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 فرمانده کل ســپاه گفت: ما پیمان بســته ایم که راه شهیدانمان را همانند خود آنها ادامه بدهیم و اجازه شکل گرفتن هیچ جبهه ای علیه اسالم را ندهیم.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه ثاراهلل کرمان، سرلشکر حسین سالمی در بازدید و ارزیابی توان رزم لشکر ۴۱ ثاراهلل کرمان ضمن تبریک ایام سرور و 
شادمانی امت اسالم و هفته وحدت گفت: بسیار خرسندم که امروز در جمع شما ادامه دهندگان راه نورانی سردار بزرگ اسالم و ایران فرمانده نام آور و بلندآوازه سپهبد 
پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی توفیق حضور یافتم.وی افزود: اینجا قدمگاه شهیدان واالمقام بسیاری است که قافله ساالر آنها فرمانده دالورمان است؛ او که بیش 

از ۴۰ سال در لباس جهاد ماند و بر عهدی که با خدای بزرگ بسته بود ماند و خدا را با رخساری گلگون مالقات کرد.....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر سالمی:

اجازه تشکیل هیچ جبهه ای علیه اسالم را نمی دهیم
info@sobh-eqtesad.ir

بازخوانی نقش مخرب آژانس در آغاز 
مذاکرات هسته ای

 اعضــای ۱+۴ اگر واقعا به دنبــال احیای برجام و از ســرگیری مذاکرات 
هســته ای با ایران هستند، بهتر است در ابتدا تکلیف خود را با جنجال های 
غیرسازنده گروسی مشــخص کرده و مرزبندی خود را با تهدیدات نظامی 
اســرائیل علیه ایران اعالم کنند.به گزارش ایرنا از نور نیوز، مدیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی که برای دیدار و گفت وگو با »آنتونی بلینکن« وزیر 
خارجه ایاالت متحده به واشنگتن سفر کرده در مصاحبه با فایننشال تایمز 
مجددا علیه ایران موضع  گرفته و نسبت به آنچه محدودیت های ایجاد شده 
بر ســر نظارت آژانس بر فعالیت های هســته ای ایران خوانده، هشدار داده 
است.»رافائل گروســی« در این مصاحبه گفته که »الزم است به فوریت با 
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران تماس گرفته و با او درباره 
نظارت آژانس بر فعالیت های اتمــی ایران صحبت کنم.«اگرچه در آخرین 
توافق میان گروســی و »محمد اسالمی« رییس سازمان انرژی اتمی ایران 
به موضوع ســفر مجدد او به ایران اشاره شده اما بنابر کسب اطالع، بدلیل 
تداوم رفتارهای سیاســی گروســی و عدم پایبندی او به توافقات دوجانبه، 
هنوز از ســوی ایران تاریخی برای سفر مجدد مدیرکل آژانس به کشورمان 
مشخص نشده است.گفته می شود گروســی اصرار دارد تا پیش از نشست 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار اســت در ماه نوامبر 
برگزار شود ضمن سفر به ایران با مقامات کشورمان به ویژه آیت اهلل رییسی 
دیدار و مذاکره داشــته باشد.رفتار و مواضع گروســی علیه ایران در حالی 
است که بر خالف تبلیغات ضدایرانی رسانه های غربی، بی تردید می توان او 
را یکی از موانع جدی بر سر راه آغاز مجدد مذاکرات هسته ای ایران و ۴+۱ 

در وین معرفی کرد.
به جرات می توان گفت که اظهارات و اقدامات گروســی از آغاز مسوولیتش 
در آژانس بســیار نزدیک به اقدامات تخریبی رژیم صهیونیستی در برنامه 
هسته ای ایران بوده است. او که مدیریت خود بر آژانس را مدیون حمایت های 
سنگین دولت ترامپ می داند، پس از استقرار دولت بایدن در کاخ سفید نیز 
همچنان در تالش اســت تا با خوش رقصی بیشــتر مسیر گذشته را ادامه 
داده و جایگاه خود را تثبیت کند.این در حالی است که تل آویو و واشنگتن 
آشکارا در مورد شــیوه مواجهه با ایران اختالف نظر دارند و چنانچه اخبار 
منتشر شده از سفر اخیر مشــاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی به آمریکا 
نشــان می داد، این اختالفات به اوج خود رسیده است.بر این اساس؛ کامال 
مشخص است که با توجه به ادامه مسیر تقابلی »نتانیاهو« علیه ایران توسط 
دولت »نفتالی بنت«، مهمترین دلیل رفتارها و مواضع ضدایرانی گروســی 
نفوذ البی اسرائیل در آژانس و مدیریت او توسط تل آویو است که متاسفانه 
حیثیت حقوقی آژانس را به شدت خدشه دار کرده است. در چنین شرایطی 
بی راه نیست اگر گروسی را نه بخشی از راه حل شروع مذاکرات بلکه یکی از 
موانع اصلی آن بدانیم.مدیرکل سیاسی کار آژانس با طرح ادعاهای واهی و 
با استناد به گزارش ها و اسناد جعلی ارائه شده از سوی نتانیاهو، پرونده هایی 
را که قبال و در جریان امضای برجام بسته شده بود، مجددا فعال کرده و با 
توســعه فضای بی اعتمادی، عمال به مشکلی در مسیر آغاز مذاکرات تبدیل 
شده است.نکته آنکه؛ اقدامات و مواضع مخرب گروسی دستِ کم از دو زاویه 

کامال بر خالف نص صریح اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی است؛
او نــه تنها به وظیفه صیانتی خود در قبال ایران به عنوان یک عضو آژانس 
عمل نکرده و حتی حاضر به محکوم نمودن صریح خرابکاری های هسته ای 
و ترور دانشمندان ایرانی توسط اسراییل نشده، بلکه با اتکا به اسناد ادعایی 
و جعلی ارائه شــده از ســوی یک دولت غیر عضو در آژانس در تالش برای 
گشودن پرونده جدیدی علیه ایران و پیچیده تر کردن فضای موجود است.

جمهوری اســالمی ایران بارها اعالم کرده که هیچ گاه میز مذاکره را ترک 
نکرده و همواره برای شنیدن پیشنهاداتی که تامین کننده حقوق قانونی اش 
باشــد آمادگی دارد اما کامال روشن اســت که در شرایطی که رییس نهاد 
بین المللی ناظر بر فعالیت های هسته ای به ابزاری برای فشار سیاسی به ایران 
تبدیل شده و رژیم شرور و تروریست صهیونیستی نیز با تهدید نظامی ایران، 
آشکارا اعالم می کند که با تامین بودجه یک و نیم میلیارد دالری به دنبال 
ضربه زدن به تاسیسات هسته ای کشورمان است، نمی توان به شکل گیری 
مذاکره در بســتری حقوقی و فنی امیدوار بود.بر این اساس به نظر می رسد 
دیگر اعضای ۱+۴ اگر واقعا به دنبال احیای برجام و از ســرگیری مذاکرات 
هسته ای با ایران هستند، بهتر است به جای میدان دادن به عنصری که به 
هیــچ چیز به جز تثبیت جایگاه خود و ارضا حس خود بزرگ بینی اش فکر 
نمی کند، تکلیف خود را با جنجال های غیرســازنده وی مشــخص کرده و 

مرزبندی خود را با تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران اعالم کنند.
پذیرش انجام تعهدات از سوی طرف های ایران در برجام و محترم شمردن 
حقوق تضییع شده ایران طی سه سال و نیم گذشته، تنها مسیری است که 
می تواند شــرایط الزم برای آغاز مجدد مذاکرات را مهیا کند و به بن بست 

موجود پایان دهد.

 احتمال تمدید مهلت زمان ثبت نام در سامانه ملی
 امالک و اسکان

معاون مسکن و ســاختمان از احتمال تمدید مهلت زمان ثبت نام سرپرستان خانوار در سامانه ملی امالک 
و اســکان بر اســاس نظر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا، خبر داد.به گزارش ایلنا از وزارت راه و 
شهرسازی؛ محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در خصوص مهلت ثبت نام در سامانه ملی امالک و 
اسکان گفت: بر اساس زمانبندی پیشین، پایان مهرماه مهلت ثبت نام سرپرستان خانوار در سامانه ملی امالک 
و اسکان تعیین شد. چند هفته گذشته مکاتبه ای با دبیرخانه ستاد سران قوا )ستاد عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا( برای تمدید این مهلت داشتیم. زیرا شرایط ایجاب می کند تا با مهلت بیشتری این اقدام انجام شود 
و دراین خصوص منتظر نتیجه هستیم.معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه با تمدید مهلت ثبت نام 
سرپرستان خانوار در سامانه ملی امالک و اسکان برای درج اطالعات هویتی و سکونتی، اطالع رسانی مناسب 
انجام خواهد شــد، در خصوص احتمال عدم مشارکت مردم در درج اطالعات خود در سامانه اعالم کرد: بر 
اســاس قانون )ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم( افرادی که اطالعات خود را در سامانه ملی امالک 
و اســکان درج نکنند، واحد یا واحدهای آنها به عنوان واحد خالی تلقی و مشمول پرداخت مالیات می شود.

محمودزاده ادامه داد: واحدهای خالی به ســازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهند شد.گفتنی 
است بر اساس ماده ۵۴ مکرر، هر واحد مسکونی واقع در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد 
ســامانه ملی امالک و اســکان موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش 
از ۱۲۰ روز ســاکن یا کاربر نداشــته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان 
مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر 
درآمد اجاره به این شــرح هستند که برای اشخاص حقیقی در سال اول معادل ۶ برابر، در سال دوم معادل 
۱۲ برابر و در سال سوم و بعد از آن مشمول ۱۸ برابر مالیات خواهد بود. این میزان برای اشخاص حقوقی دو 

برابر مقادیر اعالم شده، تعیین شده است.

رئیس جمهــور گفت:مردم بایــد درباره تامین 
معیشــت و سفره خود احســاس امنیت کنند 
و بی ثباتــی در بــازار چه ریشــه در کم کاری 
بدنه دولت داشــته و چه ناشی از سوءاستفاده 
فرصت طلبان باشد، باید پیگیری شود.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی صبح دیروز  چهارشنبه در جلسه هیئت 
دولت با تبریک ایام والدت نبی مکرم اســالم 
)ص( و امام جعفر صادق )ع( و نیز هفته وحدت 
گفت: پیامبر گرامی اســالم و اهل بیت ایشان، 
رمز وحدت در عالم اســالم و جامعه بشــری 
هستند.رئیس جمهور وحدت در جهان اسالم را 
راهبرد جمهوری اسالمی ایران و تفرقه را راهبرد 
دشمن توصیف کرد و گفت: هر فردی دانسته 
یا نادانسته اقدامی برخالف وحدت انجام دهد، 
در زمین دشمن بازی کرده است.وی با تاکید بر 
اینکه همه باید تالش کنیم وحدت در بین آحاد 
ملت مســلمان ایران از اقوام و مذاهب مختلف 
حفظ شــود، گفت: این موضوع برای جمهوری 
اسالمی نه تاکتیک بلکه یک راهبرد است. البته 

این به معنای یکی شدن همه اقوام و مذاهب و 
افکار و گویش ها نیست، بلکه به معنای پرهیز 
از تفرقه افکنــی و نگاه واحد به هدف راهبردی 
جمهوری اسالمی یعنی پیشرفت است.رئیسی 
در ادامــه با تاکید بر ضــرورت تدارک اماکن 
استقرار موقت کسانی که برای کارهای ضروری 
مثل درمان به شهرهای بزرگ از جمله تهران 
ســفر می کنند اما سرپناهی ندارند، گفت: این 
مردم بندگان خدا و مستضعفان واقعی هستند 
کــه نه توان مالی دارند و نــه زبانی برای بیان 
آن، و باید برای آنان ســرپناه مناسب در نظر 
گرفته شود.رئیس جمهور در ادامه با قدردانی 
از تالش ها و فعالیت های معــاون امور زنان و 
خانواده ریاســت جمهوری گفــت: امروز بنده 
و ســرکار خانــم خزعلی در جایــگاه اجرایی 
نشســته ایم و دیگر ارائه پیشنهاد و توصیه از 
ســوی ما پذیرفته نیســت.وی افزود: معاونت 
امــور زنان و خانواده با مشــورت فرهیختگان 
و صاحبنظران برای حل مشــکالت این حوزه 
به ویژه آســیب های اجتماعی از جمله طالق، 
راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه کند.رئیسی 

در ادامــه با قدردانــی از اقدامات وزارت جهاد 
کشــاورزی در تأمین نهاده های دامی، گفت: 
الزم است در این زمینه اطالع رسانی مناسبی 
به ویژه به دامداران صورت گیرد.رئیس جمهور 
با تاکید بر اینکه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت، و دادگســتری بیش 
از گذشــته به قیمت کاالها حساسیت داشته 
باشند، گفت: مردم باید درباره تأمین معیشت و 
سفره خود احساس امنیت کنند و بی ثباتی در 
بازار چه ریشــه در کم کاری بدنه دولت داشته 
و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت طلبان باشد، 
باید پیگیری جدی و فوری شود.وی همچنین 
از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه به دلیل اینکــه برای دومین 
ماه متوالــی زمینه پرداخت حقــوق و تأمین 
هزینه های جاری دولت را بدون اســتقراض از 
بانــک مرکزی فراهم کردنــد، قدردانی کرد و 
گفت: امیدوارم این رویــه ادامه یابد تا گرفتار 
آنچه پیشینیان به آن مبتال شدند نشویم و با 
اســتقراض از بانک مرکزی، باعث افزایش پایه 

پولی و نرخ تورم نشویم.

جبران »کسری تراز عملیاتی« بودجه بدون خلق پول
نسخه جدید وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت برای خودرو چیست؟

  زمزمه افزایش قیمت خودرو
 به گوش می رسد

به اعتقــاد خودروســازان باید اصالح قیمتی در محصوالت اعمال شــود تا امکان پرداخــت بدهی خود را به 
قطعه سازان و تکمیل خودروهای ناقص داشته باشند اما باید دید وزیر صنعت و رئیس جدید شورای رقابت در 
آینده چه نسخه جدیدی برای قیمت خودرو خواهند داشت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
اخیراً فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده است »امسال با یکصدهزار دستگاه افزایش، تولید 
خودرو به میزان یک میلیون دســتگاه خودرو خواهیم رساند، ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و ۶۰۰هزار 
دســتگاه خودرو در کشــور تولید می شود«، البته این مقام مســئول در وزارت صنعت تأکید کرده است که 
»خودروســازان مشــکالت عدیده ای هم دارند که ما باید برای حل آن کمک کنیم«.عالوه بر این صالحی نیا 
معاون وزیر صنعت هم با اعالم اینکه »امروز به دنبال »تولید بدون زیان« برای خودروســازان هستیم«، گفته 
اســت: در این راســتا ۹ پروژه اصلی تعریف شده که مهمترین آن »زنجیره ارزش در صنعت خودرو و اصالح 
شرایط آن« است، عالوه بر این در دولت سیزدهم با هدف دستیابی به افزایش تولید، از همه ظرفیت ها استفاده 

خواهد شد......

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

سهم ۵۰ درصدی تامین مالی در مشکالت تولیدکنندگان

کدامبانکهاکارتاعتباری۷میلیونیمیدهند؟
رئیسی:

بی ثباتی در بازار پیگیری فوری شود
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معاون وزیر بهداشت اعالم کرد
»قارچ سیاه« رو به کاهش

معاون درمان وزارت بهداشــت با بیان اینکه روند افزایشــی 
مختصری در موارد بروز کرونا در چهار اســتان دیده شــده، 
گفت: البته این روند افزایشی مختصر به معنای پیک ششم 
کرونا نیست.دکتر قاسم جان بابایی در گفت گو با ایسنا، درباره 
گمانه زنی هــا از پیک ششــم کرونا، گفت: فعــال روند رو به 
افزایش خیلی مختصری در برخی استان ها مانند البرز، کردستان، مازندران و گیالن 
داریم، اما واقعیت این است که این روند افزایشی مختصر به معنای پیک ششم کرونا 
نیست.وی افزود: بنابراین روند افزایشی در این استان ها مختصر است که ان شاءاهلل با 
مداخالت الزم امیدواریم متوقف شود.جان بابایی درباره وضعیت بیماری قارچ سیاه در 
کشور نیز گفت: موارد بیماری قارچ سیاه در کشور وجود دارد، اما اینطور نیست که 

افزایشی باشد و بیماری رو به کاهش بوده است.

آمار واکسیناسیون دانش آموزان به حدود ۷۰ 
درصد رسید

طبق اعالم وزارت آموزش و پرورش، آمار واکسیناسیون دانش آموزان تا ۲۵ مهرماه 
به ۶۹.۱۳ درصد رسید.به گزارش ایسنا، طبق اطالعات اعالمی از شبکه شاد - کانال 
اطالع رســانی مراقبین سالمت مدارس- تا روز ۲۵ مهرماه، از مجموع دانش آموزان 
۱۲ تا ۱۸ ســاله، شــش میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۴۱ نفر واکســینه شده اند.در این 
میان استان هرمزگان با آمار ۹۱.۴ درصدی بیشترین میزان واکسیناسیون و استان 
قم با ۴۶.۰۲ درصد کمترین میزان تزریق واکســن را در این گروه سنی داشته اند.

همچنین بر اســاس این اطالعات، ۶۳.۳۱ درصد دانش آموزان تهرانی واکسن خود 
را دریافت کرده اند.

۱۶۲ فوتی و ۱۱۷۷۰ ابتالی 
جدید کرونا در کشور

بنابر اعــالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی 
شــبانه روز گذشــته ۱۱هزار و ۷۷۰ بیمار جدید 
کووید ۱۹ در کشــور شناسایی شــدند و متاسفانه 
۱۶۲ تن نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش 
ایســنا، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت، تا دیروز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۷۷۰ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد 
کــه یک هزار و ۷۹۸ نفر از آنها بســتری شــدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و 
۸۲۱ هزار و ۷۳۷ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشــته، ۱۶۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۲۴ هزار و ۵۸۵ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون 
۵ میلیون ۳۶۱ هــزار و ۱۶۹ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۴ هزار 
و ۵۵۹ نفــر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش 
های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت 
قــرار دارند.تا کنون ۳۴ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۵۱۶ 
آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
اســت.در حال حاضر ۹ شــهر کشــور در وضعیت 
قرمز، ۱۰۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شهر در 
وضعیت زرد و ۱۰۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
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سرلشکر سالمی:گزیده خبر

اجازهتشکیلهیچجبههایعلیهاسالمرانمیدهیم
کرمــان – فرمانده کل ســپاه گفت: ما پیمان بســته ایم که راه 
شهیدانمان را همانند خود آنها ادامه بدهیم و اجازه شکل گرفتن 
هیچ جبهه ای علیه اسالم را ندهیم.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از روابط عمومی سپاه ثاراهلل کرمان، سرلشکر حسین سالمی 
در بازدید و ارزیابی توان رزم لشکر ۴۱ ثاراهلل کرمان ضمن تبریک 
ایام ســرور و شادمانی امت اســالم و هفته وحدت گفت: بسیار 
خرسندم که امروز در جمع شما ادامه دهندگان راه نورانی سردار 
بزرگ اســالم و ایران فرمانده نام آور و بلندآوازه ســپهبد پاسدار 
شهید حاج قاسم ســلیمانی توفیق حضور یافتم.وی افزود: اینجا 
قدمگاه شهیدان واالمقام بسیاری است که قافله ساالر آنها فرمانده 
دالورمان اســت؛ او که بیش از ۴۰ سال در لباس جهاد ماند و بر 
عهدی که با خدای بزرگ بســته بود ماند و خدا را با رخســاری 
گلگون مالقات کرد. اینجا نقطه ای اســت که در کنار آن فرمانده 
بزرگ فرماندهان و رزمندگان بسیاری به میدان های جهاد اعزام 
شدند و از آنجا به معراج می رفتند و از حریم اسالم و استقالل این 
ســرزمین و شرافت و کرامت امت اسالمی دفاع می کردند اکنون 

این میراث جاودانه در اختیار ما است.

