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وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه انگلیس بر بازپرداخت بدهی قدیمی تصریح و بر لزوم اقدام فوری لندن جهت بازپرداخت هرچه سریع تر این 
بدهی تأکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی با »لیز تراس« وزیر امور خارجه انگلیس گفتگو کرد.

در این گفتگوی تلفنی، امیرعبداللهیان و »لیز تراس« در خصوص مسائل دوجانبه، گفتگوهای وین و برخی موضوعات منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.وزیر 
امور خارجه کشورمان در این مکالمه تلفنی، یادآور شد که بخش اعظم توافقات تجاری میان دو کشور پس از برجام اجرایی نشده اند و ارتقا حجم تجارت و تسهیل 
مراودات مالی میان دو کشور نیازمند افزایش تحرک و اقدامات لندن است.امیرعبداللهیان همچنین با یادآوری بدهی قدیمی انگلستان به ایران، بازپرداخت این بدهی 

را حق ملت ایران خوانده و بر لزوم اقدام فوری لندن جهت بازپرداخت هرچه سریع تر این بدهی تأکید کرد.
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در گفتگوی وزاری خارجه ایران و انگلیس مطرح شد؛

امیرعبداللهیان: بدهی قدیمی انگلیس به ایران هرچه سریعتر پرداخت شود
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امیر نعمتی خبر داد؛
برای اولین بار در رزمایش ذوالفقار 
از»گلوله های هوشمند«استفاده شد

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش اعالم کرد: برای نخستین بار در 
ســطح عملیاتی در جریان برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ 
ارتش از گلوله های هوشــمند توپخانه استفاده کردیم.امیر نوذر نعمتی 
جانشــین فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشــیه برگزاری رزمایش 
ذوالفقار ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این رزمایش، 
انواع یگان های زرهی، مکانیزه هجومی، واکنش سریع، هوانیروز، پهپاد 
و جنگال و همچنین یگان های توپخانه ای کششی و خودکشی از نیروی 
زمینی ارتش شرکت کردند که با توجه به طراحی صحنه عملیات نقش 
هر کدام از این تجهیزات و رســته ها، ویــژه و منحصر به فرد بود.وی 
تصریح کرد: در رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش، بنابر سناریویی 
که از پیش تعیین کرده بودیم، ادوات مکانیزه و زرهی را وارد عملیات 
کردیم و به دلیل نیاز به پشتیبانی آتش، یگان های توپخانه با کالیبرهای 
مختلف در این رزمایش شرکت کردند.جانشین فرمانده نیروی زمینی 
ارتش ادامه داد: همچنین با توجه به فاصله ای که با یگان های حمله ور 
در نقش دشــمن داشتیم و عمقی که از قبل پیش بینی شده بود، نیاز 
بود از فاصله دور دشــمن را مورد هدف قرار دهیم، بر همین اساس از 
پهپادها و موشــک های خود در این خصوص استفاده کردیم و جهت 
پشتیبانی از یگان های تکاور نیز بالگردهای هوانیروز وارد کار شدند.امیر 
نعمتی با تاکید بر اینکه همه ۲۸ رسته نیروی زمینی از جمله رسته های 
ارتباطات و مخابرات و فاوا در رزمایش امســال مکمل یگان های رزمی 
عمل کردند، به عملیاتی شدن تعدادی از تجهیزات این نیرو اشاره کرد 
و گفت: در رزمایش امســال نفربرهای نوسازی شده و ارتقا یافته مورد 
استفاده قرار گرفت. همچنین برای نخستین بار در سطح عملیاتی در 
جریان برگزاری رزمایش مشــترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش از گلوله های 
هوشمند توپخانه استفاده کردیم.وی افزود: عملیاتی شدن پهپاد دوربرد 
تهاجمــی و انتحــاری »آرش« از جمله اتفاقاتی اســت که در جریان 
برگزاری رزمایش مشترک امســال انجام شد.جانشین فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در پایان با تاکید بر اینکه دشــمنان جرأت فکر کردن به 

تجاوز علیه تمامیت ارضی کشورمان را هم ندارند.

امیر صباحی فرد:
سامانه های استفاده شده در رزمایش 

ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش بومی هستند
فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: همه ســامانه هایی که در 
رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش استفاده شد بومی و تولید داخل 
هســتند و در لبه فناوری روز جهان قــرار دارند.امیر علیرضا صباحی 
فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشــیه برگزاری رزمایش 
مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 
نیروی قدرتمند پدافند هوایی ارتش یکی از چهار نیروی شرکت کننده 
در رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش جمهوری اســالمی ایران اســت که 
توانست در کنار سایر نیروها به خوبی ماموریت های محوله را انجام دهد.

وی بکارگیری ســامانه های تولید داخل را از ویژگی های بارز رزمایش 
ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش دانســت و تاکید کرد: همه ســامانه هایی که در 
این رزمایش به کار بردیم در حوزه کشــف و شناســایی، سامانه های 
راداری، جنگالی و سامانه های درگیری و…، بومی و تولید داخل هستند 
که در لبه فناوری روز جهان قــرار دارند.فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش گفت: با خواســت خداوند متعال نیروهای شرکت کننده در این 
رزمایش توانستند به تمامی وظایف محوله عمل کنند و بسیار خوش 
بدرخشند.امیر صباحی فرد برگزاری رزمایش را حق مسلم ایران دانست 
و گفت: حق مســلم خودمان می دانیــم در دریای عمان، خلیج فارس 
و هر جایی که صالح باشــد، رزمایش های خودمــان را انجام دهیم و 
نیروهای فرامنطقه ای اگر می خواهند رزمایشی برگزار کنند، همان گونه 
که فرماندهی معظم کل قوا فرمودند، بروند و در خلیج خوک ها رزمایش 

برگزار کنند.

در رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ صورت گرفت؛
شلیک اژدر پیشرفته ایرانی »والفجر« 

از زیردریایی های طارق و غدیر
در دومیــن روز از مراحل اصلــی رزمایش مشــترک ذوالفقار ارتش، 
زیردریایی های طارق و غدیر به مقابله با اهداف ســطحی و زیرسطحی 
پرداختند.به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراحل اصلی نمایش قدرت 
رزمایش مشــترک ذوالفقار۱۴۰۰ ارتش، یگان های زیرسطحی نیروی 
دریایی ارتش شــامل زیردریایی  طارق و زیردریایی ایرانی غدیر، با به 
کارگیری انواع اژدرها، به مقابله با تهدیدات ســطحی و زیرســطحی 
پرداختند.امیر دریادار ســید محمد موســوی با اعالم این خبر، گفت: 
در جریان این تمرین، زیردریایی طارق با شــلیک اژدر، هدف سطحی 
خود را مورد اصابت قرار داد و زیردریایی بومی غدیر نیز با شلیک اژدر 
پیشرفته و تماما ایرانی والفجر توانســت هدف خود را در دریا منهدم 
کند.وی با اشاره به پرتاب یک فروند مین DM۱ از زیر دریایی طارق در 
این مرحلــه از رزمایش، افزود: همچنین در بخش دیگری از رزمایش، 
یگان های نیروی دریایی ارتش با استفاده از پهپاد جنگ الکترونیک و 
ضد تشعشــع راداری »امید«، از مبدأ یگان های سطحی در دریا موفق 
به مختل ســازی رادارهای دشمن در ساحل شدند.سخنگوی رزمایش 
مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ، بهره گیری از تجهیزات و تسلیحات بومی در 
این رزمایش را یکی از نقاط قوت آن برشمرد و افزود: با جهاد بی وقفه 
دانشمندان و متخصصان جوان در ارتش جمهوری اسالمی ایران، وزارت 
دفاع، شــرکت های دانش بنیان و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، 
امروز در حــوزه تامین نیازمندی های دفاعــی، کامال به ظرفیت های 
داخلی متکی هســتیم و نمایش اقتدار دفاعی در رزمایش مشــترک 
ذوالفقــار ۱۴۰۰ ارتش با اســتفاده از تجهیزات و تســلیحات بومی را 
می توان دلیل روشن و واضحی برای بی اثر بودن تحریم های تسلیحاتی 

دشمنان در سال های بعد از انقالب اسالمی برشمرد.

اخبار رزمایش

رئیس قوه قضائیه با اشــاره به رسیدگی به ۵ هزار 
پرونده اموال تملیکی گفت: دولت سیزدهم حس و 
عزم فوق العاده ای در راستای مبارزه با فساد و حل 
مشــکالت داخلی در همه زمینه ها از جمله تولید 
دارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه 
قوه قضائیه، حجت االســالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در جلســه دیروز هفدهم آبان ماه شــورای 
عالی قوه قضائیه، با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به 
دیدار روز گذشته خود با اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به 
عنوان ششمین نشست با نمایندگان مجلس اشاره 
کرد.وی به اعالم آمادگی نمایندگان مجلس برای 
همکاری با قــوه قضائیه در همه زمینه ها از جمله 
طرح همترازی بــا نهادهای دیگر، اصالح قوانین و 
رفع خالءهای قانونی اشــاره کــرد و افزود: از همه 
مسئوالن قضائی که پیگیر رفع مشکالت معیشتی 
و مالی کارکنان هستند، قدردانی نمود و بر استمرار 
و جدیت در پیگیری این موضوع تاکید کرد.رئیس 
دســتگاه قضا به تقاضای نمایندگان مجلس برای 
ارائه الیحه از ســوی قوه قضائیه هم اشــاره کرد و 
گفت: نمایندگان عنوان کرده اند که دســتگاه قضا 
الیحه ارائه دهد؛ چراکه لوایح ارســالی از سوی قوه 
قضائیه جامع، منطبق با واقعیت و پخته تر از طرح 
است.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به 
سرکشی چهارساعته خود از دادگستری و دادسرای 
شهرری که روز ۱۵ آبان ماه صورت گرفت نیز اشاره 
کــرد و گفت: در این بازدید وضعیت همه شــعب 
قضائی و اتاق های اداری مورد بررسی و با تعدادی 
از مراجعه کنندگان دیدار حضوری صورت گرفت.

وی حجم و نوع کار را علی الخصوص در دادسرای 
شهرری بسیار سخت عنوان کرد و به معاون مالی، 
پشتیبانی و عمرانی دستگاه قضا مأموریت داد که 
با توجه بــه حجم، تنوع و ســختی کار و مضایق 
اداری و بــا در نظر گرفتن امکانــات قوه قضائیه و 
همچنیــن از طریق پیگیری از دولت و مجلس در 
جهت رفع مشــکالت موجود واحدهای قضائی در 
سطح کشور قدم بردارد.رئیس دستگاه قضا خطاب 
به همه مســئوالن عالی قوه قضائیه و رؤسای کل 
دادگستری ها و دادستان ها تاکید کرد که از طریق 
سرکشی مستمر و مالقات حضوری با ارباب رجوع 
در مجتمع های قضائی مشکالت را احصا و برای رفع 
آن اقــدام کنند و گفت: اگر حرف مردم و کارکنان 
از نزدیک شنیده شود، تأثیرگذاری بیشتری خواهد 
داشت.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
بخش دیگری از اظهاراتش در این جلسه به بازدید 
روز جمعه )۱۴ آبان ماه( خود از سازمان جمع آوری 

و فروش اموال تملیکی اشاره کرد.وی با خاطرنشان 
کردن بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه 
با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولید، گفت: در این 
زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض زیاد 
برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نظر گرفته شده 
که تعدادی قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، 
صدا و ســیما و از جمله سه نماینده از قوه قضائیه 
عضو آن هستند.حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای با طرح سوال هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال موفق بوده و تا چه اندازه قانون 
عملیاتی شده است و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام 
دهد، بیان داشت: در همین رابطه دولت سیزدهم 
حس و عزم فوق العاده ای در راستای مبارزه با فساد 
و حل مشــکالت داخلی در همه زمینه ها از جمله 
تولید دارد و شخص رئیس جمهور و اعضای دولت 
بــر این موضوع اهتمام ویژه دارند اما این اهتمام را 
باید ســه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر 
شــود ما نمی خواهیم طرح موضوع و مسئله کنیم 
می خواهیم حل مساله کنیم.وی هدف از بازدیدهای 
میدانی، سرکشــی های مســتمر و طرح مسائل را 
حل مشــکالت موجــود عنوان و بــه برنامه ریزی 
برای برگزاری نشســت با کسانی که در این زمینه 
مسئولیت مستقیم به عهده دارند اشاره کرد.حجت 
االسالم والمســلمین محسنی اژه ای با خاطرنشان 
کردن گزارشــی که چهارشنبه هفته گذشته )۱۲ 
آبــان ماه( در مورد انبارهای ســازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی به دســت او رسیده است، 
ضمن اظهار تأسف از وضعیت موجود، اظهار کرد: 
ما همه در برابر این وضع مســئولیم با وجود اینکه 
همه بــرای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده ایم اما این 
گزارش جای تأسف بســیار داشت، لذا تصمیم به 
بازدید از این ســازمان در روز جمعه گرفتم.رئیس 
دســتگاه قضا با اذعان به وجود برخی مشکالت در 
سازمان اموال تملیکی از جمله مشکالت ساختاری، 
بودجه ای، نیروی انسانی و قوانین مقررات در عین 
حال تاکید کرد که این مشکالت هیچکدام توجیه 
کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای یادآور شد: اموالی که به 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتقل 
می شــود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف 
می شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد.وی به بخشی 
از وضعیت موجود اشــاره کرد و گفت: ســوله های 
بزرگ وجود داشــت و بسیاری از اموال بدون هیچ 
ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آن جا نگه 
داری می شد و یکی از کســانی که در این بازدید 
گزارش وضع موجود را ارائه کرد عنوان داشــت که 

