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رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد؛
 عزم جزم دولت برای تحقق 

رشد باالی اقتصادی
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور گفت: عزم دولت برای تحقق 
رشد باالی اقتصادی جزم است.به گزارش ایِبنا، مسعود میرکاظمی در 
جلسه ای که با برخی وزرای اقتصادی دولت که به منظور هماهنگی 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ تشکیل شــده بود افزود: بالفاصله بعد از روی 
کار آمدن دولت ســیزدهم بر روی حل مشکل تامین واکسن تمرکز 
و همه دیدند این کار به خوبی انجام شــد.وی ادامه داد: دولت در هر 
کارمتمرکز شود کارها به خوبی جلو می رود و حاال اولویت اول کشور 
رشــد اقتصادی است؛ منابع باید به سمت طرح هایی در کشور برود 
که رشــد اقتصادی ایجاد می کند.میرکاظمی با اشاره به درخواست 
مقامات استانی برای تامین منابع طرح های زیرساختی؛ تصریح کرد: 
در سفرهای استانی دولت مقامات دولتی به دنبال منابع برای هزینه 
هســتند؛ اما این رویکرد باید به حرکت در جهــت ایجاد درآمد در 
استان ها تغییر کند.رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ تاکید کرد: وزارت 
خانه های مختلف باید طرح های اولویت داری که در رشــد اقتصادی 
موثر است را معرفی کنند و البته بعد از تخصیص منابع این طرح ها 
دائم رصد می شــوند تا کار به نتیجه برســد و رشد اقتصادی محقق 

شود.

الیحه مالیات بر مجموع درآمد، به زودی به دولت می رود
وزیر امور اقتصاد و دارایی هم در این نشســت افزود: رشد اقتصادی 
برونداد یک نظام اقتصادی اســت و اگر به دنبال آن هســتیم باید 
الزامات آن فراهم شود.ســید احسان خاندوزی با حمایت از رویکرد 
اصالح بودجه افــزود: وقتی بتوانیم متغییرهای اصلی را برای بخش 
خصوصی حداقل در میان مدت پیش بینی کنیم، سرمایه ها به سمت 
فعالیت های مولد هدایت می شــود.وزیر اقتصاد با حمایت از افزایش 
پایه های مالیاتی گفت: در تالشیم به زودی الیحه مالیات بر مجموع 

درآمد را به دولت ببریم.

لزوم حرکت به سمت رشــد اقتصادی و راه آن کنترل تورم 
است

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشســت گفت: کشور راهی 
جز تغییر ریلی که سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته ندارد؛ باید 

به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد و راه آن کنترل تورم است.
ســید رضا فاطمی امین افزود: با وضع فعلــی یارانه های انرژی، نوع 
مالیاتی ستانی و بودجه سنتی حل مشکالت قابل تصور نیست، پس 
راهی به جز تغییر ریل نداریم.وی با اشاره به تغییر ترکیب صادرات 
غیر نفتی کشور در سال آینده گفت: ما فقط برای اجرای طرح مسکن 
نیاز به حدود ۶ میلیون تن فوالد داریم که این رقم از میزان صادرات 
کشور کاسته می شود، اما باید برنامه ریزی کرد که صادراتی غیرنفتی 

سرجمع افزایش خوبی پیدا کند.

160 میلیارد دالر ســرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز برای 
پاسخ به نیاز کشور

وزیر نفت هم در نشست بودجه ۱۴۰۱ گفت: متاسفانه در سال های 
گذشته سرمایه گذاری الزم در صنعت نفت و گاز نشده و حال آنکه 
برای پاسخ به نیاز کشور نیاز به ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
این حوزه داریم.جواد اوجی با بیان اینکه اگر برای توسعه هزینه نشود 
در آینــده به واردکننده این محصوالت تبدیل می شــویم، گفت: در 
سرمایه گذاری ها باید به آمایش سرزمین توجه بیشتری کرد، چون 
طرح هایی که توجیه اقتصادی ندارند دامن دولت و مجلس و در کل 

اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

سرمایه گذاری هدفمند منجر به رشد اقتصادی و اشتغال
وزیر جهاد کشاورزی هم ضمن حمایت از تغییر ریل گذاری بودجه 
گفت: ظرفیت هایی که در سازمان برنامه برای رشد بخش کشاورزی 
دیده شده کارشناسی و قابل تحقق است؛ البته باید الزامات و منابع 
آن تامین شود.ســید جواد ساداتی نژاد افزود: خام فروشی در بخش 
کشــاورزی بیداد می کند؛ با کوچکترین سرمایه گذاری هدفمند به 
ویژه در بخش صنایع تکمیلی می توان شاهد بهبود رشد و اقتصادی 

و اشتغال در این بخش بود.

برای کنترل تورم باید جلوی کسری بودجه گرفته شود
رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشســت گفت: بخشــی از رشد 
پایه پولی در ســال های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی های بلوکه 
شــده و پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده 
که این رویکردها در نهایت منجر به رشد تورم شده است.علی صالح 
ابادی تصریح کرد: اگر می خواهیم تورم کنترل شود حتما باید جلوی 
کسری بودجه گرفته شــود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به 

بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک شایانی می کند.

۲ برابر شدن جمعیت »زیرخط فقر« طی سه سال اخیر
رئیس موسســه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به نتایج برخی مطالعات انجام شده در زمینه فقر که از 
سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام شده گفت: کشور در ۱۰ زمینه آسیب پذیر شده که 
یکی از آنها، حاشیه نشینی است؛ در حال حاضر میزان جمعیت حاشیه نشین از ۲۵ درصد کل جمعیت 
کشور در حال عبور است،به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با مدیران 
و برخی از پژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی دیدار و گفتگو کرد که بخشی از سخنانش 
در ادامه می آید.وی با اشاره به نتایج بدست آمده از گزارش فقر در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
در خصوص وضعیت نامطلوب فقر در روستاها و توجه به این نکته که جمعیت زیر خط فقر در روستاها 
بیش از جمعیت زیر خط فقر شــهری است گفت: گفته می شود هر سیاست فقرزایی که در دستور کار 
قرار می گیرد با اینکه ممکن اســت ابتدا به ســاکن و در ظاهر بر جامعه روستایی بی تاثیر باشد اما نتایج 
آن نشان می دهد که آسیب پذیری جامعه روستایی از این سیاست ها بیشتر است.وی گفت: در ۵۰ سال 
اخیر یک مطالعه نداریم که غیر از این را گفته باشد در سال ۱۳۸۳ بانک جهانی در مورد شوک قیمت 
بنزین مطالعه ای را انجام داد و کتابی با عنوان »اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی« نیز منتشــر کرده در 
این کتاب، آنها اظهار شــگفتی می کنند چرا که تصور اولیه شان این بوده که تورم زایی قیمت بنزین بر 
روی خانوارهای روستایی کمترین تاثیر را می تواند داشته باشد اما پس از انجام محاسبات به این نتیجه 
رســیده اند که زیان رفاهی خانوارهای روستایی از این بابت دو برابر خانواده های شهری است. البته این 
مسئله جدیدی نیست و تمام مطالعات قبلی هم بر این موضوع تاکید دارند اما موضوعات تکان دهنده در 
حال رخ دادن است که نظام پایش ما دچار فلج مغزی شده و شاید بدیهی ترین چیزها را نمی بیند.مومنی 
ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته بیش از ۵ بار شاهد سبقت شاخص cpi روستایی نسبت به شهری بوده ایم 
که در هر کجای دنیا این مسئله اگر رخ می داد آنها دچار نگرانی می شدند چراکه این شاخص بر پنج مورد 
داللت دارد که اســاس امنیت ملی را متزلزل می کند و توسعه را ناممکن می سازد.وی با بیان اینکه باب 
اندیشه ورزی مسئله محور و با کیفیت تا حد زیادی مسدود شده، اظهار کرد: کشور در ۱۰ زمینه آسیب 
پذیر شده که یکی از آنها، حاشیه نشینی است؛ در حال حاضر میزان جمعیت حاشیه نشین از ۲۵ درصد 
کل جمعیت کشور در حال عبور است، این مساله، نشان دهنده آن است که در آن دوره، به اعتبار اینکه بر 
روی ارتقای بنیه تولید فناورانه در بخش کشاورزی کار بایسته ای انجام نشده بود و بخش اصلی اهتمام به 
خدمات عمرانی و زیرساختی فیزیکی اختصاص یافت، زمانی که اولین شوک از طریق سیاستگذاری های 
غلط وارد شد، به هیچ وجه آن خدمات در آن ابعاد بزرگی که ارائه شده بود، نگهدارنده جمعیت روستایی 
نبود و اکنون تعداد روستاهای خالی از سکنه ابعاد نگران کننده ای پیدا کرده است.وی اظهار کرد: در موج 
اصالحات ارضی می بینیم که فقط جمعیت نیروی فعال مهاجرت می کرده و پیوند و همدلی آنها با روستا 
از بین نمی رفته اما اکنون با پدیده تخلیه روستاها به طور کامل مواجه هستیم و به نظر می رسد بهتر است 
در ســال تدوین برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه در بحث حمایت اجتماعی به ویژه در مناطق روستایی 
داشته باشیم و به این نکات کلیدی توجه کنیم. مومنی گفت: نتایج پژوهش ها بویژه مطالعه موسسه عالی 
پژوهش نشان می دهد که در دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹، جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده و این 
نیازمند گفتگوهای جدی است و باید بررسی شود که چه عواملی موجبات ایجاد این شوک را فراهم کرده 
است!؟. این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر اینکه اکنون نیازمند گفتگوهای 
ملی هستیم، ادامه داد: متاسفانه در برخی سطوح حتی نگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی نگاهی امنیتی 
پیدا کرده و این موجب می شود واکنش ها خاموش بمانند و زمانی که اوضاع شکننده شد دیگر آن موقع، 
اعتراضات و واکنش ها قابل پیش بینی و قابل جمع کردن نخواهد بود. وی اظهار کرد: این نحوه جهش 
جمعیت به زیر خط فقر در تاریخ بیش از صدساله کشور بی سابقه بوده و این امر نیازمند آن است که از 
ده ها زاویه به آن نگاه شود، سطح آگاهی عمومی و نظام آموزشی و تربیتی کشور باید به موضوعاِت کم 
اهمیت، پشــت کند و در مقابل به مســائل مبتالبه و حیاتی در جامعه بنگرد. مومنی با اشاره به نزدیک 
شدن به فصل بودجه نویسی در کشور گفت: رفاه را نمی توان مستقل از تحوالت فناورانه دید چراکه جزء 
حیاتی ترین مسائل این است که اثار بنیه تولید ملی در مسائل سطح کالن دیده شود در حالی که اکنون 
به کلی نادیده گرفته می شود از طرفی فهم نظری از مسائل بسیار تعیین کننده است و در هدف گذاری 
برنامه های توسعه باید به آن توجه کرد. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: تمام اهداف توسعه 
از ســال ۱۳۲۷ تا برنامه ششــم توسعه و اکنون در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار می شود و این به معنی 
آن است که به فهم نظری دیررسیده ایم و حتی یکی از اهداف کلیدی برنامه توسعه تاکنون محقق نشده 
است.به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، وی ضمن تقدیر از تالش های انجام 
شده در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اظهار داشت: امیدوارم همه ما در شرایط کنونی و حساس 

کشور، نگاهی غیرسیاست زده و ملی به مسائل داشته باشیم.

دادستان تهران از بازداشت دو نفر از مدیران سابق 
یکی از بانک ها خبر داد و گفت: این بانک از طریق 
ادغام با موسســه مالی و اعتباری و چند شــرکت 
تعاونی اعتبار دیگر تشکیل شده است که در اموال 
انتقالی از جانب شرکت های تعاونی اعتبار به بانک 
از طریق ارزیابی غیرواقعی امالک، تضییع گسترده 
حقوق بانک صورت گرفته اســت.به گزارش ایسنا 
به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی مهر دادســتان 
تهران در جلسه دیروز شــورای عالی قوه قضاییه 
طی گزارشــی در ارتباط با پرونده یکی از بانک ها، 
گفت: این بانک از طریق ادغام با موسســه مالی و 
اعتباری و چند شرکت تعاونی اعتبار دیگر تشکیل 

شده است که در اموال انتقالی از جانب شرکت های 
تعاونــی اعتبار به بانک از طریق ارزیابی غیرواقعی 
امالک، تضییع گسترده حقوق بانک صورت گرفته 
اســت.وی افزود: دو نفر از مدیران سابق این بانک 
در حال حاضر بازداشت هستند و در ارزیابی فقط 
۶ فقره پالک ثبتی، رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد 
ریال ارزیابی غیرواقعی صورت گرفته است.القاصی 
مهر به خرید و فروش ارز سهیمه ای اشخاص اشاره 
کرد و با اشــاره به تشکیل پرونده ای در این زمینه 
گفت: بانــک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ 
هــزار دالر ارز واگذار می کنــد که این اقدام باعث 
ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده ای از 

طریق اجــاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آن ها 
را دریافــت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت 
اجــاره کارت ملی به آن ها پرداخت می نمایند.وی 
ادامه داد: در این پرونده ۵ متهم که از طریق کارت 
ملــی حدود ۳ هزار نفر، چند میلیــون دالر ارز از 
بانک مرکزی دریافت کرده اند دســتگیر شده اند.

القاصی مهر در ادامه خاطرنشــان کرد: در پرونده 
یکی از شــرکت های مطرح پتروشیمی واگذاری 
ســهام دولتی به طور غیرواقعی مطرح رسیدگی 
است که با پیگیری های انجام شده توسط دادسرای 
تهران بیــش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال به بیت المال 

بازگشته است.

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر فرهنگ صحیح عمومی اســالمی داشــته باشیم 
بســیاری از مســائل اقتصادی ما هم خود به خود بهتر می شود و بسیاری از 

مشکالت و مفاسد با ارتقا فرهنگ عمومی حل و ریشه کن خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االســالم 
والمسلمین محســنی اژه ای در جلسه صبح دیروز دوشــنبه )دهم آبان ماه( 
شــورای عالی قوه قضائیه با اشاره به ســالروز شهادت بسیجی شهید حسین 
فهمیده، اظهار داشت: شهید فهمیده با اقدامی ایثارگرانه، مخلصانه و به موقع 
دل های بسیاری از جوانان را به حقیقت و فرهنگ ایثار و شهادت متوجه کرد 
و نه تنها خودش در تاریخ ماندگار گردید بلکه راه او در دفاع از اسالم و وطن و 
ارزش ها برای همه به ویژه جوانان الگو شد.رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره 
به سالروز »شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی«، از وی به عنوان انسانی وارسته 
و خیرخواه که عمر خود را وقف تبلیغ دین و تعلیم و تربیت کرد و در این راه 
به فیض شــهادت نائل آمد یاد کرد و گفت: زندگی شهید قاضی طباطبایی و 
قاتالن و حامیان قاتالن او عبرت آموز اســت که ببینند این شهید عزیز در چه 
جایگاهی قرار گرفته و آنها به چه وضعیتی دچار شــده است.محســنی اژه ای 
افزود: منافقین با شعارهای ارزشی وارد میدان شدند اما انحراف و جدایی آنها 
از راه حق از جایی شــروع شد که در فهم دین از عالمان دین شناس استفاده 
نکرده و به فهم ناقص خود اکتفا، و قرآن و مکتب ناب اهل بیت را رها کردند.

وی ادامه داد: زاویه منافقین از حق در جایی بیشتر شد که اگر چه شعارهای به 
ظاهر خوبی سرمی دادند اما آرام آرام به مرحله ای از انحراف رسیدند که عالمان 
دین و افرادی همچون آیت اهلل بهشــتی، آیت اهلل قدوســی و … را به عنوان 
ســد راه اسالم به شهادت رساندند و خون ۱۷ هزار انسان بی گناه را بر زمین 
ریختند.اژه ای تصریح کرد: کار مدعیان حمایت از خلق و مردم به جایی رسید 
که با انحراف از مســیر حق به فقها، مراجع، حضرت امام و دین پشت کردند 
و در یک مقطع علیه مردم خودشــان با صدام جنایتکار هم همدست شدند و 

امروز هم با آمریکا و رژیم صهیونیســتی برای ضربه زدن به کشــور خودشان 
همراهی می کنند.رئیس دســتگاه قضا در ادامه با اشاره به سالروز تسخیر النه 
جاسوسی به دست دانشجویان مسلمان خط امام در ۱۳ آبان ۵۸ که به عنوان 
روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی نام گذاری شــده اظهار داشت: در روز ۱۳ 
آبان تعدادی از دانشــجویان آگاه با الهام گرفتن از ذات انقالب اسالمی و نوری 
که حضرت امام از اســالم و قرآن و حضــرت صاحب االمر )عج( گرفته بودند، 
به طور خودجوش انقالب دوم را رقم زدند.حجت االسالم محسنی اژه ای افزود: 
شیطان بزرگ برای خودش وجاهت و ابهتی دروغین در دنیا درست کرده بود 
که خیلی ها جرأت نمی کردند به او نزدیک شوند و با آن مقابله کنند و اینگونه 
به خود تلقین کرده بودند که باید دنیا همانطور باشد که ابرقدرت ها می خواهند.

وی ادامه داد: دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در چنین شرایطی با یک اقدام 
انقالبی شــاخ این غول نما را شکستند و ابهت دروغینش را با عنایت خدا فرو 
ریختند و دنیا دید که درون این طبل توخالی چیزی نیست.رئیس قوه قضائیه 
گفــت: در حادثه طبس نیز جنود پنهان خدا به میدان آمدند و بار دیگر پوزه 
شیطان بزرگ را به خاک ذلت مالیدند و نشان دادند با تکیه بر ایمان و توکل و 
اعتماد به خدا می توان در برابر قدرت های استکباری ایستاد و البته ما نیز باید 
مراقبت باشیم که خدای ناکرده روحیه استکباری پیدا نکنیم.محسنی اژه ای با 
اشاره به تقارن روز دانش آموز با سالروز تبعید حضرت امام گفت: دشمن تالش 
می کــرد تا نور الهی را که در امام خمینی )ره( تجلی یافته بود خاموش کند و 
امام را بازداشــت، تبعید و محدود کردند اما این نور نه تنها خاموش نشد بلکه 
در تقارنی معنادار و در همان روز ابهت دروغین استکبار فروریخت.رئیس قوه 
قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به نامگذاری ۱۴ آبان به عنوان 
»روز فرهنگ عمومی« اظهار داشت: اصل انقالب اسالمی یک انقالب فرهنگی 
بود و زیرساخت قدرت، اقتدار و استقالل هم مسائل فرهنگی است.اژه ای افزود: 
بســیاری از بزرگان مسئله فرهنگ را از جمله مؤلفه ها و الزامات قدرِت نظام و 
ملــت می دانند ولی می توان گفت فرهنگ زیرســاخت همه مؤلفه ها از جمله 
اقتصاد، امنیت و علم و تکنولوژی اســت.وی تصریح کرد: اگر فرهنگ صحیح 
عمومی اســالمی داشته باشیم بسیاری از مسائل اقتصادی ما هم خود به خود 
بهتر می شــود و بسیاری از مشــکالت و مفاسد با ارتقا فرهنگ عمومی حل و 
ریشه کن خواهد شد.محسنی اژه ای با بیان اینکه اگر فرهنگ اسالمی و دینی 

ما ارتقا یابد علم و معرفت ما هم افزون می شود و امنیت بهبود می یابد،

دادستان تهران خبرداد

بازداشتدومدیرسابقیکبانک

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

شرایط برای بازگشت ثبات به بازار سهام مهیاست
رییس کمیسیون عمران مجلس:

300 واحد پیش ساخته قبل از سرما 
به مردم اندیکا واگذار می شود

 ایران از لیست کشورهای ورود ممنوع
 به هند خارج شد

رییس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی در بازدید از مناطق زلزله اندیکا )خوزستان( از واگذاری 
۳۰۰ واحد پیش ســاخته برای زلزله زدگان قبل از فصل ســرما خبر داد.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 
محمدرضا رضایی کوچی دیروز دوشنبه در توضیح نظارت میدانی از منطقه زلزله زده اندیکا به خبرنگاران 
گفت: باتوجه به در پیش بودن فصل ســرما امکانات مردم زلزله زده مناســب نیســت و هالل احمر باید 
چادرهای مجهز و با کیفیت به مردم تحویل دهد.  رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: به رغم گذشت ۲۷ 
روز از زلزله متاسفانه روند بازسازی هنوز در مرحله آوار برداری است که بنیاد مسکن باید با سرعت بیشتری 

آوار برداری را به اتمام برساند. ...

زمینبهزودیمناطقمسکونیرامیبلعد
خطیب زاده در نشست خبری مطرح کرد؛

منتظراقدامعملیآمریکاهستیم
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معاون دادستان کل بحرین اعالم کرد؛
بانک مرکزی یک میلیون دینار جریمه شد

دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شــده علیه بانک های ایرانی را 
تائید کرد.به گزارش پایگاه خبری میدل ایست۲۴، دادگاه عالی تجدید نظر 
بحرین حکم صادر شــده علیه بانک مرکزی ایران، بانک المستقبل و شش 
تــن از کارکنان آنها و همچنین چند بانک ایرانی دیگر به ادعای پولشــویی 
را مورد تائید قرار داد.به گزارش ایســنا، وائل بوعالوی معاون دادســتان کل 
بحرین ضمن اعالم این خبر گفت که پنج نفر از کارکنان بانک المستقبل، در 
مجموع به ۱۰ سال حبس و نفر ششم آنها نیز به پنج سال زندان محکوم شده 
انــد. همچنین هرکدام از آنها به پرداخت یک میلیون دینار بحرینی جریمه 
شــده اند.این مقام بحرینی افزود: بانک مرکزی ایران و دیگر بانک های ایرانی 
نیز هر کدام به پرداخت یک میلیون دینار بحرین محکوم شده اند. همچنین 
حواله هایــی به ارزش ۱۴۸ میلیون دالر، ۹۶۷.۹ میلیون دالر، ۵۳.۳ میلیون 

درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد ریال ایران نیز ضبط شده است.

اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه:

بسیاریازمفاسدباارتقافرهنگ
عمومیریشهکنمیشوند

وزیر اقتصاد خبر داد

قیمت گذاری ها در بورس حذف می شود
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رئیسی: گزیده خبر

توجه به معیشت و سفره مردم 
اولویت اصلی دولت است

رئیس جمهور گفت: خدمت به مردم، گره گشــایی از مشــکالت 
و توجه به معیشــت و ســفره مردم اولویت اصلی دولت است.به 
گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت بر ضرورت »ایجاد انسجام و پیوستگی بین شبکه 
تأمین و توزیع مواد غذایی و کاالهای اساســی« و »بســیج همه 
امکانــات و ظرفیت ها از جمله اتحادیه هــا و اصناف برای اعمال 
نظارت سازمانی بر این شــبکه« تأکید شد.آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

گفت: خدمت به مردم، گره گشایی از مشکالت و توجه به معیشت 
و سفره مردم، اولویت اصلی دولت است و به هیچ عنوان نباید در 
این زمینه غفلت و سهل انگاری شود.در این جلسه گزارش برخی 
از سیاســت ها و برنامه های تنظیم بازار و راهکارهای شناســایی 
مؤدیان مالیاتی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین 
با هدف تحقق عدالت مالیاتی پیشنهاد اعمال اصالحاتی در قانون 
مالیات های مســتقیم مطرح شد و موضوع برای طی فرآیندهای 

قانونی به تصویب اعضا رسید.