اجازه شکل گرفتن یک جبهه علیه اسالم را نمی دهیم
سرلشکر سالمی با تاکید بر رشادت های لشکر ۴۱ ثاراهلل تشریح 
کرد: این لشــکر محصول تالش هــا و مجاهدت های آن فرمانده 
رشید سپاه اسالم اســت که امروز حاضر و ناظر و گواه بر اعمال 
ما است. ما پیمان بسته ایم که راه شهیدانمان را همانند خود آنها 
ادامه بدهیم میدان های جهاد را از وجودمان پر کنیم سنگرها را 
حفظ کنیم و نگاهمان را به اقصی نقاط جبهه دشــمن بیندازیم. 

ما پیمان بسته ایم که کاسه های سرمان را به خداوند عاریت دهیم 
و اگر کوه ها بلرزند ما نلرزیم و از دشــمن نهراسیم و بر او یورش 
ببریم و اجازه شکل گرفتن یک جبهه علیه اسالم ندهیم.فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی ادامه داد: هم مجاهدت های 

باشــکوه دوران دفاع مقدس که در آن لشکر ثاراهلل همیشه خط 
شکن و پیروز بود و هیچ خط دفاعی مستحکمی در مقابل ایمان 
نیروهای این لشکر تاب مقاومت نداشت و هم دوران بعد از جنگ 
تبلور رشــادت های لشکر ۴۱ ثاراهلل است.وی بیان کرد: بعد از آن 

دوران باشــکوه دفاع مقدس در میدان های مبارزه با اشرار برای 
حفظ امنیت ملی کشــور و تمامیت ارضی کشور به خصوص در 
جنوب شرق کشور در سیســتان و بلوچستان در آن دورانی که 
شهید سلیمانی با تشکیل قرارگاه قدس و فرماندهی آن قرارگاه و 
گسترش این لشکر توانست ضربات قاطعی را بر پیکره اشرار وارد 
کند و آن ســرزمین را امن کند.حسین سالمی افزود: پس از آن 
در همین دوره ۱۰ ســاله اخیر که به تناوب این لشکر در مناطق 
مرزی سیستان و بلوچستان گسترش یافته است و هم اکنون هم 
در همان جاست؛ قلوب شما به ایمان سکینت یافته است و راه را 

خوب تشخیص داده اید.

دشمن در حال عقب نشینی و زوال است
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان کرد: اکنون ما 
به آینده فکر می کنیم دشــمن را در حال عقب نشــینی و زوال 
می بینیم این تنها احســاس درونی ما نیست بلکه واقعیتی است 
که اســتقامت بی پایان پاسخ داده اســت.وی اظهار کرد: دشمن 
یکی پس از دیگری در حال عقب نشــینی است و شما در حال 
قد برافراشتن هستید قدرت سپاه و نظام هر روز رو به رشد است. 
ما با اینکه دشــمن می خواســت قدرتمان را متوقف کند با همه 
فشــارهای جهانی در حال اوج گیری هســتیم؛ ایران مانده است 
سربلند با شــکوه آنگونه که یک امت زیر لوای اسالم باید بماند.

سرلشکر سالمی بیان کرد: امروز شما سپر بالی این امت هستید 
سپری مستحکم و دژ دفاع از ملت هستید؛ مشکالت وجود دارد 
اما اراده و همت و عزم شــما و ایمان شــما باالتر از سختی ها و 

مشکالت است.

امیر دریادار ایرانی: 
زیردریایی های جدیدی در دست ساخت 

داریم
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دستاوردهای امروزه ما در حوزه زیرسطحی 
در حال استفاده است و زیردریایی های جدیدی نیز در دست ساخت داریم.به 
گزارش ایســنا، دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصاحبه 
ای با رادیو گفت و گو در خصوص عملیات اسکورت ناوگروه ۷۷ گفت: بر اساس 
تقویت دیپلماسی دفاعی و آمدوشد با کشورهای برادر و دوست، با هماهنگی 
وزارت امور خارجه و ســفیر ایران در عمان، بازدیدی را داشتیم و ناوگروه ۷۷ 
در بندر عمان پهلوگیری کرد و هم اینک در آنجا اســتقرار دارد.وی همچنین 
در خصوص رفع تهاجم دزدان دریایی نسبت به نفت کش ایرانی گفت: اولویت 
ما حفظ امنیت خطوط کشتیرانی اســت؛ خاصه خطوط خودی و شناورها و 
نفتکش ها تا تجارِت ایرانی اسالمی با موفقیت شکل گیرد و در این راستا منطقه 
را آلوده می دانیم.ایرانی خاطرنشان کرد: خلیج عدن از حیث حضور قایق های 
دزدان و تروریســم دریایی، آلوده و خطرآلود است و سعی داریم با حفظ توان 
خــودی، وقتی عزیزان مورد تهدید واقع می شــوند، به موقع در صحنه حضور 
یابیم و در عملیات اخیر نیز به سرعت حاضر شدیم و ضمن مقابله با قایق های 
تهدیدزا، امنیــت را برقرار کردیم.وی ادامه داد: در این شــرایط عمدتاً تالش 
داریم این قایق ها را از منطقه دور کنیم و به حفظ امنیت دست یابیم؛ دیدگاه 
ما تقابل های انهدامی نیســت؛ مگر اینکه آن ها به تذکر ما گوش نکرده و رفتار 
و حرکت هایی که از ســوی ناوگروه می بینند را موردتوجه قرار ندهند.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه امروزه بنا به سیاســت و تدابیر ابالغ شــده 
توانسته ایم بر قله افتخار بایستیم و با توان داخلی تجهیزات پیچیده ای را به کار 
گیریم، گفت: دستاوردهای امروزه ما در حوزه زیرسطحی در حال استفاده است 
و به زودی زیر دریایی های جدیدی نیز در دست ساخت داریم.ایرانی همچنین 
از تولید قریب الوقوع ناوشــکن های سنگین خبر داد و گفت: کالس جماران و 
ســهند نیز در قالب چند فروند ناوشکن در دست ساخت است و طی ماه های 
بعد اخبار آن را ارائه خواهیم کرد.وی در ادامه خاطرنشــان کرد: ما با همدلی 
و دریافت همه فرامین مســیر عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی را 
رقم می زنیم و امیدواریم این پرچم مقدس را به دست صاحب اصلی برسانیم.

امیر واحدی:
دهمین رزمایش هوایی فدائیان حریم والیت 

»نهاجا« فردا آغاز می شود
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: مراحل اصلی و فاز عملیاتی دهمین رزمایش 
اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت نیــروی هوایی ارتش از فردا برای اولین بار 
بصورت غیرمتمرکز از پایگاه های نهاجا برگزار می شود.به گزارش خبرنگار مهر، 
امیر حمید واحــدی فرمانده نیروی هوایی ارتش از برگزاری دهمین رزمایش 
اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت خبر داد و گفت: مراحل اصلی و فاز عملیاتی 
این رزمایش از فردا با شــرکت بخشی از توان پروازی برای اولین بار به صورت 
غیرمتمرکز از تمامی پایگاه های نهاجا با محوریت پایگاه هوایی شــهید بابایی 
اصفهان، شهید فکوری تبریز، وحدتی دزفول، شهید عبدالکریمی بندرعباس و 
شــهید یاسینی بوشهر آغاز می شود.وی ادامه داد: در این مرحله ده ها فروند از 
انواع هواپیماهای شکاری، شکاری بمب افکن، ترابری سنگین و نیمه سنگین، 
سوخت رسان، شــکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و هواپیماهای بدون 
سرنشــین به مدت یک روز به اجرای مرحله اصلی و فــاز عملیاتی رزمایش 
خواهنــد پرداخت.فرمانــده نیروی هوایی اظهار کــرد: در این رزمایش حجم 
گسترده ای از انواع هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین، شامل بمب افکن 
سنگین راهبردی سوخ و۲۴ و اف ۴، اف ۵، اف ۷، آر اف ۴، میگ ۲۹، اف ۱۴، 
صاعقه، هواپیماهای ســوخت رسان بوئینگ ۷۰۷ و ۷۴۷، هواپیماهای ترابری 
و پشــتیبانی، هواپیمای گشت دریایی 3F-P به همراه انواع هواپیماهای بدون 
سرنشــین، کرار، کیان، ابابیل، آرش و کمان ۱۲ مجهز به راکت، موشک های 
نقطه زن، بمب های هوشمند برد بلند و اخالل گرهای راداری مشارکت دارند که 
در روزهای گذشــته در پایگاه های شهید بابایی اصفهان، شهید فکوری تبریز، 
شهید عبدالکریمی بندرعباس، شهید یاسینی بوشهر و وحدتی دزفول گسترش 
پیدا کرده اند.فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: این رزمایش به منظور انعکاس 
بخشــی از قابلیت ها و توان رزمی نهاجا همزمان با کسب آمادگی های الزم در 
هدایت و کنترل آتش شکاری رهگیرها، ارتقا توان رزم، تمرین اجرای طرح های 
شناسایی، عملیاتی و کســب الگوی مناسب جهت نبرد در شرایط واقعی و با 
بهره گیری از انواع هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین به صورت دو سویه 
برنامه ریزی و اجرا می شود.امیر واحدی خاطر نشان کرد: نمایش قدرت هوایی، 
انعکاس بخشی از قابلیت ها و توان رزمی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، تمرین عملیات برد بلند جنگنده ها در خارج از رینگ پدافندی دشمن، 
دقــت در نقطه زنی بمب ها و راکت ها در عملیات هوا به زمین و موشــک های 
هوا به هــوا و رصد اطالعاتی منطقه عملیات، از محورهای مورد توجه در این 
رزمایش بزرگ است.فرمانده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: در این رزمایش انواع 
ســامانه ها و تسلیحات بومی و ارتقاء یافته اعم از بمب های هوشمند سنگین و 
نیمه سنگین، انواع موشک های لیزری، تلویزیونی، حرارتی، راداری، انواع راکت ها 
و بمب های تولید شده به دست متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح و جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی به حضور کارکنان و نخبگان جوان نیروهای مســلح و به ویژه نیروی الهی 
هوایی در این رزمایش اشــاره کرد و گفت: خلبانان جــوان، دالور و آب دیده 
نیروی هوایی ارتش، با بهره گیری از تجارب پیشکسوتان و کارکنان فنی متعهد 
و متخصص، توانمندی و تاکتیک های رزمی خود را به اجرا خواهند گذاشــت.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان تأکید کرد: رزمایش فدائیان حریم والیت 
که در گستره ای به وسعت کل کشور برگزار می شود، با استفاده از سامانه های 
ارتباطی پیشرفته، چند الیه و امن از ستاد فرماندهی نهاجا در تهران راهبری 

و فرماندهی خواهد شد.

خطیب زاده:
اقدامات تروریستی نمی تواند برعزم سوریه 

درایجاد ثبات خللی وارد کند
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اقدامات تروریستی نمی تواند بر عزم دولت 
و مردم ســوریه در مسیر مبارزه با تروریسم و آزادسازی سرزمین های اشغالی 
و ثبات این کشــور خللی وارد سازد.به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب 
زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان اقدام تروریستی صبح دیروز 
)چهارشــنبه( در دمشق را به شدت محکوم و با دولت و ملت سوریه و خانواده 
قربانیان ابراز همدردی کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: اقدامات 
کور و بزدالنه تروریســتی محکوم به شکست است و مطمئناً نمی تواند بر عزم 
دولت و مردم ســوریه در مســیر مبارزه با تروریسم و آزادسازی سرزمین های 

اشغالی و ثبات این کشور خللی وارد سازد.

حاجی بابایی در صحن مجلس:
تخصیص اعتبارات گزاف برای رتبه بندی معلمان 

دروغ است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: برخی از افراد می گویند 
که اعداد و رقم زیادی برای اجرای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شــده است که این 
اظهارات کاماًل دروغ است.به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی 
دیروز چهارشنبه )۲۸ مهرماه( مجلس شــورای اسالمی و در جریان بررسی الیحه رتبه 
بندی معلمان اظهار داشــت: نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دنبال رفع مشکالت 
معلمان هســتند و چه نمایندگان تهران و چه نمایندگان ســایر نقاط کشــور به دنبال 
تعیین تکلیف وضعیت معلمان هســتند.وی افزود: متأسفانه طی ماه های گذشته اعداد 
و ارقام دروغی درباره رتبه بندی معلمان مطرح شــده است. به گونه ای که برخی از افراد 
گفته اند رتبه بندی معلمان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و براساس حرف آنها به 
طــور میانگین هر معلم باید 3۰ میلیون تومان دریافت کند که کاماًل غلط اســت.رئیس 
فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما برای یک سال حداکثر 3۰ 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته ایم و برای سه ماه پایانی 
امسال هم هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. ما به هیچ وجه به دنبال این 
نیستیم که هزینه های سنگین و گزافی برای کشور تراشیده شود.رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که نظام مستقلی تحت 

عنوان رتبه بندی معلمان اجرایی شود.

توسط ۴۵ نماینده مجلس صورت گرفت؛
تذکر مجلس به خاندوزی جهت پیگیری 

کشف »ماینر« در ساختمان بورس
۴۵ نفر از نمایندگان در تذکری به وزیر اقتصاد خواستار شفاف سازی و پیگرد 
قانونی سوءاستفاده از بیت المال و کشف ماینر در ساختمان بورس شدند.به 
گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی دیروز )چهارشنبه ۲۸ مهرماه( مجلس 
شورای اسالمی، تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئوالن اجرایی کشور 
به شرح زیر قرائت شد:-تذکر کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد به همراه ۴۴ 
نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ضرورت شفاف سازی 
و پیگرد قانونی سوء استفاده از بیت المال و کشف ماینر در ساختمان بورس 
-تذکر مسلم صالحی نماینده مردم اقلید به رئیس جمهور در خصوص لزوم 
بازنگری در انتصاب افراد در پســت های مدیریتی بدون بررســی های الزم 
-تذکر سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه به رئیس جمهور مبنی بر لزوم 
تسریع در ایجاد شبکه تلویزیونی و رادیویی، کشاورزی و دامداری در کشور 
تذکر حسین محمدصالحی دارانی نماینده مردم فریدن و شادگان به همراه 
3۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره ضرورت ممنوعیت واردات لباس 
و ســایر اقالم از ترکیه -تذکر علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان 
به همراه ۱۱ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر بهداشت درباره لزوم 

توجه مسئوالن وزارت بهداشت به صحبت های منتقدان.

آیت اهلل جنتی:
حل مشکالت بین ایران و عربستان اقدام 

مهمی است
دبیر شــورای نگهبان ضمن استقبال از نزدیکی و مذاکره بین ایران و عربستان 
گفت: اگر مشکالت بین این دو کشور مسلمان حل شود، اقدامی مهمی صورت 
گرفته است.به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان 
در جلسه دیروز )چهارشنبه( این شورا ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میالد 
حضرت رسول )ص(، امام صادق )ع( و هفته وحدت گفت: هرچه امروز مسلمانان 
دارند از زحمات و خدمات پیامبر رحمت است و ما باید قدردان ایشان باشیم و 
از خداوند می خواهیم که ما را با ایشــان و آل طاهرینش محشور کند.وی افزود: 
امام صادق )ع( نیز که در آستانه میالد ایشان هستیم در عمر پربرکتشان با وجود 
همه محدودیت ها و مشکالت و کنترل های که نسبت به ایشان می شد، توانستند 
انبوهی از روایات در ابواب مختلف فقهی را بیان کنند و تا قیامت آثارشان محل 
برکت مسلمانان باشــد.دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: روایات امام صادق )ع( 
در حوزه های مختلفی همچون توحید، نبوت، امامت و بسیاری از اصول و فروع 
دین است و کرسی درس ایشان موجب تربیت شاگردان و مجتهدان بسیاری در 
طول تاریخ شــده که اگر نهضت علمی ایشان نبود شاید تا االن چیزی از اسالم 
باقی نمانده بود.جنتی با تاکید بر اینکه وحدت میان مسلمین عبادت است و باید 
هرچه می توان آن را توسعه داد، به انتشار برخی اخبار در خصوص مذاکرات بین 
ایران و عربســتان اشاره کرد و ضمن استقبال از نزدیکی و مذاکره این دو کشور 
مسلمان منطقه، تصریح کرد: اگر مشکالت بین این دو کشور مسلمان حل شود، 

اقدامی مهمی صورت گرفته است.
دبیر شورای نگهبان پایان اظهار کرد: مشکالت دنیای اسالم تحمیلی و خواست 
قدرت های ضد اسالم اســت و اگر دولت ها و کشورهای اسالمی این حقیقت را 
متوجه باشــند به جای اینکه به فکر نقشــه ها و طرح های شیطانی مستکبران 
باشند، حول محور واحد و اشتراکات، تأمین منافع امت اسالمی را دنبال می کنند.

قالیباف در صحن مجلس:
رئیسی برای آموزش و پرورش دغدغه دارد

رئیــس مجلس با بیــان اینکه رئیس جمهــور ۴۰ روز دیگر برای معرفی 
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش زمان دارد، گفــت: بنده حضوری با 
رئیس جمهور صحبت کردم و وی واقعا دغدغه این موضوع را دارد و پیگیر 
است.به گزارش خبرنگار مهر، غالمعلی کوهساری در جلسه علنی دیروز 
)چهارشنبه ۲۸ مهرماه( مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی اظهار 
داشت: درست است که رئیس جمهور طبق قانون سه ماه فرصت دارد که 
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش را به مجلس شورای اسالمی معرفی 
کند اما تقاضای ما از وی آن است که هرچه سریع تر نسبت به این مسئله 
اقدام کند.وی افزود: مجلس شــورای اسالمی در حال تصویب الیحه مهم 
رتبه بندی معلمان اســت و از آنجایی کــه وزارت آموزش و پرورش وزیر 
ندارد، چگونه سرپرســت این وزارتخانه می خواهد از حق فرهنگیان دفاع 
کند؟نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: البته 
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در جلســات مجلس حضور ندارد و 
صرفاً معاون پارلمانی رئیس جمهور و معــاون پارلمانی وزارت آموزش و 
پرورش توضیحات خود را در مورد الیحه رتبه بندی معلمان ارائه می دهند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در شــش خردادماه فرمودند دولت جدید 
باید ســرعت عمل به خرج دهد و بر این اساس الزم است هرچه سریع تر 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسالمی معرفی شود.

کوهساری گفت: وزارت آموزش و پرورش حدود یک میلیون پرسنل دارد 
و ۱۵ میلیون دانش آموز با این وزارتخانه درگیر هســتند و می توان گفت 
نیمی از جامعه با این وزارتخانه ســر و کار دارند و آیا باید ۵۰ روز وزارت 
آموزش و پرورش با سرپرست اداره شود؟نماینده مردم آزادشهر در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: سال تحصیلی جاری بدون وزیر آموزش و 
پرورش آغاز شد و الزم است هر چه سریع تر رئیس جمهور وزیر پیشنهادی 
آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند.محمد باقر قالیباف در پاسخ به 
این تذکر گفت: طبق اصل ۱3۵ قانون اساسی، رئیس جمهور ۹۰ روز برای 
معرفی وزیر پیشنهادی خود به مجلس فرصت دارد که االن حدود ۵۰ روز 
گذشــته و ۴۰ روز دیگر فرصت باقی است.رئیس مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: بنده حضوری با رئیس جمهور صحبت کردم و وی واقعاً دغدغه 
این موضوع را دارد و پیگیر است. عالوه بر این سرپرست آموزش و پرورش 
هم درگیر مســائل مرتبط با این حوزه اســت و انصافاً بنده پیگیری های 

وی را دیدم.