این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک ترین 
انبارها اســت و واقعاً باید گفت اگر این شیک ترین 
اســت وضعیت مابقی چگونه است؟حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: اموال مردم 
و بیت المال بــدون طبقه بندی و برنامه ریزی در 
کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود.وی افزود: 
اینکه یک کاال چه مدت در ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن 
بیفتد و چگونه می خواهند آن را به فروش برسانند 
مشــخص نبود. کاالها در کنار هم قرار داشــت و 
حتی راهی برای دسترسی به اموال وجود نداشت و 
برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد 
قابل توجهی کاال جابجا می شــد.حجت االســالم 
والمســلمین محسنی اژه ای با اشــاره به اظهارات 
مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه در مورد 
برخی از کاالها از ســوی دستگاه قضائی و سازمان 
تعزیرات تعیین تکلیف صــورت نگرفته از تعیین 
مهلت دو هفته ای برای مســئوالن سازمان اموال 
تملیکی و دیگر مسؤولین زیربط به منظور بررسی 
وضع موجود و احصای مشکالت و ارائه آمار دقیق 
به دستگاه قضائی خبر داد.رئیس عدلیه همچنین 
به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده های که 
عنوان شده بالتکلیف است احصا و فوراً پیگیری و 
تعیین تکلیف شود.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: 
طبق اطالعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی 
از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده 
۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود ۲ 
هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که 
هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می کنند این 
آمار صحیح نمی باشد اما در هر صورت دستور دادم 
هر چه ســریع تر موضوع روشن و هر تعداد پرونده 
وجود دارد رسیدگی فوری شود.رئیس قوه قضائیه 
بر لزوم شناسایی راهکارهای الزم برای پیشگیری 
از تکرار چنین وضعی تاکید کرد و گفت: بخشی از 
مشکالت موجود در این زمینه مربوط به قوه قضائیه 
است و بخشی هم مربوط به نهادهای دیگر و همه 

باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم.
وی اضافه کرد: برخی از این اموال را چون احتمال 
فســاد آنها وجود دارد طبق قانون می توان قبل از 
تعیین تکلیف به فروش رســاند کــه باید اقدامات 
الزم انجام شود.حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای افزود: در این بازدید در مورد کاالهایی که در 
زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد 
شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد که 
امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک 

میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

رئیس قوه قضائیه مطرح کرد؛

دولت سیزدهم عزم فوق العاده ای برای مبارزه با فساد و حل مشکالت دارد

سخنگوی گمرک اعالم کرد:

صادرات ایران به ۱۴۲ کشور دنیا در ۷ ماه
وزیر کار اعالم کرد

گالیه کارآفرینان از نظام 
اداری دست و پاگیر

یک مقام مسئول؛

تورم تهران به 41.2 درصد رسید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۴۰۰ هزار کارآفرین فعال در کشور خبر داد و با بیان اینکه کشور 
به دو میلیون کارآفرین نیاز دارد، تاکید کرد: نظام اداری کشور به شدت ضدکارافرینی است و کارآفرینان از 
نظام اداری دست و پاگیر گله دارند.به گزارش ایسنا، حجت اله عبدالملکی در آیین گشایش هفته کارآفرینی 
در وزارت کار در جمع کارآفرینان، به طرح تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار در مجلس اشاره کرد و 
آن را اتفاق خوبی در بحث تسهیل نظام اعطای مجوزها و کاهش مراحل اداری شروع کسب و کارها عنوان 

کرد.وی ادامه داد: ....

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:

جزئیات جدید شرایط واردات خودرو

رئیسی: 

بودجه ریزی باید عدالت محور باشد
رئیــس جمهور گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی 
بر اصالح بودجه ریزی کشور باید الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین 
اســاس یعنی اصالح ساختار بودجه، تدوین شــود.به گزارش حوزه 
دولت خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشــور و اهداف دولت ســیزدهم 
باشــد، تصریح کرد: مهم ترین هدف دولت اجرای عدالت اســت لذا 
بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت محور باشــد.وی با 
تشکر از تالش تیم اقتصادی دولت برای تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به تاکیدات رهبر 
معظم انقالب مبنی بر اصالح بودجه ریزی کشــور باید الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی 
اصالح ساختار بودجه، تدوین شــود.رئیس جمهور با اشاره به عقب ماندگی های تاریخی در اجرای عدالت 
افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از 
عقب ماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.رئیسی ادامه داد: نظام بودجه ریزی 
بر اساس چانه زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین 
شود و از چانه زنی و بخشی نگری جلوگیری شود.وی با اشاره به حجم باالی فرار مالیاتی در کشور تصریح 
کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت 

از این طریق افزایش یابد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه های پنهان و 
در مقابل درآمد دالری گفت: این بنگاه ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند 
و در این زمینه مطالبه گری شود.رئیســی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استان ها گفت: قصد نداریم در 
جزئی ترین مسائل اســتان ها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در استان  ها از سوی 
سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.وی با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل 
برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار داشت: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و 
اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت زدایی سایه بیندازد.در این جلسه رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش بینی های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد که بر اساس این 
گزارش، ســازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش بینی کرده است.

ســازمان برنامه و بودجه همچنین، میزان رشــد ارزش افزوده در هر یک از استان ها را با توجه و تاکید بر 
عدالت محوری و بدون کســری بودجه پیش بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.در این جلسه، 
در چهارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد، هماهنگی های الزم بین قوای سه گانه برای مدیریت 

هزینه ها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.
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وزیر بهداشت:
 ۸۰ درصد جمعیت را تا پایان آبان واکسینه می کنیم

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: امیدواریم که به لطف الهی تا پایان آبان ماه بتوانیم ۸۰ درصد 
جمعیت را واکســینه کنیم و اگر این اتفاق بیفتد خاطرمان آســوده می شود.به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان 
خبرگزاری تســنیم، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در نشست خبری صبح دیروز در این وزارتخانه اظهار کرد: در 
شروع کارمان در دولت جدید، روزانه ۵۰ هزار مبتال، باالی ۷۰۰ مرگ و میر و حدود ۸ هزار بستری در آی سی یو 
داشتیم و فاجعه ملی را در موج پنجم شاهد بودیم و بنابراین در ابتدای کار، اولویت خود را مقابله با کرونا قرار دادیم.

وی افزود: از دی ماه 99 تا تیرماه ۱۴۰۰ فقط ۵ میلیون واکسن تزریق شده بود و در هفته اول شروع به کار، ما هیچ 
واکسنی نداشتیم و همه تزریق شده بودند و علت افزایش واردات واکسن کرونا، همت ریاست جمهور و معاون اول او 
و همدلی میان دستگاه های مختلف مانند بانک مرکزی، هالل احمر و ... بود و به سرعت تامین واکسن انجام گرفت و 
تا امروز ۱۵۰ میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: همکاران ما 
در بخش های مختلف زحمت کشیدند تا جان مردم را نجات دهند. ما 9۵ میلیون دوز واکسن کرونا تزریق کرده ایم 
و علــت ایــن موفقیت، این بود که مردم به ما کمک کردند و برای اولین بار بعد از انقالب مردم یک حرکت زیبا را 
شکل دادند و در مراکز واکسیناسیون تعداد زیادی دانشجو و داوطلب حضور دارند و اگر می خواستیم با امکانات خود، 
واکسیناسیون را انجام دهیم یک سال طول می کشید.وی گفت: ما در هفته پیش جلسه ای با سازمان های بین المللی 
داشتیم که باعث تعجب آنها بود که چگونه این موفقیت در واکسیناسیون شکل گرفته است.عین اللهی درباره واکسن 
های ایرانی کرونا تصریح کرد: بحث تولیدات داخلی می تواند تضمین خوبی ایجاد کند زیرا کرونا و بیماری های مشابه 
تهدید آینده برای ما خواهند بود؛ ۵ مرکز تولید واکسن در کشور داریم، برکت، فخرا، رازی، سیناژن و پاستور به تولید 
واکسن کرونا می پردازند و تا به امروز حدود ۱3 میلیون دوز از تولید داخلی تحویل گرفته ایم و ۱۲ میلیون دوز نیز 

آماده عرضه به بازار است و امیدواریم برای دوز سوم یا یادآور بتوانیم از تولیدات داخلی استفاده کنیم.
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خطیب زاده: 

آمریکا باید تحریمها را یکجا بردارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اظهارات سالیوان با بیان 
این که آمریکا باید بداند عضو برجام نیست، گفت: این کشور نیازمند 
تصمیم سیاســی اســت که آیا می خواهد میراث شکست خورده 
ترامپ را حفظ کند و یا به تعهداتشــان که شفاف هم بوده برگردد.

به گزارش خبرنگار فارس، ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اســامی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست 
هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی به تشریح آخرین 
تحوالت در حوزه سیاست خارجی پرداخت. وی در ادامه به سؤاالت 

خبرنگاران پاسخ داد.

 رژیم صهیونیستی خودمخرب است
خطیب زاده در پاسخ به پرســش خبرنگار خبرگزاری فارس درباره 
اظهارات نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر این که 
ایران تهدید موجودیتی برای اســرائیل است و هر کاری الزم باشد 
برای محافظت از خود انجام می دهیم، عنوان کرد: تهدید موجودیتی 
اســرائیل خود این رژیم نامشروع است.وی افزود: این رژیم خودش 
خودمخرب اســت و خودش تهدید وجودی خودش اســت. اشغال 
و ترور و سیاســت هایی که در پیش گرفته همه مبنای نامشــروع 
بودن هر چه بیشــتر این رژیم متجاوز و اشغالگر است. حد و حدود 
خودشان را می دانند و پیش تر هم پاسخ های الزم به آنها داده شده 

است.

 آمریکا باید بداند عضو برجام نیست 
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به ســوال دیگر خبرنگار 
خبرگزاری فارس درباره اظهارات سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا 
مبنی بر اینکه ایران هنوز تمایلی برای بازگشــت به برجام نشــان 
نداده و اگر ایران به برجام برگردد ما نیز برمی گردیم، گفت: آمریکا 
باید بداند که عضو برجام نیست و به اعضای دیگر برجام نمی تواند 
اظهاراتی را منتسب کرده و یا درخواست هایی را داشته باشد. بهتر 
اســت اول از همه برادری خودش را ثابت کند. خوشحالیم که این 
اراده و نیت خود را مدام تکرار می کنند شــاید برای  این که فراموش 
نکنند تحریم هایی که به صورت غیرقانونی و فراســرزمینی توسط 
دولت قبلی اعمال و توســط این دولــت ادامه یافت و برخی اضافه 
شــد، می خواهند بردارند.وی گفت: آن چه مهم است، عمل است و 
ما عملی که از دولت فعلی دیدیم متاسفانه در خاف جهت اعامی 
آنها بوده است.خطیب زاده تصریح کرد:  مسیر آمریکا برای بازگشت 
به برجام روشن است، باید بپذیرد به عنوان مقصر وضعیت فعلی از 
مســیری که رفته برمی گردد، برای بازگشت از این مسیر غلط هم 
باید تحریم های ظالمانه و غیرقانونی که بعد از خروج آمریکا از برجام 
اعمال کرده را همه یک جا و به صورت موثر بردارد و تضمین دهند 
هیچ دولتی در آمریکا مجددا جهان و حقوق بین الملل را به سخره 

نخواهد گرفت و این شرایط را تکرار نخواهد کرد.

 تیم مذاکراتی در وین توسط باقری هدایت می شود
این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات آتی 
در وین گفت: آمریکا عضو برجام نیست و مسیر بازگشتش ابتدا از 
اطمینــان ایران و ۱+۴ از رفع تحریم ها می گذرد. مطمئنا آمریکا تا 
آن روز در کمیسیون مشترک برجام نمی تواند حاضر شود.به گزارش 
فارس، وی درباره ترکیب تیم مذاکراتی نیز افزود: مذاکرات در تاریخ 
اعام شــده آغاز خواهد شد و تیم مذاکراتی مطابق آن چه در قبل 
بوده توســط وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران آقای 
باقری هدایت خواهد شــد و ترکیبی از نهادها و ارگان های مسئول 
در بخش های مرتبط با رفع تحریم ها حضور خواهند داشت و هیچ 
تغییر خاصی از حیث شخصیت های حقوقی در این هیأت نخواهد 

بود. اشخاص و نام ها یک موضوع ثانویه است.

کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به زودی 
سفری به کابل خواهد داشت

ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به ســؤالی درباره سفر احمد 
مسعود به تهران هم اظهار داشــت: درباره سفرهای انجام شده به 
ایران از جمله در مورد افغانستان این سفرها همواره با آگاهی کابل و 
دوستان در جهات مختلف جامعه مدنی و گروه های افغانستانی انجام 
می شده و انجام می شود. هفته ای که گذشت در خصوص توافق بین 
شرکت توانیر و شرکت برشنا افغانستان درباره صادرات برق سفری 
انجام شــد.وی گفت که حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در 
امور افغانستان به زودی سفری به کابل خواهد داشت و این رفت و 

آمدها بین دو کشور همسایه در جریان بوده و ادامه خواهد یافت.

حفظ آرامش و ثبات در عراق مهم است

خبرنگاری درباره وضعیت آشفته در عراق بعد از انتخابات و راهبرد 
ایران برای کمک به دولت عراق ســؤال کــرد که خطیب زاده بیان 
کرد: آن چه مهم اســت حفظ آرامش و ثبات در عراق اســت. همه 
گروه ها باید کمک کنند تا شاهد ثبات در عراق باشیم. بدخواهانی 
وجود دارند که مایلند انتقال قدرت در عراق به صورت مســالمت 
آمیز نباشــد. ایران همــواره از همه توان خود اســتفاده کرده که 
دوســتان ما در دولت عراق بتوانند در مســیر حکمرانی خوب و با 
ثبات کارهای خود را انجام دهند. وی درباره میانجیگری از ســوی 
ایران بین گروه های مختلف در عراق نیز اظهار داشت: شرایط فعلی 
عراق شرایط میانجیگری نیست. دولت مستقری دارد که با حمایت 
جامعه بین المللی و کشورهای همسایه از جمله ایران در چارچوب 
قانون اساسی عراق کارش را انجام می دهد و ایران هم همواره از همه 
توان خود بهره برده که ثبات در عراق حفظ شود.خبرنگاری درباره 
دســتور جو بایدن به تیم امنیت ملی خود برای کمک به نیروهای 
امنیتی عراق پس از سوء قصد به جان نخست وزیر عراق سؤال کرد 
کــه خطیب زاده گفت : همه باید به حاکمیت قانون در عراق احترام 
بگذارند. آمریکا هر چه زودتر منشــأ ناامنــی را از عراق خارج کند 
مردم و دولت عراق توانمند هستند امنیت کشور خود را حفظ کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که 
آیا رویکرد گام به گام در مذاکرات از ســوی ایران منتفی اســت؟ 
خاطرنشــان کرد: اصل حاکم بر توافقات در وین تا همه چیز توافق 
نشده هیچ چیزی توافق نشده است. این اصل اساسی است که از روز 
اول گفته شده و االن هم با جدیت بیشتری پیگیری می شود. آنچه 
تا به امروز در وین گفته  می شــود پیش نویس هایی از گفت وگوها 
بوده و چون همه چیز توافق نشــده عما هیچ چیزی توافق نشده 
است. لذا تنها مسیری که االن وجود دارد مسیری است که ایران و 
۱+۴ اطمینان حاصل پیدا کنند که عضوی که از برجام خارج شده 
و االن عضو برجام نیست و ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام است به 

تعهداتش در عمل پایبند باشد. 

