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همواره از این مشــکالت در جهت سوءاستفاده و تحقق اهداف شوم خود استفاده می کند لذا سپاه پاسداران انقالب اسالمی به موازات تأمین امنیت مرزها، در 
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 کشدار شدن دالر ۴۲۰۰ تومانی
 با اقتصاد چه می کند؟

رئیس جمهــوری در گفت وگــوی تلویزیونی خــود از لزوم اصالح 
وضعیــت ارز ترجیحــی بــرای کاالهای اساســی ســخن گفت. 
کارشناسان اقتصادی بسیاری نیز در سال های گذشته درباره نتایج 
نامطلوب ریخت و پاش دالر ۴۲۰۰ تومانی هشــدار داده اند.آیت اهلل 
»سیدابراهیم رئیســی« رئیس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی 
خــود بار دیگر از وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد و 
خواستار اصالح وضعیت موجود در جهت افزایش بهره مندی مردم 
شــد. آیت اهلل رئیسی بیان داشــت: »در این حوزه پولی که باید به 
جیب مردم برود دست چند دالل در کشور رفته است و همه به این 
واقفند و باید آن را اصالح کنیم تا این پول به جیب مردم برود.«وی 
در خصوص فرآیند حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نگرانی هایی که در 
خصــوص تالطم در بازار وجــود دارد، خاطر مردم را جمع کرده و 
توضیح داده است: »این کار را با غافلگیری دنبال نمی کنیم و مردم 
را بی اطالع نمی گذاریم و شــوک به بازار و اقتصاد وارد نمی کنیم و 
کار با یک اتقان و همه جانبه انجام می شود و در وقت مناسب مراتب 
را به اطالع مردم خواهیم رساند چون مشارکت مردم شرط موفقیت 
دولت است.«آیت اهلل رئیسی پیش تر نیز بارها به این موضوع اشاره 
کرده و از وضعیت نابسامان تخصیص ارز ترجیحی گفته بود. او در 
تبلیغات انتخاباتی در خصوص ابهامــات و رانت های تخصیص ارز 
۴۲۰۰تومانی گفته بود: »ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر وارد سفره مردم 
شــد؟ این میزان ارز به جیب چه کســانی رفته است؟ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به دست افراد خاصی به تعداد انگشتان دست، رفته است.«

دالر 4200تومانی و مساله تورم
کارشناســان اقتصــادی در خصوص تخصیــص ارز ۴۲۰۰تومانی 
نظرات مختلفی را بیان داشته اند. عده ای از کارشناسان به خصوص 
کارشناسان همسو با تئوری های اقتصادی دولت سابق از تخصیص 
این ارز دفاع می کنند و حذف آن را موجب تالطم در بازار می دانند، 
آن ها معتقدند که با حذف ارز ترجیحی، قیمت کاالهای اساســی 
افزایش می یابد که فشار آن بر اقشار محروم جامعه خواهد بود. اما 
کارشناسان اقتصادی بسیاری، با بررسی تجربه سال های گذشته و 
روند قیمتی کاالهایی که ارز ترجیحی بدان ها تعلق گرفته اســت، 
می گوینــد وجود ایــن ارز چندان کمکی به بــازار نکرده که هیچ 
بلکه با توجه به وضعیت درآمدی و اقتصاد کشور در شرایط فعلی، 
موجب افزایش تورم در بلندمدت نیز شده است.در همین ارتباط، 
»حامد نجفی علمدارلو« دکتری اقتصاد کشــاورزی و عضو هیات 
علمی دانشــگاه تربیت مدرس، در یادداشتی با بررسی روند قیمت 
مرغ، به عنوان کاالیی اساســی که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی است، 
نوشته است: در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کاالهای 
اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف کننده رشد داشته است، در 
حالــی که برخی از این کاالها در تمامی این مدت و یا بخشــی از 
آن مشــمول دریافت ارز ترجیحی بوده اند. برای نمونه قیمت مرغ 
ماشــینی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ بــرای تامین نهاده های آن 
به میزان ۲۴۲ درصد رشــد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج 
ایرانی ۱۶۵ درصد بوده اســت. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی 
به کاالهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصوالت 
نشد، حتی در مورد بســیاری از کاالها، میزان افزایش قیمت آنها 
بیش از شــاخص مصرف کننده و حتی نــرخ ارز در بازار آزاد بوده 
است.او همانند بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقد است 
»منابــع قابل توجه ارز که به منظــور تامین نامطمئن نرخ ۴۲۰۰ 
تخصیص یافته بود، می توانســت در جهت کنترل آن در بازار آزاد 
به کار گرفته شــود.« از این رو بسیاری متخصصان امر تاکید دارند 
ارز ۴۲۰۰تومانی که در اصل برای مقابله با تورم به تصویب رسیده 
است، هر چند ممکن است در کوتاه مدت تأثیراتی برجای بگذارد 
اما در بلند مدت خود عامل مهمی در ایجاد تورم اســت چرا که به 
دلیل کسری در منابع، باعث ایجاد پول پرقدرت در جامعه و به تبع 

رشد پایه پولی و اثرات تورمی خواهد شد.

ارز ترجیحی و مساله توزیع رانت
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که از بررسی بودجه ۱۳۹۹ 
منتشر کرده و به واردات کاالهای اساسی با ارز ترجیحی پرداخته، 
این سیاست را موجب هزینه های سنگین برای کشور دانسته است. 
در این گزارش می خوانیم: »درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات 
نفت و گاز در هشــت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز 
اختصاص داده شــده به واردات کاالهای اساسی بوده و همین امر 
نشــان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس 
کشور، در خدمت واردات کاالهای اساسی قرار گرفته است. تأمین 
این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک 
مرکزی می شود )به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی 
و عرضه آن به واردکننده کاالهای اساســی با نرخ ترجیحی توسط 
دولــت( و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضــای واردات کاالی 
اساسی شده است.«مرکز پژوهش های قوه مقننه همچنین از رانت 
قابل توجه توزیع شــده بین واردکنندگان کاالهای اساسی و فساد 
ناشــی از آن نیز گزارش می دهد و در تأیید مدعای خود استدالل 
می کند: »درحالی که مصرف همه گروه های کاالهای اساســی در 
سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتماالً با افزایش 
قیمت آنها، در ســال ۱۳۹۸ نیز این کاهش ادامه داشته است، اما 
واردات کاالهای اساســی در سال ۱۳۹۸ نســبت به سال ۱۳۹۷ 
افزایشی بوده است. میزان رشد واردات برخی از این کاالها تا زمانی 
که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شدند در کنار کاهش واردات 
آنها پس از خروج از شــمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی 
است که داللت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کاالها 

با نرخ ارز ترجیحی دارد.«

ادامه در همین صفحه

نگـــاه

کشدار شدن دالر ۴۲۰۰ تومانی  با اقتصاد چه می کند؟
حذف ارز 4200 تومانی بازار سهام را داغ می کند؟

برخی از کارشناســان از تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر بازار ســرمایه گفته اند و آن را موجب آزاد شدن 
قیمت شرکت ها و افزایش درآمد عملیاتی و فروش و در نتیجه افزایش سودآوری تحلیل کرده اند. »علیرضا 
محمدی زیوه« از کارشناســان موافــق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که معتقد اســت هزینه اختالف نرخ ارز 
ترجیحی با بازار آزاد نصیب دالالن شــده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آغازی بر حذف رانت و احتکار 
تعبیر می کند، طی گفت وگویی با پایگاه اطالع رســانی بازار سرمایه در این خصوص گفته است: حذف ارز 
ترجیحی را می توان به فال نیک گرفت؛ زیرا با واقعی شدن بهای تمام شده؛ شرکت ها در ابتدا از دام قیمت 
گذاری دستوری خارج شده و با لحاظ کردن مؤلفه های اقتصادی و حسابداری از جمله حاشیه سود و بهای 
تمام شــده واقعی، خواهند توانست سمت درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و درآمد متناسب با 
عملیات تولید و فروش خود را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند. با واقعی شدن قیمت ها و مشخص شدن 
مکانیزم تعیین قیمت کاالی نهایی و همچنین با حذف دالالن که به دنبال احتکار کاالی عرضه شــده با 
قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود هستند؛ شرکت ها عملکرد بهتری در زمینه مدیریت فروش، توزیع کاال، 

ارائه تخفیف به مشتریان، بازاریابی، کشف بازارهای جدید، تبلیغات و رقابت خواهند داشت.

حذف ارز 4200تومانی به شرط تدبیر
گفته های کارشناســان که بخشی از آن مرور شد، نشــان می دهد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در صورتی که 
همراه با تدبیری صحیح و توأمان با تبیین مسئله برای مردم دنبال شود، موجب اصالح وضعیت اقتصادی 
در بلند مدت و حل بخشی از مشکالت ناشی از کسری بودجه خواهد شد.در این زمینه برخی از مسئوالن 
بیان داشته اند سر و سامان دادن به اوضاع کنونی ارز ترجیحی به معنای حذف کلی آن نیست و دولت در 
نظر دارد به جهت جلوگیری از فشار بر اقشار آسیب پذیر، این ارز را با سیاست های حمایتی دیگری نظیر 
آنچه که »هادی قوامی« معاون پارلمانی وزیر اقتصاد، گفته است جایگزین سازد؛ قوامی در این خصوص 
به رسانه ها گفته است:  ما ارز ۴۲۰۰ را حذف می کنیم به این معنا که، ما به تفاوتی که حذف این ارز در 
قیمت کاالهای اساســی وارد می کند که طبق براوردهای ما چیزی در حدود ۴۳۰ هزار تومان می شود 
را بــه صورت ریالی در قالب های مختلف مثل کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار می دهیم.« با 
این وجود گمانه زنی ها و نقل وقول های کارشناسی در خصوصی چندوچون حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و ابعاد 
آن همچنان ادامه دارد و هنوز شــفاف نشده که چه زمانی قرار است این ارز به کلی از معادالت اقتصادی 

ایران حذف شود.

صادرات نفتی در فصل نخســت ۱۴۰۰ با حدود 
۲.۳ برابر افزایش نســبت به فصل مشــابه سال 
قبل، معادل ۸.۷ میلیارد دالر اعالم شــده است.

به گزارش ایلنــا از اتاق بازرگانی تهران، طی دهه 
۱۳۹۰ میانگین سهم بخش استخراج نفت، گاز و 
پاالیش نفت در تولید ناخالص  داخلی ایران حدود 
۱۲.۶ درصد بود که باالترین ســهم در این دهه 
مربوط به ســال ۱۳۹۰ با رقم ۲۰.۶ درصد است. 
از ســال ۱۳۹۷ روند نزولی کاهش سهم نفت در 

کل تولید، آغاز شــد که با تشــدید تحریم  ها در 
سال ۱۳۹۸ به ۷.۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ هم به 
حدود ۵ درصد رسید.در بهار ۱۴۰۰، ارزش افزوده 
بخش نفت به قیمت  های ثابت ســال ۱۳۹۵، با 
افزایش ۲۳ درصدی در مقایســه با فصل مشابه 
ســال قبل همراه بود که آثار آن در بهبود نسبی 
سهم نفت در تولید و همچنین در صادرات نمایان 
شــد. در فصل نخست ۱۴۰۰ ســهم نفت از کل 
تولید به حدود ۶ درصد نزدیک شــد و سهم این 

بخــش از کل صادرات کاالیی حتی به ۵۰ درصد 
هم رسید. صادرات نفتی در فصل نخست ۱۴۰۰ با 
حدود ۲.۳ برابر افزایش نسبت به فصل مشابه سال 
قبل، معادل ۸.۷ میلیارددالر اعالم شده است.در 
مجموع در مقایســه با فصل ابتدایی سال ۱۳۹۹، 
نقش نفت در اقتصاد ایران به ویژه از منظر ســهم 
در کل صادرات کاالیی افزایش قابل توجهی داشته 
و در مقابل از سهم بخش غیرنفتی در صادرات کل 

کاسته شده است.

در فصل بهار امسال؛

درآمد صادرات نفت ایران به ۸.۷ میلیارد دالر رسید

دستگیری معاون سابق وزارت صمت 
به اتهام فروش غیرقانونی ذخایر 

راهبردی روغن کشور
معاون ســابق وزیر صمت و شبکه دالالن مرتبط با وی که نقش 
زیــادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کاالی اساســی در 
سال ۹۹ داشتند، توسط سازمان اطالعات سپاه بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، معاون سابق وزیر صمت و شبکه 
دالالن که نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کاالی 
اساسی در سال ۹۹ داشتند دستگیر شدند. براساس این گزارش، 
این مســئول وقت دولتی، متهم اســت که با دریافت رشوه، ارز 
۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را به شــرکتی خصوصی 
تخصیص داده، که نه تنها از این ارز برای واردات روغن اســتفاده 
نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت 
غیرقانونی به فروش رسانده است. پرونده این متهمان که به اتهام 
اخالل در نظام اقتصادی کشــور بازداشت شدند و اقدامات سوء 
مختلفی از قبیل ارتشاء، حیف و میل بیت المال، خیانت در امانت، 
قاچاق و... انجام داده اند، جهت رســیدگی در اختیار قوه قضاییه 

قرار گرفته است.

تا ۲۴ ساعت آینده همه ی جایگاه ها بنزین 
۱۵۰۰ تومانی عرضه می کنند

مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی ایران گفت: 
تا ۲۴ ســاعت آینده پروژه اتصال جایگاه های ســوخت به سامانه هوشمند 
در سراسر کشــور خاتمه می باید.به گزارش ایسنا، جلیل ساالری، در گفت 
وگویــی تلویزیونی با بیان اینکه روند ایمن و پایداری عرضه ســوخت را با 
کارت هوشــمند در کلیه جایگاه ها در سراسر کشور طی ۲۴ ساعت آینده 
برقرار خواهیم کرد، اظهار کرد: در حال حاضر از ۴۰۰۰ جایگاه در کشــور 
در ۳۷۰۰ جایگاه امکان ســوخت گیری با کارت سوخت وجود دارد.به گفته 
وی در طول ۲۴ ســاعت آینده این پروژه ها خاتمه خواهیم داد.طبق اعالم 
وزارت نفت، در پی اختالل پیش آمده در ارتباط ســامانه هوشمند سوخت 
با جایگاه های سوخت سراسر کشور از روز سه شنبه، )چهارم آبان ماه( امکان 
عرضه ســوخت در جایگاه های کشور غیرممکن شد که شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اعزام بیش از ۴۵۰ گروه عملیاتی برای ازسرگیری عرضه 
سوخت در جایگاه های سراسر کشور و فعال سازی جایگاه ها به صورت دستی 
اقدام کرد و در نیم ساعت نخست این اتفاق شماری از جایگاه ها فعال شدند.

عملیات فعال سازی جایگاه های عرضه فرآورده و اتصال جایگاه ها به سامانه 
هوشمند سوخت به منظور عرضه بنزین یارانه ای همچنان ادامه دارد.

وزیر اقتصاد:
 ذرت های فاسد در گمرک، از ابتدای ورود آلوده بود

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ذرت های فاسد در گمرک از ابتدای ورود به کشور آلوده بوده، اما به دلیل ماندگاری زیاد فاسد نشده است و 
گمرک از توزیع آن در سراسر کشور جلوگیری کرد.به گزارش روز سه شنبه ایرنا، »سید احسان خاندوزی« درباره ذرت آلوده در گمرک اظهار داشت: اعداد و ارقامی 
که به شکل رسمی درباره ذرت فاسد در گمرک اعالم می شود حکایت از این دارد که مساله ذرت ها از ابتدای واردات، توسط مراجع استاندارد آلوده تشخیص داده 
شده و گمرک مانع توزیع آن در سراسر کشور شد.وی با اشاره به نیاز کشور در زمینه واردات ذرت، گفت: در سال های اخیر کشور هر ساله به طور متوسط نیازمند 
واردات هشــت میلیون تن ذرت بوده اســت .خاندوزی بیان داشت: از میلیون ها تن ذرتی که وارد کشور شد حدود ۱۴۰ هزار تن مربوط به محموله های  سال های 
۹۲، ۹۵ ، ۹۷ و ۹۹ از ابتدا مسموم تشخیص داده شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دلیل فرسوده شدن ذرت موجود در گمرکات سراسر کشور بر اثر 
ماندگاری نبوده، خاطرنشان کرد: واردکنندگان ذرت نیز از بخش خصوصی بودند و از اموال دولت منابعی برای این امور تلف نشده است.وی تاکید کرد: ذرت ها با 
تشخیص مسووالن استاندارد به درستی مسموم شناخته شدند و برای رفع و رجوع این ۱۴۰ هزار تن اقدام های خوبی نیز انجام گرفته و بیش از ۱۰۳ هزار تن از 
ذرت های آلوده به کشورهای فرستنده مرجوع شده است.خاندوزی توضیح داد: به دو دلیل بخشی از ذرت های خریداری شده مسموم هنوز در گمرک باقی مانده 
است، دلیل نخست به خریدار خارجی بازمی گردد؛ از آنجایی که این ذرت های آلوده برای بخشی از نیازهای دارویی و الکلی هنوز قابل استفاده هستند و خریدار 

خارجی برای خرید آنها اعالم آمادگی کرده اما  برای دریافت آنها تاخیر داشته است و بنابراین هنوز در گمرک وجود دارد.

وزیر صمت وعده داد

ارتباطدالرباکاالیداخلیراقطعمیکنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی اعالم کرد؛

جزئیات واگذاری سهام عدالت 
به جاماندگان

 بیش از این غفلت نکنیم

هشداریجدیبرایایران

 رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل فقدان نظام جامع اطالعات در ســال ۸۴، ســهام عدالت به 
دهک های پایین اختصاص نیافت. در چند روز آینده طرح واگذاری ســهام به جاماندگان جمع بندی می شود.به 
گزارش ایِبنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: 
یکی از اقدامات مهم مجلس و دولت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است که چند میلیون از جمعیت کشور 
را پوشش می دهد. به دلیل فقدان نظام جامع اطالعات در سال ۸۴، سهام عدالت به دهک های پایین اختصاص 
نیافت.پورابراهیمی با بیان اینکه جلســاتی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان این سهام در مجلس داشته ایم، 

گفت: در قالب شش دهک ....