حجت االسالم سعیدی: 
درک درست مردم از دشمنان خنثی کننده 

ترفند های آنان است
رئیس دفتر عقیدتی سیاســی فرمانده کل قوا گفت: درک درســت مردم از 
دشمنان، خنثی کننده ترفندهای پیچیده و پنهان دشمن است.حجت االسالم 
علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا در گفتگو با خبرنگار 
سیاسی خبرگزاری تسنیم درباره لزوم توجه به جهاد تبیین گفت:نهضت های 
انبیــاء الهی دارای ماهیت نرم افزاری بوده و تکیه گاه اصلی راهبرد اساســی 
آنان در این نهضت گفتمان سازی با رویکرد تبیین بوده است. قرآن سرلوحه 
حرکت انبیاء و رســوالن را دعوت به عبودیت ذات ربوبی و پرهیز و دوری از 
طاغوت بر می شمرد. انسان سازی انبیاء نیز با روش تبیین بوده است. خداوند 
در فرمان خود به حضرت موســی)ع( و هارون برای انقالب در جامعه آن روز 
خطــاب به آنان می فرمایــد: َفقوال لَُه قوالً لَیِّنا که هــم راهبرد تبیین و هم 
روش تبییــن را توامان بیان می کند.وی افزود: پیامبر اســالم)صلی اهلل علیه 
و اله( با راهبرد تبیین توانســت فرد سازی، ملت سازی، دولت سازی، جامعه 
پردازی و حکومت دینی را شکل داده و زمینه ساز تشکیل امت اسالمی شود و 
بزرگترین تمدن را پایه گذاری کند.سعیدی ادامه داد: یکی از راهبردهای مهم 
ائمه معصومین)علیه السالم( در جهت تبیین اهداف بعثت و مقاصد حکومت 
دینی و صیانت از کیان اسالم دست یازیدن به جهاد تبیین بوده است. حضرت 
امام)رحمت اهلل علیه( از سال 42 تا پیروزی انقالب و پس از آن تکیه گاه خود 
را تبیین گذاشته بودند. از یک سو تبیین جنایات طاغوت و خیانت های آمریکا 
مورد توجه امام بوده و از سوی دیگر روشنگری و هدایتگری مردم در دستور 
کار آن فقید ســعید قرار داشت.رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا 
ادامه داد: رهبر انقالب نیز در طول بیش از نیم قرن مجاهدت خود در مسیر 
پیروزی انقالب و اســتقرار آن همواره روی تبیین به عنوان یکی از راهبردها 
توجه خاصی داشتند.وی اظهار داشــت: در حکمرانی مدرن بر اساس برنامه 
توســعه ســازمان ملل و بانک جهانی یکی از ارکان، گفتمان سازی و توجیه 
بخش خصوصی، ســازمان های مردم نهاد و مردم نسبت به حقوق خود است. 
اما موضوع تبیین در حکمرانی اســالمی متفاوت است زیرا، حکمرانی غربی 
برمبنای امانیستی صرفاً روی حقوق تاکید دارد و به تکلیف توجهی ندارد اما 
نظر به توجه اســالم به حقوق و تکالیف، قهراً در حکمرانی اسالمی گفتمان 
ابعاد مختلفی خواهد داشت حاکمان و اصحاب رسانه و دستگاه های فرهنگی 
جهاد تبیین را هم در رابطه با حقوق و هم در رابطه با تکالیف در دستور کار 
قرار می دهند.ســعیدی تاکید کرد: یعنی مردم هم باید نســبت به تکالیف و 
مســئولیت خود در قبال خود، خدا، طبیعت، جامعه و حکومت آشنا شده و 
توجیه شوند و هم باید نسبت به حقوق خود از سوی ذات ربوبی، حاکمیت و 
دیگر مراجع مربوطه آگاهی الزم را داشته باشند.رئیس دفتر عقیدتی سیاسی 
فرمانده کل قوا  در باره برنامه این نهاد برای گسترش جهاد تبیین در نیروهای 
مســلح عنوان کرد:ویژگی ها و ممیزات نیروهای مسلح تعیین کننده جهت، 
هدف گیری و اولویت بندی تبیین است. رسالت نیروهای مسلح اعم از ارتش، 
سپاه و نیروی انتظامی صیانت از استقالل، تمامیت ارضی و پاسداری از انقالب 
و دســتاوردهای آن و برقراری امنیت در مجموعه کشور است و این ویژگی و 
برجستگی ها اقتضا دارد نظام مدیریت، سبک مدیریت اسالمی نیروهای مسلح 
مبتنی بر مبانی، اصول و شاخص های دینی شکل گرفته و سبک زندگی فردی 
و خانوادگی با چارچوب مولفه ها و شاخصه های دینی انطباق داشته باشد.وی 
گفت: از ســوی دیگر نیروهای مسلح با انواع طیف های تهدید از سوی جبهه 
کفر و استکبار و سازمان های جاسوسی مواجه بوده و تمرکز اصلی امپراتوری 
رســانه ای دشمن روی نیروهای مسلح  است از این جهت هم تحقق ارزشها، 
مبانی و اصول در ســبک مدیریت دینی و ســبک زندگی فردی و خانوادگی 
مستلزم جهاد فراگیر تبیین است و هم روشنگری نسبت به اهداف، نقشه ها، 
دسیسه های دشمنان اسالم و انقالب اقتضای گسترش تبیین را دارد. واقعیت 
فراروی ما این است که سازمان های عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه با 
بهره گیری از هزاران روحانی فاضل و وارسته و هزاران نیروی متعهد و وجود 
مراکز آموزشــی و پژوهشی و پشــتیبانی فرماندهان بزرگوار با تمام توان در 
جهاد تبیین فعال هستند اما با توجه به حجم نیازها و تالش دشمنان مستلزم 
تالش بیشــتر و حمایت فراگیرتر هستند. سعیدی با بیان اینکه در حاکمیت 
و حکومت دینی بصیرت، تضمینی برای بقاء و اســتمرار نظام اســت، عنوان 
کرد: نظام مبتنی بر دین و آیین الهی با ماهیت ضد اســتکباری با انبوهی از 
دشمنان آشکار و پنهان مواجه است. تجربه 4 دهه انقالب، مبین حجم و نوع 
دشــمنی جبهه کفر و استکبار و اقمار منطقه ای آنان و پادوهای داخلی بوده 
است. فتنه و غائله های چهار دهه گذشته به ویژه غائله 18 تیر 78 و فتنه 88 
و شــبه فتنه 98 عزم جدی دشمنان را برای مقابله با انقالب و نظام اسالمی 
نشان می دهد.وی افزود: استراتژی و راهبرد دشمنان از جنگ تمدنی به جنگ 
درون تمدنی و از جنگ مستقیم به جنگ نیابتی و از جنگ سخت به جنگ 
شناختی و نبرد ترکیبی بیان کننده انعطاف و تنوع دشمن در تغییر راهبرد و 
تاکتیک است و در این میان آنچه باعث مانایی و استمرار انقالب شده، بصیرت 
نافــذ مردم و توجه به گفتمان، تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقالب بوده 
و هســت.رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا  درک درست مردم از 
دشــمنان، خنثی کننده ترفندهای پیچیده و پنهان دشمن دانست و تاکید 
کرد: از الزامات اســتمرار و تداوم انقالب ایفــای نقش خواص و فرهیختگان 
جامعه در جهت تبیین، هدایت و راهنمایی مردم است. به ویژه افشای عناصر 
پشت صحنه غائله ها و فتنه ها است. معموالً فتنه ها الیه های متعددی دارد و 
بیشتر عناصر روی صحنه و آشکار شناسایی می شوند و اغلب عناصر فتنه ساز 
و تئوریســین های فتنه، پنهان مانده و کمتر مورد شناسایی قرار می گیرند و 
در این موضوع مسئولیت سنگینی بر عهده خواص است تا با نشانه ها و کدها 
عناصر پشت صحنه را شناسایی و به مردم معرفی کنند.وی تصریح کرد: یکی 
از مصادیق جهاد کبیر کشــف، شناسایی و معرفی عناصری است که اندیشه 
و طرح فتنه را طراحی می کنند آنچه در فتنه 88 شناســایی شد عناصر روی 
صحنه و عناصر ماجراجوی کف خیابان بود. اما عناصری که از یک سال قبل 
در تدارک تدریجی فتنه بودند کمتر مورد توجه قرار گرفتند.ســعیدی درباره 
نقش جهاد تبیین در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت:مقابله با فساد در 
سیستم دولتی و بخش خصوصی اقتضائات و ساز و کار خود را طلب می کند. 
فرایند اقدامات از سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، کنترل و نظارت یا 
خدمات رسانی و بازخورد همه و همه در جهت مقابله با فساد مستلزم تبیین 
چارچوب هســتند.وی گفت: تعیین حدود اختیارات مدیران، سازوکار کنترل 
و نظــارت بر انجام امور و ضمانت اجراء برای تحقق فرآیند از الزامات مقابله با 
فساد هستند. رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا عنوان کرد: در این 
میان تبیین رابطه مدیران و کارگزاران و آشنا سازی آنان با فرایند انجام کار به 
ویژه جهاد تبیین فرهنگی و دینی در بازدارندگی مدیران و کارکنان از ورود به 
فساد تاثیرگذار بوده و از سوی دیگر تبیین و آشناسازی مردم نسبت به ضوابط 
و مقررات و توجه به آنان به حقوق خود و پرهیز دادن از تمســک به رشوه و 
رانت در جهت مقابله با فساد موثر خواهد بود. به هر حال در جنگ شناختی 

مهمترین راهبرد مقابله، جهاد تبیین است.

 

رییس مجلس شــورای اسالمی با انتقاد از فرایند بودجه ریزی 
کشــور ، بر لزوم اصالح ســریع این فرایند تاکید کرد و گفت: 
فراینــد تدوین و تخصیص بودجه باید ســامانه محور شــود 
و دخالــت افــراد در آن به حداقل برســد.به گــزارش ایرنا از 

خانــه ملت، محمدباقر قالیباف دیروز دوشــنبه در نشســت 
شــورای هماهنگی مجلس شورای اســالمی با حضور روسای 
کمیســیون ها، با تاکید بر اینکه بررســی و اصالح احکام مهم 
الیحه بودجه باید در دستورکار تمامی کمیسیون ها قرار بگیرد، 
گفت: باید با هماهنگی دیوان محاسبات مهمترین احکام بودجه 
در حوزه های مختلف استخراج شوند. این احکام که به 2۰ مورد 
نمی رســد، باید ظرف هفته جاری احصاء و به کمیسیون های 
تخصصی ارجاع داده شــوند.رییس مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه اگر احکام بودجه و سیاســت های آن رعایت نشود 
هرســاله با مشکل مواجه می شویم، تصریح کرد: باید در مدت 
کوتاهی احــکام مهم بودجه احصا و وظایف کمیســیون های 
تخصصی مشخص شود تا در حوزه نظارت متمرکز عمل کنیم.

قالیباف با اشاره به بررسی طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه 
داخلی مجلس که بخشــی از آن به نحوه تهیه و بررسی الیحه 
بودجه اشاره دارد،گفت: بودجه باید سامانه محور شود و دخالت 

افراد به حداقل برســد و مثال اینطور نباشد که در یک بخش 
مانند مالیات، به جای سامانه محوری، ممیزمحور باشیم و یک 
فرد به جای تمامی ساختار اقتصادی کشور تصمیم گیری کند.

وی تاکید کرد: با ســامانه محورشدن فرایند بودجه ریزی هم 
عملکــرد این بخش ارتقا می یابد و هم مشــکالت اقتصادی و 
معیشتی ناشی از فرایندهای غلط بودجه ریزی و تحمیل فشار 
به مردم برطرف شود.  رییس مجلس با بیان اینکه اگر فرآیندها 
بر الگوریتم های مشــخص منطبق شــوند، روال ها به صورت 
قانونی انجام می شود، به فرایند بررسی بودجه در مجلس اشاره 
کرد و از اینکه کماکان براســاس قانون برنامه و بودجه ســال 
1۳۵۳ عمل می شود ابراز تاسف کرد.قالیباف خاطرنشان کرد: 
هماهنگی های اولیه در زمینه ارائه بودجه براســاس اصالحات 
طــرح اصالح موادی از قانون آیین نامــه داخلی مجلس ایجاد 
شده است و امیدواریم این طرح به زودی نهایی شود تا بخشی 
از مشــکالت حوزه بودجه ریزی کشور رفع شود.وی با اشاره به 

اینکه هفته گذشته در نشستی با حضور مسئولین قوه قضاییه 
و آقای اژه ای مقرر شد تا آیین نامه ای در حوزه مباحث نظارتی 
و همکاری های میان دو قوه مقننه و قضاییه تهیه شود، افزود: 
این  آیین نامه با همکاری بخش های نظارت، قوانین و کمیسیون 
قضائی و حقوقی مجلس تنظیم شــود تــا موضوعات نظارتی 
کمیســیون اصل 9۰ و ماده 2۳4 آئین نامــه داخلی بایگانی 

نشوند و براساس زمانبندی پیگیری شود.

درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش 
با دزدان دریایی در خلیج عدن

تیم اســکورت نیروی دریایی ارتش بــا دزدان دریایی در خلیج عدن درگیر 
شدند.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، تیم اسکورت نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران مســتقر بر نفت کش ایرانی بامداد امروز در 
مســیر عزیمت به خیلج عدن، پیش از ورود به تنگه باب المندب با دزدان 
دریایی درگیر شد.4 فروند قایق مشکوک حامل 4 تا 6 نفر سرنشین مسلح 
قصد حمله و نزدیکی به نفت کش  را داشــتند که با اقدام به موقع تیم های 
اسکورت مســتقر در منطقه و تبادل آتش اخطار از موقعیت کشتی مذکور 
متواری شــدند.به گزارش تسنیم، از اواخر دهه 8۰ و با شیوع پدیده دزدان 
دریایــی در آب های آزاد -بخصوص در خلیج عــدن و تنگه باب المندب- 
ناوگروه های ارتش به منظور تامین امنیت این خطوط برای کشتی های ایرانی 
به این مناطق اعزام شدند که تا کنون بیش از 76 ناوگروه به این ماموریت ها 
رفته اند.در کنار اعزام ناگروه ها، تعدادی از تکاوران و تقنگداران نیروی دریایی 
نیز بر روی نفتکش ها و شناورهای تجاری ایرانی مستقر هستند که وظیفه 

حراست از این کشتی ها را در برابر حمالت دزدان دریایی برعهده دارند.

رییس کمیسیون عمران مجلس:
۳۰۰ واحد پیش ساخته قبل از سرما به 

مردم اندیکا واگذار می شود
رییس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی در بازدید از مناطق زلزله 
اندیکا )خوزستان( از واگذاری ۳۰۰ واحد پیش ساخته برای زلزله زدگان قبل 
از فصل ســرما خبر داد.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا رضایی 
کوچی روز دوشــنبه در توضیح نظارت میدانی از منطقه زلزله زده اندیکا به 
خبرنگاران گفت: باتوجه به در پیش بودن فصل ســرما امکانات مردم زلزله 
زده مناســب نیست و هالل احمر باید چادرهای مجهز و با کیفیت به مردم 
تحویل دهد.  رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: به رغم گذشت 27 روز 
از زلزله متاســفانه روند بازسازی هنوز در مرحله آوار برداری است که بنیاد 
مســکن باید با سرعت بیشــتری آوار برداری را به اتمام برساند.   همچنین 
مقرر شد تعداد ۳۰۰ واحد پیش ساخته آماده و تحویل زلزله زدگان شود تا 
در فصل سرما در آن مستقر شوند.رضایی کوچی با اشاره به مشکالت پیش 
آمده بــرای دام مردم منطقه تصریح کرد: در بحث خوراک دام و محل های 
نگهداری آن مشــکالت عدیده ای وجود دارد که گــزارش این موضوع در 
حال تهیه و پیگیری حل  آن  نیز در دســتور کار قرار گرفته اســت.  وی با 
اشــاره به مشــکالت  مردم منطقه زلزله زده  در دسترسی به آب شرب که 
پیش از زلزله هم بوده، اظهار کرد: زلزله در این منطقه ســبب شــده است 
تا مســووالن محرومیت های منطقه را از نزدیک ببینند چرا که این منطقه 
وضعیت اسفباری دارد و شرایط در آن بسیار سخت است و هر چه سریعتر 
باید اقدامات الزم انجام شود.  این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه بیش 
از۵۰ درصد مردم روســتا تحت پوشش کمیته امداد هستند و عزم مجلس 
و دولت برای رفع مشکالت مناطق زلزله زده است، عنوان کرد: در بازدید از 
مراحل پروژه دفع آب های سطحی و ساماندهی فاضالب شهر اهواز، مشخص 
شــد اتمام این پــروژه به 1۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیــاز دارد. اما روند 
تخصیص اعتبارات بسیار ضعیف بوده و فقط ۳۰ میلیارد تومان پرداخت شده 
که نگرانیم پیمانکار کار را رها کند.  رضایی کوچی در بازدید از مناطق بافت 
فرسوده شهر اهواز نیز گفت: شهرداری این شهر متاسفانه توان احیای بافت 
های فرسوده را نداشته و به کمک دولت نیاز دارد. بی تردید این موضوع را 
در جلســه های آتی کمیسیون عمران مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم 
کرد. از طرفی وزارت نفت نیز باید ســهم صنایع آالینده را به دهداری ها و 
شــهرداری ها پردخت کند که پرداخت نکرده و هم اکنون حدود ۳۰ هزار 
میلیارد تومان بدهکار است.در جریان این بازدید، تعدادی از نمایندگان عضو 
کمیسیون عمران مجلس و مســئوالن اجرایی اعم از رییس ستاد مدیریت 
بحران کشور، رییس سازمان اورژانس، هالل احمر، معاون وزیر کشور، رییس 
ســازمان راهداری و رییس ســازمان آب و فاضالب کشور، معاون نوسازی 

مدارس کشور و تعداد دیگری از مسووالن اجرایی حضور داشتند.

نایب رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس 
شــورای اســالمی گفت: تعامل ایران و 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی باید در 
چارچوب پادمان باشــد و ایران تعهدی 

فراتر از پادمان را نمی پذیرد.
حجت االسالم ســید محمود نبویان در 
گفتگوی مشــروح با خبرنــگار مهر در 
واکنش به اظهارات برخی از افراد مبنی 
بر اینکه دولت چاره ای جز پذیرش شروط 
غربی ها در برجام ندارد چرا که وضعیت 
اقتصاد در گرو برجام است، اظهار داشت: 
متاسفانه مبنای فکری برخی از افراد و 
جریان های سیاسی داخلی این است که 
اگر ما دســت در دست مقامات غربی و 
آمریکایی نگذاریم و با آنان ارتباط برقرار 
نکنیم، نمی توانیم مشکالت کشورمان را 
برطرف کنیم. این افراد حل مشــکالت 
کشــور را منوط به ارتباط گســترده با 
غربی ها می دانند و هیچ گونه اعتقادی به 
تکیه بر ظرفیت های داخلی خودمان و 
تخصص نخبگان ایرانی ندارند.وی بیان 
کرد: تفکری که معتقد است برای حل 
مشکالت کشــور باید با غربی ها ارتباط 
برقرار کنیم، کاماًل باطل است چراکه ما 
برای رفع مشــکالت کشور باید به توان 
نیروهای جوان و نخبگان خودمان تکیه 
کنیم. ملت ما در دوران جنگ تحمیلی 
اثبات کردند که بدون کمک کشورهای 
دیگر می توانند مشکالت بزرگ را از سر 
راه بردارند. همچنیــن اخیراً در زمینه 
تولید واکسن کرونا و ماسک به جهانیان 

نشان دادیم که توانمند هستیم.

به  هســته ای  عرصه  در  ایــران 
خودکفایی رسیده است

نایــب رئیــس کمیســیون اصل 9۰ 
مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
هســته ای هم به خودکفایی رســیده 
اســت، گفت: افرادی که معتقدند برای 
رفع مشکالت کشــور باید باز هم پای 
میز مذاکره بنشــینیم و شروط غربی ها 
را بپذیریم، در وهله اول الزم اســت به 
این سوال پاســخ دهند که آیا با برجام 
ایــران برطرف  تحریم ها و مشــکالت 
شد؟نبویان متذکر شــد: البته مدافعان 
برجام می گویند که برجــام خوب بود 
و از زمانی که آمریکا از آن خارج شــد، 
مشــکالت به وجود آمد. این در حالی 
است که آمریکا در ســال 97 از برجام 
خارج شــد اما برجام در سال 94 امضا 
شد و پیش از خروج آمریکا از برجام نیز 
ما شــاهد هیچ نوع گشایشی نبودیم و 
حتی در آن مقطع هم رابطه بانکی ایران 
با بسیاری از کشورهای غربی برقرار نشد.

برجام تحریم ها را بیشتر کرد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: افزایش تحریم های 
ایران فقــط مربوط به دوران ریاســت 

جمهــوری ترامپ نیســت و حتی در 
زمان ریاست جمهوری اوباما هم شاهد 
تشدید تحریم های ایران از سوی آمریکا 
و غربی هــا بودیم. بنابراین به هیچ وجه 
نباید مجدداً به آمریــکا و غرب اعتماد 
کرد و اقتصاد کشورمان را نباید به برجام 

و غربی ها گره بزنیم.
وی گفت: همه به خوبی می دانند که با 
برجام، تحریم های ایران نه تنها لغو نشد 
بلکه بیشتر شد اما با وجود خلف وعده 
غربی ها، هنوز برخــی از افراد در داخل 
کشور معتقدند که ما باید باز هم شروط 
غربی ها را بپذیریم. در برجام، غربی ها به 
دنبال تضعیف صنعت هسته ای ما بودند 
و بسیاری از فعالیت های هسته ای ایران 
متوقف شد اما در نهایت تحریم های ایران 
را برنداشتند.نایب رئیس کمیسیون اصل 
9۰ مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
اینکه یکی از شــروط غربی ها آن است 
که منطقه را از دســت ما بگیرند، اظهار 
داشت: غربی ها به دنبال مذاکره درباره 
مسائل منطقه ای هستند و هدفشان این 
است که جمهوری اسالمی ایران منطقه 
را ترک کند و فقط در مرزهای خودش 
محصور باشــد. این در حالی است که 
آمریکا لشکر نظامی خودش را تا خلیج 
فارس آورده و بنابراین ما هم نباید فقط 
در مرزهای خودمان محصور شویم. علت 
آنکه دشمنان نمی توانند ایران را ناامن 
کنند آن است که ما مرزهای خودمان را 
توسعه دادیم و االن مرز ایران تا سوریه، 
لبنان، یمن و عراق گسترش یافته است.