مسکو - ایرنا- سردار سرلشکر » محمدباقری « رییس 
ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران 
اظهارداشــت: با روسیه توافق کردیم تا بتوانیم فعالیت 
های امنیت ســاز و پایداربخش برای منطقه داشــته 
باشیم که سبب توسعه و پیشرفت دو کشور هم خواهد 
شد.ســردار سرلشــکر محمد باقری دیروز چهارشنبه 
در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در مســکو 
مذاکرات با ارتشبد سرگئی شــایگو وزیر دفاع روسیه 
و والری گراســیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
روســیه را مثبت و ســازنده خواند.  رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان کرد 
که در دیدار با وزیر دفاع روســیه، در مورد موضوعات 
مهم همکاری های دو کشور، عمدتا در سطوح راهبردی 
گفت و گو و تبادل نظر کرده اســت.  سردار سرلشکر 
باقری با بیان اینکه ایران و روســیه در طول ســالیان 
متمادی در عرصه هــای گوناگون همکاری می کنند، 
به سوریه به عنوان نمونه ای از همکاریهای گسترده دو 
کشور اشاره و تصریح کرد که» ما تالش های گسترده 
ای را برای حفظ حاکمیت ســوریه بکار بســتیم«.وی 
افزود: ما همواره از یکدیگر در عرصه بین المللی حمایت 
کرده ایــم. در عرصه نظامی هیچ گونه ســوء تفاهم و 
ابهامی وجود ندارد. در مورد سوریه، قفقاز، خلیج فارس 

و دریای سرخ دیدگاه های بسیار نزدیک داریم.  

همکاری های نظامی ایران و روسیه 
سردار سرلشکر باقری درباره همکاریهای نظامی ایران 
و روســیه گفت: روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر 
توسعه یافته و همکاریهای نظامی و دفاعی دو کشور در 
حال رشد و گسترش اســت.  وی با ابراز خرسندی از 
نتایج مذاکرات خود با طرف های روس اظهار داشــت: 
امیدواریم مســیر رو به گسترش همکاری های تهران و 
مسکو همچنان تداوم یابد و شاهد تعمیق بیشتر روابط 
دوجانبه در این عرصه های مهم و حســاس باشــیم.  
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایران با اشــاره به همکاری ایران و روســیه در سطوح 
عالی سیاسی و نظامی تصریح کرد: رهبر معظم انقالب 

و رئیس جمهوری اســالمی ایران برای توســعه روابط 
با روســیه اهمیت خاصی قائل هستند.سردار سرلشکر 
باقری خاطرنشان کرد که نشست کمیسیون مشترک 
نظامی ایران و روســیه ســه ماه دیگر در تهران برگزار 
خواهد شــد و همکاری های دو کشور در عرصه های 
دفاعی گسترش بیشــتر خواهد یافت.وی گفت که در 
نشست این کمیسیون، روابط نظامی دوجانبه، صنایع 
دفاعی و قراردادهای نظامی و تبادل تجربیات و مسائل 
سوریه، مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه مطرح و مورد 

گفت و گو قرار خواهد گرفت.  

دوره نظام تک قطبی در جهان به پایان رسیده 
است

ســردار سرلشــکر باقری در ادامه گفت وگو با ایرنا به 
مبارزه با تروریســم و همکاری تهران و مسکو در این 
عرصه اشاره و تاکید کرد که این همکاری ها روند رو به 
گسترش دارند.  رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران 
تصریح کرد: ایران و روسیه در یک دهه اخیر، مبارزه با 
تروریسم بین الملل بویژه در سوریه و عراق را با جدیت 
دنبال کرده اند.وی خاطرنشــان کرد: آمریکا بخوبی می 
داند که دوره نظام تک قطبی در جهان به پایان رسیده 
است و مجبور به تخلیه نیروهای خود از برخی کشورها 
در جنوب غرب آســیا هستند.سردار سرلشکر باقری با 
بیان اینکه » این موضوع موجب بروز برخی مشــکالت 
و خالء قدرت می شــود که تروریســت ها از آن برای 
تشدید فعالیت های خود استفاده می کنند«، گفت: ما 
مسائل متعددی در مورد افغانستان داریم که حضور و 
فعالیت تروریست ها از آن جمله است.  رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح ایران به گفت و گوهای خود با وزیر دفاع 
و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه درباره مساله 
افغانســتان اشاره کرد و اظهار داشت: بر این باوریم که 
بدون حکومت فراگیر در افغانستان، برقراری آرامش در 

این کشور امکانپذیر نخواهد بود.  

تداوم همکاری ایران و روسیه در سوریه
وی تصریح کرد: در این دیدارها بر تداوم همکاری مسکو 

و تهران در ســوریه و ریشــه کنی تروریسم به منظور 
بازگشت امنیت کامل به ســوریه، مساله افغانستان و 
تحوالت قفقاز تاکید شــد و دو کشور مواضع نزدیکی 

در این مسائل دارند.

مذاکره با طرف روس درباره خریدهای تسلیحاتی 
سردار سرلشکر محمدباقری گفت:  از ۲۷ مهر ماه سال 
گذشته که تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت ملل 
علیه جمهوری اسالمی ایران خاتمه یافت ما این امکان 
را یافتیم که برای خرید  تســلیحات قراردادهایی را با 
طرف روس داشته باشیم که و در این سفر و  دیدارهایی 
که انجام گرفت در باره خرید تسلیحات و قراردادهایی 
کــه  در این مورد با طرف روس داریم گفت و گوهایی 
انجام شد. بر اساس قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت ملل 
متحــد و برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(  از ۲۷ 
مهر ماه پارســال همه محدودیت های تسلیحاتی علیه 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین اقدامات و خدمات 
مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت  های ورود یا عبور 
از قلمرو دولت های عضو ملل متحد که پیش از این علیه 
برخی از شــهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل 
شــده بودند،  به صــورت خودکار خاتمــه یافت.  وی 
همچنین یادآوری کرد که کمیسیون نظامی مشترک 
ایران و روسیه سه ماه دیگر در تهران برگزار خواهد شد.   

سازوکارهای مقبله با تحریم ها را حفظ کنیم 
 رئیس ستاد کل نیروهای مســلح ایران با بیان اینکه 
نباید چشــم به دســت غربی ها داشــت، تاکید کرد: 
حتی در صورت برطرف شدن  تحریم ها، در مذاکرات 
برجامی نباید ســازو کارهای مقابله بــا تحریم ها را از 
بین برد تــا در زمان الزم بتوانیم از این تجربه ها برای 
سازندگی و رفع مشکالت کشور استفاده کنیم.  سردار 
باقری از روز یکشنبه  گذشته برای انجام دیدار رسمی 
در روســیه بســر می برد و در این مدت با وزیر دفاع 
و رئیس ستاد کل نیروهای مســلح روسیه دیدار کرد 
و سفری نیز به ســن پترزبورگ داشته و قرار است به 

آستراخان در ساحل دریای خزر نیز سفر کند

سردار باقری: 

با روسیه برای فعالیت های امنیت ساز در منطقه توافق کردیم
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گزیده خبر جبران »کسری تراز عملیاتی« بودجه بدون خلق پول
سیاست ها و اقدامات دولت در زمینه پرداخت هزینه های جاری 
بدون خلق پول نشان می دهد که دولت در مدیریت تراز عملیاتی 
منفی در بودجه۱۴۰۰ مسیر درستی را در پیش گرفته و تداوم 
ایــن رویکرد می تواند در آینده کنترل و کاهش تورم را در پی 
داشته باشد.به گزارش ایرنا، موضوع کسری بودجه ۱۴۰۰ یکی 
از دغدغه های اصلی دولت در ساماندهی امور اقتصادی کشور 
است که بیش از دو سال است تحت تأثیر دوگانه تحریم-کرونا 
با چالش های اساسی رو به رو است.مهمترین موضوع در کسری 
بودجه جبران آن از راه های غیر تورمی است؛ مسیری که دولت 
کنونــی برای جبران کســری بودجه در پیش گرفته اســت.

چندی پیش »مســعود میرکاظمی«، رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: دولت سیزدهم وارث بدهی های زیادی به بانک مرکزی، 
بانک ها، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است که نتیجه 
وجود یک نظام بودجه نویســی اشتباه است و نباید این رویه 
ادامــه پیدا کند. ما مدیریت و ســاماندهی بدهی ها و مصارف 
را در اولویت خود قرار داده ایم. برای اولین بار در ماه گذشــته 
پرداخت های دولت بدون خلق پول انجام شد.دوشنبه شب نیز 
آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی در برنامه زنده تلویزیونی درباره 
مســاله استقراض از بانک مرکزی گفت: باید کسری بودجه را 
جبران کنیم زیرا اســتقراض تورم زا اســت. شهریورماه دولت 
فعالیــت خود را آغاز کرد و دوســتان پیگیری و تالش کردند 
تا بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت ها را داشته باشیم 
که این کار انجام شد. در مهر هم این کار بدون قرض از بانک 
مرکزی انجام و حقوق و دستمزدها و هزینه های دولت پرداخت 
می شود.وقتی صحبت از هزینه های پیش بینی شده دولت در 
بودجه می شود موضوع تراز عملیاتی به میان می آید. واقعیت 
این است که در بودجه سال جاری تراز عملیاتی منفی است و 
دولت سیزدهم به جای چاپ پول جهت جبران ناترازی موجود 
در بودجه سعی کرده است از راه های دیگر آن را جبران کند. 

تراز عملیاتی در بودجه 1400 چقدر است؟
به ساده ترین زبان »تراز عملیاتی بودجه« یعنی درآمدهای غیر 
نفتی منهای هزینه های جــاری؛ یعنی خارج از فروش نفت و 
درآمدهای نفتی آیا دخل و خرج دولت ها همخوانی دارد یا نه؟ 
اگــر هزینه های جاری دولت بیش از درآمدهای غیر نفتی و یا 
پایدار آن )مالیات، درآمدهای گمرکی و...( باشد تراز عملیاتی 
منفی و اگر کمتر باشــد تراز عملیاتی مثبت می شود.. دولت 
منابعی شــامل انواع درآمدها )مالیات، گمرک و...(، واگذاری 

دارایی های ســرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی در اختیار 
دارد.بر اســاس آمار و ارقام مربوط بــه درآمدها و هزینه ها در 
ســال جاری کل درآمدهای دولــت ۴۵۴۸ هزار میلیارد ریال 
برآورد شده اســت. در بخش هزینه ها نیز دولت قرار است در 
ســال کنونی ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه کند. مهمترین 
هزینه های دولت در این بخش عبارت است از پرداخت حقوق 
و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت، پرداخت یارانه و کمک 
به صندوق های بازنشســتگی و به طــور کلی کمک به بهبود 
رفاه اجتماعی.وقتــی درآمدها و هزینه ها را کنار همدیگر قرار 
می دهیم مشخص اســت که تراز عملیاتی سال جاری منفی 
۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال اســت. این عدد به این معنا اســت 
که باید کســری تراز پرداخت از محل درآمدهای غیر پایدار یا 
درآمدهای نفتی تأمین شــود. به زبان ساده وقتی درآمدهای 
دولــت جوابگــوی هزینه های جاری نباشــد بایــد از طریق 
درآمدهای نفتی، فروش دارایی و یا اوراق این ناترازی را جبران 
کند. کســری بودجه اعم از کسری تراز عملیاتی است. یعنی 
دولت ممکن است غیر از هزینه های جاری توان تأمین هزینه 
طرح های عمرانــی و بازپرداخت تعهدات خود در زمینه اوراق 
فروخته شــده را هم نداشته باشد.با این حال چنانچه از ارقام 
بودجه مشــخص است اصل کســری بودجه مربوط به همین 
هزینه های جاری اســت. حال اگر درآمدهای نفتی به واسطه 
تحریم ها کاهش قابل توجهی پیدا کند و فروش سهام و اوراق 

نیز با محدودیت رو به رو باشــد، چاپ پــول می تواند یکی از 
راه های جبران کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی باشد. در 
اصطالح به این کار می گویند پولی کردن کســری بودجه که 
به معنای افزایش نقدینگی و رشــد لجام گسیخته تورم است.

برعکس آن نیز درست است. اگر دولت بتواند بدون چاپ پول 
کسری تراز عملیاتی را جبران کند به معنای جلوگیری از خلق 

پول و رشد بیشتر نرخ تورم است.

میزان نقدینگی چقدر است؟
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان 
مرداد مــاه ۱۴۰۰ به رقم ۳هزار و ۹۲۱ هــزار میلیارد تومان 
رسیده که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد 
داشته است. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود 
۲هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان بود. این حجم از نقدینگی و 
این میزان از رشــد جایی برای خلق پول بیشتر جهت جبران 
کســری بودجه باقی نمی گذارد. جلوگیــری از چاپ پول در 
شهریور و مهر خبر مثبتی است که امید آن می رود در ماه های 

آینده نیز ادامه پیدا کند.

اقدامات تکمیلی برای کنترل نقدینگی و تورم
خودداری از چاپ پول تنها یکی از اقدامات مثبت جهت کنترل 
نقدینگی و تورم است. دولت باید در زمینه اصالح و نظارت بر 

نظام بانکی کشــور نیز گام هایی اساسی بردارد. طبق دیدگاه 
کارشناسان اقتصادی کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن 
نیازمند در پیش گرفتن سه راه حل اساسی است؛ نخست اینکه 
بانک مرکزی می تواند یک سری محدودیت ها بر رشد ترازنامه 
بانک ها اعمال کند. دومین اقدام به نظارت شــدید بر بانک ها 
به منظور ممانعت از ورود در فعالیت های ســفته بازانه توسط 
شــرکت های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می گردد. 
بانک ها به جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و 
کمک به تولید، به دالیلی به منظور جبران بدهی ها یا پرداخت 
سود سپرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه 
و مسکن می شوند. این امر نوسان های شدید و نابسامانی های 
قابل توجهــی را در بازارهای مذکور موجب می شــود.کنترل 
اعطای تسهیالت کالن توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به 
شمار می رود. در برخی موارد بانک ها به افراد و نهادهای خاصی 
تســهیالت کالنی اعطا می کنند که در تولید ســرمایه گذاری 
نکرده و اشتغالی ایجاد نمی کنند.به طور کلی، کنترل نقدینگی 
و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت 
در حــوزه بانکداری دارد. می توان گفت در این مورد همه چیز 
از بانک ها شروع می شود.  اما اگر بانک ها نتوانند وظیفه خود را 
به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه ها دچار 
اختالل می شود. به همین خاطر است که دولت سیزدهم  نوک 
پیکان سیاســتگذاری در حوزه نقدینگی و تولید را به سمت 
بانک ها هدف گرفته است. »سید احسان خاندوزی«، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی  در برنامه سی و یکمین همایش بانک داری 
اسالمی با عنوان »بانکداری اسالمی با نگاهی به بیانیه گام دوم 
انقالبی«  صحبت های خود در باره نظام بانکداری کشــور به 
موضوع مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت و گفت: 
امروزه حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توســط بانک ها 
صورت می گیرد. بنابراین، سوالی که پیش می آید این است که 
آیــا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک ها ارائه می کنند 
معطوف به بخش تولید و کارآفرینان اســت یا وارد بخش غیر 
مولد می شود؟ آیا بانک ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن 
استفاده می کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟بدین ترتیب، 
دولت  از یک طرف برای جبران کســری بودجه از چاپ پول 
خودداری کرده و از طرف دیگر اصالح و نظارت بر نظام بانکی 
را در دستور کار قرار داده است. به نظر می رسد رویکرد دولت 
در مدیریت نقدینگی در مســیر درســتی قرار دارد و تداوم و 
عملیاتــی کردن این رویکــرد می تواند نویــد کنترل جریان 

نقدینگی و کاهش تورم بر اساس برنام های اعالمی را بدهد.

حسین راغفر کارشناس اقتصادی:
 استفاده از کارت های اعتباری تورم زا است

استاد اقتصاد اظهار داشت: مسئوالن حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حافظان منافع 
مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت 
پراکنده شده اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند اما باید توجه داشته 
باشند این اقدام را در شرایطی که انجام می دهند تمام ظرفیت های مردم مستهلک 
شده است و باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرند.حسین راغفر در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره تبعادت حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی از واردات کاالهای 
اساسی اظهار داشت: منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی به ظاهر 
این است که از آنجایی که فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و از انجایی 
که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود اما با ارز باالی ۳۰۰۰۰ تومانی در بازار  
به دســت مصرف کننده می رسد بنابراین باید قیمت ارز را افزایش دهیم.وی ادامه 
داد: تمام این افراد تایید می کنند که در این سیستم توزیع فساد وجود دارد و مدعی 
هستند با افزایش قیمت ها فساد را کنترل می کنند حال سوال این است چرا وقتی 
ارز ۷ هزار تومان تا ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد، فســاد را نتوانســتند کاهش 
دهند؟این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که کشوری کانون های عفونی 
فساد را در درون خود تقویت کند، نمی توان فساد را کنترل کرد و امروز توصیه آقایان 
این است که از انجایی که فساد وجود دارد باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم اما 
با این راهکارهایی که عنوان شــده، فساد فربه تر می شود.  راغفر افزود: با حذف ارز 
ترجیحی و به دنبال افزایش قیمت ها فقط جریان های فاسد فربه تر می شوند بنابراین 
در واقع معنای راهکارهای ارائه شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه با 
فساد باشد اما قیمت ها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود.وی با تاکید بر اینکه 
با افزایش قیمت ها کانون های عفونی فساد حذف نمی شود، اظهار داشت: با حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی که خواهد افتاد این است که دالر ۲۸ هزار تومانی به طور 
قطع افزایش پیدا می کند و در بازار مصرفی هم ارز باالتر از ۳۵ هزار تومان خواهد 
شــد و تورم به شدت افزایش می یابد.  این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زا است و  مسئوالنی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت 
می کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند و اگر امروز مدعی هستند 
که با حذف ارز ترجیحی تورم رشــد نمی کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم 
باال رفت، تمام این مسئوالن باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.راغفر با اشاره به 
تبعات و پیامدهای حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: مسئوالن باید توجه داشته باشند 
که به دنبال حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناآرامی  به وجود می آید و در آن زمان تمام 
این افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد 
شده نمی روند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئه های خارجی نسبت می دهند.این 
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و حذف ۴۲۰۰ تومانی مدافعان 
ثروتمند بســیار زیادی دارد، اظهار داشــت: اگر در این باره اطالع رسانی گسترده 
و هشدارهای الزم داده نشــود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد چراکه مافیای 
مســکن، خودرو، دارو و... مدافع قدرتمند حذف ارز ترجیحی هستند و مسئوالنی 
که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد می دهند، کارگزاران همین مافیای پرقدرت 
محسوب می شوند وگرنه این افراد نه اقتصاددادن هستند و نه مسائل اجتماعی را 
درک مــی کنند و نیتی خیری هم از حذف ارز ترجیحی وجود ندارد .راغفر افزود: 
مسئوالن حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند 
که هم در مجلس و هم در ســازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شــده اند و در 
تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند اما باید توجه داشــته باشند این اقدام را 
در شرایطی که انجام می دهند تمام ظرفیت های مردم مستهلک شده است و باید 
مسئولیت این اشــتباه را بپذیرند.وی گفت: دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش 
قیمت ها را داده اما در عمل تصمیماتی می گیرند که باعث رشد تورم می شود، در 
این میان عده ای به پیامدهای این موضوع واقف نیســتند اما عده ای دیگر به طور 
تعمدی به دنبال افزایش قیمت ها هستند چراکه منافع انها در افزایش قیمت هاست.