 اجازه دهیم نهادهای ذیربط و قانونی در عراق بررسی های 
خود را تکمیل کنند

به گزارش فارس، خطیب زاده در پاســخ به سؤالی درباره سوء قصد 
به جان نخست وزیر عراق و این که به نفع چه کسانی است و این که 
آمریکا به دنبال راه انداختن جنگ شــیعه شیعه در عراق است نیز 
بیــان کرد:  باید اجازه دهیم کــه نهادهای ذیربط و قانونی در عراق 
بررســی های خودشــان را تکمیل کنند. در تمــاس تلفنی دیروز 
امیرعبداللهیان با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق این موضوع بحث 
شد که همه باید کمک کنیم که مسببان، آمران و عامان این ماجرا 
پیدا شوند. مسیر ثبات عراق از همین مسیر همکاری ها و حکومت 
قانون می  گذرد. باید اجازه دهیم فضای مناسب برای نهادهای ذیربط 
امنیتی و نظامی در عراق بگذرد که در خصوص این واقعه بررســی 

خود را داشته باشند.

 تماس ها بین ایران و عربستان قطع نشده
این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره گفت وگو بین 
ایران و عربستان هم خاطرنشان کرد: تماس ها بین ایران و عربستان 
قطع نشــده اســت، البته بعد از دور چهارم گفت وگوی جدیدی به 
صورت حضوری انجام نشــده اســت.به گزارش فــارس، وی بیان 
کرد: گفت وگوها به صورت صریح و شــفاف انجام شده و پیشرفت 
گفت وگوها منوط به این است که ریاض از اظهارات صرف رسانه ای 
فراتر برود و اگر شــاهد جدیت از سوی آنها باشیم، قطعا دور بعدی 

می تواند برگزار شود.

 هیچ وقت درباره دوســتان خود با طــرف ثالثی صحبت 
نکردیم/ منطق محاصره و فشار هیچ وقت به نتیجه نرسیده 
وی در پاســخ به ســؤال خبرنگار المیادین درباره بحران اخیر بین 
لبنان و برخی از کشــورهای حوزه خلیج فــارس و این که آیا این 
بحران بر مذاکرات ایران و عربســتان تاثیر می گذارد؟ اظهار داشت: 
گفت وگوهای ایران و عربستان دوجانبه و مبتنی بر موضوعات مورد 
عاقه و نظر دو کشور است. هیچ وقت درباره دوستان خود با طرف 
ثالثــی صحبت نکردیم که تاثیری از واقعــه ای بپذیرد.خطیب زاده 
تصریح کرد: توصیه من به برخی کشورها این است که بدانند منطق 
محاصره و فشــار هیچ وقت به نتیجه نرســیده و درباره لبنان هم 
به نتیجه نمی رســد و بهتر است همه چیز در فضای دیپلماتیک و 

دوجانبه به پیش برود.

 روابط ایران و ترکیه
 سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره روابط ایران و ترکیه نیز گفت: 

روابط ایران با ترکیه از حیث اقتصادی، سیاســی، مردمی، امنیتی 
همواره رو به گسترش بوده و در سال های اخیر هم در ابعاد اقتصادی 
روابط نزدیکی داشــتیم. البته هم ظرفیت ها و پتانسیل روابط بیش 
از آن  چیزی اســت که امروز محقق شده و هم برنامه های متعددی 
وجود دارد که بیشتر شاهد عملیاتی شدن توافقات باشیم.وی گفت: 
ان شاءاهلل در آینده نزدیک شاهد سفرهای دیپلماتیک در سطح یک 

و دو بین دو کشور خواهیم بود.

امیدواریم شــاهد توسعه هر چه بیشتر روابط و عدم تکرار 
سوء تفاهمات در حوزه رسانه ای باشیم

خطیــب زاده درباره روابط ایــران و جمهــوری آذربایجان و نحوه 
تعامات بین دو کشــور نیز بیان کرد: طی سه دهه گذشته همواره 
مخالف اشغال ســرزمین آذربایجان بودیم و از تمامیت ارضی این 
کشور حمایت کرده و به آن احترام گذاشتیم و سال گذشته بعد از 
این که بخشی از مناطق اشغالی آزاد شد به ملت و دولت آذربایجان 
تبریک گفتیم و از این ســالگرد اســتقبال می کنیم.وی ادامه داد: 
آن چه بین دو کشــور در جریان است عبور از سوءتفاهماتی که در 
سطح رسانه ای مطرح شده است. اراده رهبران دو کشور بر گسترش 
روابط اســت و گفت وگوهای منظمی بین وزرای خارجه و مقامات 
دیگر در جریان است و امیدواریم شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط 

و عدم تکرار سوء تفاهمات در حوزه رسانه ای باشیم.

 گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان و وانگ یی
به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد ایرانی درباره گفت وگوی تلفنی 
امیرعبداللهیان و همتای چینی گفت: این گفت وگو مفصل بود و هم 
ایران از ابتکارات چین حمایت کرد و هم دولت چین از مواضع ایران 
در رفع تحریم ها حمایت کرد و موضع مشــترک دو کشــور درباره 
مسئولیت قطعی آمریکا نســبت به وضعیت فعلی در بحث برجام 

شاهدیم هم بیان شد.

سفر باقری به فرانسه، آلمان و انگلیس و یکی دو کشور دیگر 
از جمله اسپانیا

ســخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات نیز گفت: علی باقری در 
خصوص مذاکرات نکتــه ای را قبا گفته و این که با تمامی اعضای 
۱+۴ گفت وگو می کند. لذا با چین و روســیه صحبت کرد و سفری 
به مســکو داشــت و به خاطر پروتکل های کرونایی انجام سفر بین 
تهران و پکن با برخی محدودیت هــا روبرو بود، ولی تلفنی رایزنی 
شــد. با انریکه مورا هماهنگ کننده برجام گفت وگو شد.سخنگوی 
دســتگاه دیپلماســی همچنین گفت: علی باقری این هفته عازم 
چند کشور اروپایی است و به سه پایتخت اروپایی فرانسه، آلمان و 
انگلیس و همچنین احتماال یکی دو کشور دیگر از جمله اسپانیا سفر 
خواهد داشت و این سفر در مقام معاون سیاسی انجام و موضوعات 
مختلفی گفت وگو خواهد شــد که مورد عاقه دو طرف اســت در 
موضوعات دوجانبه و منطقه ای. البته طبیعی اســت چون مذاکره 
کننده ارشد ایران است در خصوص موضوعات گفت وگوهای پیش 
رو هم صحبت خواهد کرد.وی تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران 
مواضع خودش را برای دوســتان خودش به صورت دقیق تشــریح 
کرده و هم در ســفرهای پیش رو تشــریح خواهد شد.مادامی که 
ایران اطمینان قطعی نیابد که تحریم های یکجانبه، فراسرزمینی و 
غیرقانونی آمریکا یک جا و موثر و قابل راســتی آزمایی و همراه با 
تضمین های الزم و عینی رفع نشود، اقدامات جبرانی خود را متوقف 
نخواهد کرد.خطیب زاده بیان کرد: تا همه چیز توافق نشــود هیچ 

چیزی توافق نخواهد شد.

 گروسی را به آسمان صاف اساسنامه آژانس و قوانین پادمان 
هدایت می کنم

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر این که بازرســی در 
ایران همانند پرواز در ابرهای متراکم اســت و این که تدابیر امنیتی 
درباره تاسیســات هســته ای ایران زیاد شده و مشــکاتی را برای 
بازرســان ایجاد کرده، اظهار داشت: آقایی گروسی بهتر از هر کسی 
می داند که ابرهایی که ایشــان از آن نام می برد ابرهایی است که به 
صورت مصنوعی باور شده و با زیاده خواهی برخی از اعضای آژانس 
این اتفاق رخ داده است.وی ادامه داد: من ایشان را به آسمان صاف 
اساســنامه آژانس و قوانین اجرایی و پادمان هدایت می کنم و این 
آســمان صاف و روشن اســت و خودش را اسیر رفتارهای غیرفنی 
برخی کشورها که به صورت سیاسی این مسائل را پیگیری می کنند، 
نکند. پرواز در آسمان شــفاف قوانین الزم االجرایی که با آن آشنا 

هستند برای ایشان هم راحت تر است.

 آمادگی بــرای حضور در ترتیبات دســته جمعی امنیت 
سایبری

وی همچنین درباره حمله سایبری اخیر به سامانه سوخت و این که 
برخی آمریکا و رژیم صهیونیســتی را عامل آن می دانند نیز گفت: 
مراجع فنی باید در این باره اظهارنظر کنند. هیچ کس نمی تواند در 
خانه شیشــه ای بنشیند و دیگران را مورد حمله سایبری قرار دهد. 
همه می دانند توان ایران چیست و هم آسیب پذیری های گسترده 
آنهــا را می دانند.خطیب زاده ادامه داد: جمهوری اســامی ایران با 
برخی کشورها توافقنامه دوجانبه همکاری در حوزه امنیت سایبری 
داشته و آمادگی خود را اعام می کند بتواند در یک ترتیبات دسته 
جمعی در امنیت ســایبری حضور داشته باشد، ولی این که برخی 
کشورها و رژیم ها بخواهند از این فضا سوء استفاده کنند پاسخ های 
خودشــان را گرفتند و پاسخ های دردناکی گرفتند و بعد از این هم 

خواهند گرفت.

 ایــران هیچ وقت درباره امنیت و منافع خود در هیچ جایی 
منفعل نبوده

ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســؤالی درباره این که گفته 
می شود نیروهای مقاومت در مرز ایران و عراق بعد از حمات اخیر 
آمریکا و رژیم صهیونیستی مواضع خود را ترک کرده اند، خاطرنشان 
کردک مواضع ایران روشــن بوده و بارها هم گفته شده است.ما به 
برخی اخبار تایید نشده رسانه های جهت دار واکنش نشان نمی دهیم.

وی یادآور شد: ولی یک موضوع روشن است تداوم رفتار تروریستی 
و اشــغالگرانه رژیم اشغالگر قدس و حمات متعدد به خاک سوریه 
و حمایت دولت آمریکا و نیروهای نظامی آمریکا از برخی گروه های 
تروریستی در خاک ســوریه وجود دارد. هم ایران و هم کشورهای 
دیگر به دقت این را زیر نظر داشتند و ایران هیچ وقت درباره امنیت 
و منافع خودش در هیچ جایی که حضور داشته منفعل نبوده است. 

آن چه برای ما مهم است مردم افغانستان هستند
خطیب زاده در پاســخ به سؤالی درباره قراردادها با طالبان و حضور 
ایران در بازار افغانســتان اظهار داشت: سال هاست که به افغانستان 
برق صادر می کنیم و مردم افغانستان در وضعیت خطیری به خاطر 
کمبود انرژی به سر می برند. برای ادامه صادرات و ادامه توافق بین 
شرکت توانیر ایران و شرکت برشنا افغانستان باید سفرهایی انجام 
می شد و انجام شده است. اســتاندار خراسان رضوی برای تسهیل 
تردد کامیون ها و ادامه مراودات در حوزه سوخت و انرژی سفری به 
افغانستان داشت.وی گفت:  آن چه برای ما مهم است مردم افغانستان 

هستند.

درباره منطقه با کسی صحبت نمی کنیم
وی درباره اظهارات صدراعظم اتریش مبنی بر این که توافق هسته ای 
به دلیل عدم وجود مسائل موشکی و منطقه ای توافق کاملی نیست 
ولی توافق ناقص بهتر از عدم توافق اســت، نیز بیان کرد: ما درباره 
منطقه با کســی صحبت نمی کنیم. منطقه ما باید بین کشورهای 
منطقه صحبت شــود و اگر قرار باشد روزی درباره اتفاقات منطقه 
صحبت کنیم، کشورهایی که جنگ و خشونت و ساح به این منطقه 
ارســال کردند متحد کسانی بودند که خون بیگناهان را ریختند و 
امروز مقصر وضعیت بســیار اسفبار انســانی در یمن هستند باید 
پاسخگو باشند. آنچه بر آن تمرکز داریم، بی عملی اروپا و همراهی 
خجالت بار برخی کشــورها با تحریم های آمریکا و رفع تحریم های 
آمریکاســت.خطیب زاده ادامه داد: باید اجازه دهیم در فضای آرامی 
همه متمرکز شویم که شانس دوباره ای به آمریکا بدهیم که نشان 

دهد می تواند عضو مسئولی در حقوق بین الملل باشد.

  حفظ ثبات و آرامش در عراق
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین درباره اظهارات سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا مبنی بر آمادگی آمریکا برای کمک به عراق 
به منظور روشــن شدن قضیه سوءقصد به جان الکاظمی هم گفت: 
در مــورد موضوعات حاکمیتی معتقدیــم حاکمیت و دولت عراق 
صاحیت دارند خودشــان اظهارنظر کنند. برای ایران آن چه مهم 
است حفظ ثبات و آرامش در عراق است و این که حاکمیت عراق با 

دخالت های خارجی زیر سؤال نرود.

  کانون های بحران در منطقه را باید خنثی کنیم 
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات وزیر خارجه کشورمان درباره 
طرح ایران برای همکاری های منطقه ای نیز اظهار داشت: آنچه ایران 
به ویژه طی چند ماه اخیر درباره سیاســت حسن همسایگی گفته 

اصول آن را با همه کشورهایی که در ارتباط هستیم مطرح کردیم 
و این اصول به صورت عموم مورد استقبال همه کشورها واقع شده 
است. به گزارش فارس، خطیب زاده بیان کرد: مناطق بحرانی منطقه 
ما باید بتوانند با همکاری همســایگان به یک نقطه آرامش برسند. 
کانون های بحران در منطقه را باید خنثی کنیم و این تمرکز اصلی 

ماست.

