و توســعه روابط دوجانبه بحــث و تبادل نظر کردند.به 
گزارش خبرگزاری مهر، »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« معاون نخست 
وزیر و وزیر امور خارجه قطر روز گذشــته با حسین امیر عبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفتگو کرد.وزرای امور خارجه دو 
کشــور در این گفتگوی تلفنی عالوه بر رایزنی در خصوص توسعه بیشتر 
مناســبات دوجانبه ایران و قطر در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی، 
همچنین برای توســعه تعامالت تجــاری بخش های خصوصی تبادل نظر 
کردند.مســائل و تحوالت جاری در منطقه و حوزه خلیج فارس و تشریک 
مساعی در مسیر حفظ و تأمین بهتر صلح و ثبات و امنیت در خلیج فارس 
از دیگر موضوعات مورد مذاکره وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 

و قطر در این گفتگوی تلفنی بود.

سرلشکر باقری مطرح کرد:
نظرات ایران وروسیه درمورد تحوالت افغانستان 

وقفقازجنوبی نزدیک است
رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی درباره سفر به روسیه گفت: موضوع افغانستان 
و تحوالت قفقاز جنوبی مورد بحث قرار گرفت، ایران و روســیه دیدگاه های نزدیکی درباره این 
مسائل دارند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محمدباقری 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در گفتگو با شبکه خبری روسیه 24 
گفت: در این سفر موضوعات متعددی در دستور کار مذاکرات بود و گفتگوها به خوبی پیش رفته 
اســت.وی افزود: در بعد مسائل دوجانبه روی برخی از موضوعات، از جمله اجرایی شدن قرارداد 
خرید هواپیماهای جنگنده، بالگردهای رزمی و جت های آموزشی، تبادل تجربیات، آموزش نیروها 
مذاکرات بسیار مفیدی داشتیم.باقری به مذاکرات سازنده روز گذشته با ارتشبد والری گراسیموف 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اشاره کرد و افزود: در این گفتگوها به طور خاص بر تداوم 
همکاری دو کشــور در سوریه و ریشه کنی تروریسم به منظور بازگشت امنیت کامل به سوریه، 
موضوع افغانســتان و تحوالت قفقاز جنوبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و ایران و روســیه 
دیدگاه های نزدیکی درباره این مســائل دارند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در مجموع 
باید گفت روابط ایران و روســیه در همه زمینه ها در مسیر تعمیق و تحکیم هرچه بیشتر پیش 

می رود و در عرصه نظامی و دفاعی نیز شرایط بسیار خوبی بر مناسبات دوجانبه حکمفرماست.

سلیمی در صحن مجلس:
انتقاد از قراردادهای محرمانه دولت روحانی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اســالمی گفت: دولِت روحانی قراردادهایی را با شرکت های 
خارجی منعقد کرد اما مجلس را در جریان این  قراردادها قرار نداد و آنان همیشه دنبال پنهان 
کاری بودند.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم علیرضا سلیمی در جلسه علنی دیروز )سه 
شــنبه 27 مهر ماه( مجلس شورای اسالمی پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون 
عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی،گفت: از کمیسیون اقتصادی مجلس 
به دلیل تهیه این گزارش تشــکر می کنم اما موارد دیگری هم وجود دارد که باید مورد بررسی 
دقیق قرار گیرد.وی با اشــاره به اینکه بر اســاس اصل 77 قانون اساسی کلیه قراردادها باید در 
مجلس شــورای اسالمی مورد رســیدگی قرار گیرد، افزود: آقایان در دولت قبل با شرکت های 
کانادایی و فرانســوی قرارداد منعقد کردند اما متاســفانه این قراردادها به مجلس نیامد و آنان 
مجلس را دور زدند.عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: سوال ما این است 
چرا شأن مجلس شورای اسالمی رعایت نشده است و این یک تخلف بسیار مهم است که دولت 
ســابق مرتکب شــد و آنان قراردادهایی منعقد می کردند و اطالعی درباره آن به مجلس نمی 
دادند.ســلیمی ادامه داد: حتی در یک جا 1۵ هزار میلیارد دریافت کردند که محل هزینه کرد 
اعتبارات را مجلس شورای اسالمی مشخص می کند اما مجلس خبر ندارد این 1۵ هزار میلیارد 
در کجا هزینه شــد.وی تاکید کرد: دولت قبل خدای مسائل محرمانه بود و بسیاری از مسائل را 
پنهان می کرد به گونه ای که قرارداد توتال محرمانه بود و عالوه بر این آنان موارد زیاددیگری را 
از مجلس مخفی کردند. خوشبختانه با ورود کمیسیون اقتصادی مجلس بسیاری از این مخفی 
کاری ها روشن شده است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
در پاسخ به اظهارات این نماینده، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به همه موارد اعالمی که قابل 

پیگیری است اقدام کند.

حاجی بابایی:
دولت روحانی با استقراض از بانک 

مرکزی سفره مردم را کوچک کرد
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفــت: دولت روحانی با 
کســری  بودجه، اســتقراض از بانک مرکزی، حراج اوراق و افزایش 
نقدینگی سفره مردم را کوچک کرد.حمیدرضا حاجی بابایی رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به اظهارات 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه شــرایط تورمی امــروز از آثار عملکرد 
دولت گذشته است گفت: عملکرد دولت گذشته عامل وضعیت فعلی 
اقتصادی اســت، در 6 ماه گذشته پایه پولی به شدت افزایش یافته 
اســت.وی کسری بودجه در سال 1399 و 1400 را زمینه ساز تورم 
موجود خواند و گفت: فروش بدون ضابطه اوراق مشــارکت و اداره 
کشــور با اوراق در دولت تدبیر، نتایج وخیمی را برای اقتصاد کشور 
در پی داشته است. به گونه ای که دولت مردمی باید تا ۵ سال آینده 
ماهانه 10 هزار میلیارد تومان بابت اوراق های فروخته شده، پرداخت 
کند.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش تولید، وضعیت 
وخیم بورس، میدان داری بانک ها در بورس را از عوامل افزایش نرخ 
تورم در ســال های اخیر خواند.وی تصریح کرد: عدم اجرای قوانین 
مصوب مجلس در ســال های اخیر وضعیت اشتغال را وخیم تر کرده 
است به عنوان مثال یک و نیم میلیارد دالر بودجه برای اشتغال در 
روســتاها اختصاص یافته بود که تا امروز این بودجه تخصیص داده 
نشــده است.حاجی بابایی افزایش نقدینگی و عدم مدیریت آن را از 
عوامل مهم شکل گیری تورم در ســفره مردم خواند و گفت: دولت 
قبل در قبال اصالح ســاختار بودجه بی توجه بود با ساختار بودجه 
کنونی نمی توان در راستای اصالح وضعیت اقتصادی اقدام کرد.وی 
تصریح کرد: ساختار بودجه باید اصالح شده و منابع بودجه شفاف و 
مصارف بودجه عادالنه شود.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
نسبت به اســتقراض از بانک مرکزی در دولت گذشته انتقاد کرد و 
گفت: خوشبختانه دولت جدید در ماه های اخیر برای پرداخت حقوق 
و دستمزد از بانک مرکزی استقراض نکرد که این اقدام مهمی است.

وی با تاکید بر لزوم ســاماندهی ارز 4200 تومانی اظهار داشت: این 
اقدام موجب خواهد شــد، دست دالالن از اقتصاد کوتاه شود.رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بودجه 1400 باید تحول گرا، شفاف، 
دارای منابع پایدار و هزینه های عادالنه باشد.وی تصریح کرد: مجلس 
اجازه اســتقراض از بانک مرکزی و اقداماتی که موجب افزایش پایه 
پولی شــود را نخواهد داد.حاجی بابایی گفت: دولت باید در راستای 
بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم در بودجه 1401 برنامه ریزی 
کند.وی اظهار داشت: کاهش ضریب جینی، افزایش سرانه خانوار و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، ساماندهی بانک ها، هدایت 
نقدینگی به ســمت تولید از اقدامات مهمی است که موجب کنترل 
نرخ تورم در سال 1400 خواهد شد و دولت باید در این راستا برنامه 

ریزی دقیقی داشته باشد.
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گزیده خبر ارز 4200تومانی در ایستگاه آخر

زمزمهپرداختیارانه۳۰۰هزارتومانیباتجمیعیارانهها
در حالــی که ســتاد اقتصادی دولت با حــذف ارز ترجیحی 
۴۲۰۰تومانــی موافقت کرده اســت، به نظر می رســد یارانه 
۳۰۰هزارتومانــی با تجمیع یارانه های نقدی و معیشــتی در 
اختیــار مردم قرار خواهد گرفت.به گزارش تســنیم، ماجرای 
ارز ۴۲۰۰تومانی با همه حواشــی اش در ایستگاه پایانی قرار 
گرفته اســت. از سال 1۳97 که سیاســت تثبیت نرخ ارز در 
پیش گرفته شــد بعد از حــدود ۴ ماه دولت وقت با فشــار 
مجلس شــورای اسالمی سیاســت بازار ثانویه ارز را در پیش 
گرفت و عماًل شــاهد دو نرخ ارز دولتی عالوه بر نرخ بازار آزاد 
ارز در فضــای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین ســال 1۳97 
دولت دوازدهم اعالم کرد تمام نیازهای وارداتی کشــور با ارز 
۴۲۰۰تومانی تأمین خواهد شــد و صادرکنندگان نیز باید با 
همین نــرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و ســامانه 
بانک مرکزی قرار دهند.بر این اســاس از همان زمان بسیاری 
از صادرکنندگان شبه دولتی با این سیاست مخالفت کردند و 
عماًل دست دولت برای مدیریت ارزی تجارت خارجی همزمان 
با تشدید فضای تحریم تنگ تر شد، البته در خرداد ماه همان 
سال با افزایش بســیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش 
17۰۰ قلم از جمله خودروهای وارداتی ممنوع شــد و از این 
مسیر مقداری از فشــار تقاضای وارداتی کاسته شد.در مرداد 
ماه آن ســال سیاســت بازار ثانویه ارزی در پیش گرفته شد 
و بر این اســاس نظام بازگشــت ارز صادراتی دچار تحوالت 
جدی شــد، به این ترتیب صادرکنندگان با نرخ ارز نزدیک به 
بازار آزاد ارز خود را به ســامانه نیما تحویل دادند و از همان 
مقطع نیز به جز فهرســت ۲5 قلم کاالهای اساسی تأمین ارز 
ســایر کاالها با نرخ نزدیک به بازار آزاد انجام شد.درســت در 
همان مقطع بود که با خارج شــدن قطعات خودرو از فهرست 
ارز ۴۲۰۰تومانی شــاهد جهش یکبــاره قیمت خودرو بودیم 
و به عنوان مثــال قیمت پرایــد ۲۰میلیون تومانی در بازار به 
حدود 5۰میلیون تومان رســید، در واقع کاالهای اساســی با 
نرخ ۴۲۰۰تومانی تأمین ارز می شــدند کــه این ارز از محل 
صادرات نفت خام تأمین می شد و سایر کاالها با نرخ ارزی در 
حدود 1۰ تا 1۲ هزار تومان تأمین می شدند، در همین مقطع 
یک شوک اولیه به بازار وارد شد اما هیچ گاه شاهد آرامش در 

بازار ارز نبودیم.
این ماجرا تا اواســط سال 1۳98 ادامه داشت و اثرات تورمی 
اولیه ناشــی از تحریم تا حدودی تخلیه شــده بود که به ناگاه 
شــاهد اتفاقات تلخ آبان 98 و افزایــش ۲۰۰درصدی قیمت 

بنزین غیرســهمیه ای بودیــم. از آذر و دی ماه همان ســال 
بــار دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد و متأســفانه نرخ 
ارز شــاهد اوج گیری دوباره بود، کار تــا جایی باال گرفت که 
در یــک مقطع نــرخ ارز در بازار آزاد بعد از شــوک کرونا تا 
حوالی ۳۰هزار تومان نیز افزایش یافته است، البته رفته رفته 
نرخ ارز تعدیل شــد و در حوالی ۲۰ تــا ۲۳ هزار تومان آرام 
گرفت.در ســال 1۴۰۰ نیز بار دیگر ناشی از تحوالت مربوط 
به بودجه و تحمیل چالشــهای مرتبط با کسری های پی درپی 
بودجه دولت به اقتصاد تخریب شــده ایــران نرخ ارز بار دیگر 
در مســیر صعودی قرار گرفت و هم اکنون در بازار آزاد شاهد 
دالر ۲7هزارتومانی هستیم. در تمام این مدت نرخ ارز تأمین 
جو، ذرت کنجاله، روغــن و دانه روغنی ثابت و همان ۴۲۰۰ 
تومان معروف بوده است. بســیاری از کاالها از جمله مسکن 
افزایش قیمتی به مراتب بیشتر از جهش های تورمی ثبت شده 
در مرکز آمار و بانک مرکزی داشــتند و در عرض ســه سال 
قیمت مســکن در تهران تقریباً 6 برابر شــد. افزایش قیمت 
متوسط هر مترمربع مسکن از 5 به ۳۰ میلیون تومان و ثبت 

رکورد رشد 5۰۰درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد 
ایران قلمداد می شــود اما بســیاری از مردم از افزایش قیمت 
مایحتاج عمومی خود مثل گوشــت و برنج گله مند هســتند. 
قیمت گوشــت از حوالی ۴۰ تا 5۰ هزار تومانی تا حدود 15۰ 
هزار تومان افزایش یافته اســت و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی 
این روزها در تأمین حداقل اقالم ســفره خــود نیز با چالش 
روبه رو شــده اســت.حاال طبق اعالم وزیر اقتصاد در شورای 
گفتگــوی دولت و بخش خصوصی در ســتاد اقتصادی دولت 

بحث حدف ارز ترجیحی قطعی شده است.

 ارز 4200تومانــی هزینه زیادی را بــر فعاالن اقتصاد 
تحمیل می کند

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به 
هزینه هایی کــه ارز ۴۲۰۰تومانی بر فعاالن اقتصادی تحمیل 
می کند، گفت: مدت هاســت موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی 
مطرح اســت امــا اجرایی نمی شــود و این رونــد باید تغییر 
کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت گر مســیر 

توسعه باشیم. تصمیم گیری در برخی نهادها به جیب فعاالن 
اقتصادی هزینه بســیاری را تحمیل می کند و قدرت رقابت را 
کاهش می دهد.البته شــب گذشته رئیس جمهور تأکید کرد 
که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی گفت: بازار 
و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم 
داد، مطمئناً این موضوع در دســت بررســی است و اجرایی 

خواهد شد.

تأمین 9.5میلیارد ارز 4200تومانــی تا اوایل مهر ماه 
1400

به هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داســتان 
ارز ۴۲۰۰تومانــی نیز به پایان خواهد رســید ولی این فرایند 
باید به گونه ای انجام شــود که هیچ گونــه نگرانی در جامعه 
ایجاد نشود. گفتنی اســت، به تشخیص قانون بودجه در سال 
جاری؛ 8 میلیارد دالر برای تأمین کاالی اساســی، نهاده های 
دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ 
به طور کامل در شــش ماهه اول ســال تأمین ارز شده است و 
عالوه بر این یک و نیم میلیارد دالر هم برای واکســن کرونا 
تأمین ارز شــده است. در مقایسه با ســال گذشته؛ 9 و نیم 
میلیاردی که امســال تأمین ارز شــده تقریبــاً برابر کل ارز 

تأمین شده برای همین اقالم در سال 99 بوده است.

یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟
اگر فرض کنیم تا پایان ســال قرار باشد حدود ۴ میلیارد دالر 
ارز برای واردات اقالم موجود در فهرســت کاالهای اساســی 
تخصیص یابد و قرار باشــد نرخ ارز تأمین کاالی اساســی بر 
مبنای نرخ ای تی اس یا بازار آزاد باشــد دولت از محل فروش 
این ارز با احتســاب دالر ۲5هزارتومانــی، 1۰۰هزار میلیارد 
تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر 16هزار میلیارد تومان 
درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ ۴۲۰۰تومانی که سهم دولت 
خواهــد بود یک رقمی نزدیک به 8۰هزار میلیارد تومان برای 
توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی 5 ماه در اختیار خزانه قرار 
می گیرد. اگر قرار باشــد این مابه التفاوت ریالی به 6۰ میلیون 
نفر از دهکهای غیرمتمول برســد با تجمیــع دو یارانه نقدی 
و معشــیتی که هم اکنون حدود 1۰۰هــزار تومان به هر نفر 
پرداخت می شــود می توان انتظار پرداخــت رقمی نزدیک به 
۳۰۰هزار تومان به هر شــخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، 

معیشتی و کاالهای اساسی داشت.