این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: تمام این موضوعات نشان می دهد که دولت 
دوازدهــم هم عامل افزایش قیمت های ارز نبوده و این برنامه ها فراتر از تصمیمات 
دولتی است.  وی درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت های یارانه و بن به 
جای ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این پیشنهادات حرف های بسیار نامربوطی هستند 
چراکه کارت های اعتباری یا مدل های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد 
بازار می کند که خود تورم زا اســت و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم 
بی اعتبار می شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می دهد. معتقدم این 
پیشنهادات یا از سر جهل داده می شود یا منافع عده ای در آن است که البته دومین 

گزینه احتمال بیشتری دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت:
مرکز تجاری ایران در ترکیه راه اندازی شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از راه اندازی مرکز تجاری جمهوری اسالمی 
ایران در استانبول ترکیه خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه 
تجارت ایــران، علیرضا پیمان پاک در خصوص ایجــاد و راه اندازی مرکز تجاری 
جمهوری اســالمی ایران در اســتانبول ترکیه گفت: این مرکز تجاری در راستای 
افزایش رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی در بازار ترکیه و سایر کشورهای اروپایی، 
جذب سرمایه گذاری خارجی، توانمندسازی شبکه های کسب و کار و حمایت از 
ظرفیت تولید کنندگان داخلی با اســتفاده از ظرفیتهای بین المللی تاسیس و راه 
اندازی شده است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه تاسیس 
این مرکز تجاری فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایرانی جهت بازاریابی و افزایش 
سهم ایران در بازار ترکیه فراهم کرده است، گفت: بهره گیری درست از این فرصت 
در نهایت منجر به توسعه صادرات غیرنفتی و نیل به اهداف از پیش تعیین شده در 
جهت توسعه صادرات غیر نفتی می شود.پیمان پاک حمایت از ایجاد و توسعه مراکز 
تجاری جمهوری اســالمی ایران در خارج از کشور را از اولویتهای سازمان توسعه 
تجارت ایران عنوان کرد و افزود: در این مراکز تجاری، ضمن ارائه خدمات مشاوره ای 
به تجار و صادرکنندگان ایرانی، نمایشگاههای دائم محصوالت و کاالهای ایرانی با اخذ 
مجوزهای الزم برگزار شده و سازمان توسعه تجارت ایران از آنها حمایت می کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه صادرات کشور را نیازمند حمایتهای 
لجستیکی و خدماتی دانست و ادامه داد: بر اساس، تفاهم نامه منعقده با نظام بانکی، 
تالش می شود تا نسبت به برگزاری دوره های اموزشی تخصصی صادرات به ترکیه 
و همچنین اعزام هیاتهای تجاری، بازاریابی به مرکز تجاری اســتانبول اقدام شود؛ 
ضمــن آنکه امکانات الزم جهت دپوی کاالهای صادراتی تجار و بازرگانان در محل 
مرکز تجاری تدارک دیده شده است.پیمان پاک از دیگر برنامه های مرکز تجاری 
جمهوری اسالمی ایران در استانبول را زمینه سازی حضور بنگاههای تجاری ایرانی 
در رویدادهای تجاری بین المللی ترکیه و کشورهای اروپایی عنوان و خاطر نشان 
کرد: نقل و انتقــال وجوه صادراتی صادرکنندگان و ارائه مطلوب خدمات بانکی با 
همکاری بانک شــهر و سایر بانکهای ایرانی، امکان پذیر خواهد شد.وی یادآور شد: 
سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به وظایف و مسوولیتهای سازمانی خود و در 
چارچوب مقررات موجود و در صورت ابالغ و تخصیص بودجه مشوقهای صادراتی، 
نسبت به پرداخت مشوقهای صادراتی برای تامین بخشی از هزینه های راه اندازی 
مراکز تجاری از جمله هزینه های اجاره مرکز، تجهیزات اداری، ارائه خدمات مشاوره 
ای، هزینه های برگزاری کارگاههای آموزشی، برپایی نمایشگاههای دائمی و موقت و 

دیگر موارد مرتبط اقدام خواهد کرد.

نسخه جدید وزیر صنعت و رئیس شورای رقابت برای خودرو چیست؟
 زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوش 

می رسد
به اعتقاد خودروســازان باید اصالح قیمتی در محصوالت اعمال شود تا امکان 
پرداخت بدهی خود را به قطعه سازان و تکمیل خودروهای ناقص داشته باشند 
اما باید دید وزیر صنعت و رئیس جدید شــورای رقابت در آینده چه نســخه 
جدیدی برای قیمت خودرو خواهند داشــت.به گــزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، اخیراً فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده 
است »امسال با یکصدهزار دستگاه افزایش، تولید خودرو به میزان یک میلیون 
دستگاه خودرو خواهیم رساند، ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و ۶۰۰هزار 
دستگاه خودرو در کشور تولید می شــود«، البته این مقام مسئول در وزارت 
صنعت تأکید کرده است که »خودروسازان مشکالت عدیده ای هم دارند که ما 
باید برای حل آن کمک کنیم«.عالوه بر این صالحی نیا معاون وزیر صنعت هم 
با اعالم اینکه »امروز به دنبال »تولید بدون زیان« برای خودروسازان هستیم«، 
گفته است: در این راستا ۹ پروژه اصلی تعریف شده که مهمترین آن »زنجیره 
ارزش در صنعت خودرو و اصالح شــرایط آن« اســت، عالوه بر این در دولت 
سیزدهم با هدف دستیابی به افزایش تولید، از همه ظرفیت ها استفاده خواهد 
شد.وعده افزایش تولید خودرو در حالی توسط وزیر صنعت عنوان شده است 
که خودروســازان مبلغ ۷۵هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند 
و هنوز این مبلغ پرداخت نشــده است، به عبارت دیگر، نقدینگی قطعه سازان، 
توســط خودروســازان بلوکه شده است و قطعه ســازان در زمان حاضر برای 
افزایش تولید نیازمند منابع مالی هستند.با توجه به این موضوع الزمه افزایش 
تولید؛ تأمین منابع مورد نیاز زنجیره تولید و قطعه سازان است که باید در اسرع 
وقت پرداخت شود اما خودروسازان در این رابطه هم با مشکالت زیادی دست 
و پنجه نرم می کنند و مدام از زیان های باالی خود در تعیین دستوری قیمت 
خودرو صحبت می کنند. خودروســازان اعتقــاد دارند: باید اصالح قیمتی در 
محصوالت اعمال شود تا امکان پرداخت بدهی خود را به قطعه سازان و تکمیل 

خودروهای ناقص مانده در کف کارخانه داشته باشیم.

دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تغییر می کند؟
در زمان حاضر با توجه به مصوبه شورای رقابت قیمت خودرو هر ۶ ماه یک بار 
متناســب با نرخ تورم بخشی اعالمی توسط بانک مرکزی تغییر خواهد کرد. 
خودروسازان هم در این ارتباط آمار هزینه های تولید را به شورای رقابت ارسال 
کرده اند اما با توجه به رفتن رئیس شورای رقابت هنوز خبری از رئیس جدید 
شــورا نیست تا روند بررسی تغییرات قیمتی انواع خودروها مورد ارزیابی قرار 
گیرد.البته شــیوا رئیس سابق شــورای رقابت در آخرین نشست خبری خود 
اعالم کرده بود »شــاید اصاًل رئیس جدید بخواهد این مدل قیمت گذاری را 
تغییر دهد و برنامه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد، البته قیمت گذاری 
با روش فعلی باید براســاس تورم بخشــی که از بانک مرکزی اعالم می شود 
صورت گیرد. در زمان حاضر هم هنوز بانک مرکزی تورم را به شــورای رقابت 
اعالم نکرده اســت و ممکن اســت تا پایان مهرماه طول بکشــد«.با توجه به 
صحبت های شــیوا به نظر می رسد قیمت گذاری خودرو با آمدن رئیس جدید 
شورای رقابت با تغییراتی روبه رو شود و در آینده بازار شاهد قیمت های جدید 
انواع محصوالت باشد. هرچند خودروسازان هم این روزها مدام بر طبل افزایش 
هزینه های تولید می کوبند و مخالف قیمت گذاری دســتوری هستند اما باید 
دید در آینده وزیر صنعتی که وعده افزایش تولید خودرو را اعالم کرده است 
می تواند روند آزادســازی قیمت خودرو را فراهم کند یا رئیس جدید شورای 
رقابت با دستورالعمل جدید قیمت گذاری خود، بازار را با افزایش قیمت ها در 

انواع محصوالت مواجه خواهد ساخت.



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 29 مهر 1400  14 ربیع االول 1443  21 اکتبر 2021نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4752 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

چین ترمز افزایش قیمت نفت را کشیدگزیده خبر
قیمــت نفت در معامالت دیروز چهارشــنبه در پی اقدام چین 
برای کنترل قیمت زغال ســنگ، کاهش پیــدا کرد.به گزارش 
ایســنا، دولت چین به منظور رفع کمبــود برق، تالش ها برای 
مهار قیمت های باالی زغال سنگ و اطمینان از فعالیت معادن 
زغال سنگ در ظرفیت کامل را مضاعف کرده است. قیمت زغال 
ســنگ چین و کاالهای دیگر در اوایل معامالت نزول کردند و 
باعث پایین آمدن قیمت نفت از ســطحی شدند که در ابتدای 
معامالت داشــت.به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در 
شرکت OANDA، با کاهش قیمت زغال سنگ و گاز و با توجه به 
این که اندیکاتورهای فنی شاخص توان نسبی همچنان وضعیت 
بیش خرید را نشــان می دهند، احتمال افت شدید قیمت های 
نفت افزایش پیدا کرده است.کمیسیون اصالحات و توسعه ملی 
چین اواخر سه شنبه اعالم کرد که قیمت های زغال سنگ را به 
محدوده منطقی برمی گرداند و با هر گونه نابسامانی که نظم بازار 
را مختل می کند یا سفته بازی مخرب در بازارهای معامالت آتی 
زغال سنگ حرارتی مقابله خواهد کرد.بهای معامالت نفت برنت 
با ۴۳ ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۴ دالر و ۶۵ سنت 
در هر بشکه رسید و بخشی از رشد ۷۵ سنتی روز گذشته را از 
دست داد اما همچنان نزدیک به باالترین رکورد چند سال اخیر 
ماند.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل 

در نوامبر که روز چهارشنبه منقضی می شود، ۳۷ سنت کاهش 
یافت و به ۸۲ دالر و ۵۹ ســنت در هر بشکه رسید. قراردادهای 
تحویل دسامبر با ۴۵ ســنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، به ۸۱ 
دالر و ۹۹ ســنت در هر بشکه رســید.جفری هالی پیش بینی 
کرد بهای معامالت نفت برنت ممکن اســت به ۸۲ دالر و وست 
تگزاس اینترمدیت به ۷۸ دالر و ۵۰ ســنت در هر بشکه نزول 
کند.بازارهای نفت از کمبود عرضه زغال ســنگ و گاز که باعث 
تقویت تقاضا برای دیزل و نفت کوره برای تولید نیرو شده است، 
پشتیبانی شده اند.بر اســاس گزارش رویترز، اما عاملی که روز 
چهارشــنبه روی بازار نفت تاثیر منفی گذاشــت، آمار هفتگی 
ذخایر آمریکا بود که از سوی موسسه امریکن پترولیوم منتشر 
شد و نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۵ اکتبر، 
به میزان ۳.۳ میلیون بشکه رشد کرده است.این میزان افزایش 
بســیار باالتر از پیش بینی ۹ تحلیلگر بود که در نظرســنجی 
رویترز رشــد ذخایر به میزان ۱.۹ میلیون بشکه را پیش بینی 
کرده بودند. با این حال ذخایر بنزین و سوخت های دیگر شامل 
دیزل، نفت کوره و ســوخت جت بیش از حد انتظار تحلیلگران 
کاهش یافتند که به تقاضای قوی اشاره دارد. آمار رسمی ذخایر 
بعدازظهر روز جاری از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر 

می شود.

درهمایش ورزش صبحگاهي کارکنان صنعت آب و برقصورت گرفت؛
تاکید مدیرعامل آبفای استان اصفهان بر 

 توسعه فعالیت های ورزشی پس 
از دوران کرونایی

در دومین روز از هفته تربیت بدني و ورزش همایش ورزش صبحگاهي صنعت 
آب و برق به میزباني باشــگاه فرهنگي ورزشــي شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان برگزار شد. در این همایش که با استقبال مدیران، معاونان، کارکنان، 
پیشکســوتان و بازنشستگان شــرکت هاي آب و فاضالب، آب منطقه اي،برق 
منطقه اي، برق اســتان، توزیع برق شهرســتان و نیروگاه هــاي برق برگزار 
شد، ورزشــکاران حاضر با انجام حرکات ورزشــي به صورت دسته جمعي و با 
رعایت دســتورالعمل هاي بهداشتي روز خود را با نشــاط و شور ویژه اي آغاز 
کردند.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهــان در این همایش با 
تبریک فرا رسیدن میالد حضرت رسول اکرم )ص( و آغاز هفته وحدت گفت: 
تابستان امســال را همراه با بحران آب و برق بســیار دشواري سپري کردیم 
که زحمات شــبانه روزي همکاران صنعت آب و بــرق در مدیریت این بحران 
بزرگ ستودني است.هاشــم امیني همچنین ضمن گرامیداشت هفته تربیت 
بدني، ورزش را عامل ایجاد روحیه در کارکنان برشمرد و اظهار داشت: گذر از 
شرایط سخت نیاز به آمادگي روحي و جسمي دارد که قسمت اعظمي از این 
آمادگي با فعالیت هاي ورزشي حاصل مي شود.وي با اشاره به این که پس از گذر 
از دوران کرونایي، توســعه ورزش و فعالیت هاي ورزشي کارکنان باید جدي تر 
پیگیری شود، ابراز امیدواري کرد با واکسیناسیون عمومي، شرایط براي انجام 
فعالیت هاي عمومي و ورزشي فراهم شود و جریان کار و زندگي به روال عادي 

خود باز گردد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
نفت سفید را به موقع دریافت و ذخیره 

سازی کنید
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : با توجه به برودت هوا درمناطق کوهستانی 
و سردسیر، تامین وذخیره سازی نفت سفید وسوخت 
رسانی به نقاط صعب العبوربا تدابیرمنطقه ساری انجام 
شد.سبحان رجب پور مدیرشرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ســاری با اشاره به ســختی های سوخت رسانی به مناطق 
صعب العبور نواحی ساری ، نکا ، بهشهر، سوادکوه وآمل ، بیان کرد : با برنامه 
ریزی انجام شــده سوخت رســانی مطلوب به مناطق سردسیروبرف گیرقبل 
ازشروع فصل سرما انجام شده است و ساکنین روستاهای ییالقی نگران تامین 
ســوخت زمستانی خود نباشــند.رجب پور به تعامل وارتباط الزم با مسئوالن 
محلی ونمایندگان ، نظارت بیشترمنطقه درتحویل سوخت به بخشهای مختلف 
مصرف وآمادگی برای تامین ســوخت مورد نیازدر منطقه ییالقی اشــاره کرد 
وافزود: این منطقه تالش می کند تا با خدمت رســانی مناســب و به موقع به 
مردم ، تامین ســوخت مورد نیاز را درکوتاهترین زمان ممکن فراهم کند.وی 
ازتوزیع نفت سفید درشش ماهه نخست سال جاری دربین خانوارهای روستایی 
منطقه خبرداد وتصریح کرد : با توجه استفاده کم از نفت سفید به دلیل گرمای 
هوا در مازندران در شــش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد کاهش 
مصرف نســبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده می شود  .وی در مورد علل 
کاهش مصرف فرآورده های نفتــی  گفت : علل کاهش مصرف فرآورده نفت 
سفید عدم درخواست و جذب فرآورده از سوی مصرف کنندگان در نیمه اول 
ســال بوده که به دلیل گرمای هوا و عدم تمایل به ذخیره ســازی و نداشتن 
مخزن های ذخیره ســازی و .. که همین امر موجب افزایش تقاضا درماههای 

باقیمانده سال خواهد شد .

ارتباط مستمر با ذینفعان سازمانی در 
 پایداری جریان گاز در فصل سرما

 موثر است« 
همدان- محبوبه یادگاری: سرپرست منطقه ۷ عملیات انتقال گاز، ارتباطات 
مســتمر با ذینفعان ســازمانی را در پایداری جریان گاز در فصل سرما موثر 
دانســت.به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران، در حاشیه جلسه 
ای که با حضور سرپرست منطقه هفت عملیات انتقال گاز، مدیرعامل شرکت 
گاز استان لرســتان و  جمعی دیگر از مسئوالن در محل مرکز بهره برداری 
خطوط لوله خرم آباد برگزار شد؛ مهدی زارع سرپرست این منطقه عملیاتی 
در سخنانی اظهار داشت: با اقدامات انجام شده  در خصوص  تحویل و تحول 
خطوط فشــار قوی گاز، اندازه گیری و پایش مستمر به منظور جلوگیری از 
هدر رفت گاز و همچنین شناســایی ظرفیت های مشترک جهت اقدام در 
شــرایط اضطراری و بحران، با آمادگی و اطمینان کامل به اســتقبال فصل 
سرد سال می رویم.سرپرســت منطقه ۷ عملیات انتقال گاز افزود: بی شک 
ارتباطات مســتمر با ذینفعان سازمانی در پایداری جریان گاز در فصل سرما 
موثر اســت و در این  زمینه تعامالت و جلسات متعددی با شرکت های گاز 
استان های تحت پوشش این منطقه عملیاتی صورت پذیرفته است. در ادامه 
این جلســه کرم گودرزی مدیر عامل شرکت گاز استان نیز در سخنانی بیان 
کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرد سال، لزوم هماهنگی عملیاتی و 
ارتباط موثر و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصالحی در جهت پایداری جریان 
گاز و خدمات رســانی مطلوب و ایمن به مشترکین مد نظر می باشد و این 
شــرکت آماده هرگونه همکاری با منطقه ۷ عملیــات انتقال گاز به منظور 
گازرســانی مطلوب به استان های غربی کشور بویژه خدمت رسانی به مردم 
شــریف استان لرستان است.»جشنواره پاسخگویی به ذینفعان در منطقه ۷ 

عملیات انتقال گاز برگزار شد.