 مواضع ما با صراحت و بدون لکنت بیان شده 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ترور نخست وزیر عراق و تیتر 
برخــی روزنامه ها در این باره مبنی بر نمایشــی بودن این ترور نیز 
اظهار داشــت: مواضع ایران در سیاســت خارجی را وزیر خارجه و 
ســخنگوی وزارت خارجه مطرح می کنند و مواضع ما با صراحت و 
بدون لکنت بیان شده است. جامعه ایرانی جامع پر از گفت وگو است 
و این یکی از زیبایی های این جامعه است ولی مواضع ایران توسط 
دستگاه دیپلماسی مطرح می شود.وی گفت: از همه دعوت می کنم بر 
ثبات و امنیت در عراق و حاکمیت قانون در این کشور تمرکز کنند.

  منتظریم جدیت را از دوستان در عربستان ببینیم
خطیب زاده درباره مذاکرات ایران و عربســتان نیز خاطرنشان کرد: 
در فضای رســانه ای نباید به آن چه در پشت درهای بسته مذاکرات 
گفته می شود، پرداخت. نه به این دلیل که گفتن این مباحث خوب 
نیست، بلکه به این دلیل که شاید مانع باشد و تا زمانی پخته نشده 
و به نقطه ای نرسیده، بیان آن بیش از آن که کمک کند، مانع باشد.

این دیپلمات ارشــد ایرانی گفت: گفت وگوهای ما دوجانبه و درباره 
مسائل منطقه ای و مورد اختاف دو کشور است و به صورت صریح و 
شفاف بوده و االن منتظریم جدیت را از دوستان در عربستان ببینیم 

و آن وقت می شود مسیر پیش رو را حدس زد.

در وین پیشرفت هایی داشتیم و این پیشرفت ها قابل توجه 
بود و بن بست های قابل توجهی هم داشتیم

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به ســؤالی درباره این که 
مشخص نیست مقطع شروع مذاکرات از چه زمانی است و آیا قرار 
است نتایجی که در ۶ دور مذاکرات وین کنار گذاشته شود یا از آنها 

استفاده شود؟ اظهار داشت: آن چه تا به حال در وین گفته
 مذاکره می کنیم تمام حقوق حقه مردم ایران استیفا شود

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که ما در آستانه مذاکرات در وین 
آیا حسن نیتی از سوی آمریکا دیدیم و اگر حاضر نشوند دارایی های 
مــا را آزاد کنند همچنان به مذاکــره ادامه می دهیم؟ بیان کرد: ما 
مذاکره می کنیم تمام حقوق حقه مردم ایران اســتیفا شود. آن چه 
آقای امیرعبدالللهیان گفت این بود که دولت آمریکا اگر می خواست 
نشان دهد با دولت گردنکش ترامپ فرق دارد، می توانست بسیاری 
از اقدامات اعتمادســاز را انجام دهد که نه تنها انجام نداده، بلکه ما 
را بیــش از پیش مصمم کرده که تا زمانی تضمین های عینی الزم 

گرفته نشده، هیچ توافقی انجام نشود.

مرزهای بین المللی باید به رسمیت شناخته شود
خطیب زاده در پاســخ به سؤال دیگری درباره اظهارات معاون وزیر 
خارجه روسیه درباره کریدور بین نخجوان و جمهوری آذربایجان و 
اینکه این کریدور تحت حاکمیت آذربایجان است، بیان کرد: مواضع 
ایران درباره توافق بعد از جنگ کاما روشن است و بارها گفتیم. از 
رفع اشــغال جمهوری آذربایجان استقبال کرده و به مقاومت مردم 
این کشور تبریک می گوییم.وی بیان کرد: مرزهای بین المللی باید به 
رسمیت شناخته شود و همکاری های منطقه ای باید گسترش یابد و 
روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان دو همسایه باید در 
مسیر عادی سازی حرکت کند و ایران همه تاش خود را کرده که 

از همه ابزارهایش در این راستا کمک بگیرد.

 نفتکش توقیف شده توسط سپاه
سخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره نفتکش توقیف شده توسط 
سپاه پاســداران و بحث احضار سفیر ایران در ویتنام نیز بیان کرد:  
در خصوص خبرســازی های برخی رســانه های خارجی اظهارنظر 
نمی کنم. آن چه روشن اســت ما در تماس نزدیک با دولت ویتنام 
هستیم و مراحل کشتی در حال انجام است. خدمه دسترسی های 
عادی کنســولی دارند و به محض این که مســائل فنی حل شود، 
موضوعی در خصوص کشتی ویتنامی وجود ندارد و موضوع احضاری 
هم در میان نیست.وی درباره روایت های غیرواقعی برخی رسانه های 
خارجی به نقل از منابع آمریکایی نیز بیان کرد: فکر می کنم آن چه 
تا به امروز توسط مقامات ایران گفته شده روشن است و اظهارنظر 

متفاوتی الزم نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:
فامیل گرایی ها را اطالع دهید تا پیگیری شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: فعاالن سیاسی، نمایندگان محترم و رسانه ها اگر مواردی از فامیل گرایی را سراغ دارند، یا اینکه مسئولی در دولت 
اقوام خود را خارج از شایستگی و ضابطه انتصاب کرده است، اطاع دهند حتما پیگیری می شود؛ چرا که تردید نکنید بنای دولت بر شایسته ساالری 
و قانون مداری است.به گزارش ایسنا،  سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح دیروز در برنامه تلویزیونی سام تهران شبکه ۵ گفت: در 
دوره اخیر تعامل و همکاری خوبی میان دولت و مجلس شکل گرفته است.وی تاکید کرد: نمایندگان با مسائل مختلفی در حوزه انتخابیه خود مواجه 
هســتند، مطالبات به حق مردم فراوان اســت و اوضاع اقتصادی و معیشتی به دالیل مختلف از جمله نوع مدیریت گذشته بر وفق مراد نیست و برخی 
مشکات و کمبودها در شهرها و روستاها وجود دارد که نمایندگان آنها را به مسئوالن اجرایی منتقل می کنند؛ لذا دائماً باید پیوند بین مجلس و دولت 
برقرار باشد و معاونت رئیس جمهور در امور مجلس حلقه واسطه و پل ارتباطی بین دو قوه است تا هم وضعیت کشور، ظرفیت ها و تنگناها را با نمایندگان 
مطرح کند و هم خواسته نمایندگان را که خواسته مردم است  به دولت منتقل کند تا حتی المقدور گره گشایی شود.حسینی تصریح کرد: خوشبختانه 
دولت سیزدهم دولتی فعال، با انگیزه، تازه نفس، پر تاش، در میدان و در کنار مردم است. از شخص رئیس جمهور تا وزرا همه در کنار مردم و به دنبال 
برطرف کردن مشکات هستند.معاون رئیس جمهور افزود: اکنون شرایط خوبی برای خدمت گسترده به مردم فراهم است، در گذشته در مواردی شاهد 
تنش، اصطکاک و یا نوعی تقابل بین جریان های درون حاکمیت بودیم که مانع خدمت رسانی می شد، اما امروز همه در فکر خدمت به مردم هستند و 
اگر اختافی هم مطرح می شود اختاف نظر کارشناسی است و در مجموع تعامل خوبی وجود دارد.حسینی ادامه داد: نمایندگان هم انقابی و دلسوز 
هستند، البته هنوز مدیران دولت سیزدهم  کامل مستقر نشده اند، در برخی جاها تغییر و تحول به دلیل حساسیت هایی که در انتخاب مدیران شایسته 
وجود دارد، صورت نگرفته اســت که تاکید آقای رئیســی بر سرعت عمل در این خصوص است.وی گفت: وزرا هم هر کدام معاونت پارلمانی دارند و در 
مسائل تخصصی باید پاسخگو باشند آنها هم باید فعال و دائم در تعامل با مجلس باشند و در صحن و کمیسیون های تخصصی حضور یابند.حسینی افزود: 

وظیفه ما روان سازی و ساده سازی مسائل فیمابین دولت و مجلس است و باید تاش کنیم مباحث، بدون جهت پیچیده نشود.
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گزیده خبر منفی و مثبت های رشد اقتصادی تا قله ۸ درصد
در مدت پایانی برنامه ششم توسعه و هدف گذاری رشد اقتصادی 
هشــت درصد، گذری بر تغییرات این شــاخص اقتصادی نشان 
می دهد که در سال های اجرای برنامه، عمدتا رشد اقتصادی منفی 
یا مثبت نزدیک به صفر بوده و خبری از رشد هشت درصد نیست.

به گزارش ایسنا، طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه باید در 
جریان اجرای این برنامه، متوسط رشد اقتصادی به هشت درصد 
می رســید و این در حالی است که از سال ۱۳۹۶ که رسما برنامه 
ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت تاکنون که در سال پایانی 
قرار دارد ، این هشت درصد محقق نشده است.با این حال، دولت 
برای بودجه سال آینده هدف گذاری رشد هشت درصد را دارد اما 
این که بر اساس کدام برنامه و چه نوع تامین مالی جهت سرمایه 
گذاری برای این رشد اقدام خواهد کرد مشخص نیست.اما بررسی 
آمار مرکز آمار ایران در رابطه با شــاخص های کالن اقتصادی و 
اجتماعی از سال ۱۳۹۱ تاکنون، گذری بر وضعیت رشد اقتصادی 
نشــان از نوسان قابل توجه رشد حتی در فاصله یکساله دارد که 

قابل تامل است. 

رشد به 14 درصد هم رسید ولی قبل از برنامه
این در حالی است که رشد اقتصادی با نفت در سال ۱۳۹۱ منفی  
۸.۵ بوده که این نرخ طی روند کاهشــی به منفی ۰.۱ در ســال 
۱۳۹۴ می رســد بعد از آن در ســال ۱۳۹۵ یعنی یکسال بعد از 
اجرایی شدن برجام، رشد ۱۴.۲ درصد با نفت ثبت می شود . ولی 
بار دیگر از ســال ۱۳۹۶ یعنی از زمان شروع برنامه ششم توسعه 
رشــد اقتصادی با افت قابل توجهی به ۴.۸ درصد رسیده و روند 
منفی در سال های بعد طی می کند؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ 

رشد با نفت منفی ۴.۹ و در سال ۱۳۹۸ منفی ۶.۳ بوده است.در 
سال ۱۳۹۹ رشــد اقتصادی از صفر عبور و به مثبت یک درصد 
می رسد و در سال جاری نیز در بهار رشد با نفت مثبت ۷.۶ درصد 

اعالم شده است.

ثبت منفی ها در بدون نفت
اما در رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۱ منفی ۲.۳ درصد 
بوده که تقریبا تا ســال ۱۳۹۷ متوسط رشد ساالنه مثبت است ؛ 
به گونه ای که در سال ۱۳۹۲ مثبت ۳.۸، ۱۳۹۳ مثبت ۲.۹ و در 

۱۳۹۴ به صفر می رســد، اما از سال بعد بار دیگر رشد داشته و 
تا ۹.۳ افزایش یافته که این روند رشد در سال بعد کند و مثبت 
۵.۹ درســال ۱۳۹۶ ثبت می شود.رشد اقتصادی بدون نفت از 
ســال ۱۳۹۷ منفی شــده و با ثبت منفی ۲.۵ به ۰.۴ درسال 
۱۳۹۸ رسیده و در ۱۳۹۹ رشد  ۰.۳ بود و آن طور که گزارش 

مرکز آمار نشان داد در بهار امسال ۴.۶ درصد شده است.

ساالنه کشاورزی یک بار منفی بود
اما در بین بخش های اقتصادی در گروه کشــاورزی از ســال 
۱۳۹۱ تا بهار سال جاری منفی ترین رشد مربوط به بهار امسال 
با منفی ۴.۵ اســت که البته براساس گزارش های ساالنه رشد 
منفی ۳.۴، در سال ۱۳۹۷ تنها رشد منفی در گروه کشاورزی 

به شمار می رود.

صنعت تا منفی 19 در سال هم رفت
در گروه صنعت منفی ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۱ باالترین رشد 
منفی ساالنه این گروه است که البته بعد از آن رشدهای منفی 
۳در ســال ۱۳۹۲ ، منفی ۰.۲ در ۱۳۹۴، منفی ۹.۹ در ۱۳۹۷  
و منفی ۱۴.۵ در سال ۱۳۹۸ ثبت شده است.رشد گروه صنعت 

در بهار امسال مثبت ۱۳.۸ اعالم شده بود. 

خدمات کم نوسان تر بود
در گروه خدمات نیز رشــد در سال ۱۳۹۱ مثبت ۱.۸ بوده که 
در پایان سال گذشــته به منفی ۱.۵ درصد و بهار امسال ۴.۵ 

درصد رسیده است.