وزیر تعاون اعالم کرد:

2.2میلیون نفر اشتغال ناقص دارند
در 13 سال گذشته ثبت شد

افزایش ۵۶۰ درصدی هزینه شهرنشینی
در حدود ۱۳ ســال گذشته گرچه در مقاطعی هزینه ها بر درآمد خانوارهای شهری غلبه داشته اما 
حدود ۱۰ سالی است که درآمد مازاد بر هزینه هاست؛ به طوری که هزینه ها ۵۶۰ درصد و درآمد ۷۴۷ 
درصد افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، بررسی گزارش گردآوری شده مرکز آمار ایران در قالب 
شاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی در رابطه با بودجه خانوار بیانگر تغییر جهت هزینه و درآمد 
آنها در ۱۳ سال اخیر است.این در حالی است که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ هزینه خانوارها از متوسط 
۹.۴ میلیون به ۶۲.۱ میلیون تومان افزایش داشته است که رشد ۵۲.۷ میلیون تومانی معادل ۵۶۰ 
درصد دارد.اما از ســوی دیگر درآمد خانوارها از ابتدای دوره با متوسط ۸.۸ میلیون به ۷۴.۶ میلیون 
در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان دهنده رشد ۶۵.۸ میلیون تومانی درآمد خانوارهای شهری در 
این سالهاست که افزایش ۷۴۷ درصدی داشته است.اما روند تغییر هزینه و درآمد خانوارها طی این 
۱۳ سال قابل توجه است ؛ به طوری که در فاصله سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ هزینه خانوارها بیش از 
درآمد آنها بوده اســت ولی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ این درآمد است که بر هزینه ها به تدریج پیشی 
گرفته اســت.براین اساس در ســال ۱۳۸۷ هزینه ها ۶۰۰ هزار تومان، ۱۳۸۸ مازاد هزینه ۶۰۰ هزار 
تومان، ۱۳۸۹ افزایش ۷۰۰ هزار تومانی هزینه نسبت به درآمد و در سال ۱۳۹۰ افزایش ۲۰۰ تومانی 
هزینه ها در مقایســه با درآمد سال ثبت شده است.اما در سال ۱۳۹۱، ۳۰۰ هزار تومان مازاد درآمد 
نسبت به اعالم  ولی در ۱۳۹۲ درآمد و هزینه تقریبا برابر شده است. ولی در سال ۱۳۹۳ درآمد ۳۰۰ 
هزار تومان بیشتر، ۱۳۹۴ مازاد ۱.۶ میلیون تومانی درآمد، ۱۳۹۵ مازاد ۳.۳ میلیون تومان درآمد و 
۱۳۹۶ نیز افزایش ۳.۹ میلیون تومانی درآمد نســبت به هزینه گزارش شده است.در سال ۱۳۹۷ به 
بعد نیز همچنان مازاد درآمد به هزینه وجود داشته و افزایشی شده است ؛به گونه ای که در این سال 
درآمد نسبت به هزینه ۴.۱ میلیون تومان، ۱۳۹۸، ۶.۸ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۹ مازاد درآمد 

۱۲.۵ میلیون تومان برای خانوارهای شهری ثبت شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه:

انقباض مالی در دستور کار دولت نیست
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سردار پاکپور: گزیده خبر

ضدانقالب از مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت وحشت دارد
گروه استان هاـ  فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: مظاهر اقتدار 
بازدارنده نیروهای مســلح در هر نقطه از مرزهای ایران ظهور 
و بروز پیدا کرده اســت.به گزارش از مشــهد مقدس به نقل از 
سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار »محمد پاکپور« فرمانده نیروی 
زمینی سپاه در حاشیه آیین نکوداشت شهدای وحدت، با بیان 
اینکه محرومیت زدایی ضروری ترین زیرســاخت تأمین امنیت 
پایدار اســت، اظهار داشــت: محرومیت یکی از عوامل فعالیت 
گروهک های معاند و ضدانقالب اســت و دشمن همواره از این 
مشــکالت در جهت سوءاســتفاده و تحقق اهداف شوم خود 
استفاده می کند لذا ســپاه پاسداران انقالب اسالمی به موازات 
تأمین امنیت مرزها، در جهت رفــع محرومیت از این مناطق 
نیز گام های مؤثری برداشــته و امنیت پایدار را به ارمغان آورده 
است.وی ادامه داد: تأمین امنیت در سایه رفع محرومیت، آموزه 
اصیل مکتب شــهید شوشتری و شــهدای وحدت است و این 
فرماندهان شــهید در عمل نشــان دادند که با عمل انقالبی و 
روحیه جهادی هم می توان بر مشــکالت اقتصادی چیره شد، 
هم آسیب های فرهنگی و اجتماعی را رفع کرد و هم سایه شوم 
تهدیدات امنیتی را از کشــور و ملــت دور کرد.فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاســداران ضمن اشاره به وحدت نیروهای مسلح 
و همکاری مشــترک ارتش، ســپاه، نیروی انتظامی در تأمین 

امنیت کشــور خاطرنشــان کرد: یکی دیگر از زیرساخت های 
ضــروری تأمین امنیــت و آرامش، وحدت اســت و به برکت 
وحدت و همکاری های سازنده و صمیمانه ای که میان رده های 
مختلف نیروهای مســلح وجود دارد، مظاهــر اقتدار بازدارنده 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در هر نقطه از مرزهای 
سرزمینی کشــور، ظهور و بروز پیدا کرده است.سردار پاکپور 
ادامه داد: افزون بر انســجام برادرانه نیروهای مسلح، استفاده از 
الگو و ســیره جهادی شهید شوشتری در تقویت وحدت میان 
هم وطنان مرزنشــین با اقوام و مذاهب مختلف باعث شده تا نه 
تنها هم وطنان ساکن در مناطق مرزی جنوب شرق کشور بلکه 
آحاد مرزنشینان ما به طور پیوسته در تأمین امنیت مشارکت 
فعال داشــته باشند و اساســاً عناصر ضدانقالب منطقه نیز از 
همین مسائل وحشــت دارند.وی با بیان اینکه روحیه جهادی 
پاسداران انقالب اسالمی الگو گرفته از سیره فرماندهان شهید 
دفاع مقدس است، گفت:  همان شخصیت های متعالی و تهذیب 
یافته ای که در جبهه ها پرورش پیدا کردند و آموزه های ارزشمند 
خود را به عنــوان میراث گرانبهای دفاع مقدس برای آیندگان 
به جا گذاشــتند و از خداوند متعــال می خواهیم که به برکت 
خون های پاک شهدا، اراده های الهی مجاهدان در مسیر تعالی 

انقالب اسالمی را مصمم تر از همیشه بگرداند.

در گفتگوی باقری با معاون وزیر خارجه چین مطرح شد؛
مواضع مشترک ایران و چین درباره 

تحریم های غیرقانونی آمریکا
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان بر لغو تحریم ها علیه اشخاص 
و نهادهای ایرانی و طرف های ثالث و عدم تکرار آن تأکید کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان 
در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشــت: در یــک گفتگوی تلفنی 
دوســتانه و ثمربخش با آقای »ما ژائــو«، معاون وزارت خارجه چین، از 
مواضع مثبت و تعامالت ســازنده چین قدردانی کردم.وی تصریح کرد: 
ایران و چین به عنوان شرکایی قابل اعتماد، در خصوص غیرقانونی بودن 
تحریم های یکجانبه آمریکا و اهمیت حاکمیت قانون در روابط بین الملل 
موضع مشترکی دارند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان اظهار 
کرد: لغو تحریم ها علیه اشــخاص و نهادهای ایرانی و طرف های ثالث و 
تضمیــن به عدم تکرار مورد تأکید قــرار گرفت. رایزنی ها بین دو طرف 
در مورد طیفی از موضوعات به ویژه در عرصه بین المللی در آینده ادامه 

خواهد یافت.

در توییتر مطرح شد؛
امیر عبداللهیان:۱+۴ برای مذاکره 
مبتنی بر رعایت منافع متقابل آماده 

باشد
تهــران - ایرنــا - وزیر امور خارجــه در پیامی مجازی نوشــت: هدف 
»مذاکره«، حرف زدن محض نیســت بلکه توافــق ملموس و احترام به 
منافع متقابل اســت. ۱+۴ برای مذاکره مبتنی بر رعایت منافع و حقوق 
متقابل آماده باشد.به گزارش حسین امیرعبداللهیان در حساب توییتری 
خود نوشت: کاخ سفید درخواســت مذاکره با ایران را مطرح می کند و 
ادعای آمادگی بازگشت به برجام را دارد ولی همزمان تحریم های جدید 
علیه افراد و شــرکت های ایرانی اعمال می کند.وزیر امور خارجه با بیان 
اینکــه ما به دقت رفتــار آقای بایدن را می ســنجیم، تاکید کرد: هدف 
»مذاکره«، حرف زدن محض نیســت بلکه توافــق ملموس و احترام به 
منافع متقابل اســت.رییس دســتگاه دیپلماسی تصریح کرد: ۱+۴ برای 

مذاکره مبتنی بر رعایت منافع و حقوق متقابل آماده باشد.

با حکم رئیس دفتر رئیس جمهور؛
»محمدمهدی رحیمی« مدیرکل روابط 

عمومی دفتر رئیس جمهور شد
رئیــس دفتر رئیس جمهور با صدور حکمی، »محمدمهدی رحیمی« را 
به ســمت مدیر کل روابط عمومی دفتــر رئیس جمهور منصوب کرد.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
غالمحســین اســماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور بــا صدور حکمی، 
محمدمهدی رحیمی را به ســمت »مدیر کل روابط عمومی« منصوب 

کرد.
رئیــس دفتر رئیس جمهور در این حکــم بهره گیری از امکانات موجود 
و توانمنــدی نیروهــای کارآمد و خــدوم در انجام شایســته وظایف و 
مسئولیت های محوله به ویژه اطالع رسانی دقیق، به هنگام و هنرمندانه 

در تحقق اهداف این حوزه را خواستار شد.
متن حکم اسماعیلی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای محمدمهدی رحیمی

نظــر به مراتب تعهد و تجــارب جناب عالی و پیشــنهاد معاون محترم 
ارتباطات و اطالع رســانی، بــه موجب این حکم به ســمت »مدیر کل 
روابط عمومی« منصوب می شوید.انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال 
و تشریک مساعی ســایر همکاران، ضمن بهره گیری از امکانات موجود 
و توانمنــدی نیروهــای کارآمد و خــدوم در انجام شایســته وظایف و 
مسئولیت های محوله به ویژه اطالع رسانی دقیق، به هنگام و هنرمندانه 
در تحقق اهداف این حوزه کوشــا باشــید.توفیقات روزافزون آن جناب 
را در خدمت رســانی به مردم، تحقق آرمان های نظام اسالمی و به ویژه 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی از درگاه خداوند سبحان مسألت می نمایم.

امیر آشتیانی:
تحریم های حوزه دفاعی را شکسته ایم

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت: با تــالش متخصصین 
صنعت دفاعی بســیاری از تحریم ها در حوزه دفاعی با شکســت مواجه 
شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس با امیر سرتیپ آشتیانی در محل وزارت 
دفاع برگزار شد.براســاس این گزارش، امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس با اشاره به تداوم همکاری ها در دوره جدید 
این وزارتخانه اظهار داشت: بحمداهلل میزان تعامل وزارت دفاع و مجلس 
شــورای اســالمی در ابعاد مختلف توسعه یافته اســت و از آنجایی که 
نمایندگان محترم به ویژه اعضای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس بر مسئله امنیت و توسعه پایدار اهتمام دارند؛ تعامالت 
وزارت دفــاع و مجلس در ســطح مطلوبی پیــش می رود.وزیر دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مســلح با بیان اینکه تاکنون بیش از صدها نامه از 
مجلس شــورای اســالمی به وزارت دفاع ارجاع داده شده است، گفت: 
بخشــی از این نامه ها به سایر نیروهای مســلح اعم از سپاه پاسداران، 
ارتش، نیروی انتظامی و ســتاد کل ارتباط مستقیم داشته و در تالشیم 
برای انجام و پیگیری درخواست های مجلس شورای اسالمی از نیروهای 
مســلح، نقش جدیدی برای وزارت دفاع تعریف و تصویب شــود.وی با 
بیان اینکه با اجرای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و تالش متخصصین 
صنعت دفاعی بســیاری از تحریم ها در حوزه دفاعی با شکســت مواجه 
شده است، گفت: با خوداتکایی و تکیه بر توانمندی بومی، موفق به تولید 
قدرت شده ایم؛ اما الزمه قدرت و قوی شدن ایران در همه بخش ها، رشد 
متناسب و توجه به همه مؤلفه های جهش اقتصادی است و این آمادگی 
را داریم تا از ســرریز دانش دفاعی به بخش های مختلف کشــور کمک 
کنیم.آشــتیانی با بیان اینکه این وزارتخانه به عنوان یک ســرمایه ملی 
نقش تعیین کننده ای در ارتقای قدرت دفاعی نیروهای مسلح و ارتقای 
بازدارندگی جمهوری اســالمی دارد، گفت: راهبــرد وزارت دفاع تعامل 

همه جانبه و هم افزا با مجلس شورای اسالمی است.

قالیباف: 
هدف و اولویت مجلس حمایت از خانواده است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: حمایت از خانواده و رسیدگی به دغدغه های آن از مهم ترین اهداف مجلس یازدهم است.به گزارش خبرنگار خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست علنی دیروز )سه شنبه ۱۱ آبان( قوه مقننه در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به تأیید طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از سوی 
شورای نگهبان، گفت: مفتخریم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از حدود یک دهه از تصویب طرح تعالی جمعیت در شورای عالی انقالب فرهنگی، در مجلس یازدهم به ثمر 
رسیده است.وی ادامه داد: رهبری تیرماه سال قبل بار دیگر تذکر دادند اقدامات یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و خانواده علی رغم تأکیدات، عماًل نتایج مؤثری نداشته است، به همین 
دلیل حمایت از خانواده و رسیدگی به دغدغه هایشان در تمامی حوزه ها از مهم ترین اهداف مجلس یازدهم است که با اجرای این قانون از سوی دولت، به برخی اهداف این حوزه دست پیدا 
می کنیم.رئیس مجلس با بیان اینکه در فرهنگ ایران اسالمی خانواده و منافع آن در اولویت است، اظهار کرد: سیاست گذار موظف است منابع خود را برای حمایت از خانواده ها به کار گیرد. 
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است.نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: در این قانون خانواده ها در اولویت تسهیالت مسکن، 
مشــوق های اقتصادی، تسهیالت آموزشی و شــغلی قرار می گیرند. در یک جمع بندی، حمایت از خانواده و مادران در سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود.

قالیباف اضافه کرد: در قانون مذکور احکام روشنی صادر شده است که با اجرایی شدن آنها از سوی دولت، مردم عزیز تأثیرهای آن را به طور ملموس در زندگی خود مشاهده خواهند کرد. 
تالش مجلس یازدهم این است که در سیاست گذاری  و قانون گذاری ها به گونه ای تدبیر شود تا جامعه بیش از دهه های اخیر دوست دار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد.نماینده تهران در 
مجلس افزود: با این قانون، خانواده کماکان محوریت خود را به عنوان مهم ترین عنصر تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسالمی حفظ می کند. مجلس یازدهم بر این باور است که مسائل مربوط 
به خانواده و جمعیت چندبعدی و وابسته به زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشور است، همچنین مجلس بر آن است که کشور از پنجره جمعیتی باز کنونی علی رغم فرصت سوزی های 
گذشته بهره الزم را ببرد.رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که کنار تالش برای حل مشکالت اقتصادی مردم به عنوان مؤثرترین راهبرد دولت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی 

از بازوهای حمایتی حل این بحران در کشور باشد.

اجتماع میدانی یوم اهلل ۱۳ آبان در 
همه شهرهای کشور

حجت االسالم اشــجری از برگزاری مراسم یوم اهلل ۱۳ آبان به شکل 
اجتماع میدانی در سراســر کشــور خبــر داد.به گــزارش خبرنگار 
سیاسی خبرگزاری فارس حجت االسالم مجتبی اشجری، قائم مقام 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، صبح دیروز )سه شنبه ۱۱ آبان( 
در نشســت اعالم برنامه های یوم اهلل ۱۳ آبان گفت: در شــرایطی به 
اســتقبال یوم اهلل ۱۳ آبان می رویم که این مراســم به شکل اجتماع 
مردمی و البته با واکسیناسیون عمومی که دولت سیزدهم انجام داده 
برگزار خواهد شــد. وی، شعار محوری بزرگداشت یوم اهلل ۱۳ آبان را 
»ایستادگی و مقاومت ملت ایران؛ رمز افول سلطه استکباری آمریکا« 
دانست و گفت: ســتاد بزرگداشت یوم اهلل ۱۳ آبان در همه شهرهای 
کشــور شکل گرفته اســت و همه برنامه ها حول دو محور تبیینی و 

میدانی خواهد بود.
اشــجری با بیان اینکه بیش از ۴ هزار نشست روشنگری و بصیرتی 
تدارک دیده شده، گفت: غالب این برنامه ها در فضای مجازی و برخی 
نیز به صورت حقیقی برگزار خواهد شد.قائم مقام شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی در تشریح جزئیات برنامه های میدانی یوم اهلل سیزده 
آبان، گفت: اجتماع مردمی و ضد استکباری مراسم ۱۳ آبان، با رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی در بیش از 800 شهر کشور و به صورت 
همزمان در ساعت ۱0 صبح روز پنجشنبه ۱۳ آبان در سراسر کشور 
برگزار خواهد شد.وی افزود: زنگ استکبارستیزی ساعت 8:۳0 دقیقه 
صبح روز ۱2 آبان در بیش از ۱۱0 هزار مدارس سراسر کشور و پخش 
از شــبکه اجتماعی شاد نواخته می شود و مراسم ویژه نیز در همین 
ساعت و همین روز در تهران و در دبیرستان پسرانه شهید کدخدایی 
واقع در میدان پاســتور خیابان شهید آژیده و به دست جناب دکتر 
کاظمی سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش زنگ استکبار ستیزی 
نواخته خواهد شد.اشجری با بیان اینکه بیش از ۳500 نفر از عوامل 
رســانه ای اعم از خبرنگار، تصویربردار و عکاس، مراسم ۱۳ آبان را در 
سراسر کشور پوشش خبری می دهند، گفت: در تهران ۱۱0 خبرنگار 
و عکاس خارجی و بیش از 500 عکاس، خبرنگار و تصویربردار داخلی 
این مراســم را پوشش خبری می دهند.قائم مقام شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی در تشریح جزئیات برگزاری مراسم در تهران، گفت: 
مراســم ویژه تهران در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مقابل النه 
جاسوسی سابق آمریکا از ساعت ۱0 صبح روز پنجشنبه آغاز می شود 
و ســخنران ویژه این مراســم نیز سردار سرلشــکر حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی خواهند بود.وی با بیان 
اینکه این مراســم با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و با فاصله 
گــذاری اجتماعی به صورت چینش صندلی ها برگزار خواهد شــد، 
گفت: همچنین مراسم به صورت زنده از طریق برنامه شبکه اجتماعی 

شاد برای دانش آموزان پخش می  شود.

محسن رضایی:
دولت استفاده از ظرفیت نخبگان را 

برای اداره کشور ضروری می داند
معــاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر لــزوم ایجاد نظام اجماع 
نخبگانی در روند اداره اقتصادی کشــور، گفت: دولت مصمم اســت 
قبل از تصمیم گیری های مهم اقتصادی با اساتید و نخبگان اقتصاد، 
همفکری کند.بــه گزارش خبرگزاری مهر، محســن رضایی معاون 
اقتصادی رئیس جمهور دوشــنبه شب در نشست مشترک معاونت 
اقتصادی ریاســت جمهوری و وزارت اقتصــادی ودارایی با صاحب 
نظران اقتصادی بــه تاکید رئیس جمهور بر تقویــت ارتباط دولت 
با نخبگان در حوزه های مختلف بویژه اســاتید اقتصاد اشــاره کرد و 
گفت: دولت اســتفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید برجسته حوزه و 
دانشگاه را برای اداره کشــور ضروری می داند و در زمینه موضوعات 
اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی محوریت برگزاری جلســات 
و نشست های مختلف با صاحب نظران حوزه اقتصاد را بر عهده دارد.

وی با تشریح مراحل توسعه یافتگی در غرب و شرق بر پایه دو مدل 
دانش و فناوری، افزود: در ایران اسالمی بهترین الگو را ایجاد سیستم 
اجمــاع نخبگانی می دانم که فراتر از افراد، جناح بندی ها و جریانات 
سیاسی، روند ارتباط دولت با دانشگاه و فناوری را در راستای پیشرفت 
اقتصادی کشور برقرار کند.معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: 
معتقدم با توجه به تجربیات گذشــته، وجود نظام و سیستم اجماع 
نخبگانی در کشــور می تواند در تســریع و شتاب بخشیدن به روند 
توسعه اقتصادی کشور موثر باشد.در این جلسه که ۳ ساعت به طول 
انجامید، ۱5 نفر از اساتید و صاحبنظران اقتصادی دیدگاه ها و نظرات 

خود را در خصوص موضوعات مهم اقتصادی کشور بیان کردند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، شــمار شهرهای قرمز را 22 شهر 
عنوان کرد و گفت: احتمال اضافه شدن به 
شهرهای قرمز وجود دارد و محدودیت های 
کرونایــی تا رفع نگرانی ها از پیک ششــم 
ادامه خواهد داشت.به گزارش ایرنا، احمد 
وحیدی روز ســه شــنبه پس از نشست 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا 
در جمــع خبرنگاران، گفت: موضوع اصلی 
نشســت امروز درباره نگرانی از وقوع پیک 
ششــم بود و  باید نســبت به پیک ششم 
باشــیم.فرمانده قرارگاه عملیاتی  حساس 
ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامــه داد: به 
همین منظور در این نشســت به تقویت 
طرح شــهید سلیمانی از حیث مراقبت ها، 
غربالگری و تســت های پی سی آر تاکید 
شــد.وحیدی افزود: مقرر شــد اکیپ های 
خاص وارد شهرهای قرمز شوند و نسبت به 
شدیدتر نشدن کرونا در این شهرها مراقبت 

کنند، و در شهرهای نارنجی هم باید بیشتر 
دقت و مراقبت شــود تا قرمز نشــود.وی 
درباره محدودیت ها، گفت: تاکنون تغییراتی 
در محدودیت هــا حاصــل نشــده و این 
محدودیت ها تا رفع نگرانی از پیک ششم 
ادامه دارد. موضوعات متعددی چون تقویت 
بســترهای مورد نیاز برای توسعه مبارزه با 
کرونا، اجرایی و برخی برای تصمیم گیری 
در ســتاد ملی بررسی می شود.وزیر کشور 
یادآور شد: لغو محدودیت های شبانه هم در 
ستاد ملی  بررسی و تصمیم گیری می شود 
و چیزی در ارتباط با این موضوع نســبت 

به قبل عوض نشــده است.وحیدی درباره 
محدودیت های اصناف و ســاعات کار آنها، 
گفت: محدودیت عوض نشــده و مهم این 
است زدن 2 ُدز واکسن  کرونا برای اصناف 
الزم است و تا اول آبان باید یک ُدز را زده 
باشند.وی اضافه کرد: طرح هوشمند هم در 
سه استان پایلوت یعنی قزوین، کردستان و 
آذربایجان غربی به خوبی انجام شد و نتایج 
خوبی داشته است.فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا درباره  چگونگی 
بازگشایی مدارس هم گفت: مدارس برابر 
ابالغیه های قبــل و اعالم وزارت آموزش و 

پرورش با حفظ پروتکل ها، اعمال ماسک، 
به شــکل ترکیبی و حضوری دایر اســت. 
در شــهرهای قرمز چــون محدودیت ها 
بیشتر است، به میزان همان محدودیت ها، 
کالس ها تشکیل می شــود.وحیدی درباره 
انتخــاب اســتانداران هم گفــت : از همه 
مشــورت خواســتیم و از این پیشنهادها 
اســتفاده می کنیــم اما پیشــنهاددهنده 
اصلــی به دولت، وزارت کشــور اســت و 
اسامی را برای تصدی سمت استانداری به 
دولت ارایه می کنیم.وی در پاســخ به این 
پرســش ایرنا که آیا در جلسه قبلی هیات 
دولت پیشــنهادی برای استانداران جدید 
نداشــته اید؟ گفت: پیشنهادهای متعددی 
در هیات دولت بررسی می شود و پیشنهاد 
معرفی اســتانداران جدید هــم در نوبت 
بررسی قرار دارد. ما چند پیشنهاد داشتیم 
که احتماال در جلسات بعدی هیات دولت 

برررسی می شود.  