غربی ها می خواهند قدرت موشکی 
را از ما بگیرند

نبویان تاکید کرد: یکی دیگر از شروط 
غربی ها آن اســت که دربــاره مباحث 
موشــکی با ایران مذاکــره کنند. آنان 
می خواهند قدرت موشــکی را از ایران 
بگیرند تا ما در صورت حمله دشمنان، 
هیــچ ابزاری بــرای دفــاع از خودمان 
نداشته باشــیم. اگر ما شروط غربی ها 
مبنی بر مذاکره درباره مســائل منطقه 
و مباحــث موشــکی را بپذیریم، عماًل 
در برابر غربی ها و آمریکا تسلیم شدیم 
و نبایــد ایــن شــروط را بپذیریم.وی 
ادامه داد: مشــکالت ما فقط مربوط به 
تحریم ها نیست بلکه مشکل اصلی ما به 
عدم توجه به تولیدات داخلی و واردات 
بی رویه بازمی گردد. حتماً باید مشکالت 
تولیدکنندگان داخلی مرتفع شود. برای 
مثال، زمانی که مــا خودمان می توانیم 

لوازم خانگی باکیفیت تولید کنیم، چه 
لزومی دارد که لــوازم خانگی خارجی 
وارد کشورمان شود؟ باید جلوی واردات 
بی رویه کاالهای خارجی به کشــورمان 

گرفته شود.

مشکالت اقتصادی ما فقط ناشی از 
تحریم نیست

نایب رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس در حال بررسی میزان 
به کشــورمان  واردات کاالهای لوکس 
اســت و باید بگویم که بــرای واردات 
یک قلم کاالی جزئــی که فقط یک تا 
دو درصــد مصرف داخلــی دارد، ۵۰۰ 
میلیــون دالر پرداخت می شــود. پس 
مشــکالت اقتصادی ما فقط مربوط به 
تحریم ها نیســت بلکه واردات بی رویه 
کاالهای لوکــس یکــی از علل اصلی 
مشکالت کشور اســت و بهتر است که 
به جای واردات این کاالها، به ســمت 
تأمین نیازهای اساســی مــردم برویم.

نبویان گفت: اگر ما بخواهیم اشــتغال 
ایجاد کنیم، این کار شدنی است و هیچ 
ارتباطی به برجام و تحریم ها ندارد. برای 
مثال اگر صنعت مســکن فعال شــود، 
مشاغل زیادی در کشــورمان به وجود 
می آید. حداقل 2۰۰ شــغل به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم با بخش مسکن 
در ارتباط هستند که متأسفانه در دولت 
روحانی بسیاری از افراد به دلیل تعطیلی 

مسکن بیکار شده اند.

روحانی ویرانه ای را تحویل رئیسی 
داد

وی متذکر شــد: دولت روحانی کشور 
را با اســتقراض اداره می کرد اما دولت 
سیزدهم هیچ گاه مشــکالت را به آنان 
نســبت نداد. این در حالی اســت که 
روحانی و دیگــر مقامات دولت تدبیر و 
امید در چهار سال اول فعالیت خود همه 
مشکالت را به دولت سابق ربط می دادند 
امــا دولت رئیســی آنقدر باحیا اســت 
که هیچ حرفــی نمی زند.نبویان گفت: 
روحانی ویرانه ای را به رئیســی تحویل 
داده است و تا سال 14۰۵ اوراق فروخته 
که دولت ســیزدهم در حــال پرداخت 
این بدهی هاست. همچنین االن حدود 
۵۰۰ هزار میلیــارد تومان بدهی بانکی 
داریم که دولت باید آن را پرداخت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی تأکید کرد: ما بایــد به جای 

تأکید بر ارتباط با غربی ها، مشــکالت 
بانکی خــود را حل کنیــم. بانک های 
خصوصی ما مدام در حال استقراض از 
بانک مرکزی هستند به گونه ای که یکی 
از بانک های خصوصــی حدود ۳2 هزار 
میلیارد تومان اســتقراض کرده که این 
اقدام منجر به افزایش نقدینگی می شود. 
نکتــه جالب دیگر آن اســت که برخی 
آقایان در دولت سابق بانک های نظامی 
را منحل کردند اما بانک های خودشان را 
نگه داشتند.نبویان تأکید کرد: از سوی 
دیگر باید به این مســئله توجه کرد که 
کشورهای دنیا محدود به آمریکا، آلمان، 
فرانسه و انگلیس نیست و ما باید ارتباط 
خود را با دیگر کشورهای جهان به ویژه 
کشــورهای همســایه و همسو افزایش 
دهیم. دولت روحانــی و به طور خاص 
محمدجــواد ظریف با برجــام، ما را در 
چاهی انداختند که به راحتی نمی توان 

از آن خارج شد.

ایران هیچ تعهدی را فراتر از پادمان 
نمی پذیرد

وی اظهار داشــت: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مدام می گوید که »ضامن 
اجرای توافقات در ایران اســت« و بر 
تعهــدات ایران نظارت می کند. این در 
حالی اســت که در برجام برای اجرای 
تعهدات تضمین گذاشته شد اما برای 
رفع تحریم هــای ایران هیچ تضمینی 
در نظر گرفته نشــد. پاسخ گروسی و 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی واضح 
اســت مبنی بر اینکه رابطه آژانس با 
کشورهای هســته ای فقط باید تحت 
پادمان باشــد و ما بیشــتر از پادمان 
تعهدی را انجام نمی دهیم.نایب رئیس 
کمیســیون اصل 9۰ مجلس شورای 
اسالمی متذکر شد: جمهوری اسالمی 
ایران در برجام نظارت های فراپادمانی 
را پذیرفــت و در ازای آن قــرار بر این 
شــد که غربی ها هم تحریم های ایران 
را بردارند اما این کار را نکردند. بنابراین 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی حق 
ندارد ادعایی بیشــتر از توافق پادمان 
داشــته باشــد.نبویان تصریح کرد: در 
واقــع، ما با برجام نظارت های بســیار 
خســارت باری را پذیرفتیــم امــا این 
نظارت ها مربوط بــه توافق جمهوری 
اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیست بلکه مربوط به توافق ایران 
با گروه 1+۵ اســت و از آنجایی که آن 
توافق به هم خورده است، آژانس دیگر 
حق ندارد ادعایی فراتر از پادمان داشته 
باشــد. آنان باید فقط در قالب پادمان 
صحبت کنند.وی تاکیــد کرد: ادعای 
آژانس باالتــر از پادمان مشــروعیت 
قانونی ندارد و نباید شــنیده شود. ما 
با آژانس فقط رابطه هسته ای داریم و 

حرفی فراتر از آن را نمی پذیریم.

نبویان:

 نظارتهای فراپادمانی آژانس 
را نمی پذیریم

در نشست شورای هماهنگی 
مجلس:

قالیباف: فرایند 
بودجه ریزی باید سامانه 
محور شود
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گزیده خبر بحران فرار سرمایه 

 چرا سرمایه  ها در ایران نمی  مانند؟
خروج سرمایه از کشور در سال های اخیر شدت گرفته و در آینده 
می تواند کشور را با بحران مواجه کند. در کوتاه مدت دولت، باید با 
اخذ مالیات و ممنوعیت خرید بیش از حد ارز برای حفظ سرمایه 
تالش کند و در بلند مدت باید زمینه مساعد برای سرمایه گذاری را 
فراهم کند. در ایران با وجود بازدهی باالی برخی از دارایی ها مانند 
زمین و طال، اما همچنان سرمایه ها از کشور خارج می شود که باید 
علت را در مســائل غیر اقتصادی جست و جو کرد.اقتصادآنالین - 
علی مسعودی؛   آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در یک دهه 
گذشــته، حدود صد میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده، که 
بیشترین میزان خروج سرمایه در سال ۱۳۹۷ با حدود ۱۹ میلیارد 
دالر اتفاق افتاده است. بخش زیادی از خروج سرمایه صرف خرید 
مسکن در سایر کشــورها مانند ترکیه و گرجستان می شود. تنها 
در ســال ۲۰۲۰ ایرانیان بیش از ۷ هزار مسکن در ترکیه خریدند 
که از این لحاظ صدرنشــین خریداران خارجی مسکن در ترکیه 
هستند. این حجم از خروج سرمایه می تواند امکان رشد و گسترش 
ســرمایه گذاری در سال های آینده را از بین ببرد. خروج سرمایه به 
طور کلی اتفاقی ناخوشایند نیســت، به عنوان مثال ممکن است 
ســرمایه گذار آمریکایی برای سود بیشتر تصمیم بگیرد، در بورس 
لندن ســرمایه گذاری کند و یا برای استفاده از نیروی کار ارزان به 
کشورهای شرق آسیا برود؛ به این شرایط »صادرات سرمایه« گفته 
می شود و سود آن به کشور بازمی گردد. اما حالتی آسیب زاست که 
به شکل فرار سرمایه باشد. سرمایه، بسیار هوشمند و ریسک گریز 
عمل می کند و به دنبال به دست آوردن بیشترین بازدهی با کم ترین 
ریســک است، در شرایطی که ریسک یک کشــور را باال ببیند و 
احســاس کند در خطر است، واکنش نشــان می دهد و به جای 
مطمئن تری می رود. برای این اتفاق عوامل مختلفی وجود دارد که 
بخشی از مربوط به حاکمیت و نهاد هاست، مثل شرایط سیاسی و 
امنیتی، میزان آزادی مالی، باز بودن بازار ســرمایه و میزان دخالت 
دولت در امور بخش خصوصی و بخشــی مربوط مسائل اقتصادی 
است، مانند ارزش گذاری بیش از حد نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره 
و کســری بودجه دولت که از طریق اوراق یا چاپ جبران می کند. 
دولت ها باید سعی  کنند شرایط الزم را فراهم کنند، تا سرمایه گذار 
احساس اعتماد کند.در ایران سیاست ها و شرایط مختلف بر میزان 
خروج سرمایه تاثیر گذاشته اســت. براساس مطالعات انجام شده 
برای تخمین فرار سرمایه، بیشترین میزان فرار سرمایه در سال های 
اخیر به دلیل فشار تحریم ها و باال گرفتن تنش با غرب اتفاق افتاده 
است، در سال های پیش از انقالب و اوایل آن، بیشترین فرار سرمایه 
مربوط به سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۹ است که به ترتیب حدود ۱۰ و ۱۲ 

میلیارد دالر فرار سرمایه اتفاق افتاده، بیشترین میزان فرار سرمایه 
در طول بازه ۱۳۵۵-۱۳۹۷ مربوط به ســال ۱۳۹۷ است که بیش 
از ۷۷ میلیارد دالر فرار ســرمایه اتفاق افتاده است این حجم زیاد 
خروج ســرمایه در این سال و افزایش حدودا دو برابری آن نسبت 
به سال قبل تحت تاثیر، سرکوب نرخ ارز و سعی بر کنترل قیمت 
ارز در نــرخ ثابت بود به گونه ای که اختــالف قیمت ارز دولتی و 
بازار آزاد در مقاطعی در ســال ۱۳۹۷ حتی به ۱۵ هزار تومان هم 
رســید و همان طور که نمودار نشان می دهد نسبت ارز غیررسمی 
به رسمی به ۲.۵ نزدیک شد. در شرایطی که فشار تحریم ها کشور 
را درگیر کرده بود، اختصاص ارز ارزان قیمت، سرمایه را به بیرون 
از کشــور افزایش داد تا ابعاد بحران اقتصادی ایران وسیع تر شود. 
کمترین میزان فرار سرمایه و یا بیشترین میزان بازگشت سرمایه در 
سال ۱۳۷۶ اتاق افتاد که بیش از ۶۲ میلیارد دالر بازگشت سرمایه 
اتفاق افتاد که متاثر از امید به بهبود و باز شدن فضای اقتصادی و 
سیاسی بوده است.اما نوسانات جریان سرمایه، مختص ایران نبوده 
و در تمام کشورها مسئله ای مهم است. چین در سال های اخیر با 
مســائلی مانند کاهش قیمت یوان در مقابل دالر و کاهش اعتماد 
به چین با مســائلی مانند استفاده از کودکان در کارخانه ها درگیر 
بوده است، همچنین سایر کشورهای شرق آسیا نیز در این سال ها 
برای جذب ســرمایه زمینه ســازی کرده اند. این موضوعات سبب 
شــده چین با مشکل خروج سرمایه مواجه شود، برای حل مشکل 

دولت ســرمایه گذاری خارجی خانوارهای چینی را ممنوع کرد و 
قانونی وضع کرد که اجازه دریافــت ارز بیش از ۵۰هزار دالر داده 
نشــود. از سوی دیگر در هند ثروتمندان در طی سال های گذشته 
برای زندگی در دیگر کشــورها، سرمایه خود را از این کشور خارج 
می کردند، دولت برای جلوگیری از این اتفاق، بر خروج ســرمایه، 
مالیات وضع کرد. طرح هایی که از چین و هند گفته شــد راه حلی 
هســت که به طور موقت و برای کوتاه مدت جوابگو است و فقط 
ســرعت خروج سرمایه یا به اصطالح، اصطکاک سرمایه را افزایش 
می دهند. در نگاه بلند مدت برای رفع مشــکل باید بســتر ثبات 

سرمایه در کشور فراهم شود.

واکاوی علت فرار سرمایه در ایران
پیش تر گفته شــد، سرمایه دار برای کسب بازدهی بیشتر، اقدام به 
خروج یا ورود ســرمایه می کند ولی آیا در ایران بازدهی ســرمایه 
پایین اســت که سرمایه خارج می شود؟ بر اساس آمارهای منتشر 
شده  بانک مرکزی،  از ســال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۹ قیمت دالر در بازار 
غیر رسمی ۳۵ برابر شده، در حالی که در همین مدت قیمت سکه 
۲۲۷ برابر و زمین ۱۴۲ برابر شــده اســت.بنابراین در صورتی که 
سرمایه دار به جای تبدیل سرمایه به دالر و خروج آن، به خرید سکه 
و زمین، که هر دو ســرمایه های کم ریسکی هستند می پرداخت، 
بازدهی باالتری به دست می آورد.این مطلب نشان می دهد، سرمایه 

با هدف دیگری خارج می شــود، که می توان علت های گوناگونی را 
بیان کرد؛ بخشی از آن مربوط به تمایل به سرمایه گذاری در توسعه 
و یا ایجاد کسب وکار دارد، که در ایران این شرایط الزم محقق نشده 
اســت و بخش دیگری هم به این دلیل که افراد صاحب سرمایه به 
دلیل مســائل اجتماعی و یا فرهنگی، تمایــل به زندگی در خارج 
از ایران دارند، اقدام به خروج ســرمایه همراه با خود می کنند، در 
بسیاری از کشورها در صورتی که خانواری در کشور مقصد، مسکن 
بخرد، امکان دریافت اقامت را پیدا می کند؛ ترکیه و گرجســتان از 
جمله این کشورها هســتند که مقصد بسیاری از ایرانیان بوده اند. 
دولت ها در ایران سعی کرده اند، به روش های مختلف سرمایه های 
خارج شده را بازگردانند. بازگرداندن سرمایه ایرانیان خارج از کشور 
به ایران کار راحت تری نسبت به جذب سرمایه خارجی ها است این 
گروه به دلیل وابستگی فرهنگی که به ایران دارند رشد و پیشرفت 
ایران برایشــان ارزشمند است و نسبت به تالطم های اقتصاد ایران 
تاب آوری بیشــتری دارند. همچنین این افــراد دارای ارتباطات و 
مســئولیت هایی هستند که می توانند سرمایه های زیادی را جذب 
ایران کنند. این موضوع باعث شــده مقامات ایران، در زمان سفر 
به سایر کشــورها، در جمعیت ایرانیان خارج از کشور قرار  بگیرند 
و از آنها دعوت به سرمایه گذاری در ایران کنند. همچنین دولت ها 
برای جذب ایرانیان خارج کشور، نهادهای مختلفی ایجاد کردند. در 
زمان دولت خاتمی شورای عالی امور ایرانیان، برای کمک و ارتباط 
با ایرانیان خارج از کشور تاسیس شد و در زمان دولت احمدی نژاد، 
صندوق سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور بنا نهاده شد، که با 
شــرایط تحریمی که اتفاق افتاد عمال کارکرد خود را از دست داد.

برای جلوگیری از خروج سرمایه الزم است، در دو بُعد کوتاه مدت 
و بلنــد مدت برنامه ریزی صورت بگیرد. برای بُعد کوتاه مدت، باید 
سیاستی اجرا شــود تا اصطکاک سرمایه افزایش یابد و به راحتی 
امکان خروج وجود نداشته باشد، مانند اخذ مالیات از خروج سرمایه 
و یا تعیین ســقف برای خرید دالر در مدت زمان محدود. در بعد 
بلند مدت، دولت باید زمینه و زیر ســاخت الزم برای ســرمایه را 
فراهم کند، بخش زیادی از مشــکل ایرانیان خارج از کشور برای 
برگشتن به ایران، مسائل سیاسی و فرهنگی است. الزم است دولت 
با تسهیل در این موارد زمینه الزم را فراهم کند. همچنین بانک ها 
و موسســات مالی در ایران اعتبار سنجی دقیقی نشده اند و میزان 
ریسک آن مشخص نیست، در نتیجه حتی سرمایه گذار ریسک پذیر 
هم به دلیل معلوم نبودن میزان ریسک، حاضر به سرمایه گذاری در 
ایران نیست. برطرف کردن این موانع می تواند هم بخش زیادی از 
فرار سرمایه را کاهش دهد و هم بازگشت سرمایه را شدت ببخشد.

وزیر اقتصاد خبر داد
قیمتگذاریهادربورسحذفمیشود

وزیــر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد 
و حذف قیمت گذاری های مضر به بازار در صنایع بورســی است و به زودی خبر 
تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توســط وزارت صمت منتشــر خواهد شــد.به 
گزارش ایســنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ 
هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد 
و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را 
بررســی کنند. در این نشست بر لزوم فراهم کردن بسترها برای فعالیت شفاف 
بازار سرمایه تاکید شد.احسان خاندوزی در این نشست گفت: شواهد قطعی نشان 
می دهد بازار ســرمایه در بلندمدت بیشــترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای 
رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه ای و بلندمدت است. با نگاه به اطالعات 
ســودآوری شرکت ها نشان می دهد چشم انداز، روشن است و جای نگرانی برای 
تصمیم هیجانی نیست.وی افزود: »وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه 
ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است و بازار بدهی 
مکمل بازار ســهام است نه رقیب آن.«. خالص تامین مالی دولت از اوراق در دو 
ماه اخیر بســیار اندک و ناچیز و در  ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند 
فضای مجازی پر از اطالعات غیردقیق اســت. از این به بعد هم دولت بیشتر به 
دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.

خانــدوزی ادامــه داد: برنامــه مــا پیش بینی پذیــر کردن اقتصــاد و حذف 
قیمت گذاری های مضر به بازار در صنایع بورســی اســت و به زودی خبر تغییر 
نظام قیمت گذاری خودرو توســط وزارت صمت منتشــر خواهد شد. به دنبال 
پیش بینی پذیرکردن نرخ های کلیدی اقتصاد و بالتبع بورس هستم تا نااطمینانی 
از بازار زدوده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در گذشته برای 
تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تســعیر ارز بانک ها و قواعد پاالیشــی ها و 
فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته که باید با 
همکاری وزارت های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش 
این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. وی گفت: برای اعتمادآفرینی در 
حال اجماع سازی با وزارت های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم 

خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.

به گفته وی، ۶۳درصد هزینه های شرکتهای معدنی پیشتاز، در حوزه اکتشاف است، و این الزام به وجود می آید که شرکت های 
معدنی در این بخش ســرمایه گذاری کنند. مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: البته روش های غیرعلمی برای اکتشــاف و نوع 
واگذاری ها و مباحث محیط زیستی از دیگر مشکالت است که دولت و حاکمیت می تواند ورود کند. به جز چند شرکت بزرگ، 
روش های غیرعلمی در حوزه استخراج اصولی معادن صورت گرفته و در واگذاری ها اهلیت رعایت نشده است. طیب نیا گفت: 
بهره وری و کیفیت پایین در کارخانه های کنســانتره سازی یکی دیگر از مشکالت است. زیرا اغلب این مجموعه ها طراحی 
کامل روی خطوط انجام نشــده ولی کارخانه راه اندازی شــده است. در این میان کیفیت گندله نیز بالتبع با کیفیت پایین 
کنسانتره کاهش می یابد، برای مثال میانگین استحکام گندله تولیدی فوالدمبارکه ۳۰۰ کیلوگرم است، در حالی که بخش 
زیادی از گندله های تولیدی کشور زیر ۲۵۰ کیلوگرم استحکام دارند. مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: در ایران در بخش احیای 
مســتقیم، مصرف آب و انرژی باالتر از میانگین جهانی اســت، بنابراین باید تکنولوژی، به روز شده و در این حوزه، کارهای 
جدی تری انجام شــود. ایران در رتبه  دهم کشورهای تولیدکننده فوالد قرار دارد، اما ضعف مدیریت سبد محصوالت باعث 
شده که رتبه مناسبی در تولید محصوالت خاص نداشته باشیم. وی ادامه داد: اکنون شاهد هستیم که بسیاری از شرکتها 
با ظرفیت پایین تولید دارند اما فوالد مبارکه با ۹۵درصد از ظرفیت خود در حال تولید است. طیب نیا با بیان اینکه ضرورت 
توسعه در تولید انکار ناپذیر است، گفت: عدم توازن زنجیره در محصوالتی مانند میلگرد، لوله و پروفیل دیده می شود که با 
ظرفیت زیر ۴۰ درصد تولید می شــوند و در صورتی که اگر سرمایه هنگفت بدون استفاده این شرکت ها، به سمت اکتشاف 
رفته بود پیشرفت های زیادی داشتیم . وی به توسعه زیرساخت ها در حوزه ریلی نیز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم تحولی 
در زنجیره داشته باشیم باید به سمت تکنولوژی روز دنیا برویم   چراکه اکنون توان رقابت در بازار جهانی را نداریم. عالوه بر 
اینکه مجموعه های بزرگ باید این مشــکالت را رفع کنند و در این بین همراهی حاکمیت هم نیاز می باشــد. طیب نیا یکی 
دیگر از مشکالت و چالش ها را در زمینه قیمت گذاری مواد اولیه دانست و گفت: در بخش فروش و قیمت گذاری نیز دچار 
مشکل بوده ایم  و باید دید که آیا می توان با قیمت های جهانی همراه شد؟  وی تصریح کرد: بر اساس آمار بورس، ۲میلیون و 
۱۵۰ هزارتن عرضه برای کنسانتره از ابتدای سال تا کنون انجام شده اما حدود ۴۱۵هزارتن معامله شده وعمدتاً شرکت های 
داخل گروهی و پایین دستی خرید کرده اند که از لحاظ قیمت نیز از بازار آزاد باالتر بوده است و برای گندله و آهن اسفنجی 
نیز وضعیت مشــابهی را مالحظه می کنیم . مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت ادغام عمودی و افقی در 
زنجیره فوالد و گره زدن منافع معادن و فوالدســازان با یکدیگر گفت: معادن بزرگ باید معادن کوچک و فوالدسازان بزرگ 
باید فوالدسازان کوچک را فعال کرده و آن ها را از حالت غیر اقتصادی خارج کنند.طیب نیا گفت: برای تولید فوالد پاک نیاز 
اســت که معدن کاران کنسانتره سولفور زدایی شده تحویل فوالد ساز بدهند. اگر حفظ محیط زیست برای ما اهمیت دارد 
باید به این ســو حرکت کنیم و هر گونه هزینه را سرمایه گذاری بلند مدت در راستای عمل به رویکردهای زیست محیطی 
خود بدانیم.بهره وری بنگاه ها در مواد، سرمایه، انرژی و نیروی انسانی و... مواردی بود که طیب نیا به آنها اشاره داشت  که باید 
مورد توجه قرار گیرند. به گفته وی، اگر این رویکرد وجود نداشته باشد که از اقتصاد خطی به سمت اقتصاد چرخشی برویم 
نمی توانیم تولید و اقتصاد پایدار داشته باشیم. وی تصریح کرد: الزم است از این پس در تک تک حوزه ها خرد نگر باشیم و 

فعاالن بخش معدن و فوالد چالش هارا رفع کنند تا در آینده از آن به عنوان الگو استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

تولید محصوالت کیفی با تجدید نظر در طرح های توسعه صنعت فوالد
محمدیاســر طیب نیا با تاکیــد بر آمایش 
سرزمینی گفت: باید در طرح های توسعه ی 
صنعت فــوالد تجدید نظر شــود، چرا که 
توســعه ها بیشــتر کمی بوده در حالی که 
توســعه پایدار در زنجیره فــوالد با تولید 
محصوالت کیفی و خاص به سرانجام می رسد.