مسعود خوانساری مطرح کرد:
 دولت در شش ماه اول سال به اهداف 

بودجه نرسید
تهران   بازرگانی  اتاق  رییس 
اظهار داشت: در شهریور ماه 
میزان تــورم ۳.۴ درصد بود 
این موضوع  که علت اصلی 
کســری بودجه دولت است 
نتوانســت طی شــش  که 
ماه به اهداف تعیین شــده 
در بودجه برســد در نهایت 
دست درازی به منابع بانک 
افزایش  موجــب  مرکــزی 

تورم شده اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا مسعود خوانساری در 
جلســه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: مسئله 
روز اقتصاد کشــور موضوع تورم اســت که همچنان سیر صعودی خود را 
حفظ کرده است است در شهریور ماه نیز میزان تورم ۳.۴ درصد بود علت 
اصلی این موضوع کســری بودجه دولت است که نتوانست طی شش ماه 
به اهداف تعیین شــده در بودجه برســد در نهایت دست درازی به منابع 
بانک مرکزی موجب افزایش تورم شــده است. وی افزود: یکی از علل مهم 
تورم افزایش پایه پولی و ورود بانک مرکزی به چرخه پولی کشــور است 
که یکی از دالیل آن نفت فروش رفته  اســت که پول آن وارد کشور نشده 
و بــه دارایی بانک مرکزی در خارج از کشــور اضافه کرده و معادل ریالی 
آن را در داخل کشــور پرداخت کرده است. دلیل دوم هم کسری بودجه 
و استقراض از بانک مرکزی است. رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: 
آقای رئیســی بخشنامه ای را ابالغ کردند که چند فراز بسیار مهم دارد، در 
یک بخش از آن آمده که سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه را به 
نحوی تنظیم کند که کســری بودجه ایجاد نشود. بخش دیگر هم به عدم 
دخالت دولت در قیمت گذاری اشــاره می کند. این موضوع بسیار اهمیت 
دارد و امیدواریم که سرلوحه کار دولت قرار بگیرد. سرکوب قیمت ها یک 
چرخه غلط به وجود می آورد که در آن قیمت ســرکوب می شود، موجب 
کاهش تولید شده و کاهش تولید موجب افزایش قیمت می شود.وی ادامه 
داد: همچنین در این نامه تاکید شــده که یکی از مسائل مهم رشد پایین 
و کند مشــارکت بخش خصوصی است که باید تحول ساختاری رخ دهد. 
امیدواریم این بخش نیز عملیاتی شده و مشارکت بخش خصوصی افزایش 
یابد. خوانساری همچنین خاطرنشان کرد: در جلسه شب گذشته شورای 
گفت وگو دولت و بخش خصوصی، ۴ موضوع مهم شامل مسکن، آب، برق 
و کســری بودجه توسط آقای انصاری مطرح شد. در برنامه دولت آمده که 
ســاالنه 1 میلیون مسکن معادل 8۰ میلیون متر مربع ساخته می شود اما 
این کار ســختی است که نیاز به زیرساخت های الزم دارد. مشکل آب هم 
یکی از مسائل اساسی کشور است که حتی با تخریب آثار فرهنگی،  تمدن 
کشور را در خطر قرار داده است. قرار شد موضوعات مسکن و آب در اتاق 
ایران و همچنین برق و کســری بودجه در اتاق تهران مورد بررسی و کار 
قرار گیرد.وی در پایان افزود: همچنین روز گذشته فارغ التحصیالن 5 دوره 
از مدرســه کســب و کار، مدارک خود را دریافت کردند. این مدرسه برای 
آموزش مدیران فعالیت می کند، قبل از انقالب هم مدرسه هاروارد با همین 
هدف وجود داشــت که توانســت مدیران زیادی را تربیت کند. گرچه ما 
مشکالتی در ساختار سیاسی و حکمرانی داریم اما مدیران خوب می توانند 
حکمرانی خوب ایجاد کنند. اواخر دهه ۴۰ رضا نیازمند به عنوان یک مدیر 
توانست بسیار تأثیرگذار باشد. بعد از انقالب هم حوزه توسعه پتروشیمی ها 
مدیون آقای نعمت زاده است. مدیران توانمندی که به مسائل آشنا باشند 

می توانند مسائل مختلف را بهبود ببخشند.

حذف دالر از اقتصاد ایران در عمل ممکن نیست
 فعال ارزش پول ملی را باال ببریم

عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران اظهار داشــت:  دالر یکی 
از ارزهای قدرتمند جهان اســت و کســی نمی تواند آن را کتمان کند و 
بســیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دالر انجام می شــود. حتی با 
وجود ممنوعیت ثبت ســفارش به دالر، خــود دولت اطالعات و آمار را بر 

اساس دالر می دهد.
مهراد عباد در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اظهارات وزیر 
صمــت مبنی بر حذف دالر از اقتصاد کشــور اظهار کــرد: حذف دالر از 
مبادالت تجاری کار ســختی است که برخی از کشورها که تعداد آنها هم 
زیاد نیست توانسته اند این کار را انجام دهند، قدرت مالی این کشورها هم 
از ما بیشــتر بوده است. خوب اســت که ما با همه کشورهای دنیا تعامل 
داشــته و با کسی خصومتی نداشته باشــیم. مطرح شدن این موارد شاید 
نتواند در این برهه به ما کمک کند.وی افزود: حدود ۳ سال است که ثبت 
سفارش با دالر ممنوع است و بسته به کشوری که با آن تجارت می کنیم 
با ارزهای دیگر مانند یورو، یوآن و درهم ثبت سفارش انجام می شود. دیگر 
کســی به دالر پروفرم نمی دهد؛ ممکن اســت برای حواله پول ها، معادل 
دالری پرداخت شــود. موضوع اصلی در تجارت و اقتصاد کشــور االن این 
موضوع نیست. شــاید قیمت عرضه یا ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئله مهم تری 
باشــد شاید حرف ها در شــروع کار کمی ایده آل گرایانه باشد.عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با توجه ممنوعیت 
ثبت ســفارش به دالر از اسفندماه سال 96 و عدم تاثیرگذاری آن بر تاثیر 
دالر بــر اقتصاد ایران، آیا اقدامــات در جهت حذف دالر اثرگذاری خواهد 
داشــت، گفت: خیر، تاثیر خاصی در برهه کنونی نخواهد گذاشــت. دالر 
یکی از ارزهای قدرتمند جهان اســت و کسی نمی تواند آن را کتمان کند. 
بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دالر انجام می شود. حتی با وجود 
ممنوعیت ثبت ســفارش به دالر، خود دولت اطالعات و آمار را بر اساس 
دالر می دهد. این بحث ها به نظر جانبی می آید، اینکه ما بتوانیم ارزش پول 
ملی خود را افزایش دهیم یا به نوعی نرخ ارز کاهش بیابد اهمیت بیشتری 
از اینکه چند پروفرم با دالر انجام شــود یا خیر دارد. ما نمی توانیم دالر را 
حذف کنیم چون همه چیز ما به دالر اســت، حتی تعرفه ها و قیمت هایی 
که در سامانه گمرک درج شده بر اساس دالر است و تجار همیشه با تبدیل 
واحــد کار خود را انجام می دهد.وی در ادامه تصریح کرد: تجارت خارجی 
ما به سمتی رفته که تجار با ارز کشور طرف معامله کار می کنند، اگر اروپا 
باشــد با یورو و اگر برای مثال امارات باید با درهم. حذف دالر می تواند دو 
بخش داشــته باشد یکی در معامالت یا تهاترهای نفتی و یک قسمت هم 
مربوط به بخش خصوصی باشــد. برای بخش خصوصی معامله به دالر یا 
یورو تفاوت زیادی ندارد، شــاید تاثیر آن را بتوانیم در خرید و فروش نفت 

و گاز بین دولت ها ببینیم.

یک بام و دوهوا درباره قیمت بلیت هواپیما
در حالی که در ماه های گذشــته قیمت بلیت هواپیما دســتخوش تغییرات و افزایش 
خودسرانه از سوی ایرالین ها شد و تا کنون بالتکلیف مانده است، روز گذشته اظهارات 
حدیدی از سوی مسئوالن مطرح شد که ابهام را در این باره بیشتر می کند.به گزارش 
ایسنا، از تیر ماه امسال شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت پروازهای داخلی را تا بیش 
از ۳۰ درصد افزایش دادند در حالی که آن ها هیچ مجوزی برای این اقدام خود نداشتند 
و تــا کنون نیز توضیحی به رســانه ها و مردم بابت این تصمیم  خودسرانه شــان اعالم 
نکردند.البته در این مدت اظهارات بســیاری از سوی مسئوالن از محمد اسالمی- وزیر 
ســابق راه و شهرســازی تا روســای قبلی و کنونی و دیگر مدیران سازمان هواپیمایی 
کشــوری درباره غیرقانونی بودن این اقدام ایرالین ها، عواقب این تصمیم و هشدارهای 
متعدد به شــرکت های متخلف برای بازگرداندن قیمت به نرخ مصوب آبان ماه ســال 
گذشته مطرح شــد اما هیچ تغییری در آشــفته بازار پروازهای داخلی رخ نداد.حتی 
شــورای عالی هواپیمایی کشوری چندین جلسه با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی، 
سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان ایرالین ها برگزار کرد  که همه آن ها بی نتیجه 
ماند و تعیین تکلیف نهایی در این نشســت ها به آینده ای موکول شد که گویا تا کنون 
زمانش فرا نرســیده است.حاال و با روی کار آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی هم خبر 
حدیدی در این باره نشده اما روز گذشته اظهاراتی مطرح شد که ابهاماتی درباره قیمت 
بلیت هواپیما به وجود آورد.رستم قاسمی –وزیر راه و شهرسازی- روز گذشته در حاشیه 
مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به 
سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص 
نشــده اســت و ایرالین ها بدون داشــتن مصوبه و اختیار قانونی اقدام به افزایش نرخ 
پروازهــای داخلی کرده اند؟ اظهار کــرد: قیمت بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکل 
های بهداشــتی به ویژه محدودیت پذیرش 6۰ درصدی مســافر در پروازهای داخلی 
افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود شــرایط کشــور از نظر شیوع ویروس کرونا و 
برداشته شــدن این محدودیت بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.وی افزود: 
محدودیت 6۰ درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده است که هم اکنون در جلسات ستاد ملی مقابله 
با کرونا در حال بحث و بررســی برای اعمال تغییرات در این پروتکل ها هســتیم.اما 
ساعتی بعد اطالعیه ای از سوی سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد. این سازمان در 
اطالعیه خود اینگونه به مســاله قیمت بلیت هواپیما اشاره کرد که »هرگونه تخطی از 
اجرای مصوبات، ابالغیه ها و دستورالعمل ها و سهل انگاری در این رابطه تخلف محسوب 
شده و شــرکت هایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند، این سازمان نسبت به 
مجوزهای پروازی آن شرکت ها اقدام خواهدکرد.همچنین سازمان هواپیمایی کشوری 
هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستور کار خود ندارد و شرکت های 
هواپیمایی موظفند در خصوص نرخ بلیت هواپیما، براســاس تصمیمات اتخاذ شده در 
آخرین جلســه شورای عالی هواپیمایی عمل کنند و فروش باالتر از سقف نرخ تعیین 
شده در جلسه مذکور، تخلف محسوب می شود.«در حالی به این نکته دراطالعیه تاکید 
شــده بود که »هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم« که رســتم 
قاسمی ساعتی قبل از آن گفته بود که اگر محدودیت هایی مانند پذیرش 6۰ درصدی 
مسافر در پروازهای داخلی برداشته شود، قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا خواهد کرد.

البته سازمان هواپیمایی در این اطالعیه به این مساله هم اشاره کرده بود که باید نرخ ها 
باالتر از ســقف تعیین شده نباشد اما طی ماه های گذشته هیچ کدام از ایرالین ها نرخ 
نامه تعیین شده مصوب موجود را که به آبان ماه سال گذشته بر می گردد و امسال تنها 
کف قیمتی از دامنه مصوب حذف شــد، رعایت نمی کنند و بر همین اساس مشخص 
نیست قرار اســت دقیقا با کدام شرکت هواپیمایی برخورد شود؟در روزها و هفته های 
آتی و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای حذف تدریجی و هوشمند محدودیت های 
کرونایی، باید دید تکلیف رییس جدید ســازمان هواپیمایی کی مشخص خواهد شد و 
گزینه اصلی احتمالی کی بر میز ریاست تکیه خواهد زد و از سوی دیگر باید منتظر ماند 

دید مسئول جدید باالخره چگونه و کی تکلیف قیمت بلیت هواپیما را روشن می کند.
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بحران انرژی؛ جهان در برزخ میان سوخت های فسیلی و انرژی های پاکگزیده خبر
کاهش سرمایه گذاری در حوزه سوخت های فسیلی از یک سو و 
مهیا نبودن زمینه های حرکت کامل به سمت انرژی های تجدید 
شدنی و پاک، همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی، باعث 
شــده تا جهان با خطر بحران کمبود سوخت و انرژی به ویژه در 
آســتانه فصل سرما مواجه شــود.به گزارش ایرنا، شوک ناشی از 
افزایش بهای انرژی یادآور ادامه وابســتگی غیرقابل انکار جهان 
به سوخت های فســیلی حتی همزمان با تالش ها برای حرکت 
جهانی به ســمت انرژی های پاک و تجدیدپذیر اســت.تقاضای 
نفت، زغال سنگ و ســوخت خالص در هفته های اخیر افزایش 
قابل توجهی در جهان داشته است که این افزایش تقاضا به دلیل 
وضعیت غیرعــادی آب و هوایی و بیرون آمدن اقتصاد  جهان از 
دوران همه گیری برای ایجاد کمبودهای انرژی از چین به برزیل 
و انگلیس است.این اوضاع، حکایت از شکنندگی  جهان در برابر 
نیاز روز افزون آن به انرژی دارد و آن هم در شرایطی که کشورها 
تالش می کنند اســتفاده از ســوخت های فســیلی را به منابع 
تجدیدشــدنی انرژی پاک تبدیل کنند؛ تغییری که تجار و دولت 
هــا تالش می کنند در بحبوحه تغییــرات آب و هوایی و بحران 
های اقلیمی گســترده ناشی از این تغییرات، آن را تسریع کنند.

روزنامه وال استریت ژورنال در این زمینه می نویسد: تحلیلگران و 
کارشناسان بر این اعتقادند که تغییر مسیر از انرژی های فسیلی 
به ســمت انرژی های پاک سالها طول می کشد. به گفته آنها در 
حالی که ســرمایه گذاری در سوخت های فسیلی کاهش یافته 
اســت، آنچه که در بخش انرژی ســبز هزینه می شود برای پر 
کردن خال موجود کافی نیست.اتحادیه اروپا تولید تولید خودروها 
با سوخت های فسیلی را از سال 2030 به بعد ممنوع اعالم کرده 
و اروپایی های در تکاپو برای حرکت ســریع به سمت تولید انبوه 

خودورهای برقی و جایگزین ساختن خودروهای آالینده هستند 
اما درباره این که این هدف اتحادیه اروپا تا حد محقق خواهد شد، 
ســوال های زیادی وجود دارد.تقاضا بــرای انرژی ، روندی رو به 
رشد در جهان دارد. در مواردی، منابع تجدیدشدنی دارای قابلیت 
برابــری با باد و انرژی هیدروالکتریک )برق آبی( کاهش یافته که 
باعث افزایش بیشتر تقاضا برای سوخت های فسیلی شده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی که به کشــورها درباره سیاستهای 
انرژی توصیه می کند، در ماه جاری پیش بینی کرد که تقاضای 
جهانی نفت به حدود ۹۹.۶ میلیون بشکه در روز برای دومین سال 
متوالی خواهد رسید که به دوران قبل از همه گیری کرونا نزدیک 

است. این سازمان پیش بینی کرده که امسال تقاضای زغال سنگ 
از میزان تقاضا در سال 20۱۹ فراتر خواهد رفت و تا سال 202۵ 

افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

بحران انرژی؛ جهان در برزخ میان سوخت های فسیلی و 
انرژی های پاک

مدیر اجرایی شرکت اکسون موبیل به تازگی در کنفرانس بازارهای 
دیجیتال در روسیه با اشاره به افزایش سرعت رشد اقتصادی گفت 
اگر ما در معادله تقاضا توازن ایجاد نکنیم و فقط به مساله عرضه 
بچردازیم این امر نوسانات بیشتری را ایجاد خواهد کرد.تولید نفت 

جهان همچنان در حال افزایش است اما با افزایش مصرف کشورها 
که از دوران همه گیری خارج شده اند قادر به تامین نیازها نیست.

کاهش سرمایه گذاری های نفتی
سرمایه گذاری در استخراج نفت و سوخت به غیر از نفت شل، به 
طور میانگین بین ســالهای 20۱0 تا 20۱۵ میالدی حدود ۱00 
میلیارد دالر بوده است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، سرمایه گذاری کلی در زمینه نفت در سال جاری احتماال 
حدود 2۶ درصد در مقایسه باسال قبل از همه گیری کمتر خواهد 
بود و به 3۵۶ میلیارد دالر خواهد رسید.ســرمایه گذاری در این 
زمینه احتمــاال در یک دهه آینده به منظور تحقق اهداف توافق 
پاریس و در راستای پیش بینی سازمان بین المللی انرژی قبل از 
هر گونه کاهش بیشتر در همین رده باقی خواهد ماند. در توافق 
پاریس محدود کردن دمای زمین به کمتر از دو درجه سانتی گراد 
و در شرایط مطلوب جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از یک 
و نیم درجه سانتیگراد لحاظ شده است.  به منظور جبران تقاضای 
انرژی ســرمایه گذاری ها باید از حدود ۱.۱ تریلیون دالر در سال 

جاری به 3.۴ تریلیون دالر تا سال 2030 افزایش یابد.
در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده اســت: جهان به 
انــدازه کافی برای تامین نیازهای انرژی خود در اینده ســرمایه 
گذاری نمی کند و تردیدها درباره سیاســت ها و پیش بینی ها 
تقاضا خطر جدی برای بازارهای انرژی در آینده ایجاد کرده است.

این گزارش می افزاید: تقویت انرژی های تجدیدشدنی به افزایش 
ســرمایه گذاری در بخش های مختلــف دارای قابلیت برابری با 
معدن جهت تامین نیازهــای الزم برای تولید ژنراتورهای بادی، 

آرایه های فتوولتائیک و ذخیره های باتری است.