 هشدار توانگر به وزیر نیرو
 درباره کمبود برق

رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در نامه 
ای با با هشدار به وزیر نیرو نسبت به کمبود برق تولیدی در کشور گفت که در 
صورت وجود برنامه زمان بندی شده و عملیاتی برای تأمین پایدار برق در تابستان 
۱۴۰۱ ، این برنامــه در اختیار این کمیته قرار گیرد تا با همکاری بین دولت و 
مجلس از بروز خسارت های جبران ناپذیر به مصرف کنندگان برق جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر به وزیر نیرو به شرح زیر است:
»جناب آقای علی اکبر محرابیان   وزیر محترم نیرو

با سالم و احترام
همانطور که مســتحضر هستید، طبق صدر اصل )۴۴( قانون اساسی مسئولیت 
نهایی تأمین نیروی برق کشور به عهده وزارت نیرو واگذار شده است. متأسفانه، 
به نظر می رسد وزارت نیرو بنا به دالیلی اعم از عدم کفایت سرمایه گذاری برای 
احــداث نیروگاه های جدید، تأخیر در اجــرای برنامه های تعمیرات نیروگاه های 
حرارتی، افت قابل مالحظه نزوالت جوی در ســال آبی گذشــته و غیره، موفق 
به تأمین انرژی برق مورد نیاز کشــور نگردید. در نتیجه این وضعیت، کشــور با 
افت درآمد ملی، کاهش رفاه عمومی و خســارت بــه بنگاه های تولیدی مواجه 
گردید.بدیهی اســت، تداوم این شرایط در ســال آینده آثار و تبعات به مراتب 
زیان بارتری بوجود خواهد آورد. زیرا در ســال جاری، حداکثر نیازمصرف اصالح 
شــده در پیک روز، به بیش از ۶۷ هزارمگاوات بالغ شــد. این در حالی است که 
حداکثر قدرت تأمین شــده در لحظه پیک سال ۱۴۰۰، با ریسک باال به حدود 
۵۵.۱ هزار مگاوات رسید. بنابراین کشور در لحظه پیک امسال با کمبود بی سابقه 
۱۱.۹ هزارمگاوات مواجه شــد. بنابراین مشاهده می شود که حدود ۱۷.۷ درصد 
از مصرف مشترکین تأمین نشده است.در صورتی که روند رشد اوج بار مصرفی 
همچون ســال های اخیر تقریباً ۵ درصد درنظر گرفته شود، پیک مصرف سال 
۱۴۰۱ به رقم ۷۰.۳ هزارمگاوات بالغ خواهد شد. بنابراین در صورت تداوم وضع 
موجود در تأمین حداکثر توان، کمبود برق در زمان اوج مصرف ســال ۱۴۰۱ به 
رقم ۱۵.۲ هزارمگاوات معادل ۲۱.۶ درصد از مصرف مشــترکین در زمان پیک 
خواهد شــد. بی شــک برای جبران این میزان کمبود برق در کشور، احتیاج به 
برنامه ریزی دقیق و قابل اجرا با پیگیری مستمر در بازه زمانی موجود تا خردادماه 
سال ۱۴۰۱ احساس می شود.خواهشمند است، چنانچه برنامه زمان بندی شده 
و عملیاتی برای تأمین پایدار برق در تابســتان ۱۴۰۱ تهیه شــده است، دستور 
فرمائید در اختیار کمیته اقتصاد انرژی کمسیون اقتصادی قرار گیرد. امید است 
با همکاری و تعامل میان دولت و مجلس، اجرای کامل این برنامه تسهیل شود 

و از بروز خسارت های جبران ناپذیر به مصرف کنندگان برق جلوگیری شود.«

هشدار آبفای تهران؛
از ابتدای سال آبی فقط ۴ دهم میلی متر 

بارش در تهران ثبت شده است
مدیرعامل شرکت آبفا استان تهران گفت: از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰-۹۹ تاکنون، 
فقط ۴ دهم میلی متر بارش در تهران ثبت شده و این نشان دهنده پاییز سختی 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد رضا بختیاری با 
اشاره به اینکه سال ۹۹ ســال خشکی بود و پیش بینی سازمان هواشناسی در 
پاییز ۱۴۰۰ نیز بارش چندانی نشان نمی دهد افزود: در حالی که از ابتدای سال 
آبی ۱۴۰۰-۹۹ تاکنون فقط ۴ دهم میلی متر بارش در تهران رخ داده، در مدت 
مشــابه سال گذشته که خشک ترین سال در ۵۰ ســال گذشته بوده است ۵.۸ 
میلی متر بارندگی در تهران ثبت شد.وی با بیان اینکه پاییز امسال بسیار سخت 
خواهد بود گفت: در خصوص زمستان نیز پیش بینی های متعددی برای پربارش 
و کم بارشی وجود دارد که به طور کامل قابل تأیید نیست.مدیرعامل شرکت آبفا 
اســتان تهران با اشاره به اینکه مصرف آب تهران به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر 
رسیده ادامه داد: این رقم در تابستان ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده که با گذر 
از اوج مصرف، این رقم کاهش یافته است.بختیاری با بیان اینکه با وجود افزایش 
۳ درجه ای دمای هوا و کرونا مصرف آب تابستان در تهران نسبت به سال گذشته 
افزایش نداشته اســت گفت: ما با کنترل مصرف در مناطق مختلف، هشدار به 
مشترکان پرمصرف و اخطار به آن ها آب مورد نیاز پاییز را نیز تأمین خواهیم کرد.

وی با تاکیــد بر لزوم صرفه جویی ۱۰ درصدی در تهران گفت: باوجود شــدت 
خشکسالی و کاهش منابع آبی ما در تابستان، حتی یک ساعت نیز به دلیل نبود 

آب، قطعی نداشتیم.

با آغاز شــمارش معکوس افت فشار 
بــزرگ  میدان هــای  اکثــر  در  گاز 
گازی ایران به ویژه پــارس جنوبی و 
میدان های کوچــک و بزرگ زاگرس 
جنوبی، مأموریــت پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران برای تأمین 
سوخت زمستانی صنایع و نیروگاه ها 
با هدف افزایش پایداری شــبکه گاز 
کشور دوچندان شده است.به گزارش 
ایســنا، آمارهای رســمی حکایت از 
آن دارد که برای زمســتان امسال با 
نافرجام مانــدن برنامه های  توجه به 
بهینه ســازی مصرف انرژی کشور در 
سال های گذشته، با کسری دست کم 
روزانه ۲۰۰ میلیــون مترمکعب گاز 
طبیعی باید دســت وپنجه نرم کنیم. 
به عبارت ساده تر با کاهش دمای هوا 
و جهش مصرف گاز طبیعی توســط 
مشــترکان خانگی، تجاری و صنایع 
غیرعمده، کشور با کسری گاز روبه رو 
می شود که با توجه به اولویت بخشی 
تأمین گاز زمستانی شهرها و روستاها، 
صنایع و نیروگاه ها در اولویت کمبود، 
کاهش عرضه و حتی قطع گاز طبیعی 
قرار خواهند گرفت.کســری شــدید 
گاز برای زمســتان امسال که معادل 
تولیــد هفت فــاز اســتاندارد پارس 
جنوبی اســت، موجب شده که برای 
پایداری تأمین ســوخت زمســتانی، 
صنایع و نیروگاه هــای برق در چهار 
ماهه ســرد هر سال دوگانه سوز شوند 
که این تغییر آرایش از گاز طبیعی به 
سوخت های مایع برای زمستان امسال 
هــم اتفاق خواهد افتاد. در این بین با 
توجه به کاهش شدید بارندگی ها در 
هفت ماهه امســال از یکسو و نادیده 

گرفتــن توان و پتانســیل تولید برق 
از نیروگاه های برق آبی در ســال های 
گذشــته، مشــکالت تأمین سوخت 
زمستانی نیروگاه ها دوچندان می شود، 
زیرا با توجــه به افت تولید و راندمان 
نیروگاه های برقابی فشــار بیشــتری 
روی نیروگاه هــای گازی می آیــد و 
نتیجــه افزایش تولیــد نیروگاه های 
گازی چیــزی جز افزایــش مصرف 
گاز یــا ســوخت های مایع نیســت.

اقتصاد  -کارشــناس  مجید شهیدی 
انــرژی و پژوهشــگر صنایع پاالیش 
و پخــش فرآورده هــای نفتی در این 
باره اعــالم کرد: نکتــه مغفول مانده 
دیگر برای تأمین ســوخت زمستانی 
امســال به مــزارع »بیــت کوین« و 
رمزارزهــا برمی گردد که به دلیل عدم 
ســاماندهی این مزارع از سوی دولت 
قبلی و فعالیت های گسترده غیرمجاز 
و بعضــاً زیرپله ای، متوســط مصرف 
روزانه، هفتگی و ماهانه برق کشــور 
را هــم تحت تأثیر قرار داده اســت و 
عماًل عدم ســاماندهی مزارع رمزارز 
منجر به جهش بیشــتر مصرف برق 
و به تبع آن جهش مصرف ســوخت 
گاز و فرآورده های نفتی در نیروگاه ها 
خواهد شد که زمستان امسال هم از 
این قاعده »جهش مصرف« مستثنی 
نیســت.به گفته وی هم زمان با مرور 
افزایش مصرف  مشکالت و معضالت 
برق، عدم اجرای طرح های بهینه سازی 

مصرف انرژی و افت طبیعی تولید گاز 
در میدان های کشــور، برای زمستان 
امســال مأموریت و مســئولیت های 
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
دوچندان شده اســت. بر این اساس، 
با تغییر مدیریت در این شرکت مادر 
تخصصی یا بهتر بگوییم متولی تولید، 
تأمین و توزیع ســوخت مایع کشور، 
جدید  مدیرعامــل  ســاالری  جلیل 
شرکت پاالیش و پخش در نخستین 
اقــدام مدیریتی در دولت ســیزدهم 
دستور بازسازی، احیا و تقویت ناوگان 
نفتکش های جاده پیما را صادر کرد تا 
با افزایش توان انتقال ســوخت از دو 
مســیر جاده ای و ریلی کســری ۲۰ 
درصد ذخیره ســازی سوخت مایع در 
نیروگاه ها و صنایع کشور در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال جبران شود.
 وی ادامــه داد: هم زمــان با تجهیز و 
توسعه ناوگان نفتکش های جاده پیما، 
بســیج مناطــق مختلــف پخــش 
فرآورده های نفتی در سراســر کشور 
توزیع هوشــمندانه  و  تأمیــن  برای 
ســوخت و تالش برای ذخیره سازی 
سوخت مایع در صنایع و نیروگاه ها با 
استفاده از ظرفیت های موجود، تالش 
شــده تا برای زمســتان امسال خطر 
توقف تولید کارخانه ها یا خاموشی های 

گسترده برق به حداقل کاهش یابد.
طبق اعالم وزارت نفت، این کارشناس 
گفت: افزون بر این، پاالیش و پخش 

فرآورده هــای نفتی با اعمال تغییرات 
جدید در شبکه خطوط لوله و مراکز 
انتقال )تلمبه خانه ها(، انبارها و مخازن 
ذخیره سازی ســوخت، سعی دارد تا 
از این ظرفیــت ملی هم برای تقویت 
سوخت رســانی و افزایــش موجودی 
اولویت  با  نیروگاه ها  ذخایر ســوخت 
گازوئیل حداکثر اســتفاده را بکند و 
البته نباید فرامــوش کنیم با افزایش 
مصرف بنزین پس از کاهش دورکاری 
کارکنــان در کنــار تأمیــن و توزیع 
سوخت زمستانی موضوع تأمین بنزین 
و گازوئیــل، جایگاه های ســوخت در 
اســتان های مختلف هم به عنوان یک 
سناریوی کاری در دســتور کار قرار 
گرفته است.شــهیدی اظهار کرد:  در 
مجموع پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی بــا اســتفاده از ظرفیت توزیع 
روزانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون لیتر انواع 
با مدیریتی جدید  فرآورده های نفتی 
قصــد دارد تا زمینه تأمیــن پایدار و 
مطمئن سوخت زمســتانی کشور را 
فراهم کنــد و مردم ایــران مطمئن 
باشــند با جهاد مثال زدنــی مدیران، 
کارکنــان و کارگران ایــن مجموعه 
ارزشمند صنعت نفت هیچ گاه اتفاقاتی 
کــه در روزهای گذشــته در برخی 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی افتاد 
و مردم ساعت ها در پمپ های  بنزین 
صف های کیلومتری تشــکیل دادند 
در ایــران نخواهد افتاد و این کشــور 
بزرگ عالوه بر تأمین ســوخت مردم، 
فرآورده های نفتی را با هدف ارزآوری 
و شکســت تحریم هــای ظالمانه به 
کشــورهای مختلف در اوج ســرمای 

زمستان هم صادر خواهد کرد.

تأمین سوخت زمستانی در گرو 
حذف مزارع »بیت کوین«

 تغییرات جدید در غول های
 انرژی ترکیه

ترکیه آماده می شــود بعضی از بزرگترین شــرکتهای دولتی را در 
آســتانه فروش احتمالی ســهام یا عرضه اولیه عمومی ســهام آنها 
ســازماندهی مجدد کند.به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع 
آگاه نوشــت: دولت رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، قصد 
دارد عمدتا روی شرکتهای انرژی شامل واردکننده گاز و اپراتور خط 
لوله دولتی بوتاس متمرکز شود.دولت ترکیه مطابق با قانون مربوط 
به آزادســازی بازار گاز، می خواهد بوتاس را به بخشهای کوچک تری 
تجزیه کــرده و معامالت و خطــوط لوله را در قالب کســب و کار 
جداگانه ای ســازماندهی کند. هدف از اصالحات برنامه ریزی شده، 
جایگزین کردن تفکر سازمانی مبتنی بر سود به جای کنترل دولتی 
ســخت گیرانه در این شرکتهاست.این اصالحات بخشی از تالشهای 
چند دهه ای برای متوقف کردن ضرردهی شرکتهای دولتی بوده و بر 
شرکتهای خارج از بخش انرژی هم تاثیر می گذارد.این شرکتها بعد 
از سودآور شدن و تولید پول برای بودجه دولت مرکزی، می توانند در 
مرحله بعد برای عرضه اولیه عمومی یا خصوصی سازی آماده شوند. 
 Tpao در بخش انرژی اکثر شرکتها از جمله شرکت تولیدکننده نفت
که در حال اجرای پروژه توســعه میدان گازی عظیم در دریای سیاه 
است، متعلق به صندوق ســرمایه دولتی ترکیه هستند.فاتح دونمز، 
وزیر انرژی ترکیه هفته گذشــته اعالم کرده بود شرکتهای بوتاس و 
Tpao برای امنیت انرژی ترکیه حائز اهمیت هستند و اتهامات رهبر 
حزب مخالف مبنی بر این که دولت آماده فروش هر دو شــرکت به 
شرکتهای خارجی می شود را رد کرد.دولت ترکیه همچنین شرکت 
دولتــی انتقال برق Teias را برای عرضه اولیه عمومی تا پایان ســال 
۲۰۲۲ آماده می کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، هیچ شرکت دولتی 
بزرگی در سالهای اخیر سهم برای فروش نگذاشته است. آمار سازمان 
خصوصی ســازی نشــان داد درآمد خصوصی سازی ترکیه در سال 
۲۰۲۰ به ۲۲ میلیون رســید که پایین ترین میزان در ۳۳ سال اخیر 
بود و افت فاحشی در مقایســه با رکورد ۱۲.۵ میلیارد دالر در سال 

۲۰۱۳ نشان داد.

بحران در اسپانیا؛ کسری انرژی به باالترین میزان در 
۷ سال گذشته رسید

تهران - ایرنا - همزمان با بحران کمبود برق و گاز، واردات انرژی اسپانیا )از خرید نفت خام تا 
برق تولیدی( در ماه اوت )مرداد- شهریور( در حالی به بیش از چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو 
رسید که افزایش بهای این منابع، کسری انرژی در اسپانیا را به رقمی بی سابقه از سال ۲۰۱۴ 
رساند.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه ال کنفیدنسیال اسپانیا، افزایش سرسام آور بهای نفت و 
گاز در حالی کشورهای اروپا را به دردسر انداخته است که اقتصاد اسپانیا یکی از آسیب پذیرترین 
کشورها در برابر این افزایش قیمت انرژی به شمار می رود.واردات انرژی اسپانیا )از خرید نفت 
خام تا برق تولیدی( در ماه اوت )مرداد- شــهریور( بالغ بر چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو 
بوده که این باالترین میزان هزینه در ماه اوت از سال ۲۰۱۴ است. این به این معنا است که ما 
برای یافتن تابستانی پر هزینه در واردات انرژی به این کشور باید هفت سال به عقب برگردیم.

همچنین بر اســاس داده های ارائه شده، مجموع کســری انرژی در ماه اوت ۲ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون یورو برآورد شده است که بیشتر این کمبود ناشی از هزینه واردات نفت بوده و این رقم 
به تراز منفی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو رسید.این نشریه اسپانیولی در تشریح این امر به 
دو دلیل پرداخته اســت: نخست اینکه اسپانیا از منابع انرژی برخوردار نبوده و واردکننده این 
منابع است. دوم اینکه سیستم برق در این کشور بسیار ناکارآمد و در دو دهه اخیر، هزینه های 
بســیار باالیی برای خانوارها و شرکت ها به موجب سیاست های انرژی تحمیل می کند. نتیجه 
اینکه به محض افزایش دوباره قیمت سوخت، کسری انرژی سر به فلک کشیده است.  از طرفی 
عرضه گاز به دلیل رویارویی ژئوپولیتیک میان مراکش و الجزایر اگرچه کمتر از حد معمول بود 
اما هزینه واردات گاز افزایش یافت. خرید گاز توسط اسپانیا به بیش از ۷۰۰ میلیون یورو در روز 
رسید که ۱۵۳ درصد بیشتر از سال گذشته میالدی )۲۰۲۰( بود.    همچنین باید یادآور شد 
اگرچه داده های تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ هنوز مشخص نیست اما 
آنچه روشن است اینکه فعالیت های اقتصادی در تابستان امسال هنوز با سطح پیش از شیوع 
بیماری همه گیر فاصله داشته و ممکن است حدود پنج درصد پایینتر از دوران پیش از شیوع 
ویروس کرونا گزارش شــود.  به نوشته ال کنفیدنسیال، واردات انرژی به اسپانیا در مقایسه با 
تابســتان پیش از همه گیری کرونا، ۸۰۰ میلیون دالر بیشــتر هزینه داشته است.با این حال 
بیشترین رشد واردات مربوط به انرژی الکتریکی و عمدتا از فرانسه بوده است. هزینه خرید برق 
اسپانیا در این بازه زمانی )اوت ۲۰۲۱( درحالی به ۲۵۱ میلیون یورو رسید که این میزان چهار 
و نیم برابر بیشتر از سال گذشته )۲۰۲۰( و چهار برابر بیشتر از دوران پیش از شیوع ویروس 
کرونا برآورد شده است.همزمان با افزایش واردات، صادرات برق از اسپانیا نیز با روندی افزایشی 

به ۱۸۰ میلیون یورو رسید که این رقم ۲۰۰ درصد بیشتر از سال قبل است.

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جام پالست
شماره ثبت 626 – شناسه ملی 10660019410

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شرکت جام پالست )سهامی خاص( دعوت میشود که در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطورفوق العاده شــرکت مذکور که در راس ساعت هشت صبح روز چهارشنبه دوازدهم آبان 

هزاروچهارصد در محل شرکت در شهرصنعتی کرمانشاه خیابان دهخدا تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضای هیات مدیره 2- تصویب تراز و عملکرد سال 1399 شرکت  3- انتخاب بازرس اصلی و علی 
البدل  4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 5- اعالم گزارش وضعیت موجود و اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی 

آینده شرکت  6- بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه مسائلی که درصالحیت مجمع باشد.

هیات مدیره شرکت



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 29 مهر 1400  14 ربیع االول 1443  21 اکتبر 2021صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4752 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

سهم ۵۰ درصدی تامین مالی در مشکالت تولیدکنندگان
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از 
مسائل و مشکالت عنوان شده در مراجع رسیدگی به واحدهای تولیدی، موضوعات 
تامین مالی است، تجربه موفق نظام رتبه بندی بازرگانان در وزارت صمت را راهکار 
مناســب پیشنهادی برای استفاده نظام بانکی در خصوص تخصیص منابع دانست.

به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، سید مهدی نیازی اظهار کرد: تأمین مالی یکی از 
موضوعات مهم حوزه تولید و از چالش هایی اســت که همواره واحدهای تولیدی به 
مراجعی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بخش های مختلف وزارت صمت 
اعالم می کنند.وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از مسائل و مشکالت عنوان شده 
در مراجع رسیدگی به واحدهای تولیدی، موضوعات تامین مالی است، تصریح کرد: 
مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده 
است و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت مورد نیاز است که باید از طرق مختلف 

از جمله سرمایه در گردش تامین شود.