یک کارشناس اقتصادی:
تورم  مبنای تصمیم گیری درباره ارز ۴۲۰۰ 

تومانی باشد
یک کارشــناس اقتصادی گفت: دولت برای تصمیم گیری درباره توقف یا تداوم 
سیاســت پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید روش های مختلف را بررسی کند و هر 
سیاستی که شوک تورمی کمتری خواهد داشت را در پیش گیرد.وحید شقاقی 
شــهری، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایبنا درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
گفت: حذف یا ادامه روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی انتخاب بین 
بد و بدتر است، یعنی اکنون انتخاب گزینه خوب و بد را نداریم و در نهایت بین 
بد و بدتر باید این انتخاب را انجام دهیم. وی در ادامه اضافه کرد: نظام چند نرخی 
ارز چنانچه در زمان آغاز به کار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی با زیرساخت ها و الزامات 
همراه بود، انحراف در آن پنهان نمی شــد. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد 
کاهش تعداد اقالم دریافتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و رســیدن به کاالهای اساسی و 
استراتژیک سفرهای مردم اســت، از آنجا که تورم هم در باالی چند درصد قرار 
گرفته، بنابراین حذف آن احتمال ایجاد شوک از کانال انتظارات تورمی و افزایش 
قیمت ها را به ذهن می رساند و چون این اقالم استراتژیک هم محسوب می شود 
و ســفره زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد، از سوی دیگر دولت هم منابع 
ارزی کافی در اختیار ندارد، بنابراین بسیار برجسته دیده می  شود. این کارشناس 
اقتصادی در ادامه تاکید کرد: یکسان ســازی ارز را دو بار در ســال های ۷۲ و ۸۱  
مورد تجربه قرار دادیم و در هر بار شرایط متفاوتی وجود داشت. سال ۷۲ شرایط 
منابع ارزی دولت ناکافی بود و با جهش قیمت ها روبرو شــدیم. ســال ۸۱ هم با 
وجود آنکه منابع ارزی دولت کافی بود، اما مدیریت درستی بر آن اعمال نشد که 
در نهایت به نتیجه نرسید.شقاقی شهری در این خصوص یادآور شد: منابع ارزی 
در دولت سیزدهم با مشکل روبرو است و قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کانال 
افزایش قیمت ها و انتظارات تورمی تاثیر شوک آوری را به دنبال خواهد داشت زیرا 
دولت از سر اجبار باید ارز را از بازار فراهم کند، بنابراین قیمت آن باال می رود، پس 
باید سیاستی را مورد توجه قرار داد که شوک کمتری را تحمیل  کند.وی درباره 
پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز به صورت یارانه نقدی بیان کرد: این کار هم دارای 
ایراد اســت، زیرا امکان حذف آن پس از اضافه کردن وجود ندارد، یعنی ۱۰۰ یا 
۲۰۰ هزارتومان به مردم یارانه نقدی داده می شود، اما مشخص نیست که تا چه 
زمانی این کار توانایی ادامه دادن را خواهد داشــت و این یکی هم به یارانه های 
گذشته و انواع مختلف آن اضافه می شود. عالوه بر این در صورتی که دولت درصدد 
برآید دست به این کار زند باید روشن کند که منابع آن را از کجا می خواهد تامین 
کند؟این کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد خود در این خصوص اظهار داشت: 
دولت در صورت مصمم بودن برای اجرای این سیاســت باید اثرات تورمی آن را 
محاســبه کند تا مشخص شــود که کدام سیاست شوک تورمی کمتری خواهد 
داشت و همان را در پیش گیرد. اگر امکان تامین ارز وجود دارد، پیشنهاد این است 
که فعال دســت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان زده نشود، حتی در صورتی که دولت 
درصدد برآید تا ارز بخشی از کاالهایی که خیلی شوک تورمی ایجاد نمی کند را 
حذف کند و چند کاال را ادامه دهد، بهتر آن است فعال این کار انجام نشود و آن 

را به سال آینده موکول کنند.

نرخهای پیشنهادی نشان می دهد
فروشندگان مسکن باز هم کوتاه آمدند

پس از کاهش ۰.۲ درصدی قیمتهای قطعی مســکن در مهرماه، بررسی آخرین 
وضعیت بازار مســکن شــهر تهران در آبان ماه از کاهش ۱.۳ درصدی قیمتهای 
پیشنهادی، افت ۳.۲ درصدی نرخ اجاره و افزایش ۱۲درصدی تمایل برای فروش 
حکایت دارد.به گزارش ایســنا، بازار مسکن شهر تهران در ۳۰ روز منتهی به ۱۵ 
آبان ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱.۳ درصدی قیمتهای پیشــنهادی مواجه شده است. 
پس از افزایش نسبی نرخهای پیشنهادی در سه ماهه تابستان، قیمتهای قطعی 
در مهرماه ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد. آخرین وضعیت بازار در نیمه آبان ماه نیز 
گویای آن است که قیمت آگهی ها طی یک ماه اخیر ۱.۳ درصد پایین آمده است.

در حال حاضر نرخ پیشــنهادی هر متر مربع مســکن شهر تهران براساس آنچه 
اطالعات سامانه کیلید نشان میدهد ۵۰.۳ میلیون تومان است که با وزن دهی بر 
اســاس توزیع آماری معامالت مسکن در مناطق مختلف به ۳۲.۳ میلیون تومان 
می رســد. این تفاوت در واقع فاصله قیمتی بین آنچه مالکان در نظر دارند با نرخ 
قطعی میانگین معامالت اســت. بیشترین کاهش نرخهای پیشنهادی بر اساس 
قیمت هر متر مربع در مناطــق ۲۰، ۱۹ و ۵ به ترتیب با ۳ درصد، ۲.۲ درصد و 
۱.۸ درصد کاهش و باالترین افزایش قیمت به مناطق ۲، ۱۷ و ۱ به ترتیب با ۵.۱ 
درصد، ۴.۶ درصد و ۴.۱ درصد رشــد در یک ماه گذشته مربوط می شود.از بین 
مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران در ۳۰ روز اخیر قیمتهای پیشنهادی در مناطق ۱، 
۲، ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۲ افزایش و در سایر مناطق کاهش داشته 
اســت. به طور میانگین نیز در شــهر تهران نرخهای پیشنهادی بدون وزن دهی 
۱.۳ درصد و بــا وزن دهی ۱.۱ درصد کاهش پیدا کرد.از طرف دیگر آمار و ارقام 
از افزایش تمایل برای فروش مســکن طی ۱۵ روز ابتدای آبان ماه حکایت دارد. 
درصد تغییرات تعداد آگهی های یک ماه منتهی به نیمه آبان ۱۴۰۰ نســبت به 
۳۰ روز قبل نشان می دهد عرضه ملک ۱۲ درصد افزایش یافته است که می تواند 
تحت تاثیر رکود بازار، کاهش فصلی معامالت در پاییز و تاثیر روانی آغاز ثبت نام 
برای واحدهای جهش تولید و تامین مسکن توسط دولت باشد.بازار اجاره نیز طی 
بازه زمانی مذکور با افت مواجه شده است. درصد تغییرات قیمت رهن متر مربع 
آگهی های یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل حاکی از کاهش ۳.۲ درصدی است. 
در ســوی مقابل، تعداد آگهی های اجاره ۱.۹ درصد افزایش یافت.بررسی میزان 
تقاضا به تفکیک مناطق نیز کاهش بازدید آگهی ها را نشان می دهد. طبق داده های 
این سامانه در ۳۰ روز منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در ۱۳ منطقه تعداد بازدید از 
آگهی ها کاهش و در ۹ منطقه افزایش یافته است. منطقه ۲۰ با ۴۹ درصد کاهش 
و منطقه ۱۶ با ۵۶ درصد افزایش، به ترتیب  بیشترین افت و بیشترین رشد بازدید 
از آگهی هــا را به خود اختصاص دادند. در بخش رهن و اجاره نیز در ۱۲ منطقه 
بــا کاهش بازدید و ۱۰ منطقه با افزایش مواجه شــدند.اطالعاتی که از نرخهای 
پیشنهادی مسکن طی ۱۱ ماه گذشته در این سامانه به دست آمده حاکی از آن 
است قیمتهای پیشنهادی هر متر مربع از ۵۶.۸ میلیون تومان در آذرماه ۱۳۹۹ 
در یک فرآیند ریزشــی به ۴۳.۵ میلیون تومان در خردادماه ۱۴۰۰ رسیده اما در 
سه ماهه تابستان افزایش یافته به طوری که در تیرماه به ۴۶.۹ میلیون و در آبان 
ماه به ۵۰.۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بازار در رکود به سر 
می برد و تعداد ۵۴۷۱ هزار فقره معامله در مهرماه ۱۴۰۰ از کوچک شدن ظرفیت 
بازار به حدود یک ســوم وضعیت نرمال حکایــت دارد. این افت معامالت پس از 
آن رخ داد که در شــهریورماه ۱۴۰۰ تعداد ۷۷۸۹ معامله انجام شد و قیمتها نیز 
۲.۴ درصد افزایش یافته بود.تورم مسکن، هر ماه افت بیشتری را نسبت به تورم 
عمومی تجربه می کند. مهرماه امسال نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران 
۱۸ درصد بود؛ در حالی که تورم عمومی به ۴۵ درصد رسید. شهریورماه این اعداد 
۳۰ درصد برای بازار مســکن تهران و ۴۵ درصد برای اقتصاد کشور بود. اما آمار 
مهرماه بدان معناست که قیمت واقعی مسکن ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
از طرف دیگر رشد قیمت مسکن در هفت ماه گذشته به صفر نزدیک بوده است. 

 دو فاکتور مهم در تحقق 
رشد اقتصادی ایران

یک اقتصاددان معتقد است که اگر دولت بخواهد موانع موجود را برای تحقق 
رشــد اقتصادی برطرف کند در وهله نخســت باید روند امور و فعالیت ها را به 
ســمت کاهش نرخ تورم هدایت کند.عباس علــوی راد در گفت وگو با ایِبنا با 
اشاره به اینکه بزرگترین مانع رشد اقتصادی ایران بی ثباتی فضای اقتصاد کالن 
است، اظهار کرد: نرخ تورم و نرخ ارز بیشترین بی ثباتی را ایجاد می کند و مانع 
رشد اقتصادی در کشور است که البته رتبه نخست به تورم تعلق می گیرد. این 
اقتصاددان تصریح کرد: تورم به کرانه هایی رسیده است که نه تنها محرک رشد 
نیست بلکه یک مانع نیز به حساب می آید و این یک موضوع علمی است. وی 
افزود: برای اینکه نرخ های تورم محرک رشــد اقتصادی باشند، سطح آستانه 
برایش در نظر می گیرند که نرخ آســتانه در ایران حدود ۱۳.۵ درصد اســت. 
در حــال حاضر با توجه بــه تورم حدود ۵۰ درصد، حــدود ۳۶ درصد از حد 
آستانه باالتر رفته ایم؛ بنابراین این نرخ، محرک نیست بلکه مانع است. این عضو 
انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه دومین عاملی که محیط اقتصاد کالن کشور 
را بی ثبات می کند و مشخصا مانع رشد می شود، نوسان در نرخ ارز است، گفت: 
هیچ فردی ادعا ندارد که نرخ ارز نباید نوسان داشته باشد و کامال ثابت باشد اما 
این بی ثباتی هایی که شاهد آن هستیم فراتر از حد پذیرفته شده است که این 
نوســانات بر محیط اقتصاد کالن تاثیرگذار خواهد بود. وی ادامه داد: در بخش 
نخســت، اگر دولت بخواهد موانع موجود را برای تحقق رشد اقتصادی برطرف 
کند باید روند امور و فعالیت ها را به سمت کاهش نرخ تورم هدایت کند. اولین 
حرکت برای رسیدن اقتصاد به رشــد اقتصادی این است که تورم را به کرانه 
های پایین تر هدایت کنیم و ثبات بیشتری را در این بخش داشته باشیم. علوی 
راد با اشاره به بخش دوم یعنی نرخ ارز تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز باید کنترل 
شــود. به عبارت دیگر باید ثبات نسبی بیشتری در بازار ارز ایجاد شود. این دو 
فاکتور می تواند از بعد فضای اقتصاد کالن در کوتاه مدت و برای شــروع مسیر 
موضوع مهمی باشد. این اقتصاددان اظهار کرد: مورد بعدی محیط کسب و کار 
ایران اســت که مشکالت تاریخی داشــته و دارد. یعنی براساس شاخص های 
داخلی و بین المللی محیط کسب و کار ایران، محیط شاداب ،مناسب و حامی 
فعاالن اقتصادی نیست. رتبه کلی ایران در شاخص سهولت کسب و کار ۱۲۷ 
اســت که بسیار پایین است. وی با اشاره به گزارش رقابت پذیری اقتصاد دنیا 
افزود: از میان ۱۴۴ کشــور دنیا اکثر رتبه های ایران مربوط به محیط کسب و 
کار باالی ۱۳۰ است که اصال مطلوب نیست. به گفته علوی راد، محیط کسب 
و کار ایران ۳گلوگاه مهم دارد که شــامل مشکالت نهادی و نهادها، قوانین و 
مقررات و عوامل اجرایی اســت. در بخش نهادی به عنوان نمونه شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی بیشــتر شــبیه به یک دورهمی است تا یک 
محیطی همفکری. چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده بود که 
از ۱۴ حکم این شورا حدود نیمی از آن اجرا نشده است. این اقتصاددان افزود: 
موضوع بعدی، بروکراسی و قوانین و مقررات پیچیده است. در این بخش دائما 
شاهد تغییر قوانین هستیم و به سمت بروکراسی بیشتر هدایت می شوند. بخش 
سوم نیز عوامل اجرایی است به این معنا که مجریان آن، نه متخصص هستند و 
نه اعقتقادی دارند که محیط کسب و کار باید در واقعیت شادابی الزم را کسب 
کند. وی گفت: رئیس جمهوری همانطور که وعده داده بودند باید بحث مبارزه 
با فساد در نقطه صفر را به درستی و جدی اجرا کند. نقطه صفر همینجاست 
کــه در واقع اجازه ندهیم فعال اقتصادی در بروکراســی اداری و کارکردهای 
نهادی وقت و انرژی خود را تلف کند و کشور معطل افرادی بشود که به دنبال 
منافع شخصی خود هستند.علوی راد با بیان اینکه در شرایط تحریم هرگز نمی 
توان اقتصاد ایران را به بهترین شرایط رساند، تصریح کرد: اما تمام مشکالتی و 
مسائلی که به آنها اشاره شد داخلی است و ارتباطی به تحریم و محدودیت های 
بین المللی ندارد. این اقتصــاددان با بیان اینکه در کنترل نرخ تورم و ارز نیاز 
به سیاست گذاری داریم ، افزود: اگر بپذیریم با نرخ ۵۰ درصدی نمی توان رشد 
اقتصادی را محقق کرد و می پذیریم که نوســانات نــرخ ارز در این حد مانع 
رشد است، باید سیاســت گذاری هایی را انجام دهیم که بتواند این دو فاکتور 
را به حدی برســانند که مانعی برای رشــد نباشد. به گفته او، دولت سیزدهم 
یک فرصت تاریخی در بحث رشد اقتصادی دارد؛ نرخ رشد بخش های مختلف 
اقتصادی ســال ۹۹ رشد اقتصادی ۳.۶ درصد و همه ۳ بخش نفت و صنایع و 
معادن و کشاورزی رشد مثبت داشته و فقط خدمات رشد مثبت نداشته است. 
علوی راد معتقد اســت تنها بخشی که در کوتاه مدت یعنی تا پایان فروردین 
۱۴۰۱ می تواند در سبد رشد اقتصادی ایران نقش قابل مالحظه ای ایفا کند، 
بخــش خدمات اســت و در این باره می افزاید: اگر دولت ســیزدهم بتواند تا 
پایان آذرماه موضوع کرونا را به نقطه امیدوارکننده ای برساند، بخش خدمات، 
ظرفیت دارد که جهشی به رشد اقتصادی ایران بدهد، ضمن اینکه ۵۰ درصد 

کیک اقتصاد ایران را بخش خدمات تشکیل می دهد.

وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از 
وجود ۴۰۰ هــزار کارآفرین فعال در 
کشــور خبر داد و با بیان اینکه کشور 
بــه دو میلیون کارآفرین نیــاز دارد، 
تاکید کرد: نظام اداری کشور به شدت 
ضدکارافرینی اســت و کارآفرینان از 
نظام اداری دســت و پاگیر گله دارند.

به گزارش ایسنا، حجت اله عبدالملکی 
در آیین گشایش هفته کارآفرینی در 
وزارت کار در جمــع کارآفرینان، به 
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار در مجلس اشــاره کرد و آن را 
اتفاق خوبی در بحث تســهیل نظام 
اعطــای مجوزها و کاهــش مراحل 
اداری شــروع کســب و کارها عنوان 
کــرد.وی ادامــه داد: در صدور مجوز 
آزاد  آموزشــگاه های فنی حرفــه ای 
قبال صــدور مجوز هشــت ماه طول 
می کشــید ولی اکنون بــا تغییراتی 
که در خودکار کردن مجوزها شــکل 
گرفته، این زمان به ســه روز کاهش 

یافته اســت.به گفته وزیر کار ظرف 
یک ماه ۵۰۰ مجوز آموزشگاه  فنی و 
حرفه ای آزاد صادر شده در حالی که 
قبل از آن ظرف شش ماه بین ۲۰ تا 
۳۰ مجوز صادر می شــد و بازار خرید 
و فــروش مجوزها با قیمت میلیاردی 
شــکل گرفته بود که ایــن خود مانع 
کارآفرینی بود.وی با اشــاره به وجود 
۴۰۰ هزار کارآفرین در کشــور گفت: 
بر اســاس معیارهــای عمومی تعداد 
۴۰۰ هــزار کار آفرین فعال داریم که 
بار اقتصاد بــزرگ ۸۵ میلیون نفری 
بــر روی دوش آنها قرار دارد در حالی 
که اقتصاد ایران برای آنکه بر اســاس 

ظرفیت های خود به حد مطلوب خود 
برسد به دو میلیون کارآفرین نیاز دارد 
که در اینجا الزم است نظام آموزشی 
و فرهنگی به کمــک بیایند و لحاظ 
تولید، درآمد ســرانه و اشتغال در تراز 
خوبی از گام دوم انقالب قرار بگیریم.

به گفته عبدالملکی در حال حاضر ۲۴ 
میلیون شاغل داریم که شکل گیری 
این تعداد اشتغال به دلیل فعالیت این 
۴۰۰ هزار کارآفرین است.  وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامه 
کارآفرینان  تقویــت  برای  بلند مدت 
خبرداد و گفــت: در کوتاه مدت باید 
شرایط برای کارآفرینان فراهم شود و 

مهمترین کمک به آنها این اســت که 
مانع آنها نشــویم.عبدالملکی با اشاره 
به گالیــه کارآفرینــان از نظام اداری 
دســت و پاگیر گفت: متاسفانه نظام 
اداری کشــور از ســالهای گذشته به 
شدت ضد کارآفرین شکل گرفته و با 
گذشت چهار دهه از انقالب همچنان 
با ســاختارهای معیوب اداری روبه رو 
هستیم؛ به نحوی که در قوانین ما که 
عمدتا به قبــل از انقالب برمی گردد، 
شرایط برای کارآفرینان مساعد نیست؛ 
از ایــن رو می طلبد کــه اصالحات 
اساسی در قوانین کسب و کار صورت 
گیرد که در این زمینه طرح تســهیل 
صــدور مجوزها در مجلس به تصویب 
رسید.وی در پایان با بیان اینکه زیست 
بوم کارآفرینی به ســمت مانع زدایی 
حرکت کند، گفــت: حاکمیت، نظام 
بانکی و قوانین موجود باید در خدمت 
کارآفرینان باشند و در جهت ترویج و 

تسهیل کارآفرینی حرکت کنند.

وزیر کار اعالم کرد

گالیه کارآفرینان از نظام اداری 
دست و پاگیر

یک مقام مسئول؛
تورم تهران به ۴۱.۲ درصد رسید

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از نرخ 
تورم ساالنه ۴۱.۲ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش ایلنا و به 
نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود 
افشــین با اعالم این خبر گفت: »به این ترتیب درصد تغییرات شــاخص 
نســبت به دوازده ماه منتهی به   ماه جاری نســبت به دوره مشــابه سال 
قبل، معادل ۴۱.۲ درصد رشــد داشــته است و مقدار این شاخص در کل 
کشور ۴۴.۶ درصد بوده اســت و در مهرماه ۱۴۰۰ نرخ تورم ساالنه گروه 
خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات ۶۰.۵ درصد بوده که در مقایســه با 
ارقام ماه های خرداد الی مهر دارای روندی صعودی بوده است«.معاون آمار 
و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: »مقدار این 
شــاخص در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۴۹.۲ درصد، 
۵۲.۴ درصد و ۵۵.۳ درصد و ۵۸.۲ درصد بوده اســت و بیشترین میزان 
تغییرات نرخ تورم ســاالنه در این گروه مربوط به زیرگروه های »روغن ها 
و چربی هــا« و »ماهی هــا و صدف داران« به ترتیب بــا۷۸.۳ درصد و ۷۳ 
درصد می باشــد«.وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه ای خانوارهای اســتان 
تهران در مهرماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۵.۴  درصد رسید، افزود: »به این ترتیب 
خانوارهای استان تهران در مهر ۱۴۰۰به طور میانگین ۳۵.۴ درصد بیشتر 
از مهــر ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکســان هزینه 
کرده  اند و نرخ تورم نقطه ای کشــور در مهــر ۱۴۰۰ برابر با ۳۹.۲ درصد 
گزارش شــده اســت که ۳.۸ درصد بیشتر از نرخ تورم نقطه ای در استان 
تهران اســت«. افشین ادامه داد: »نرخ تورم نقطه ای استان تهران در گروه 
عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بــه  ۶۵.۲ درصد در مهر 
۱۴۰۰ رســیده اســت. در همین گروه عمده، زیرگروه های »سبزیجات«، 
»شیر، پنیر و تخم مرغ«  و »ماهی ها و صدف داران« به ترتیب با نرخ تورم 
نقطه ای ۹۴.۴ درصد، ۷۴.۹ درصد و ۷۳.۷ درصد دارای بیشــترین درصد 
تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده اند«.  وی خاطرنشان 
کرد: »نرخ تورم ماهانه استان در مهر ۱۴۰۰  که نشان دهنده درصد تغییر 
عدد شاخص قیمت، نسبت به شهریور ۱۴۰۰ می باشد، به رقم  ۳.۳درصد 
رســیده اســت و به عبارت دیگر شــاخص کل قیمت کاالهــا و خدمات 
خانوارهای شــهری در ماه مهر، نسبت به شــهریور با رشد ۳.۳ درصدی 
همراه بوده اســت. مقدار این شاخص در کشــور ۳.۷ درصد بوده است«.

افشــین با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه در اســتان تهــران برای گروه های 
»عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« خانوارهای استان در مهرماه 
۱۴۰۰ دارای رقم ۴.۶درصد بوده اســت که نســبت به نرخ ۵.۷ درصدی 
شهریور کاهش نشــان می دهد، گفت: »مقدار این نرخ در ماه  های خرداد، 
تیر و مرداد به ترتیب ارقام ۳.۲ درصد، ۳.۳ درصد و ۵.۵ درصد بوده است 
و در مهرماه ۱۴۰۰ ، زیرگروه های »میوه و خشکبار« و  »نان و غالت«  به 
ترتیب با نرخ تورم ماهانه ۷.۶ درصد و۷.۲ درصد، دارای بیشــترین درصد 

تغییرات شاخص نسبت به ماه قبل بوده اند«.

رییس اتاق بازرگانی ایران:
  موانع داخلی بیشتر از تحریم ها 

تاثیرگذار است
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: با کمال تاسف در طول ۳۰ یا ۴۰ 
ســال گذشته، بسیاری از فرشبافان و متخصصین ما را به برخی از کشورها 
از جمله چین و پاکســتان بردند و می توان گفت صنعت فرش دســتباف 
ایران را ربودند.غالمحسین شافعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در 
مورد وضعیت صنعت فرش ماشــینی و دستباف کشور اظهار کرد: صنعت 
فرش ماشینی ما ارتقای قابل توجهی پیدا کرده و به لحاظ کیفیت می تواند 
در هر بــازار رقابتی توفیق پیدا کند. آنچه که همه صنایع از جمله صنعت 
فرش به عنوان مشــکل با آن مواجه اســت؛ اینکه مســائل داخلی کشور 
مثل پیش بینی ناپذیرآینــده صنعت، قیمت گذاری کاال، تامین مواد اولیه با 
مشــکالت زیاد و... است.شافعی ادامه داد: این مسائل مشکالت اساسی در 
مورد همه صنایع به خصوص صنایع فرش مطرح اســت و تولیدکنندگان را 
از ابداعات و ابتکارات جدید باز می دارد. اگر موانع برداشــته شود و تامین 
مواد اولیه صنعت فرش بتواند به ســادگی انجام شــود، ما قدرت رقابت را 
در کلیــه بازارهاهای جهانی داریم.وی افزود: خوشــبختانه به حدی از نظر 
کیفیت صنعت فرش ماشــینی رشــد کرده که تنها کارشناسان می توانند 
فرق آن را فرش دستی تشــخیص می دهد. ما به کشورهایی که خودشان 
تولیدکننده فرش هستند صادرات داریم. چین، هندوستان و پاکستان جزو 
کشــورهایی هســتند که در برخی بازه های زمانی رقیب ما در این صنعت 
بودند ولی امروز به این کشــورها هم صادرات فرش داریم. این موضوع یک 
توفیق بزرگ اســت که سیاســت گذاران و مســئولین باید آن را به عنوان 
یک موقعیت ممتاز در کشــور مــورد توجه قــرار داده و موانع را از پیش 
روی تولیدکنندگان واقعی که می توانند پایه و اســاس توسعه کشور باشند 
بردارند تا بتوانند آینده روشــنی پیش روی خود داشته باشند.رییس اتاق 
بازرگانی ایران در مورد وضعیت فرش دســتباف کشور تصریح کرد: فرش 
دستباف به تاریخ ما بستگی دارد، یکی از مزیت های مهم کشور در گذشته 
فرش دســتباف بوده است. با کمال تاسف در طول ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته، 
بسیاری از فرشبافان و متخصصین ما را به برخی از کشورها از جمله چین 
و پاکســتان بردند و می توان گفت صنعت فرش دســتباف ایران را ربودند.

وی خاطرنشــان ساخت: از آنجا  که عوامل تولید فرش دستباف در چین و 
پاکستان بسیار کمتر از ایران و قیمت تمام  شده آن پایین تر از ایران است؛ 
ما در میدان رقابت با مشــکل مواجه می شویم.شــافعی در پاسخ به سوالی 
در مورد تاثیر تحریم هــا بر این موضوع گفت: تحریم ها روی صادرات همه 
کاالهای ما اثر داشته است و یکی از مشکالت اساسی ما است، روابط بانکی 
با مشکل مواجه است اما نباید همه مسائل را به تحریم متصل کرد. تحریم 
قطعا اثر داشــته و قطعا یکی از مشکالت اساسی ما بوده ولی همه مشکل 
ما تحریم نیست.مشــکل داخلی ما در سیاست گذاری ها درصد بیشتری از 

تحریم را به خود اختصاص داده است.
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گزینه دشوار اروپا برای رفع کمبود گازگزیده خبر
شــرکت مشــاوره انرژی وود مک کنزی اعالم کــرد اروپا اگر با 
زمستان ســردتر از حد معمولی روبرو شود می تواند با برداشت 
از گاز پایــه، تا حدودی کمبود عرضــه در بازار را برطرف کند.به 
گزارش ایسنا، شــرکت وود مک کنزی خاطرنشان کرد برداشت 
گاز پایه به دلیل مسائل فنی و مقررات ممکن است به این راحتی 
نباشــد. تحت شرایط عادی گاز پایه نمی تواند از مخزن یا حجم 
گاز در جریان برداشــت شود. با این حال وضعیت دو ماه گذشته 
نشان داده است که بازار گاز اروپا شرایط عادی ندارد.سطح پایین 
گاز در مخازن که پایین ترین رکورد یک دهه اخیر بوده است، در 
آســتانه فصل سرما قیمت گاز در اروپا را به رکورد باالیی افزایش 
داده است. قیمتها همچنین در پی عدم عرضه بیشتر گاز از سوی 
شــرکت گازپروم صعود کردند. قیمت گاز از اواسط اکتبر اندکی 
کاهش پیدا کرده اما همچنان سه برابر قیمت ابتدای سال ۲۰۲۱ 
اســت.وود مک کنزی اوایل هفته هشــدار داده بود که زمستان 
اروپایی سردتر ممکن اســت به کاهش سطح مخازن به صفر تا 
پایان مارس سال ۲۰۲۲ منجر شود مگر این که عرضه گاز روسیه 
به بیشتر از سطح صادرات فعلی افزایش پیدا کند.وود مک کنزی 
برداشت از گاز پایه را به عنوان راهی برای کاستن از کمبود عرضه 
پیشــنهاد کرد که می تواند تــا ۱۵ میلیارد متر مکعب گاز برای 
اروپا آزاد کند.بر اســاس گزارش وود مک کنزی، معموال گاز پایه 
نباید استفاده شود زیرا به عملکرد بلندمدت مخازن نگهداری گاز 
آسیب می زند و به دلیل این که گاز متعلق به اپراتورهای مخازن 
نمی تواند تحت مقررات فعلی فروخته شود. با این حال با سطح 