نخستین نشست مدیرعامل و شورای معاونین 
آبفای استان اصفهان با استاندار اصفهان

مدیرعامــل و اعضای شــورای معاونین آبفای اســتان 
اصفهان با اســتاندار جدید دیــدار و گفتگو کردند.در 
جریان این دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، گزارشــی از عملکرد این شرکت در خصوص 
تأمین آب شــرب و جمع آوری، تصفیه و دفع فاضالب 
جمعیت تحت پوشش در یک دهه گذشته ارائه کرد.هاشم امینی با اشاره به این 
که هم اکنون ۹8 شــهر و ۹۴۹ روستا از خدمات آبفای استان اصفهان استفاده 
می کنند گفت: بعد از یکپارچه ســازی شــرکت های آب و فاضالب شــهری و 
روســتایی، خدمت رســانی به مردم محروم روستاها سرعت بیشتری گرفت و با 
اجرای طرح ۱00-300 بیش از 300 کیلومتر لوله گذاری در مدت ۱00 روز انجام 
گرفت تا آب شــرب پایدار برای روستاییان عزیز فراهم شود.سید رضا مرتضوی 
استاندار اصفهان نیز در سخنان کوتاهی ابراز امیدواری کرد با همکاری استانداری 
و ســایر نهادهای خدمات رسان بتوان موضوعاتی همچون کاهش سرانه مصرف، 
بازچرخانی آب و تأمین آب شرب پایدار مردم را با توجه به خشکسالی های اخیر 

و مشکالت موجود، سرعت بیشتری بخشید.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی قزوین:
متعهد هستیم آماده سازی نیروگاه ها را به 
صورت جهادی و با کیفیت به انجام برسانیم

قزوین - مدیرعامل نیروگاه شــهیدرجایی با اشاره به تعهد صنعت تولید برق در 
آماده سازی و تعمیرات نیروگاه ها گفت: متعهد هستیم تا تعمیرات و آماده سازی 
نیروگاه ها را به صورت کامال جهادی و با کیفیت به انجام برســانیم که پیمودن 
این مســیر با همراهی همه بخش های صنعت برق ممکن خواهد شد.به گزارش 
خبرنگار ما، علی فرهور مدیر عامل این شــرکت در نشست وزیر نیرو با مدیران 
آب و برق سراسر کشور، به نمایندگی از صنعت تولید برق کشور، با اشاره به این 
که اســتراتژی تامین برق پایدار از ابتدای انقالب اســالمی پایه ریزی شده است، 
افزود: هم اکنون تامین هوشمندانه برق پایدار می تواند تنها استراتژی صنعت برق 
کشور باشد. مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی بیان داشت: فعال سازی صنایع برای 
ساخت قطعات یدکی و تجهیزات نیروگاهی، نوسازی نیروگاه ها و حتی صادرات 
برق، هم چون تاکتیک هایی برای تحقق استراتژی تأمین هوشمندانه برق پایدار 
محســوب می گردد.فرهور ادامه داد: اما تعیین قیمت برق به صورت تکلیفی در 
ادوار گذشــته به ویژه در ایامی که رشد تورم شدید بود، موجب شد تا استراتژی 
تأمین برق پایدار در کشور در سایه قیمت تکلیفی برق قرار گیرد که مشخصه بارز 
آن، ایجاد ما به التفاوت هزینه تمام شــده و قیمت تکلیفی برق است که به رقم 
۵8 هزار میلیارد تومان رسیده است. فرهور با اشاره به تالش حداکثری کارکنان و 
مدیران این صنعت در بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه ها اظهار داشت: 
اکثریت کارکنان و مدیران صنعت تولید برق که از دانش فنی و تجربه بسیار باالیی 
برخوردار هستند، با وجود همه موانع از جمله تأثیر منفی تحریم ها، خشکسالی ها، 
اجرای غیراصولی واگذاری نیروگاه ها، افزایش سن و فرسودگی برخی نیروگاه های 
قدیمی، توانســته اند پاسخگوی رشــد مصرف برق تا قبل از سال ۹۹ باشند اما 
پاسخگویی به رشد مصرف بیشــتر، نیازمند حمایت های بسیار جدی وزیر نیرو 
و ریاســت جمهوری خواهد بود. گفتنی اســت؛ در این جلسه که با حضور وزیر 
نیرو و مدیران صنعت آب و برق کشــور برگزار شد، نکات مهم و کلیدی مدیران 

و متخصصان این صنعت از سوی نمایندگان حوزه های آب و برق ارائه گردید.

اهدای لوح تقدیر به مسئول فرهنگی و دینی 
نیروگاه شهید رجایی

مدیر عامل شــرکت مادر تخصصی تولیــد برق حرارتی و 
مسئول امور فرهنگی این شــرکت با اهدای لوح سپاس، 
از مســئول فرهنگی و دینی نیروگاه به دلیل کسب رتبه 
شایسته تقدیر ویژه در برنامه های فرهنگی و دینی تقدیر 
کردند.به گزارش خبرنگار اخبار ما در قزوین، در لوح اهدایی 
محسن طرز طلب مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی و قدرت اله قنبری رییس شورای فرهنگی و مشاور مدیرعامل 
و مســئول فرهنگی این شرکت، خطاب به موسی اصلی بیگی مسئول فرهنگی و 
دینی نیروگاه آمده است: پاسداری از فرهنگ نورانی قرآن کریم و تالش جهت اقامه 
فریضه بزرگ الهی نماز و ترویج سیره نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم 
السالم( افتخار بسیار بزرگی است که خداوند متعال نصیب بعضی از بندگان خود می 
فرماید و یقینا فیوضات معنوی و آثار و ثمرات فراوانی به همراه دارد. حال که خداوند 
این توفیق ارزشمند را نصیب حضرتعالی نموده است تا با تالش و کوشش خالصانه 
در زمینه انجام فعالیت های فرهنگی و دینی رتبه شایسته تقدیر ویژه را در میان 
شرکت های مدیریت تولید برق سراسر کشور در سال ۱3۹۹ کسب نمایید، فرصت 
را مغتنم شمرده، زیبنده ترین مراتب تقدیر و تشکر را محضر آن بزرگوار، ابراز می 
نماییم. امیدواریم که درظل عنایات حق تعالی و توجهات حضرت صاحب االمر)عج( 

و رهنمود های مقام معظم رهبری همواره موفق و موید باشید.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان : 
حجم گاز دریافتی استان در 6 ماهه سال 

افزون بریک میلیارد و 616 میلیون متر مكعب
 علی طالبی با بیان خبرفوق از دریافت نزدیک به یک میلیارد ۶۱۶ میلیون و 800 
هزار مترمکعب گازدر سال ۱۴00  دراستان گلستان در طول مدت  ۶ ماهه ابتدای 
سال خبرداد.وی افزود:این میزان مربوط به بخشهای مختلف گازرسانی اعم ازبخش 
خانگی،تجاری، صنعتی،نیروگاه ،کارخانه سیمان و جایگاههای CNG می باشد که 
از ابتدای فروردین لغایت  پایان شهریور ماه دریافت و به مصرف رسیده است.طالبی 
ادامــه داد:از این میزان مصرف  حدود ۹0۹ میلیــون مترمکعب که ۵۶ درصد را 
شامل می شود مربوط به نیروگاهها،حدود ۵0 میلیون مترمکعب مربوط به کارخانه 
سیمان ، ۱2۱ میلیون متر مکعب برای جایگاههای  CNG و ۵3۶ میلون متر مکعب 
نیزاختصاص به بخشــهای خانگی و تجاری دارد.  وی  تصریح کرد:درهمین راستا 
درمدت زمان مشــابه سال گذشته حجم گازدریافتی استان در بخشهای مختلف 
مصرف،نزدیک به یک میلیارد و ۴38  میلیون متر مکعب بوده اســت .   این مقام 
مسئول با بیان اینکه اولویت مصرف گاز بویژه در ایام سرد سال بخش خانگی می 
باشد .ازداشت:برابربخشنامه دولت و همچنین اطالع رسانی های انجام شده،کلیه 
واحدهای صنعتی،تجاری و اداری استان باید مجهز به سوخت دوم باشند تادر صورت 
لزوم از سوخت جایگزین استفاده نمایند.مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با اشاره 
به شروع فصل سرد سال از همه مشترکین گاز درخواست کرد تا با صرفه جویی و 
مدیریت مصرف گاز، ضمن کاهش هزینه های خانوار، شرایط را برای توزیع پایدار و 

مطمئن گاز در فصل زمستان برای تمام نقاط استان فراهم کنند.

روند صعودی نفت ازسرگرفته شد
قیمت نفت روز سه شنبه در واکنش به نگرانیها نسبت به توانایی چین برای تامین تقاضای گرمایشی در بحبوجه کمبود 
زغال ســنگ و برق، افزایش یافت و افتی که اوایل معامالت داشــت را جبران کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت 
برنت با 2۴ سنت معادل 0.3 درصد افزایش، به 8۴ دالر و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه 0.۶ درصد 
کاهش پیدا کرده بود. شــاخص بازار جهانی در ماه میالدی جاری حدود هفت درصد رشــد داشته است.بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با 3۵ سنت معادل 0.۴ درصد افزایش، به 82 دالر و ۷۹ سنت در هر بشکه رسید. این 
شــاخص که روز گذشــته 0.2 درصد رشد کرده بود، از ابتدای اکتبر تاکنون حدود ۱0 درصد افزایش داشته است.قیمت 
نفت برنت روز دوشــنبه پس از انتشــار آمار رشد اقتصادی چین که بازار را مایوس کرد، کاهش یافت اما تحلیلگران می گویند با کاهش دما و نزدیک شدن زمستان 
نیمکره شــمالی و افزایش تقاضا برای گرمایش، قیمتهای نفت، زغال ســنگ و گاز طبیعی احتماال باال می مانند.اطالعات هواشناسی نشان می دهد هوای سرد چین 
را فرا می گیرد و پیش بینی می شود دما در مناطق شمالی این کشور به نزدیک انجماد می رسد.یک معامله گر مشتقات انرژی در سنگاپور گفت: محدودیت عرضه 
در بازارهای انرژی به معنای آن اســت که مســائل عرضه به قوت خود باقی می مانند و قیمتهای باال پشتیبانی خواهند شد.بهای معامالت زغال سنگ در چین روز 
ســه شــنبه حداکثر ۷.8 درصد افزایش یافت در حالی که داراییهای پرریسک مانند سهام هم صعودی بودند. انتظار می رود افزایش قیمت زغال سنگ و گاز طبیعی 
در آســیا باعث شــود بعضی از کاربران صنعتی به استفاده از نفت به عنوان یک گزینه کم هزینه تر روی بیاورند.اما کمبود نیرو که باعث باالتر رفتن قیمتها شده، به 
رشد اقتصادی چین ضربه زده است. طبق آمار رسمی، نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم به پایین ترین حد در یک سال اخیر رسید. نرخ پاالیش روزانه 
نفت چین در ســپتامبر کاهش یافت و به پایین ترین میزان از ماه مه ســال 2020 رسید.اما عاملی که مانع رشــد بیشتر قیمتها شده، رشد تولید نفت آمریکاست. 
انتظار می رود تولید بزرگترین منطقه نفت شــیل این کشــور ماه آینده افزایش بیشتری پیدا کند.بر اســاس گزارش رویترز، توفیق هاکار، مدیرعامل شرکت انرژی 
دولتی ســوناطراک الجزایر در مصاحبه با تلویزیون دولتی گفت: الجزایر ۷0 تا 80 دالر را قیمت مناســبی برای نفت می داند. وی گفت: تصور می کنم اوپک سهمیه 
تولید فعلی را حفظ کند تا قیمتها را در محدوده ۷0 تا 80 دالر متوازن نگه دارد و شــاید اگر تقاضا افزایش پیدا کند و قیمتها از این حد باالتر رود، در آن صورت 

اوپک سقف تولیدش را بازبینی کند.

مصرف بهینه گاز در روزهای سرد سال 
الزم و ضروری است

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: مصرف 
درست و بهینه گاز در تمامی بخش ها در روزهای 
سرد سال قطعا در کنار برنامه ریزی های صورت 
گرفته توسط شــرکت گاز استان کرمان ضروری 
است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 

کرمان، منوچهر فالح بیان کرد: این شــرکت تمام تالش خود را جهت 
جلوگیری از قطعی گاز در فصول سرد سال انجام داده و امیدواریم سایر 
بخش ها نیز با مصرف بهینه گاز در کنار ما باشند.مدیرعامل شرک گاز 
اســتان کرمان گفت: اولویت ما تأمین انرژی بخش خانگی است و یقیناً 
با همراهی مردم عزیز اســتان، گاز صنایع و نیروگاه ها نیز تامین خواهد 
شــد.وی افزود: استفاده از تجهیزات مناسب در همه ی بخش ها اعم از 
صنعتی، نیروگاهی و خانگــی قطعا کمک بزرگی به مصرف بهینه و در 
نتیجه تامین گاز استان می کند بنابراین از همشهریان عزیز خواستاریم 
در ایــن خصوص اقدامات الزم را انجام دهند تا  به لطف خدا در فصول 
سرد، محدودیت مصرف برای صنایع و نیروگاه ها اعمال نشود.فالح بیان 
کرد: تعمیرات اساسی ایســتگاه ها و تأسیسات، رسیدگی به درخواست 
مشــترکین ثبت نام شده در طرح بهینه ســازی موتورخانه ها از جمله 
اقدامات با ارزشــی است که توسط شــرکت گاز استان کرمان در حال 
اجراست تا دغدغه ای در خصوص  فصل سرد سال وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه شروع فصل سرما با لزوم بکارگیری وسایل گاز سوز 
و استفاده از وسایل گرمایشی همراه است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد؛
افزایش 15 درصدی مصرف بنزین در 

شش ماهه نخست سال
مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : استفاده بیشــتر مردم از 
خودروهای شخصی با توجه به شیوع کرونا دلیل 
افزایش مصرف بنزین در شــش ماهه اول ســال 
۱۴00 بود.ســبحان رجب پور مدیر شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری بیان کرد: با توجه به افزایش 
ترددها با خودرو های شخصی در شش ماهه نخست سال ۱۴00 مصرف 
بنزین در ســطح استان مازندران نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ 
درصد افزایش داشــته اســت.وی افزود: دلیل افزایش مصرف بنزین در 
این مدت کم اســتفاده کردن مردم از وســایل نقلیه عمومی وافزایش 
تردد مسافران در ایام تعطیل بوده و به دلیل رعایت بیشتر پروتکل های 
بهداشتی به منظورقطع زنجیره شیوع کرونا بیشتر مردم از خودروهای 
شخصی استفاده نموده اند.رجب پور تاکید کرد: در صورت اقبال مردم به 
جایگزینی سوخت سی ان جی به جای بنزین در خودروهای شخصی ، 
در آینده نزدیک شاهد کاهش آلودگی و افزایش هوای پاک و همچنین 
کاهش چشــمگیر مصرف بنزین خواهیم بود .رجب پور اظهار کرد: در 
شــش ماهه نخست سال ۱۴00 شــاهد 30 درصد کاهش مصرف نفت 
ســفید ، ۷ درصد افزایش در مصرف نفتــگاز و ۶ درصد افزایش مصرف 
نفتکوره نسبت به مدت مشابه ســال قبل بوده ایم .وی افزود: در شش 
ماهه اول سال ۱۴00 نسبت به مدت مشابه سال ۹۹  در مصرف گاز مایع  

۴ درصد کاهش مصرف مشاهده می شود .

وزیر نیرو گفت: هشــت شهر بزرگ کشور در تنش آبی شدید 
قرار دارند و در حال حاضر فقط ۱8 میلیارد متر مکعب آب، در 
سدهای کشور ذخیره شده است.علی اکبر محرابیان سه شنبه 
2۷ مهرماه در شــورای هماهنگی مدیــران صنعت آب و برق 
استان همدان، اظهار کرد: سال گذشته آبی که 2۷ روز است از 

آن عبور کرده ایم، خشک ترین سال در ۵2 سال گذشته بوده و 
شرایط سختی را تجربه کردیم.محرابیان تصریح کرد: نسبت به 
۵0 سال گذشته 3۷ درصد کاهش بارش داشتیم و در حالیکه 
امکان ذخیره سازی ۵0 میلیارد متر مکعب آب را در سدهای 
کشــور داریم در حال حاضر فقط ۱8 میلیارد متر مکعب آب، 
در سدهای کشــور ذخیره شده است.وی با بیان اینکه در این 
شــرایط باید آب در بخش های مختلف به نحو مطلوب تامین 
شــود، ادامه داد: ۹0 درصد آب در مصارف کشــاورزی است 
که اگر با رعایت الگوی کشــت و الگوی فصل، اقدام به کشت 
محصوالتی با مصرف کم آب داشته باشیم، می توانیم مشکالت 
را حل کنیم.وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: در 20 سال گذشته 
مصرف آب ســاالنه از ۷8 میلیارد متر مکعب به ۱00 میلیارد 
متر مکعب رسیده و در حال حاضر، هشت شهر بزرگ، دارای 

تنش شــدید آبی هستند که  همدان نیز جزو این هشت شهر 
اســت.محرابیان ادامه داد: برای حل مشکل آب در همدان با 
همکاری قرارگاه خاتم، در دو فاز آب ســد تالوار را به همدان، 
منتقل خواهیم همچنین اســتفاده از منابعــی که به صورت 
اضطراری در همدان، آغاز شده باید تا قبل از فصل گرما، قطع 
شــود.وی خاطرنشان کذد: شاخص برخورداری استان همدان 
از آب شرب و فاضالب، بیش  تر از میانگین کشوری است و در 
موضوع فاضالب، همدان باید الگویی برای سایر شهرها شود و 
حتی می توان از گاز متان خروجی تصفیه خانه با اســتفاده از 
توربین، برق تولید کرد.وزیر نیرو با بیان اینکه تولید و مصرف 
برق در اســتان همدان، تراز اســت، گفت: ظرفیت خوبی در 
همدان وجود دارد و پیشنهاد من این است که همدان در حوزه 

انرژی تجدیدپذیر پیشرو شود.

وزیر نیرو:

۸ شهر بزرگ کشور 
تنش آبی شدید دارند

مدیر امور آبفا ساری:
آغاز عملیات اجرایی مقاوم سازی مخزن ۲5 

هزار متر مكعبی لسانی ساری
مدیر امور آبفا ســاری گفت: عملیات مقاوم سازی 
و انشــعاب گیری از کف )بخش دوم( مخزن 2۵ 
هزار متر مکعبی لسانی با هدف جلوگیری از هدر 
رفت و نشت آب از دیواره ها و استفاده از حداکثر 
ظرفیت این مخزن در دســت اجراست.احمد زارع  

با اشاره به ضرورت مقاوم سازی و جلوگیری از نشت آب مخزن 2۵ هزار 
متر مکعبی لســانی گفت: این مخزن به دو بخش تقسیم که بخش اول 
آن در ســال ۹8 مقاوم سازی شد ، در حال حاضر عملیات مقاوم سازی 
بخــش دوم این مخزن با اعتباری بالغ بر ۶/۵ میلیارد تومان در دســت 
اجراست که تا پایان امسال به اتمام می رسد و پس از بهره برداری حدود 
۴0درصد جمعیت شهرستان ساری را تحت پوشش قرار خواهد داد.مدیر 
امور آب و فاضالب شهرســتان ســاری، عملیات اجرایی مقاوم سازی را 
شــامل لجن برداری از کف مخزن، کاشت میلگرد و آرماتورگذاری کف 
مخــزن ، اجرای بتن کف بخش دوم مخــزن ، اجرای دیوار میانی تا زیر 
سقف مخزن ،اجرای پایپ جکینگ، لوله گذاری و انشعاب از کف مخزن، 
احداث ســازه خروجی داخل مخزن همچنیــن احداث حوضچه دریچه 
،ترمیم زیر سقف بخش دوم، آب بندی کامل دیوارهای پیرامونی مخزن 
از ســمت داخل و اجرای عایق کاری بر شمرد.وی، اجرای لوله گذاری با 
لوله فوالدی به قطر ۱200  و به طول 8 متر ، نصب اتصاالت، شیرفلکه و 
سه راهی،اجرای لوله فوالدی به قطر ۱۴00  و به طول ۶0 متر و اتصال 
به ســه راهی موجود، اجرای خط بای پس به قطر ۶00 میلیمتر به طول 
20 متر و اتصال به ســه راهی جدید به همراه تمامی اتصاالت مورد نیاز 
را از دیگر عملیات اجرایی مقاوم ســازی بخش دوم مخزن 2۵ هزار متر 

مکعبی لسانی عنوان کرد.