وزیر کشور:

 محدودیت های کرونایی تا رفع 
نگرانی ادامه دارد
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گزیده خبر رییس سازمان برنامه و بودجه:

انقباض مالی در دستور کار دولت نیست
 رییس سازمان برنامه و بودجه درباره سیاست های مالی دولت سیزدهم، گفت: سیاست 
مالی دولت، تمرکز بر مدیریت هزینه ها اســت و این به معنای انقباض مالی نیســت.به 
گزارش ایرنا از ســازمان برنامه و بودجه کشــور »مسعود میرکاظمی« در دومین جلسه 
تبیین رویکردهای تدوین الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ درباره سیاســت های مالی دولت،  
اظهار داشــت: تنها کاری که صورت می گیرد مدیریت هزینه ها اســت و این به معنای 
انقباض مالی نیســت. پرداخت ها متوقف نشده و پروژه ها در حال پیگیری است و بعضی 
از پروژه های استان ها در اولویت قرار خواهد گرفت.رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه در سال های گذشته با وجود صرف منابع بسیار مالی از اهداف اصلی اقتصادی دور 
شده ایم، اظهار داشــت: در این سال ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده،  اقدامات 
دولت باید منجر به افزایش سطح رفاه خانواده ها و در کل افزایش رشد اقتصادی شود. اما 
این اهداف مغفول مانده و باید بر شــاخص های کالن اقتصادی متمرکز شد.وی با تاکید 
بر اینکه نمی توان عامل مشکالت اقتصادی کشور را صرفاً ناشی از تحریم دانست، گفت: 
در همه ســال های بعد از انقالب، تحریم با درجات مختلف وجود داشــته است، قیمت 
نفت باال و پایین شــده و هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزینه های زیادی در توسعه 

زیرســاخت ها کرده اند، اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته اند. اگر دولت و مجلس و در 
یک کالم، حاکمیت بر رشــد اقتصادی متمرکز شود به دست آوردن نرخ های باالی رشد 
در سال آینده دور از دسترس نیست.معاون رئیس جمهوری اهمیت جذب منابع از سوی 
مســووالن را یادآور شــد و افزود: مدیریت به معنای هزینه کردن منابع نیست. مدیران 

دولتی، به خصوص مدیران استانی باید در جذب سرمایه، خالق و توانمند باشند.
میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید استانداران 
و شــورای برنامه ریزی اســتان، اختیار عمل داشته و در مقابل منابعی که در اختیار آنها 
گذاشته می شود، پاسخگو باشند.رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت آمایش 
ســرزمین در تدوین بودجه ســال ۱۴۰۱ پرداخت و تصریح کرد: توســعه باید متوازن، 
متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد که این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه 
و بودجه ســال ۱۴۰۱ در دســتور کار قرار دارد، به طوری که بودجه ســال آینده دقیقاً 
بر مبنای آمایش ســرزمین تدوین می شــود.میرکاظمی با بیان اینکه کار اساسی دولت 
توجــه به محرومیت ها و عقب ماندگی ها خواهد بود، ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری 
می فرمایند هر کاری می کنید پیوست عدالت داشته باشد، در واقع عینیت بخشیدن به 

رفع محرومیت ها اســت. سند آمایش اســتانی هم تدوین شده که آماده دریافت نظرات 
مشورتی مجامع اســتانی نمایندگان درباره آن هستیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه با 
اشــاره به ضرورت اصالح ساختار بودجه،   گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل کنترل 
بوده و تضمین کننده شاخص های کالن اقتصادی خواهد بود. میرکاظمی با بیان اینکه در 
تدوین بودجه از پیشــنهادات کمیسیون برنامه و بودجه استقبال می شود، اظهار داشت: 
این آمادگی وجود دارد تا در اصالح ساختار بودجه از ظرفیت های مجلس استفاده شود.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ سال کار تحقیقاتی روی اقتصاد کالن کشور انجام داده است، 
افزود: برای معضالت کشــور راه حل مشخصی وجود دارد.  جمع بندی مطالعات انجام 
شــده این است که وقتی موضوعی هدف گیری می شــود الزم است منابع به سمت آن 
بسیج شود.معاون رییس جمهوری در مورد سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، 
گفــت: الیحه ای برای تعیین تکلیف ارز ترجیحــی در جهت حمایت از مردم به مجلس 
ارائه خواهد شد.گفتنی است دومین جلسه تبیین رویکردهای تدوین الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ با حضور رییس و اعضا کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در ســازمان برنامه و 

بودجه کشور برگزار شد.

اجرای هر چه سریعتر هوشمندسازی، 
طراحی سامانه های جدید و برنامه جامع شهر 

الکترونیک رشت
گیالن_محمدپــور؛ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری رشت - شهردار رشت اظهار کرد: مبارزه با فساد در بخشها و حوزه های 
مختلف و جمع کردن بســترهای وقوع آن در صدر برنامه ها و اولویت های کاری 
شهرداری رشــت قرار گرفته است.سید امیر حسین علوی با اشاره به اینکه وی 
در راســتای مبارزه با فساد با کســی تعارف ندارد و حتما به صورت جزء به جزء 
بخشها و حوزه های مختلف شهرداری را از این حیث کنترل و پایش می کند، ابراز 
داشت: هدف ما خدمت به مردم و شهروندان است، بنابراین در کنار مصادیق بارز 
فســاد به هیچ عنوان کوتاه نخواهم آمد.شــهردار رشت به برخی از مفاد ابالغیه 
وزیر کشــور در حکم خود اشــاره کرد و افزود: در این حکم، وزیر کشور به موارد 
مهمی نظیر شفافیت در فرآیندها، شناخت گلوگاه های فساد خیز و مبارزه جدی 
بــا عوامل آن تأکید ویژه داشــتند.علوی تاکیدات نماینده ولی فقیه و همچنین 
اســتاندار گیالن بر لزوم فساد ستیزی در دستگاه ها و سازمانها را نیز مورد اشاره 
قرار داد و ابراز داشت: معتقدم با جلوگیری از گلوگاه های فساد رضایتمندی مردم 
به عنوان صاحبان و ولی  نعمتان شــهر رشت حاصل خواهد شد.وی به برخی از 
اقداماتی که در راســتای مبارزه با فساد توسط شهرداری رشت در همین دو روز 

اخیر انجام شده اشاره کرد .

نمایشگاه بین المللي مشهد میزبان تولید 
محتوای دیجیتال بسیج 

 مشهد- علی اکبر اکرمی نیا / مسئول فضای مجازی سپاه امام رضا )ع( از برگزاری 
مرحله استانی سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج از ۱۲ تا ۱۴ 
آبان ماه در نمایشگاه بین المللي مشهد با حضور ۲۶ تیم از ۹ شهرستان خراسان 
رضوی خبر داد.عبداهلل امینی فر در نشست خبری مرحله استانی سومین رویداد 
سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان رضوی با اصحاب رسانه گفت: 
مرحله اســتانی رویداد در سه رشته پویانمایی ) انیمیشن و موشن گرافی(، بازی 
سازی موبایلی و نرم افزار موبایلی همزمان با دیگر استان ها از ۱۲ تا ۱۴ آبان برگزار 
خواهد شد.وی با اشاره به اینکه تیم های می توانند در این رویداد شرکت کنند 
که حداقل توانایی را داشته باشند، افزود: در این مرحله ۸۶ شرکت کننده در قالب 
۲۶ تیم از ۹ شهرستان حضور دارند و این رویداد در راستایی تاکیدات مقام معظم 
رهبری در خصوص نهضت تولید محتوا است تا در شناسایی استعدادها و سرمایه 

گزاری برای تولید آثار فاخر کمک نماییم.

سرپرست مخابرات منطقه مرکزی:
دستگاه های اجرایی استان مرکزی ۱۰۰ 

میلیارد ریال به مخابرات بدهی دارند
سرپرســت مخابرات منطقه مرکزی گفت: میزان بدهی دستگاه های اجرایی این 
اســتان به مخابرات ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شــده و محقق نشدن مطالبات، 
طرح های توســعه ای را با کندی مواجه کرده اســت. به گــزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه مرکزی “علیرضا لطفی« افزود: تعرفه خدمات مخابراتی در تمام 
بخشها اعم از صوت و دیتا از سال ۱۳۸۲ تاکنون، یعنی ۱۸ سال افزایش نیافته و 
این در حالی اســت که در این مدت عالوه بر تورم روزافزون ساالنه، میزان تعرفه 
تمام حامل های انرژی چندین برابر افزایش داشته است. وی بیان داشت: میزان 
مطالبات مخابرات منطقه مرکزی از مشــترکان نیز ۱۰۰ میلیارد ریال است که 
امید است شهروندان نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامات الزم را انجام دهند.

سرپرست مخابرات منطقه مرکزی اظهار داشت: خصوصی شدن این شرکت، باعث 
کاهش سودآوری و مخابرات ایران را با زیان های جبران ناپذیری مواجه ساخته 
اســت و همچنین مصوبات و قوانین ناقــص و یک طرفه و عدم تغییر تعرفه ها و 

افزایش بی رویه قیمت تجهیزات مخابراتی را به همراه داشته است.

شهردار بندرعباس خبر داد:
ضرب االجل برای ساماندهی پارک های ساحلی

شهردار بندرعباس در بازدید از نوار ساحلی شهر خطاب به مدیران مربوطه گفت: 
نواقص اصلی پارکهای ساحلی طی یک هفته باید مرتفع شود.به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، مهدی نوبانی در این بازدید که 
با حضور معاون امور زیربنایی و عمرانی، معاون خدمات شهری،شــهردار منطقه 
ســه، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و جمعی دیگر از مدیران 
شهرداری برگزار شــد اظهار کرد: همانطور که قبال هم مطرح شده، ساماندهی 
ساحل و پارکهای ســاحلی از مهمترین اولویت های کاری شهرداری بندرعباس 
اســت.وی افزود: در این راســتا برنامه های متعددی مدنظر قرار داشته که همه 
مدیران باید در راســتای آن حرکت کنند.شــهردار بندرعباس با تاکید بر اینکه 
بهسازی پارکها و بوستان های ساحلی باید طی  هفته های آینده توسط بخش های 
مربوطه انجام شــود، ادامه داد: تعمیر و شستشــوی وســایل بازی، رفع نواقص 
روشنایی، رفع مشکالت سرویس های بهداشتی، بهسازی نیمکت ها و آالچیق ها، 
رنگ آمیزی و ترمیم المان ها و غیره، مهمترین اقدامات اجرایی در این زمینه است.

نوبانی همچنین تاکید کرد: آماده ســازی فضای مناسب جهت استفاده مردم از 
ساحل و دریا با بهسازی شاورهای ساحلی یکی دیگر از برنامه هایی است که باید 
طی روزهای آتی انجام شــود و عالوه بر آن، دوش هایی نیز برای استفاده عموم 

ایجاد می شود.

چهارمین همایش ملی پدافند غیرعامل در 
مدیریت شهری

چهارمین همایش ملی پدافند غیرعامل در مدیریت شهری بصورت ویدئو کنفرانس 
در ســالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان برگزار شد.چهارمین 
همایش ملی پدافند غیرعامل در مدیریت شــهری  بصورت ویدئوکنفرانسی به 
ریاســت وزیر راه  وشهرسازی و با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
حضور مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرســازی استان  برگزار شد.چهارمین 
همایش ملی پدافند غیرعامل در مدیریت شــهری همزمان با هفته نکوداشــت 
پدافند غیرعامل  بصورت ویدئوکنفرانسی به ریاست  مهندس رستم قاسمی، وزیر 
محترم راه  وشهرسازی و با حضور سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور  و با حضور مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان  در سالن 
جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.در این جلسه که به میزبانی 
اداره کل راه و شهرسازی استان  برگزار شد، مهندس مقدم مدیرکل محترم پدافند 
غیرعامل استان  و همچنین خانم مهندس خلیل زاده معاون محترم معماری و 
شهرسازی ، مهندس گرزین رئیس اداره مدیریت بحران  و پدافند عامل اداره کل 

و نمایندگان  شهردار  و رئیس شورای محترم شهر گرگان نیز حضور داشتند.

رئیس کمیسیون اقتصادی اعالم کرد؛
جزئیات واگذاری سهام عدالت به 

جاماندگان
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل فقدان نظام جامع 
اطالعات در ســال ۸۴، سهام عدالت به دهک های پایین اختصاص 
نیافت. در چند روز آینده طرح واگذاری ســهام به جاماندگان جمع 
بندی می شــود.به گــزارش ایِبنا، محمدرضــا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: 
یکی از اقدامات مهم مجلس و دولت تعیین تکلیف جاماندگان سهام 
عدالت اســت که چند میلیون از جمعیت کشور را پوشش می دهد. 
به دلیل فقدان نظام جامع اطالعات در ســال ۸۴، ســهام عدالت 
به دهک های پاییــن اختصاص نیافت.پورابراهیمــی با بیان اینکه 
جلساتی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان این سهام در مجلس 
داشته ایم، گفت: در قالب شــش دهک برخی افراد از سهام عدالت 
جامانده اند که پیگیری و قرار شــد که به این افراد ســهام عدالت 
واگذار شــود. در چند روز آینده طرح واگذاری سهام به جاماندگان 
جمع بندی می شود و با نگاه مثبت دولت، این طرح ظرف چند روز 
آینده در دستور کار قرار می گیرد و امیدوارم در قالب توافق با دولت 
این موضوع نهایی شــود.وی ادامه داد: رایزنی ها را با رئیس جمهور 
شــروع و نامه ای را به دولت ارسال کردیم که خوشبختانه با کلیات 
بحث موافقت شــده و این مسئله به سازمان برنامه و بودجه ارجاع 
شده است. بعد از موافقت دولت، ما طرح مصوب کمیسیون اقتصادی 
را یک هفته پس از آن در دســتورکار مجلس قرار می دهیم. از ۲۰ 
میلیون نفر جا مانده، گروه اول که حدود ۱۰ میلیون نفر هســتند 
و در گزارش اول کمیســیون به آن اشاره شــده که تعدادی از این 
افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی و بقیه نیز از حوزه کارگران، بازنشستگان و مانند گروه هایی 
که در این حوزه قرار می گیرند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به برخی مشکالت و تخلفات در مسیر سهام عدالت افزود: ۱۳ 
شرکت غیر بورســی هنوز برای واگذاری سهام به دهک های پایین 

جامعه ارزش گذاری نشده است.

سهام عدالت جاماندگان قابل تأمین است
احمد کابلی زاده کارشناس مسائل اقتصادی نیز با حضور برنامه گفت: 
منابع الزم برای جا ماندگان ســهام عدالت دیده شده است و دولت 
توان واگذاری ســهام عدالت بنگاه های مشمول به دهک های پایین 
جامعه را دارد. در قانون اصل ۴۴ ســاختاری دیده شده تا مردم در 
تعاونی های استانی جمع شوند، اما در این مسیر مشکالتی به وجود 
آمد.وی ادامه داد: ظرف یک ســال سیســتم بسته نشد و از طرفی 
تعاونی ها هم شــکل نگرفت و این طرح به بن بست خورد. مشکل 
دیگر بورســی بودن شــرکت ها بود که این هم نشد؛ چون خیلی از 

شرکت ها بورسی نبودند.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: مشکل دیگر در مسیر 
سهام عدالت، روند آزادســازی سهام بود که اجرایی نشد و اجرایی 
نشدن این باعث تجمع و یکجا ارائه شدن در بورس بود که مشکالتی 
را به وجود آورد. بسیاری از مشکالت حل شده است و در حال حاضر 
دولت توان واگذاری ســهام )عدالت( بنگاه های مشمول به افراد جا 

مانده از سهام عدالت را دارد.

مخبر در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار:
کاالهای اساسی با قیمت مصوب 

ستاد تنظیم بازار در اختیار مردم 
قرار گیرد

معــاون اول رییس جمهور پس از بازدید از یکی از میادین میوه 
و تره بار تهران با حضور در جلســه کارگروه تنظیم بازار با اشاره 
به برخی تفاوت قیمت ها در بازار در مقایسه با نرخ های مصوب 
ســتاد تنظیم بازار تاکید کرد: با گسترش نظارت بر نحوه توزیع 
اقالم اساسی و مورد نیاز مردم، باید ضروریات زندگی آحاد جامعه 
با قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار در اختیار مردم قرار گیرد.

به گزارش ایســنا، محمد مخبر پس از بازدید میدانی در یکی از 
میادین میوه و تره بار پایتخت، در جلســه فوق العاده کارگروه 
تنظیم بازار که در همان محل تشکیل شد،  گفت: دولت به دنبال 
آن اســت که با جلوگیری از نوسان قیمت ها و توزیع به موقع و 
مناسب کاالها به ویژه در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های 
زنجیره ای کاالها و اقالم مصرفی مورد نیاز به راحتی در اختیار 
مردم قــرار گیرد.معاون اول رئیس جمهور افــزود: نباید مردم 
تفاوتی بین قیمت مصوب کاال و قیمتی که در اختیارشــان قرار 
می گیرد احساس کنند.مخبر تاکید کرد: دستگاه های نظارتی با 
حضور میدانی باید کنترل دقیق و مستمر روی قیمت ها داشته 
باشــند و البته دولت نیز مصمم است تا با حمایت همه جانبه و 
پشــتیبانی دائم، بازار عرضه کاال را مدیریت کند تا مردم دچار 

مشکل نشوند.

 وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان 
اینکه حــدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ 
میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار 
هســتند، گفت: تعداد قابــل مالحظه ای 
پرونده فســاد در حال تکمیل است که به 
زودی به قوه قضاییه ارســال می شــود.به 
گزارش ایرنــا، »حجت اهلّل عبدالملکی« در 
گفت وگوی ویژه خبری به تشــریح برنامه 
اشــتغال پرداخت و اعالم کرد: در این دو 
ماه، چندین عزل و نصب داشتیم و یکی از 
تعهداتم در مجلس این بود که افراد مفسد، 
بی ربــط و ناکارآمد را برکنار کنیم. وزارت 
تعــاون در میان وزارتخانه ها شــاید جزو 
مواردی بود که بیشــترین عزل و نصب را 
داشته اســت و چندین نفر عزل شدند.وی 
عنوان کرد: بخشــی از آن ها افرادی بودند 
که انواعی از فساد از جمله فساد اقتصادی 
و بخشــی از آن ها کسانی بودند که انواعی 
از محکومیت و جــرم مانند جرایم امنیتی 
و اقتصادی را داشــتند، همچنین بخشی 
از آنها کســانی بودند کــه ناکارآمد بودند 
یعنی افــرادی که تحصیــالت و تخصص 
مرتبط نداشتند و پست مدیریتی را اشغال 
کرده و بهــره برداری را کاهش داده بودند.

عبدالملکی تصریح کــرد: البته تعدادی از 
کســانی که از خدمات آنها محروم شدیم، 
مدیــران خدومی بودند که یا بازنشســته 
شــدند و یا خودشــان تمایلی برای ادامه 
همکاری نداشــتند، گــزارش تفصیلی در 
هفته هــای آینده دربــاره برنامه مبارزه با 
فســادی که عماًل در وزارتخانه در این دو 
ماه پیش رفته است و شامل همه واحدهای 
اقتصادی و زیــر مجموعه همه صندوق ها 
می شود, خدمت مردم ارائه می کنیم.وی 
گفت: براساس آمارهای رسمی حدود ۲.۴ 
میلیــون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای 
اشتغال ناقص یا ناپایدار و حدود ۲ میلیون 
نفر ناامید از یافتن کار در کشــور داریم که 
جزو جمعیت فعال نیستند.وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افــزود: همچنین در حال 
حاضر ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشــتغال کم 
درآمد روبرو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای 
اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.وی 

با بیان اینکه همه این گروه ها باید مخاطب 
برنامه اشتغال دولت باشند، افزود: مهمترین 
گروه، بیکاران مطلق هســتند، اما ســایر 
گروه ها نیز بایــد مخاطب قرار بگیرند، در 
این راســتا برنامه ای برای بیمه افرادی که 
اشتغال آنها آتیه ندارد یعنی بیمه نیستند، 
داریــم و یا افــرادی که درآمــد کم دارند 
طبیعتاً درآمد آنهــا باید افزایش پیدا کند.