باالی نگرانی که در بازار وجود دارد و با قیمتهای کم سابقه همراه 
شــده است، وضعیت فعلی نباید به هیچ وجه یک وضعیت عادی 

قلمداد شود.اما سیاستگذاران اروپایی ممکن است مسائل فنی و 
رگوالتوری را موانع بیش از حد بزرگی برای برداشــت از گاز پایه 

ببینند.افزایش عرضه گاز روسیه به اروپا راه ساده تری برای تامین 
تقاضای زمستانی بدون رساندن حجم گاز پایه به صفر می تواند 
باشــد.والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه قول داده است تا 
هشتم نوامبر که انتظار می رود گازپروم مخازن روسیه را پر کند، 
گاز بیشــتری به اروپا ارسال شــود. اما هفته گذشته تحویل گاز 
کاهش پیدا کرد زیرا جریان گاز در خط لوله ای که از روســیه به 
اروپا فعالیت می کند از غرب به شرق معکوس شد.در پی معکوس 
شــدن جریان گاز خط لوله یامال-یوروپ به سمت شرق، پس از 
چند روز کاهش، قیمت گاز طبیعی در هابهای اروپایی و انگلیس 
افزایش پیدا کرد. این معکوس شــدن جریان به مدت شش روز 
ادامه یافت و ســرانجام پنج شنبه گذشــته دوباره جریان گاز به 
سمت آلمان از سرگرفته شــد و کاهش قیمتهای گاز اروپایی را 
به دنبال داشــت.بعضی از تحلیلگران و کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا مانند لهستان، روســیه را متهم می کنند از گاز و انرژی به 
عنوان اســلحه ای برای ادامه تاثیرگذاری بر بازار گاز اروپا و وادار 
کــردن اروپا به پذیرش این که به خط لوله گازی نورد اســتریم 
۲ نیاز دارد، استفاده می کنند. این خط لوله برای شروع فعالیت 
در انتظار مجوز رگوالتوری آلمان اســت.کرملین، پوتین و همه 
مقامات روسیه این اتهامات را رد کرده و سیاستهای گاز و انرژی 
اروپا در یک دهه اخیر را عامل بحران اخیر می دانند.بر اســاس 
گزارش اویل پرایس، همه نگاهها به ســوی بازار گاز اروپا دوخته 
شده تا ببینند آیا باالخره گازپروم فرمان پوتین برای افزایش گاز 

در مخازنش در اتریش و آلمان را دنبال خواهد کرد یا خیر.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران:
آغاز بهره برداری از ششمین نیروگاه 

خورشیدی در غرب مازندران
در راســتای بهره گیری از انرژی های پاک، کمک به 
پایداری شبکه برق و حفظ محیط زیست با مشارکت 
بخش خصوصی نیروگاه ۲۰ کیلوواتی  پشــت بامی- 
خورشیدی بر روی بام آزمایشگاه پارس چالوس نصب 
و راه اندازی شد.در مراسم افتتاحیه بزرگترین نیروگاه 
پشــت بامی غرب مازندران ،که با حضور مقامات شهرستان چالوس برگزار شد 
مهندس فرح زاد مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق غــرب مازندران اظهار 
داشــت: سازگاری با محیط زیســت، صرفه جویی در مصرف آب و سوخت های 
فسیلی در زمان تولید برق از مزایای تولید برق در نیروگاه های خورشیدی است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعداد۵ نیروگاه خورشیدی در غرب استان 
مازندران فعال است ومعادل ۱۱9مگاوات ساعت انرژی تولید نموده است.در ادامه 
مراسم محمدی معاون فرماندار چالوس نیز در سخنانی ضمن قدردانی از فعالیت 
های انجام شده اظهار داشت: در راستای افزایش توسعه پایدار کشورو همراهی و 
همکاری با صنعت برق کشور مشارکت بخش خصوصی و انجام سرمایه گذاری 
توسط آنها برای تولید برق کار ارزنده ای است و وظیفه اطالع رسانی اجتماعی 

در این زمینه بر عهده همگان است.

 افتتاح و آغاز عملیات اجرایی دو پروژه آبفا 
در مازندران

کلنگ عملیات اجرایی طرح تکمیل مجتمع آبرســانی زون شمالی روستاهای 
بهنمیر با هدف تامین آب پایدار روستاهای افراتخت، نفت چال، میرودسر و ازنوا 
و نیز ارتقای سطح کیفی آب شرب این مجتمع به زمین زده شد.مهندس برارزاده 
با اشــاره به اعتبارات خوب صندوق توسعه ملی در راستای محرومیت زدایی از 
روســتائیان اظهار داشــت: در حال حاضر ۴9۵ پروژه با اختصاص ۵۶۰ میلیارد 
تومان اعتبار از محل اعتبارات آبرســانی به روســتاها و شهرها و نیز مشارکت 
مردمی در ســطح استان در دســت اجراء داریم.وی با اشاره به مشخصات طرح 
آبرسانی تکمیل مجتمع آبرسانی زون شمالی روستاهای بهنمیر گفت: برای بهره 
برداری از این طرح ، عملیاتی شــامل اجرای خــط انتقال به افراتخت به طول 
۴۲۰۰ متر، اصالح شــبکه توزیع آب روستای افراتخت به طول ۸۰۰ متر،اصالح 
شبکه توزیع آب روستای ازنوا به طول ۱۵۰۰ متر همچنین اصالح شبکه توزیع 
آب روستای نفت چال به طول ۵۰۰ متر و اصالح شبکه توزیع آب روستای نفت 

چال کوچک به طول ۵۰۰ متر انجام خواهد شد.

تقدیر مدیرکل روابط عمومی توانیر از دبیر 
جشنواره استانی رووژنا

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت توانیر از دبیر جشــنواره 
اســتانی نمایش های کوتاه )رووژنا( تقدیر و قدرانی کرد. در متن “ابوذر صالحی” 
آمده اســت: بدینوسیله از مساعدت های جنابعالی و مساعی آن شرکت به ویژه 
برادر ارجمندم جناب آقای “محمد محمدیان شمالی” سخنگوی شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان ایالم در زمینه برنامه ریزی مطلوب و اطالع رسانی مناسب و 
انعکاس رسانه ای جشنواره استانی نمایش های کوتاه )رووژنا( که با هدف پیشبرد 
برنامه های مدیریت مصرف برق برگزار شد تشکر و قدردانی می گردد.امید است 
با همکاری مجموعه صنعت برق کشور همچنان بتوانیم در زمینه آگاهی بخشی 
و فرهنگ ســازی و ارتقای نگرش و تغییرات رفتاری مثبت پایدار بین کودکان 
و خانواده ها در جهت بــه کارگیری الگوهای صحیح مصرف انرژی گام برداریم.

گفتنی اســت جشنواره استانی »رووژنا« با موضوع مصرف بهینه برق و با هدف 
افزایش ســطح مشــارکت کودکان در رابطه با بهینه سازی مصرف برق در ایالم 

برگزار شد.

مدیرمخابرات منطقه گلستان: 
سرقت تجهیزات مخابراتی خدمت رسانی را 

مختل کرده است
مدیرمخابرات منطقه گلستان سرقت تجهیزات مخابراتی را موجب مختل شدن 
خدمت رسانی دانســت.دکترغالمعلی شهمرادی با ابراز نگرانی از میزان سرقت 
تجهیزات مخابراتی انجام شــده ، تعریف اقدامات جدید و اجرای ضرب العجل 
آنرا از حاضرین در جلسه خواستار شد.مدیرمخابرات منطقه گلستان با اشاره به 
این مسئله که سرقت مستمرتجهیزات مخابراتی ،خدمت رسانی را مختل کرده 
و عالوه بر به چالش کشیدن مخابرات در ارتباط رسانی به مشترکین ، نارضایتی 
مردم را در پی داشــته است.وی دستور تشــکیل کمیته سه گانه فنی ، اطالع 
رســانی و حقوقی را صادرکرد و براجرای مصوبات این کمیته ها در کوتاهترین 
زمان تاکید داشت.دکتر غالمعلی شهمرادی بازسازی شبکه ، برگزاری جلسات 
مستمر با دستگاه قضایی استان ، ایجاد تعامالت با سازمان های مرتبط ، استفاده 
حداکثری از ظرفیت رســانه ها ،تقویت گشــت ها و اطالع رسانی گسترده را از 
عوامل موثر در کاهش و پیشــگیری از سرقت دانست افزود : سرقت تجهیزات 
موجب بحران در مخابرات شــده و گذر از این بحران نیازمند همت و همکاری 

تمام دستگاههای قضایی ، انتظامی و مجموعه مخابرات است .

معاون وزیر نیرو:
بارش های اخیر ورودی به سدها را فقط یک درصد افزایش داد

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: بارش های اخیر تنها یک درصد در ورودی سدها اثر گذاشت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، قاسم تقی زاده خامسی با 
بیان اینکه بارندگی های سه روز اخیر، تأثیر محدودی در متوسط بارش کل کشور داشتند، گفت: اثر این بارندگی ها در ورودی سدهای کشور که حدود ۵۰ درصد آب شرب 
را تأمین می کنند، یک درصد بیشتر نبوده است.معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود: بارش های سه روز گذشته در برخی استان ها مثل قم، اصفهان، قزوین، تهران، مرکزی، یزد 
و کرمان درصد بارندگی را نسبت به متوسط ۵۲ ساله که معیار اصلی در مقایسه بارش است افزایش داد.وی ادامه داد: در ۴۵ روزی که از سال آبی جدید )ابتدای مهر ۱۴۰۰ 
تا انتهای شــهریور ۱۴۰۱( می گذرد، در اســتان های قم ۲۱۷ درصد، یزد ۱۸۸ درصد، کرمان ۷۱ درصد، اصفهان ۵۳ درصد، البرز ۴۷ درصد، گلستان ۴۷ درصد، گیالن ۳۳ 
درصد و مازندران ۶ درصد نسبت به متوسط ۵۳ ساله اخیر بارندگی افزایش یافته است.معاون وزیر نیرو افزود: ۱۵ استان دیگر با اینکه نسبت به متوسط دوره ۵۲ ساله عقب 
هستند، ولی نسبت به سال آبی پارسال بارش بیشتری داشته اند، اما استان های ایالم، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه هنوز نسبت به 
سال آبی پارسال از باران کمتری برخوردار شده اند.وی ادامه داد: متوسط بارندگی کشور حدود ۲۴۰ میلی متر است که در ۴۵ روز گذشته ۱۵.۸ میلی متر بارندگی داشته است 
که در مجموع نسبت به متوسط ۵۲ ساله ۷ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۱۸۷ درصد افزایش را نشان می دهد.معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: برای استان های 
کردستان، فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، کرمانشاه و بوشهر با اینکه نسبت به متوسط ۵۲ ساله فاصله زیادی دارند، اما نسبت به سال گذشته در همین دوره بارندگی 

قابل توجه بوده است.تقی زاده خامسی افزود: اثر این بارندگی ها در ورودی سدهای کشور که حدود ۵۰ درصد آب شرب را تأمین می کنند، یک درصد بیشتر نبوده است.

 صعود قیمت نفت در پی تصویب 
الیحه آمریکایی

قیمت نفت روز دوشــنبه تحت تاثیر نشــانه های مثبت از رشد اقتصاد جهانی، 
تقاضای انرژی و افزایش قیمت فروش رسمی شرکت آرامکوی سعودی، افزایش 
یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۸۴ سنت معادل یک درصد 
افزایش یافت و به ۸۳ دالر و ۵۸ ســنت در هر بشــکه رسید. نفت برنت هفته 
گذشــته حدود دو درصد کاهش داشــت.بهای معامالت نفت آمریکا 9۵ سنت 
معادل ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۸۲ دالر و ۲۲ ســنت در هر بشکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا هفته گذشــته حدود سه درصد کاهش داشت.جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا روز شنبه از تصویب الیحه زیرساخت یک تریلیون دالری 
در کنگره اســتقبال کرد. الیحه مذکور می تواند رشــد اقتصادی و تقاضا برای 
ســوختها را تقویت کند.رشد صادرات چین در اکتبر آهسته شد اما تحت تاثیر 
تقاضای جهانی رو به رشد در آستانه فصل تعطیالت زمستانی و بهبود عملکرد 
زنجیره تامین، بهتر از حد انتظار بود.آوتار ســاندو، مدیر ارشــد کاالی شرکت 
فیلیپ فیوچرز در سنگاپور اظهار کرد: می توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص 
داخلی جهانی تقاضا برای انرژی را حمایت کند و قیمتها ممکن است تحت تاثیر 
عرضه محدود افزایش بیشــتری پیدا کنند.عربستان سعودی اواخر روز جمعه 
افزایش قیمت پایه نفت خود برای مشتریان آسیایی در دسامبر را اعالم کرد که 
فراتر از انتظار بازار بود. تحلیلگران گروه بانکی ANZ Research در یادداشتی اعالم 
کردند این اقدام آرامکو نشان می دهد که تقاضا با کنترل عرضه از سوی اوپک 
و ســایر تولیدکنندگان بزرگ، قوی می ماند.تقاضا برای ســوخت جت افزایش 
بیشــتری پیدا خواهد کرد زیرا دولتهای بیشتری قوانین سفر را تسهیل کرده و 
محدودیتهای که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا وضع کرده بودند را کاهش 
می دهند.وزیران گروه اوپک پالس هفته گذشته برنامه افزایش تولید به میزان 
۴۰۰ هزار بشکه در روز در دسامبر را تصویب کردند. جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا از اوپک پالس خواسته بود نفت بیشتری تولید کند تا روند رشد قیمتها 
کنترل شــوند. وی روز شــنبه اعالم کرد دولتش ابزارهای دیگری برای مقابله 
با قیمتهای باالتر دارد.ســهیل المزروعی، وزیــر انرژی امارات متحده عربی روز 
دوشنبه گفت: سرمایه گذاری ناکافی در صنعت نفت و گاز طبیعی می تواند به 
افزایش قیمتهای انرژی منتهی شود.بر اساس گزارش رویترز، در این بین، واردات 

نفت چین در اکتبر به پایین ترین میزان سه سال اخیر سقوط کرد.