کسب نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی 
توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس به پاس عملکرد 
شایســته در حوزه مسئولیت اجتماعی نشان سفیر و 
مروج مســئولیت اجتماعی را کسب کرد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس، با هدف کمک به اعتالی ایفای مســئولیت ها 
اجتماعی در سازمان ها و بهینه سازی آن ها با اجرای ممیزی، ارزیابی و تقدیر 
از ســازمان های فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی، نخستین دوره جشنواره 
روابط عمومی و مســئولیت اجتماعی برگزار شد.این جشنواره با هدف بهبود 
و ارتقای فعالیت های مســئولیت اجتماعی در سازمان ها و شرکت ها، تقویت 
مؤلفه هایی همچون پاســخگویی اجتماعی، بهبود تعامل با ذینفعان داخلی و 
خارجی، پایداری فعالیت های مســئولیت اجتماعی و نگاه فراتر از کمک های 
خیریه ای، توســط مؤسســه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شد.در این 
جشنواره، به ارتباط بین روابط عمومی و حوزه مسئولیت اجتماعی توجه شده 
بود و در ارزیابیها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روشمند با ذینفعان مختلف 
سازمان و پیاده سازی الگوهای بین المللی در فضای کسب و کار ایرانی، مدنظر 
قرار داشت.شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ایفای مسئولیت های اجتماعی 
همواره پیشرو بوده است و عالوه بر وظیفهی ذاتی خود مبنی بر تأمین امنیت 
سبد سوخت ایران اسالمی و تولید نیمی از فرآورده های استراتژیک صادراتی 
و موردنیاز کشور، عمل به مسئولیت های اجتماعی را مدنظر قرار داده و سعی 
داشته است تا به عنوان صنعتی نمونه با نگاه به جوامع محلی نقش آفرینی کند.

ادامه ی ساخت بیمارســتان 2۶۴ تختخوابی نفت ستاره خلیج فارس، اهدای 
بیش از 2۴0 تخت بیمارســتانی، ۱0 تخت ICU، ۱0 دستگاه مانیتور عالئم 
حیاتی بیمار، ۱۶ دســتگاه ساکشن جراحی و دو دستگاه بالدگاز به شبکهی 
درمان هرمزگان، مشــارکت ...و  در جنوب کشور و نگاه ویژه به جوامع محلی 

است.
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گزیده خبر در نیمه نخست امسال رقم خورد؛

افزایش ۸۰ درصدی صادرات به کشورهای عضو اکو
 ســخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست سال جاری، تجارت 
ایران با اعضای سازمان همکاری های اقتصادی اکو، ۱۵ میلیون 
و ۳۰۷ هزار تن کاال به ارزش هفت میلیارد و ۲۵۵ میلیون دالر 
بود که رشد ۶۷ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش کاالی 
تبادل شده را نسبت به مدت مشابه نشان می دهد.به گزارش ایرنا 
از گمرک، »ســید روح اله لطیفی« اظهار داشت: از مجموع ۱۵ 
میلیون و ۳۰۶ هزار و ۹۱۶ تن کاالی تبادل شده، ۱۲ میلیون و 
۸۷۸ هزار و ۸۳۹ تن کاال به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۵ میلیون 
و ۱۲۳ هزار و ۴۷۲ دالر، سهم صادرات و ۲ میلیون و ۴۲۸ هزار 
و ۷۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۲۹ 
دالر نیز سهم واردات از ۹ کشور عضو سازمان همکاری های اکو 
بــود.وی افزود: صادرات ایران به  کشــورهای عضو اکو در نیمه 
نخست امسال بیش از پنج برابر واردات از نظر وزنی و نزدیک به 
۱.۷ برابر از نظر ارزش بود و تراز تجاری نیز مثبت یک میلیارد 
و ۸۵۵ میلیون دالر برای ایران بوده اســت.لطیفی با بیان اینکه 
صادرات به اکو در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۹۸ درصد وزنی و ۸۱ درصد ارزشــی رشد داشته است، تصریح 
کرد: ترکیه با هفت میلیون و ۲۱۴ هزار تن خرید  کاال از ایران 
به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دالر با رشــد ۳۹۶ درصدی 
در وزن و ۲۴۷ درصدی در ارزش در رتبه نخست، افغانستان با 
خریــد ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تن به ارزش ۹۹۹ میلیون دالر با 
کاهش ۲۵ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش در جایگاه 
دوم، پاکستان با خرید یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن کاال به ارزش 
۵۴۴ میلیون دالر با رشد ۴۱ درصدی در وزن و ۳۹ درصدی در 
ارزش در جایگاه ســوم، ازبکستان با خرید ۴۱۱ هزار تن کاال به 
ارزش ۲۱۷ میلیون دالر با رشــد ۴۳۸ درصدی در وزن و ۳۲۸ 
درصدی در ارزش در جایگاه چهــارم و جمهوری آذربایجان با 

خرید ۳۸۹ هزار تن کاال به ارزش ۲۱۲ میلیون دالر با رشد ۲۲ 
درصــدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش در جایگاه پنجم قرار 
دارند.وی افزود: ترکمنستان با خرید ۷۰۷ هزار تن کاال به ارزش 
۱۴۵ میلیون دالر با رشد ۲۱۷ درصدی در وزن و ۱۹۳ درصدی 
در ارزش، قزاقستان با ۲۳۷ هزار تن به ارزش ۸۰ میلیون دالر با 
رشد ۱۰۲ درصدی در وزن و ۳۰ درصدی در ارزش، قرقیزستان 

با خرید ۲۰ هزارتن کاال به ارزش ۳۳ میلیون دالر با رشد ۳۴۹ 
درصدی در وزن و ۲۶۱ درصدی در ارزش و تاجیکستان با خرید 
۲۲ هزار تن کاال به ارزش ۱۷ میلیون دالر با رشد ۱۵۷ درصدی 
در وزن و ۱۴۳ درصدی در ارزش نســبت به مدت مشابه سال 
قبــل در رتبه های بعدی مقاصد خرید کاالی ایرانی در اعضای 
کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو قرار دارند.دبیر شورای 

اطالع رسانی گمرک در خصوص میزان واردات از اکو گفت : ۲ 
میلیون و ۴۲۸ هزار تن کاال به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر در نیمه نخســت امسال از اعضای ســازمان اکو خریداری 
شد که از نظر وزنی با کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل همراه بوده ولی از نظر ارزش رشــد ۳۴ درصدی در 
معامالت داشته است.وی افزود: ترکیه با ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار 
تن کاال به ارزش ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دالر ۸۷ درصد وزن 
و ۹۰ درصد ارزش واردات ایران از ۹ کشــور عضو اکو را به خود 
اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه کاهش ۱۳ درصدی در 
وزن کاالهای معامله شده با ایران و رشد ۳۳ درصدی در ارزش 
داشــته است.سخنگوی گمرک گفت: بعد از ترکیه، پاکستان با 
۱۱۰ میلیون دالر و رشد ۱۳ درصدی، ازبکستان با ۶۶.۵ میلیون 
دالر و رشــد ۵۴ درصدی، قزاقستان با ۳۲ میلیون دالر و رشد 
۴۹ درصدی، جمهوری آذربایجان با ۲۲.۷ میلیون دالر و رشــد 
۱۰۱ درصدی، ترکمنســتان با ۲۱.۵ میلیون دالر و رشد ۲۸۹ 
درصدی، افغانســتان با ۶.۴ میلیون دالر و رشد ۴۱۶ درصدی، 
تاجیکستان با ۴.۷ میلیون دالر و رشد ۱۶ درصدی و قرقیزستان 
بــا ۱.۴میلیون دالر و کاهش ۵۱ درصدی در معامله با ایران در 
رتبه هــای بعدی قرار دارند.به گزارش ایرنا، ۱۰ کشــور ایران، 
پاکستان، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، 
قزاقستان، قرقیزســتان و جمهوری آذربایجان کشورهای عضو 
ســازمان همکاری اقتصادی اکو هستند.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 رسید که 
ســهم صادرات ۶۰ میلیون 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.

معاون وزیر صمت:
به دنبال اصالح قیمت گذاری در زنجیره 

خودرو هستیم
معاون وزیر صمت با بیان اینکه اقتصاد صنعت خودرو باید اصالح شــود، گفت: 
وزارت صمــت به دنبال اصالح قیمت  گذاری در زنجیره صنعت خودروســازی 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی نیارکــی دیروز در پنجمین میز 
تخصصی تعمیق ســاخت داخل در صنعت خودرو، اظهار کرد: در سال ۹۹، ۸.۱ 
درصد رشــد صنعتی در کشور داشتیم. بر اســاس آمار مرکز آمار ایران در سه 
ماه ابتدایی امسال رشــد صنعتی ۵.۵ درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی ۶.۱ 
درصد بوده است.معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: صدور پروانه بهره برداری 
در شــش ماه ابتدایی امسال رشــد ۲ درصدی و اشتغال ناشی از آن ها رشد ۲۰ 
درصدی داشته است. حدود ۷۷ هزار نفر در بخش صنعت شاغل شدند.وی ادامه 
داد: در بخش صادرات و واردات نیز رشد قابل توجهی داشتیم. همچنین واردات 
در کاالهای اساســی و مواد اولیه افزایش یافت.صادقی نیارکی گفت: طی ۶ ماه 
نخست امسال تولید خودرو ۳ ۴. درصد، تولید اتوبوس ۱۰ درصد و تولید کامیون 
کشنده و کامیونت ۶۶ درصد رشد داشت اما تولید وانت ۱۳ درصد کاهش یافت.

وی افزود: در پروژه نهضت ســاخت داخل در ســال ۹۹ سهم هر استان از ۲۱۱ 
اقالم گلوگاهی مشخص شد و برنامه نیز ۳.۵ میلیارد دالر بود که ۲ میلیارد دالر 
آن تأیید شد؛ یعنی در این بخش حدود ۷۰ درصد عملکرد داشتیم.معاون وزیر 
صمت گفت: برنامه نهضت ساخت داخل برای امسال ۳.۴ میلیارد دالر است که 
برنامه شــش ماه نخســت ۲.۲ میلیارد دالر بود.وی اظهار کرد: برنامه وزارتخانه 
و سازمان گســترش برای افق ۱۴۰۴ تولید سه میلیون دستگاه خودرو بود که 
از این میزان ۳۰ درصد ســهم صادرات می شد. با این حال مشکالت ساختاری 
صنعت خودرو و مشکالت پیرامونی این صنعت آیا اجازه دستیابی به این هدف را 
می دهد؟صادقی نیارکی با بیان اینکه در صنعت قطعه سازی باید سرمایه گذاری 
صورت گیرد، گفت: از بنگاهی که زیان دیده چطور توقع اصالح ساختار، توسعه 
صادرات رقابت و سرمایه گذاری داریم؟ اقتصاد صنعت خودرو باید اصالح شود که 
مهم ترین بخِش پروژه های مربوط به خودرو است.معاون وزیر صمت افزود: پروژه 
اول وزیر صمت اصالح قیمت گذاری در زنجیره خودروســازی است؛ همچنین 
مکانیزم زنجیره ارزش در صنعت خودروســازی اصالح خواهد شد.وی ادامه داد: 
اصالح ساختار مدیریتی، نوسازی ناوگان تجاری، بهبود وضعیت صادرات و … هم 
جزو پروژه های وزیر صمت اســت.صادقی نیارکی گفت: در بخش ناوگان تجاری 
نیاز زیادی به اصالح و بهبود فرایندها داریم چراکه ناوگان فرســوده هم شده اند.

وی افزود: در مورد مشوق ها مثل مالیات و تسهیالت ارزان قیمت نیز نیاز به قانون 
داریم.صادقی نیارکی گفت: تســهیالت با سود ۱۸ درصد در تورم کنونی خیلی 
غیرطبیعی نیســت ولی برای همکاری در ارائه تسهیالت با سود کمتر آمادگی 
داریم.وی تاکید کرد: باید خودرویی داشته باشیم که در خارج بتوانیم بفروشیم؛ 
بنابراین تکلیف گیربکس اتوماتیک و مصرف سوخت و غیره باید مشخص شود.

ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه در مسیر 
افزایش همکاری و تعامل

مدیرعامل و معاونین شــرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهان همزمان با هفتــه وحدت ضمن حضور در 
محل معراج شهدای شــرکت فوالد مبارکه و ادای 
احترام به مقام شامخ شهیدان، در جلسه مشترکی 
با مدیرعامــل و معاونین این شــرکت به گفتگو و 

تبادل نظــر در خصوص همکاری های دوجانبــه در مباحث حوزه صنعت 
فوالد پرداختند.در این نشســت صمیمانه ، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
فوالدمبارکه با اشــاره به نقش هم افزایی این دو فوالدساز بزرگ و قدیمی 
کشــور گفت: تولد و شــکل گیری مجموعه های بزرگی مانند ذوب آهن 
اصفهان، فوالدمبارکه و شــرکت های زیرمجموعه آن ها حاصل تفکر بلند 
مدت و اســتراتژیک مدیرانی است که طی سال های گذشته با وجود منابع 
محدود، با در نظر گرفتن نیاز نسل های آینده اقدام به راه اندازی این مراکز 
مهم صنعتی نمودند. به حق، نجات صنعت کشــور و پیشرفت و توسعه آن  
نیازمند یک نگاه ملی است و اگر ما اکنون در جایگاه مدیران این دو صنعت 
مادر کشــور همان نگاه فرامنطقه ای و ملی را دنبال نکنیم در آینده دچار 
تعارضات ســازمانی و ناکارآمدی در ایفای نقش و رســالت خطیر خود در 
پیشــبرد اهداف کشور در حوزه صنعت فوالد خواهیم شد. .وی ذوب آهن و 
فوالدمبارکه را دو فوالدساز بزرگ در یک منطقه جغرافیایی مشترک خواند 
و گفت: جدای مشــکالت  موجود با همفکــری و همراهی مدیران این دو 
فوالدساز بزرگ میتوان پروژه ها ی مشترک تعریف نمود و منافع روزافزونی 
را برای هردو مجموعه به ارمغــان آورد. اگرچه تاکنون تعامل برای فعالیت 
های روزمره با هماهنگی های الزم وجود داشــته اما با همراهی و همکاری 
بیشتر میتوان هم افزایی قابل توجهی در منافع مشترک  بدست آورد. یزدی 
زاده با اشاره به منافع مشترک این دو صنعت مهم کشور ، گفت : آنها مرجع 
صنایع فوالدی کشور هستند و می توانند در حوزه های مختلف از یکدیگر 
پشتیبانی کنند که حفظ منافع کل صنعت فوالد کشور را در پی دارد .  وی 
خاطرنشــان کرد: حمل محصوالت و مقاصد مشــترک، تامین مواد اولیه و 
مبادی مشــترک ، نکات و تجربه های فنی، کارکنان و سرمایه های انسانی 
همه و همه از جمله مواردی هســتند که دو قطب فوالدی استان اصفهان 
با همکاری همدیگر می توانند با کمک آنها به ارزش افزوده جمعی دســت 

پیداکنند و هردو مجموعه از مواهب سازمانی به وجود آمده منتفع گردند.
مدیرعامل فوالد مبارکه نیز ، ضمن اشاره به دوره فعالیت خود در ذوب آهن 
اصفهان ، گفت : این مجتمع عظیم صنعتی، مادر صنعت فوالد کشور است 
و در شکل گیری صنایع مختلف فوالدی ایران از جمله فوالد مبارکه ، نقش 

مهمی ایفا نموده است .. 

 چادرملو نشان عالی مسئولیت اجتماعی 
را کسب کرد

لوح و نشان سفیر و مروج مسئولیت 
اجتماعی، به پاس خدمات موثر در 
منطقه حــوزه فعالیت به مهندس 
ناصر تقی زاده مدیر عامل شــرکت 
معدنــی و صنعتــی چادرملو اهدا 
گردید. در نخستین جشنواره روابط 

عمومی و مسئولیت اجتماعی که در محل سالن همایش های صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد، لوح و نشان سفیر و مروج مسئولیت 
اجتماعی، بــه پاس خدمات موثر در منطقه حوزه فعالیت به مهندس ناصر 
تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا گردید. همچنین 
از روابط عمومی شــرکت چادرملو با اهدای نشان عالی مسئولیت اجتماعی 

تجلیل شد.

بعد از سیمان
 عرضه کل فوالد کشور هم 

به بورس آمد
هنوز دو ماه از عرضه همه ســیمان تولیدی کشــور در بورس 
کاال نگذشــته است که واحدهای فوالدی نیز ملزم به عرضه کل 
تولید خود در بورس کاال شدند.به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر 
صنایع معدنی با ارسال نامه ای به رؤسای سازمان صنعت، معدن 
و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان، خواستار عرضه کل 
تولید واحدهای فوالدی مشتمل بر شمش فوالدی شامل بیلت، 
بلوم، اســلب، انواع ورق، میلگرد شاخه و کالف تیرآهن، ناوادانی 
لوله، پروفیل و... در بورس کاال شد.در این نامه تاکید شده است 
که »در صورت اجرا نشــدن این موضوع، واحدهای تولیدکننده 
محصول فوالدی مجاز به خرید شــمش فــوالدی از بورس کاال 
نخواهند بود«.بر این اساس، نهم شهریور ماه بود که وزرات صمت 
در ابالغیه ای به رؤســای ســازمان صمت ۳۱ استان اعالم کرد 
که خرید و فروش ســیمان خارج از بورس کاال ممنوع اســت و 
دو هفته پس از آن همه ســیمان تولیدی کشور در بورس کاال 

معامله شد.

 رئیس ایدرو:
فعال شرایط واردات خودرو فراهم نیست

رئیس ایدرو گفت: وزیر صمت مخالفتی با واردات خودرو ندارد ولی در حال حاضر شــرایط فراهم نیست.به 
گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا دیروز در حاشیه برگزاری پنجمین میز داخلی سازی صنعت خودرو 
در جمع خبرنگاران در مورد مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو، اظهار کرد: وزیر صمت مخالفتی با موضوع 
واردات خودرو ندارد و معتقد اســت باید شــرایط واردات فراهم شود که در حال حاضر فراهم نیست.رئیس 
هیأت عامل ایدرو افزود: اکنون شورای نگهبان ایراداتی به ویژه در موضوع منشأ ارز برای واردات خودرو اعالم 
کرده که باید برطرف شــود. در هر حال وزارت صمت تابع تصمیمات جامع و نهایی خواهد بود که پس از 
جمع بندی به عنوان دستورالعمل و قانون به ما اعالم خواهد شد.صالحی نیا در خصوص برنامه صادراتی یک 
میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ بیان کرد: برنامه ای در این زمینه با همراهی خودروسازان، قطعه سازان 
و مجموعه سازان و وزارت صمت در حال تدوین است که پس از تدوین نهایی جزئیات آن به استحضار عموم 
خواهد رسید.وی در مورد خودروهای ناقص هم گفت: در موضوع خودروهای ناقص نیز مقرر شده تا آخر آبان 
ماه بخش عمده ای از این خودروها از کف پارکینگ خودروسازان خارج شود. مطابق استراتژی طراحی شده 
در آینده نزدیک خودروها حداکثر ۱۰ تا ۱۵ روز در کف پارکینگ خودروسازان باقی خواهند ماند.صالحی نیا 
در خصوص طرح عرضه خودرو در بورس نیز گفت: این طرح در صحن علنی مجلس رأی آورده و در شورای 
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در این زمینه نیز تابع تصمیمات هستیم.رئیس هیأت عامل 
ایدرو خاطر نشان کرد: تولید یک مسئله اساسی در موضوع قیمت خودرو است و امیدواریم با افزایش تیراژ، 

روش هایی که برای کاهش هزینه ها در زنجیره تأمین به کار گرفته می شود.