به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در هشتمین 
کنفرانس بین المللی استیل پرایس اظهار کرد: 
همانگونه کــه در این همایش به چالش های 
بزرگ فوالد اشاره شد، باید با سرعت و دقت 
اندیشیده شود، در غیر  چاره ای برای آن ها 
این صورت بــه دلیل عدم توازن در زنجیره 
تولید، شــرکت های قوی جهان ما را حذف 

خواهند کرد.

 طیب نیا افزود: مصرف فوالد کشور حدود ۱۷میلیون تن است، در حالی که ظرفیت نصب شده ۴۰ میلیون تن 
و ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن می باشد و ۵۵ تا ۶۰میلیون تن طرح های در دست احداث تعریف شده است 
که ما باید با نگاه ُخرد به چالش ها و مشکالت موجود در زنجیره بپردازیم. وی با بیان اینکه شرکت های فوالدی 
باید مشکالت فعلی را حل کنند ادامه داد: اگر قرار است این چالش ها حل شود، در ابتدای امر باید مشکالت 
حوزه اکتشاف، استخراج، تولید کنسانتره، گندله و... به تدریج بررسی و رفع شوند. برای مثال اگر نگاهی به 
حوزه اکتشاف بیاندازیم، می بینیم که در چندسال اخیر فعالیت های بسیاری انجام شده، اما در مقایسه با ۵ 
دهه قبل قابل مالحظه نیست. از همین رو فوالد مبارکه در حوزه اکتشاف ورود کرد. مدیرعامل فوالد مبارکه 
افزود: اکنون شرکت هایی که بتوان در حوزه اکتشاف به آنها اتکا کرد وجود ندارند و ما الزم است که از تجربه 
و دانش شرکت های خارجی استفاده کنیم تا شاهد تحول در این بخش باشیم . به گفته طیب نیا، عمق اکتشاف 
در جهان ۷۹متر، اما در ایران زیر ۱۰متر اســت. پس در گام نخســت باید دراین بخش نهضت اکتشافی راه 

بیاندازیم تا انحالل صنایع پایین دستی به دلیل عدم در اختیار داشتن مواد اولیه رخ ندهد. 
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زمین به زودی مناطق مسکونی را می  بلعد گزیده خبر
یک عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران معتقد 
است که فرونشست به وضعیتی رسیده که زمین در حال بلعیدن 
۸۰ درصد ایران اســت و بیشتر نقاط کشــور نهایتا تا ۱۰ سال 
دیگر قابل سکونت است. به گفته او احتماال در همین پاییز جاری 
شاهد فرورفتن زمین منازل مسکونی و میراث فرهنگی و انفجار 
در تاسیسات شــهری از جمله برق، گاز و فاضالب خواهیم بود.

اقتصادآنالین – نیلوفر محبی؛  »ساعت ۲ بامداد جمعه ۳۰ مهرماه 
امســال، ناگهان زمیــن دهان باز کرد و یک دســتگاه خودروی 
ســواری پژو در شهر نایین اصفهان را به داخل خود بلعید«. این 
خبری اســت که روزهای ابتدایی همین ماه جاری منتشر شد. 
روایت اتفاقی هولناک که البته نخســتین و آخرین باری نیست 
که به گوشمان می خورد. در اتحادیه اروپا اگر در منطقه ای چهار 
میلی متر فرونشست ایجاد شــود آن منطقه وارد شرایط بحرانی 
می شود ولی در ایران وقتی از فرونشست حرف می زدیم صحبت 
از ســانتی متر است. با این حال هنوز اقدامی جز هشدار دادن در 
رسانه ها از مسئوالن نمی بینیم. همین حاال بر اساس آمار سازمان 
زمین شناسی ســاالنه در پایتخت بیش از ۱۸ تا ۲۵ سانتی متر 
فرونشست اتفاق می افتد. رقمی که بسیار بیشتر از استاندارهای 

جهانی است.

بمب ساعتی خاموش
» تهران، مشهد، کرمان، اصفهان و اراک، اردبیل، سمنان و حتی 
مناطق مرکزی مانند یزد و شــهرهای جنوب کشور که نزدیک 
به دریا هســتند از قاعده فرونشست شــدید مستثنا نیستند. از 
۱۲۵۰ شــهر ۱۲۰ شهر متوسط و بزرگ درون فرونشست زمین 
قرار گرفته اند. فرونشســت در همه جای ایران وجود دارد« این را 
مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی 
گفته است.مدیر امور حفاظت از منابع آبی شرکت آب منطقه ای 
تهران نیز فرونشســت را خطری جدی برای زیرساخت ها خوانده 
و گفته: »این پدیده زیرساخت هایی مانند راه آهن، اتوبان تهران 
-قم، خطوط انتقال گاز و آب را با مخاطره و خطر تخریب مواجه 

می کند«.

با تمام این   اظهارات همانطور که ذکر شــد به نظر می رســد جز 
هشــدار و اعالم خطر هیچ اقدام عملی از ســوی مسئوالن دیده 
نمی شود تا آنجا که حتی رییس سازمان نقشه برداری کشور هم 
دیگر دهان به اعتراض گشــوده و گفته: »۲۹ اســتان در معرض 
خطر فرونشست هستند و بی توجهی مسئوالن سبب شده که این 
مناطق گسترش یابند و تهران را به بمب ساعتی خاموش تبدیل 

کنند«.نمونه ایــن بی توجهی و حتی تقلیل بحران را می توان در 
گفته های رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
دید که گفته بود: »خطر فرونشست برای سازه های معمولی کم 

است و شهروندان نباید نگران آن باشد«.

هیچ منطقه ای مصون نیست
محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه 
پایــدار ایــران، در گفت وگو با اقتصاد آنالیــن عنوان می کند: 
فرونشست قبال هم وجود داشته اما حاال به وضعیتی رسیده است 
که زمین در حال بلعیدن ۸۰ درصد ایران اســت. فروچاله ها تا 
زیر شهرها و روستا ها رسیده اند.حتی ترک های بسیار خطرناکی 
روی میراث فرهنگی ما افتاده اســت که ناشی از نشست زمین 
اســت. او با نقض گفته رییس ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران مبنی بر مستثنا بودن مناطق مسکونی از 
فرونشست، می گوید: فرونشســت مربوط به کل زمین است و 
مسکونی و غیرمسکونی ندارد. همین حاال محله نیروی هوایی 
در ملک شــهر اصفهان که در زمان پهلوی توسط آمریکایی ها 
ساخته شده است و ســاختمان هایش استحکام بسیار باالیی 
دارد، خالی از ســکنه شده اســت. زیرا تمام منازلی که در این 
منطقه ســاخته شده، درون زمین فرو رفته است و درب منازل 
باز نمی شود. در بسیاری از مناطق اصفهان کار به جایی رسیده 
که کف منازل ترک خورده است.عضو انجمن مخاطرات محیطی 
ادامه می دهد: به جرات می گویم که هیچ دشــتی از فرونشست 

مصون نمانده است. وقتی از دشت حرف می زنیم دقیقا از همان 
مکان هایی می گوییم که روی آن ساخت وساز صورت گرفته است.

این کارشــناس تاکید می کند: من به عنوان کارشناس مدیریت 
بحران هیچ زمانی را مثل امروز خطرناک نمی بینم. فرونشســت 
می تواند تاسیســات شهری از جمله شریان های حیاتی مثل آب، 
برق، گاز و فاضالب را تحت تاثیر قرار دهد. با آســیب دیدن این 
بخش ها حریق و انفجار هم خواهیم داشت.باید منتظر باشیم که 
چنین وضعیتی به زودی برای تاسیسات شهری و حیاتی از جمله 

تصفیه خانه ها یا تاسیسات برق و گاز رخ دهد.

فرونشست به شمال ایران رسید
او می افزاید: عده ای گمان می کنند فرونشســت مختص تهران، 
اصفهان و چند شــهر دیگر اســت درحالی که فرونشســت به 
استان های شــمالی هم رسیده و حتی به چهارمحال و بختیاری 
و یاسوج هم نزدیک شده اســت.این کارشناس هشدار می دهد: 
در تهران تا ۲۵ ســانتی متر در سال فرونشست داریم. این یعنی 
زیرساخت های شهری به دلیل مدیریت ضعیف منابع آبی کشور 
در حال تخریب است. مشــکالت محیط زیستی کشور از جمله 
فرونشست دیگر مشکالت دراز مدت نیستند، مشکالتی هستند 
که در همین یکی، دو ماه آینده یعنی پاییز همین امسال دامن ما 
را می گیرند.محبوب فر تاکید می کند: آنقدر وضع برداشت آب های 
زیر زمینی طی ۴۰ سال فاجعه آمیز بوده که باید در همین پاییز 
منتظر بی ثباتی، مناقشــات محلی و آوارگی جمعیت در ســطح 

کشور باشیم.

بودجه را بلعیدند و کاری نکردند
اعضای هیات دولت ایران در اســفند سال ۱۳۹۶ ضمن موافقت 
با پیشنهاد وزارت نیرو، تشــکیل »کارگروه ملی سازگاری با کم 
آبی« را به تصویب رســاندند. از جمله اعضای این کارگروه وزیر 
نیرو و وزیران جهادکشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و 
رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست، هواشناسی و برنامه 
و بودجه بودنــد. یکی از وظایف این کارگــروه نیز جلوگیری از 
پیشرفت بحران فرونشــت بود.اما نتیجه اقدات این کارگروه چه 
بوده است؟ محبوب فر در پاسخ به این سوال می گوید: »این  دست 
کارگروه ها بودجه های کشــور را بلعیدند و همان اتفاقی که برای 
دریاچه ارومیه، زاینده رود یا تاالب هامون رخ داد، تکرار شد. یعنی 
بودجه را گرفتند و مشخص نشد که سازمان ها، تشکل ها و نهادها 
پول را کجا خرج کردند. اگر این کارگروه که احتماال بودجه گرفته 
اقداماتی ثمره بخش داشــت امروز فرونشست به اینجا نمی رسید 
که زمین شهرها را ببلعد.او تصریح می کند: تا توانستند منابع آبی 
کشور را شخم زدند و حاال بحران آن دامن ما را گرفته است. من 
باز هم می گویم مشکالت محیط زیستی ما مثل همین فرونشست 
و به دنبال آن آوارگی، ناامنی غذایی و قحطی، مشــکالت کوتاه 
مدت هستند نه مشکالت چندین ســال دیگر.این کارشناس با 
تاکید بر این که اصفهان، قم، تهران، شیراز، یزد، کرمان فرونشست 
باال دارند، ادامه می دهد: همین حاال بخشــی از جمعیت اصفهان 
یا یزد وحشت کرده اند و درحال حرکت و کوچ اجباری به سمت 
استان هایی مثل گیالن هستند. برخی هم فرار از کشور را به قرار 

ترجیح می دهند.

از ورشکستگی آبی به ورشکستگی سکونتگاه ها رسیده 
ایم

محبوب فر معتقد است با این که پدر کویر شناسی ایران چند 
سال پیش گفته بود ایران تا ۳۰ سال دیگر قابل سکونت است، 
اگر وضع به همین شــکل پیش رود و هر روز یک چاه، سد یا 
طرح انتقال آب جدید کلید بخورد، کشــور نهایتا تا ۱۰ سال 
آینده قابل سکونت است. او ادامه می دهد: شمال، جنوب، شرق 
و غــرب هم ندارد. ایران از ورشکســتگی آبی عبور کرده و به 
مرحله ورشکستگی ســکونتگاه رسیده است. فرونشست فقط 
یکی از تبعات بی آبی است. گرانی یکی دیگر از تبعات آن است 
تا جایی که مردم بیش از این برای تامین مایحتاجشان درمانده 

می شوند.

ربان افتتاح رسمی ۳ امور برق در شرق 
اصفهان چیده شد 

ربان افتتاح رســمی امــور برق شهرســتانهای کوهپایه ,هرند و ورزنه توســط 
 دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی چیده شــد 
در این مراســم از حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه های مکمل کشاورزی ،طرحدهای 
اصالح ســاختار شبکه و تاسیســات برقی بازدید به عمل آمد و کلنگ بیش از 
۴۵ کیلومتر دیگر طرح های مکمل کشــاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد 
ریال توســط دکتر طغیانی و مهندس حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شرکت 
در شــرق اصفهــان به زمین خــورد در این طرح بیــش از ۱۵۰ متقاضی طرح 
 های دامداری ، پرورش بوقلمون و اســتخر پرورش ماهی منتفع خواهند شــد. 

مدیر امور آبفا بهشهر خبر داد:
 دو حلقه چاه با دبی۳۳ لیتر در ثانیه وارد

 مدار شد
در راســتای مقابله با کمبود آب شرب ،دو حلقه چاه با 
دبی۳۳ لیتر در ثانیه وارد مدار و یک حلقه چشــمه با 
دبی ۹ لیتر در ثانیه نیز بهســازی شد .مهندس کمال 
الدین گودرزی مدیر امور آبفا بهشــهر با اشاره این خبر 
و عملکرد نیمه نخست امســال اظهار داشت: اقدامات 
مهمی در بخشهای مختلف همانند اجرای عملیات آبرسانی ، نگهداری و تعمیرات 
به منظور خدمات رســانی بهینه به مردم توســط امور آب و فاضالب شهرستان 
بهشــهر انجام شد در همین راســتا ۱۱۷۸۶ متر اصالح و توسعه خطوط انتقال 
و شــبکه توزیع شــامل عملیات اصالح ۵۳۴ متر شبکه توزیع فرسوده به همراه 
توسعه۱۰۳۵۲ متر شبکه توزیع همچنین اصالح و توسعه ۹۰۰ متر خطوط انتقال 

طی نیمه نخست امسال در این شهرستان انجام شد.

رعایت نکات ایمنی وسایل گازسوز در فصل 
سرد الزامی است

سرپرست شرکت گاز استان مازندران از همه مشترکین 
خواست تا قبل از روشن کردن وسایل گرمایشی، نسبت 
به بازرسی و سرویس آن اقدام کنند."مقدم بیگلریان" با 
اشاره به آغاز فصل پاییز و شروع سرما به همه مشترکین 
گاز توصیه کرد تا با رعایت نکات ایمنی و اســتفاده از 
وســایل گرمایشی استاندارد، پاییز و زمســتانی آرام و امن را در کنار خانواده ها 
سپری کنند.وی افزود: مشترکین قبل از روشن کردن وسایل گرمایشی خود حتما 
باید از صحت و ســالمت شیر و شیلنگ گاز، سالمت دستگاه و باز بودن مجرای 
دودکش اطمینان حاصل نمایند.سرپرســت شرکت گاز مازندران گفت: استفاده 
از لوله های بخاری مناســب، بست فلزی، دودکش مجهز به کالهک H و مسدود 
کردن شــیرهای گاز بدون استفاده با درپوش از دیگر مواردی هستند که رعایت 

آنها می تواند تا حد بسیاری از بروز حادثه جلوگیری کند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:
ستاره خلیج فارس پیشانی افتخارآفرین 

صنعت نفت کشور است
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمــزگان به همراه ائمه 
جمعه سراســر اســتان با حضور در پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس از اقدامات و دستاوردهای جهادی مدافعان 
تأمین امنیت سبد سوخت کشور بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس، حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده در این بازدید ضمن 
تحســین اقدامات جهادی صورت گرفته در بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی 
جهان، بیان کرد: پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس یک مجموعه پر افتخار است و 
پیشانی افتخارآفرین صنعت نفت کشور به شمار می رود که مقام معظم رهبری 
عنایات خاصه ای به این مجموعه دارند.وی افزود: رصد و پیگیری هایی که مقام 
معظم رهبری از این پاالیشگاه دارند نشان از آن است که ستاره خلیج فارس در 

میان شرکت های پاالیشی از جایگاه خاصی برخوردار است.

افزایش ۱۰۰ درصدی مصرف گاز 
مردم صرفه جویی کنند

از ســه هفته پیش که بارش ها آغاز شــده و همچنان ادامه دارد، 
افزایش ۱۰۰ درصدی در مصرف گاز نســبت به همین بازه زمانی 
در ســال ۱۳۹۹ را شــاهد بودیم، ضمن اینکه پیش بینی ها حاکی 
از کاهش دو درجه ای دما نسبت به پارسال است.به گزارش ایسنا، 
محمدرضا جوالیی، با بیان اینکه محاسبه تعرفه مشترکان پرمصرف 
یــا بدمصرف گاز بــا افزایش گازبها خواهد بود کــه به زودی اعالم 
می شود، گفت: در بازدید ســرزده وزیر نفت از مرکز دیسپچینگ 
این شــرکت و با توضیحات ارائه شده، قرار شــد افزایش گازبها در 
قبض مشــترکان گاز طبیعی که الگوی مصــرف را رعایت نکنند 
اعمال شــود و گازبها برای آن دسته از مشترکان که سقف الگوی 
مصرف ابالغ شده از سوی شرکت ملی گاز ایران را رعایت می کنند، 
به قیمت سال ۱۳۹۹ محاسبه شود.وی درباره مقدار تولید و مصرف 
گاز در کشــور، توضیح داد: با وجود آنکه اکنون با توجه به تکمیل 
تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز 
فرآورش و وارد شــبکه سراسری می شود، باز هم ناترازی انرژی در 
گاز داریم که این امر نشان می دهد، الگوی مصرف درستی در این 

زمینه وجود ندارد.

معاون آبفا استان
۳00 میلیارد اعتبار بدهند، 5 

تصفیه خانه فاضالب در کرمانشاه تا 
سال آینده بهره برداری می شود

  معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشاه از تکمیل پنج تصفیه خانه فاضالب استان تا سال آینده، 
در صورت تخصیص اعتبار الزم خبر داد. ایرج شهبازی شهبازی با 
اشاره به افزایش بودجه بخش فاضالب استان در سال ۱۴۰۰، گفت: 
ســال ۱۴۰۰ در بخش فاضالب اســتان کرمانشاه  اعتباری بالغ بر 
۳۰۰ میلیارد تومان مصوب شد که در صورت تخصیص این اعتبار 
رونق قابل توجهی در پروزه های فاضالب شــاهد خواهیم بود.وی 
تســریع در اجرای مدول های دوم و سوم تصفیه خانه فاضالب شهر 
کرمانشاه را از جمله این پروژه ها دانست و عنوان کرد: تصفیه خانه 
فاضالب شهر کرمانشاه با افق جمعیتی یک میلیون و ۱۳۱ هزار نفر 
در ســه مدول به روش لجن فعال طراحی شده است.وی افزود: در 
حال حاضر یک مدول از ســه مدول تصفیه خانه فاضالب با تحت 
پوشش قرار دادن ۳۲۴ هزار نفر اجرا شده و در صورت تامین اعتبار 
می توان در روند اجرای مدول های بعدی این پروژه تســریع ایجاد 
کرد. معاون بهره برداری و توســعه فاضالب شرکت آب و فاضالب 
استان کرمانشاه از در دست احداث بودن هفت تصفیه خانه فاضالب 
دیگر در استان هم یاد کرد و افزود: در صورت تخصیص اعتبار پنج 
تصفیه خانه تا سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.شهبازی گفت: 
تمام سعی خود را خواهیم کرد که در صورت تخصیص اعتبار الزم 
ساخت پنج تصفیه خانه استان شــامل روانسر، جوانرود، تازه آباد، 
سرمست و کرندغرب در سال آینده به بهره برداری برسد.وی اضافه 
کرد: تصفیه خانه فاضالب  روانســر ۵۴ درصد، جوانرود ۵۹ درصد، 
تــازه آباد ۷۵ درصد، سرمســت ۲۰ درصد و کرند غرب ۴۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.

قیمت نفــت دیروز دوشــنبه در پی اقدام 
چین در برداشــت از ذخایر بنزین و دیزل 
کاهــش پیدا کرد.به گزارش ایســنا، بهای 
معامالت نفت برنت ۲۹ ســنت معادل ۰.۴ 
درصــد کاهش یافت و بــه ۸۳ دالر و ۴۳ 
سنت در هر بشکه رســید. نفت برنت روز 
جمعه شش ســنت افزایش پیدا کرده بود.

بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا ۴۰ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش 
یافت و به ۸۳ دالر و ۱۷ سنت در هر بشکه 
رســید. شــاخص نفت آمریکا روز جمعه 
۷۶ ســنت افزایش داشــت.این کاهش در 
پی بیانیه رســمی کم سابقه چین و اعالم 
برداشــت از ذخایر بنزین و دیزل به منظور 
افزایش عرضه به بــازار و کمک به تثبیت 
قیمتها در بعضی مناطق روی داد.چیوکی 
چن، تحلیلگر ارشد شرکت سانوارد تردینگ 
گفت: عامل کاهش قیمتها، اعالم برداشت 

از ذخایر سوختهای چین بود که منعکس 
کننده نیت پکن برای تثبیت قیمتهای نفت 
مانند قیمتهای زغال سنگ است. همچنین 
سرمایه گذاران در آســتانه نشست اوپک 
پالس به سودگیری پرداختند.همه نگاهها 
به نشست چهارم نوامبر اوپک پالس دوخته 
شده اســت و تحلیلگران انتظار دارند این 
تولیدکنندگان به توافق خود برای افزایش 
تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در 
دسامبر پایبند بمانند. قیمتهای نفت هفته 
گذشــته تحت تاثیر تصمیم اوپک پالس 
برای حفظ برنامــه افزایش تدریجی تولید 
به جای افزایش بیشــتر که نگرانیها نسبت 

به کمبود عرضه جهانــی را برانگیخت، به 
باالترین حد چند ســال اخیر صعود کرده 
بودند.در راســتای افزایش فشــار بر اوپک 
پالس برای افزایش عرضه نفت، جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا روز شنبه از کشورهای 
تولیدکننده انرژی گروه جی ۲۰ که ظرفیت 
تولید مازاد دارند خواســت تولیدشان را به 
اقتصادی جهانی  منظور تضمین احیــای 
قوی تر افزایش دهند.اما شــرکت بازرگانی 
نفت دولتی عرق )ســومو( روز شنبه اعالم 
کرد عــراق نیازی نمی بیند تصمیمی برای 
افزایش توانمندیهای تولیــد خود فراتر از 
آنچه پیش از این برای کشــورهای اوپک 

برنامه ریزی شــده است، بگیرد.هیرویوکی 
کیکــوکاوا، مدیــرکل تحقیقات نیســان 
سکیوریتیز گفت: ســرمایه گذاران پس از 
این که تصمیــم اوپک پالس برای افزایش 
تدریجی تولید در نشســت روز پنج شنبه 
وزیران این گروه تایید شود، احتماال خرید 
را ازســرخواهند گرفت.نظرسنجی رویترز 
نشــان داد تحلیلگران انتظار دارند قیمت 
نفت تا پایان ســال نزدیک ۸۰ دالر در هر 
بشــکه بماند زیرا عرضــه محدود و قیمت 
باالتر گاز، تولیدکنندگان نیرو را به سوئیچ 
تشــویق خواهد کرد.طبق آمار روز جمعه 
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شرکتهای 
انرژی آمریکایی از افزایش قیمتها تشــویق 
شده و شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز 
طبیعی را در اکتبر بــرای پانزدهمین ماه 
متوالی افزایــش دادند و به باالترین حد از 

آوریل سال ۲۰۲۰ رساندند.

عقبگرد جدید نفت در پی 
برداشت چین از ذخایر سوخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آکهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9904884

به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق حق امتیاز و اشــتراک خط تلفن های همراه به شــماره 
09123099640و09120580866و ودیعه آن متعلق به سامان علیمحمدی  که به موجب سند 
نکاحیه شماره 12538_1396/02/18 در قبال طلب خانم زهرا کریم نژاد علی شاهی بازداشت 
گردیده است  و برابرنظر کارشناس  رسمی دادگستری در مورخ 1400/04/16 که به ترتیب خط 
09123099640 به مبلغ 94،000،000 و خط شماره 09120580866 به مبلغ 25،000،000 
ریال ارزیابی شده ، مزایده از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1400/08/24 در اداره اجرای 
ثبت کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای مطهری از طریق مزایده به فروش میرسد.مزایده از مبلغ 
فوق شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب  
خزانه واریز خواهد شــد.در این صورت،عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید 
میگردد. در صورت وجود مازاد ،وجه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده  
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است
م الف:778/ف
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گزیده خبر وزیر صمت خبر داد:

موجافزایشتولیدخودروازدوهفتهدیگرآغازمیشود
وزیر صمت اظهار داشــت:  موج جدید افرایــش تولیدات خودرو را از دو هفته آینده 
شــاهد خواهیم بود. این امر یک شــبه نبوده و برای این موضوع حدود دو ماه وقت 
گذاشتیم و خوشبختانه زیرساخت  ها افزایش تولید را فراهم کرده و مقررات آن آماده 
شده است.به گزارش ایلنا از خانه ملت، سید رضا فاطمی امین در حاشیه نشست با 
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی، گفت: ساماندهی صنعت خودرو به دلیل 
اینکه کیفیت، قیمت و تحویل به موقع خودرو برای مردم بسیار مهم بوده و از طرفی 
این صنعت به دلیل اشــتغال زایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.وی ادامه داد: از 
سوی دیگر صنعت خودرو در حال حاضر دچار مشکالت بسیار حادی بوده و اگر رها 

شود عوارض ناگواری به همراه خواهد داشت.

9 پروژه تعریف کردیم که در حال اجرا است
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: در جلسه امروز با کمیسیون اصل نود، 9 
پروژه تعریف کردیم که در حال اجرا اســت. یکی از این پروژه ها در خصوص اصالح 
ســاختار تعاملی قطعه سازان و خودروسازان اســت چراکه در این حوزه ضعف های 

زیادی داریم.فاطمی امین بیان کرد: در محلی به خودروســاز ظلم شــده و در جای 
دیگر به قطعه ســاز و بیش از اینکه به افراد مرتبط باشــد، به نوع روابط و ساز و کار 

میان آنها ربط دارد.

اصالح ساختار مالی ایران خودرو و سایپا در دستور کار است
وی با بیان اینکه یکی از پروژه های دیگر اصالح ســاختار مالی ایران خودرو و سایپا 
است، اظهار کرد: ایران خودرو شرکت ساختمانی داشته که هیچ ارتباطی با صنعت 
خودرو ســازی ندارد، همچنین این خودروسازان دارایی هایی دارند که الزامی برای 
حفــظ و نگهداری انهــا وجود ندارد، از این رو شــرکت های مذکور را باید به لحاظ 

ساختار مالی اصالح کنیم بسیار موثر است.

امسال شاهد افزایش تولید خودرو خواهیم بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه افزایش تولید خودرو را از سال جاری 
شاهد خواهیم بود، تصریح کرد: برنامه هفتگی افزایش تولید از ایران خودرو و ساپیا 

گرفتم. اگر از شــرکت های ایران خودرو و ســاپیا نام می  برم بدین علت است که با 
وجود بیش از 10 شرکت خودروســازی، بیش از 90 درصد تولیدات خودرو و بازار 

را در اختیار دارند.

موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده
وی ادامه داد: برای آنکه مطمئن شویم کار به دستی انجام می شود، صبر نمی کنیم 
تا در انتهای ســال تا ببینیم چه تعداد خودرو تولید می شــود، لذا این موضوع را به 
صورت هفتگی کنترل می کنیم. از این رو موج جدید افرایش تولیدات خودرو را از دو 
هفته آینده شاهد خواهیم بود.وزیر صمت تصریح کرد: این امر یک شبه نبوده و برای 
این موضوع حدود دو ماه وقت گذاشــتیم و خوشبختانه زیرساخت  ها افزایش تولید 
را فراهم کرده و مقررات آن آماده شــده است.فاطمی امین در پایان گفت: جلسات 
زیادی را همکاران من  با خودرو ســازان در این خصوص برگزار کردند. برنامه های 
طراحی شــده خوب پیش رفته و امیدواریم قول هایــی که مبنی بر افزایش تولید 

خودرو دادیم طی امسال و سال آینده محقق شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در کنفرانس استیل پرایس اعالم کرد:
 ایمیدرو به دنبال یکپارچه سازی فوالد از 

معدن تا صنعت است
رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: توسعه زنجیره 
پایین دســتی فوالد با هدف افزایش ارزش افزوده در 
دستور کار ایمیدرو اســت و برنامه آن به زودی اعالم 
می شــود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله 
جعفری امروز در هشتمین کنفرانس استیل پرایس با 

اظهار داشــت: تقویت زنجیره پایین دستی این صنعت به عنوان بخش پیشران، 
با هدف حفظ حوزه باالدســتی فوالد انجام می شود.معاون وزیر صنعت معدن و 
تجارت تصریح کرد: آنچه که ایمیدرو به همراه وزارت صنعت معدن و تجارت در 
حال انجام آن است، نگاه یکپارچه از »معدن تا صنعت« است.به گفته جعفری در 
همین راستا در حال ایجاد افزایش ارتباط اجزای مختلف زنجیره فوالد هستیم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره ظرفیت و تولید فوالد در کشور گفت: در حال 
حاضر بیش از 30 میلیون تن فوالد خام در کشور تولید می شود و ظرفیت این 
بخش نیز به 40 میلیون تن رسیده است. وی پیش بینی کرد که تا پایان سال 
جاری 7 میلیون تن به ظرفیت تولید فوالد کشــور افزوده شــود.وی همچنین 
ظرفیت تولید آهن اسفنجی را 36 میلیون تن اعالم کرد و گفت: ظرفیت تولید 
گندله ســنگ آهن 66.7 میلیون و کنســانتره سنگ آهن به 62.7 میلیون تن 
اســت.معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه تا سال 2050 ظرفیت 
جهانی تولید فوالد به 2.6 میلیارد تن می رسد، اظهار داشت: در برنامه ریزی ها 

و پیش بینی ها باید رویدادها و وقایع جهانی را نیز مد نظر قرار دهیم.

دریافت نشان سفیر و مروج مسئولیت 
اجتماعی و نشان عالی مسئولیت اجتماعی 

توسط فوالد هرمزگان 
نخســتین جشــنواره روابط عمومی و مســئولیتهای 
اجتماعــی در محــل مرکز همایش هــای بین المللی 
صداوسیما برگزار شــد و از  مدیرعامل  شرکت فوالد 
هرمزگان بعنوان سفیر و  مر وج  مسئولیت های اجتماعی  
تقدیر بعمل  آمد.به گفته دکتر هوشمند سفیدی مسئول 

جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی  محورهای اصلی مورد ارزیابی در 
این جشــنواره 12 مورد شامل سازماندهی و ساختارسازی مسئولیت اجتماعی 
بوده است . الزم به ذکر است که دو مبحث روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی 
هم همپوشــانی کامل با یکدیگر داشــته اند و از این روست که جشنواره روابط 
عمومی و مســئولیت اجتماعی به شکل مشترک برگزار شده است .  همچمین 
در پایان این جشــنواره نشان عالی مســئولیت های اجتماعی به شرکت فوالد 

هرمزگان اهدا و از مدیر روابط عمومی این شرکت تقدیر بعمل آمد.

 تولید تیرآهن بال نیم پهن سبک 
در ذوب آهن اصفهان

تیرآهن بال نیم پهن ســبک I7 ســایز 200 میلیمتر با طول 12 متر در ذوب 
آهن اصفهان تولید شد.علیرضا مهرابی سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت 
مهندسی نورد با اعالم این خبر گفت: با توجه به دورنمای تعریف شده به منظور 
گســترش روز افزون ســبد محصوالت در مدیریت مهندســی نورد ذوب آهن 
اصفهان و تالش این مجموعه در راســتای رشــد و تعالی روز افزون کارخانه، با 
همت تیم کارشناســی، فنی، خدماتی، تولیدی،طراحی و تراش غلتک، تیرآهن 
بال نیم پهن ســبک I7 سایز 200 میلیمتر با طول 12 متر بر اساس استاندارد 
ملی 1634۸ در ذوب آهن اصفهان با موفقیت تولید شــد. وی با اشــاره به این 
که شمش مورد نیاز این محصول با گرید فوالد St37-2 در بخش فوالد سازی 
ذوب آهن در 30 مهرماه جاری تولید شــد افــزود: محصول تیرآهن جدید در 
 ردیــف محصوالت صادراتــی ذوب آهن قــرار دارد و ارزش باالیی رقم می زند. 
سرپرســت خدمات فنــی و تولیــد مدیریت مهندســی نورد تصریــح کرد: 
وزن یــک شــاخه 12 متــری تیرآهــن IPE200 به میــزان 224 کیلوگرم 
کــه ایــن وزن در تیرآهن I7 با همین ســایز بــه مقــدار 206 کیلوگرم می 
باشــد که نهایتــاً صرفه جویــی 10 درصــدی در مصرف فلز برای اســتفاده 
 در صنعــت ســاختمان مهم ترین ویژگی شــاخص آن به شــمار مــی رود. 
مهرابی خاطر نشــان کرد: ســابقه تولیــد تیرآهن در ذوب آهــن اصفهان به 
ســال 1352 باز می گردد و طی ســال های مختلف تولیــدات انواع جدیدی 
از ایــن محصول به همت تالشــگران مدیریت مهندســی نورد و ســایر بخش 
هــای کارخانه انجام گرفته اســت. از جملــه مزایای این تولیــدات می توان 
 به ســبک ســازی در صنعت ســاختمان و حفظ اســتحکام بنا اشــاره کرد. 
سرپرســت خدمات فنی و تولید مدیریت مهندســی نورد گفت: حدود 20 نوع 
محصــول تیرآهن نیم بــال پهن و بال پهــن )H ( وIPN و I7 در ذوب آهن 
اصفهان تولید شده است و قابلیت تولید ســایر ردیف های استاندارد بر اساس 

درخواست وجود دارد. 

همزمان با امضای تفاهم نامه همکاری گروه سایپا و بانک تجارت مطرح شد:
سرمایه گذاری سایپا برای طراحی و تولید 

خانواده موتور
گروه خودروســازی ســایپا و بانک تجارت با امضای تفاهم نامه مشترک، توسعه 
همکاری ها به ویژه در زمینه زنجیره تامین صنعت خودرو را در دستور کار قرار 
دادند.به گزارش ســایپانیوز، این تفاهم نامه ها که به امضای سیدجواد سلیمانی، 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، هادی اخالقی، مدیرعامل بانک تجارت، علی 
اصغر حسن زاده، مدیرعامل سازه گستر و عباس شهریاری، مدیرعامل مگاموتور 
رســید، زمینه همکاری های بیشتر و توسعه تعامالت گروه خودروسازی سایپا و 
بانک تجارت را فراهم می آورد.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این مراسم 
به همکاری ســازنده این گروه خودروســازی و بانک تجارت اشاره و اظهار کرد: 
امیدواریم با حضــور مدیرعامل جدید بانک تجارت این همکاری ها توســعه و 
پیشرفت بیشتری داشته باشد.سیدجواد سلیمانی گفت: سایپا در انتهای سال 97 
بیش از  500 هزار خودرو پیش فروش شده داشت که امروز به کمتر از 200 هزار 
خودرو رسیده و این موضوع نشان از کاهش »آینده فروشی« سایپا دارد.وی با بیان 
اینکه از 500 هزار تعهد سایپا در پایان سال 97 بیش از 300 هزار تعهد، معوق 
بود، گفت: هزینه مالی سایپا در آن زمان چند هزار میلیارد تومان در سال بود که 
بیش از 50 درصد آن به این تعهدات معوق ارتباط داشت و در شهریور امسال با 
صفر شدن معوقات، هزینه های مالی سایپا نیز کاهش چشمگیر داشت.مدیرعامل 
گروه سایپا ادامه داد: با توجه به ضعف گذشته سایپا در زمینه قوای محرکه، برنامه 
ای تدوین شده که با سرمایه گذاری  در مگاموتور، طی دو سال آینده سایپا صاحب 

یک خانواده موتور مناسب و به روز برای محصوالت خود خواهد شد.

مدیرکل بنادر ودریانوردی اســتان سیســتان وبلوچستان 
اظهار داشت: مجموعه آدانی برای جلوگیری از ورود کاالی 
قاچاق به بندر موندرا سختگیری هایی را در نظر گرفته اما 
در حال حاضر ایران را از لیست کشورهایی که ورود کاال از 
مبدا آنها به بندر موندرا ممنوع اعالم شده، خارج کرده اند 
و مشکل برطرف شــد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  
فعالتریــن بندر کانتینری هند چند هفته پیش اعالم کرد 
بــه دلیل ورود کاالهای غیرمجاز که گویا مواد مخدر بوده، 
محموالت کانتینری از مبادی ایران، افغانستان و پاکستان 
را از تاریخ 15 نوامبر 2021 ) 24 آبان ماه 1400( نخواهد 

پذیرفت و این اطالعیه شــرکت آدانی که اپراتوری  بندر 
موندرای هند را بر عهده دارد، باعث نگرانی شــرکت های 
کشــتیرانی، فورواردرها، صاحبان کاال و تجار فعال ایرانی 
شد. اخبار منتشــره در رسانه های هندی  گویای آن است 
که اخیرا محمــوالت مواد مخدر از مبادی افغانســتان و 
پاکســتان با عبور از مســیر بنادر ایران وارد بندر موندرا و 
ترمینال کانتینری »آدانی« شــده اند که باعث شد هجمه 
زیادی به مجموعه آدانی و DP WORLD )شــریک اماراتی 
آدانــی(  -مبنی بر اینکه موندرا در اختیار قاچاقچیان قرار 
گرفته است- وارد شد. از این رو مجموعه آدانی تصمیم بر 
اعمال شرایط سختگیرانه برای محموالت کانتینری گرفت 
که مبدا آنها کشــورهای افغانستان، ایران و پاکستان باشد 
و قرار بــود از 15 نوامبر به اجــرا درآید. البته طبق گفته 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی حوزه هند، بندر موندرا با 
توجه به اینکه یک مشارکت بین المللی )آدانی هند و دی 
پی ورلد امارات( اپراتــوری آنرا بر عهده دارد، پیش از این 
هم کشــتی های ایرانی را با پرچم کشورمان نمی پرفت و 
کشتی های کشتیرانی جمهوری اسالمی ناچار به استفاده 
از ظرفیــت بندر کاندال )در چنــد کیلومتری بندر موندرا 
بودند( اما این بار علت اعمال این محدودیت برای پذیرش 
محموالت کانتیری از مبدا ایران را جلوگیری از حمل مواد 

غیر مجاز اعالم کرده اند. هر چند مقامات مسئول در ایران 
از رفع این محدودیت خبر می دهند اما هنوز مجموعه آدانی 
اطالعیه ای مبنی بر رفع این مشــکل منتشر نکرده است. 
بهروز آقایی، مدیرکل بنادر ودریانوردی اســتان سیستان 
وبلوچســتان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
آخرین وضعیت پذیرش کشتی  و کاال از مبدا ایران در بندر 
موندرای هند اظهار داشت: مجموعه آدانی برای جلوگیری 
از ورود کاالی قاچاق به بندر موندرا سختگیری هایی را در 
نظر گرفته اما در حال حاضر ایران را از لیست کشورهایی 
که ورود کاال از مبدا آنها به بندر موندرا ممنوع اعالم شده، 
خارج کرده اند و مشــکل برطرف شــد. وی در پاســخ به 
این ســوال که آیا فقط دلیل این سختگیری حمل کاالی 
غیرمجاز بوده یا اینکه تحریم هم در این تصمیمات اثرگذار 
بوده  اســت، گفت: برای تبادل کاال بین هند و افغانستان، 
مســاله تحریم مطرح نیســت و مجوز مکتوب از آمریکا 
دارند که در ارتباطات با ایران مشممول تحریم ها نباشند.   
مدیرکل بنادر و دریانوردی افزود: در بنادر هند هر اپراتوری 
با هر ملیتی باید این اســتثنائات درباره ایــران را رعایت 
کنــد و در حال حاضر هم محدودیتی برای هیچ کشــتی 
ایرانــی در بنادر هند در رابطه با تحریم ها وجود ندارد و در 
رابطــه با تبادالت تجاری بین ایران و هند تحریم ها مانعی 

ایجاد نکرده است. همچنین مسعود پلمه، دبیرکل انجمن 
کشــتیرانی و خدمات وابسته در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درباره موضع بنادر هند در قبال پذیرش کشتی های ایرانی 
اظهار داشــت: در کشــور هند فعالیت و تردد کشتی های 
ایرانی جه در شرایطی که با پرچم کشورمان در تردد باشند 
یا اینکه با پرچم خارجی وارد این بنادر شــوند اما با تملک 
و مالکیت ایرانی، هیچ گونه محدودیتی اعمال نشده است.  
وی ادامه داد: مواضع کشور هند برای پذیرش کشتی های 
ایرانی خارج از اســتثنائات تحریمی از سوی آمریکا است 
بلکه اساســا هند تحریم های اعالم شده برای همکاری با 
ایــران و کشــتی های ایرای را رعایت نمی کنــد.      دبیر 
کل انجمن کشــتیرانی درباره مشکل پیش آمده در بندر 
موندرای هنــد گفت: با پیگیری های ســفارت جمهوری 
اسالمی ایران در هندوستان به ویژه آقای چگینی – سفیر 
ایران در هند – و همچنین با همکاری  شــرکت های ایرانی 
فعال در این کشور، مشکل سختگیری ها نسبت به پذیرش 
کاال از مبدا ایران در بندر موندرا حل شده است و از نظر ما 
محدودیتی برای تردد به سمت این بنادر وجود ندارد.  پلمه 
تاکید کرد: هر چند سفارت اعالم کرده مشکل برطرف شده 
اما احتمال دارد هماهنگی  برای برخی از اقدامات اجرایی از 

سوی اپراتور آن بندر هنوز انجام نشده باشد.