عبدالملکی تصریح کرد: بخشی از این آمار، 
مربوط به افراد ناامید از یافتن کار است که 
اگر فضای کسب و کار رونق پیدا کند این 
گروه جزو فعاالن بــازار کار خواهند بود و 
استانداردهای رشد اشتغال هم افزایش پیدا 
می کند.وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
خاطرنشان کرد: در هفته نخست شروع به 
کار، قرارگاهی را به اسم قرارگاه رفاه مردم 
تشــکیل دادیم که ۱۶ ستاد دارد و یکی از 
ستادها، ستاد اشــتغال است که این ستاد 
مشــتمل بر اعضای اصلی شــورای عالی 
اشتغال کشور و ســایر نهادها مثل تشکل 
ها، بخش های کارفرمایی، نهادهای انقالبی 
و مجموعه های دیگر اســت؛ ستاد اشتغال 
چندین جلسه برگزار کرد و مصوبات شورای 
عالی اشتغال عماًل خروجی های این ستاد 
است.وی با بیان یانکه قرارگاه رفاه به زیست 
بوم ملی اشــتغال جمهوری اسالمی ایران 
رسیده اســت، اظهار کرد: زیست بوم ملی 
اشــتغال جمهوری اســالمی ایران، نسبت 
اشــتغال و تولید را نشــان مــی دهد که 
سیاست اصلی ما برای ایجاد اشتغال، تقویت 
تولید در بخش هایی است که مزیت های 
ملی، محلی و منطقه ای دارند.عبدالملکی 
تاکید کرد: در جهت ساماندهی اشتغال ۵ 
اتفاق باید بیفتد اول شناســایی نیروی کار 
مستعد، دوم مشاوره شغلی و کلینیک های 
کسب و کار و شتاب دهنده ها، سوم ترویج 
و فرهنگ ســازی، چهارم اطالع رســانی 
رسانه ملی و دســتگاه های اطالع رسانی و 

پنجم آموزش اســت.وی گفت: همچنین 
برای اینکه این زیســت بوم فعال شود ۱۶ 
توافقنامه را در جلســه شورای عالی کار با 
دستگاه های مختلف داشتیم و در صورتی 
که این حرکت، تندتر شود با سرعت بسیار 
باالیی ایجاد اشتغال خواهیم کرد و اشتغال 
های غیررســمی را به رســمی تبدیل می 
کنیم و درآمدهای اشــتغال های موجود را 
افزایش می دهیم.وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: یکی از زیرسیســتم ها در 
زیست بوم اشتغال ملی جمهوری اسالمی 
ایران در ارتباط با فضای کسب و کار است 
که در آن تقســیم وظایف برای دستگاه ها 
انجام دادیم مثاًل مصوب شــد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون 
و بقیه دستگاه ها در خصوص ۲۲ رسته پر 
اشتغال که بیش از ۴۰ درصد اشتغال کشور 
را ایجــاد می کنند به صورت ویژه موانع را 
شناسایی و رفع کنند و مقرر شد ظرف سه 
ماه گزارش را ارائه دهند.وی عنوان کرد: این 
یک تصمیم ویژه برای بهبود فضای کسب و 
کار در راستای اشتغال است و از ۲۲ رسته 
پر اشتغال کشور می توان به حوزه پوشاک، 
صنایع دســتی، صنایع تبدیلی کشاورزی 
اشــاره کرد.عبدالملکی با بیان اینکه حذف 
مجوزهای دســت و پا گیر حدود یک ماه و 
نیم گذشته در ارتباط با آموزشگاه های فنی 
و حرفه ای آزاد شروع شــده است، افزود: 
قبل از این به طور متوســط حدود هشت 
ماه به طول می انجامید، اما اکنون به ســه 
روز کاهش پیدا کرده است و اگر ظرف سه 
روز همکاران ما بررســی ها را انجام ندهند 
سیســتم به طور خودکار مجــوز را صادر 
می کند نتیجه این شــد که از اول ســال 
تــا آغاز کار دولت جدید حداکثر ۳۰ مجوز 
آموزشــگاه صادر شــده بود ولی در همین 
یک ماه گذشــته بیش از ۳۰۰ مجوز صادر 
شده اســت.وی تصریح کرد: وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی باید هر ســه ماه یکبار 
گزارش اشتغال و بیکاری کشور را در جلسه 
شورای عالی اشــتغال کشور ارائه دهد، در 
این راستا زیست بوم اشتغال ملی در حال 
فعالیت است و در تالش هستیم تا با ایجاد 
هماهنگی بین دستگاه های مختلف حرکت 
آن را سریع تر کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از مصوباتی 
در ارتباط با هدایت نقدینگی به سمت تولید 
و اشتغال است و بانک مرکزی با همکاری 
وزارت تعاون، ساز و کار تأمین مالی اشتغال 
پایدار را جمع بندی و ابالغ می کند؛ البته 
تاکنون این موارد را نداشتیم؛ سال گذشته 
شبکه بانکی هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان 
تســهیالت پرداخت کرد که این تسهیالت 
موجب اشتغال نشده است.وی عنوان کرد: 
در ســامانه ای که ایجاد کردیم یک ستون 
فقــرات با ۲۸ میلیون کد ملــی داریم که 
بخشی از اینها بیکار، بخشی شاغل، بخشی 
ناامید از کار و بخشــی با درآمد پایین و یا 
شــاغل بدون بیمه هستند که تمام برنامه 
های اشتغال ما اثر خود را روی این کدهای 
ملــی می گذارد؛ مثــاًل در وام هایی که به 
تعــدادی از این افراد پرداخت می شــود 
وضعیت اشــتغال رصد خواهد شــد.وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشــان 
کرد: در شــرایط کرونا بیش از یک میلیون 
نفر شــغل خود را از دســت دادند.وی در 
خصوص هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون 
و ۸۵۰ هزار شغل جدید، گفت: تعدادی از 
افراد، بیکار مطلق هستند، اگر آنها کاری را 
آغاز کنند و درآمدی هر چند کم را داشته 
باشــند حرکت آغازینی است و تعدادی از 
مشاغلی که ایجاد می شــود از این صنف 
است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
کرد: در تالش هستیم میزان فرار بیمه ای 
کارفرمایان را کاهش دهیــم و تعدادی از 
مشاغل غیر رسمی را رسمی کنیم اما بخش 
قابل مالحظه ای از یک میلیون و ۸۵۰ هزار 
شــغل جدیدی که ایجاد خواهد شد, بیمه 
خواهد داشت و بخشی از آن خوداشتغالی 
خواهد بود و نمی توانیم آن ها را الزام کنیم 

که خودشان را بیمه کنند.

وزیر تعاون اعالم کرد:

2.2میلیون نفر اشتغال ناقص دارند
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هشداری جدی برای ایران
به تازگی وزیر نفت نسبت عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت 
و گاز در ســال های گذشته هشــدار داد و اعالم کرد اکنون 
برای پاســخ به نیاز کشور به ۱۶۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در این حوزه نیاز داریم و اگر برای توســعه هزینه نشــود، در 
آینده به واردکننده این محصوالت تبدیل می شویم، موضوعی 
که کارشناســان نیز روی آن صحه مــی گذارند و این مهم را 
هشداری جدی برای صنعت نفت و گاز کشور تلقی می کنند.

به گزارش ایســنا، ایران چهارمین کشور دارنده مخازن نفتی 
جهان و دومین کشــور از نظر دارایی مخازن گازی دنیا بوده و 
همین موضوع اهمیت توجه به صنعت نفت و گاز را در کشور 
نشــان می دهد.طی سال های گذشــته حتی بخش بزرگی از 
بودجه کشــور از محل صادرات نفت تامین می شد و نوسانات 
نرخ آن در بازارهای جهانی به طور مســتقیم بر اقتصاد موثر 
بود. اما با اعمال تحریم ها و سنگ اندازی آمریکا بر سر صادرات 
نفت کشور، وابســتگی به درآمدهای نفتی نیز کم شد، اما باز 
هم  صنعت نفت نقش کلیدی در اقتصاد کشــور ایفا میکند، 
البته مدتی است که زنگ هشدار در این صنعت به صدا درآمده 
و زمزمــه هایی در مورد وجود خطراتی در این حوزه به گوش 
می رسد.جواد اوجی - وزیر نفت روز گذشته صراحتا اعالم کرد 
که در صورت نبود ســرمایه برای توســعه صنعت نفت و گاز، 
در آینده واردکننده خواهیم شــد، همچنین محسن خجسته 
مهر -مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران نیز به تازگی گفته 
است: ســناریوهای جبرانی برای تولید گاز طراحی شده است 
که اگر اجرایی نشــود، تا چند ســال آینده به واردکننده گاز 
تبدیل خواهیم شد.کارشناسان این حوزه نیز مدتهاست که این 
موضــوع را مطرح می کنند و باور دارند که صنعت نفت و گاز 
در شــرایط بحرانی قرار گرفته و نیازمند تدبیر و توجه بیشتر 
و به ویژه جذب ســرمایه گذار خارجی است.حمید حسینی - 
کارشناس ارشــد حوزه انرژی در همین رابطه به ایسنا گفت: 
بیش از ۲۰ سال است که لزوم سرمایه گذاری در صنعت نفت 
برای توسعه وجود دارد، طی این سالها از تکنولوژی های جدید 
عقب افتادیم، همســایه های ما پیشرفت هایی داشتند که ما 
نتوانســتیم به آن دست یابیم.وی با بیان اینکه اگر اکنون نیز 
ســرمایه گذاری های هنگفت انجام نشــود و ظرفیت سازی 
صورت نگیرد، ضایعاتی که به آن خواهیم رســید، بسیار زیاد 
خواهد بود، اظهار کرد: اینکه نفت و گاز را زیر زمین نگه داریم 

تا قیمت آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ دالر شود تفکر غلطی است.

نفت زیرزمینی نمی تواند ثروتی برای نسل های آینده 
باشد

این کارشــناس ادامه داد: باید نفت و گاز را استخراج و پس از 
تامین نیاز داخلی، به فروش آن اقدام کنیم تا برای کشور درآمد 
ایجاد شود و از این طریق موجب توسعه اقتصاد کشور شویم و 
اقتصاد را بین نسل ها منتقل کنیم؛ نفت زیر زمینی که آینده 

آن مشخص نیست، نمی تواند ثروتی بین نسلی تلقی شود.

برای افزایش تولید نفت و گاز چه میزان ســرمایه الزم 
است؟

حسینی با تاکید بر اینکه برای نفت باتوجه به مخازن موجود در 
کشور که معموال هزینه های آن نسبت به سایر کشورها کمتر 
است، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دالر برای هر بشکه ظرفیت نیازمند 
سرمایه گذاری هستیم، تصریح کرد: اگر قرار باشد یک میلیون 
بشــکه میزان ظرفیت را افزایش دهیم، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری نیاز داریم.وی با بیان اینکه برای میدان 
خوب پارس جنوبی نیز در هر ۳۰ میلیون متر مکعب نیازمند 
دو میلیارد دالر ســرمایه گذاری هستیم، گفت: ایران شانس 
بســیار باالیی برای توسعه صادرات گاز داشت تا جایی که می 
توانســتیم چهره خود را در منطقه و دنیا به طور کامل تغییر 
دهیم.این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه می توانستیم 
میزان صادرات را به پاکستان، عراق، ترکیه و حتی اروپا توسعه 
دهیم، گفت: ایران می توانســت تبدیل به هاب منطقه ای در 
دنیا شــود که این مساله نیز حق ما بود چرا که دارنده دومین 
ذخایر گاز دنیا هســتیم اما متاسفانه نتوانستیم به این جایگاه 
دســت یابیم. در اوپک نیز باید رتبه ایران مقام دوم بود اما در 

این بخش نیز اخیرا خبری منتشرشده که کویت مقام چهارم 
ما را نیز بدست آورد.

غفلت زیادی در سرمایه گذاری ها صورت گرفته است
حسینی با تاکید بر اینکه غفلت بسیار باالیی در حجم سرمایه 
گذاریها صورت گرفته است، تصریح کرد: هرچند تحریم یکی از 
دالیل این مساله است اما من معتقدم که ما با حربه نفت می 
توانستیم هزینه های تحریم را برای آمریکا آنقدر باال ببریم که 
این اتفاق نیفتد.وی ادامه داد: در دور قبل که آمریکا یک جانبه 
ایران را تحریم کرد، ما تحریم ها را نادیده گرفتیم. کشورها نیز 
ریسک کرده و قراردادهای متعددی را با ایران منعقد کردند. در 
آن زمان حتی با ژاپن نیز که دنباله رو سیاست ها آمریکا بود، 
قرارداد بســتیم، مقامات نفتی آمریکایی در همان زمان اذعان 
داشتند که کل ۴۷۰ شرکت نفتی آمریکایی یک ائتالف علیه 
تحریم ایجاد کردند.این کارشناس ارشد حوزه انرژی اظهار کرد: 
علت ایجاد این ائتــالف این بود که کل دنیا در حال بیزینس 
با ایران بود و آمریکایی ها تحریم شــده بودند، علت عالقه آن 
هــا برای همکاری با ایران نیــز این بود که هزینه های نفت و 

گاز ایران بســیار کمتر از هزینه های آمریکایی و اروپایی برای 
استخراج است و ما در این بخش جاذبه هایی را داریم به همین 
دلیل شرکت های آمریکایی مشتاق ایجاد بیزینس با ما بودند. 
به گفته حسینی می توانســتیم از این جاذبه ها علیه تحریم 
استفاده کنیم اما اقدامی که صورت گرفت این بود که مخالف 
ســرمایه گذار خارجی شدیم و با این خود تحریمی که ایجاد 
کردیم، آمریکا احساس کرد که تحریم ایران هزینه ای برای او 

ندارد و این اتفاق افتاد.

ایران به تنهایی به اندازه کل اتحادیه اروپا گاز مصرف 
می کند

وی بــا بیان اینکه اکنون ایران در شــرایط بحرانی قرار دارد و 
باید میزان مصرف  در بحث گاز را مورد توجه قرار دهد، گفت: 
ایران به تنهایی به اندازه کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می کند 
و این مصارف بی رویه باید اصالح شــود و مسووالن باید برای 

آن راهکارهایی را در نظر بگیرند.

باید مانع افت فشار در پارس جنوبی شویم
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با تاکید بر لزوم سرمایه 
گذاری در صنعت نفت و گاز کشور، گفت: چندی پیش بحث 
افت فشار گاز در پارس جنوبی مطرح شد، نباید اجازه دهیم 
که این اتفاق بیفتد و الزم اســت فشار افزایی صورت بگیرد؛ 
اگر این اتفاق بیفتد نه تنها گاز تولید نمی شــود، بلکه تولید 
میعانات نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.حســینی با بیان اینکه 
باید پروژه فشار افزایی اتفاق بیفتد، گفت: انجام چنین پروژه 
هایی نیازمند سرمایه و تکنولوژی است، باید دست از غفلت 
برداریم و یک توافق ملی صورت بگیرد و انقدر گفته نشود که 
سرمایه گذار خارجی بد است، باور کنید که معامله و تعامل 
با شرکت ها و موسسات خارجی که هر کدام یک البی بزرگ 
هســتند، به نفع ما خواهد بود.به ،این کارشناس ارشد حوزه 
انرژی بر اساساس قراردادهایی که برای توسعه میادین نفتی  
و گازی منعقد شد، درآمد آنها از میادین به طور متوسط تنها 
پنج درصد بود که این عدد پایین ترین رقمی است که در دنیا 
وجود دارد.حســینی با بیان اینکه اگر مذاکره کننده آشنا به 
صنعت نفت وجود داشــته باشد، به هیچ عنوان در قراردادها 
بازنده نخواهیم بود، گفت: ایران جاذبه های بسیار باالیی دارد 
که میتواند سرمایه ها را جذب کند؛ ترکیه بدون داشتن نفت 
و گاز از طریق ترانزیت توانســته نقش اول را در منطقه ایفا 
کند.وی با بیان اینکه فرصت های ترانزیت و سرمایه گذاری 
را از دست داده ایم و این موضوعات دردآور است، گفت: برای 
رسیدن به خودکفایی ابتدا باید در یک نقطه قوت قرار بگیریم، 
باید سرمایه گذاری انجام شود و باتوجه به اینکه سرمایه های 
داخل کشــور نمی تواند جوابگو باشد باید به سمت سرمایه 
گذار خارجی برویم، تئوری ما این بود که شرکت های داخلی 
در کنار شــرکت های خارجی قرار بگیرند و بعد از گذشــت 

زمانی خودشان حرف اول را بزنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
کار جهادی سرلوحه وزارت نیرو است

مهندس آرش آریانژاد: در صورت تخصیص کامل اعتبار پروژه های عمرانی، کلیه 
طرح هــای نیمه تمام به بهره برداری خواهند رســید.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای کردستان، مدیر عامل این شرکت با تأکید بر تزریق اعتبار 
به موقع به پروژه های این شــرکت اظهار داشــت: با توجه به خشکسالی اخیر و 
لزوم به تامین آب شرب در برخی شهرهای استان که با مشکل کمبود آب شرب 
مواجه هستند؛ ضروریست تا اعتبارات الزم جهت این پروژه ها به موقع تخصیص 
یابد تا بتوان اقدامات پدافندی در خصوص تأمین آب این شــهرها انجام داد که 
خوشبختانه در حال حاضر کار جهادی و تکمیل طرح های نیمه تمام در سرلوحه 

مجموعه اقدامات وزارت نیرو قرار دارد.

آمادگی کامل منطقه 9 عملیات انتقال گاز برای 
ورود به فصل سرما 

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از آمادگی کامل این منطقه برای ورود به 
فصل سرما با اتمام تعمیرات اساسی ایستگاه های تقویت فشار گاز خبر داد.محی 
الدین مفخمی با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در تاسیسات منطقه اظهار کرد: 
موارد تعمیراتی در تاسیســات منطقه مطابق برنامه ریزی سالیانه به طور کامل 
توسط مجموعه معاونت عملیات ایستگاه های تقویت فشار گاز با موفقیت انجام 
شده است.وی تعمیر ۳ دستگاه مبدل حرارتی توربین نوسکی تاسیسات رشت و 
نصب ۲ دســتگاه مبدل حرارتی واحد ۲ این تاسیسات رااز اقدامات تعمیراتی در 
 Core Engine این تاسیسات  برشمرد و افزود: همچنین نصب یک دستگاه
مربوط به توربین Dresser_randتاسیســات تقویت فشــار گاز رامســر و 
تعمیرات اساسی کمپرســور گاز واحد ۲ تاسیسات رامسر و همچنین تعمیرات 
اساســی توربین واحد ۱ تاسیسات قلعه جیق و واحد ۳  تاسیسات رشت از دیگر 

اقدامات تعمیرات اساسی در ایستگاه ها بوده است.

نصب نخستین دکل اضطراری خط 230 کیلو 
ولت فجر گنبد - ترکمنستان

مهندس همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با ارسال تقدیر نامه 
ای از تالش های مجدانه مهندس حسین افضلی، مدیر عامل و همکاران شرکت 
برق منطقه ای مازندران و گلستان در نصب نخستین دکل اضطراری)مهاری( خط 
۲۳۰ کیلو ولت فجر گنبد - ترکمنســتان در 5۱ ساعت برای اولین بار درکشور 
تقدیر و تشکر نمود.بر اساس این گزارش، در متن این تقدیر نامه آمده است، لزوم 
تأمین برق مستمر و پایدار برای تمامی مشترکین، مسؤولیت بزرگی است که بر 
عهده خدمتگزاران صدیق صنعت برق کشــور نهاده شده است.در ادامه این پیام 
تقدیر آمده اســت؛ نظر بر این که در خرداد ماه سالجاری به دلیل سرقت نبشی 
های دکل خط انتقال برق ۲۳۰ کیلووات فجر گنبد- ترکمنستان منجر به سقوط 

دکل 8۳، قطع برق و اختالل در امر برق رسانی گردید .
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گزیده خبر وزیر صمت وعده داد

ارتباطدالرباکاالیداخلیراقطعمیکنیم
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ارتباط دالر با کاالی داخلی را قطع می کنیم، 
اظهــار کرد: ســاز و کارهای جدیدی به عنوان الگوی مدیریت بــازار طراحی کردیم و از 
تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی می رسیم که این الگو تا آخر امسال 
اکثر محصوالت را در بر خواهد گرفت.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اطالع رسانی تولید 
و تجارت ایران )شاتا(، سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت، با بیان این مطلب افزود: ســاختار بازار از 
عوامل مرتبط با بروز و تشــدید تورم اســت، برنامه ای برای مدیریت بازار داریم که اثرات 

تورمی مرتبط با ساختار بازار را کاهش خواهد داد.