آینده برای کدام مشاغل است؟
تهــران- ایرنا- مدیرکل دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درســی 
ســازمان فنی و حرفه ای کشــور گفت: با بهره منــدی از مطالعات 
آینده پژوهی مشاغلی که در سطح بین المللی انجام شده، ۵۰ شغل 
درحال ظهور و شایســتگی های مورد نیاز برای آنها مورد شناسایی 
قرارگرفته اســت که به زودی استانداردهای شایستگی آنها تدوین 
می شــود.»اصغر فیضی« روز سه شــنبه در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا اظهار داشــت: ایــن مطالعه ها در حوزه های مختلف 
از جمله انقالب صنعتی، اینترنت اشیا، دیجیتال، فناوری اطالعات 
و... اســت.وی افزود: این مشاغل نیز شامل امنیت اطالعات، هوش 
مصنوعی، مدل ســازی اطالعات و اینترنت اشــیا است. همچنین 
مهندسی معکوس مکانیک از دیگر مشاغل جدید است.مدیرکل دفتر 
پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی سازمان فنی و حرفه ای کشور با 
اشاره به ایجاد مشاغل جدید، گفت: مهارت آموزی باید متناسب با 
نیاز بازار کار و اقتصاد جهانی و پاسخگوی تحوالت پیرامونی به ویژه 
فناوری باشــد. تا با داشــتن مهارت های به روز، آینده شغلی افراد 
تضمین شود. عالوه بر مزایای اقتصادی و اجتماعی، مهارت آموزی 
منجر به نوآوری و ایجاد انواع جدید مشــاغل در بازار کار می شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی و تدوین استانداردهای شایستگی در قالب 
اسناد حرفه یکی از ابزارهای بسیار مهم و تاثیرگذار در یکپارچگی، 
هماهنگی و ســاماندهی فعالیت ها و برنامه های توســعه مهارت و 
استقرار صالحیت حرفه ای در کشور است.این مقام مسوول با بیان 
اینکه امروزه پیش بینی آینده کار یکی از مهیج ترین و دشــوارترین 
زمینه های تحقیق در زمینه مهارت آموزی اســت، گفت: پیامدهای 
تغییر تقاضا برای مهارت های خاص در سیستم های آموزشی بسیار 
زیاد است. پیش بینی برای تعیین تقاضای متغیر مهارت های آینده 
یکی از عناصر کلیدی در آماده ســازی نیروی انسانی توانمند برای 
توســعه است.وی ابراز داشت: با توجه به سرعت روز افزون تحوالت 
بویژه پیشــرفت های فناوری در حوزه های انقــالب صنعتی ۴.۰ و 
دیجیتال و ... و اثرات آن بر زندگی، بازار کار و اقتصاد کشورها، نیاز 
اســت این تحوالت و اثرات آن به دقت رصد و پاسخ مناسبی به آن 
داده شود.فیضی با اشــاره به توسعه استفاده از فناوری ها گفت: در 
اواخر ســال ۱۳۹۹ با ظهور همه گیری بیماری کرونا باعث شد که 
روش های انجام کار و مهارت هــای مورد نیاز آن و البته روش های 
مهارت آموزی تغییر کند و سرعت به کارگیری فناوری هایی نوظهور 
بیشــتر شود.وی تاکید کرد: با توجه به سرعت روز افزون تغییرات، 
نهادهای آموزشی وظیفه دارند عالوه بر مهارت های مورد نیاز امروز 
بــازار کار مهارت های مورد نیاز آینده را پیش بینی و نیروی کار را 
برای ایفای نقش موثرتر در آینده آماده کنند. در واقع مهارت آموزی 
بایــد یک قدم جلوتــر از تحوالت قدم بــردارد و حتی می تواند با 
نوآوری، آینده و فناوری های آینده را بسازد.مدیرکل دفتر پژوهش، 
طرح و برنامه ریزی درسی سازمان فنی و حرفه ای کشور خاطر نشان 
کرد: در این راســتا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رویکرد 
شناســایی مشــاغل نوین و اعمال تغییرات در فرایندها، روش ها، 
محتواها و ... را در جهت سازگاری با تحوالت فناوری در دستور کار 
خود دارد.بر اســاس آخرین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
از ۸۵ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۱۰ نفر جمعیت کشــور، ۲۳ میلیون 
و ۷۵۴ هــزار و ۲۱۴ نفر نیروی فعــال و ۲۱ میلیون و ۷۶۱ هزار و 

۵۸۸ نفر شاغل هستند.

تایر گران شد 
انواع تایرهای رادیال و ون جمعاً ۳۰ درصد افزایش که در مرحله اول 
۲۰ درصد از تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ و در مرحله دوم ۱۰درصد از تاریخ 
۰۱/۱۰/۱۴۰۰ اعمال خواهــد گردید.به گزارش خبرنگار ایلنا،  در 
اطالعیه انجمن صنفی صنعت تایر آماده است: انواع تایرهای رادیال 
و ون جمعــاً ۳۰درصد افزایش که در مرحله اول ۲۰درصد از تاریخ 
۲۶/۰۷/۱۴۰۰ و در مرحلــه دوم ۱۰درصد از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ 
اعمال خواهد گردید.همچنین انواع تایرهای بایاس جمعاً ۴۰درصد 
افزایش که در مرحله اول ۳۰درصد افزایش از تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ 
و در مرحله دوم ۱۰درصد افزایــش از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ اعمال 

خواهد گردید.

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد 
که همه صنوف و همه شاغلین صنوف باید 
تــا پایان مهرماه حداقل یک دوز واکســن 
خود را دریافت کرده باشند.به گزارش، اتاق 
اصناف ایران پیرو مصوبات بیست و سومین 
جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت 
اطالعیه ای  کرونا مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۰، طی 
اعالم کرد: کلیه صنوف و تمامی افراد شاغل 
در اصناف موظف هســتند تا پایان مهرماه 
حداقل یک دوز از واکسن کرونا و در زمان 

مقرر نیز دوز دوم را دریافت کنند.بر اساس 
این اطالعیه، صدور و تمدید پروانه کسب، 
کارت مباشــر و همچنین کارت بهداشت 
برای تمامی شاغالن در واحدهای صنفی، 
منوط به انجام واکسیناســیون اســت، لذا 
ضروری اســت کلیه صنوف در انجام این 
امر مهم تــا پایان مهرمــاه تعجیل کنند.

شــایان ذکر اســت فعالیت کلیه مشاغل 
و به ویژه مشــاغلی که مشــمول گروه های 
فعالیــت مــاده )۱۳( قانون آشــامیدنی و 
خوراکی می گردند، از ابتدای آبان ماه سال 
جاری، مشروط به دریافت حداقل یک دوز 
واکســن توسط شــاغلین در این صنوف و 
کســب وکارها خواهد بود.همچنین از اول 

آبان ماه سال جاری؛ صدور و تمدید تمامی 
مجوزهای مربوط به فعالیت کسب وکارها، 
اعم از کســب وکارهای خصوصی و عمومی 
انواع  و خدمات دهندگان نظیــر رانندگان 
نــاوگان حمل ونقل، بار و مســافر )اعم از 
درون شــهری و برون شــهری(، منوط به 
واکسیناســیون حداقــل دوز اول و ادامه 
فعالیت ایشان مشــروط به واکسیناسیون 
دوز دوم جامعه هدف مورد نظر، حداکثر تا 

پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ می باشد.

واکسیناسیون اصناف الزامی شد
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در شش ماه ابتدای سال جاری؛گزیده خبر

تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی ۵۸ درصد افزایش یافت
تســهیالت پرداختی بانک ها طی ۶ ماه نخســت ۱۴۰۰ به 
بخش هــای اقتصادی مبلــغ ۱۲۴۱۰.۸ هــزار میلیارد ریال 
اســت که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۵۵۱.۹ 
هزار میلیارد ریال معادل ۵۷.۹ درصد افزایش داشــته است.

به گــزارش ایِبنا به نقــل از روابط عمومــی بانک مرکزی، 
جــدول ۱ بیانگر هــدف از دریافت تســهیالت پرداختی در 
بخش های اقتصادی طی ۶ ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۰ است. 
سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه 
بخش هــای اقتصادی طی ۶ ماهه ابتدای ســال جاری مبلغ 
۸۳۷۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶۷.۵ درصد کل تسهیالت 
پرداختی است. سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه 
در گــردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه ابتدای ســال 
جاری معادل ۲۹۴۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی 
از تخصیص ۳۵.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به ســرمایه 
درگــردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلــغ ۸۳۷۶.۷ هزار 

میلیارد ریال( است.

مالحظه می شــود از ۳۷۲۷.۰ هزارمیلیارد ریال تســهیالت 
پرداختی در بخش صنعــت و معدن معادل ۷۹.۱ درصد آن 
)مبلغ ۲۹۴۷.۲ هــزار میلیارد ریال( در تأمین ســرمایه در 
گردش پرداخت شــده اســت که بیانگر توجه و اولویت دهی 
به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری 
است.شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، 
مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره 
مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای 
کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش 
توان مالی بانک ها از طریق افزایش ســرمایه و بهبود کفایت 
سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها 
به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها 
در تامین ســرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشــارهای 
مضاعف بــر دارایی بانک ها و ترغیــب بنگاه های تولیدی به 
ســمت بازار ســرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی 

طرح های اقتصادی )ایجادی(توجه ویژه ای کرد.

بانک آینده خبرداد:
پرداخت ۸۹۰ میلیارد ریال تسهیالت به 

صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
بانک آینده، تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیالت به صاحبان کسب و کارهای 
آســیب دیده از کرونا را در دستور کار خود قرار داد.بانک آینده بر اساس مصوبات 
ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت به 
صاحبان کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا در حوزه های گردشگری، 
ورزش و جوانــان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی را طبق مصوبات، 
در پرداخت تسهیالت یادشده به متقاضیان مشمول، اقدام کرده است به گزارش 
روابط عمومی بانک آینده، این بانک، از سال ۱۳۹۹ تا ۲۰ مهرماه امسال، بیش 
از ۴۱۰۰ فقره تسهیالت به مبلغ ۸۹۰ میلیارد ریال به کسب وکارهایی که به دلیل 
شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود آسیب دیده اند، 
پرداخــت کرد.این روند در حالی ادامه دارد کــه بانک آینده  با هدف کمک به 
صاحبان کســب وکارهای آسیب دیده ناشی از همه گیری کرونا و به منظور حفظ 
رونق اشــتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای مختلف تولیدی، 
صنعتی، خدماتی و سایر بخش های اقتصادی کشور، در سال جاری، تعداد ۳۶۰ 

فقره تسهیالت به مبلغ ۹۲ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

بازدید مدیران ارشد بانک از مدیریت منطقه 
آذربایجان

در راســتای بررسی عملکرد شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی جلسه 
ای با حضور معاونت اعتبارات و بانکداری شــرکتی، مدیر امور شعب استان ها، 
مدیر امور توسعه سرمایه انسانی، مدیر امور حراست و مدیر امور اعتبارات بانک 
ایران زمین برگزار شد.به گزارش روابط عمومی؛ در این جلسه مسعود مهردادفر 
معاونت اعتبارات و بانکداری شرکتی حمایت از تولیدات داخلی را یکی از اهداف 
مهــم در بانک ایران زمین اعالم کرد و افزود: منطقه آذربایجان شــرقی و غربی 
می تواند یکی از قطب های مهم در زمینه پیشرفت اقتصادی و تولید در کشور 
باشــد. صدور ضمانت نامه های اعتباری واعطای تسهیالت به کسب و کارهای 
نوپا گامی موثر در حمایت از تولید داخلی خواهد بود.در این دیدار علی فتاحی 
مدیر امور توســعه سرمایه انســانی عامل موثر در موفقیت هر سازمان را نیروی 
انسانی آن بیان کرد و گفت: هر چقدر میزان تعامل و همکاری بین پرسنل بیشتر 
باشد، میزان رضایت افراد از فعالیت روزانه بیشتر و در نهایت باعث تعالی سازمان 
خواهد شــد.در این جلسه محمد حســینی کنارویی مدیر امور شعب استان ها 
ارائه خدمات بانکداری دیجیتال را امری مهم جهت تسریع در خدمت رسانی و 
رضایت مشتری اعالم کرد. وی افزود: شعب باید مشتریان را با خدمات دیجیتالی 
بانک ایران زمین آشــنا کنند و آنها را در مسیر استفاده از این خدمات تشویق 
کنند.در ادامه جلسه رسول اسدی مدیر امور شعب استان های آذربایجان شرقی 
و غربی و اردبیل به بررسی عملکرد شعب در بخش های منابع، مصارف، مطالبات 
و بانکداری مدرن پرداخت و بر تالش همکاران در جهت رسیدن به اهداف بانک 
تاکید کرد.در این ســفر معاونت اعتبارات و بانکداری شرکتی با هیئت همراه از 
شرکت های مارال صنعت جاوید، محورسازان چی چست، اسپوتا و چند شرکت 
دیگر بازدید کردند و آمادگی خود را در زمینه همکاری تعامالت مالی و اعتباری 

با شرکت ها اعالم کردند.

بانک توسعه تعاون به نیاز اعتباری واحدهای 
صنعتی و تولیدی استان یزد پاسخ داده است 
معاون امور اســتانها و بازاریابی درسفر به اســتان یزد:بانک توسعه تعاون به 
نیاز اعتباری واحدهای صنعتی و تولیدی اســتان یزد پاسخ داده استمعاون 
مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون در سفر به استان 
یزد ضمن بازدید از طرح های در دســت ســاخت و در حــال بهره برداری 
در اســتان، ظرفیت ها و نقش آفرینی بانک توســعه تعاون در نظام بانکی و 
اقتصادی را یادآور شــد و تصریح کرد: هدف گذاری صحیح این بانک دولتی 
در توســعه اشــتغال و رونق بنگاه های تولیدی، آثار مطلوب و درخشانی را 
به دنبال داشــته است.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه 
تعاون اســتان یزد، »سعید معادی« در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی و 
تولیدی استان یزد، این استان را از استان های مطرح در حوزه صنعت، معدن 
و گردشگری دانست و افزود: استان یزد با ویژگی های فراوان وظرفیت های 
باال در حوزه صنعت، معدن، گردشــگری و درمانی، الگویی موفق در کشــور 
می باشــد که نام و آوازه و شهرت جهانی این استان متاثر از سخت کوشی و 
اراده پوالدین مردمان این دیار می باشــد.معاون مدیرعامل در امور استان ها 
و بازاریابی بانک توسعه تعاون، در بازدید از کارخانجات و بنگاه های تولیدی 
استان یزد که از تسهیالت حمایتی و بسته های اعتباری بانک توسعه تعاون 
بهره مند شــده اند، ارتباط چهره به چهره با جامعه تولیدکنندگان، شنیدن 
مشــکالت و گفتگو برای رفع موانع و چالش های مالی واحدهای تولیدی و 
صنعتی اســتان را هدف اصلی این بازدیدها دانســت و افزود: همه تالش ما 
کمک به حفظ و توســعه اشتغال واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال جدید از 
طریق کمک به کارآفرینان می باشد که بحمدا... میزان توفیقات این بانک در 
رونق تولید اســتان صنعتی یزد، مطلوب بوده است.معادی با اشاره به حجم 
عمده پرداخت تســهیالت در قالب بســته های اعتباری به مشتریان استان 
یزد، خاطرنشان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی نشان می دهد بانک چه 
ســهمی از منابع را به وظایف اقتصادی اختصاص داده است و راهبر اعتباری 
بانک توسعه تعاون در استان یزد به خوبی پاسخگوی نیاز اعتباری واحدهای 

صنعتی و تولیدی استان بوده است.

تسهیالت قرض الحسنه بانک مهر ایران برای 
شرکت های دانش بنیان

بانک مهر ایران تا کنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به 
شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک مهر 
ایران، این بانک در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان، پرداخت تسهیالت 
به این شــرکت ها را در دســتور کار خود قرار داده است.حمایت از شرکت های 
دانش بنیان از این رو اهمیت دارد که این شرکت ها با تولید محصوالتی که متکی 
به فناوری های نوین است، هم در استفاده از منابع طبیعی صرفه جویی کرده و هم 
بازدهی بیشتری را برای بخش های مختلف اقتصادی به ارمغان می آورند.بر همین 
اســاس بانک قرض الحسنه مهر ایران در چارچوب تفاهم نامه با صندوق نوآوری 
و شکوفایی، از این شــرکت ها حمایت کرده و به آن ها تسهیالت قرض الحسنه 
پرداخــت می کند.بانک مهر ایران تا کنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال در قالب 
حدود ۲۹۰۰ فقره تسهیالت به این شرکت ها پرداخت کرده است. گفتنی است 
همه تسهیالت پرداخت شــده قرض الحسنه بوده و نرخ کارمزد آن ها بین دو تا 

چهار درصد است.

قدردانی مسووالن ارشد نیروی انتظامی 
استان ایالم از مدیرعامل بانک ملت

مسووالن ارشــد نیروی انتظامی استان ایالم با ارسال لوح سپاسی، از 
مدیرعامل بانک ملت سپاسگزاری کردند.ه گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، سرتیپ دوم دالور القاصی مهر فرمانده انتظامی و محمد حسن 
شعبانعلی رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان ایالم در 
این لوح  با اشــاره به حمایت دکتر بیگدلــی مدیرعامل بانک ملت از 
کارکنان این فرماندهی، از ُحســن تدبیر و تالش موفق وی و مدیران 
این بانک در ارائه خدمات ارزشمند و صادقانه قدردانی کردند و از درگاه 

خداوند منان برای وی سالمتی و توفیق روزافزون را خواستار شدند.