پرچم سفید هند برای کشتی های 
تحریمی ایران

ایران از لیست 
کشورهای ورود ممنوع 
به هند خارج شد
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:گزیده خبر

شرایط برای بازگشت ثبات به بازار سهام مهیاست
 رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بــر اینکه همه تالش ما ایجاد ثبات در 
بازار سهام است، گفت: با توجه به شرایط بنیادی مناسبی که امروز شرکت های بورسی 
دارنــد و همچنین همراهی دولت برای رفع برخی دغدغه های بازار ســرمایه از جمله 
قیمت گذاری دستوری، شرایط برای ایجاد ثبات فراهم است.به گزارش از سازمان بورس 
و اوراق بهادار، »مجید عشــقی« ذات بازارســرمایه را همراه با نوسان دانست و افزود: 
متاسفانه به دلیل اتفاقاتی که به خصوص در نیمه دوم سال گذشته افتاد، شاهد ریزش 
عجیبی در این بازار بودیم، اتفاقی که به موجب آن ســهامداران دچار هراس شدند. در 
این شــرایط مطابق با علم مالی رفتاری و با بیش واکنشــی که در مقابل اخبار منفی 
اتفاق می افتد، شــاهد افت قیمت سهام نســبت به ارزش ذاتی آن بودیم.  وی با اشاره 
به برنامه های خود در راســتای ایجاد ثبات در بازارســرمایه گفت: نخستین برنامه ای 
که در نظر داریم، افزایش شــفافیت در اطالعات و صورت های مالی شرکت ها است تا 
سرمایه گذاران اطالعات دقیقی از سودآوری شرکت ها داشته باشند.عشقی افزود: در ۶ 
ماه نخســت سال جاری اطالعات بسیار مطلوبی در این خصوص به دست آمده است؛ 
با این حال به دلیل برخی ابهاماتی که در بازار وجود داشــته و همانطور که اشاره شد 
واکنش شدیدی که سرمایه گذاران به دلیل ترس از بازار نشان دادند، ریزش ها ادامه دار 

شده است.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: حضور قوی تر صندوق های 
بازارگردانی و صندوق های سرمایه گذاری برای خرید سهام از دیگر برنامه هایی است 
که ســازمان بورس و اوراق بهادار در دســت اقدام دارد. در نظر داشته باشید از ابتدای 
سال تاکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان تنها توسط صندوق های بازارگردانی، توسعه بازار و 
سرمایه گذاری سهام از بازارسرمایه خریداری شده است، به طوریکه شرکت های بزرگ 
و هلدینگ های سرمایه گذاری راغب هستند که این خریدها را ادامه دهند.وی با بیان 
این که اعتمادســازی فرایند زمانبری است، گفت: محدودیت های موجود در برخی از 
صنایع مانند خودرو به افت قیمت های آنها منجر شده است که به نظر من اگر دولت 
هر چه سریعتر تصمیمات مناســبی برای این صنایع بگیرد، بورس به شرایط قبل باز 
می گردد و شرایط ریزشی به پایان خواهد رسید. این تصمیمات در چند روز آینده اعالم 
خواهد شد.عشقی بیان کرد: طی ۲۰ سال گذشته با حدود ۴ دوره افت شدید رو به رو 
بودیم که البته این نوسانات پس از طی مراحل به ثبات و شرایط قبل خود رسیده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه قرمزی بازار از سال قبل و از مرداد ۹۹ 
شروع شد، اعالم کرد: در تابستان امسال نیز شاهد شرایط نوسانی در بازار سرمایه بودیم 
اما باید توجه کرد که امروز شــرایط با ســال قبل تفاوت دارد.وی با بیان اینکه وظیفه 

سازمان بورس، افشای اطالعات شرکت ها در زمان مناسب و نظارت بر معامالت است، 
افزود: شــرکت ها در ۶ ماهه اول امســال سودآوری خوبی داشتند و پی به ای )نسبت 
قیمت به درآمد( شــرکت ها پایین آمده و از باالی ۳۰ به ۵ و ۶ رسیده است و به این 
ترتیب قیمت ســهم ها جذاب است؛ لذا جای نگرانی نیست و شرایط بنیادی خوبی بر 
بازار حاکم اســت که البته چند ابهام در بازار داریم و برای رفع آن ها با جدیت تالش 
می کنیم.عشــقی با تاکید بر این نکته که تمام تالش ما حذف قیمت گذاری دستوری 
و جلوگیری از رانت است عنوان کرد: رشد و نزول شدید برای بازارها سم است و نباید 
رشد و ریزش شارپی داشته باشیم. در این میان نمی توانیم مردم را به سرمایه گذاری 
در بورس دعوت کنیم و بعد با اقداماتی نظیر قیمت گذاری دســتوری کاالی تولیدی 
شرکت ها، دست در جیب شرکت ها کنیم؛ در این زمینه با همراهی دولت قطعا دخالت 
ها به حداقل می رسد تا سود واقعی نصیب تولیدکننده و سهامداران شود.رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه دولت در ۴۰ روز گذشــته هیچ اوراقی در فرابورس 
نفروخته است، گفت: سود آوری شرکت ها صرف طرح های توسعه ای می شود و هم 
اکنون در حوزه فوالد، معدن و پتروشیمی طرح های توسعه بسیار زیادی وجود دارد که 

این اقدامات زمینه ثبات بازار سرمایه را فراهم خواهد کرد.

ریاست هیئت مدیره بانک ایران زمین: 
حمایت از تولید یک ضرورت است

ریاست هیئت مدیره بانک ایران زمین، در جلسه شورای مدیران با بیان اهمیت 
حمایت بانکها از حوزه تولید اظهار داشــت: کشــور در شــرایط کنونی نیازمند 
همکاری و هماهنگی در تمامی بخش ها برای حمایت از تولید داخلی است. در 
همین راستا بانکها به عنوان گردانندگان اصلی چرخ های اقتصاد باید در رأس این 
امر قرار گیرند.به گزارش روابط عمومی: در این جلسه که در جمع مدیران بانک 
ایران زمین برگزار شد، سید حسن سلطانی فیروز ریاست هیئت مدیره این بانک، 
شرایط اقتصاد کشور را بسیار حساس عنوان کرد و گفت: تجربه سالهای گذشته 
نشــان داده است که ما باید با حمایت اصولی از حوزه تولید و سرمایه گذاری در 
بخش های مولد، به ایجاد یک اقتصاد پایدار بپردازیم.در ادامه این جلسه پورسعید 
مدیــر عامل بانک ایران زمین، نقش بانکها بــه عنوان یکی از بخش های تامین 
مالی اقتصاد کشــور مهم ارزیابی کرد و گفت: انتظــاری که از بانک ها به عنوان 
یکی از اساســی ترین بخش های تامین مالی و اقتصادی می رود، قرار گرفتن در 
کنار تولید و تامین بخش مهمی از اعتبار حوزه تولید کشــور است.او با تاکید بر 
مشارکت بانک ها در تامین مالی شرکت های تولیدی گفت: بانک ایران زمین در 
سال های اخیر بسیاری از منابع خود را به امر حمایت از تولید اختصاص داده اند.

وی افزود: ما از مدیران خود خواســته ایم براساس خط مشی های تنظیم شده 
نســبت به حمایت از شرکت های تولیدی استان های خود اقدام کنند. که در این 

راستا اقدامات بسیاری انجام که اخبار آن منتشر شده است.

سقف تسهیالت سرمایه در گردش بنگاه های 
اقتصادی در بانک توسعه تعاون اعالم شد 

سقف تسهیالت سرمایه در گردش قابل اعطا به بنگاه های تولیدی و غیر تولیدی 
در بانک توســعه تعاون اعالم و به تمام شعب ابالغ شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون ،بر اســاس اعالم مدیریت اموراعتباری بانک و پیرو مصوبات 
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف 
تســهیالت ســرمایه در گردش به بنگاه های اقتصادی با رعایت سایر ضوابط و 
مقررات ابالغ شــد.در خصوص واحدهای تولیدی فعال، ســقف مانده تسهیالت 
سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه های تولیدی تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته 
بنگاه مذ کور برمبنای اعتبارسنجی انجام شده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیر 
بانکی افزایش یابد.همچنین واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح 
توسعه ای اجرا کرده اند و یا واحدهای تولیدی غیر فعال،سقف تسهیالت سرمایه 
در گردش قابل اعطا برای سال اول معادل ۹۰ درصد »پیش بینی فروش« در آن 
سال می باشد.براساس این مصوبه، سقف تسهیالت سرمایه درگردش قابل اعطا به 
شرکت های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری مطابق سیاست های پولی، اعتباری و 
نظارتی نظام بانکی کشور حداکثر معادل ۶۰ درصد باالترین میزان فروش هردوره 

مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته است.

نگاهی به روند مثبت چند شاخص کلیدی 
عملکردی بانک دی

نگاهی به چند شــاخص کلیدی عملکردی بانک دی و مقایسه آن ها با سالهای 
پیشین نشــان می دهد که همزمان با توسعه خدمات به مشــتریان و نیز ارائه 
راهکارهای تازه برای حل مشکالت ساختاری، دستاوردهای قابل توجهی در این 
نهاد مالی محقق شده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک دی، این بانک ۱۳۵ 
هزار میلیارد ریالی، در حالی توانسته با احیای پتانسیل های استفاده نشده، خود 
را از شــرایط سخت پیشــین جدا کرده و روندی رو به رشد را تجربه کند که در 
مقایسه با رقبای خود از امکانات کمتری نیز برخوردار است.نسبت کفایت سرمایه 
یکی از نســبت های سنجش سالمت عملکرد و ثبات مالی بانک ها است. بانک ها 
باید ســرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته 
و مراقب باشند که آســیب های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود.گرچه عدد 
مطلق کفایت سرمایه معیاری برای سنجش عملکرد است،  اما روند تغییر آن نیز 
می تواند نشــان دهنده ســیر تحول مثبت یا منفی یک بانک باشد. آن طور که 
تازه ترین اطالعات منتشر شده نشان می دهد،  نسبت کفایت سرمایه بانک دی 
از پایان سال ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ماه سال جاری، حدود ۳۹ درصد بهبود یافته 

که بسیار قابل توجه است.

نرخ حق الوکاله بانک سامان حداکثر 3 درصد 
تعیین شد

هیئت مدیره بانک سامان نرخ حق الوکاله سال ۱۴۰۱ را حداکثر ۳ درصد تعیین 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ســامان، هیئت مدیره این بانک در مصوبه ای، 
نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای سال ۱۴۰۱ را 

حداکثر ۳ درصد تعیین کرد.

دکتر خاندوزی در مراسم معارفه مدیرعامل بانک سپه
 حرکت به سوی نظام بانکی عدالت محور 

و تولید گرا 
پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: دکتر احسان خاندوزی در آیین تکریم و معارفه 
مدیر عامل  بانک ســپه، حرکت نظام بانکی به ســمت عدالت محوری و تولید 
گرایی را مهم ترین خواســت دولت از سیستم بانکی کشور عنوان کرد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در آیین تکریم و تودیع محمدکاظم چقازردی مدیرعامل پیشــین بانک سپه و 
معارفه دکتر آیت اله ابراهیمی مدیر عامل جدید بانک سپه که با حضور مقامات 
لشگری وکشوری برگزار شد، گفت: پشتیبانی از تولید درون زا و کمک کردن به 
ابعاد عدالت اجتماعی با رعایت ضوابط شرعی و فقهی از اهم وظایف نظام بانکی 
کشور است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت حقوق فعاالن اقتصادی 
و لزوم شــفافیت اقدامات شبکه بانکی کشور در این عرصه، اظهار داشت: یکی از 
الیه های حقوق اعتباری و بانکی در کشور دسترسی فعاالن اقتصادی به قراردادها 
و نحوه محاســبه ســودها و تضامین همراه با قابلیت دادخواهی است.وی ضمن 
تأکید بر مســاله اجرای کامل قانون، اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر 
اهداف توسعه ای بانکی ازجمله خروج از بنگاه داری غیرضرور و حرکت به سمت 
سرمایه گذاری های کالن و مهم کشور را از دیگر اولویت های نظام بانکی برشمرد.

دکتر خاندوزی با اشــاره به نقش مؤثر بانک سپه در پروژه های مهم کشور نظیر: 
گل گهر، چادرملو، سیمان هرمزگان و بید بلند خاطرنشان کرد: نیاز امروز کشور 
به سرمایه گذاری های جدید مستلزم این است که پتانسیل های گذشته به سمت 
اهداف توسعه ای و پروژه های پیشران توسعه ای جدید در کشور سوق داده شود و 
این مهم اقتضای آن است که بانک ها از سرمایه گذاری های غیر ضرور خارج شده و 

پیش قراول گشودن جبهه های جدید سرمایه گذاری در کشور باشند.

تسعیر دارایی های بلوکه شده؛ یکی از عوامل رشد پای پولی سال ۹۹
رئیس کل بانک مرکزی گفت:بخشــی از رشد پایه پولی در ســال های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی های بلوکه شده و پرداخت مابه تفاوت ارز 
ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده است.به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای 
که در سازمان برنامه و بودجه و با برخی وزرای اقتصادی دولت به منظور هماهنگی الیحه بودجه ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، گفت: بخشی از رشد پایه 
پولی در سال های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی های بلوکه شده و پرداخت مابه تفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده که این رویکردها 
در نهایت منجر به رشد تورم شده است.وی تصریح کرد: اگر می خواهیم تورم کنترل شود حتماً باید جلو کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان 

برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک شایانی می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی در آیین رونمایی از اپلیکیشن بنو:
سرمایه انسانی مجهز به فن آوری روز 

زمینه ساز رشد صنعت بیمه است
شتابدهنده ها و اپلیکیشن ها، رقیب شبکه فروش نیستند و تمامی 
کارگزاران و نمایندگان بیمه باید خود را به ابزارهای نوین و فناوری 
هــای روز مجهز کنند.به گــزارش اداره کل روابــط عمومی و امور 
بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا سلیمانی که در آیین رونمایی 
از اپلیکیشن بنو در استان آذربایجان غربی سخن می گفت با اعالم 
این مطلب افزود: شرکت های بیمه در دنیای مدرن از مرز دیجیتال 
هم گذر کردند و به عرصه بیمه هوشــمند پا نهادند و صنعت بیمه 
نباید از قافله فناوری روز عقب بماند.رئیس کل بیمه مرکزی جبران 
برخی از ضعف ها و عقب ماندگی های صنعت بیمه را در گرو تجهیز 
به فناوری های نوین، ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت 
های نهفته و حضور جوانان مستعد و باانگیزه، آینده صنعت بیمه از 
صنایع دیگر نظیر بانکداری هم روشــن تر خواهد بود.رئیس شورای 
عالی بیمه با تقدیر از حرکت شتابان شرکت بیمه تجارت نو در عرصه 
مارکت های دیجیتالی ابراز امیدواری کرد که الگوســازی پرداخت 

الکترونیکی خسارت بیمه از این شرکت آغاز شود.

مدیر عامل بانک سینا در سفر به استان گیالن مطرح کرد:
تسهیل فرایند خدمات رسانی به بنگاه 

های اقتصادی 
مدیر عامل بانک ســینا در سفر به استان گیالن و دیدار با همکاران 
شــعب با اشــاره به برنامه ها و طرح های توسعه ای بانک، بر تالش 
در راســتای تحقق اولویت ها و اهداف ترسیم شده به ویژه در جهت 
تســهیل فرایند خدمات رســانی به بنگاه های اقتصادی و تولیدی 
تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ دکتر ایمانی با تشریح 
زمینه های بالقــوه و امکانات بانک به منظور همکاری با بنگاه های 
اقتصادی منطقه گفت: اســتان گیالن از پتانسیل مناسبی در حوزه 
های کشاورزی وگردشگری برخوردار است و سرمایه گذاری مالی با 
ارائه تسهیالت مناسب بانکی به رشد و توسعه هر چه بیشتر استان 
کمک می کند.دکتر ایمانی با اشــاره به آمادگی بانک ســینا برای 
حضور در بخش هــای مختلف اقتصادی گفت: این بانک با همت و 
توانی مضاعف در کنار انجام ماموریت های بانکی و مالی خود، ایفای 
تعهدات اجتماعی را در قالب پرداخت وام های قرض الحسنه و تامین 
مالی طرح های ایجادی برای کمک به رونق تولید و اشــتغالزایی در 

مناطق کم برخوردار در دستور کار قرار داده است

دانشجویان شهریه خود را با دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه بپردازند

بانک مهر ایران، در چارچوب تفاهم نامه ای با جهاد دانشــگاهی، این 
امکان را فراهم کرد تا دانشــجویان بتوانند شهریه خود را با دریافت 
تســهیالت قرض الحســنه پرداخت کنند.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران بر اساس این تفاهم نامه، دانشجویان 
معرفی شده از سوی هر واحد دانشگاهی در سطح کشور، می توانند 
تسهیالت قرض الحســنه با کارمزد حداکثر ۴ درصد ساالنه دریافت 
و بخشــی از شــهریه تحصیلی خود را با آن بپردازند.در چارچوب 
این تفاهم نامه که با هدف حمایت از دانشــجویان و جامعه فرهنگی 
کشور به امضا رسیده، معرفی شدگان دریافت تسهیالت می توانند از 
محل منابع بانک یک بار و تا ســقف ۵۰۰ میلیون ریال تســهیالت 
قرض الحسنه دریافت کنند.مدت بازپرداخت تسهیالت پرداخت شده 
به هر یک از دانشــجویان، به میزان تعداد کل ترم های باقی مانده از 
تحصیل دانشجو به عالوه یک ترم و حداکثر تا ۶۰ ماه )بر اساس اعالم 

دانشگاه( تعیین شده است.

طرح پرداخت تسهیالت نیک آفرین 
پالس آغاز شد

بانک کارآفرین، طرح نیک آفرین پالس را جهت پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه به مشتریان آغاز کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین، با هدف ترویج و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و ایفای 
مسئولیت اجتماعی، این بانک امکانی را فراهم کرده است تا مشتریان 
گرانقدر )صرفاً اشخاص حقیقی( بتوانند با سپرده گذاری در حساب 
قرض  الحســنه پس انداز نیک آفرین، پس از طی دوره انتظار توافق 
شده از تســهیالت قرض الحســنه طرح »نیک آفرین پالس« برای 
رفع نیازها و احتیاجات ضروری بهره مند شــوند.تمامی مشــتریان 
حقیقی بانک کارآفرین اعم از مشــتریان فعلی و جدید می توانند با 
افتتاح حســاب  قرض  الحسنه پس انداز ریالی نیک آفرین و سپرده 
گذاری در حســاب مذکور به مدت حداقل۳ ماه، متناسب با میزان 
سپرده خود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه با 

بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه دریافت کنند.

وزارت اقتصــاد ارقام مربوط به نســبت 
تجاری  بانک های  به ســپرده  تسهیالت 
دولتی، تخصصی دولتی، خصوصی شده 
و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 
کشور را به تفکیک اســتان تا پایان تیر 
ماه سال جاری منتشــر کرد.به گزارش 
ایِبنــا، این گزارش همچنین نشــان می 
دهد، متوسط نسبت تسهیالت به سپرده 
پس از کســر سپرده قانونی در بانک های 
خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 
معــادل ۶۳ درصد و پایین تر از بانک های 
دیگر است.متوســط نســبت تسهیالت 
به ســپرده پس از کسر ســپرده قانونی 
بانک های تخصصــی دولتی معادل ۱۲۶ 
درصد است. این شــاخص در بانک های 
تجــاری دولتی معــادل ۷۹ درصد و در 
بانک های خصوصی شــده معــادل ۸۶ 
درصد بوده اســت.در این گزارش که به 
منظور سیاســت گذاری بهتــر و ارتقای 
شفافیت و عدالت منتشــر شده تصریح 
شده اســت: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی 
به صورت ماهانه میزان مانده تســهیالت 
و مانده ســپرده های »کل شبکه بانکی« 
را به تفکیک اســتان منتشر می کند اما 
وجه تمایز این گزارش نسبت به داده های 
منتشر شده از سوی انک مرکزی، انتشار 
نسبت تسهیالت به ســپرده به تفکیک 
بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،  

خصوصی شــده، خصوصی و موسسات 
اعتباری غیربانکی است که  این امکان را 
به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می 
دهد که بتوانند یکی از جنبه های الگوی 
پرداخــت تســهیالت بانک های مختلف 
را بررســی و ارزیابــی کنند.این گزارش 
می افزاید: البته این شــاخص به تنهایی 
نمی توانــد مالک ارزیابی توازن و عدالت 
در پرداخت تســهیالت باشد چرا که این 
امکان وجــود دارد به هر دلیلی از جمله 
اینکه دفتر شــرکت در شــهری غیر از 
شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، 
افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیالت 
در شــهر محل فعالیت شــرکت مصرف 
شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیالت 
به سپرده اســتان محل فعالیت شرکت 
پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت 
استان محل مصرف تسهیالت از مزایای 
آن بهره مند شده اســت.در این گزارش 
آمده اســت: اشکال دیگر این نسبت این 
اســت که در صورتی که تسهیالت بانک 
به مرحلــه تملیک وثائق برســد، منابع 
تخصیص داده شــده به آن تســهیالت 
از ســرفصل تســهیالت خارج شده و در 
نســبت فوق الذکر گزارش نمی شود در 
حالی که قباًل بانک معادل آن تسهیالت را 
پرداخت کرده است.همچنین اشکال دیگر 
نسبت تسهیالت به سپرده که الزم است 

محققان در اســتفاده از این نسبت، به آن 
توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت 
تســهیالت و ذخیره مطالبات مشــکوک 
الوصول در صورت نســبت تسهیالت به 
سپرده اســت؛ یعنی اگر بانکی تسهیالت 
مشــکوک الوصول داشته باشــد که در 
برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش 
آن را ذخیــره گیری نماید، تســهیالت 
پرداخت شــده در نســبت تسهیالت به 
ســپرده گزارش نمی شــود در حالی که 
چنین تســهیالتی پرداخت شــده است. 
گزارش منتشره از سوی وزارت اقتصاد در 
عین حال تصریح مــی کند: با این همه، 
با توجه به اینکه این اشــکاالت در نسبت 
گزارش شــده برای همه بانک ها احتماالً 
یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در 
بانک های مختلف می تواند حاوی نکاتی 
برای پژوهشــگران اقتصادی و آحاد مردم 
به عنوان ناظر عمومی باشد.این گزارش در 
ادامه، متوسط نسبت تسهیالت به سپرده 
پس از کسر ســپرده قانونی در بانک های 
خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 
را معادل ۶۳ درصد و پایینتر از نســبت 
تسهیالت به ســپرده ی بانک های دیگر 
اعالم می دارد. این گزارش با اعالم اینکه 
متوسط نسبت تسهیالت به سپرده پس 
از کسر سپرده قانونی بانک های تخصصی 
دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می 

افزاید: این یعنی مقدار مانده تســهیالت 
بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست 
کــه به این دلیل اســت کــه بانک های 
تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع 
صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در 
مقایسه با سایر بانک ها برخوردار بوده اند 
و به اتکای منابعی غیر از سپرده ها اقدام 
اند.جدول  به پرداخت تســهیالت کرده 
مربوط به شــاخص »نســبت تسهیالت 
به مانده ســپرده پس از کســر ســپرده 
قانونی- تیرماه ۱۴۰۰« بانک های کشور 
را در زیر مشاهده نمایید.گفتنی است، در 
جدول مذکور بانک هــای دولتی تجاری 
عبارت از بانک ملی، ســپه و پست بانک 
نیز  دولتی  هســتند.بانک های تخصصی 
شامل بانک مســکن، کشاورزی، صنعت 
و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون 
می شــوند.بانک های صــادرات، تجارت، 
ملت و رفــاه کارگران ذیــل »بانک های 
خصوصی شده« قرار گرفته اند.همچنین، 
بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 
شامل کارآفرین، ســامان، اقتصاد نوین، 
پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، 
دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، 
قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، 
خاورمیانــه، ایــران و ونزوئــال، قوامین، 
مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری 

کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.