تعریف 150 پروژه با 5 هزار میلیارد تومان سرمایه برای هدایت نقدینگی مردمی
وی با بیان اینکه بانک ها با اضافه برداشــت و تسهیالت به رشد نقدینگی دامن می زنند، 
گفت: ما می توانیم نقدینگی مازاد و سرگردان را جمع کنیم که در این راستا ۱۵۰ پروژه 
با ۵ هزار میلیارد تومان ســرمایه تعریف کرده ایم تا بــا هدایت نقدینگی به کاهش تورم 

کمک کنیم.

ارتباط دالر با کاالی داخلی را قطع می کنیم
فاطمی امین همچنین در خصوص بازار ارز و تأثیر قیمت های خارجی بر کاالهای داخل، 
تصریــح کرد: باید تالش کنیم ارتباط دالر با قیمتهای بازارهای داخلی را قطع  کنیم و با 

عوارض پلکانی این ارتباط را اصالح کنیم و اجازه ندهیم رانت های ارزی به داخل منتقل 
شــود. روی صادرات تمرکز جدی داریم و می خواهیم در شــش ماهه دوم سال حدود ۵ 

میلیارد دالر بیش از مدت مشابه سال قبل صادرات انجام شود.

اجرای طرح صندوق های ارزی در دستور کار است
وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح صندوق های ارزی جزو پروژه های آینده ما 
خواهد بود، بیان کرد: مردم دالرهای خود را در این صندوق ها سرمایه گذاری خواهند کرد 

و ما نیز این منابع را در توسعه تجارت خارجی کشورمان مصرف می کنیم.

الگوی جدید مدیریت بازار اجرا می شود
فاطمی امین همچنین در خصوص اصالح ســاختار تنظیــم بازار، گفت: روش های قبلی 
از قبیل بازرســی و نظارت تاثیرهای مقطعی دارند، ما می خواهیم همزمان با این روال و 
تفویض اختیار تنظیم بازار محصوالت کشاورزی دامی و باغی به جهاد کشاورزی، اصالح 
ســاختارهای جدی در حوزه مدیریت بازار را دنبال کنیم و الگوی جدید مدیریت بازار را 
اجرا کنیم.وی این مدیریت را در دو حوزه کاالهای پایه و مصرفی دانســت و افزود: ســاز 
و کارهــای جدیدی طراحی کردیم و از تصمیمات روزمــره، مقطعی و موردی به حالت 
سیســتمی می رسیم و این الگو تا آخر امسال اکثر محصوالت را در بر خواهد گرفت.وزیر 
صمت در خصوص تنظیم بازار بخش خدمات نیز اضافه کرد: حوزه خدمات، پیچیدگی های 

خاص خود را دارد و همواره ۵۰ درصد تورم در این حوزه اتفاق می افتد؛ برای تنظیم بازار 
خدمات نیز برنامه ای یکساله داریم که تا شهریور ماه سال آینده نهایی و اجرا خواهد شد.

احداث 11هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تولید برق
فاطمــی امین در بخش دیگری از ســخنان خود، با بیان اینکه بیــش از ۴۰ درصد برق 
کشور در بخش صمت مصرف می شود، تصریح کرد: برق در واقع بخش باالدستی فوالد و 
پتروشیمی است، در راستای افزایش و مدیریت تولید برق تعامل خوبی با ستاد اقتصادی 
دولــت و وزارتخانه های نفت و نیرو داریم و احــداث ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
برای تولید برق را در توافق با وزارت نیرو شــروع کرده ایم.وی در خصوص تأمین سرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی نیز اظهار کرد: تامین مالی زنجیره های تولیدی را تا دو ماه 
آینــده عملیاتی خواهیم کرد.فاطمی امین در خصــوص بورس و راهکارهای موفقیت در 
بورس کاال گفت: واحده های بورسی را باید به صورت صحیح در بورس کاال قرار دهیم و 
امکان اجرای قاعده های بورسی را داشته باشیم تا قاعده ها یکپارچه شود و زیرساخت الزم 
برای اجرای قواعد نیــز فراهم آید.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: در الگوی 
جدید مدیریت بازار ۲۵ قاعده وجود دارد که از زیرساخت های بورس کاال استفاده می کنند.

گفتنی است در این نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به 
بیان مهمترین نقطه نظرات خود در خصوص ارائه ساز و کارهای جدید تنظیم بازار وزارت 

صمت پرداختند.

گزارش عملکرد حوزه اکتشاف ایمپاسکو در 
۶ ماهه نخست ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در ۶ ماهه 
نخست ســال جاری ۸۰۰ کیلومتر مربع نقشــه زمین شناسی در مقیاس 
۱:۲۵۰۰۰ در مناطق امیدبخش پهنه ها تهیه شــده، همچنین بیش از ۳۰ 
هزار متر حفاری در حوزه پلی متال و آهن صورت گرفته است.بر اساس این 
گزارش یک فقره گواهی کشف به میزان ۲۰۲ میلیون تن ماده معدنی طال 
و مس و نیز ۱۰ فقره پروانه اکتشــاف جدید در حوزه های آهن، پلی متال 
و غیرفلزی در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و لرستان 
دریافت شــده است.الزم به یادآوری اســت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ 
برداشــت ژئوفیزیکی به روش مغناطیس ســنجی به تعداد بیش از ۲ هزار 

قرائت در حوزه پلی متال انجام شده است.

امضای تفاهم نامه سه جانبه با هدف اشتغال مددجویان؛
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در 

اولویت استخدام سایپا 
گروه خودروسازی ســایپا پس از آنکه بیش از ۹۰ درصد پرسنل مورد نیاز 
برای احیای شرکت سایپاگام را از مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و ســازمان بهزیســتی تامین کرد، با امضای قرارداد سه جانبه بین کمیته 
امداد امام)ره( استان تهران و سازمان آموزش فني و حرفه اي استان تهران، 
زمینه آموزش، توانمندسازی و اشتغال ساالنه ۲۰۰ نفر از این مددجویان را 
فراهم آورد.به گزارش سایپانیوز، براساس این تفاهم نامه ساالنه حداقل ۲۰۰ 
نفر از مددجویان جویای کار تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( 
پس از طی دوره های آموزشــی الزم در ســازمان فنی و حرفه ای، در گروه 
خودروسازی سایپا اســتخدام خواهند شــد.مدیرعامل گروه خودروسازي 
سایپا در حاشیه امضاي تفاهم نامه همکاري بین سه مجموعه کمیته امداد 
امام)ره( استان تهران، سازمان آموزش فني و حرفه اي استان تهران و گروه 
خودروسازي سایپا، گفت: یکي از مهمترین مسئولیت هاي اجتماعي بنگاه ها 
به خصوص بنگاه هاي بزرگ این است که در راستاي فعالیت هایی که دارند، 
از افرادي که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستي 
هستند، حمایت کنند؛ در همین راستا هماهنگي هایي صورت گرفت تا افراد 
تحت پوشــش مجموعه هاي یاد شده از سوي سازمان آموزش فني و حرفه 
اي آموزش ببینند.سیدجواد سلیماني با بیان اینکه در فاز نخست تفاهم نامه 
یاد شــده، گروه خودروسازي سایپا متعهد به جذب ساالنه ۲۰۰ نفر از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( که توسط سازمان آموزش فني و 
حرفه ای آموزش دیده اند، شده، تصریح کرد: زماني که افراد متقاضي آموزش 
ببینند و توانمند شــوند، مي توانند در گروه خودروسازي سایپا کار کنند، با 
این اتفاق خانواده هاي تحت پوشــش کمیته امداد امام)ره( به خودکفایي 

مالي مي رسند.

نشســت مذاکراتی بین نمایندگان ایــران و اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا و کشورهای عضو در ایروان ارمنســتان از امروز آغاز 
شــده و تا ۱۲ آبان مــاه ادامه دارد.به گزارش ایلنا از ســازمان 
توســعه تجارت ایران، میرهادی سیدی، مشاور امور بین  الملل 
و توافق نامه های تجاری ســازمان توســعه تجارت ایران گفت: 
از صبــح امروز  مذاکرات جمهوری اســالمی ایران با اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا برای تبدیل موافقت نامه تجارت ترجیحی 

فعلی بــه موافقت نامه تجارت آزاد در ایروان ارمنســتان آغاز 
شده است.وی افزود: در این چارچوب نمایندگان کشورمان به 
سرپرستی سازمان توســعه تجارت از معاونت حقوقی ریاست 
جمهــوری، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی ایران، ســفارت 
کشــورمان در ارمنستان در این جلسه حضور دارند و از طرف 
اوراسیایی ۵ کشور عضو آن اتحادیه شامل روسیه، ارمنستان، 
قزاقســتان، قرقیزســتان و بالروس در این جلســه مشارکت 
دارند.ســیدی با بیــان اینکه رویکرد اصلــی طرفین مبنی بر 
تصمیم گیری در مورد متن موافقت نامه به صورت سریع است، 
گفت: بنا بر برنامه مقرر است طی این دو روز موارد با نماینده 
مربوط به متن موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسالمی 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا مورد بررسی و مذاکره قرار 
گیرد.مشــاور امور بین  الملل و توافق نامه های تجاری سازمان 
توســعه تجارت ایران گفت: پیش از این نشست هفت نشست 
ویدیو کنفرانســی مذاکرات با هدایت سازمان توسعه تجارت 
ایران با اتحادیه اوراســیا صورت گرفته و بحث های اولیه راجع 
به اصالحــات موارد تکمیلی موافقت نامه انجام گرفته اســت.

سیدی اضافه کرد: در نشســت ایروان انتظار می رود در مورد 
بســیاری از مواردی که هنوز مورد توافــق قرار نگرفته، توافق 
حاصل شــود و نشســت بعدی مذاکرات ۳۵ روز بعد یعنی ۶ 
دسامبر سال ۲۰۲۱ در تهران با حضور هیات مذاکراتی اتحادیه 
اوراســیا برگزار خواهد شــد که پیش بینی می شود مذاکرات 
مربوط به متن موافقت نامه به پایان رســیده و نهایی شود.وی 
گفت: در عین حال بحث روی فهرســت اقالم تحت پوشــش 
موافقت نامه در نشست تهران که ۶ دسامبر برگزار خواهد شد، 
آغاز خواهد شــد و انتظار می رود چند دور مذاکرات هم برای 
نهایی کردن فهرســت اقالم تحت پوشش موافقت نامه صورت 
بگیرد.مشــاور امور بین  الملل و توافق نامه های تجاری سازمان 
توسعه تجارت ایران ادامه داد: طبق هماهنگی های انجام شده 
قرار بر این اســت که ۸۰ درصد کاالهای تحت پوشش کاهش 
تعرفــه در موافقت نامه آزاد قرار گیــرد و به تدریج نرخ تعرفه 
آنها به صفر برســد. این تصمیم و این توافق می تواند زمینه و 
بستر مناســب برای افزایش تجارت فی مابین ایران و اتحادیه 
اوراســیا را فراهم کند.وی افزود: موافقت نامه فعلی که در حال 

اجراست در ســال اول اجرای خود باعث افزایش ۸۲ درصدی 
صادرات جمهوری اســالمی ایران به اتحادیه اوراسیا در اقالم 
تحت پوشش توافق نامه شد که رقم بسیار خوبی است و حتی از 
انتظارات اولیه این افزایش باالتر است و این نشان می دهد برای 
تجارت فی ما بین پتانسیل بسیاری وجود دارد و این مذاکرات 
به دنبال آن اســت که زمینه سازی در بســتر تجارت آزاد به 
نحوی باشد که امکان افزایش تجارت بین دو طرف تحت لوای 
موافقت نامه ایجاد شود.مشاور امور بین الملل و توافق نامه های 
تجاری سازمان توســعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر در 
دنیا بیش از ۵۰ درصد صادرات به مقصد کشــورهایی صورت 
می گیــرد که چنین توافق نامه هایی را بــا هم  منعقد کرده و 
توانستند تعرفه ها را از تجارت فی ما بین حذف کنند و این رقم 
برای جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر زیر ۵ درصد است. 
بنابراین عقد این موافقت نامه بر افزایش صادرات  کشــور موثر 
خواهد بود تا تجار ایرانی بتوانند بدون تعرفه گمرکی صادرات 
خود را انجام دهند و این انگیزه زمینه مناسب را برای افزایش 

صادرات فراهم کند.

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:
آغاز مذاکرات برای تبدیل 
موافقت نامه تجارت 
ترجیحی اوراسیا به 
موافقت نامه تجارت آزاد
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نه از مدیرعامل خبری است، نه از پول!گزیده خبر
حدود چهارماه از استعفای مدیرعامل صندوق توسعه و تثبیت بازار 
ســرمایه و بیش از یک ماه از کنار رفتن مدیرعامل شرکت بورس 
می گذرد و درحالی که بازار سرمایه روزهای سیاهی را می گذراند 
هنوز آینده این دو نهاد مهم بورسی در محاق قرار دارد.به گزارش 
ایســنا، عالوه بر اینکه ابهامات اقتصادی و سیاســی نظیر قیمت 
گذاری دســتوری، نرخ دالر، مذاکرات و... بر سر بازار سرمایه سایه 
انداخته اند، این بازار در این روزها از چند ابهام داخلی نیز رنج می 
برد که از نمونه آن می توان به بالتکلیفی شرکت بورس و همچنین 
ابهام درمورد تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت 

بازار سرمایه اشاره کرد.  

مدیرعامل بر کنار شد، تکلیف ماینرها مشخص نشد!
بیــش از یک ماه از خبر عجیب و غریب وجود دســتگاه ماینر در 
شــرکت بورس و اســتخراج حدود ۳.۵ بیت کوین که باعث کنار 
گذاشته شدن علی صحرائی، مدیرعامل این شرکت شد می گذرد. 
موضوعی که هرچند در نوع خود فاجعه بود و ســازمان بورس به 
عنوان نهاد ناظر بر شرکت بورس اعالم کرد که این پرونده به بخش 
حقوقی ارجاع داده می شــود امــا تقریبا تا کنون به جز برکناری 
صحرائی اتفاق دیگری در این شرکت رخ نداده است.یعنی با وجود 
آنکه به صورت غیر رسمی اسامی افراد زیادی در این پرونده مطرح 
شد و اعالم شــد که هیات مدیره شرکت بورس در جریان وجود 
دستگاه ها بودند، اما تا کنون به صورت رسمی نام هیچکس اعالم 
نشــده و فردی هم برکنار نشده است.روی دیگر این سکه تعیین 
سرپرست برای شرکت بورس است. درواقع در تاریخ هفتم مهرماه 
و بعــد از آنکه صحرائی به گفته خودش اســتعفا داد و درواقعیت 
توســط اعضای هیات مدیره شــرکت بورس برکنار شد، محمود 
گودرزی به عنوان سرپرســت شرکت بورس برگزیده شد.بنابراین 
حدود ۳۳ روز اســت که شرکت بورس بدون مدیرعامل و توسط 
سرپرست اداره می شود. آن هم در روزهایی که بازار سرمایه طوری 
حرکت نزولی در پیش گرفته است که گویی مردادماه سال گذشته 
از نو آغاز شــده و بازار هیچ اصالحی را تجربه نکرده است! بدیهی 
اســت که سرپرست به فردی گفته می شــود که به  طور موقت و 
برای ادامه کار نهــاد، وظایف را بر عهده گرفته و اختیارات کامل 
ریاست یا مدیرعاملی را ندارد. بنابراین مشخص نیست که درحال 
حاضر تکلیف بسیاری از تصمیم گیری ها که به امضای مدیرعامل 

بستگی دارد چه خواهد شد و اصال چه سرنوشتی در انتظار شرکت 
بورس است.

صندوق توسعه و تثبیت در سکوت خبری!
ابهام دیگری که پیش روی ســهامداران بازار سرمایه وجود دارد، 
منابعی است که قرار بود از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و 
تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. موضوعی که تا کنون حاشیه های 
زیادی را در پی داشــته و نکته جالب این است که درحال حاضر 
این صندوق هم توسط سرپرست اداره می شود درحالی که گفته 
شده مطابق اساسنامه این صندوق، اسناد رسمی باید توسط رئیس 
هیات عامل امضا شود. درواقع سرپرست صاحب امضا نیست.با این 
حــال و با وجود آنکه حدود پنج ماه از اســتعفای محمد ابراهیم 
آقابابائی، مدیرعامل ســابق صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه 
گذشته و عسگرپور به عنوان سرپرست این صندوق منصوب شده 

است، هنوز نه تنها تکلیف مدیرعامل این صندوق مشخص نیست 
بلکه برای ســهامداران نیز میزان منابعی که از صندوق توســعه 
ملی به صندوق توســعه تزریق شده است مشخص نیست.در این 
راســتا پیش از این آقابابائی در زمانی که مدیرعامل این صندوق 
بود، اعالم کرده بود که تا اول تیرماه ســال جاری، ۲۰۳۴ میلیارد 
تومان )۱۰۰۰میلیارد تومان در پنجم آذرماه سال گذشته و ۱۰۳۴ 
میلیارد نیز در اردیبهشت ماه سال جاری( تزریق شده است. برای 
مشخص شدن مبلغ وارزی شده از بعد از تیرماه، تالش خبرگزاری 
ایســنا بی نتیجه ماند و عســگرپور، سرپرست صندوق حاضر به 

پاسخگوئی نشد.

حاشــیه های تزریق منابع از صندوق توسعه به صندوق 
تثبیت

الزم به ذکر اســت که قرار بود یک درصد از منابع صندوق توسعه 

ملی به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. البته این 
موضوع حاشیه های زیاد به همراه داشت. برای مثال چند ماه قبل  
صندوق توسعه ملی اعالم کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرایند آن 
بالفاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته است ولی 
پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکالت تسعیر 
نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرایی نشدن مصوبه شده است.البته 
بورسی ها این ادعا را رد کرده و اعالم کردند که تمامی مکاتبات، 
پیگیری ها و پیوست های مرتبط با دستور حمایت صندوق توسعه 
ملی از ســوی ســازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه صندوق 
توسعه ملی ارائه شده و جای شک و شبهه ای در این زمینه وجود 
ندارد.همچنین در گزارش اخیر تفریغ بودجه دیوان محاسبات آمده 
بود که شورای عالی بورس در تصویب تزریق منابع صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه تعلل کرده است. در بندی 
از بخش ســوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است  که 
»تأخیر و تعلل )۳( ماهه شــورای عالی بورس در تصویب تزریق 

مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع 
صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ 
تصمیم در اســتفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شــده 
مربوط به خرید و فروش ســهام در سال ۱۳۹۹ )مبلغ ۲۶، ۰۰۰ 
میلیارد تومان( در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق 
ترک فعل بوده اســت. »بورسی ها نیز در پاسخ به این ادعا اعالم 
کردند که ۱۵۰۰ میلیارد تومان، منابع داخلی سازمان بورس بوده 
که شــورای عالی بورس در بیســت و یکم آبان ماه سال ۱۳۹۹ 
تصویب کرد تا به صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز شود.درواقع 
این مبلغ ربطی به منابعی که قرار بود از صندوق توســعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز شود ندارد، چراکه این موضوع 

اصال در اختیار شورای عالی بورس نیست.

بورس از بی اعتمادی رنج می برد 
در هر صورت وجود چنین ابهاماتی که شاید در ظاهر مهم به نظر 
نرسند اما به وضعیت قرمز بازار دامن می زنند، چراکه با رخت بستن 
اعتماد از این بازار، متاسفانه بورس در شرایطی قرار دارد که فقط به 
اخبار منفی واکنش نشان می دهد و چشم خود را روی قیمت های 

جهانی، گزارش های شرکت ها و ارزندگی سهم ها بسته است.

مدیرعامل بانک سپه در نخستین دیدار با کارکنان شعب: 
در پرداخت تسهیالت اولویت با مشتریان 

خوش حساب است 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: دکتر آیت اله ابراهیمی گفت: این بانک برای کمک 
به تولیدکنندگان واقعی پرداخت تسهیالت به مشتریان خوش نام و خوش حساب 
را در اولویت ارکان و فرآیندهای اعتباری بانک قرار داده اســت.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه: دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در بازدید از 
شعبه مستقل بیهقی با قدردانی از اهتمام و زحمات آنان در عرصه خدمت رسانی 
به مردم گفت: شعب مســتقل حدود و اختیاراتی در حد مدیران مناطق دارند 
و رؤســای این شعب ضمن اســتفاده مطلوب از اختیارات باید با تالش بیشتر، 
عملکرد قابل قبول و در شأن این شعب داشته باشند.وی از رؤسای شعب خواست 
پرداخت تسهیالت به مشتریان دارای ریسک کمتر را در اولویت قرار دهند تا به 
کاهش مطالبات معوق کمک شود.مدیرعامل بانک سپه ارتباط نزدیک و مستمر 
با مشتریان به ویژه مشــتریان خاص را اصول و الزامات مهم در شعب دانست و 
افزود: تشــکیل اداره بانکداری شرکتی برای عرضه خدمات و محصوالت ویژه به 
مشــتریان کالن یکی از ضرورتهای امروز بانک ســپه است.وی از رؤسای شعب 
به ویژه شعب مستقل خواست به عنوان نمایندگان بانک با مشتریان و شرکت ها 
وارد مذاکره شده و خدمات خاص مطابق با قوانین و مقررات به آنان ارائه دهند.