تقدیرفرماندار و مجری طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت گچساران 
از بانک پارسیان؛

31۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی 
بنیاد برکت پرداخت شد

فرمانــدار و مجری طرح های اشــتغالزایی بنیاد برکت شهرســتان 
گچساران از عملکرد بانک پارسیان در پرداخت تسهیالت اشتغالزایی 
تقدیر کردند.علیرضا اتابک، فرماندار و سید علی سجادی، مجری طرح 
های اشتغالزایی بنیاد برکت شهرستان گچساران با اهدای لوح تقدیربه 
سیاوش شیخ ممو ، رییس شعبه گچساران، مراتب قدرشناسی و سپاس 
خود را از تالش های جهادگرانه و ارزشــمند کارکنان این شــعبه در 
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی روســتایی و کمک به ایجاد اشتغال و 
پیشــرفت و آبادانی مناطق محروم کشــور اعالم کردند.گفتنی است؛ 
شعبه گچساران بانک پارســیان از ابتدای طرح تاکنون ۳۱۱ میلیارد 
ریال تســهیالت اشتغالزایی بنیاد برکت به تعداد ۹۰۰پرونده پرداخت 

کرده است.

قطار فعالیت های مدرسه سازی از 
 مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد 

به نهبندان رسید
آیین افتتاح مدرســه در شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان 
جنوبی؛ قطار فعالیت های مدرسه سازی از مسئولیت های اجتماعی 
بانک پاســارگاد به نهبندان رسید.بانک پاسارگاد در ادامه مجموعه 
فعالیت های خود در حوزه مدرسه سازی از مسئولیت اجتماعی، این بار 
مدرســه ای را در روستای گلگزی از توابع شهرستان نهبندان استان 
خراسان جنوبی افتتاح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
در روز شــنبه مورخ ۲۴مهر۱۴۰۰ با حضور مدیران بانک پاسارگاد، 
رســول خادم قهرمان کشتی کشــورمان، پرویز پرستویی هنرمند 
گرامی و جمعی از مســئوالن محلی، مدرسه ای در روستای گلگزی 
افتتاح شــد. با ساخت این مدرسه شــرایط تحصیل برای فرزندان 
عزیزمان در این روســتای کمتربرخوردار و روستاهای اطراف مهیا 
گشــت و باتوجه به صعب العبور بودن راه های دست رســی به این 
منطقه شرایط ادامه تحصیل برای دانش آموزان این منطقه تسهیل 
شد.گفتنی است این مدرسه با حمایت مالی بانک پاسارگاد وهمراهی 
موسسه فرهنگی هنری خادمین علی ابن ابیطالب )ع( تقدیم فرزندان 

ایران عزیزمان شده  است.

 رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
گفت: در صورت حذف »ســود مرکب« 
بانک هــا و اجرای آن کــه بانک مرکزی 
هم پیگیر آن است، هم منابع مورد نیاز 
بانک ها در قالب مطالبات تبدیل به وجه 
نقد شده و هم طرح های جدید، سودآور 
خواهند شــد.به گزارش ایرنا از سازمان 
بورس و اوراق بهــادار، »محمدرضا پور 
ابراهیمــی« با بیان اینکــه ربح مرکب 
بانک ها و حذف آن در اقتصاد کشــور از 
ســوی مجلس مطرح شده است، افزود: 
موضوع ممنوع شدن سود مرکب بانک ها 
دو پیامد به دنبــال دارد، در ابتدا اگر ما 
سود مرکب را در محاسبات مدنظر قرار 
ندهیم به این معنا است که قانون را اجرا 
کرده ایم چون قانون می گوید سود روی 

سود قابل قبول نیســت و با این اقدام، 
بخش زیادی از مشــکالت مردم در این 
حوزه برطرف می شود.وی با بیان اینکه 
همچنین با حذف ســود مرکب بانک ها، 
بخشــی از مطالبات وصول می شــود، 
عنوان کــرد: با این اقدام، کســانی که 
بدهکار نظام بانکی هســتند و به دلیل 
ربح مرکب امــکان بازپرداخت تعهدات 
را نداشتند، تعیین تکلیف شده و تبدیل 
به وجوه دریافتی توسط بانک ها می شود.

پورابراهیمــی اضافــه کــرد: اثر مثبت 
حذف ربح مرکب این است که تعهدات 
فعاالن اقتصادی که دچار مشــکل شده 
اند را کاهش می دهد.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در 
ادامــه اظهار کــرد: در حــال حاضر در 

ســرفصل مطالبات بانک ها، اعداد فوق 
در قالب مطالبات معوق نشسته و امکان 
دسترســی بانک ها بر ایــن منابع وجود 
ندارد.وی خاطرنشــان کــرد: در صورت 
حذف ربح مرکــب بانک ها و اجرای آن 
که بانک مرکزی هم پیگیر آن است، هم 
منابع مورد نیاز بانک ها در قالب مطالبات 
تبدیل به وجه نقد شده و هم طرح های 
جدید، سودآور خواهند شد.پور ابراهیمی 
ضمــن ارزیابی مثبــت از موضوع فوق، 
ادامه داد: با حذف ســود مرکب، از یک 
سو مشــکالت بنگاه های اقتصادی حل 
شده و از سوی دیگر بانک ها می توانند به 
جای بلوکه کردن دارایی هایی که دردی 
از آنها دوا نمی کند و تنها در ســر فصل 
جمع دارایی های فریز شده، منابع نقدی 

تغییر هیات  دربــاره  دریافت کنند.وی 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بیان 
کرد: مجلس منتظر ارائه برنامه جامع از 
سوی مجموعه سازمان بورس و شورای 
عالی بورس اســت تا بهارســتانی ها هم 
اظهارنظرهــا و راهکارهای بنیادی خود 
را برای رشــد و توسعه بازار سرمایه ارائه 

کنند.
به گزارش ایرنا، »ربح مرکب« به سودی 
اطالق می شــود که بانک از سود، سود 
بگیرد، پس از تالش های فراوان باالخره 
قانون تسهیل تســویه بدهی بدهکاران 
شــبکه بانکی کشور و حذف ربح مرکب 
در مجلس شورای اسالمی تصویب شد 
و بانک مرکزی هم دستورالعمل آن را به 

شبکه بانکی ابالغ کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد:

سودآوری طرح های جدید در صورت حذف »سود مرکب« نظام بانکی

آمادگی بانک سپه برای سرعت بخشیدن به پیشرفت و آبادانی کشور
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک با نقش آفرینی در پیشرفت بخش های مختلف اقتصادی به ویژه حوزه تولید محصوالت استراتژیک، بزرگ ترین 
بانک توســعه ای کشــور است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی ضمن اشاره به نقش تأثیرگذار بانک سپه در اقتصاد کشور طی چندین دهه گذشته، 
خاطرنشان کرد: با ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه و تبدیل شدن نخستین بانک ایرانی به بزرگ ترین، اکنون این بانک آماده است به عنوان بزرگ ترین بانک 
توسعه ای به پیشرفت و آبادانی در اقصی نقاط کشور با توان بیشتر از قبل کمک کند.چقازردی ضمن اشاره به روند رو به رشد شاخص های عملکردی بانک سپه به ویژه منابع، تصریح 
کرد: منابع این بانک با رعایت دقیق قوانین و مقررات در ۶ سال اخیر افزایش بیش از ۴.۵ برابری را تجربه کرده است و مشتریان وفادار و قدیمی بانک به واسطه اعتماد خود، کار 
کردن با بانک سپه را در هر شرایطی به سایر بانک ها ترجیح می دهند و ما باید برای حفظ این اعتماد تمام تالشمان را بکنیم.وی افزود: با ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک سپه منابع نخستین بانک ایرانی معادل ۱۸ درصد منابع نظام بانکی کشوراست و با برنامه ریزی هایی که انجام شده است این میزان با افزایش تعداد مشتریان علی الخصوص 
در شعب بانک های ادغامی باالتر هم خواهد رفت.مدیرعامل بانک سپه حمایت از تولید و اشتغال را از برنامه های اولویت دار این بانک خواند و تصریح کرد: برای کمک به تحقق اهداف 
شعارهای چند سال اخیر در حوزه تولید، ۸۰ درصد از تسهیالت بانک سپه به منظور تأمین سرمایه در گردش، تهیه مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز واحدهای تولیدی 
پرداخت شده است.مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به توانمندی های کارشناسان و کارکنان حوزه اعتباری بانک سپه، گفت: صندوق توسعه ملی با اعتماد و اعتقاد به تخصص نیروی 
انسانی حوزه اعتباری بانک سپه، این بانک را به عنوان یکی از بانک های اصلی برای تزریق منابع صندوق به بخش های مختلف اقتصادی کشور انتخاب کرده است و طی چند سال 

اخیر بانک سپه همواره جز سه بانک اول کشور در همکاری با صندوق توسعه ملی بوده است.

آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در ششمین ماه امسال نشان می دهد که 
در ایــن ماه معادل ۷۰۹ هزار فقره چک برگشــت خورده کــه از نظر تعداد معادل ۴.۴ 
درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز به میزان ۵ درصد افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، 
تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشــر کرده اســت، نشان 
می دهد که در شــهریور سال جاری حدود ۷.۳ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۴۹ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شــده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۵ و ۲۳.۵ 
درصد افزایش یافته اســت.از سوی دیگر، حدود ۶.۶ میلیون فقره به ارزش ۲۱۸ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شــده است که از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتیب ۶.۷ و ۲۶.۷ درصد افزایش دارد.  در کنار چک های وصولی معادل ۷۰۹ هزار فقره 

چک برگشت خورده که از نظر تعداد، چک های برگشتی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 
۴.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز پنج درصد افزایش داشــته است.همچنین در این 
مدت، در اســتان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک به ارزش بالغ بر ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح 
کشور است.چک های وصول شده در تهران حدود دو میلیون فقره به ارزش حدود ۱۱۲ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک های برگشتی معادل ۱۹۷ هزار فقره به ارزش بیش از 
۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گزارش شــده است. عالوه بر این در شهریور ماه، در کل 
کشور معادل ۶۸۶ هـزار فقـره چـک بـه ارزش حدود ۳۰ هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومان 
به دالیل کسری یـــا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که از نظر تعداد و ارزش 
۹۶.۷ و ۹۶.۱ درصد از کل چک های برگشــتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده 
است.از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۱۸۹ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۴ هزار 
میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران 
از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۵.۵ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل 

کسری یا فقدان موجودی بوده است. 

شاخص کل بورس بیش از 1۲ هزار 
واحد افزایش یافت

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۲۵۵۴ واحدی معادل 
۰.۸۷ درصــد به یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۷۰ واحد رســید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل با رشــد ۷۲ واحدی به ۲۰ 
هزار و ۳۷۸ واحد رســید.به گزارش خبرنــگار ایِبنا، امروز تاالر 
شیشه ای در معامالت چهارمین روز کاری هفته )سه شنبه بیست 
و هفتم مهرماه ۱۴۰۰(، شاهد صعودی شاخص های منتخب بود. 
به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با افزایش ۳۱۲۴ 
واحدی معادل ۰.۸۷ درصد به رقم ۳۶۰ هزار و ۷۳۴ واحد رسید.

شــاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۴۳۸۰ واحدی، عدد ۳۹۸ هزار 
و ۳۴۷ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز 
با افزایش ۲۷۶۲ واحدی به رقم ۲۵۱ هزار و ۲۵۰ واحد رســید.

همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۱۵۴۴۰ واحد افزایش را رقم 
زد و به ســطح یک میلیون و ۸۴۵ هزار واحد رســید. همچنین 
شــاخص بازار اول با ۱۲۶۲۲ واحــد افزایش به رقم یک میلیون 
و ۹۲ هزار واحد رســید و شاخص بازار دوم نیز، با ۱۴۵۷۴ واحد 
افزایــش  همــراه بود و عدد دو میلیون و ۸۲۴ هــزار واحد را به 

نمایش گذاشت.

تعداد چک های برگشتی کم شد، 
مبلغ ها زیاد
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گزیده خبر

زلمای خلیلزاد استعفا کرد
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که زلمای خلیلزاد، فرســتاده ویژه 
ایاالت متحده در امور افغانستان تصمیم گرفته از سمت خود استعفا دهد. بلینکن 
همچنین گفت که »تام وست«، معاون فعلی خلیلزاد وظایفش را بر عهده خواهد 
گرفت.به گزارش ایســنا، به نقل از روســیا الیوم، بلینکن در بیانیه ای که شامگاه 
دوشنبه منتشر شد، گفت که خلیلزاد در حال ترک سمت خود است و از وی بابت 

»دهه ها خدمت به مردم آمریکا« تشکر کرد.
بلینکن تأکید کرد که تام وست، معاون خلیلزاد که پیش از این در دوران فعالیت 
جــو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهــور در دولت باراک اوباما، در تیم امنیت 
ملی فعالیت می کرد، به عنوان نماینده جدید ایاالت متحده در افغانستان خدمت 
می کند.خلیلــزاد قبال در مصاحبه ای با الجزیره اعالم کرده بود که قصد دارد این 
ســمت را ترک کند.ایــن امر حدود دو ماه پس از خــروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان صورت می گیرد که با انتقادات شدید روبرو شد.خلیلزاد از زمان ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ، ریاست هیات ایاالت متحده و پست نمایندگی ویژه را بر 
عهده داشت و مذاکراتی را با طالبان در قطر انجام داد که به توافق صلح بین دو 
طرف منجر شد.در همین حال به گزارش رویترز، یک فرد آشنا با موضوع به شرط 
ناشــناس ماندن، اظهار داشت که خلیلزاد روز جمعه استعفای خود را ارائه کرده 
اســت. خروج وی در پی محرومیت وی از اولین مذاکرات رسمی دولت بایدن با 
طالبان پس از خروج آمریکا از افغانستان، که در اوایل ماه جاری میالدی )اکتبر( 
در دوحه برگزار شــد، صورت گرفت.خلیلزاد، متولد افغانســتان، از سال ۲۰۱۸ 
رهبری مذاکرات با طالبان را بر عهده داشت که منجر به توافق فوریه ۲۰۲۰ برای 
خروج نیروهای آمریکایی در سال جاری شد. وی سپس بر جنبش طالبان و دولت 
اشــرف غنی، رئیس جمهور سابق افغانستان فشار آورد تا بر سر راه حل سیاسی 
برای پایان ســالها درگیری مذاکره کند.پس از سقوط دولت اشرف غنی و قدرت 
گیری طالبان، خلیلزاد به دنبال کمک به تخلیه شهروندان آمریکایی و افغان های 
در معرض خطر که برای دولت ایاالت متحده کار می کردند، بود.مقامات فعلی و 
سابق آمریکا پیشتر به رویترز گفته بودند که در سه سالی که خلیلزاد در این نقش 
حضور داشت، چهره یکی از بزرگترین شکست های دیپلماتیک آمریکا در حافظه 
تاریخ شد. مقامات آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که دیپلمات 
کهنه کار آمریکایی از اهرم قدرت برای گروه طالبان صرف نظر کرد، به طور مداوم 
دولت افغانستان را تضعیف کرد و عالقه چندانی به شنیدن دیدگاه های مختلف 

در داخل دولت آمریکا نداشت.

الوروف:
 مسکو فعال طالبان را به رسمیت نمی شناسد

وزیر خارجه روسیه گفت: مسکو حال حاضر طالبان را به رسمیت نمی شناسد و 
می خواهد این گروه به وعده هایی که هنگام به قدرت رسیدن در افغانستان داده 
بود، عمل کند. وی همچنین ادامه داد: وعده های این گروه به ویژه شامل مسائل 
سیاسی و قومیتی در تشکیل دولت جدید افغانستان باید اجرایی شوند.به گزارش 
ایســنا سرگئی الوروف، وزیر خارجه روســیه هم گفت، مسکو از توماس وست، 
فرســتاده جدید آمریکا در افغانســتان که چند روز پیش به این سمت منصوب 
شد، اســتقبال می کند. وی ادامه داد: توماس وســت قرار است همراه با ضمیر 
کابلوف، فرستاده روسیه در امور افغانستان در نشست روز چهارشنبه روسیه درباره 
افغانســتان که در مسکو برگزار می شود، شرکت داشته باشد.وزیر خارجه روسیه 
همچنین در واکنش به اظهارات اردوغان درباره شورای امنیت سازمان ملل تاکید 
کرد که پنج عضو دائمی این نهاد بین المللی حقی ندارند تا به ســایر کشــورها 
دیکتــه کنند که چه کاری باید انجام بدهند یا ندهنــد. اردوغان بابت فصاحت 
و شــیوایی کالم اش معروف اســت و به صورت آزادانه درباره موضوعات مختلف 
صحبت می کنند. من با او درباره این مســاله موافقم که پنج عضو دائم شــورای 
امنیت سازمان ملل حقی ندارند که سرنوشت دیگر کشورها دخالت کنند.الوروف 
همچنین گفت: روسیه پیشنهاد کرده است که آمریکا به فرمت نرماندی افزوده 
شود اما فرانســه و آلمان با آن مخالفت کرده اند. حتی وقتی که جان کری وزیر 
خارجه وقت آمریکا بود و ســفرهای منظمی به مسکو داشت، ما این مساله را با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مطرح کردیم که آمریکا باید به نشست با 
فرمت نرماندی درباره حل مســاله اوکراین افزوده شود اما آلمان و فرانسه با این 
پیشنهاد مخالفت کردند. جان کری گفته بود که اگر آمریکا برای حضور در این 
نشســت دعوت شود، به این پیشنهاد فکر می کند.وزیر خارجه روسیه همچنین 
ادامه داد: مســکو بر این باور است که ناتو باید نخســت گام هایی را برای بهبود 
روابط با روســیه بردارد. گفتگوهای بین روســیه و آمریکا درباره اوکراین در پی 
سفر ویکتوریا نوالند، معاون وزیر خارجه آمریکا به روسیه از سر گرفته شد. نوالند 
دیداری را با معاون رئیس دفتر کرملین که مســئول امور اوکراین و سایر مسائل 
مربوط به کشــورهای همسایه و کشورهای همسود است، انجام داد و آنها توافق 

کردند تا گفتگوها درباره اوکراین از سر گرفته شود.