توسط وزارت اقتصاد صورت گرفت؛

انتشار نسبت تسهیالت به سپرده به تفکیک استان و نوع بانک
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گزیده خبر

رای گیری در کنست در مورد سلب اعتماد 
از دولت ائتالفی بنتـ  الپید

 منابع عبری زبان اعالم کردند که جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی به 
رهبری بنیامین نتانیاهو رهبر لیکود و نخست وزیر پیشین، امروز )دوشنبه( 
طرحی را برای سلب اعتماد از دولت ائتالفی نفتالی بنتـ  یائیر الپید به رای 
خواهد گذاشــت.به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، شبکه ۷ تلویزیون 
رژیم صهیونیستی عنوان کرد که در آغاز جلسه دیروز )دوشنبه( کنست در 
مورد این طرح رای گیری خواهد شد.شبکه مذکور بیان کرد که ائتالف حاکم 
رژیم صهیونیستی تصمیم به تحریم جلسه امروز در اعتراض به ارائه این طرح 
در غیاب نفتالی بنت نخست وزیر این رژیم گرفته است.بنت قرار است برای 
شرکت در اجالس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل راهی شهر گالسکو در 
اسکاتلند شود.با توجه به عدم حضور احزاب حاضر در ائتالف دولتی، احتماال 
این طرح به تصویب برسد اما این به معنی سرنگونی دولت نخواهد بود، چرا 
که فروپاشی دولت نیازمند رای مثبت ۶۱ عضو کنست به این طرح است اما 
جریان اپوزیســیون با احتساب ۶ کرسی لیست مشترک عربی، نهایتا از ۵۹ 

رای برخوردار خواهد بود.

گزارش وال  استریت  ژورنال از پیوستن 
نظامیان سابق افغان به داعش

روزنامــه وال اســتریت ژورنال گزارش داد، »تعداد نســبتاً کم، اما در حال 
رشدی« از اعضای ســابق واحدهای دفاعی و امنیتی افغانستان پس از رها 
شــدن از ســوی نیروهای آمریکایی که آنها را آموزش داده بودند، به گروه 
تروریســتی داعش روی آورده اند.به گزارش ایســنا، ، یکی از روسای سابق 
سازمان جاسوسی افغانستان به وال استریت ژورنال گفت، این عوامل فراری 
بــه داعش روی آورده انــد، زیرا »در حال حاضر داعش تنها گروه مســلح 
دیگر« در این کشــور است.به نوشته وال استریت ژورنال، داعش همچنین 
»احتماالً تنها سازمان« در افغانستان است که »می تواند از اعضای باقیمانده 
نیروهای امنیتی منحل شده این کشور در برابر طالبان که فعاالنه در تعقیب 
متحدان و کارمندان دولت ســابق است، محافظت کند.«طبق این گزارش 
وال اســتریت ژورنال، این گروه تروریستی همچنین به نیروهای جدیدش 
»مقدار قابل توجهی پول نقد« پیشــنهاد می دهد. در عوض، این نیروهای 
امنیتی سابق فراری می توانند تکنیک های جمع آوری اطالعات و جنگ مورد 
حمایت آمریکا را به داعش ارائه دهند و این امر ممکن است شانس این گروه 
تروریســتی را برای به چالش کشیدن طالبان تقویت کند.مولوی زبیر، یکی 
از فرماندهان ارشــد طالبان، به وال استریت ژورنال گفت: »ما نه با تهدیدی 
روبرو هستیم و نه نگران آنها هستیم. ما کوچکترین نیازی به اینکه از کسی 
بــرای مقابله با داعش کمک بگیریم، نداریم.«زبیر گفت که اعضای ســابق 
نیروهای امنیتی افغانســتان »۱۰۰ درصد« در برخی حمالت داعش علیه 

طالبان شرکت داشته اند.

ماکرون: 
استرالیا دروغ گفت

ریاســت جمهوری فرانسه با بیان اینکه نخســت وزیر استرالیا در مورد لغو 
قــرارداد زیردریایی ها به او دروغ گفته، بیان کرد که ســاخت اعتماد دوباره 
بین این دو متحد، نیازمند تالش های بیشتری است.به گزارش ایسنا، به نقل 
از رویترز، در جریان نشست گروه ۲۰ در رم، اوانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانســه و اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا برای اولین بار پس از لغو 
یک طرفه قرار داد خرید زیردریایی  از سوی استرالیا، با یکدیگر دیدار کردند؛ 
اســترالیا در ماه ســپتامبر و در پی ائتالف جدید امنیتــی خود با آمریکا و 
انگلیس، از قرارداد ۵۰ میلیارد دالری خرید زیردریایی از فرانسه خارج شد.

ائتالف موســوم به آکوس، که استرالیا را به زیردریایی های هسته ای مجهز 
می کند، پاریس را غافلگیر کرده و باعث شــد تا سفرای خود را از واشنگتن 
و کانبرا، به دلیل اتهاماتی مبنی بر خیانت به فرانســه فرا بخواند.ماکرون در 
پاسخ به این ســوال که آیا »فکر می کند« موریسون در این باره به او دروغ 
گفته  اســت، گفت: »فکر« نمی کنم، مطمئن هستم!او در جمع خبرنگاران 
استرالیایی که در جریان اجالس سران ۲۰ اقتصاد برتر جهان به ایتالیا سفر 
کرده بودند، گفت: من برای مردم شما احترام زیادی قائلم و دوستی زیادی 
دارم. فقط می گویم وقتی )ما( احترام قائل هســتیم، )شما هم( باید صادق 
باشید و باید در یک راستا و با احترام به این ارزش رفتار کنید.البته گفتنی 
است که این اولین باری نیست که یک مقام فرانسوی امضاکنندگان آکوس را 
به دروغگویی متهم می کند؛ پیش از این نیز در سپتامبر، وزیر خارجه فرانسه، 
در واکنش به این ائتالف امنیتی، استرالیا، آمریکا و انگلیس را دروغگو و دورو 
خوانده بود.به هر حال، پس از اظهارات اخیر ماکرون، موریسون در کنفرانسی 
خبری در همان روز گفت که دروغ نگفته اســت و مدعی شــد که قباًل به 
ماکرون توضیح داده بوده که زیردریایی های معمولی، دیگر نیازهای استرالیا 
را برآورده نمی کنند. وی در ادامه افزود که روند ترمیم روابط آغاز شده است.

بارنابی جویس، معاون نخست وزیر استرالیا نیز از فرانسه خواست که به این 
موضوع همانقدر که باید، اهمیت بدهد و نه بیشتر.جویس گفت: ما جزیره ای 
از فرانســه را ندزدیدیم؛ ما برج ایفل را خراب نکردیم؛ فقط یک قرارداد بود! 
قراردادها دارای شــرایط و ضوابطی هستند و یکی از آن شروط و ضوابط و 

گزاره ها این است که ممکن است )یکی از طرفین( از قرارداد خارج شود.
پیــش از این، در روز جمعه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اذعان کرد که 
واشنگتن در جریان این پیمان جدید )آکوس( »کج  سلیقگی« کرده و افزود 
که او فکر می کرده فرانسه، پیش از اعالم این پیمان جدید از سوی آمریکا، 

انگلیس و استرالیا، از لغو قرارداد قبلی خود با استرالیا مطلع شده است.

اولتیماتم ۴۸ ساعته انگلیس به فرانسه 
 عقب نکشید با اقدام قانونی مواجه 

می شوید
انگلیس، دیروز )دوشنبه( به فرانسه هشدار داد که ظرف ۴۸ ساعت آینده از 
مواضع خود در مشــاجرات دو کشور پیرامون صنعت ماهیگیری صرف نظر 
کند و یــا آماده مواجه با اقدام قانونی در چارچوب قرارداد تجاری بریگزیت 
باشد.به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس 
گفت: فرانسوی ها تهدیدات کاماًل غیرمنطقی از جمله برای جزایر »مانش« و 
صنعت ماهیگیری ما انجام داده اند و باید این تهدیدات را پس بگیرند وگرنه 
ما از ســازوکارهای توافق تجاری خود با اتحادیــه اروپا برای اقدام )قانونی( 
استفاده خواهیم کرد.تراس گفت: فرانسوی ها رفتار ناعادالنه ای داشته اند. این 
)رفتارشــان( در چارچوب شــرایط معامله تجاری نیست؛ اگر کسی در یک 
معامله تجاری ناعادالنه رفتار کند، شــما حق دارید علیه او اقدام کنید و به 
دنبال اقدامات متقابل باشید و اگر فرانوسی ها عقب نشینی نکنند، ما همین 

کار را خواهیم کرد.

خطیب زاده در نشست خبری مطرح کرد؛

 منتظر اقدام عملی آمریکا هستیم
 سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اقدامات و برنامه هایی 
که تا امروز توسط دولت بایدن پیگیری شده، مخالف اعالم نیتی 
است که آقای سالیوان اعالم کرده است، گفت: ما به اندازه کافی 
حرف شنیدیم منتظر عملی هســتیم که ماه ها به تعویق افتاده 
است.به گزارش ایرنا، سعید خطیب زاده دیروز دوشنبه در نشست 
خبری هفتگی با گرامیداشت ۱۳ آبان اظهار کرد: خاطرات آن روز 
تا ابد در ذهن جامعــه و در یاد ملت مقاوم و قهرمان ایران باقی 
اســت و چراغی برای امروز و آینده این ملت مســتقل و قهرمان 
است.وی با قرائت گاهشمار سیاســت خارجی در هفته گذشته 
گفت:  دوشــنبه ۲۶ مهر گفت وگوی تلفنــی امیرعبداللهیان با 
دبیرکل ســازمان همکاری های اسالمی در خصوص افغانستان و 
همان روز برای نخســتین بار نشست مشترکی با حضور وزیران 
خارجه، میراث فرهنگی و بهداشــت در محــل وزارت خارجه با 
موضوع گردشگری سالمت برگزار شد. در ارتباط با تسهیالت برای 
ارائه گردشگری و رفع موانع خارجی برای ورود گردشگران به ویژه  
در خصوص  گردشگری سالمت  بحث شد. همچنین در این روز 
وزیر خارجه ونزوئال با همتای ایرانی دیدار داشت.  امیرعبداللهیان 
با دبیرکل ســازمان ملل متحد و پاکستان در خصوص افغانستان 
گفتگوی تلفنی داشتند.ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی افزود: 
ســه شــنبه ۲۷ مهر گفت و گوی تلفنی  وزیر خارجه با نخست 
وزیــر و وزیر خارجه قطر انجام شــد. همچنیــن وی دیداری با 
عادل عبدالمهدی نخســت وزیر پیشین عراق داشت. چهارشنبه 
وزیر خارجه و مدیران بنیاد ســعدی برای ارتقاء و گسترش زبان 
فارســی دیدار کردنــد. در این روزهمچنیــن امیرعبداللهیان با 
اعضای مجمع غیردولتی حامیان فلسطین شریف نشست داشت. 
برگزاری نشست ساالنه کشور در نشست آستانه و گفتگوی تلفنی 
امیرعبداللهیان با همتای آذربایجانی در همان روز انجام شد و در 
این روزها پیگیر آخرین وضعیت ۱۳ اتباع ایرانی گرفتار شده  در 
مرز بالروس و لیتوانی بودیم.وی ادامه داد: دوشنبه سوم آبان  وزیر 
خارجه به عنوان جانشین رئیس جمهور در شورای عالی خارج از 
کشور و کاظمی قمی به عنوان نماینده جمهوری اسالمی در امور 
افغانستان معرفی شد. سه شنبه چهارم آبان کشورهای همسایه 
افغانســتان به ایران آمدند. چهارشنبه پنجم آبان نشست وزیران 
خارجه کشورهای همسایه افغانســتان در تهران برگزار و اولین 
کنفرانس مطبوعاتی امیرعبداللهیان با رسانه ها در این روز انجام 

شد و دستاوردهای اجالس هم در قالب بیانیه اعالم شد.
خطیب زاده گفت: پنجشنبه شانزدهم آبان هم ادامه پیگیری های 
وضعیت اتباع گرفتار در بالروس را داشتیم. دبیر مناطق آزاد هم 
یکشــنبه مالقاتی با دکتر امیرعبداللهیان داشت و رضا نجفی به 
عنوان معاون جدید وزیر امور خارجه در امور حقوقی و بین المللی 
انتخاب شد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره 
مذاکرات ایران و عربســتان و مشکل ایجاد شده بین عربستان و 
لبنان گفت: گفت وگوهای ما با عربستان دوجانبه ای و منطقه ای 
است و ما درباره دوســتان خود با کسی صحبت نمی کنیم. وی 
اضافه کرد: فکر می کنم ریاض هم می داند سیاست فشار به دیگر 
کشورها مدتی است اثر خود را از دست داده است و طبیعی است 
که ایران در کنار مردم یمن و لبنان ایســتاده اســت. سخنگوی 
وزارت امــور خارجه  در عین حال گفت: گفت وگوها بین ایران و 
عربستان به طور جدی ادامه دارد و  موفقیت آن به جدیت طرف 

مقابل و عبور از اظهارات صرف رسانه ای بستگی دارد.

بین ایران و آمریکا مدت هاست گفت و گویی نبوده است
خطیب زاده در پاســخ به سوالی درباره ســخنان جک سالیوان 
مشاور امنیت ملی آمریکا که با حسن نیت آماده گفتگو و مذاکره 
با ایران هستیم، اظهار کرد: بین جمهوری اسالمی ایران و آمریکا 
مدت هاست گفتگویی نبوده اســت. بعد از خروج ایاالت متحده 
از برجام آن هم به عنوان کشــوری که آن موقع عضو کمیسیون 
مشــترک بود، تماس یا مالقات مستقیم و یا غیر مستقیم نبوده 
اســت. موضع جمهوری اسالمی ایران هم روشن است.وی اضافه 
کرد: ایاالت متحده به عنوان ناقــض قطعنامه ۲۲۳۱ طرفی که 
غیرقانونی از برجام خارج شده و تمام تالش خود را کرد تا برجام 
را از بین ببرد، تحریم های فرامنطقه ای، ظالمانه و غیر قانونی ضد 
مردم ایران اعمــال کرد و تمام تالش خود را کرده تا مانع روابط 
عادی جمهوری اســالمی ایران در حوزه های تجاری و اقتصادی 
با کشــورهای دیگر شود و در این راســتا آنچنان زیاده روی کرد 
که نه تنها شــرکت هایی که با جمهوری اسالمی ایران همکاری 
می کردند مورد فشــار قرار داده، بلکه متحدین خود را هم تنبیه 
کرده است.ســخنگوی دستگاه دیپلماســی اظهار کرد: طبیعی 
است که جمهوری اسالمی ایران تا زمانی که این واقعیت ها روی 
زمین تغییر پیدا نکند تصور نمی شــود کرد که در هیچ شکل و 
فرمتی بین تهران و واشــنگتن گفت و گویی برقرار شود.خطیب 
زاده یادآورشــد: همانطور که در مذاکرات وین گفته شــد، گفت 
وگوها برای مطمئن شــدن از بازگشت قطعی، متعهدانه و عملی 
ایاالت متحده به تعهدات خودش هست لذا ایران و چهار به اضافه 
یک گفت وگو می کردند برای اینکه مطمئن شــویم که برگشت 
آمریکا به برجام با نیت درســت و شــرایط و جزئیات قابل اعتنا 
انجام می شــود.وی با بیان اینکه این شــرایط هنوز تغییر نکرده 
است، گفت: اقدامات و برنامه هایی که توسط دولت بایدن تا امروز 
پیگیری شــده اســت مخالف اعالم نیتی است که آقای سالیوان 

اعالم کرد. ما به اندازه کافی حرف شنیدیم منتظر عملی هستیم 
که ماه هاست به تعویق افتاده است.

رژیم صهیونیســتی می داند ایران درباره امنیت خود با 
کسی شوخی ندارد

ســخنگوی وزیر امور خارجه درباره پرواز ۵ ساعته جنگنده های 
عربستان، مصر، رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه، گفت: ما 
هم به دقت و جزییات آن را رصد و پیگیری می کردیم. آنانی که 
این اقدامات تحریک آمیز را انجام دادند می دانند که یک نمایش 

بی رنگ و بود که بیش از این ارزش پرداختن ندارد.
 این دیپلمات عالیرتبه کشورمان همچنین در پاسخ به سوالی در 
خصوص اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد دالری رژیم صهیونیستی 
برای اقدام نظامی علیه تاسیســات هســته ای ایــران گفت: ما 
تهدیــدات رژیم اشــغالگر قدس برای ثبــات و امنیت منطقه را 
هیچ وقت منتفی ندانســتیم و نادیده نگرفتیم. اساســا ذات این 
رژیم بحران آفرینی است و ریشــه های این رژیم در ناامنی و بی 
ثباتی رشــد و نمو می کند و لذا هیچ محیط امنی را برنمی تابد.

وی اضافه کرد: در عین حال رژیم اشغالگر قدس به خوبی هم از 
توانمندی های ایران آگاه است و هم از محدودیت های خود اطالع 
دارد و این را هم می داند که جمهوری اسالمی ایران درباره امنیت 
خود با هیچ کس شــوخی ندارد و مصالحه هم نمی کند. لذا فکر 
می کنم در جای خود هم پاســخ داده شــده است و هم اگر الزم 

باشد پاسخ داده خواهد شد.

ایران به رغم همه عهدشــکنی ها با صبر راهبردی همه 
تعهدات خود را اجرا کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
وزیر خارجه آمریــکا گفت: اگر امروز برجام در این وضعیت و در 
این نقطه قرار دارد، آقای بلینکن دچار فراموشــی نشود. در این 
نقطه قرار داریم به خاطر اینکه ایاالت متحده گردنکشانه با نقض 
مقدمات بدیهی حقوق بین الملل از برجام خارج شــد.وی افزود: 
نســبت ایاالت متحده با برجام نسبت کشوری هست که از نظر 
حقوق بیــن الملل به طورغیر قانونی از آن خارج شــده، از نظر 
سیاسی تمام تالشــش را کرده این توافق بین المللی مورد تایید 
قطعنامه شــورای امنیت را از بین ببرد و از نظر اقتصادی تالش 
کــرده دالر را تبدیل به یک ســالح علیه این توافق کند.خطیب 
زاده یادآور شــد: اگر سیستم سیاست خارجی آمریکا دچار یک 
آلزایمر موضعی شــده الزم است مکرر به آنها گفته شود که چه 
طرفی از برجام خارج شد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: 
جمهوری اسالمی ایران به رغم تمامی این موضوع ها با یک صبر 
راهبردی یک ساله تمامی تعهدات خود را اجرا کرد البته توافقاتی 
بیــن ایران و اتحادیه اروپا بود که بی عملی اتحادیه اروپا در پایان 
یک ســال باعث شــد ایران به عنوان عضو برجام برخی اقدامات 
جبرانی را انجام دهد که این اقدامات جبرانی هم بر اساس بندهای 
برجام انجام شــد. وی گفت: به طور بدیهی طرف آمریکایی همه 
اینهــا را می داند امــا درباره برخی اظهارات تکــراری و به تعبیر 
دقیق تر بی روح و نخ نما شــده مثــل گزینه های روی میز، ایاالت 
متحده می داند که گزینه هایش چیست کما اینکه در افغانستان 
گزینه هایش را امتحان کرد.خطیب زاده خاطرنشــان کرد: دولت 
آمریکا بهتر اســت به جای اینکه در دام ادبیات و منطق تندروها 
بیفتد و به جای اینکه در دام منطق کسانی بیفتد که تمام تالش 
خود را برای حفظ میراث شکست خورده ترامپ می کنند، تالش 
کنــد ادبیات و منطق جدیدی مبتنی بر احترام به حقوق ملت ها 
ایجاد کند و در این صورت قطعا بداند جامعه جهانی اقدام درست 

را با آغوش باز خواهد پذیرفت.

اجازه نمی دهیــم اقتصاد ما دوباره در وضعیت شــوک 
قراربگیرد

خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره اخذ تضمین از آمریکا اظهار 
کرد: باید اجــازه دهیم مباحث فنی و تکنیکی در چارچوب های 
خودش بحث شــود به ویژه اینکه این مسائل در فضای عمومی 

سوء تفاهم هایی را در انتقال ایجاد می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: جمهوری اسالمی ایران 
و اتفاقا ۱+۴  به شمول روسیه و چین بیش از همه متقاضی این 
هستند که ایاالت متحده بتواند با ارائه تضمین های درست نیت 
خود را در عمل ثابت کند و نشــان دهد که هیچ کس دیگری در 
واشنگتن جهان را به ســخره نخواهد گرفت.وی افزود: آنچه که 
ترامپ انجام داد نه تنها به سخره گرفتن کشورهای عضو برجام، 
بلکه به سخره گرفتن حقوق بین الملل و سازوکارهای بین المللی 
بود.خطیب زاده خاطرنشان کرد: البته درباره چه نوع تضمین های 
حقوقی و سیاسی را باید در برجام بگنجانیم، مباحثی مطرح شده 
است. ایاالت متحده تا به امروز خود را خارج از دایره ارائه هرگونه 
تضمینی می دیده و تصورش این بوده که پلیس دنیا هست و هر 

موقع که بخواهد می تواند از موقعیتش سوء استفاده کند.
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی تصریح کرد: قطعا در مورد برجام 
ما اجازه نمی دهیم که اقتصاد ما که یکبار از آن شوک خارج شد 
مجدد آن در وضعیت تردید قرار بگیرد.وی روابط ایران و آژانس را 
یک روابط فنی و حرفه ای توصیف کرد و گفت: دو سازمان انرژی 
اتمی ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی روابط منظم و دقیقی 
دارند. در سفرهای قبلی برخی مالقات های تشریفاتی انجام شد. 
هرگاه ســفری تنظیم شده باشد اگر در دستور کار مالقاتی باشد 
حتما این مالقات انجام می شود. اگر سازمان انرژی اتمی برنامه را 
نهایی کند حتما وزیر امور خارجه آقای گروسی را می بیند و منعی 

برای این کار وجود ندارد.

تاریخ مصرف گروهک منافقین برای اربابانشان تمام شده 
است

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره نشست 
اخیر گروهک منافقین گفت: گروهک ورشکسته منافقین ادواری 
برای اینکه نمایش زنده بودن داشــته باشــد، در برخی کشورها 
و در برخــی نقاط این جلســات را برگزار می کند. البته تاســف 
برانگیزتر این هســت که با پول برخی از مقامات کشورهای دیگر 
را تشــویق می کند که در نشست های آنها ســخنرانی کنند اما 
تقریبا هیچکس نه این جلســات و نه کســانی که با بدنام کردن 
خودشان در این نشست ها صحبت می کنند را جدی نمی گیرد. 
وی بــا بیان اینکه تاریخ مصرف این گروهک برای اربابانشــان و 
کارفرمایان شان تمام شده گفت: البته گاه گداری از آنها ضد مردم 
ایران سوءاســتفاده هایی می کنند. واقعاً شرم آور است که برخی 
از آنها کــه در این گروهک باقی مانده اند ضد مردم شــان اقدام 
می کنند. کســانی که توبه کردند و برگشــتند آغوش ملت برای 
آنها باز بوده و هر عضوی از این گروه که ورشکســته زودتر توبه 
کند به آغوش ملت بازگردد، زندگی عادی را بسیار زودتر تجربه 
خواهد کرد.خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره اجرای تعهدات 
هسته ای ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران در چارچوب پادمان 
روابط خود را با آژانس بین المللــی انرژی اتمی پیگیری کرده و 
در چهارچــوب NPT تعهدات خود را انجام می دهد.این دیپلمات 
عالیرتبه کشــورمان با بیان اینکه تمامــی تعهدات فراپادمانی به 
دلیل نقض مکرر برجام توسط طرف های مقابل و خروج آمریکا با 
اعالم قبلی با آژانس متوقف شده است، گفت: از روزی که اجرای 
پروتکل الحاقی متوقف شده جمهوری اسالمی رسما اعالم کرده 
که تنها و صرفاً بر اساس نیازهای برنامه صلح آمیز هسته ای خود 
اقداماتــش را انجام می دهد و نه هیچ چیــز دیگری خارج از فرا 
پادمان.ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره راهکار خروج از بن 
بست پیش آمده توســط ایاالت متحده آمریکا گفت: اگر ایاالت 
متحــده روزی که به وین می آید با برنامه اجرای درســت بیاید 
و سیاســت قبلی خود مبنی بر حفظ بخشــی از تحریم هایی که 

ترامپ علیه ملت ایران اعمال کرده را کنار بگذارد و انرژی و وقت 
مجموعه ۱+۴ و ایران را با اســتدالل های بی ســر و ته برای نگه 
داشــتن بخشی از تحریم ها نگیرد، همه مطمئن باشند که توافق 
برای چگونگی بازگشت ایاالت متحده به برجام و رفع یکجا و موثر 

همه تحریم ها به سرعت می تواند اتفاق بیفتد.