دکتر ابراهیمی نیاز مشتریان کالن را متفاوت از دیگر مشتریان دانست و اضافه 
کرد: احترام و تکریم مهم ترین مطالبه مشــتریان کالن و ویژه اســت و باید از 
امکانات و ظرفیت های موجود بانک برای جلب رضایت آنها  استفاده و خدمات و 

محصوالت متناسب با درخواست و نیازهای آنها را عرضه کنیم.

در بازدید مدیر عامل بانک سینا از مناطق زلزله زده اندیکا مطرح شد:
تاسیس باجه بانک سینا در اندیکا و پرداخت 

وام قرض الحسنه به زلزله زدگان
مدیر عامل بانک سینا با حضور در جمع زلزله زدگان اندیکا در استان خوزستان 
و دیدار با اهالی منطقه از پرداخت وام قرض الحســنه به آســیب دیدگان خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ دکتر ایمانی در بازدید از مناطق زلزله 
زده اندیکا ضمن دلجویــی از مصدومین این حادثه ناگوار، از نزدیک در جریان 
مشــکالت و کمبودهای موجود قرار گرفت.وی در جریان این بازدید از پرداخت 
وام قرض الحســنه در مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: این اقدام در راســتای 
تامین نیازهای ضــروری اهالی منطقه و اهتمام جدی بانک در زمینه کمک به 
بازسازی مناطق زلزله زده استان خوزستان و با هدف کاهش آالم هموطنان عزیز 
آسیب دیده، و ایفای مسئولیت های اجتماعی صورت می گیرد.مدیر عامل بانک 
سینا همچنین در دیدار با فرماندار اندیکا از ایجاد باجه این بانک در بخش قلعه 
خواجه شهرستان اندیکا خبر داد و ابراز امیدواری کرد تاسیس این باجه اقدامی 
موثر در جهت خدمت رسانی بهینه و مطلوب به مردم منطقه به ویژه زلزله زدگان 
باشد.بانک سینا پیشتر نیز در جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به 
اقشار آسیب پذیر جامعه اقداماتی را به انجام رسانده که از آن جمله می توان به 
اهدای ۵۱ دســتگاه آمبوالنس به مناطق بهداشت روستایی، کمک ۵۰ میلیارد 
ریالی به مددجویان کمیته امداد)ره( در 7 استان درگیر کرونا، کمک ۳۰ میلیارد 
ریالی جهت آزادی ۱۵7 زندانی جرائم غیر عمد و اهدای ۱۰۰۰ دستگاه تبلت به 

دانش آموزان بی بضاعت نام برد.

در گفت وگو با دکتر مرتضی اکبری مطرح شد:
  اعتبارسنجی، جایگزینی مناسب برای 

وثیقه و ضامن
به گفته دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران، در راستای سیاست های 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اعتبارسنجی جایگزین بسیار مناسبی برای وثیقه 
و ضامن اســت تا افراد برای دریافت تســهیالت شرایط آسان تری را پیش روی 
خود داشته باشند.به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران به نقل از خبرآنالین، 
مشتریان شبکه بانکی برای دریافت تسهیالت همواره با مسئله تأمین تضامین 
روبه رو هستند. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اعتبارسنجی 
مشــتریان مالک اصلی پرداخت تسهیالت اســت، در ایران محوریت با وثایقی 
اســت که مشــتری به بانک ارائه می کند. همین موضوع باعث شده بسیاری از 
مشــتریان بانکی برای دریافت تسهیالت به مشکل بر بخورند.خبرآنالین در این 
رابطه با دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران گفت وگو کرده اســت. 
وی ضمن تأیید چالش های موجود در این رابطه، تصریح کرد: اهمیت مســئله 
به اندازه ای اســت که واکنش مقامات ارشد اقتصادی کشور را نیز در پی داشته 
اســت. پیش از این دکتر خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلســه با 
مدیران عامل بانک ها بر ضرورت تغییر نظام تسهیالت دهی از نظام وثیقه سپاری 
به اعتبارســنجی مشتریان تأکید کرده و گفتند که به وسیله نظام اعتبارسنجی 
بسیاری افراد با اتکا به اعتبار خودشان می توانند به تسهیالت دسترسی پیدا کنند 
و این موضوع جزو پرتکرارترین و فراوان ترین انتقادات مردم بوده است.اکبری در 
ادامه اظهار کرد: همچنین دکتر صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز مدتی 
قبل ضمن تأکید بر تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی کشور، از جایگزینی 
اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیالت خرد به جای 

وثیقه محوری کنونی در نظام بانکی کشور خبر داد.

اعالم اسامی برندگان قرعه کشی حساب 
های قرض الحسنه بانک پارسیان

اسامی برندگان قرعه کشی جوایز حســاب های قرض الحسنه پس انداز ریالی 
صنــدوق قرض الحســنه بانک پارســیان ) عملکرد ســال ۹۹ -۱۴۰۰ ( اعالم 
شد.مشــتریان بانک می توانند با مراجعه به وب سایت بانک پارسیان به نشانی 
اینترنتی www.parsian-bank.ir و در بخش درباره بانک – اطالع رســانی 
– نتایج قرعه کشی صندوق قرض الحسنه بانک و همچنین وب سایت صندوق 
www.sandogh.parsian-bank.ir قرض الحسنه بانک پارسیان به نشانی

از نتیجه این قرعه کشی مطلع شوند.آیین قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز ریالی روز سه شنبه مورخ ۲7 مهرماه سال جاری با حضور اعضای هیات 
نظارت بر قرعهکشی برگزار و برندگان نیکوکار این قرعه کشــی مشخص شدند.

گفتنی است؛ ۳۰ فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش یک 
میلیــارد ریال، ۶۰ فقره کمک هزینه خرید خودرو داخلی هر یک به ارزش۵۰۰ 
میلیون ریال،7۰ کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش 
۳۰۰ میلیون ریــال، 8۰ کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع به ارزش ۲۰۰ 
میلیون ریال،۹۰ کمک هزینه ســفر عمره، تمتع و عتبــات عالیات هر یک به 
ارزش ۱۰۰ میلیــون ریال،۱۰ و هزاران جایزه نقدی دیگر از جوایز قرعه کشــی 
حساب های قرض الحســنه پس انداز ریالی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان 

بوده است.

سرنوشت مبهم سرمایه 
ایرانی هایی که در ترکیه خانه 

می خرند
اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه، سقوط ارزش لیر، کاهش 
شــدید درآمد های گردشگری، اقتصاد ترکیه را در آستانه 
ورشکســتگی قرار داده و ممکن اســت ایرانی ها به عنوان 
بزرگتریــن گروه خریداران ملک در ترکیه مجبور شــوند 
خانه های خود را نصف قیمت بفروشند و برگردند.به گزارش 
ایســنا، ایرانی ها در در ماه ســپتامبر ۲۰۲۱ رکورد خرید 
مســکن در ترکیه را شکســتند و بیش از ۱۳۰۰ خانه در 
این کشور خریداری کردند که گفته می شود این رقم ۲.۵ 
برابر بیش از میانگین خرید ماهانه ی اتباع ایرانی که ۵ سال 
گذشته در ترکیه بوده است.طبع خرید آپارتمان و ویال در 
استانبول آنکارا ازمیر و دیگر شهرهای ترکیه توسط ایرانی ها 
در حالی باال گرفته که وضعیت اقتصادی ترکیه در بدترین 
شــرایط خود در ســال های اخیر قرار دارد.بین سال های 
۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ میالدی کشــور ترکیه به لطف سیاســت 
خارجی متعادل خود برنامه های گردشــگری را با موفقیت 
به اجرا رساند و به طور میانگین رشد اقتصادی ۶ درصد را 
تجربه کرد. اما از ســال ۲۰۱۵ به این طرف سیاست های 
دســتوری در اقتصاد این کشور به کند شدن حرکت رو به 
جلوی آن منجر شد. اپیدمی ویروس کرونا نیز که از حدود 
دو سال قبل با افت شدید بازار گردشگری این کشور همراه 
شد ضربه نهایی را به اقتصاد ترکیه وارد کرد.در پی هشدارها 
و تذکرات کارشناسان درباره خرید ملک در ترکیه، چند روز 
قبل دو تن از نمایندگان مجلس در توئیتر تذکراتی به مردم 
داده اند. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: مراقب 
ســرمایه های خود باشید!! سقوط سنگین ارزش لیر ترکیه 
در برابــر دالر به دلیل بدهی خارجی بیش از ۵۰۰ میلیارد 
دالری.  خریداران خانه در ترکیه اگر همین امروز فروشنده 
باشند باید ۳۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بدهند، این 
غیر از ۴ نوع مالیات دیگر است. احتیاط شرط عقل است. 
معصومه پاشایی بهرام نماینده مرند و جلفا نیز دیگر نماینده 
ای است که در توئیتر به خروج سرمایه از ایران اشاره کرده 
است.طی ســال های ۹7 تا ۹۹ ایرانیان 7 میلیارد دالر در 
بازار مسکن ترکیه سرمایه گذاری کرده اند که بنا به گفته 
مجتبی یوسفی، عضو کمیســیون عمران مجلس، کمک 
بســیاری به ترکیه در دوران بحران مالــی اخیرش بود.او 
همچنین گفته است: بسیاری از مردم پس از واریز نقدی به 
حساب این شرکت ها بدلیل دسترسی نداشتن به اطالعات 
تخصصی و همچنین انتقال پول از طریق فرایندهای غیر 
تجاری، متاسفانه سرمایه خود را از دست داده اند و یا گاهاً 
ملکی که به آن ها تحویل داده شــده با آن چه که تحویل 
گرفته اند تفاوت بســیاری داشته است که با توجه به نحوه 
معامالت شرکت های فروشــنده این امالک در کشورهای 
همســایه امکان بازپس گیری سرمایه های مردم نیز وجود 
ندارد.از ســوی دیگر به دنبال صدور دستور رئیس جمهور 
ترکیه برای اخراج ۱۰ ســفیر کشورهای غربی، ارزش لیر 
ترکیــه ۱.۶ درصد دیگر کاهش یافت و بــه ۹.7۵ لیر در 
برابر یک دالر رسید.لیر ترکیه پیش از این نیز تحت تاثیر 
اقدامات بانک مرکزی ترکیه که اقدام به افزایش نرخ بهره 

کرده بود، سیر نزولی داشت.

درحالیکــه قانون، وظایفی را برعهــده بانک مرکزی برای 
اجرای کامل و دقیق قانون جدید چک در جهت ســهولت 
مشتریان بانک ها قرار داده اما تاکنون بخش های زیادی از 
این قانون اجرا نشده اســت و رئیس کل بانک مرکزی در 
این زمینه وعده داده تا پایان ســال جاری موادی از قانون 
که اجرا نشده، به صورت کامل اجرا خواهند شد.به گزارش 
ایســنا، قانون »اصالح قانون صدور چــک« که در آبان ماه 
ســال ۱۳۹7 به تصویب مجلس شــورای اسالمی رسید و 
در آذرماه همان ســال به دســتگاه های اجرایی ابالغ شد؛ 
سرانجام،  اجرای آن نیز از ابتدای سال جاری آغاز شد و از 
این زمان به بعد تمامی چک ها برای نقل و انتقال ملزم به 
ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته 
باشند.قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور 
چک به همراه آورده اســت که گفته می شــود به چک ها 
اعتبار می بخشــد و چک های برگشتی را نیز کم می کند.

از جمله مهم تریــن الزامات و ضوابــط قانون جدید چک 
می توان به ممنوعیت صدور چــک در وجه حامل، حذف 
پشــت نویســی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد 

توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و ... اشاره کرد.
این قانون، وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک های عامل، 
قوه قضاییه )دســتگاه های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و 
امــالک( و وزارت اقتصاد و امور دارایی تعین کرده که این 
تکالیف باید ظرف مهلت ســه سال و در سه گام مشخص 
)آذر ۹8( و )آذر ماه ۹۹( و )فروردین ۱۴۰۰( به طور کامل 
پیاده ســازی می شد اما بررسی ها نشــان  می دهد با وجود 
گذشت بیش از هفت ماه از پایان تمامی مهلت های مقرر، 

برخی از مفاد این قانون اجرا نشده است. 
از جمله موادی که از قانون چک اجرا نشده است، می توان 

به موارد زیر اشاره کرد: 
۱( عدم پیاده ســازی ساز و کار محاسبه سقف اعتبار مجاز 

متقاضیان دریافت دســته چک و اعمال نشدن محدودیت 
صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده )ماده ۶(

۲( عدم تســهیل صدور و نقل وانتقال چک برای اشخاص 
حقوقی )نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته ای برگه های 
چک در کلیه بانک ها، عدم امکان استفاده از اپلیکیشن های 
حوزه پرداخت برای ثبت چک اشــخاص حقوقی به دلیل 

عدم امکان شناسایی صاحبان امضای مجاز و ...(
۳( عــدم راه اندازی و عملیاتی نمــودن چک الکترونیک - 

داده پیام )تبصره ماده ۱(
۴( امکان رفع ســوءاثر از چک های برگشتی با استفاده از 

رضایت نامه های صوری )تبصره ۳ ماده ۵ مکرر(؛
۵( عدم مسدودســازی وجوه سپرده گذاری شده متعلق به 
شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک ها و مؤسسات 

اعتباری )ماده ۵ مکرر( ؛
محرومیت هــای  و  محدودیت هــا  نشــدن  اعمــال   )۶
صادرکنندگان چک های برگشــتی رفع سوءاثر نشده که 
در پوشــش وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حســاب 

)حقیقی/حقوقی( اقدام می کنند )تبصره ۲ ماده ۵ مکرر(؛
7(  ایجاد نشدن امکان استعالم آخرین وضعیت صادرکننده 
چک درباره »سقف اعتبار مجاز«، »سابقه چک برگشتی در 
۳ ســال اخیر« و »میزان تعهدات چک های تسویه نشده« 

)ماده ۲۱ مکرر(؛
8( عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته چک 
جدید و اســتفاده از چک موردی برای افراد ورشکســته، 
معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی )ماده ۲۱ مکرر(؛

در این بین، علی صالح آبادی_رئیس کل بانک مرکزی وعده 
اجرای کامل قانون چک تا پایان ســالجاری را داده است و 
گفت: بــرای اجرای قانون چک معادل ۱7 وظیفه به بانک 
مرکزی داده شــده که ۱۱ مورد آن اجرا شده و شش مورد 
آن نیز هنوز اجرا نشده است که شامل مواردی چون چک 

الکترونیک، چک موردی، اعتبار چک و ... است. 
البته، این اولین وعده مسئوالن بانک مرکزی درباره اجرای 
قانون چک نیست و در راستای فعال سازی خودپردازها و 
ارسال پیامک به منظور ثبت و انتقال چک نیز بارها وعده 
فعالسازی این امکان را داده اند اما تاکنون اجرا نشده است .

آخرین پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در این رابطه حاکی 
از آن است که اطمینان حاصل کردن از ثبت چک توسط 
صادرکننده به واسطه ارســال پیامک در حال طی کردن 
مراحل تست نهایی است و به زودی امکان ثبت و استعالم 

چک از طریق پیامک فراهم می شود.
همچنین، بانک مرکزی امکان ثبت و انتقال چک از طریق 
خودپردازها را زمان بر دانسته و در صورت حصول اطمینان 
از عملکرد بانک هــا در زمینه خودپردازها، این موضوع نیز 

عملیاتی و به مردم اطالع رسانی می شود.
عالوه براین، طبق اعالم مسئوالن امکان ثبت گروهی چک 
برای اشخاص حقوقی در جهت تعدد مبادله و صدور چک 
امکان پذیر شده است اما به سیاست بانک موردنظر بستگی 

دارد که تمایلی به ثبت گروهی چک دارند یا خیر.
بانــک مرکزی مدعی اســت که با توجه بــه اینکه قانون، 
بانک هــا را مکلف به ثبت گروهی چک نکرده اســت، این 
امکان برای بانک ها ایجاد شده اما برخی از آن ها این موضوع 

را اجرا و برخی دیگر اجرا نمی کنند.
بنابراین، در شرایطی که تاکنون مفاد بسیاری از قانون چک 
اجرا نشده و وعده ها در این زمینه نیز تاکنون در حد حرف 
باقی مانده است، باید آخرین وعده ای که رئیس کل بانک 
مرکزی مبنی بر اجرای کامل قانون چک داده، آخرین وعده 
باشد و این قانون به صورت کامل اجرا و ملزومات سهولت 

مردم برای بهره مندی از این قانون نیز فراهم شود. 
البته، الزم اســت تا اجرای کامل هر یک از بندهای قانون 

چک به مردم به صورت شفاف و دقیق اطالع رسانی شود.

قانون چک چه زمانی کامل اجرا می شود؟

قیمت طال در معامالت روز سه شــنبه بازار 
جهانی تحت تاثیر رشــد ارزش دالر کاهش 
پیدا کرد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس 
طال برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، 
به ۱7۹۱ دالر و ۲۳ ســنت رســید. در بازار 
معامالت آتی آمریکا، هــر اونس طال با ۰.۲ 
درصــد کاهش، به ۱7۹۱ دالر و 8۰ ســنت 
رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته 
بــا ۰.7 درصــد افزایــش، در ۱7۹۵ دالر و 
8۰ سنت بسته شــده بود.شاخص دالر که 
روز دوشــنبه ۰.۳ درصد افت کرده بود، در 
معامــالت روز جــاری ۰.۱ درصــد افزایش 
یافت و جذابیت خرید طال را برای خریداران 
غیرآمریکایــی کمتر کرد.اســتفن اینس از 
شرکت مدیریت دارایی SPI در این باره گفت: 
انتظار دارد در فضای تحکیم سیاســت پولی 
بانک مرکزی، طال تحت فشار کاهشی بماند 
به خصوص که بانک مرکزی آمریکا احتماال 
روز چهارشنبه آغاز تعدیل برنامه خرید اوراق 
قرضه را اعالم خواهد کرد.قیمت باال و افزایش 

دستمزدها ممکن است بانک مرکزی آمریکا 
را به چالش بکشــد زیرا تالش می کند بین 
مهار تورم و حمایت از روند احیای اشتغال از 
زمان شیوع پاندمی توازنی ایجاد کند.اینس 
اضافه کرد: اگر بازده اوراق قرضه ۱۰ ســاله 
آمریکا در سطوح فعلی معامله شود، دورنمای 
رشــد ضعیفتر را در ذهن دارنــدگان اوراق 

قرضه مجسم می کند و قیمت طال می تواند 
پشــتیبانی شــود. با توجه به آمار اقتصادی 
نه چندان مطلــوب، بانک های مرکزی بعید 
اســت بخواهند روند افزایش نرخ های بهره 
را با سرعت آغاز کنند.بازده اوراق قرضه ۱۰ 
ســاله آمریکا در باالی ۱.۵ درصد ماند اما به 
نرخ ۱.7 درصد که ماه گذشــته به آن صعود 

کرده بود، نتوانست دوباره برگردد.طال اغلب 
پناهــگاه امن دارایی در برابر تورم ناشــی از 
اقدامات محرک مالی بانک های مرکزی دیده 
می شود اما افزایش نرخ های بهره و رشد بازده 
اوراق قرضــه دولتی به معنی افزایش هزینه 
نگهداری طال بوده و جذابیت سرمایه گذاری 
در این فلز ارزشمند را کمتر می کند.بر اساس 
گزارش رویترز، بازار اکنون منتظر نشســت 
سیاســت پولی بانک مرکزی انگلیس در روز 
پنج شــنبه است و ســرمایه گذاران احتمال 
نخستین افزایش نرخ های بهره از سوی یک 
بانک مرکزی بزرگ را از زمان شیوع پاندمی 
سبک و سنگین می کنند.در بازار سایر فلزات 
ارزشــمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل 
فــوری با ۰.۴ درصد کاهــش، به ۲۳ دالر و 
۹۳ سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری ۱.۱ درصد سقوط کرد و ۱۰۵۲ 
دالر و ۳۰ سنت بود. بهای هر اونس پاالدیم 
بــرای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، به 

۲۰۴۱ دالر و ۵۰ سنت رسید.