 تاریخ تکرار می شود؟

طنین بروز جنگ سرد میان واشنگتن و چین
 روزنامه نیویورک تایمز با اشــاره بــه تنش فزاینده در روابط 
چین و آمریکا و با تشبیه آن به دوران جنگ سرد میان ایاالت 
متحده و شوروی ســابق، به دالیلی پرداخته که امکان تکرار 
آنچه که در دهه ۵۰ میالدی رخ داد را میان چین- واشنگتن 
محتمــل می داند.به گزارش ایرنا به نقــل از تارنمای روزنامه 
نیویورک، تحرکات اخیر از جانب چین احتماال می تواند نشانه 
تکرار تحوالتی شــبیه تحوالت دهه ۵۰ میالدی باشد؛ تکرار 
آنچه که تحت عنوان جنگ کره رخ داد؛ جنگی میان جمهوری 
کره )کره جنوبی( با پشــتیبانی نیروهای سازمان ملل متحد 
به رهبری ایاالت متحده آمریکا و جمهوری دمکراتیک خلق 
کره )کره شــمالی( با پشــتیبانی چین و کمک نظامی اتحاد 
جماهیر شــوروی سابق.نیویورک تایمز در گزارش خود آورده 
است: هنگامی که »کوین راد« نخست وزیر پیشین استرالیا و 
کارشناس خبره مسائل چین، به تازگی به یک روزنامه آلمانی 
گفت که جنگ سرد میان پکن و واشنگتن »محتمل است«، 
اظهارات وی همچون بمب در کاخ ســفید صدا کرد.به عقیده 
مقامات آمریکا، چین در حال تبدیل شــدن به یک دشــمن 
راهبردی بســیار بزرگتر از اتحاد جماهیر شوروی سابق است 
و یــک تهدید تکنولوژیکی، نظامــی و رقیبی اقتصادی برای 
واشنگتن بشمار می رود. هرچند »جو بایدن« رئیس جمهوری 
آمریکا ماه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصرار 
داشــت که »ما به دنبال جنگ ســرد جدید یا ایجاد جهانی 
تقسیم شــده به بلوک های مختلف نیستیم«.با این حال، این 
سوال که آیا ایاالت متحده وارد جنگ سرد جدیدی می شود، 
چیزی فراتر از یافتن واژه ای مناســب برای چرخش عجیب 
در سیاست های این ابرقدرت اســت.به عقیده نویسنده این 
گزارش، دولت هایی که وارد ذهنیت جنگ ســرد می شوند، 
ممکن اســت در مورد هر درگیری اغراق کنند، زیرا متقاعد 
شــده اند که بخشی از یک مبارزه بزرگتر هستند. آنها ممکن 
است فرصت های همکاری را از دست بدهند، درست همانند 
موقعیت کنونی ایاالت متحده و چین در مبارزه با کووید -۱۹  
و حتی موضوع تغییرات اقلیمی.و این مساله که آیا تنش های 
موجود میان پکن و واشنگتن جنگ سرد است یا چیزی کامال 
متفاوت، درست در زیر آتش تنش های فزاینده بر سر راهبرد 
اقتصادی، رقابت در حوزه تکنولوژیکی و مانورهای نظامی زیر 
دریا، فضا و دنیای مجازی کمین کرده اســت.نیویورک تایمز 
نوشت: بدون تردید، هفته های گذشته پژواک رفتارهای دوران 
جنگ ســرد دهه ۵۰ میالدی طنین انداز شده است؛ چین با 
سرعت برنامه فضایی خود را گسترش می دهد، سه فضانورد 
دیگر را به ایستگاه فضایی خود می فرستد و آزمایش موشک 
های مافوق صوت را برای شکست دفاع موشکی آمریکا تسریع 
می کند. و آزادی یکی از مدیران ارشــد هــواوی در برابر دو 
زندانی کانادایی و دو زندانی آمریکایی بیشــتر شــبیه تبادل 
زندانیان میان دشــمنان به نظر می رسد.در همین بحبوحه 
آمریکا با بســتن پیمان »آکوس« با انگلیس و استرالیا، اعالم 
کرد که فناوری زیردریایی هســته ای را در اختیار اســترالیا 
قرار می دهد. با این چشم انداز که زیردریایی های آن امکان 
اکتشاف در سواحل چین را بدون امکان شناسایی شدن داشته 
باشــند. چینی ها هم به خوبی آگاه هستند آخرین باری که 
ایاالت متحده چنین فناوری را با یک کشور دیگر به اشتراک 
گذاشت، سال ۱۹۵۸ در بحبوحه جنگ سرد با شوروی بود و 
کشور مشتری این فناوری انگلیس. اقدام آن زمان واشنگتن به 

عنوان بخشی از تالش آمریکا برای مقابله با گسترش زرادخانه 
های هسته ای شوروی و  راکتورهای دریایی آن تفسیر شد.

از ســوی دیگر، درســت اندکی پیش از اعالم پیمان آکوس، 
عکس های ماهواره ای از میدان های موشکی هسته ای جدید 
چین خبر داد که پکن پیشتر توضیحی در مورد آنها نداده بود.

از طرفــی تحلیلگران آمریکایی دربــاره مقاصد دولت چین 
مطمئن نیســتند، اما برخی ســازمان های اطالعاتی آمریکا 
و پنتاگــون می خواهنــد بدانند واقعا »شــی جی پینگ« 
رئیس جمهوری چین تصمیم گرفته که ۶ دهه اســتراتژی 
»بازدارندگی حداقلی« چین را با وجود خطر آغاز یک مسابقه 
تسلیحاتی کنار بگذارد.در این میان نباید درگیری های مداوم 
سایبری و سرقت فناوری را که منجر به بیانیه اخیر سازمان 
ســیا شد از یاد ببریم. سازمان سیا در ماه جاری از ایجاد یک 
مرکــز ماموریــت جدید در مورد چین خبــر داد تا به گفته 
»ویلیام جی برنز« مدیر این ســازمان، آمریکا برای مهمترین 
تهدید ژئوپلیتیکی که در قرن بیست و یکم با آن روبرو است، 
آماده باشــد.  با تمام این اوصاف، مشــاوران ارشد بایدن می 
گویند که اســتفاده از واژه دوران جنگ ســرد برای تفسیر 
اتفاقاتی که در حال رخ دادن اســت، درست نیست و ممکن 
اســت همین بکار بردن واژه های نادرســت منجر به تبدیل 
ذهنیت برخی به واقعیت شود. آنها استدالل می کنند که دو 
ابرقدرت باید با وجود تمامی اختالف ها در زمینه آب و هوا و 
بسیاری موضوعات دیگر مانند زرادخانه کره شمالی همکاری 
داشته باشند.بی تردید کاخ سفید هم از برچسب گذاشتن بر 
روی روابط بیزار اســت و درواقع شاید به همین دلیل  بایدن 
از ارائه جزئیات الزم در خصوص رویکرد کنونی واشنگتن در 
قبــال چین خودداری می ورزد.   اما اقدامات وی تا کنون به 
طور فزاینده ای شــبیه اقدامات جهان رقابتی است که کمی 
گزنده تر از واژه »همزیســتی مســالمت آمیزی« است که 
»نیکیتا خروشچف« رهبر وقت شوروی برای توصیف دوران 
جنگ سرد با آمریکا اســتفاده می کرد.جالب اینجاست که 
پس از دیدار این ماه دیپلمات ارشد چین با »جیک سالیوان« 
مشــاور امنیت ملی آمریکا در سوئیس، این مقام چینی هم 
هرگونــه توصیف روابط ایاالت متحده و چین را تحت عنوان 
»رقابتی« برنتابید.یکی از مشــاوران ارشــد دولت بایدن که 

نخواست نامش فاش شود در این خصوص گفت: »روابط حال 
حاضر چین و آمریکا چیزی شــبیه به جنگ ســرد نیست و 
تاکید کرد هیچ محک و معیاری برای صحبت دقیق در مورد 
روابط دو طرف وجود ندارد«.»کورت.ام.کمبل« مشاور ارشد 
بایدن در حوزه آسیا در ماه ژوئیه )تیرماه( هم ضمن رد بروز 
جنگ ســرد گفت که این واژه بیش از آنکه وضعیت کنونی 
دو کشور را روشن کند، به ابهام آن می افزاید و به هیچ وجه 
به صورت ریشــه ای چالش های ایجاد شده توسط چین را 
توصیف نمی کند.به عقیده ناظران هم پیوندهای عمیق میان 
دو کشور در حوزه های اقتصاد، فناوری، تجارت و داده ها در 
جنگ ســرد هرگز وجود نداشت. دیوار برلین که نمونه کامل 
بروز جنگ ســرد میان شرق و غرب بود، نه تنها میان حوزه 
های نفوذ و آزادی مرز کشــیده بود، بلکه ارتباطات و تجارت 
را هم متوقف کرد. در ســال ۱۹۸۹ همزمان با ســقوط این 
دیوار، ایاالت متحده وشــوروی در بحبوحه جنگ سرد، ۴.۳ 
میلیارد دالر کاال به اتحاد جماهیر شوروی صادر کرد و ۷۰۹ 
میلیون دالر وارد کرد، که برای هر دو اقتصاد بســیار ناچیز 
بود. )باتوجه به وضعیت کنونــی دالر، این اعداد کمی بیش 
از دو برابر می شــود.(لذا در شرایط کنونی همه خطوطی که 
مبانی جنگ ســرد را ترسیم می کند، مبهم هستند. چراکه 
از یک ســو تجهیــزات »هواوی« و »چینا تلکام« )شــرکت 
مخابرات چینــی( داده ها را از طریق کشــورهای عضو ناتو 
اجرا می کنند و برنامه »تیــک تاک« متعلق به چین در ده 
ها میلیون تلفن آمریکایی فعال است.از طرفی با وجود همه 
فراز و فرودها و در شرایط همه گیری و تهدید به »جدایی«، 
ایاالت متحده ســال گذشته ۱۲۴ میلیارد دالر کاال به چین 
صــادر کرد و ۴۳۴ میلیــارد دالر واردات کرد. این امر چین 
را به بزرگترین تامین کننده کاال برای آمریکا تبدیل کرده و 
چینی ها هم پس از کانادا و مکزیک، سومین مصرف کننده 
بزرگ کاالهای وارداتی آمریکایی هستند.  کمبل در ماه ژوئیه 
به عنوان بخشــی از اســتدالل خود در مورد اینکه چرا این 
برهه از روابط پکن- واشــنگتن با جنگ سرد ۴۰ سال پیش 
تفاوت چشــمگیری دارد، گفت: »انــدازه و پیچیدگی روابط 
تجاری کمتر مــورد توجه قرار می گیرد«.هرچند یکی دیگر 
از مشاوران بایدن اندکی بعد خاطرنشان کرد که روانشناسی 

در سیاســت ابرقدرت به اندازه آمار اهمیــت دارد. این مقام 
دولتی افزود: »رفتار دو کشور به گونه ای است که نشان می 
دهد چه بخواهند و چه نخواهند در یک جنگ ســرد دست 
و پا می زنند«. درواقع این اســتدالل اصلی کسانی است که 
ادعا می کنند یک جنگ ســرد جدید که بســیار متفاوت از 
جنگ گذشــته است به ســرعت بر روابط واشنگتن با رقیب 
اصلی خود چیره می شود.»پل هیر« یکی از مدیران پیشین 
ســیا و از تحلیلگران با سابقه مسائل آسیا در این مورد گفت: 
»بســیاری اینگونه می اندیشند که تنها تعریف جنگ سرد، 
مدل ایاالت متحده و شوروی سابق است«.او ضمن تائید گفته 
های مقامات کاخ سفید که می گویند پویایی جدید در روابط 
پکن- واشنگتن هرگز با یک تقابل اتمی یا مبارزه ایدئولوژیکی 
که تنها یک طرف در آن غالب باشد، تعریف نمی شود، معتقد 
است جهان خود را به اردوگاه های آمریکایی و چینی تقسیم 
نمی کند.اما به گفته هیر عنصر اصلی جنگ ســرد که همانا 
»تخاصم در درگیری مسلحانه« است به وضوح در روابط دو 
کشور که در پی قدرت و نفوذ هستند، پدیدار است.هیر هفته 
گذشته در مصاحبه ای اظهار داشت: »دالیل خوبی وجود دارد 
که هیچ یــک از دو طرف چینی و آمریکایی نمی خواهد آن 
را جنگ سرد بنامد. اما سیاست و رفتار آنها ذهن را به سمت 
بروز جنگ ســرد می کشاند«.در واشــنگتن، یکی از معدود 
موضوعاتی که بر اختالفات حزبی در کنگره غالب است، شبح 
رقابت چین می باشد به ویژه در زمینه های مهمی مانند نیمه 
هادی ها، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی و همین امر 
سبب شد »الیحه چین« در مجلس سنای آمریکا با رای قاطع 
دو حزب به تصویب برسد.در الیحه چین که در مجلس سنا به 
سرعت تصویب شد، ۵۲ میلیارد دالر برای توسعه تولید تراشه 
داخلی اختصاص می یابد که بسیار فراتر از مقداری است که 
ایاالت متحده در مبارزه با ســلطه تکنولوژیکی ژاپن در بیش 
از ۳۰ سال پیش در نظر داشت. هرچند امروز شاهد هستیم 
که ســهم ژاپن از فروش جهانی تراشــه به حدود ۱۰ درصد 
کاهش یافته و دیگــر در صنایع آمریکا اثری از بیم و هراس 
نســبت به چیرگی فناوری ژاپنی نیست.  اما فارغ از تمامی 
کسانی که مخالف نامیدن جنگ سرد بر روابط کنونی پکن- 
واشنگتن هستند، دالیلی نگران کننده وجود دارد که شانس 
درگیری را بیشتر از گذشته نشان می دهد.»جوزف.اس.نای« 
که بیشــتر به خاطر مقاله هایش در مورد استفاده از »قدرت 
نرم« در رقابت های ژئوپلیتیک مشــهور است، قیاس جنگ 
سرد را رد کرده و خاطرنشان می کند در حالیکه بسیاری در 
واشنگتن »درباره« جداسازی کلی »دو اقتصاد بزرگ جهان 
صحبت می کنند، تصــور اینکه ما می توانیم اقتصاد خود را 
کامال از چین بدون هزینه های هنگفت اقتصادی جدا کنیم، 
اشتباه اســت.اما نای که زمانی شورای اطالعات ملی را اداره 
می کرد، گروهی که مسئول ارائه ارزیابی های طوالنی مدت 
تهدیدات علیه ایاالت متحده است، نسبت به خطر آنچه که 
او »ســندرم خوابگردی« چین خواند هشدار داد. وی تشریح 
کرد که همین ســندروم خوابگردی بود که در ســال ۱۹۱۴ 
میالدی دنیا را به سمت جنگ جهانی اول سوق داد.نای ادامه 
داد: »این نظریه که استفاده از واژه جنگ سرد برای وضعیت 
کنونی آمریکا و چین به عنوان یک راهبرد نتیجه معکوس می 
دهد، نمی تواند بروز جنگ سرد جدید را منتفی کند و درواقع 

ممکن است ما ناگهان خود را در میانه آن ببینیم«.

نخســت وزیر لهســتان در نامه ای به دیگر رهبران اروپایی در 
بحبوحه تشــدید اختالفات دو طرف بر سر مساله حاکمیت 
قانون تاکید کرد، کشــورش عضو وفادار اتحادیه اروپاست، اما 
با متمرکزســازی بیش از حد قدرت مخالف است.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بروکسل مدتهاست هشدار 
میدهد که اصالحات اجرا شــده توســط دولت راســتگرای 
لهستان، استقالل قوه قضاییه را تضعیف می کند، اما مناقشه 
بین آنها در ماه جاری میالدی زمانی افزایش یافت که دادگاه 
قانون اساسی لهستان حکم داد بخشهایی از معاهدات اروپا با 
قانون اساسی این کشور سازگار نیست و به این ترتیب یکی از 
اصول اساسی یکپارچگی در اتحادیه اروپا را به چالش کشید.

این مناقشه به صورت بالقوه خروج لهستان از اتحادیه اروپا یا به 
اصطالح »پولیگزیت« را قوت بخشید اما ماتئوش موراویتسکی،  
نخست وزیر لهستان می گوید، دولت وی قصد ندارد از مثال 
انگلیس پیروی کند و لهســتان را از اتحادیه اروپا خارج کند.

وی در نامه ای که دوشنبه در یک وبسایت دولتی منتشر شد، 
نوشت: »می خواهم به شما اطمینان دهم که لهستان همچنان 
عضو وفادار اتحادیه اروپا می ماند.«با این حال، موراویتســکی 
در مورد »پدیده خطرناکی که آینده اتحادیه ما را تهدید می 
کند« هشــدار داده و گفت: »منظور من تغییر شکل تدریجی 
اتحادیه و تبدیل شدن به موجودیتی به دور از ائتالف دولتهای 
آزاد، برابر و مســتقل و تبدیل شدن به یک ارگانیسم متمرکز 
تحت مدیریت مرکزی نهادهایی محروم از کنترل دموکراتیک 

اســت.«زیبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان در اقدامی 
که مطمئناً تنش ها را افزایش می دهد، روز دوشنبه از دولت 
خواســت علیه آلمان به دلیل آنچه که یک سیستم سیاست 
زده انتخاب قضات در بزرگترین کشــور عضو اتحادیه خواند 
اقدام قانونــی کند.زیوبرو که معمار اصالحــات قضایی مورد 
مناقشه لهستان و یک شریک رده پایین محافظه کار در دولت 
موراویتسکی است، اغلب از بابت آنچه که رفتار نابرابر اتحادیه 
اروپا با لهســتان تلقی کرده شکایت کرده است.زیوبرو در یک 
کنفرانــس خبری گفت: »از آنجا کــه اتحادیه اروپا مبتنی بر 
برابری همه کشورها و شهروندان است، الزم است که وضعیت 
در آلمــان، جایی که در آن انتخــاب قضات یک نهاد همتای 
دادگاه عالی کاماًل سیاسی است، مورد بررسی قرار بگیرد.«این 
سیاستمدار لهستانی گفت، در حالی که قضات دادگاه عالی در 
آلمان توسط سیاستمداران انتخاب می شوند، در لهستان این 
خود قضات هستند که بیشتر مسئول فرآیند گزینش هستند. 
با این حال، منتقدان می گویند نهادی که قضات را در لهستان 
منصوب می کند تحت نفوذ سیاسی قرار دارد.دفتر مطبوعاتی 
دولت آلمان و سخنگوی دولت لهستان به درخواست ها برای 
اظهــار نظر درباره این گزارش پاســخ ندادند.به گزارش دیلی 
تلگراف، نخســت وزیر لهســتان گفت اگر اتحادیــه اروپا به 

باجگیری از ورشو بر ســر ترس از »پولیگزیت« ادامه دهد، با 
ریســک فروپاشی یا تبدیل شدن به یک دیکتاتوری روبرو می 
شود.ماتئوش موراویتسکی در نامه خود به سران اتحادیه اروپا، 
این نهاد را متهم کرد که لهستان را در مناقشه بر سر برتر بودن 
قوانیــن اروپا و با تهدید به جلوگیری از دادن ۴۸ میلیارد پوند 
بودجه بازیابی از همه گیری کووید گرفتار »مجازات« کرده و 
»گرسنه نگه داشته است«.دادگاه قانون اساسی لهستان چندی 
پیش در هشتم اکتبر حکم داد که قوانین آن بر قوانین اتحادیه 
اروپا مقدم اســت؛ حکمی که با معاهدات اساسی اتحادیه اروپا 
مغایرت دارد. رهبران اتحادیه اروپا قرار اســت در نشستی طی 
روزهای آینده در بروکســل در مــورد این بحران بحث کنند.