عدم تراز 200 هزار میلیارد تومانی تسهیالت بانکی و منابع مورد نیاز تولید
معاون طــرح و برنامه وزارت صمت در این خصوص، ادامه داد: میزان تســهیالت 
اعالمی از ســوی منابع بانکی به بخش تولید در ســال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد 
تومان بوده است که با توجه به ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت مورد نیاز بخش 
تولید، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش 

تولید داریم.

سهم 30 درصدی بخش تولید از منابع نظام بانکی
نیازی با بیان اینکه ۳۰ درصد از تســهیالت ارائه شده نظام بانکی در اختیار بخش 

تولید قرار گرفته است، گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه سهم بخش تولید از منابع 
بانکی باید به ۴۰ درصد برســد که اکنون ۱۰ درصد کسری تامین منابع داریم.وی 
تعطیلی واحدها، کاهش ظرفیت کارخانجات و کاهش اشتغال را از نمودهای عینی 

کمبود منابع تزریقی بانکی به بخش تولید اعالم کرد.

شکاف بین سرمایه مورد نیاز بخش تولید و تسهیالت اعطایی بانک ها
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تراز منابع را یکی از موضوعات 
مهم سیاســت گذاری پولی و بانکی دانست و تأکید کرد: با توجه به کارکرد شش 
ماهه ۱۴۰۰ شکاف بین سرمایه مورد نیاز بخش تولید و تسهیالت و منابع اعطایی 

بانک ها وجود دارد که این شکاف در شش ماهه دوم ممکن است بیشتر شود.

نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی مورد نیاز بخش تولید
نیازی با اشــاره به اینکه ۳۷۲ هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول ۱۴۰۰ تسهیالت به 
بخش تولید اختصاص یافته است، گفت: ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش 
بوده اســت.  هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی برای فعال نگه داشتن ظرفیت های حوزه 
تولید مورد نیاز است، اما ساالنه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد سرمایه گذاری در طرح 
هــای مختلف داریم، طرح های زیادی وجود دارد که نقدینگی مورد نیاز آنها باید تأمین 

شود و نظام بانکی باید به آنها نگاه ویژه داشته باشد.

انحراف منابع در بخش تولید وجود ندارد
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در خصوص موضوع انحراف از منابع و تسهیالت 
دریافتی نیز، گفت: میزان انحراف منابع را بانک ها باید اعالم کنند که این اعالم باید 

به تفکیک بخش های مختلف باشد، البته انحراف منابع در بخش تولید را قویاً رد می 
کنم.  تولیدکنندگان در صحنه جنگ اقتصادی پیشگام و پیش قدم هستند و اتهام 

انحراف منابع به آنها وارد نیست.

پرداخت 570 هزار میلیارد تومان تسهیالت به صنعت در سال گذشته
وی با بیان اینکه بانک ها سال گذشته یک هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی به بخشــهای مختلف پرداخت شد، افزود: ســهم بخش خدمات ۷۴۴ هزار 
میلیارد تومان، سهم صنعت ۵۷۰ هزار میلیارد تومان، سهم بخش کشاورزی ۱۳۶ 

هزار میلیارد تومان و سهم بازرگانی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

تجربه موفق نظام رتبه بندی بازرگانان برای استفاده نظام بانکی
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در خصوص راهکارهای عملیاتی برای تخصیص 
صحیح منابع بانکی، نیز یادآوری کرد: موضوع رتبه بندی یکی از راهکارها است، در 
سال ۱۳۹۷ رتبه بندی بازرگانان برای نظام واردات را پایه گذاری کردیم که تجربه 
خوبی بود و ظرف یک سال تمام بازرگانان رتبه بندی و اعتبار سنجی شدند و واردات 
به این رتبه بندی متصل شد. برای تمام فعالیت های اقتصادی این رتبه بندی را می 
توانیم تعمیم دهیم و رتبه بندی زیرساخت خوبی است که می توانیم در اختیار نظام 
بانکی قرار دهیم.وی همچنین موضوع زیرســاختی دیگر را ســامانه جامع تجارت 
معرفی کــرد و گفت: فاکتور فروش کاال را برای کاالهای مختلف در این ســامانه 
راه اندازی کرده ایم و در حال عملیاتی کردن آن هستیم.معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: تقاضای مالی در نظام بانکی باید کاهش یابد 

که در این راستا تامین مالی نظام زنجیره ای را در دستور کار داریم.

مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا همزمان با پنجمین میز تخصصي ساخت 
داخل صنعت خودرو:

تحقق ۱۰۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی با 
اجرای برنامه ساخت داخل

مدیرعامل گروه خودروســازي ســایپا گفت: در پنجمین میز تخصصي تعمیق 
ســاخت داخل در صنعت خودرو قرار اســت ۱۸ قطعه داخلي سازي شود که با 
تحقق آن ۳۰ میلیون دالر صرفه جویي ارزي خواهیم داشت.به گزارش سایپانیوز، 
ســیدجواد سلیماني در حاشیه مراســم پنجمین میز تخصصي تعمیق ساخت 
داخــل در صنعت خودرو، گفت: در حالي پنجمین میز تعمیق ســاخت داخل  
شــروع به کار کرد که در ۴ میز گذشته گروه خودروسازي سایپا دستاوردهاي 
خوبي داشته است.وي با بیان اینکه در ۴ میز گذشته هدف گذاري براي کاهش 
ارزبري ۲۰۰ میلیون دالر بود و تاکنون به میزان ۱۰۰ میلیون دالر صرفه جویي 
ارزي محقق شــده، افزود: گروه خودروسازي سایپا توانست ۸۰ قطعه را داخلي 
سازي کند و این اتفاق بسیار مهمي است که با همت مهندسان کشور عملیاتي 
شد.مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا تصریح کرد: در میز پنجم تعمیق ساخت 
داخل، قرار اســت ۱۸ قطعه دیگر با همکاري ۱۶ قطعه ساز، داخلي سازي شود 
که با عملیاتي شــدن این امر، ۳۰ میلیون دالر دیگر صرفه جویي ارزي خواهیم 
داشــت.وي با بیان اینکه مدت زمان داخلي ســازي ۱۸ قطعــه بین یک تا دو 
سال خواهد بود، تصریح کرد: یکي از قطعات خاصي که قرار است قطعه سازان 
براي ســاخت و تعمیق ساخت داخل آن اقدام کنند و همواره یکي از مهم ترین 
چالش هاي صنعت خودرو بوده ایربگ ACU است که با تحقق این امر مشکالت 
تولیدکنندگان خودرو کاهش قابل توجهي پیدا خواهد کرد.سلیماني با بیان اینکه 
ایربگ ACU توســط یکي از شرکت هاي وابسته به صنایع دفاع تولید و تامین 
خواهد شــد، گفت: افزایش تعمیق ساخت داخل به رشد تولید، کاهش هزینه و 

کاهش وابستگي به واردات کمک مي کند.

مدیر مجتمع سنگ آهن جالل آباد خبر داد: تحقق ۱۰۰ درصدی تولید سنگ آهن در معدن جالل آباد
ثبت تحقق ۱۰۰ درصدی تولید سنگ آهن

به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، حســین شیخ علی بابایی با بیان این 
مطلب گفت: طی ۱۱ ماه گذشته مجتمع سنگ آهن جالل آباد موفق به استخراج  بیش از ۵ میلیون تن 
ســنگ آهن کلوخه از معدن جالل آباد شد که باعث تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه ها  در این مدت شده 
است.حسین شیخ علی بابایی در ادامه افزود: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۲ میلیون تن سنگ 
آهن از معدن جالل آباد اســتخراج شده که ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته 
اســت.مدیر مجتمع سنگ آهن جالل آباد خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۹ این مجتمع موفق به تولید 
۵ میلیون و ۹۴۰ هزار تن ســنگ آهن شده است که این میزان تولید در مدت بهره برداری معدن یک 
رکورد جدید محسوب می شــود.وی با اشاره به واگذاری معدن سنگ آهن جالل آباد به راهبر )بخش 
خصوصی( از سال ۹۵ تاکنون گفت: از زمان واگذاری تاکنون میزان نیروی انسانی در مجتمع بیش از دو 
برابر رشد داشته است.گفتنی است مجتمع سنگ آهن جالل آباد در استان کرمان، ۳۵ کیلومتری شمال 

غرب شهرستان زرند واقع شده است.

محمد فالح مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین:
مفتخریم توفیق خدمتگزاری به آینده سازان 

دیار کریمان نصیبمان شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین محمد فالح مدیرعامل گهرزمین در 
ابتدای عرایضشان از نقش اعضای هیات مدیره گهرزمین و خیرین محترم در این مسیر یاد کرده و حمایت و 
مساعدت  این عزیزان را شایسته تقدیر و تشکر دانست.وی در ادامه عنوان کرد: دانش آموزان این مناطق با 
توجه به مشکالت عدیده اقتصادی توانستند گام بلندی در راه رسیدن به قله های موفقیت در کنکور ۱۴۰۰ 
بردارند که جا دارد از خانواده و معلمان این ستارگان عرصه علم و دانش تشکر کنم.محمد فالح همچنین به 
مدیران ارشد آموزش و پرورش استان و شهرستان های جنوب پیشنهاد داد که یک نفر از این دانش آموزان 
شایسته به عنوان مشاور دانش آموزی مناطق جنوب به شرکت گهرزمین معرفی شده و ارتباط تنگاتنگی با 
این شرکت داشته باشند.مدیرعامل گهرزمین در پایان از مدیران ارشد این شرکت، معاونین پرتالش و مدیر 

خستگی ناپذیر روابط عمومی و امور بین الملل و سایر کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر به عمل آورد.

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس موفق به 
دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد

 در نخستین جشــنواره روابط عمومی و مســئولیت اجتماعی که  درمحل سالن 
همایش های صدا و ســیما  برگزار شــد،منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس موفق به دریافت 
»نشان  عالی مسئولیت اجتماعی « شدبه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، نخستین 
دوره جشــنواره روابط عمومی و مســئولیت اجتماعی با حضور کارشناسان و فعاالن حوزه روابط عمومی و 
مدیران برخی سازمان ها و صنایع کشور ۲۶ مهرماه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.  منطقه 
ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس موفق به دریافت نشــان عالی مســئولیت اجتماعی شد. هدف از 
برگزاری این رویداد »کمک به اعتالی فعالیت های مســئولیت اجتماعی در سازمان ها و بهینه سازی آنها« 
عنوان شده بود که ممیزی، ارزیابی و تقدیر از سازمان های فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی در سه سطح 
»در حال رشد«، »رشد یافته« و »پیشرو« نیز در این دوره انجام گردید. همچنین از روابط عمومی منطقه 

ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اهدای لوح نشان مسئولیت های اجتماعی تقدیر شد .
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کدامبانکهاکارتاعتباری۷میلیونیمیدهند؟گزیده خبر
درحالیکه ســه ماه از تکلیف بانک مرکزی بــه پنج بانک ملی، 
صادرات، تجــارت، ملت و رفاه کارگران مبنــی بر صدور کارت 
رفاهی با حداکثر سقف هفت میلیون تومان می گذرد، گزارش ها 
حاکی از آن اســت که تنها دو بانک ملــی و تجارت این کارت 
اعتباری را به متقاضیان ارائه می دهند.به گزارش ایسنا، در اوایل 
تیرماه سال جاری بانک مرکزی در راستای افزایش قدرت خرید 
اقشــار مختلف جامعه و بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید، 
شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید را به 
پنــج بانک »ملی ایران«، »ملت«، »صادرات ایران«، »تجارت« و 
»رفاه کارگران« ابالغ کرد که بر این اســاس هر یک از بانک های 
نام برده شده می توانند حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت برای کلیه 
اشخاص حقیقی تا سقف هفت میلیون تومان از جمله دارندگان 
سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته اند 
و کلیه سرپرســتان خانوار که حداقل یکی از یارانه های نقدی یا 
معیشتی را دریافت می کنند، با سقف فردی معادل هفت میلیون 
تومان صادر کنند.در این زمینه، ســهام عدالت بر اساس ارزش 
یابی حداکثر ۶۰ درصد قیمت روز سهام مذکور) بر اساس اعالم 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه( و حساب های یارانه 
نقدی و معیشــتی طبق اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها و 
با در نظر گرفتن کســورات مربوط به اقســاط وام های پرداخت 
شده قبلی، می تواند به عنوان وثیقه های  قابل قبول از مشتری 

گرفته شود.
همچنین، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشــخیص بانک 
حداکثر ۱۸ ماه اســت که اعتبــار کارت رفاهی برای خرید کاال 
و خدمات در فروشــگاه ها و پذیرنــده کارت طی قرارداد اعالمی 

توسط بانک های عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان 
امکانپذیر اســت و تراکنش های مالی دیگر چون برداشت وجه و 
انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیســت.  عالوه براین، نرخ سود 
تسهیالت کارت رفاهی ۱۸ درصد و مهلت بازپرداخت آن نیز ۱۸ 

ماهه اســت که با احتساب سود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
بر مبلغ  هفت میلیونی کارت رفاهی هر یک از دریافت کنندگان 
این کارت باید ماهانه تقریبا ۴۵۸ هزار تومان بپردازند. از ســوی 
دیگر، طبق گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در زمان ابالغ 

این بخشنامه، فقط بانک ملی به طور مقدماتی طرح یاد شده را 
آغاز کرده و حداکثر تا دو هفته آینده ســایر بانک های عامل نیز 
این امکان را خواهند داشــت که کارت های رفاهی را در اختیار 
متقاضیان قرار دهند.جدیدترین پیگیری ایسنا از بانک مرکزی 
نیز حاکی از آن است که این بخشنامه به تمام پنج بانک مذکور 
ابالغ شده است اما برخی از آن ها براساس سیاست اجرایی خود 
این کارت اعتباری صادر می کنند یا نمی کنند.اکنون با گذشت 
بیش از ســه ماه، مشاهدات میدانی از پنج بانک مورد نظر برای 
اعطای کارت اعتباری حاکی از آن اســت که تنها دو بانک ملی 
و تجارت این کارت اعتباری را می دهند. البته مراجعه به شــعبه 
دیگر از بانک تجارت بیانگر این موضوع بود که به دلیل نداشتن 
بودجه کارت رفاهی داده نمی شود.درحالیکه طبق ابالغیه بانک 
مرکزی، هم دارندگان ســهام عدالت و هم سرپرستان خانوار که 
حداقل یکی از یارانه های نقدی یا معیشتی را دریافت می کنند، 
می تواننــد این کارت اعتبــاری بگیرند، مشــاهدات میدانی از 
بانک ها درباره شــرایط اعطای این کارت حاکی از آن اســت که 
تنها ســهام عدالت را به عنوان وثیقه قبول می کنند.همچنین، 
یکی از مسئولین شــعب بانک تجارت اعالم کرد که بازپرداخت 
تســهیالت این کارت اعتباری ۲۴ ماهه است، درحالیکه طبق 
دســتورالعمل بانک مرکزی، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به 
تشخیص بانک حداکثر ۱۸ ماه است.در آخر، نکته حائر اهمیت 
در این زمینه این اســت که روند دریافت کارت اعتباری رفاهی 
از بانک های نام برده شــده کامال غیرحضوری است و متقاضیان 
دریافت این از بانک های تجارت و ملی باید اپلیکشین های زمرد 

و ایوا مراجعه کنند.

معرفی شعب کارگزار رسمی بورس بانک 
تجارت

کارگزاری رســمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کاال و بورس انرژی بانک 
تجارت، اســامی شــعب و باجه های فعال کارگزاری خود را برای ارائه خدمات 
بورسی به مشتریان اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی،کارگزاری رسمی بورس 
اوراق بهادار، فرابورس، بورس کاال و بورس انرژی بانک تجارت اســامی شعب و 
باجه های فعال کارگزاری خود را به منظور تســهیل در شناسایی این شعب و 
در راستای گسترش فعالیت این کارگزاری و پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای 
مشتریان گرامی در حوزه بازار بورس و سرمایه اعالم کرد.مشتریان بانک تجارت 
که تمایل به همکاری با این کارگزاری رســمی دارند،مــی توانند با مراجعه به 
ســایت اینترنتیhttps://btcode.tejaratbankbrk.ir و یا ازطریق لینک 
باشگاه مشتریان این کارگزاری به آدرس https://tbrkclub.ir اطالعات کامل 
تری ازاسامی شعب و باجه های فعال کارگزاری بانک تجارت و تازه ترین فعالیت 

های بورسی این مجموعه آگاهی پیدا کنند.

نظام پیشنهادها راهی به سوی مدیریت 
مشارکتی است 

مدیرعامل بانک توســعه تعاون گفت: نظام پیشــنهادها مانند اتاق فکر و مرکز 
خالقیت سازمان عمل کرده و امیدواریم مبنای حرکت، رشد و بالندگی بانک و 
همچنین راهی به سوی مدیریت مشارکتی باشد.حجت اله مهدیان در پنجمین 
جلسه شورای نظام پیشنهادهای بانک توسعه تعاون که با حضور اعضاء برگزار شد 
ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته برای استقرار نظام پیشنهادها در بانک، 
افزود: به طور قطع وجود چنین نظامی در یک سازمان و ساماندهی پیشنهادها 
و ایده های ارائه شــده از ســوی کارکنان که درگیر فعالیت های عملیاتی بانک 
هستند، می تواند منشا تحول بانک باشد.رییس شورای نظام پیشنهادهای بانک 
توســعه تعاون با بیان اینکه ممکن است افراد بر اساس یک جرقه فکری و ایده 
خام پیشنهادهایی را مطرح کنند که کامل نباشد توصیه کرد دبیرخانه با دید باز 
و با نگاه یاری دهنده آن موضوع را بررســی کرده و به پیشنهاد دهنده بازخورد 
مناسبی ارائه کنند.وی، همچنین لزوم برنامه ریزی مناسب برای مشارکت بیشتر 
کارکنان را خواستار شد و بر اجرای پیشنهادهای مصوب در کمترین زمان ممکن 
توســط واحدهای سازمانی تأکید کرد.در ادامه این جلسه ایرج شیخ زاده معاون 
برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک با ارائه گزارشی پیرامون شکل گیری نظام 
پیشــنهادها در بانک افزود: باید این نظام با اولویتهای کاری و برنامه های درون 
سازمانی پیوند بخورد و به عنوان یک ابزار برای ارتقاء و توسعه بانک مورد استفاده 
مدیران قرار گیرد.وی افزود: با توجه به تغییرات مدیریتی، سیاستهای جدیدی 

برای نظام پیشنهادها در نظر گرفته شده است .

پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران 
به مناسبت 29 مهر روز ملی صادرات

مدیرعامل بانک توســعه صادرات در آستانه ۲9 مهرماه، روز ملی صادرات، طی 
پیامــی این روز را به صادرکنندگان و فعاالن این عرصه تبریک گفت.به گزارش 
روابــط عمومی و بین الملل بانک توســعه صادرات ایــران، درمتن پیامی که به 
این مناســبت از سوی دکترسیدعلی حسینی صادر شــد، با تبریک این روز به 
صادرکنندگان کشــور آمده است:تبریک امسال روز ملی صادرات به فعاالن این 
عرصه همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم را به فال نیک گرفته و امیدواریم 
دیدگاههای سیاســتگذاران در دولت جدید منتج به تحوالتی گردد که تاثیرات 

ملموس و شایان آنرا بر تداوم آبادانی و توسعه کشور عزیزمان شاهد باشیم.
متن کامل پیام آقای دکتر سیدعلی حسینی بدین شرح است:

بازرگانان، فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان محترم
۲9 مهرماه روز ملی صادرات یادآور خدمات برجسته آن دسته از صادرکنندگان 
و فعاالن تولیدات صادرات محور اســت که بعنوان ناخدایان با کیاست، کشتی 
تجارت را در دریای پرتالطم اقتصاد بین المللی رهبری می کنند.طی ســالهای 
اخیر نقش اگزیم بانک ایران به عنوان بازیگر مهم تامین مالی در افزایش صادرات 
غیرنفتی و توســعه آن در راستای ارائه خدمات و تسهیالت برجسته بوده و نگاه 
ویژه این بانک به گســترش تجارت بین الملل و حمایت از تولید ملی منتج به 
برداشتن گامهایی موثر در مسیر کسب درآمدهای ارزی شده است.تبریک امسال 
روز ملــی صادرات بــه فعاالن این عرصه همزمان با اولین ســال فعالیت دولت 
ســیزدهم را به فال نیک گرفته و امیدواریم دیدگاههای سیاستگذاران در دولت 
جدید منتج به تحوالتی گردد که تاثیرات ملموس و شایان آنرا بر تداوم آبادانی 
و توسعه کشور عزیزمان شاهد باشیم.تقویت تولید با هدف توسعه صادرات، نظام 
مند شدن تولید کاالهای رقابت پذیر و بهبود فضای کسب و کار متاثر از اصالح 
قوانین و تدوین مقررات در همین راستا، از جمله مقوالتی هستند که تحقق آن 
مستلزم افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات بعنوان مهمترین خواسته جامعه 

صادرکنندگان است.