عقب نشینی طال در برابر صعود دالر
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گزیده خبر

فرانسه اعمال تحریم های تجاری علیه 
انگلیس را به تعویق انداخت

رئیس جمهور فرانســه روز دوشــنبه گفت، پاریس اعمال تحریم های 
تجاری برنامه ریزی شده علیه بریتانیا را به تاخیر انداخته است.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، امانوئل ماکرون رئیس 
جمهور فرانسه در اظهاراتی گفت: تصمیم گرفتم تا اعمال تحریم های 
تجاری علیه بریتانیــا را به تاخیر بیندازم تا مذاکره کنندگان دو طرف 
بتوانند روی پیشــنهادات جدید برای حل و فصل اختالفات مربوط به 
حقوق ماهیگیری پسابرگزیت، کار کنند.بر اساس این گزارش، فرانسه 
پیش از این اعالم کرده بود که از روز دوشــنبه تجارت در آبراه کانال را 
محدود خواهد کرد. این اقدام فرانسه می توانست موجب تشدید تنش 
های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ اروپا شــود.ولی ماکرون که دوشنبه 
با بوریس جانســون نخست وزیر انگلیس در حاشیه کنفرانس اقلیمی 
سازمان ملل در گالسکو دیدار کرده است، به خبرنگاران گفت که طرح 
فرانسه برای اعمال تحریم علیه بریتانیا به حالت تعلیق درآمده است تا 
نتایج مذاکرات جدید مشخص شود.بریتانیا از این تصمیم فرانسه استقبال 
کرده است. یک سخنگوی دولت بریتانیا در این باره گفت: ما از تصمیم 
فرانسه برای تعمیق مذاکرات تجاری برای حل و فصل اختالفات مربوط 

به روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا استقبالل می کنیم.

گوترش: 
در حال َکندن قبرهایمان با دستان 

خودمان هستیم
دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست تغییرات آب وهوایی سازمان ملل 
»کوپ26« خواستار »نجات بشریت« در مواجهه با تغییرات آب و هوایی 
شد.به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، »آنتونیو گوترش«، دبیرکل 
سازمان ملل از رهبران کنفرانس آب وهوایی خواست در مقابله با تغییرات 
نیم به  آب وهوایی به منظور اینکه قبرهایمان را با دســتان خودمان نکَّ
نجات بشریت بپردازیم.دبیرکل ســازمان ملل خطاب به رهبران ده ها 
کشــور جهان در گالسکو گفت: زمان آن است که دست از حرف زدن 
بردایم. نقض تنوع بیولوژیکی کافی است. بس است خودمان را با کربن 
بکشیم. بس است با طبیعت مثل زباله رفتار کنیم. آتش زدن و حفاری و 
استخراج در اعماق زمین بس است. ما با دستان خودمان در حال َکندن 
قبرمان هســتیم.گوترش تاکید کرد، باید به جای ادامه سوءاستفاده از 
زمین نجات آینده و نجات بشریت را انتخاب کنید.دبیرکل سازمان ملل 
تصریح کرد: انسانیت به دلیل عادت ما به سوخت های فسیلی به سمت 
جهنم کشیده شده است. کشورهای جزیره ای مخصوصا با افزایش سطح 
دریا در خطر هستند. شکست این نشســت در افزایش تالش ها برای 
کاهش گرمای زمین به مثابه حکم اعدام اســت.رهبران بیش از ۱2۰ 
کشــور جهان روز دوشنبه یک نوامبر )۱۰ آبان( وارد گالسکو شدند تا 
با حضور در اجالس کوپCOP26( 26( درباره اقدامات فوری در زمینه 

آب وهوایی مذاکره کنند.

تشدید تنش های ریاض - بیروت؛ نقطه 
اوج سلسله بحران های ساختگی

تهران- ایرنا- برخی از ناظران بر این باورند که تشدید تنش عربستان 
علیه لبنان، نقطه اوج یک ســری بحران های ساختگی است و رژیم 
ســعودی، لبنان را با توجه به فجایع همه جانبه به سمت فروپاشی 
ســوق می دهد.به گزارش ایرنا، اعالم عربستان مبنی بر قطع روابط 
دیپلماتیک خود لبنان، در پی تنش آفرینی های ریاض علیه بیروت 
به بهانه اظهارات یک وزیر لبنانی درباره جنگ یمن، نقطه اوج سلسله 
بحران های ساختگی عربستان در ریاض است و شاید »نجیب میقاتی« 
نخســت وزیر لبنان بیراه نگفته باشــه که »لبنان اکنون در لبه یک 
پرتگاه بزرگ قرار گرفته است«.البته تعبیر درست تر درباره عربستان 
را »عبداهلل بوحبیب« وزیر خارجه لبنان به کار برده که در آن ریاض 
را »ظالمی« توصیــف کرده که طرف لبنانی قادر به درک و فهمش 
نیست، لذا وی از اتحادیه عرب خواست تا برای گفت وگوی سعودی-

لبنانی مداخله کند.موضوع اظهارات جورج قرداحی وزیر اطالع رسانی 
لبنان در مورد عربســتان، امارات و جنگ یمن، صرف یک »عامل« 
برای قشون کشی عربستان علیه لبنان می باشد، اما مشخص است، 
از زمانی که حزب اهلل پیروزی های پی درپی در لبنان کســب کرده، 
عربستان هم به طور کامل دست خود را از پرونده لبنان شسته است، 
بــه طوری که قصد ندارد به لبنان برای برون رفت از بحران اقتصادی 
کمک کند.عالوه بر آن، ریاض به خوبی می داند که لبنان برای خروج 
از بحران اقتصادی درب کشــورهای منطقه را یکی پس از دیگر به 
خصوص کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله عربســتان را 
خواهد می کوبد. قبال کمک های منطقه ای و بین المللی به لبنان بدون 
پیش شرط ارسال می شد، اما عربستان امروز با توجه به شکستش در 
مهار حزب اهلل تغییر زیادی کرده اســت و از اظهارات قرادحی درباره 
انتقاد از جنگ یمن به عنوان فرصتی برای قطع کمک های منطقه ای 

و حتی بین المللی سوء استفاده می کند.

جیک سالیوان:
 اولویت فوری واشنگتن محدود کردن 

برنامه هسته ای ایران است
مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که ایاالت متحده 
به دنبال محدود کردن برنامه هســته ای ایران است.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »جیک ســالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که 
اولویت فوری واشنگتن، محدود کردن برنامه هسته ای ایران است.سالیوان در 
پاســخ به ســؤالی مبنی بر این که آیا واشنگتن در زمان بازگشت به مذاکرات 
»وین« برای احیای برجام، تالش می کند تا برنامه هســته ای ایران را در انزوا 
قرار دهد یا این که این مذاکرات همچنین برنامه موشکی ایران و فعالیت های 
منطقــه ای را نیز در برخواهد گرفت، گفت: »رویکرد ما تالش برای بازگشــت 
به برجام بر پایه پایبندی در قبال پایبندی اســت که به مفهوم آن اســت که 
بر مجموعه ای از آن موضوعات متمرکز می شــویم و ســپس از آن به عنوان 
یک پایه و اساســی برای رویارویی با طیف وســیعی از نگرانی هایی که درباره 
رویکرد ایران داریم، استفاده می کنیم که این شامل برنامه های موشکی ایران 
و فعالیت های منطقه ای نیز می شود«.مشــاور امنیت ملی آمریکا ســپس در 
خصوص تالش واشنگتن برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران توضیح داد: 
»اما اولویت فوری ما، احیای محدودیت های هسته ای )ایران( است زیرا با اعمال 
چنین محدودیت هایی در جایگاه بهتری برای رویارویی و مهار باقی مســائل 
قرار خواهیم گرفت«.ســالیوان سپس با اشــاره به این موارد تأکید کرد: »بله، 
چیزی که من می گویم این است که ما این مسئله )محدود کردن فعالیت های 
هسته ای ایران( را در جایگاه اول می بینیم. ترتیب اول کار ما، بازگشت به برجام 
بر پایه پایبندی در قبال پایبندی اســت اما اصل طراحی برجام همیشــه این 
تصور را برای ما ایجاد کرده بود که به تالش ســخت برای مواجهه و رویارویی 
با نگرانی های عمیق خــود در خصوص دیگر فعالیت های ایران و دیگر عناصر 
تهدیدی که ایران ایجاد می کند، ادامه دهیم. و این همان کاری است که قصد 

داریم در آینده انجام دهیم«.

 حضور »احمد مسعود« در تاجیکستان
 تأیید شد

درحالی که تاکنون محل حضور فرمانده نیروهای پنجشــیر مشــخص نبود، 
ســخنگوی این جبهه تأیید کرد که »احمد مسعود« در تاجیکستان است.به 
گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تســنیم، »کبیر واثق« سخنگوی نیروهای 
پنجشــیر و معاون والی سابق پنجشیر اعالم کرد که »احمد مسعود« فرمانده 
این جبهه در تاجیکســتان اســت، اما گاهی برای دیدار با واحدهای مقاومت 
در مناطق مختلف این کشــور به افغانستان سفر می  کند.سخنگوی نیروهای 
پنجشــیر به »تاس« گفت که مســعود در تالش است کشــورهای منطقه و 
جامعه جهانــی را برای مبارزه با طالبان متقاعد کند.واثق افزود که این جبهه 
با تاجیکســتان که »کمک های قابل توجهی به مردم افغانســتان در مبارزه با 
طالبان ارائه کرده اســت« روابط خوبی دارد.پیــش از این »امامعلی رحمان« 
رئیس جمهور تاجیکســتان در هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل 
خواســتار برگزاری انتخابات و ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور 
همه گروه های قومی به ویژه تاجیک ها شده بود.وی با غیرفراگیر خواندن دولت 
سرپرســت طالبان گفته بود که اعالم هر حکومتی بدون در نظر گرفتن منافع 
شهروندان افغانستان می تواند عواقب فاجعه باری به دنبال داشته باشد و نسبت 
به تهدید فزاینده تروریســم بین المللی در افغانستان نیز هشدار داد.طالبان در 
واکنش به این اظهارات به تاجیکستان هشدار داد که در امور داخلی افغانستان 

دخالت نکند.

رسانه روسی: 
مسکو ترکیه را به دلیل تحویل پهپاد به 

اوکراین مجازات می کند
مسکو - ایرنا - کانال تلویزیونی زویوزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه اعالم کرد 
که روسیه، ترکیه را بخاطر تحویل پهپادهای »بایراکتار« به اوکراین مجازات می 
کند.به گزارش ایرنا، شبکه زویوزدا در گزارش خود به نقل از کارشناسان گفت: 
ترکیه تاکنون چندین فروند پهپادهای »بایراکتار« به اوکراین فروخته اســت 
که ممکن است در منطقه مناقشه دونباس در شرق اوکراین بکار گرفته شود.  
رسانه روسی خاطرنشان کرد که ارتش اوکراین برای نخستین بار برای انهدام 
یک مقر شبه نظامیان دونتسک در منطقه دونباس از پهپاد بایراکتار استفاده 
کرد در حالی که مطابق توافقنامه مینسک استفاده از این تسلیحات در خطوط 
حائل در دونباس منع شده است.  در این گزارش گفته شد که روسیه به عنوان 
گام های نخست مجازات ترکیه بخاطر تحویل این تسلیحات که ممکن است 
علیه روس تبارهای جمهوریهای خودخوانده دونتسک و لوگانسک بکار گرفته 
شــود، واردات نارنگی و گوجه فرنگی که از اقالم عمده صادراتی ترکیه به این 
کشور است، را متوقف کرد.  ›ایگور کوروتچنکو‹ رییس سابق شورای اجتماعی 
وزارت دفاع روســیه در این رابطه گفت: روسیه باید ابزار واقعی برای فشار بر 
اوکراین و ترکیه در رابطه با بکارگیری پهپادهای بایراکتار در منطقه دونباس 
در شرق اوکراین را بیابد.  وی معتقد است که دولت اوکراین با بکارگیری پهپاد 
ترکیه ای در شرق این کشور، در واقع نارضایتی خود را از تکمیل خط لوله گاز 
نورد استریم 2 که روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان کشیده است را نشان 
می دهد.کوروتچنکو گفت که دولت اوکراین از یک طرف با بکارگیری پهپاد در 
منطقه دونباس، توافقنامه مینسک را نقض می کند و از طرف دیگر خواستار 
ادامه گفت و گوها در چارچوب گروه چهار نورماندی اســت.  سرگئی الوروف 
وزیر امور خارجه روسیه نیز در سخنانی از بکارگیری پهپاد ترکیه ای بایراکتار 
در شرق اوکراین انتقاد کرد و گفت: مقام های اوکراینی در این فکر هستند که 
در زمان حاضر چه چیزی به سود این کشور است و آیا باید شهامت خود را با 
بکارگیری پهپاد نشان دهند یا اینکه توافقنامه مینسک را برای حل بحران اجرا 
کنند.الوروف در ادامه سخنان خود بدون نام بردن از ترکیه، از کشورهایی که 
تسلیحات پیشرفته به اوکراین تحویل می دهند، انتقاد کرد.  در ادامه گزارش 
رسانه روسی گفته شد که باوجود اینکه تحویل پهپادهای ترکیه ای به اوکراین 
چالشــی برای روسیه است، مسکو وارد عمل نشد و خویشتندارانه رفتار کرده 
است.کارشناســان در برنامه سیاسی شبکه زویوزدا با اشاره به اینکه روسیه با 
ترکیــه طرح های بزرگ همچون خط لوله گاز جریان ترکیه ای اجرا و در این 
کشــور نیروگاه هسته ای می سازد اما انکارا بطور متقابل و مناسب پاسخ می 
دهد.این کارشناسان با اشاره به اینکه پهپادهای بایراکتار را شرکت نزدیک به 
خانواده رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می سازد، خواستار برخورد 
قاطع مســکو با تحویل پهپادهای ترکیه به اوکراین شــدند.  پهپاد بایراکتار 
تی-بی2 یک پهپاد شناسایی رزمی اســت که توسط شرکت ترکیه ای بایکار 
)Baykar( که در زمینه صنایع نظامی فعالیت می کند برای ارتش ترکیه ساخته 
شــده است. پهپاد بایراکتار TB2 به چهار موشــک هدایت شونده MAM-L و 

MAM-C ساخت شرکت دفاعی راکستان مجهز است.

نتایج یک نظرسنجی نشان داد؛

افزایش تمایل دموکرات ها برای کنار گذاشتن بایدن در انتخابات ۲۰۲۴
اغلب دموکرات ها به این نتیجه رسیده اند که بایدن از شانس 
زیادی بــرای رقابت با ترامپ در انتخابــات 2۰2۴ برخوردار 
نیست و بهتر اســت که نامزدی حزب را به فردی تازه نفس 
واگــذار کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشــنگتن 
پست، نظرســنجی که به طور مشــترک از سوی رادیو ملی 
آمریکا، شــبکه پی بی اس و موسســه سنجش افکار عمومی 
»ماریســت« انجام شده، حاکی از آن است که میزان رضایت 
از عملکرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، ۴۳ درصد اســت؛ 
اما وقتی پای پاســخ به این ســوال مطرح می شود که »آیا 
طرفداران حزب دموکــرات، او را بهترین گزینه برای نامزدی 

در انتخابات 2۰2۴ می بینند«؛ جواب گزینه »خیر« است.
طبق نظرسنجی انجام شــده، دموکرات ها به نسبت مساوی 
۴۱ به ۴۱ درصد درباره اینکه در انتخابات ریاســت جمهوری 
آتی، بایدن نماینده آنها باشــد، اختالف نظر دارند.وقتی رای 
دهندگان مستقلی که به حزب دموکرات متمایل هستند هم 
در این نظرســنجی لحاظ می شوند، پاسخ از این هم چالش 

برانگیز تر می شــود به طوری که فقــط ۳6 درصد خواهان 
نامزدی دوباره بایدن هســتند و ۴۴ درصد دیگر، خواهان آن 
هستند که فردی جدید نمایندگی شان را در انتخابات ریاست 
جمهوری آتی برعهده بگیرد.این مسئله، در حزب جمهوریخواه 
کاماًل برعکس اســت، یعنی به نســبت ۵۰ به ۳۵، طرفداران 
ایــن حزب، دونالد ترامپ را بهتریــن گزینه برای نامزدی در 
انتخابات 2۰2۴ می بینند.البته، این نظرسنجی را به گونه ای 
دیگــر نیز می توان ارزیابی کرد و آن گمانه زنی هایی اســت 
کــه از همان ابتدا درباره احتمال تــک دوره ای بودن حضور 
بایدن در مســند قدرت و نامزدی »کامال هریس« معاون وی 
در انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۴، مطرح بوده است.به این 
ترتیب، دموکرات ها می توانند با معرفی نخستین زن رنگین 
پوست به عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا، به زعم خود تاریخ 
ساز شوند، دوره سکان داری خود را در کاخ سفید تمدید کنند 
و از شر مشکل کهولت سن بایدن هم که برایشان دردسر ساز 

شده، خالص شوند.

روزنامه گاردین نوشت: کریستین اشمیت 
نماینده عالی اتحادیه اروپا برای بوســنی 
و هرزگوین نســبت به خطر قریب الوقوع 
جنگی دیگر و تجزیه طلبی در این کشور 
هشــدار داد و پیامدهای آن را متوجه کل 
منطقه دانســت. به گزارش ایرنا به نقل از 
تارنمای این روزنامه، نماینده ارشد جامعه 
بین الملل در بوسنی هشدار داده است که 
این کشــور در خطــر قریب الوقوع تجزیه 
قرار دارد و چشــم اندازی »بسیار واقعی« 
برای بازگشــت به درگیری های دهه ۹۰ 
میالدی دیده می شود.»کریستین اشمیت« 
نماینده عالی در امور بوســنی و هرزگوین 
در گزارشی به ســازمان ملل که به دست 
گاردین هم رســیده، نوشــته اســت اگر 
جدایی طلبــان صرب به تهدید خود مبنی 
بر بازســازی ارتش عمل کنند، با تقسیم 
نیروهای مسلح ملی به دو بخش، صلح بانان 
بین المللی بیشــتری بــرای جلوگیری از 
لغزش به ســمت یک جنــگ جدید نیاز 
خواهد بود.وظایف بین المللی حفظ صلح در 
بوسنی در حال حاضر بر عهده یک نیروی 
باقیمانده اتحادیه اروپا )یوفورEufor( با ۷۰۰ 
نیرو اســت و ناتو هم با داشتن مقر اصلی 
در سارایوو پایتخت بوسنی، جایگاه رسمی 
خــود را حفظ کرده اســت.ماموریت بلند 
مدت این نیروها باید این هفته در سازمان 
ملــل از طریق صدور یک قطعنامه تمدید 
شود، اما روسیه تهدید کرده این قطعنامه 

را وتــو می کند مگر آنکه تمام ارجاعات به 
نماینده عالی اروپا در سارایوو حذف شود.

به اعتقــاد گاردین که همــواره به دنبال 
گســترش نفوذ اروپا در برابر روسیه است، 
ایــن امر به طور بالقوه اقتدار اشــمیت به 
عنوان ناظر توافق صلح دیتون سال ۱۹۹۵ 
)موافقت نامــه صلحی که در نوامبر ۱۹۹۵ 
در پایگاه نیروی هوایی رایت-پترسون در 
نزدیکی دیتون، اوهایو در آمریکا تنظیم شد 
و با امضای آن جنگ بوسنی پایان یافت( را 
تضعیف می کند.اشمیت وزیر سابق دولت 
آلمان، پیش از این و در نخستین گزارش 
خود از زمان تصدی این پست در ماه اوت 
)مرداد( هم هشــدار داده بود که بوسنی با 
»بزرگتریــن تهدید وجــودی دوران پس 
از جنگ« مواجه اســت.همزمان »میلوراد 
دودیــک« رهبر صرب های بوســنی هم 
تهدید کرده که از نهادهای دولتی از جمله 
ارتــش ملی که با کمک هــای بین المللی 
در ربع قرن گذشته ســاخته شده، خارج 
می شود و یک ارتش صرب را دوباره سامان 
می دهد.وی در ۱۴ اکتبر )22 مهر( گفت 

که ارتش بوسنی را با محاصره پادگان های 
)نیمه صرب های  بوسنی  جمهوری صرب 
بوسنی( مجبور به عقب نشینی خواهد کرد 
و اگر غرب بخواهد دست به مداخله نظامی 
بزند، او »دوستانی« دارد که قول حمایت از 
ارتش را داده اند که از نظر گاردین، اشــاره 
وی به روســیه و صربســتان است.پلیس 
صرب های بوسنی ماه گذشته تمرین های 
»ضد تروریستی« را در کوه جاهورینا انجام 
داد؛ جایی که نیروهای صرب، ســارایوو را 
در طول محاصــره ۱۹۹2-۱۹۹۵ بمباران 
کردند.اشــمیت در گزارشی که روز جمعه 
به »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 
ارائه داد، نوشــت: »این رویدادها مساوی 
اســت با تجزیه طلبی بــدون اعالن«.وی 
افــزود: اقدامات دودیــک »نه تنها صلح و 
ثبات کشور و منطقه را به خطر می اندازد، 
بلکه در صورت بی پاســخ ماندن از سوی 
جامعه بین المللی می تواند به لغو توافقنامه 
]صلح دیتــون[ منجر شــود.این نماینده 
اتحادیه اروپا در صلح بوســنی هشدار داد: 
»اگر نیروهای مســلح بوسنی و هرزگوین 

به دو یا چند ارتش تقســیم شود، سطح 
حضور صلحبانان و نظامیــان بین المللی 
نیاز بــه ارزیابی مجدد دارد.هشــدارهای 
اشمیت در حالی ارائه می شود که شورای 
امنیت ســازمان ملل در حال آماده کردن 
قطعنامه ساالنه خود برای تمدید ماموریت 
صلحبانان یوفور و مقــر ناتو با رای گیری 
در اوایل روز چهارشنبه است، هرچند این 
امر با تهدیدات مســکو در خصوص وتوی 
قطعنامه همراه بود.کرملین از همان ابتدا 
با انتصاب اشمیت توســط شورای داللت 
صلح، یک نهاد چندملیتی موقت که برای 
اجرای توافقنامه صلح دیتون تأسیس شده 
بود، مخالفت کرد و از به رسمیت شناختن 
اختیــارات او خودداری ورزیــد.از طرفی 
به نظر می رســد حتی اگر ماموریت یوفور 
تمدید شود، در اتحادیه اروپا تمایل کمی 
برای تقویت نیروی کوچک باقی مانده در 
بوســنی وجود دارد و برخی از کشورهای 
عضو، به ویژه مجارستان، از دودیک حمایت 
می کنند.از سوی دیگر، »گابریل اسکوبار« 
معاون دســتیار وزیر خارجه آمریکا هفته 
گذشته به کنگره گفت که ایاالت متحده با 
اتحادیه اروپا همکاری می کند تا »اطمینان 
حاصل شــود هرگونه اقــدام غیرقانونی یا 
بی ثبات کننده در بوســنی، عواقبی دارد« 
اما مشخص نیست که آیا دولت جو بایدن 
هم از بازگشــت نیروهای حافظ صلح ناتو 

حمایت خواهد کرد یا خیر.