موراویتسکی گفت هر چند لهستان »عضو وفادار« اتحادیه اروپا 
است اما هشــدار داد که این اتحادیه در حال تبدیل شدن به 
یک سوپردولت فدرال ضد دموکراسی است که حاکمیت ملی 
را زیر پا می گذارد.نخســت وزیر لهســتان که از حزب حاکم 
قانون و عدالت اســت، از سیاستمداران اروپایی که از بروکسل 
خواســتند پول نقد بودجه اتحادیه اروپا و اعتبارات مربوط به 
بازیابی از کووید را از کشورش دریغ کنند انتقاد کرد. پارلمان 
هلند با تصویب قطعنامه ای خواستار انسداد این پول شده است 
و کمیسیون اروپا نیز گفته است که »از تمام اختیارات خود« 

برای تضمین احترام به قوانین اتحادیه اروپا اســتفاده خواهد 
کرد.وی گفــت: »زبان باج خواهی مالی، مجازات، گرســنگی 
دادن به دولتهای زیردســت، اعمال فشارهای غیردموکراتیک 
و تمرکزگرا در سیاســت اروپایی جایی ندارد. چنین زبانی نه 
تنها به دولتهای منفرد، بلکــه به کلیت این جامعه ضربه می 
زند.«این مقام افزود که قوانین اتحادیه اروپا در بیشتر موارد بر 
قوانین لهستان برتری دارند، اما در مورد قانون اساسی لهستان 
این طور نیســت. وی گفت این امری معمول بوده که دادگاه 
های قانون اساسی در سراسر اروپا احکام مشابهی را اتخاذ می 
کنند و کمیســیون اروپا را متهم بــه تحمیل حکمش بر این 
دادگاه که به گفته منتقدان از متحدان سیاســی نخست وزیر 
پر شده، کرد.موراویتســکی افزود: متأسفانه امروز ما با پدیده 
ای بسیار خطرناک روبرو هســتیم که به موجب آن نهادهای 
مختلف اتحادیه اروپا بر قدرت هایی که تحت معاهده ها ندارند 
غصب کرده و اراده خود را به کشورهای عضو تحمیل می کنند.

وی افزود: »هیچ کشــور مستقلی« نمی تواند چنین چیزی را 
بپذیرد زیرا »غیرقانونی« و »برای تداوم اتحادیه اروپا خطرناک 
اســت« چرا که دولت های کشــورها را تابــع »قدرت عمال 
نامحدود نهادهای تحــت مدیریت مرکزی و محروم از کنترل 
دموکراتیک« می کند.موراویتسکی همچنین گفت که اتحادیه 
اروپا دارد تبدیل به »ســازمانی مغایر با ارزشهای مشترک ما 
شامل آزاد ، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون، کثرت گرایی، 

عدم تبعیض، مدارا، عدالت و همبستگی میشود«.

هشدار لهستان نسبت به فروپاشی اتحادیه اروپا

امیر عبداللهیان:
ایران مایل نیست تبادل زندانیان به مذاکرات هسته ای گره بخورد

تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: ایران موضوع زندانیان را در قالب انساندوستانه می داند و مایل نیست این موضوع به مذاکرات هسته 
ای گره بخورد.به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به صورت تلفنی به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.وزیر 
امور خارجه کشورمان در این گفت وگو با اشاره به اقدامات تروریستی داعش در افغانستان در روزهای گذشته، نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و بیان داشت، تحرکات تروریستی و هدف 
قرار دادن نماز گزاران در کنار حرکت مجدد آوارگان افغانستانی،  مسئولیت سازمان ملل و دبیرکل آن را در این زمینه بیش از پیش کرده است.امیر عبداللهیان خواستار اقدام جدی دبیرکل سازمان 
ملل در توقف و مقابله با تروریسم در افغانستان شد.گوترش اظهار داشت: سازمان ملل متحد ضمن تداوم ارسال کمک های بشردوستانه خود به افغانستان، بر تشکیل دولتی فراگیر که شامل همه اقوام 
و اقلیت های افغانستانی باشد تاکید دارد.در ادامه این گفت وگو امیر عبداللهیان به برگزاری کنفرانس منطقه  ای افغانستان در تهران اشاره و بیان داشت، قرار است این کنفرانس با حضور وزرای امور 
خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار شود.وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی به مذاکرات هسته ای نیز اشاره کرد و اظهارداشت، مذاکرات اخیر معاون سیاسی وزارت امور خارجه با 
انریکه مورا مثبت بوده است و در هفته آینده در بروکسل به این گفتگو ها ادامه خواهند داد و جمهوری اسالمی ایران از مذاکراتی که نتایج عملی ملموس داشته باشد حمایت می کندو چنانچه اعضای 
برجام به تعهدات کامل خود عمل کنند ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت.امیر عبداللهیان با اشاره به موضوع تبادل زندانیان افزود: ما موضوع زندانیان را در قالب انساندوستانه می دانیم و مایل 
نیستیم این موضوع به مذاکرات هسته ای گره بخورد.وزیر امور خارجه همچنین از گوترش برای سفر به کشورمان دعوت به عمل آورد.گوترش ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت مذاکرات هسته ای 

اظهار داشت، سازمان ملل همواره از برجام حمایت کرده و پس از خروج ترامپ، دنبال راهی برای بازگرداندن وضعیت به زمان قبل از خروج آمریکا از برجام بوده است.
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ورزشی

تخت گاز

آمبوالنس خودران 
فولکس واگن به 
حفظ جان افراد 

کمک خواهد کرد

مجیدی:
 آجورلو چالش ها را 

به حداقل رساند

تغییر مسیر فولکس واگن به سمت الکتریکی ها منجر به معرفی کانسپت های جذابی شده و از آنجایی که جهان آماده پذیرش از خودروهای خودران 
می شــود بنابراین آینده صنعت خودرو فرصت های فراوانی را خواهد داشــت. یکی از خودروهای آتی که افراد زیادی منتظر آن هستند فولکس واگن 
ID. Buzz اســت که به شــرکت یک مینی ون تمام الکتریکی با استایل رترو پدیدار می شــود.ژرمن ها می گویند اتوبوس ها و مینی باس های کوچک 
کاربردهای فراوانی دارند و بســیاری از نمونه های قبلی حتی در آتش نشانی نیز انجام وظیفه کرده اند. این خودروساز مشهور برای نمایش قابلیت های 
چنین محصوالتی اقدام به معرفی چندین کانســپت شکل گرفته بر اساس IC. Buzz کرده است. از جمله این کانسپت ها می توان به ون های تحویل 
محصول و تاکسی خودران اشاره کرد. حاال هم نوبت به معرفی یک آمبوالنس خودران توسط فولکس واگن رسیده است.این کانسپت جدید در کنگره 
جهانی ITS در هامبورگ به نمایش گذاشته شده جایی که بخش خودروهای تجاری فولکس واگن با چندین کاربرد برای اتوبوس خودران و الکتریکی 
خود وارد میدان شده است. آمبوالنس جدید دارای رنگ زرد روشن به عنوان بخشی از پوشش مخصوص این خودروها می باشد. دو امدادگر حاضر در 

این آمبوالنس قادر خواهند بود با آرامش کامل به مصدوم خدمت رسانی کنند که این امر راندمان کار را باال می برد..

به گزارش ایســنا، فرهاد مجیدی، ســرمربی تیم فوتبال استقالل در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر هوادار در هفته نخست فصل بیست و 
یکم لیگ برتر اظهار کرد: نمی خواهم در مورد فصل گذشته صحبت کنم. برای فصل جدید با توجه به تغییر مدیریت و تیم، فکر می کنم تیم خوب و 
جوانی داریم. امیدوارم بازی هایی ارائه دهیم که هواداران را خوشحال کند.او در پاسخ به سوالی که چه زمانی تکلیف بازیکنان خارجی مشخص می شود، 
خاطرنشان کرد:  هر بازیکنی تکلیفش نهایی شود ما آن را رسما اعالم خواهیم کرد.مجیدی درباره مصدومان تیمش گفت: ما ۲ بازیکن مصدوم داریم. 
بازیکنان دیگر شــرایط بازی دارند و جزو تیم هســتند و اگر بخواهیم از آن ها استفاده می کنیم.سرمربی استقالل در پاسخ به این سوال که آیا آبی ها 
می توانند قهرمانی استقالل را به دست  آورند، خاطرنشان کرد: من فصل قبل هم همین سوال را از من پرسیدند. من و بازیکنانم تمام تالش خود را 
برای موفقیت اســتقالل انجام می دهیم. مجیدی درباره تقابل تیمش با هوادار گفت: تیم هوادار تیمی است که تازه به لیگ برتر آمده است. شناخت 

زیادی از این تیم نداریم. هوادار انگیزه زیادی مقابل استقالل دارد و این کار ما را سخت می کند. 

یک بالگرد کوچک تمام الکتریکی با ۷ ملخ در قسمت انتهایی و یک 
ملخ اصلی در باالی خود، هدایتی کامل را ممکن می کند و می تواند 
تا ۲۷ دقیقه پرواز کند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، یک بالگرد 
جدید تمام برقی دارای هفت ملخ در قســمت دم اســت تا هدایت 
پذیری کاملی را در اختیار خلبان قرار دهد. مخترع آن که در یوتیوب 
با نام »OskarRDA« شــناخته می شود، این بالگرد تمام الکتریکی را 
با مجموع هشت ملخ ســاخته و به نمایش گذاشته است که نحوه 
عملکرد آن چشمگیر اســت.بالگردهای فوق پیشرفته ارتش ایاالت 
متحده مانند »Invictus ۳۶۰ Bell« که اخیراً رونمایی شــده است تا 
اولین بالگرد هیدروژنی سرنشین دار جهان، همگی بالگردهای مدرن 

و چشمگیری هستند.

پژوهشگران انگلیسی در بررسی خود نشان داده اند که باکتری ها می توانند 
سیستم دفاعی خود را در برابر ویروس ها تکامل بدهند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از فیز، پژوهشگران »دانشگاه دورام«)Durham University( با همکاری 
پژوهشــگران »دانشــگاه لیورپول«)University of Liverpool(، »دانشــگاه 
 New(»و شرکت »نیوانگلند بیولبز )Northumbria University(»نورث آمبریا
England Biolabs(، پژوهش مشترکی را انجام داده اند و امیدوارند که بتوانند از 
سیستم های دفاعی جدیدی در باکتری ها برای مقایسه تغییرات ژنوم انسان 
استفاده کنند.دانشجویان دانشگاه دورام نیز روی این پژوهش کار کرده اند تا 
عملکرد پیچیده ایمنی ذاتی باکتری ها را نشان دهند.باکتری ها برای محافظت 
از خود در برابر ویروس های موسوم به »باکتریوفاژ«)Bacteriophage(، بسیاری 

از سیستم های دفاعی خود را تکامل بخشیده اند.

»آوی لوب« ستاره شــناس دانشگاه »هاروارد« نظریه جدیدی در مورد 
چگونگــی پیدایش جهان ما دارد.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، 
شاید »آبراهام)آوی( لوب«)Avi Loeb( را بشناسید. وی تاکنون تیتر اول 
خبرهایی بوده که در مورد تمدن های بیگانه مطرح شده است و آخرین 
آنها به این خبر بازمی گردد که بیگانگان حداقل تا ۳۰۰۰ سال آینده به 
پیام های ما پاســخ نمی دهند. وی همچنین این احتمال را مطرح کرده 
بود که جرم میان ســتاره ای موسوم به »اوموآموآ« یک فضاپیمای بین 
ســتاره ای بوده اســت و همچنین اقدام به راه اندازی یک برنامه جدید 
به نام »پروژه گالیله« برای جســتجوی شــواهد فیزیکی از بیگانگان و 

فناوری های ایجاد شده توسط تمدن های بیگانه است.

ابداع یک بالگرد کوچک تمام 
برقی 8 ملخه!

توانایی باکتری ها برای ایجاد 
ایمنی قوی در برابر ویروس ها

بیگانگان، جهان ما را در 
آزمایشگاه ساخته اند!

از هر دری خبری

پیشنهاد

چهره روز

عشق با حروف کوچک
کتاب عشــق بــا حــروف کوچک 
اثر نویســنده اســپانیایی فرانسیس 
او  اســت.   ۱۹۶۸ زاده  میرالــس، 
رمان نویس، مترجم و موســیقی دان 
اهل کاتاالن و زاده بارســلون است. 
میرالــس عالوه بر رمــان کتاب های 
زیــادی در زمینه معنویت، راهنمای 
زندگــی و خوددرمانی نوشــته که 
جوایزی را هم برای او به ارمغان آورده 
اما کتاب عشــق با حــروف کوچک 
معروف ترین و موفق ترین اثر اوست. 
این کتاب به بیست زبان نیز ترجمه 
شده است.در قسمت مهم و قابل توجهی از کتاب عشق با حروف کوچک که می توان 
از آن مفهوم کلی کتاب را نیز برداشــت کرد، چنین می خوانیم:»اتم ها مانند حروف 
هستن. از همان حروفی که ترانه های کبیر و یا آیه های انجیل رو می سازن، مقاله های 
زرد و آگهی های شامپو هم با همونا درست می شن. منظورمو می فهمی؟«»نه.«»پس 
بزار یک مثال دیگه بزنم. از همون آجرایی که گاودی می تونه کلیسای جامع ساگرادا 
فامیلیا رو بسازه می شه برای ســاختن دیوار آشویتس هم استفاده کرد. مهم مصالح 
ساختمانی نیست بلکه نحوه ی استفاده از اونه. حالیته؟«»بله، فکر می کنم.«»بنابراین 
وقتی صحبت از آجر ساختمانی، حروف و یا اتم می کنیم، چیزی که مهمه اینه که کی 
اونا رو ترکیب می کنه و از اون چه مصرفی می شه. به عبارت دیگه مهم نیست ما چی 

هستیم. کاری رو که با اونچه هستیم می کنیم....

والدیمیر پوتین
والدیمیر والدیمیرویــچ پوتین،  زادهٔ 
و  سیاســتمدار   )۱۹۵۲ اکتبــر   ۷
است.  روســیه  کنونی  رئیس جمهور 
او دومیــن و چهارمین رئیس جمهور 
روســیه پس از فروپاشــی شــوروی 
اســت.او از ۱۵ آوریــل ۲۰۰۸ رئیس 
حزب روسیه واحد اســت.]۱[ وی از 
اوت ۱۹۹۹ تاکنــون همواره پســت 
ریاســت جمهوری یا نخســت وزیری 
روســیه را در اختیار داشته اســت. او 
متولد ۷ اکتبر ۱۹۵۲ در شهر لنینگراد 
است.او در راندن انواع و اقسام وسایل 
نقلیه مهارت دارد. وی زیردریایی هسته ای، هواپیما، لوکوموتیو و کامیونهای غول پیکر را نیز 
به تنهایی هدایت کرده است.پوتین از معتقدان کلیسای ارتدکس روسیه است.او جودوکاری 
ماهر است، روزانه یک ساعت در استخر محل سکونت اش شنا می کند و به بوکس، موای 
تای و بسیاری دیگر از هنرهای رزمی عالقه مند است.پوتین در سال ۲۰۱۳ پس از اتمام 
تماشای یک نمایشنامه، اعالم نمود به صورت توافقی قصد طالق گرفتن از لودمیال پوتینا را 
دارد. آن ها ضمن اینکه جدایی شان را متمّدنانه خواندند، عامل اصلی آن را، »نداشتن وقت 
برای یکدیگر« قلمداد کردند. پوتین پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه لنینگراد از طرف 
کا.گ. ب دعوت به همکاری شــد و بین سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ از سوی این سازمان 
در آلمان خدمت کرد، وی از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ پست های مختلفی را از مشاور رئیس 

دانشگاه دولتی لنینگراد تا دبیرکلی شورای امنیت ملی روسیه را تجربه کرد.

فرهنگ

فیلم »جــاده خاکی« ســاخته پناه 
پناهی موفق به کسب جایزه بهترین 
فیلم از جشــنواره معتبر فیلم لندن 
شــد.به گزارش ایســنا، فیلم »جاده 
خاکی« بــه عنوان یکی از هشــت 
فیلم بخش رقابتی اصلی شــصت و 
پنجمین جشنواره فیلم لندن حضور 
داشــت و در نهایت جایــزه بهترین 
فیلــم این رویــداد ســینمایی را به 
خود اختصــاص داد.  »جاده خاکی« 
بــه کارگردانی پناه پناهــی پس از 
نخســتین نمایش جهانــی خود در 
بخش دوهفته کارگردانان جشــنواره کن و دعوت به جشــنواره هایی چون کارلووی 
واری، سارایوو، افق های نو لهستان و جشنواره نیویورک، جایزه نخست جشنواره لندن 
را دریافت کرد. اولین ســاخته بلند پناه پناهی در بخش اصلی جشنواره لندن با فیلم 
های سینماگران سرشناسی از جمله »دست خدا« به کارگردانی »پائولو سورنتینو«، 
»نتیرام« از »جاســتین کرزل«، انیمیشن »زیبا« ساخته جدید »مامورو هوسودا« از 
ژاپن، »چیزهای حقیقی« بــه کارگردانی »هری ووتلیف«، »حفره« از »میکل آنجلو 
فرامارتینو« و »غروب آفتاب« از »میشــل فرانکو« رقابت کرد. حسن معجونی، پانته آ 
پناهی ها، رایان سرلک ، امین سیمیار  و بهرام ارک بازیگران اصلی این فیلم هستند 
و امین جعفری فیلمبردار باتجربه ایرانی که پیش از این در فیلم هایی چون »۳ ُرخ« 

و »قصیده گاو سفید« همکاری داشته، است.

بهترین فیلم جشنواره لندن 

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: در 
فصل جدید با توجه به تغییر مدیریت و 
تیم، امیدوارم بازی هایی ارائه دهیم که 

هواداران را خوشحال کند.
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