چقازردی: 
سپه، بزرگ ترین بانک توسعه ای کشور است

پایــگاه اطالع رســانی بانک ســپه: مدیرعامل بانک ســپه گفت: ایــن بانک با 
نقش آفرینی در پیشــرفت بخش هــای مختلف اقتصادی به ویــژه حوزه تولید 
محصوالت استراتژیک، بزرگ ترین بانک توسعه ای کشور است.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک ســپه، محمدکاظم چقازردی ضمن اشاره به نقش تأثیرگذار 
بانک ســپه 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 اســت به عنــوان 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 ویــژه منابع، تصریح کرد: منابع این بانک با رعایت دقیق قوانین و مقررات در 
۶ ســال اخیر افزایش بیش از ۴.۵ برابری را تجربه کرده است و مشتریان وفادار 
و قدیمی بانک به واســطه اعتماد خود، کار کردن با بانک سپه را در هر شرایطی 
به ســایر بانک ها ترجیح می دهند و ما باید برای حفظ این اعتماد با تمام وجود 
تالش کنیم.مدیرعامل بانک ســپه حمایت از تولید و اشــتغال 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 شــده است.مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به توانمندی های 
کارشناســان 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 و طی چند سال اخیر بانک سپه همواره جزو سه 

بانک اول کشور در همکاری با صندوق توسعه ملی بوده است.

تحلیل عملکرد 5 ماهه نخست سال با 
حضور مسئولین دوایر ستاد مدیریت

در جلسه کارگروه ارزیابی عملکرد مدیریت و شعب استان مرکزی، 
مدیر استان رمز موفقیت شعب استان را مقایسه عملکرد نه فقط 
با دیگر شــعب استان ها؛ که مقایســه عملکرد با بانک های دیگر 
در اســتان دانست و بر تحقق اهداف بانک مسکن در استان تاکید 
کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت اســتان مرکزی، در جلسه 
بررسی عملکرد ۵ ماهه مدیریت و شعب استان مرکزی که با حضور  
اعضای کارگروه ارزیابی عملکرد شعب در دفتر مدیر استان تشکیل 
شــد؛ حیدریان مدیر شعب استان، با اشــاره به وضعیت عملکرد 
مدیریت در ماه های ابتدای ســال جاری گفت: شایسته است در 
حوزه هائی چون: جذب منابع و وصول مطالبات که شاخص های 
اصلی عملکرد بانک به حســاب می آینــد، تالش خود را مضاعف 
نموده، ســهم خود از منابع موجود در استان و نیز از اقساط معوق 
شده و فریز شده بانک در دســت بدهکاران را مطالبه نمائیم.وی 
تصریح کرد؛ مدیریت در برخی شاخص های عملکردی نظیر: صدور 
ضمانتنامه و بانکــداری الکترونیک، موفق تر عمل نموده و درصد 
اهداف مورد انتظــار بانک را در این مقطع به خوبی محقق نموده 
است، لیکن شعب نباید عملکرد خود را متوقف به سقف امتیازات 
آن بخــش بدانند و تصور کنند نیازی بــه صدور ضمانتنامه های 
بیشتر و یا خدمات بانکداری الکترونیک مطلوبتر ندارند. بلکه باید 
با جذب شمار بیشتری از متقاضیان در تمامی بخش ها، بر حجم 
مشتریان بانک افزوده، دامنه خدمات رسانی بانک را بیش از گذشته 
گسترش دهند.  وی در خصوص بانکداری الکترونیک گفت: حوزه 
it، ارتباط مستقیم با فرایند جذب منابع دارد و بانکداری الکترونیک 
زمانی موفق است که از طریق درگاه های مختلف، حداکثر جذب 
منابع را برای بانک رقم بزند، چه این که بانک های رقیب با افزایش 
تعداد و ارتقاء کیفیت زیرساخت هائی چون: pos های فروشگاهی، 
کارت های صادره بانکی، کیوسک ها و atm ها و استفاده از دیگر 
درگاه های مجازی؛ شمار بیشتری از مشتریان را دربر گرفته، منابع 

ایشان را به سمت خود کشانده اند.

برندگان قرعه کشی حساب های صندوق قرض الحسنه بانک 
پارسیان مشخص شدند

پرداخت بیش از 40 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه به 

نیازمندان
آیین قرعه کشی سپرده های پس انداز ریالی صندوق قرض الحسنه 
بانک پارســیان)عملکرد ســال 99 -۱۴۰۰( روز سه شنبه مورخ 
۲7 مهرماه سال جاری برگزار و برندگان نیکوکار این قرعه کشی 
مشــخص شدند.در این دوره از قرعه کشــی که با حضور اعضای 
هیــات نظارت بر قرعهکشی متشکل از نمایندگان دادستانی کل 
کشور و بانک مرکزی و همچنیــن محمد رضا فقیری مدیرعامل 
صندوق قرض الحسنه و جبیب اهلل نگهبان مدیر بازرسی و نظارت 
بانک پارســیان و دیگر مدیــران این بانک برگزار شــد؛ به پاس 
قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران قرض الحسنه پس انداز، جوایز 
ارزنده ای به برندگان تعلــق گرفت.3۰ فقره کمک هزینه خرید 
واحد مسکونی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، ۶۰ فقره کمک 
هزینه خرید خودرو داخلی هر یک به ارزش۵۰۰ میلیون ریال،7۰ 
کمــک هزینه خرید لوازم خانگی تولیــد داخل هر یک به ارزش 
3۰۰ میلیون ریــال، ۸۰ کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع 
به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال،9۰ کمک هزینه ســفر عمره، تمتع 
و عتبــات عالیات هر یک به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال،۱۰۰ کمک 
هزینه خرید صنایع دســتی هر یک به ارزش۵۰ میلیون ریال و 
۲۰۰ جایزه نقدی ۲۰ میلیون ریالی، ۴۰۰ جایزه نقدی ۱۵ میلیون 
ریالی و هزاران جایزه نقدی دیگر از جوایز قرعه کشی حساب های 
قرض الحسنه پس انداز ریالی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان 
است.اسامی برندگان جوایز قرعه کشی پس از تایید هیات نظارت 
و انجام کنترل های الزم بر روی سایت های اینترنتی بانک پارسیان 
به نشــانی اینترنتی www.parsian-bank.irو صندوق قرض 
www.sandogh.parsian- الحسنه بانک پارسیان به نشانی

bank.ir قرارخواهدگرفت.

تضمین شفافیت مالی با رمز ارز ملی
یک کارشــناس مســائل رمزارزها می گوید: ما در کشــور به استفاده از یک ارز 
دیجیتال نیاز داریم که اگر ســازکار آن بــه صورت قانونی و تحت کنترل بانک 
مرکزی باشــد، مزیت های بســیاری را در اقتصاد به همراه خواهد داشــت.یک 
کارشــناس حوزه ارزهای دیجیتال با اشــاره به اینکه بیشتر از دوسال است که 
بحث رمزارزها در کشور ما داغ است و از این مورد به عنوان یکی از راه های دور 
زدن تحریم نیز یاد می شــود، اظهار کرد: برقراری رمز ارز ملی در اقتصاد ایران 
و راه اندازی آزمایشــی آن که از سوی رییس کل بانک مرکزی عنوان شده، خبر 
خوشایندی است که می تواند برای فعاالن این حوزه و مردم مفید باشد.مهرداد 
فرنوش در گفت وگو با ایِبنا تصریح کرد: اینکه قرار است رمز ارز در کشورما نیز 
مانند کشورهای دیگر قانون گذاری و حد و حدود آن مشخص شود اتفاق خوبی 
است که باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد تا هم ریسک سرمایه گذاری در این 
حوزه را برای مردم کاهش دهد و هم برای کســب و کارهایی که در این بخش 
کار می کنند روشنگری و شفاف سازی کند.وی با بیان اینکه امیدواریم تدوین 
آیین نامه ها و قانون گذاری مرتبط با رمزارزها زودتر انجام شــود تا از بالتکلیفی 
خارج شــویم، تاکید کرد: ما در کشور به استفاده از یک ارز دیجیتال نیاز داریم 
که اگر ســازکار آن به صورت قانونی و تحت کنترل بانک مرکزی باشد، مزیت 
های بســیاری را به همراه خواهد داشت.این کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال 
ادامه داد: یکی از مزیت ها این اســت که می توانیم با پشتوانه ریال در هر جای 
دنیــا به صورت امن مانند یک کیف پول کار مالی انجام دهیم و نقل و انتقاالت 
مالی حتی در پرداخت های ُخرد داشته باشیم.فرنوش اظهار کرد: این امر نه تنها 
برای عموم مردم و فعاالن اقتصادی مثبت ارزیابی می شــود، بلکه برای نظارت 
نهادهای حاکمیتی نیز مفید اســت. به عنوان نمونه شــرکت های دانش بنیان 
صادراتی برای دریافت ارز حاصل از صادرات خود با سختی هایی مواجه هستند 
که متحمل پرداخت کارمزدهای بسیار باال هستند. این در حالی است که اگر رمز 
ارز ملی تحت کنترل بانک مرکزی انجام شود، به بسیاری از روش های پرداخت 
به ویژه پرداخت های بین المللی کمک خواهد کرد.به گفته وی، استفاده از رمز 
ارز ملــی هم اعتماد را به مردم و فعــاالن این حوزه برمی گرداند و هم به بانک 
مرکزی کمک می کند، چرا که شفافیت مالی و امنیت تراکنش ها را تضمین می 
کند. فعالیت هــای حوزه رمز ارز اگر زیر نظر قانون گذار انجام گیرد، در مبارزه 
با پولشویی و رصد و مانیتور استفاده از این رمزارز در حوزه های ممنوعه کمک 

خوبی خواهد داشت.

مردم چقدر چک های رمزدار مبادله می کنند؟
از 3۵3 هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در شهریور امسال ۶۱.9 درصد آن مربوط 
به چک های عادی است که 3۸.۱ درصد دیگر آن را نیز چک های رمزدار تشکیل می دهند.به 
گزارش ایسنا، جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک های مبادله 
شده بیش از 7.۱ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۶.۶ میلیون فقره عادی و 
بالغ بر ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 9۲.۶ درصد از کل چک های 
وصولی را چک های عادی و 7.۴ درصد را چک های رمز دار تشــکیل می دهند.از نظر مبلغی 
نیز، از 3۵3 هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک های وصولی در کل کشــور حدود ۲۱۸ هزار و 
۵۰۰ میلیــارد تومان برای چک های عادی و بیش از ۱3۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خاص 
چک های رمزدار بوده اســت.بر این اساس، در کل کشور ۶۱.9 درصد از کل مبلغ چک های 
وصولی را چک های عادی و 3۸.۱ درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

کدام استان چک های وصول شده رمزدار بیشتری دارد؟ 
طبق این گزارش، در شهریور امسال در کـل کشـور بیش از ۵۲9 هـزار فقـره چـک رمـزدار 
بـــه ارزشـــی بالغ بر ۱3۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵.7 و ۴۴.7 درصد افزایش داشــته است.در ماه مورد بررسی، 
در استان تهران بیش از ۱7۶ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل 79 هزار و 9۰۰ 
میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.3 درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه 
استان تهـــران )33.3 درصـد(، اصفهان )9.۵ درصد( و خراسان رضوی )7.۵ درصد( وصول 
شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.همچنــــین، 7۰.۱ 
درصــد از ارزش چــک هــای فــوق در اســتان هــای تهــران )۵9.3 درصــد(، اصفهان ) 

۶.۲ درصد( و خراسان رضوی ) ۴.۶ درصد( وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟ 
گفتنی است؛ چک های عادی به چک هایی گفته می شود که اشخاص به حساب جاری خود 
صــادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن 
اســت خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن 
صادر شده باشــد.چک های رمزدار، چک هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام 
اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می تواند 
بر عهده سایر بانک ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.این قبیل چک ها جهت 
تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک 

صادرکننده تضمین می شود.
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گزیده خبر
طالبان:

 خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر 
استفاده نخواهد شد

 امیرخان متقی سرپرســت وزارت خارجه دولت موقت طالبان در نشســت 
مسکو گفت که خاک کشور افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد 
شد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، سرپرست وزارت خارجه دولت 
موقت طالبان  روز چهارشنبه در این نشست گفت: طالبان به تعهدات خود 
پایبند است و اجازه نخواهد داد تا وضعیت افغانستان امنیت کشورهای دیگر 
را تهدید کند.   وی همچنین مدعی شد که دولت افغانستان فراگیر است.  

امیر خان متقی همچنین گفت که برای نخســتین بار در ۴۵ ســال اخیر، 
افغانســتان در برابر تهدیدها مصونیت می یابد و از آن دفاع می شود. ما به 
تعهداتی که دادیم مبنی بر اینکه خاک افغانســتان برای تهدید کشورهای 
دیگر استفاده نشود، پایبند هســتیم.وی خاطرنشان کرد: طالبان در عمل 

اثبات کردند که خاک این کشور علیه کشور ثالث استفاده نخواهد شد.   
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مسکو از گروه طالبان 
خواست تا تالش کنند کشور افغانستان به عنوان پایگاه برای تهدید کشورهای 
دیگر استفاده نشود.  وی همچنین از طالبان برای مساعدت در انتقال اتباع 
روس از افغانستان به کشور خود قدردانی کرد.  وزیر امورخارجه روسیه این را 
نیز گفت که انتقال دانشجویان افغان به روسیه برای تحصیل در دانشگاههای 
این کشــور در آینده نزدیک برنامه ریزی می شــود و تحقق خواهد یافت.  
سرپرستی هیات طالبان در نشست مسکو بر عهده عبدالسالم حنفی است 
که از چهره های برجسته طالبان حاکم به شمار رفته و گفت وگوهای هفته 

پیش این گروه با آمریکا و اتحادیه اروپا را نیز ریاست کرده بود.

ره آورد برگزیت، افزایش ۱۰ برابری قاچاق انسان
تهــران- ایرنا- روزنامه گاردین با اشــاره بــه گزارش یک 
سازمان غیردولتی از افزایش ۱۰ برابری قاچاق انسان پس 
از برگزیت و باالگرفتن بهره کشی از کارگران اتحادیه اروپا 
در پی سیاست جدید وزارت کشور انگلیس برای مهاجرت 
خبر داد.به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه گاردین، 
براساس یک گزارش تازه، خطر بیشتر بهره کشی از کارگران 
اتحادیه اروپا و آســیب پذیری مهاجران غیرقانونی پس از 
برگزیت در انگلیس افزایش یافته است.براساس یک گزارش 
تازه درباره قاچاق انســان در انگلیس هشدار شده داده که 
برگزیت و طرح جدید وزارت کشور بریتانیا برای مهاجرت 
خطرات قاچاق انســان را افزایش می دهد. براساس طرح 
وزارت کشــور انگلیس از ورود مهاجران غیرانگلیسی زبان 
و کارگران خارجی غیرمتخصص به این کشــور جلوگیری 
می شــود.این گزارش همچنین پیوندهایی میان تروریسم 
و  قاچاق انســان در پرونده هایی از خانواده های انگلیسی 
بــا داعش در ســوریه و افزایش جذب قربانیــان قاچاق از 
طریق رسانه های اجتماعی پیدا کرده است.گفته می شود 
پس از برگزیت تعداد قربانیان احتمالی قاچاق انســان که 
 )NRM( پرونده های آنها به مکانیسم ارجاع ملی انگلستان
)چارچوبی برای شناســایی و ارجاع قربانیان احتمالی برده 
داری مدرن( ارجاع داده شــده اند، ۱۰ برابر شده و از یک 
هزار و ۱۸۲ نفر در ســال ۲۰۱۲ به ۱۰ هــزار و ۶۱۳ نفر 

در سال ۲۰۲۰ رسیده است.نگرانی دیگر ناظران مربوط به 
افزایش قابل توجه شمار کودکان مراجعه کننده به مکانیسم 
ارجاع ملی است که از یک هزار و ۲۷۹ نفر در سال ۲۰۱۶ 
به چهار هزار و ۹۴۶  نفر در ســال ۲۰۲۰ رسیده است.در 
این میان روند افزایش اســتفاده از رسانه های اجتماعی و 
بسترهای آنالین برای جذب قربانیان قاچاق انسان نیز نباید 
نادیده گرفته شود.این گزارش از مقامات انگلیس خواسته 
شده اقدامات بیشتری برای بهبود شناسایی قربانیان قاچاق 
انســان انجام داده و اطمینان حاصل کنند که قربانیان، به 

ویــژه کودکان، در طول مراحل شناســایی از کمک قانونی 
برخوردار می شــوند. همچنین از بریتانیا خواسته است تا 
تالش های خود را برای تضمین دسترســی موثر به غرامت 
قربانیان افزایش دهد.نویسندگان این گزارش نگران هستند 
که طرح جدید وزارت کشور برای مهاجران، آسیب پذیری 
قربانیان قاچاق را که مهاجران غیرقانونی هســتند افزایش 
دهد، زیرا آنها ممکن است از ترس پیگرد قانونی برای جرایم 
مربوط به مهاجرت، مایل به مراجعه به مقامات نباشند.این 
گزارش به قربانیان احتمالی قاچاق افراد اســتخدام شده در 

انگلیس برای پیوستن به یک سازمان تروریستی در خارج از 
کشور اشاره می کند و می گوید دولت باید اطمینان حاصل 
کند که قربانیــان قاچاق شناســایی و از حمایت و کمک 
برخوردار می شــوند.پیش از این هم براساس یک گزارش 
ســازمان غیردولتی Reprieve شــرایطی را که در آن تعداد 
زیادی از خانواده های انگلیسی که در شمال شرقی سوریه 
زندانی شده اند، در انگلیس استخدام شده و به طور بالقوه به 
سرزمین های تحت کنترل داعش قاچاق شده اند.در گزارش 
این ســازمان غیردولتی همچنین  آمده است که برگزیت 
خطر بهره کشی را برای کارگران اتحادیه اروپا افزایش داده 
و هشــدار می دهد که قربانیان برده داری ممکن است در 
درخواست برای طرح حل و فصل در اتحادیه اروپا با مشکل 
مواجه شوند.این سازمان می افزاید: جرم کار غیرقانونی، به 
عنوان بخشــی از محیط خصمانه انگلیــس برای مهاجران 
غیرقانونی، به عنوان محرک اصلی بهره کشــی بوده و مانع 
اصلی اجرای عدالت است.هرچند سخنگوی وزارت کشور در 
واکنش به این گزارش می گوید: برده داری مدرن و قاچاق 
انسان هیچ جایی در جامعه ما ندارد و ما متعهد به مقابله با 
این جنایات فجیع هستیم. بریتانیا در محافظت از قربانیان 
برده داری مدرن جهان را رهبری می کند و ما همچنان به 
شناســایی و حمایت از افرادی که از سوء استفاده غیرقابل 

تحمل جنایتکاران و قاچاقچیان رنج برده اند، می پردازیم.