هشدار اتحادیه اروپا: 
بوسنی با خطر جنگ و تجزیه 

روبروست

 »بیــل نلســون« )Bill Nelson( رئیس ســازمان فضایی 
آمریکا )ناســا( با اشاره به اینکه بشقاب پرنده های رازآلود 
و اشیا پرنده ناشناخته »یوفو« )UFO( منشا ماوراء زمینی 
دارند، بر فرضیه وجود حیات فرا زمینی صحه گذاشت.به 
 )TheHill(  »گزارش ایرنا، تارنمای خبری آمریکایی »هیل
بــا پرداختن به این خبر گزارش داد: بیل نلســون بعنوان 
رئیس ناســا تازه ترین مقامی اســت که  در باره گزارش 
های متعددی که درباره رویت یوفو توسط خلبانان نیروی 
دریایی آمریکا انتشار یافت،  نظر می دهد و بر وجود چنین 
پدیــده های صحه می گذارد.هیل افزود: نلســون پس از 
گفــت و گو با چند نفر از هوانوردان نیروی دریایی آمریکا 
که این اشیا ناشناخته پرنده  را حین  پروازهای خود رویت 
کرده بوند، متقاعد شد که خلبانان »چیزهایی دیده اند  و 
رادار  جنگنده ها بر روی این اشــیا متمرکز شــدند«.این 
رسانه آمریکایی در ادامه گزارش داد: رئیس ناسا که چندی 
پیش درباره سیاست های فضایی و  ماموریت  این آژانس 
که درخصوص بررسی حیات فرازمینی است سخنرانی می 
کرد ، به مساله رویت اشیا پرنده ناشناخته ای که از سوی 
ارتش آمریکا گزارش شــده بود پرداخت. زمانی که از وی 

خواسته شده درباره ماهیت آنها نظر دهد گفت : من نمی 
توانم بگویم سیاره زمین تنها  نقطه ای در عالم است که در 
آن  شکلی از زندگی سازمان یافته مثل زندگی انسان وجود 
دارد.هیل نوشت: چنین پاسخ تعجب آوری از نلسون،  تازه 
ترین اظهار نظر از سوی یک مقام  بلند پایه آمریکایی است 
که به این موضوع اشاره دارد که یوفو منشا فرازمینی دارد.

این رســانه آمریکایی در ادامه گزارش داد: پیشتر »جان 
برنان« )John Brennan( رئیس ســابق ســازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )سیا( درباره مواجه خلبان نیروی  دریایی 
آمریکا با این اشیاء گفته بود »ممکن است شکل متفاوتی 
از حیات باشــد«.هیل افزود: برنان در این باره به صراحت 
گفته بود: برای ما کمی خودخواهانه خواهد بود چنانچه بر 
این باور باشیم که  هیچ نوعی از حیات در هیچ نقطه ای در 
پهنه گیتی همچون  حیات ما  وجود نداشته باشد.درحالی 
رئیس ناسا  اشیا ناشناخته پرنده را دارای منشا  فرازمینی 
می  دانــد که چندی پیش وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
اقدام به انتشار تصاویری از رویت این اشیاه توسط خلبانان 
جنگنده های نیروی هوایی کرده بود.پنتاگون در 2۷ آوریل 
2۰2۰  )۸ اردیبهشــت ۱۳۹۹( اقدام به انتشار سه کلیپ 

ویدیویی کرد کــه از کابین جنگنده نیروی هوایی آمریکا 
گرفته شــده بود و در آن نوعی بشقاب پرنده را رصد می 
کنند، در فوریــه 2۰2۱ میالدی  )بهمن ماه ۱۳۹۹(  نیز 
نیروی دریایی آمریکا ایــن تصاویر را مورد تایید قرار داد.

دریافت گزارش هایی در باره وجود اشــیا پرنده ناشناخته 
موجب شــده اکثر آمریکایی ها به این نتیجه برســند که 
دولت آمریکا در این زمینه پنهان کاری کرده و اطالعاتی 
بیش از این دراختیار دارد که حاضر به انتشار آنها نیست.

گزارش هایی که در ۵ تیر ۱۴۰۰ از حالت محرمانه خارج 
شــده ، تائید می کند که  دولت آمریکا از ســال 2۰۰۴  
میالدی بیش از ۱۴۰ گزارش درباره اشیا پرنده ناشناخته 
دریافت کرده است.گزارش حاکی است، دولت آمریکا بین 
ســال های ۱۹۴۷ تا ۱۹6۹ میــالدی و درجریان برنامه 
  )Project Blue Book( »تحقیقاتی به نام »پروژه کتاب آبی
که توسط نیروی هوایی آمریکا صورت گرفت، بیش از ۱2 
هزار گزارش درباره رویت یوفو دریافت کرده بود.پنتاگون 
درباره رویت اشــیا پرنده ناشــناس، ۱۸ واقعه که در 2۱ 
گزارش آمده حاکی از آن است که این اشیا پرنده ناشناس 

از فنآوری غیر قابل توصیفی برخوردار هستند.

فرضیه رئیس ناسا: حیات ماوراء زمینی واقعیت دارد
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همانطور که بشر به جستجوی جهان می پردازد، محیط کم جاذبه ی 
فضا چالش های غیرمعمولی برای دانشمندان و مهندسان به وجود 
می آورد.بــه گزارش ایســنا و به نقل از فیز، دانشــکده مهندســی 
»FAMU-FSU« و آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی باال در دانشگاه 
ایالتــی فلوریدا، ابزاری جدید برای مقابلــه با این چالش ها طراحی 
کرده اند. یک شبیه ســاز »بی وزنی« که می تواند زمینه ساز پیشرفت  
در تحقیقات مرتبط با فضا و سکونت در آن باشد.طرح جدید آن ها 
برای ســاخت یک شبیه ساز شرایط »بی وزنی« که مبتنی بر تعلیق 
مغناطیسی است می تواند منطقه ای با گرانش کم با اندازه ای حدود 
هزار برابر بزرگ تر از شبیه سازهای موجود ایجاد کند.نتیجه تحقیقات 

آنها در مجله ی »npj Microgravity« منتشر شده است.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی خود روی میمون ها توانستند با استفاده 
از نوعی پادتن انســانی، نشــانه های کووید-۱۹ را در آنها کاهش دهند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، پژوهشی که در "دانشگاه کالیفرنیا، 
دیویس")UC Davis( انجام شــده اســت، نشــان می دهد که "پادتن های 
مونوکلونال")Monoclonal antibodies(، از میمون های "ماکاک")Macaque( پیر 
و مبتال به دیابت در برابر کووید-۱۹ محافظت می کنند و نشانه های التهاب 
را به ویژه در مایع مغزی-نخاعی کاهش می دهند.به گفته پژوهشــگران، 
داده هــای این پژوهش نشــان می دهند که پادتن هــای خنثی کننده ، از 
پیامدهای نامطلوب التهابی ابتال به کروناویروس پیشگیری می کنند. نتایج 
این پژوهش توضیح می دهند که پادتن های مورد استفاده به واسطه واکسن 

یا به عنوان درمان، چگونه می توانند بر روند بیماری تاثیر بگذارند.

پژوهش گسترده ای که در مورد تاثیر تغییرات دما بر بیماری کلیوی انجام 
گرفته، نشان می دهد که افزایش دما در ۱۵ سال اخیر، به بروز بیش از ۲۰۰ 
هزار مورد بیماری کلیوی در برزیل منجر شــده است.به گزارش ایسنا و به 
نقل از سایتک دیلی، بزرگترین پژوهشی که در مورد تاثیر تغییرات دما بر 
بیماری کلیوی انجام شده است، نشــان می دهد که ۷.۴ درصد از افرادی 
که به خاطر بیماری کلیوی در بیمارستان بستری می شوند، ممکن است 
به خاطر افزایش دما به این شــرایط دچار شده باشند. تمرکز این پژوهش، 
بر برزیل است و نشان می دهد که بیش از ۲۰۲ هزار مورد بیماری کلیوی 
بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ ثبت شده  است.این پژوهش که به سرپرستی 
 ،)Shanshan Li(»و دکتر »شانشان لی )Yuming Guo(»پروفسور »یومینگ گو
پژوهشگران »دانشگاه مانش«)Monash University( استرالیا انجام شده است.

شبیه ساز »بی وزنی« زمینه ساز 
پیشرفت های فضایی

آزمایش موفقیت آمیز پادتن در 
میمون های مبتال به کووید-19

افزایش دما، ابتال به بیماری های 
کلیوی را افزایش می دهد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad
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نسل بعدی مرسدس AMG GT در راه است 
طبق گزارشی که چندی پیش منتشر شد، احتماالً باید تا پایان امسال با مرسدس AMG GT خداحافظی کنیم اما سبد محصوالت 
مرســدس برای مدت طوالنی از سوپراســپرت خالی نخواهد ماند زیرا نســل جدید AMG GT در راه است و به SL جدید ملحق 
می شود. هرچند این دو خودرو بسیار شبیه به هم به نظر می رسند اما مدیر طراحی مرسدس »گوردون واگنر« در مصاحبهٔ اخیر 

خود با روداندترک توضیح داده است که چگونه هردوی آن ها در کنار هم در سبد محصوالت مرسدس حضور خواهند داشت.
طبق برنامه های مرســدس-آام گ، دو مدل GT و SL جدید در پلت فرم و برخی قطعات باهم مشترک خواهند بود اما هر خودرو 
مأموریت متمایزی دارد که آن را به محصول منحصربه فردی تبدیل می کند. هرچند SL جدید حاال محصولی از مرسدس-آام گ 
محسوب می شود و در قطعات با نسل بعدی GT اشتراک خواهد داشت اما شباهت های این دو خودرو در همین جا به پایان می رسد 
زیرا SL قرار اســت یک کروزر لوکس و راحت باشــد درحالی که GT یک خودروی اسپرت برای استفاده در پیست است. واگنر در 
ادامه توضیح داده است که مطمئن است این دو خودرو به طور هماهنگ در کنار هم زندگی خواهند کرد و مدل های متنوع تری 

را برای برآورده کردن نیازهای خریداران ارائه خواهند کرد.

می خواهم از کرت آنگل و براک لزنر هم بهتر شوم
قهرمان سنگین وزن المپیک توکیو عنوان کرد می خواهد از کرت آنگل و براک لزنر هم بهتر شود.به گزارش ایسنا، گیبل دن استیوسن، 
 WWE قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد آمریکا که در المپیک ۲۰۲۰ توکیو مدال طال را به دست آورد، اعالم  کرد با سازمان آمریکایی
برای حضور در رشــته کشتی نمایشی قرارداد امضا کرده است.این اتفاق همگان را به یاد کرت آنگل )رقیب عباس جدیدی در المپیک 
آتالنتا( انداخت که بعد از مدال طال در المپیک راهی کشتی کچ شد و سالها در این زمینه فعالیت داشت.استیوسن درباره مقایسه خود 
با کرت آنگل  و براک لزنر گفت:  مردم من را با کرت انگل و براک لزنر مقایسه می کنند، واقعاً عالی است. کرت آنگل یک اسطوره است. 
هر دو در تاالر مشاهیر هستند. مقایسه شدن با این دو دیوانه کننده است. کرت مدال طال گرفت و من هم مدال طال گرفتم. فرقش این 
است که او گردنش واقعا در کشتی شکسته بود و من در یک ثانیه آخر مدال طال را بردم. مقایسه با کرت آنگل واقعاً خوب است و من را 
به سمت بهتر شدن از او سوق می دهد. اگر به آن نقطه نرسم، می دانم که حداقل تالش کردم. در پایان، هدف من این است که بهترین 
نسخه گیبل باشم، نه کرت آنگل، نه براک لزنر. استیوسن به زودی قرار است اولین رقابت خود را در سازمان WWE داشته باشد و گفته 

می شود این سازمان او را به عنوان ستاره بعدی خود در نظر گرفته است.

ر بگشای ز رخ نقاب دیدا
ر ات نگذرد از ردت خریدا وین ساهی هک رب سرست ربداراین رپده هک رب ردست ربرد گفتی: بنشین هک من بیایم
بنشینم و نیستی تو آن یار

کز یاری من نیایدت ننگ
وز صحبت من نباشدت عار رزین اقعده و خالف بگذر و آن داعیه رد غالف بگذا وز هجر تو کرده رخ هب دیوارات کی باشیم پس رب رد؟

پیشنهاد

چهره روز

خالکوب آشویتس
خالکوب آشویتس یک داستان واقعی، تکان دهنده و 
البته عاشقانه از جنگ جهانی دوم است و همان طور 
که از عنوان آن مشخص است در اردوگاه کار اجباری 
آشویتس جریان دارد. نویسنده کتاب، هدر موریس، 
برای نوشــتن این کتاب که سه سال طول کشید هر 
هفته دو یا سه بار به دیدن »اللی« می رفت. در آوریل 
سال ۱۹۴۲ و در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم، خواهِر 
اللی، ســوکولوف با پوستری به خونه بازمی گردد که 
روی این پوســتر نوشته شده: هرخانواده یهودی باید 
یکی از فرزندان باالی ۱۸ سال خود را برای کارکردن 
بــه دولت آلمان معرفی کند و اگــر خانواده ای فرزند 
واجد شرایطی داشته باشــه و تحویل ندهد، همه ی 
خانواده به اردوگاه کار اجباری فرســتاده خواهند شــد. در نتیجه این اعالمیه، اللی برای در امان 
ماندن خانواده اش حاضر می شود تا خود را تسلیم کند.خیلی زود متوجه وخیم بودن اوضاع اللی 
می شویم. هیچ چیز عادی نیست. در واگنی که آن ها را به جایی نامعلوم منتقل می کنند ترس موج 
می زند و حتی جایی برای نشستن وجود ندارد. پس از مدتی آن ها را در آشویتس پیاده می کنند. 
جایی که بر دروازه آهنی آن این متن دیده می شود: کار، آزاد می کند. و همین تنها درس زندانیان 
اســت. باید سخت کار کنند تا آزاد شوند!ساختمان آجرِی صورتی تیره با پنجره های بزرگ از دور 
پدیدار می شــود. مردان به زحمت به ســمت آن حرکت می کنند. اطراِف ورودی، درختانی پر از 
شکوفه های بهاری صف کشیده اند. وقتی اللی از دروازه آهنی می گذرد، سرش را باال می گیرد و به 
کلمات آلمانی حک شده بر آهن نگاه می کند: کار، آزاد می کند. نمی داند اینجا کجاست یا قرار است 

چه کاری انجام دهد، اما اینکه کار او را آزاد کند، شوخی بی مزه ای به نظر می آید. 

مرتضی احمدی
مرتضــی احمــدی )زادهٔ ۱۰ آبان ۱۳۰۳ – درگذشــتهٔ 
۳۰ آذر ۱۳۹۳( بازیگر ســینما و تلویزیون، صداپیشه و 
خواننده اهل ایران بود.به نوشته علی شیرازی او در چهار 
عرصهٔ »سینما، تلویزیون، رادیو و تئاتر« بازیگری صاحب 
ســبک، در هنر دوبالژ گوینده ای با یک صدای خاص و 
منحصربه فرد و نیز یادآور عصر طالیی دوبله در کشورمان 
بود. در نگارش کتاب هایش نیز نویسنده ای یّکه، خوش قلم 
و توانا نشــان مــی داد. کتاب هایی که هر یــک برآمده 
و چکیده ای از ســال ها پرســه زدن و جدیت در یکی از 
عرصه های مورد عالقــه و فعالیتش بودند. در هنر آواز و 
موسیقی نیز یکی از معدود خوانندگان سبک بیات تهران 
بود، به عالوه این که نام و صدایش در زمرهٔ انگشت شــمار 
پیش پرده خوانان قدیم برده می شد. او کسی بود که از هر انگشتش هنری در حد کمال یا دست کم نزدیک 
به کمال یافتگی می بارید و خالق گنجینه ای از چند هنر گوناگون به شمار می رفت. مرتضی احمدی ۱۰ 
آبان سال ۱۳۰۳ در جنوب تهران به دنیا آمد. پدرش سقط فروش بود. در شانزده سالگی ورزش باستانی 
و فوتبال را شروع کرد و به همراه تیم فوتبال دبیرستانش در مسابقات آموزشگاه های تهران رتبه هایی به 
دســت آورد. بعدها در تیم فوتبال راه آهن تهران و پس از آن در باشــگاه راه آهن بازیکن و مربی )تا سال 
۱۳۲۵( شــد. احمدی در ۹ مرداد ســال ۱۳۳۴ با یکی از همکارانش در راه آهن به نام »زهرا جوانشیر« 
ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک فرزند دختر به نام آزیتا )متولد ســال ۱۳۳۷( و یک فرزند پســر به 
نام مازیار )متولد سال ۱۳۴۰( بود. »زهرا جوانشیر« در۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۵۰ بر اثر بیماری سرطان 
درگذشت. مرتضی احمدی در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز ۳۰ آذر سال ۱۳۹۳ در ۹۰ سالگی به دلیل مشکل 

ریوی و کهولت سن در منزلش در تهران درگذشت.

فرهنگ

سی و چهارمین جشنواره بین المللی مستند آمستردام 
)ایدفا( فهرست فیلم های بخش مسابقه بین الملل خود 
را اعالم کرد.به گزارش ایســنا، فهرست فیلم های سی و 
چهارمین جشنواره بین المللی مستند آمستردام )ایدفا( 
بــا معرفی ۱۴ مســتند بلند بخش مســابقه بین الملل 
این رویداد معتبر ســینمای مستند تکمیل شد. »پس 
از انقــالب« ســاخته »جیووانی باکومینو«، »ســاحل 
انچیکــرادوس« به کارگردانی »ایوان مــورا«، »فرزندان 
غبار« ســاخته »دیم ها له«، »روز بعــد« به کارگردانی 
»کامار احمد ســیمون«، »دلخوشــی ها« به کارگردانی 
»ادواردو کرسپو«، »حسی که اتاق داشت« به کارگردانی 
»سفری به خورشید« ساخته »سوزانا دسوزا« و »آنسگر 
شفر«، »آقای النزبرگیس« ساخته »سرگی الزنیتسا«، »آن که گریخت روح است« به کارگردانی »کین 
یوان لی«، »تامادن« ســاخته »سیدو سیســه«، »هزاران آتش« به کارگردانی »سعید تاجی فاروقی«، 
»بدنت را به سمت آفتاب بگیر« به کارگردانی »آلیونا فن در هوست«، »وِدت« ساخته »کلودین بوریس« 
و »پاتریس چانارد« و »به کجا می رویم« ساخته »روسالن فدوتوف«، فیلم های بخش مسابقه آثار بلند 
جشنواره امسال ایدفا هستند. امسال مستند »من سعی میکنم فراموش نکنم« ساخته پگاه آهنگرانی 
در نخستین نمایش جهانی خود در بخش مسابقه مستندهای کوتاه جشنواره ایدفا حضور خواهد داشت 
و »آب، باد، خاک و نان« به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری نیز در بخش رقابتی مستند جوانان این 
رویداد معتبر و جهانی در عرصه مســتند انتخاب شده  است.همچنین دو مستند »چهره پرداز« ساخته 
جعفر نجفی و»مشــق امشب« ساخته مشترک اشکان نجاتی و مهران نعمت الهی نیز دیگر نمایندگان 

سینمای ایران در جشنواره امسال ایدفا است.

مستندهای مسابقه »ایدفا« معرفی شد
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