منتظر اقدام و عمل واشنگتن هستیم
 وی همچنین درباره اظهارات مشــاور امنیت ملی آمریکا گفت: 
آقای سالیوان در دوره آقای اوباما یکی از مذاکره کنندگان بود. اگر 
این ســخنان را از مقامات دولت ترامپ می شنیدیم می گفتیم یا 
نمی دانند یا به آنها اشتباه گزارش شده یا نیت برهم زدن موضوع 
را دارند اما وقتی این کلمات و این جمالت را از آنها می شــنویم 
بین خود می گوییم که اینها نشان می دهد که آنها حتی در بیان 
هم صداقت و نیت درستی ندارند.خطیب زاده یادآورشد: انگلیسی 
آقای سالیوان حتما خوب است و می داند LEFT به چه معناست. 
آن کــه از برجام لفت داد ایاالت متحده بــود؛ ۱+۴ و جمهوری 
اســالمی ایران عضو برجام هستند. ما به آمریکا توصیه می کنیم 
که بر مســیر بازگشــت به برجام توجه و تمرکز کند.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره ادامه سیاست فشار 
حداکثری و تحریم های جدید آمریکا گفت: اگر یک دلیل اینکه 
چرا گفتگوهای وین به نتیجه رسیده همین اهارات مقامات آمریکا 
است. اینکه شما بخواهید در آن واحد سیاست فشار حداکثری و 
تحریم  را ادامه دهید و از نیت خوب و مذاکره صحبت کنید، قطعا 
تناقض در طرف مقابل اســت. ما تناقض در رفتار، گفتار و اقدام 
خود نداشتیم؛ ما همواره به صورت یک دولت مسئول، تداوم دار، 
استدالل ها و محورهای خود را بیان کردیم.اساسا هم برای ما هیچ 
اهمیتی ندارد که ایاالت متحده به چه سمتی در سیاست داخلی 
خود و یا نسبت به جمهوری اسالمی ایران در سیاست اعمالی و 

اعالمی خود حرکت کند.

مردم از افتادن در دام شــیادها و رفتن از مســیرهای 
غیرقانونی اجتناب کنند

خطیب زاده درباره موضــوع مهاجران و پناهجویان، گفت: اول از 
همه مایلم به همه موطنان هشــدار دهم برخی در دام گروه های 
شــیادی می افتند و غیرقانونی و با وعده هــای فریبکارانه و با و 
هزینه های سرسام آور از طرق مختلف از ایران خارج می شوند اما 
بیش از ۹۰ درصد از آنها هرگز به مقصد خود نمی رسند. توصیه 
می کنم مانند همه از مسیرهای قانونی و مجاری عادی دیگر برای 
سفر و مقاصد خود اقدام کنند و در دام این گروه ها که هیچوقت 
سرنوشــت افرادی که با آنان همراه می شوند، مشخص نمی شود 
اجتناب کنند. وی افزود: وقتی متوجه شدیم برخی اتباع در مرز 
بــالروس و لیتوانی گیر افتادند همه تــالش خود را انجام دادیم. 
حتی پیدا کردن موقعیت جغرافیایی آنان در هوای سرد و مناطق 
صعب العبور کار بسیار سختی بود برخی به مینسک آورده شدند 
و برخی هم  به تهران برگشــتند. در جلســه ای که در مینسک 
برگزار شــد حداقل ســه نفر  از این اتباع خــود را از آن منطقه 
خارج کردند و در اولین نقطه ممکن آنان را تحویل گرفتیم وعازم 
جمهوری اسالمی شدند. اما بســیاری از اتباع را اصال نمی دانیم 
کجا هستند و تعدادشــان فقط ۱۳ نفر نیست. می گویند برخی 
وارد لیتوانی شــده اند و از آنجا هــم پیگیری کردیم. این موضوع 
دارای پیچیدگی هایی است.خطیب زاده یادآور شد: البته به دولت 
بالروس هم گفتیم با توجه به روابط خوب تهران و مینسک این 
موضوع را پیگیر شوند. به شما اطمینان می دهم تا لحظه آخر این 
موضوع پیگیری را ادامه می دهیم. این پروســه ای نیست سریع 
تمام شــود امیدواریم توجه و آگاهی در مردم ما بیشتر شود تا از 

این مسیرها نروند. 

درمورد یک میلی متر از خاک خــود کوتاه نیامده ایم و 
نمی آییم

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری درباره 
ادعاها درباره جزایر ایرانی گفت: موضع ما الیتغیر اســت. جزایر 
ایرانی همواره ایرانی بودند، هستند و خواهند بود. این کشورها اگر 
به نقشه های منطقه حداقل در ۷۰ سال گذشته را بنگرند متوجه 
می شوند برخی از این کشورها حتی خود را در نقشه نمی بینند.

وی افزود: اگر برخی از کشور منطقه به نقشه های این منطقه نه 
برای صد و یا حتی ۵۰۰ سال پیش، بلکه به نقشه های مربوط به 
۷۰ و یا ۸۰ ســال گذشــته نگاه کنند، خود را در نقشه نخواهند 
دید.سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ما ضمن اینکه همسایه 
بسیار صبور و مهربانی برای همسایگان خود هستیم و ضمن اینکه 
حســن همســایگی - در عمل و نه در حرف - نشان دادیم، یک 
چیز را هم نشــان دادیم و آن این کــه در مورد یک میلی متر از 
خــاک خود هیچ گاه کوتاه نیامدیــم و کوتاه نمی آییم چنان که 
خون های مقدسی که در هشت سال دفاع مقدس ریخته شد برای 
همین بود که یکبار به همه تاریخ نشان دهیم که ما از یک وجب 
خاک نمی گذریم.خطیب زاده همچنین از برگزاری اجالس سفرای 
جمهوری اســالمی در کشورهای همسایه خبر داد و گفت: ما دو 
هفته آینده اجالس سفرای جمهوری اسالمی ایران در کشورهای 
همســایه را در تهران خواهیم داشت و در این نشست بیشتر در 

مورد سیاست همسایگی صحبت خواهیم کرد.

وزیر خارجه آمریکا گفت که اشرف غنی، وعده  جنگ و مقاومت 
علیه طالبان را تا سرحد مرگ داده بود؛ اما با آمدن طالبان به کابل 
او فرار را بر قرار ترجیح داد و از کشــور گریخت.به گزارش ایسنا، 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با سی بی اس گفت: 
شب چهاردهم اوت با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان تماس 
داشتم به او فشار می آوردم تا مطمئن شوم که آماده موافقت با 
طرحی اســت که ما در تالش برای اجرای آن هســتیم -- برای 
انتقال قدرت به حکومت جدیدی که توسط طالبان رهبری می 
شــد، اما فراگیر بود و تمام جنبه های جامعه افغانستان را در بر 
می گرفــت و او در تماس تلفنی به من گفت که برای انجام این 

کار آماده اســت، اما اگر طالبان همراهی نکنند، او آماده است تا 
سرحد مرگ بجنگد و درست روز بعد از افغانستان فرار کرد.وی 
افزود: من با رئیس جمهور غنی هفته ها و ماه ها چانه زنی داشتم. 
شــما داستان وال اســتریت ژورنال را که چند روز پیش منتشر 
شــد، خواندید؟ فکر می کنم همین چند روز پیش دوباره تأیید 
شد که ســازمان های اطالعاتی ما و هیچ یک از ما انفجار سریع 
دولــت و نیروهای امنیتی را پیش بینی نمی کرد. هیچ کس فکر 
نمــی کرد که در طول ۱۱ روز این اتفاق بیفتد. بلینکن گفت: ما 
در حال حاضر تمام توافقات اولیه با طالبان را بررســی می کنیم، 
در دولت قبلی و اقداماتی که در دوران مدیریت خود انجام دادیم. 

زیرا ما باید از یکی دو ســال گذشته و اتفاقاً از ۲۰ سال گذشته 
بیاموزیم. اما نکته اصلی این است: ما ۲۰ سال پیش به یک دلیل 
به افغانســتان رفتیم -- برای بدســت آوردن کسانی که در ۱۱ 
سپتامبر به ما حمله کردند و در این تالش موفق شدیم. بن الدن 
یک دهه پیش به دست عدالت سپرده شد. القاعده، گروهی که به 
ما حمله کرد، در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمی توانست در 
این نوع حمالت شرکت کند. این طوالنی ترین جنگ آمریکا بود. 
رئیس جمهور بایدن طوالنی ترین جنگ را پایان داد. او مطمئن 
شد که نسل دیگری از آمریکایی ها مجبور نیستند برای جنگیدن 

و مرگ به افغانستان بروند و من فکر می کنم.

بلینکن:
 غنی را برای انتقال 
قدرت به طالبان تحت 
فشار گذاشته بودم
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تحقیقات و تجربیات استفاده از آهن رباها در درمان افسردگی نشان 
داده است که تقریباً ۹۰ درصد از بیماران مقاوم به درمان، تسکین را 
تجربه کرده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، ماه گذشته شاهد 
خبــری در مورد تحقیقاتی بودیم کــه حاکی از آن بود که تحریک 
مغز با آهنرباها می تواند به از دست رفتن حافظه کمک کند. اکنون 
یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله آمریکایی Psychiatry نشان 
می دهد که آهنرباها ممکن اســت به افسردگی نیز کمک کنند.این 
 )rTMS(»تحقیق بر »تحریک مکرر مغناطیســی مغز از راه جمجمه
متمرکز بود. این روش شامل میدان های مغناطیسی است که به طور 
موقت روی سر اعمال می شوند و از سال ۲۰۱۸ توسط سازمان غذا 

و داروی آمریکا)FDA( تایید شده است.

گروهی از پژوهشگران اســترالیایی، فناوری جدیدی را برای تولید 
نسل بعدی شیشه های مورد استفاده در صفحه نمایش ارائه داده اند 
که اســتحکام باالیی دارد.به گزارش ایســنا و به نقل از نانومگزین، 
 )University of Queensland(»پژوهشــگران »دانشــگاه کوئینزلند
استرالیا به سرپرستی دکتر »جینگوی هو«)Jingwei Hou(، پروفسور 
 Vicki(»و پروفســور »ویکی چن )Lianzhou Wang(»لیانژو وانــگ
Chen(، اســاتید این دانشگاه، از یک فناوری برای تولید نسل بعدی 
شیشــه  مورد اســتفاده در LED و صفحه نمایش تلفن های همراه 
هوشمند، تلویزیون و رایانه رونمایی کرده اند.یافته های این پژوهش، 
ساخت صفحه های نمایش شیشه ای را امکان پذیر می کند که نه تنها 

نشکن هستند، بلکه کیفیت تصویر شفافی را نیز ارائه می دهند.

محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند یک درمان 
پادتن مونوکلونال جدید می تواند گزینه درمانی خوبی برای بیماران 
مبتال به آسم متوسط   تا شدید باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، 
 Michael(»یافته های این مطالعه که به سرپرستی »مایکل ای وچلر
 »itepekimab»انجام شد نشان داد که پادتن مونوکلونال )E. Wechsler

در فاز ۲ کارآزمایی، ایمن و موثر بوده است.آسم یک بیماری مزمن 
ریوی اســت که با تنگ شدن و التهاب و افزایش حساسیت راه های 
هوایی به انواع محرک ها، مشخص می شود. در ایاالت متحده، حدود 
۱۰ درصد از ۳۰ میلیون فرد مبتال به آســم از آســم شــدید رنج 
می برند که حتی این بیماری با اســتفاده از درمان های سنتی مانند 

کورتیکواستروئیدها نیز به خوبی کنترل نمی شود.

آیا آهن رباها واقعا می توانند به 
درمان افسردگی کمک کنند؟

فناوری جدیدی برای تولید 
صفحه نمایش نشکن

درمان آسم شدید با یک پادتن 
مونوکلونال

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 یک فوک خاکستری با توله نوزادش در ساحل "هورسی"
 در نورفولک بریتانیا

سرانجام مک الرن هم شاسی بلندساز شد!
مک الرن سال پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. اولین سوپر اسپورت هیبریدی و تولید سری این شرکت با نام آرتورا عرضه شده و 
چندی پیش نیز خبر خداحافظی با سری محصوالت اسپورت این برند به گوش رسید. چند روز پیش هم خبر کناره گیری مایک فلوویت 
از مدیرعاملی مک الرن در پدال منتشر شد. با وجود این حجم از تغییرات در مک الرن شاید از شنیدن اینکه این برند در حال ورود به 
مسابقات Extreme E در سال ۲۰۲۲ است خیلی سورپرایز نشوید.مسابقات یاد شده به خودروهای آفرود الکتریکی تعلق داشته و بنابراین 
مک الرن نیازمند خودرویی کاماًل متفاوت نسبت به نمونه هایی همچون ۵۷۰S جهت حضور در Extreme E می باشد. خب بریتانیایی ها 
هم تیزری از این خودروی مسابقه ای را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند.مک الرن در اینستاگرام با هشتگ McLarenXE ورود خود 
به مسابقات را اعالم کرده است. در این تیزر می توانیم یک شاسی بلند الکتریکی را ببینیم که راهی مسابقات موردبحث خواهد شد.نیمه 
باالیی بدنه در این تیزر مشهود بوده و می توانیم گلگیرهای عضالنی، چراغ ها و رنگ مات تیره را تشخیص دهیم؛ اما بخش پایینی بدنه در 
حالت تاریکی قرار داشته هرچند الستیک های آفرود بزرگ را می توان تا حدی تشخیص داد. صفحه مک الرن XE در شبکه های اجتماعی 
هم تصاویری از پروفایل جانبی این خودرو را منتشر کرده که خطوط انحنادار و قوس های چرخ عقب با ارتفاع بسیار باال را می توان دید. 

طارمی دومین گلزن برتر آسیا در سال 2021
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در رده دوم برترین گلزنان آسیا در سال ۲۰۲۱ قرار دارد.به گزارش ایسنا، دو ماه تا پایان سال جاری 
میالدی باقی مانده است و فدراسیون تاریخ و آمار برترین گلزنان را در این سال معرفی کرده است. بر این اساس در بین بازیکنان 
آسیایی مهدی طارمی با به ثمر رساندن ۳۰ گل در رده دوم قرار دارد.طارمی ۴ گل را برای تیم ملی به ثمر رسانده است و بقیه 
گل های خود را برای پورتو زده اســت.علی مبخوت، مهاجم الجزیره و تیم ملی امارات با ۳۴ گل زده در صدر مهاجمان آســیایی 
قرار دارد و کیوگو فوروهاشی ژاپنی که در سلتیک بازی می کند با ۲۹ گل زده در رده سوم است.در صدر رده بندی کلی، روبرت 
لواندوفسکی قرار دارد که با فاصله زیاد ۵۶ گل زده در صدر است و بعید به نظر می رسد جایگاه نخست را از دست بدهد. ارلینگ 
هالند مصدوم شــد تا ۴۳ گله باقی بماند و کریستیانو رونالدو نیز توانست شمار گل های خود را در سال ۲۰۲۱ به مسی در عدد 

۴۰ برساند.

مشنو: کز زبان ما گویدره هک از ربگ و از نوا گوید
بندهٔ خاهن زاد باید جست

کو رتا سر این سرا گوید
کی سخن اهی آشنا گوید؟آنکه از کوی آشنایی نیست

چو مقامیست ره کسی را خاص
از مقامی هک هست وا گوید رذه از خاک و از هوا گویددم ز چرخ فلک زند خورشید مرد را رد سلوک مراقتیست
راز رب حسب ارتقا گوید

پیشنهاد

چهره روز

کتاب عصیان
کتــاب عصیان یکی از رمان های کوتاه و بســیار جذاب 
نویســنده اتریشی، یوزف روت است که در آن بی رحمی 
جامعه انسانی به تصویر کشیده شده است. این نویسنده 
در طول عمرش کتاب ها و مقاالت بســیار زیادی نوشت 
و بیشتر شهرت خود را مدیون آن دسته از آثارش است 
که بــه زندگی پس از جنگ در اروپــا می پردازد. کتاب 
حاضر نیز جزء همین دسته است. داستان »عصیان« که 
به شکل سوم شخص روایت می شود داستان یک سرباز 
اتریشــی به نام »آندریاس« است که در جنگ اول پای 
خود را از دســت داده است ولی ایمان و وفاداری اش به 
دولت و عدالت حاکم بر حکومت پابرجاست. عدالتی که 
چون عدل الهی عادالنه است. در شروع داستان نیز، که 
در یک بیمارســتان صحرایی است، آدم های زیادی هســتند که نابینا و فلج شده اند و یا منتظر عمل 
جراحی اند و تقریبا همه آن ها ناله و شکایت دارند اما در این میان آندریاس بسیار آرام است و حتی از 
مخالف صحبت های دیگران است.خود آندریاس به عنوان یک کهنه سرباز بازگشته از جنگ اول، یکی از 
پاهایش را از دست داده و اکنون جز یک نشان نظامی چیزی براش باقی نمانده است. با این حال مانند 
بقیه شاکی نیست و دولت را ســرزنش نمی کند. اما هم رزمان آندریاس، بعد از پشت سر گذاشتن همه 
چیزهایی که در جنگ اتفاق افتاده و عواقبی که اکنون گریبانگر آن ها شده است دیگر نه خدا را قبول 
دارند و نه حکومت و سرزمین پدری را.بعضی از هم قطارانش به حکومت بدوبیراه می گفتند. از نظر آنها 
همیشه در حقشان بی عدالتی شده بود. انگار که جنگ ضرورت نداشته است! انگار عواقب جنگ چیزی 
جز درد، قطع عضو، گرسنگی و تنگدستی بود! چه می خواستند؟ آنها نه خدا را قبول داشتند نه قیصر را 

و نه سرزمین پدری شان را. حتما کافر بودند. ....

نیکی کریمی
نیکی کریمی )زادهٔ ۱۹ آبان ۱۳۵۰( بازیگر و فیلم ســاز 
ایرانی اســت. او یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان سینما 
پس از انقالب ایران اســت که در فیلم های مهمی نقش 
آفرینی کرده و با کســب جوایز متعدد از جشنواره های 
گوناگون بین المللی، از موفق ترین هنرمندان ســینمای 
ایــران از لحاظ تعداد جوایز جهانی نیز به شــمار می رود. 
نیکی کریمی در ۱۹ آبان ۱۳۵۰ در تهران به دنیا آمد.وی 
اصالتاً تفرشی است.او از دوران دبستان بازی در گروه های 
کوچک تئاتری را آغاز کرد. نخستین نقش سینمایی اش 
را در سال ۱۳۶۸ در فیلم وسوسه به کارگردانی جمشید 
حیدری به دســت آورد. اما نخستین حضور جدی اش را 
می توان در فیلم عــروس به کارگردانی بهروز افخمی در 
ســال ۱۳۶۹ دانست. نیکی کریمی و ابوالفضل پورعرب را اولین ستارگان سینمای ایران پس از انقالب 
می دانند. پس از آن، وی در دو فیلم مهم از داریوش مهرجویی به نام های سارا و پری بازی کرد. در سال 
۱۳۷۱ بازی در فیلم سارا )اقتباسی از »خانه عروسک« اثر هنریک ایبسن( توانست برایش جایزه بهترین 
بازیگر زن جشنواره های سن سباستین و نانت را به ارمغان بیاورد. در همان سال برای تحصیل در رشته 
طراحــی لباس بــه آمریکا رفت و تا زمان بازی در فیلم پری اثر داریوش مهرجویی به ایران بازنگشــت. 
بازی اش در این فیلم که اقتباســی از کتاب »فرنی و زویی« اثر سلینجر بود، مورد توجه قرار گرفت و او 
برای بار سوم در جشنواره فیلم فجر نامزد سیمرغ بلورین شد. نیکی کریمی همچنین در زمینه عکاسی نیز 
فعالیت دارد. وی تاکنون چندین نمایشگاه عکس از کارهای خود، برگزار کرده است. وی تاکنون سبک های 
مختلف عکاســی همچون پرتره و… را تجربه کرده ولی عکاسی از طبیعت در آثار او چشمگیرتر است.
نیکی کریمی که اعضای خانواده اش در انگلستان زندگی می کنند، بین تهران و لندن دررفت وآمد است.

فرهنگ

»تعهد حسن« ساخته جدید »سمیح کاپالن 
اوغلو« به عنوان نماینده ســینمای ترکیه در 
نود و چهارمین دوره جوایز ســینمایی اسکار 
انتخاب شد.به گزارش ایسنا به نقل از حریت، 
کمیته اســکار سینمای ترکیه در نهایت فیلم 
»تعهد حســن« ساخته کارگردان شناخته شه 
سینمای ترکیه را به عنوان نماینده رسمی این 
کشور در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و 
چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار انتخاب 
کرد.این فیلم که امســال در بخش نوعی نگاه 
جشــنواره کن رونمایی شد، درباره شخصیتی 
به نام حســن اســت که از طریق باغ میوه که 
از پدرش به او رســیده روزگار می گذراند و در 
تالش است مانع نصب دکل برقی شود که قرار 
است در وسط زمین آنها قرار داده شود. امروز اول نوامبر )۱۰ آبان( آخرین مهلت معرفی نماینده 
رسمی کشورها برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار است و تاکنون ۷۵ کشور فیلم  
منتخب خود را برای رقابت در این شاخه انتخاب کرده اند و چندین کشور دیگر نیز به این فهرست 
اضافه خواهند شــد. آکادمی اسکار پس از بررســی تمامی فیلم های ارسال شده فهرست رسمی 
فیلم های واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۲ را منتشر خواهد کرد. 
 نامزدهایی نهایی اســکار ۲۰۲۲ روز ۸ فوریه ۲۰۲۲ )۱۹ بهمن( و مراســم اسکار نیز ۲۷ مارس 

۲۰۲۲ )۷ فروردین( برگزار می شود.

فیلم »سمیح کاپالن اوغلو« نماینده 
ترکیه در اسکار شد
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