با افزایش اختالفات بروکســل- ورشو به دلیل حکم صادره از سوی 
دادگاه قانون اساسی لهستان مبنی بر برتری قوانین قضایی این کشور 
بر اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا چند گزینه از جمله ابزارهای 
حقوقی، مالی، تعلیق حق رای و تهدید به اعمال تحریم های بیشتر 
علیه لهستان را مطرح کرد.به گزارش ایرنا به نقل از یورونیوز، جدال 
لفظی روز گذشــته میان اورســوال فون درالین، رئیس کمیسیون 
اروپا و ماتئوش موراویتســکی، نخســت وزیر لهســتان در پارلمان 
اروپا در استراســبورگ، آخرین مرحله از رویارویی طوالنی مدت دو 
طرف بوده اســت. تنش میان نهادهای اروپایی و ورشو که هم اکنون 
حول مســاله ارجحیت قوانین داخلی یا اروپایی متمرکز است، سال 
گذشته و با ماجرای متهم شدن لهســتان، همراه با مجارستان، به 
نقض حاکمیت قانون از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد.سخنرانی رئیس 

کمیسیون اتحادیه اروپا و نخست وزیر لهستان در نشست روز گذشته 
نماینــدگان پارلمان اروپا درباره بحران حاصل از عدم تطابق قوانین 
مورد حمایت ورشــو با اصول بنیادین اتحادیه اروپا با تهدیدهای دو 
طرف علیه یکدیگر همراه شد.»ماتئوش موراویتسکی« نخست وزیر 
لهســتان در سخنرانی خود در پارلمان اروپا با انتقاد از تمرکزگرایی 
اتحادیه اروپا، آن را متهم کرد که همزمان با افزایش اختالف ها میان 
ورشو و بروکسل بر سر حاکمیت قانون، از صالحیت های قانونی خود 
فراتر رفته است.موراویتســکی که در نشســت بررسی اختالف های 
قانونی لهستان و اتحادیه اروپا در استراسبورگ تصریح کرد که ورشو 
با وجود حفظ پایبندی خود به معاهدات اتحادیه اروپا و خوش بینی 
نســبت به برگزاری گفت وگوهای ســازنده میان دو طرف، مرعوب 
تهدیدهای بروکسل نخواهد شد.نخســت وزیر لهستان در واکنش 
به اظهارات رئیس کمیســیون اروپا که پیش از سخنرانی او عنوان 
شــده بود، از اتحادیه اروپا خواست که »زبان تهدید« و »سیاه نمایی 
در مورد لهســتان« را کنار بگذارد. او همچنین مواجهه بروکسل با 

ورشــو را فاقد صداقــت الزم عنوان کــرد و آن را نوعی »باج گیری 
سیاسی« توصیف کرد که باید هر چه سریع تر متوقف شود.بر همین 
اســاس، اورسوال فون در الین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش 
از سخنرانی نخست وزیر لهستان با ابراز نگرانی شدید اتحادیه اروپا 
نسبت به صدور حکم دادگاه قانون اساسی لهستان گفت: »این حکم 
بنیان های اتحادیه اروپا را زیر سوال می برد و یک چالش جدی برای 
نظم حقوقی متحد در اروپا اســت.«وی افزود: اروپا نه می تواند و نه 
اجازه خواهد داد که ارزش های مشــترک به بازی گرفته شوند.فون 
در الین با تاکید بر عدم اســتقالل دادگاه قانون اساســی لهستان، 
اطمینان داد که کمیســیون اروپا از ســه طریق ممکن با این حکم 
مقابله خواهد کرد. او توضیح داد که نخست بروکسل این حکم را به 
چالش حقوقی خواهد کشید تا زمینه نقض آن فراهم شود و سپس 
اســتفاده از گزینه ابزارهای مالی به منظور محروم کردن لهستان از 
منابع بودجه اتحادیه اروپا و صندوق احیای اقتصادی دوره پساکرونا 
استفاده خواهد شد.رئیس کمیسیون اروپا تصریح کرد که منابع مالی 

اتحادیه اروپا از محل مالیات شهروندان این اتحادیه با هدف تسهیل 
سرمایه گذاری های مشــترک تامین می شود و ما ناگزیریم از صرف 
آن در جهت نقض حاکمیت قانــون جلوگیری کنیم.وی همچنین 
خاطرنشان کرد که گزینه سومی که پیش روی بروکسل است، اعمال 
ماده ۷ معاهدات اتحادیه اروپاست که بر اساس آن حقوق کشورهای 
عضــو از جمله حق رای آن ها در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا به 
دلیل نقض ارزش های بنیادین اتحادیه قابل تعلیق است.شــماری از 
رهبــران حزب قانون و عدالت لهســتان در هفته های اخیر و با باال 
گرفتن اختالف میان دو طرف اتحادیه اروپا را به پولگزیت، همچون 
برکســیت، تهدید کرده اند. تهدیدی که حتی اگر عملی هم نشود، 
روحیه جریان های سیاسی پرشمار بدبین به اتحادیه اروپا را در ۲۷ 
کشــور عضو تقویت خواهد کرد.دادگاه قانون اساسی لهستان اوایل 
ماه جاری میالدی طی حکمی بخشــی از قوانیــن اتحادیه اروپا را 
با قانون اساسی لهســتان در تناقض دانست و مقرر کرد که قوانین 
لهســتان ارجحیت داشته باشند. لهستان مدت هاست که متهم به 

دور زدن برخی از مقررات و مصوبات کمیسیون اروپا یا دیوان عالی 
اتحادیــه اروپا بوده و از اجرای آن ها با این اســتدالل که با قوانین 
لهستان ناســازگارند خودداری کرده است.تغییرات مغایر با موازین 
اتحادیه اروپا که به اســتقالل قوه قضائیه لهســتان آسیب زده اند از 
جمله اتهامات وارده به دولت لهستان است.نخست وزیر لهستان در 
واکنش به این اتهامات در نامه ای به رهبران اتحادیه اروپا نوشته است 
که کشورش کماکان ارجحیت قوانین اروپا بر قوانین داخلی را قبول 
دارد، ولی از کنترل و بررســی تطبیقی قوانین اروپا با قانون اساسی 
لهستان صرف نظر نخواهد کرد.  اتحادیه اروپا قانون جنجال برانگیز 
اصالح قوانین دادگســتری لهســتان را مخل اصل استقالل قضات 
این کشــور می داند. تاکنون بر اساس عرف حقوق بین الملل، حقوق 
نهادهای بین المللی، نسبت به حقوق داخلی کشورها ارجحیت دارد. 
به این معنی که در صورت تعارض میان حقوق داخلی یک کشور با 
تعهدات بین المللی، قاضی دادگاه داخلی باید با برتر دانستن حقوق 

بین الملل آن را مبنای تصمیم خود قرار دهد.

چالش پولگزیت
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محققان استرالیایی در مطالعه اخیرشان از توسعه آزمایش کووید-۱۹ 
جدیدی خبر داده اند که می تواند احتمــال ابتالی افراد به کرونای 
شدید را محاسبه کند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، بسیار 
مهم اســت که بدانیم در صورت ابتال به کووید-۱۹، چقدر احتمال 
دارد که در بیمارستان بستری شویم؟ این کار با کمک یک آزمایش 
ژنتیکی جدید قابل پیش بینی اســت چرا که این آزمایش با بررسی 
نمونه بزاق افراد احتمال ابتالی آنها به کووید شــدید را پیش بینی 
می کند.این آزمایش منحصر به فرد اطالعات ژن های مرتبط با شدت 
ویروس را با برخی ویژگی های افراد مانند ســن، جنســیت، وزن و 
سالمت عمومی آنها برای برآورد خطر ابتالی آنها به نوع شدید این 

بیماری ترکیب می کند.

کوچک ترین کنسول بازی دستی جهان که اندازه ی یک تمبر پستی 
اســت توسط مهندسان آمریکایی تولید شــده است و کامال مشابه 
نســخه اصلی کار می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، 
کنسول بازی »Thumby« ساخته شرکت »TinyCircuits« مستقر در 
اوهایو اســت. این دستگاه پنج بازی قدیمی از جمله »خانه سازی«، 
»مار بازی« و »مهاجمان فضا« دارد.  کاربران می توانند با اســتفاده 
از نرم افزار برنامه نویسی »MicroPython« بازی های خود را طراحی 
کنند و با استفاده از کابل اتصال، با دیگران بازی های گروهی انجام 
دهند.صفحه نمایش آن از نوع اولد)OLED( بوده و حفره ی کوچکی 
کــه روی آن وجود دارد امکان اتصال آن به دســته کلید را فراهم 

می کند. قیمت مدل خاکستری این کنسول ۱۹ دالر است.

پژوهشــگران ژاپنــی در بررســی جدید خود نشــان داده اند که 
شــاید یک باکتری بتواند راه  حلی را برای برطرف کردن مشکل 
آلودگی پالستیکی در محیط زیســت ارائه دهد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از فیز، آلودگی پالســتیکی، یکی از مهم ترین مشکالت 
زیســت محیطی عصر ما است. انباشته شدن پالستیک های نفتی، 
تاثیرات مخربی بر محیط زیســت، حیات وحش و سالمت انسان 
 Nara Institute(»دارد. پژوهشــگران »موسســه علم و فناوری نارا
of Science and Technology( ژاپن نشــان داده اند که یک باکتری 
نه تنها قادر به تجزیه پالســتیک های مبتنی بر نفت اســت، بلکه 
می تواند پالستیک های قابل تجزیه زیستی را نیز تولید کند که با 

محیط زیست سازگار هستند.

 محاسبه بستری شدن افراد
 در اثر کرونا 

کوچک ترین کنسول بازی جهان 
ساخته شد

حل مشکل آلودگی پالستیکی با 
کمک یک باکتری!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دیدار صدراعظم آلمان با رییس جمهوری ترکیه در شهر استانبول ترکیه

سوپرکار الکتریکی وزیرانی اتوموتیو، سبک تر از مزدا میاتا!
با تأخیرهای پی درپی تســال رودستر جدید دیگر شــرکت های سازنده سوپر اسپورت های الکتریکی دست به کار شده و هر روز 
محصوالت جدیدی را معرفی می کنند. انتظار می رود اولین نمونه های ریماک نِِورا تا پایان سال به دست مشتریان برسند و این در 
حالی است نسخه تولیدی تسال رودستر حتی معرفی هم نشده است. ایالن ماسک می گوید تسال رودستر حداقل تا سال ۲۰۲۳ 
پدیدار نخواهد شــد. حاال هم نوبت به یک شرکت هندی رسیده که از ســوپر اسپورت الکتریکی خود رونمایی کند.این خودرو 
Ekonk نام داشته و توسط شرکت وزیرانی اتوموتیو تولید شده است. اگر به خاطر داشته باشید این کمپانی چندی قبل از کانسپت 
شــول که لقب اولین سوپرکار تاریخ هند را یدک می کشد پرده برداری کرده بود.درحالی که شول یک سوپرکار توربین/الکتریکی 
بود و با بنزین کار می کرد اما Ekonk خودرویی تمام الکتریکی است. وزیرانی از زمان معرفی شول تاکنون روی تکنولوژی باتری 
منحصربه فردی کار کرده که باعث می شــود خودروهای الکتریکی سبک تر و ایمن تر بوده و شعاع حرکتی باالتری داشته باشند. 
نیروبخش این سوپرکار جدید دو پیشرانه الکتریکی با قدرت ترکیبی ۷۲۲ اسب بخار است. وزیرانی مدعی است Ekonk سریع ترین 

سوپرکار الکتریکی هند بوده اما فعاًل اشاره ای به مشخصات فنی آن نداشته است.

گزینه های مختلف برای ریاست کمیته فوتسال
از سه مدیر با سابقه فوتسالی به عنوان گزینه های ریاست کمیته فوتسال یاد می شود.به گزارش ایسنا، از چند هفته مانده به جام جهانی 
فوتسال و با بروز اختالف بین مهرداد سراجی رئیس وقت کمیته فوتسال با عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال، سراجی از سمت خود 
استعفا کرد. در این مدت فوتسال بدون رئیس اداره شده و عزیزی خادم نیز اعالم کرد به طور موقت مسئولیت فوتسال بر عهده کامرانی 
فر است اما همه منتظر مشخص شدن رئیس جدید کمیته فوتسال هستند.در مدت اخیر گمانه زنی هایی برای این پست شده است اما 
شنیده می شود شانس میرشاد ماجدی، صادق درودگر و محمدرضا کافی بیشتر از بقیه است.ماجدی که سابقه فوتسالی نیز دارد فعال به 
این پیشنهاد پاسخ مثبت نداده اما با توجه به حضورش در بدنه فدراسیون گزینه محتملی برای این پست است.از سوی دیگر شنیده می 
شود عزیزی خادم بی میل نیست تا بار دیگر صادق درودگر را پس از سال ها دوری به فوتسال برگرداند و این مدیر که خیلی ها تحوالت 
مثبت فوتسال را ناشی از مدیریت او می دانند بر مسند ریاست فوتسال بنشاند.سومین گزینه نیز محمدرضا کافی مدیرعامل باشگاه مس 
سونگون است که کارنامه موفقی در مدیریت باشگاهی از خود بر جای گذاشته و رئیس فدراسیون فوتبال نگاه مثبتی به این مدیر جوان 

دارد و معتقد است او می تواند در فضای بدون تنش فوتسال را اداره کند.

معشوهق پی واف نباشد
ور بود، هب عهد ما نباشد بی فتنه و ماجرا نباشدرهگز سر کوی خوربویان

ما را نظر خطا نباشدره چند هک یار ما ختاییست با طالع ما چرا نباشد؟ای با همه طلعت تو نیکو پوشیدن هم روا نباشددعوی هچ کنی رب وی پوشی؟
خوبی هک ندید روی او کس

امروز هب جز خدا نباشد

پیشنهاد

چهره روز

نامه گمشده
کتاب نامه گمشده روایت عشقی است که پنجاه سال 
میان یک پاکت دربسته سر به مهر ماند و با فروپاشی 
دیوار برلین از نو پا گرفت. عشــِق النا و کریستف در 
بحبوحه اشغاِل وین به دست نازی ها، عشقی به ساِن 
گل ســپیدگوهر که ارزش فداکاری، تحمل دشواری 
و دوری را داشت.ســپیدگوهر گلی است که در آلپ 
می روید و گفته می شود در جایی با برف دائمی رشد 
می کند؛ یعنی زیر برف. فقط جسورترین بزچران های 
اهل آلپ و شــکارچی ها خطر می کننــد و این گیاه 
کوچک پرطاقت را از خاک طبیعی اش جدا می کنند. 

داشتن یک سپیدگوهر نشانه شجاعتی عجیب است.
باید دید آیا جنگ می تواند نهال این عشق را بخشکاند، 
یا این عشق است که پیروز هر میدانی است؟!پشت جلد کتاب نظر افراد مختلف درباره کتاب آمده 
است. ماری کوبیکا، نویسنده رمان دختر خوب درباره کتاب نامه گمشده می نویسد:برخورد گذشته 
و حــال در آخرین رمان پرشــور و خالقانــه ی جیلین کانتور. او جاذبه ی اروپــای در جنگ  را با 
داستان هایی از عشق، گمگشتگی و دانسته های شخصی اش همراه کرده است. نامه  گمشده خواننده 
را از خود بیخود می کند؛ داستانی کامل با پایانی نفس گیر که خواننده را از صمیم قلب عاشق این 
داستان مسحورکننده می کند.پم ژنوف، نویسنده  کتاب پرفروش داستان بچه های یتیم نیز درباره 
این کتاب می نویســد:رمانی پرشور و اصیل که جنگ جهانی دوم را از اتریش تا لس آنجلس امروز 
گسترش داده است. کانتور با ندایی جذاب و نگاهی مشتاق، با ظرافت داستانی فراموش نشدنی از 

خاطرات، عشق و آشتی پدید آورده که مرا در تاریخ غرق کرد.

ابراهیم حاتمی کیا
ابراهیم حاتمی کیا )زادهٔ ۱ مهــر ۱۳۴۰( کارگردان، 
نویســنده، تدوینگــر، و فیلمبردار ایرانی اســت. او 
دانش آموختهٔ رشته سینما )گرایش فیلمنامه نویسی( 
از دانشــکده ســینما و تئاتر دانشــگاه هنر است.او 
فعالیت های سینمایی خود را با ساخت فیلم های کوتاه 
و مستند در رابطه با سینمای جنگ آغاز کرد. او برای 
ساخت فیلم آژانس شیشه ای جایزهٔ بهترین فیلم نامه 
و کارگردانی را از شــانزدهمین جشــنواره فیلم فجر 
دریافت کرد.حاتمی کیا تاکنون سه بار برای فیلم های 
آژانس شیشه ای، به رنگ ارغوان و به وقت شام موفق 
به کسب سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره 
فیلم فجر شده اســت.همچنین وی برای فیلم روبان 
قرمز نامزد جایزه صدف طالیی جشــنواره فیلم سن سباستین شــد.]در سال ۱۳۹۳ حاتمی کیا 
یکی از نه ســینماگری بود که نشــان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر برای یک عمر فعالیت 
دریافت کرد. حاتمی کیا در رأی گیری از ۵۵ فیلم شناس ایرانی در سال ۱۳۸۱ به عنوان یکی از ده 
فیلم ساز برتر تاریخ سینمای ایران شناخته شد و همچنین در نظرسنجی از ۴۳ منتقد برای بهترین 
کارگردانان پس از انقالب جزو پنج فیلم ساز اول قرار گرفت. حاتمی کیا فعالیت در عرصهٔ سینما را 
از پایه آغاز کرد. فیلم پویانمایی ماهوت و دو فیلم ۱۶ میلی متری به نام های صراط )۱۳۶۳( و طوق 
سرخ )۱۳۶۴( از جمله دست گرمی های او برای ورود به سینمای حرفه ای بود. وی ساخت فیلم بلند 
را با هویت )۱۳۶۵( آغاز کرد.]۱۳[ این فیلم داســتان مصدومی است که به اشتباه مجروح جنگی 
قلمداد می شود و بستری شدن او در کنار رزمندگان، در او تحولی به وجود می آورد. هرچند هویت 

فیلم مهمی نبود ولی برخی منتقدان بارقه هایی از استعداد را در آن دیدند.

فرهنگ

بیست و یکمین جشنواره فیلم جهان زنان در شهر برلین آلمان میزبان یک فیلم بلند و دو فیلم 
کوتاه ایرانی خواهد بود. به گزارش ایسنا. در این رویداد سینمایی که از ۲۷ اکتبر تا ۳ نوامبر )از ۵ 
تا ۱۲ آبان( در برلین آلمان برگزار خواهد شد و در بخش ویژه ایران  فیلم سینمایی  »قصیده گاو 
ســفید« ساخته مریم مقدم و بهتاش صناعی ها و دو فیلم کوتاه  »مالقات« ساخته آزاده موسوی 
و  »زنگ تفریح« به کارگردانی نوید نیکخواه آزاد به نمایش گذاشــته می شوند. همچنین مستند  
»صعود از ایران« ســاخته  »فرانچسکا بورگتی« به عنوان محصول ایتالیا که درباره نسیم عشقی 
صخره نورد ایرانی اســت نیز در این بخش به نمایش گذاشــته می شود.جشنواره بین المللی فیلم 
جهان زنان از سال ۲۰۰۱ و با تمرکز بر شرایط حقوق بشر زنان با شرکت فیلم هایی از ۲۰ کشور 

جهان برگزار می شود.

3 فیلم ایرانی در جشنواره جهان زنان
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