رقم صادرات برق به ۱۰۰۰ مگاوات رسید
سخنگوی صنعت برق رقم صادرات را ۱۰۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: صدور برق 
ایران به کشــورهای طرف قرارداد برابر تعهدات در حال انجام است.مصطفی رجبی 
مشــهدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره میزان صادرات و واردات برق 
اظهار داشت: اولویت ما تامین برق داخل کشور است و در صورتی که ظرفیت کافی 
داشته باشیم قطعا صادرات خواهیم داشــت. وی افزود: واردات ما در حداکثر میزان 
اســت بعد از فصل تابستان اقدامات اولیه در زمینه قراردادهایی که نیاز به الحاقیه و 
یا تمدید داشتند، انجام شد تا بتوانیم در فصل سرد و همچنین تابستان سال آینده 
که نیاز به واردات داریم از حداکثر ظرفیت استفاده کنیم.سخنگوی صنعت برق رقم 
صادرات را ۱۰۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: صادرات برق ایران به کشورهای طرف 

قرارداد برابر تعهدات در حال انجام است.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به ایلنا:
جزئیات احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 

تجدیدپذیر تشریح شد
معاون وزیر نیرو اظهار داشــت: مسیر جدید برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر از 
محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اســت یعنی به ازای سوخت صرفه جویی شده، 
تهاتر صورت می گیرد و سود سرمایه گذار طی مدت ۳ تا ۴ سال برمی گردد و حدود ۶ 
تا ۷ سال نیز تعهد وجود دارد. از آن تاریخ به بعد به مدت ۲۰ سال برق تولیدی خود را 
عرضه خواهند کرد. به عبارت دیگر ما تعهد خرید تضمینی نداریم و خرید و فروش در 
بازار انجام می شود.به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود کمالی در نشست خبری در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر 9۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی تجدیدپذیر نصب 
شده در کشــور داریم، اظهار داشت: از 9۰ مگاوات نیروگاه نصب شده ۳۱۰ مگاوات 
بادی، ۳9۰ مگاوات خورشیدی و مابقی برق آبی کوچک، زیست توده و انبساطی است.

وی با بیان اینکه نیروگاه های تجدیدپذیر تنها یک درصد ظرفیت نیروگاهی کشور را 
شامل می شــوند، افزود: در جهان به طور متوسط ۳۰ درصد از ظرفیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر اســتفاده می شود و در برخی کشورها تا ۸۰ درصد از تجدیدپذیرها برق 
تامیــن می کند.معاون وزیر نیرو در امور نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر گفت: دنیا به 
سمتی می رود که کل برق از تجدیدپذیرها تامین شود. برخی کشورها ۲۰۳۰ برخی 
۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ را سال های انتهایی تولید برق از نیروگاه های با سوخت فسیلی اعالم 
کرده اند اما در کشور ما به دلیل وفور منابع فسیلی کمتر به این موضوع توجه شده و 
ظرفیت ایجاد شده پایین بوده است.کمالی ادامه داد: اما در هر حال ما نیز نمی توانیم 
توســعه نیروگاهی را بر مبنای انرژی های فسیلی داشــته باشیم زیرا در فصل سرما 
نیروگاه ها به مشــکل سوخت بر می خورند و مجبورند از ســوخت مایع و یا مازوت 
استفاده کنند که عالوه بر آالیندگی ممکن است با کمبود برق و یا قطعی مواجه شویم. 
هرچند امســال وزارت نیرو اعالم کرده که میزان قطعی به حداقل برسد اما در نگاه 
کلی نباید صرفا با تکیه بر انرژی های فسیلی، برق تامین شود.وی با بیان اینکه طبق 
برنامه دولت سیزدهم، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر هدفگذاری شده 
است، تاکید کرد: طبق بررسی های انجام شده، ما امکان تامین ۱۴۰ هزار مگاوات برق 
از تجدیدپذیرها را داریم که از این میزان ۱۰۰ هزار مگاوات از نیروگاه های خورشیدی 
و ۴۰ هزار مگاوات از نیروگاه های بادی اســت اما هنوز به رقم ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه 
نصب شــده هم نرســیده ایم.معاون وزیر نیرو در امور نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر هزینه تجهیزات مرتبط با حوزه تجدیدپذیرها رو به 
کاهش اســت یعنی بابت هر کیلو وات ساعت برق تجدیدپذیر که در گذشته ۲۰۰۰ 
دالر هزینه می شــد اکنون این رقم به ۶۰۰ دالر رسیده است. در عین حال ظرفیت 
بهره وری از ۱۴ درصد به ۲۲ و ۲۴ درصد رسیده است. یعنی هم هزینه ها کاهش یافته 
و هم اینکه به دلیل نوآوری، ضریب بهره وری باال رفته است. بنابراین اگر قیمت گاز را با 
نرخ صادراتی محاسبه کنیم، نیروگاه های بادی و خورشیدی قابل رقابت با نیروگاه های 
فسیلی هستند ضمن اینکه مضرات آالیندگی را نیز ندارند.کمالی با اشاره به قرارداد 
خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر که در گذشته جاری بود بیان داشت: 
برنامه وزارت نیرو در گذشته، خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان حوزه تجدیدپذیر 
بوده که اکنون متوقف شــده اما برای کسانی که تاکنون قرارداد داشته اند همچنان 
قابل اجرا است.وی ادامه داد: طبق برنامه جدید، ما به دلیل کمبود منابع امکان خرید 
تضمینی برق را نداریم اما برنامه های ورود ســرمایه گذاران به این حوزه را با جدیت 
پیگیری می کنیم. بنابراین طبق فراخوان برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید، 
متقاضــی داخلی و خارجی می توانند تا انتهای آبــان ماه تقاضای خود را ارائه دهند.

معاون وزیر نیرو در امور نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر افزود: تاکنون ۳۲ هزار مگاوات 
درخواست داده شده و پیش بینی می شود که این رقم به ۶۰ هزار مگاوات برسد.کمالی 
توضیح داد: مسیر جدید برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر از محل ماده ۱۲ قانون 
رفع موانع تولید است یعنی به ازای سوخت صرفه جویی شده، تهاتر صورت می گیرد و 
سود سرمایه گذار طی مدت ۳ تا ۴ سال برمی گردد و حدود ۶ تا ۷ سال نیز تعهد وجود 
دارد. از آن تاریخ به بعد به مدت ۲۰ سال برق تولیدی خود را عرضه خواهند کرد. به 
عبارت دیگر ما تعهد خرید تضمینی نداریم و خرید و فروش در بازار انجام می شــود.

وی تاکید کرد: طبق برنامه، داخلی سازی تجهیزات در دستور کار قرار گرفته تا زنجیره 
تولید تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور تکمیل شود.

شهردار کرج تأکید کرد؛
 لزوم بازسازی ماشین آالت سازمان 

مدیریت پسماند
شــهردار کرج بر بازسازی تجهیزات و ماشین آالت سازمان مدیریت پسماند تأکید کرد.

مصطفی سعیدی سیرائی در بازدید از سازمان مدیریت پسماند خواستار اقدامی جهادی 
در بازسازی تجهیزات و ماشین آالت این سازمان شد و گفت: هزینه های بازسازی کمتر 
و به صرفه تر از خرید تجهیزات جدید اســت بر همین اســاس بهره گیری از تجهیزات 
موجود به منظور کاهش هزینه های جاری پیشنهاد می شود.وی ضمن قدردانی از عملکرد 
سازمان در مقابله با آب گرفتگی های ناشی از بارندگی، به حجم قابل توجه بارش های اخیر 
اشاره کرد و گفت: شهرداری کرج با اقدام جهادی و آماده باش کامل نسبت به پیشگیری 
و رفع آب گرفتگی های احتمالی در ســطح شهر اقدام کرد که دراین بین تالش سازمان 
پســماند در خور تحسین است.شهردار کرج در بخش دیگری ضمن ابراز تأسف از بروز 
خسارت روان آب شهرک جهان نما، گفت: گرچه حضور به موقع عوامل شهرداری کرج در 
محل موجب هدایت روان آب ها و پاک سازی معابر همچنین جلوگیری از خسارت بیشتر 
به شــهروندان شد، اما این خسارت اندک نیز شایسته کالن شهر کرج نیست و ضروری 
است با برنامه ریزی درست و تالش مضاعف به نقطه ای برسیم تا در آینده شاهد این گونه 
موارد نباشیم.سعیدی افزود: به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی به شهر و شهروندان 

هنگام بارش های طوالنی، استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آالت بسیار مهم است.
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گزیده خبر سخنگوی گمرک اعالم کرد:

صادرات ایران به ۱۴۲ کشور دنیا در ۷ ماه
ســخنگوی گمرک گفت: ایــران در هفت ماه ســال 1400 به 
142کشــور دنیا کاال صادر کرده و از 110کشــور نیز کاالهای 
مورد نیاز خود را خریداری کرده اســت. به گزارش ایلنا، ســید 
روح اله لطیفی، ســخنگوی گمرک اظهار داشــت: کشورمان از 
ابتدای ســال  1400 تا پایان مهرماه، حدود 99میلیون تن کاال 
به ارزش تقریبی 55 میلیارد دالر را با کشــورهای جهان تبادل 
کرده است.وی افزود: در این مدت142کشور به صورت مستقیم 
کاالی ایرانی را خریداری کردند و 110کشور نیز فروشنده کاال به 
ایران بودند.لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی کاالهای  ایرانی 
گفت: 75.2میلیون تن کاال  بــه ارزش 27میلیارد و 74میلیون 
دالر  در هفت ماه گذشــته صادر شده که چین با هفت میلیارد 
و 689میلیــون دالر، عراق با پنج میلیــارد و 483میلیون دالر، 
ترکیه با ســه میلیارد و 397میلیون دالر، امــارات با دو میلیارد 
و 590میلیون دالر و افغانســتان با یــک میلیارد و 126میلیون 
دالر پنــج مقصد اول صــادرات کاالی ایرانی بودنــد.وی افزود: 
کشــورهای »سوازیلند« با هزار و 800دالر، »کومور« با پنج هزار 
و 932دالر، »گواتماال« با 6هزار و 264دالر،«اکوادور« با 6هزار و 

534دالر، »انگــوال« با 6هزار و 628دالر، »هندوراس« با 6هزار و 
800دالر،« نیکاراگوئه« با هفت هــزار و 667دالر،و »الئوس« با 
9هزار و 800دالر، هشــت کشوری بودند که کمترین خرید را از 
ایران داشتند.لطیفی در خصوص واردات کشور در هفت ماه سال 
1400گفت: در این مدت 23میلیون و 505هزار تن کاال به ارزش 
27میلیارد و 739میلیون دالر از گمرکات اجرایی ترخیص شــد 
که » امارات« با هشــت میلیــارد و 596میلیون دالر، »چین« با 
6میلیارد و 107میلیون دالر،« ترکیه« با دومیلیارد و 861میلیون 
دالر، »آلمان« با یک میلیارد و 39میلیون دالر و« ســوئیس« با 
یک میلیارد و 35میلیون دالر، پنج کشور اول فروش کاالی مورد 
نیاز کشور در هفت ماه نخست سال بودند.وی افزود: کشورهای« 
ترینیدادو توباگو« با چهار هزار و 976دالر، »لتونی« با 16هزار و 
574دالر،« ایسلند« با 16هزار و 879دالر، »کامرون« با 25هزار و 
951دالر،« سرزمین های جنوبی فرانسه« با 67هزار و 754دالر، 
»شــیلی« با 83هزار و 749دالر و »کاســتاریکا« بــا 86هزار و 
596دالر به ترتیب کمتریــن میزان فروش کاالی موردنیاز را به 

کشورمان داشتند.

هزینه های تولید به شدت باالست
 افزایش قیمت لوازم خانگی 

اجتناب ناپذیر است
دبیرکل انجمن لوازم خانگی گفت:با توجه به نرخ تورم، هزینه مواد اولیه، هزینه 
حمل و نقــل و...تولیدکننده چاره ای جز افزایش قیمــت ندارد ضمن اینکه به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار حاکم اســت.به گزارش خبرنگار 
مهر، عباس هاشمی دیروز در نشست خبری با بیان اینکه وضعیت صنعت لوازم 
خانگی مشــابه سایر صنایع متأثر از مؤلفه های کالن کشــور است، اظهار کرد: 
تورم تولیدکننده در محصوالت صنعتی در بهار امســال نسبت به بهار پارسال 
78.5 درصد بوده که نشان دهنده نامناسب بودن فضای کشور برای فعالیت های 
تولیدی اســت. نیاز اســت که دولت در مورد مؤلفه های کالن تجدیدنظر کرده 
و نســبت به تثبیت اوضاع اقتصادی کشــور اقدامات مؤثری انجام دهد.دبیرکل 
انجمــن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: ســرانه تولید ناخالص ایران در ســال 
1990، 2214 دالر بــود که این عدد در ســال 2021 به 2313 دالر رســیده 
است. این در حالی است که سرانه تولید ناخالص ترکیه در سال 1990، 2017 
دالر بود که در حال حاضر به 8600 دالر رســیده اســت.وی با بیان اینکه برای 
دســتیابی به رشد، نیاز به تثبیت فضای اقتصادی داریم، گفت: فضای شبهه در 
اقتصاد کشــور باید از بین برود تا فعاالن اقتصــادی بتوانند برنامه ریزی دقیقی 
برای پیشــبرد اهداف خود انجام دهند. متأســفانه ما در شاخص های مربوط به 
کســب و کار بانک جهانی نیز جایگاه نامناسبی داریم.هاشمی با اشاره به اینکه 
گردش مالی صنعت لوازم خانگی 6 میلیارد دالر برآورد می شــود، گفت: از سال 
97 و شــدت یافتن تحریم ها، صنعت لوازم خانگی به این آگاهی رسید که باید 
به منابع داخلی کشــور متکی شود و در این راستا به سمت متعادل کردن تراز 
تجاری این صنعت حرکت کردیم و بخشی از مواد اولیه بومی سازی شد.دبیرکل 
انجمــن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: در حــال حاضر صادرات لوازم خانگی 
حدود 300 میلیون دالر اســت که طبق برنامه وزارت صمت تا سال 1404 تراز 
صنعت لوازم خانگی باید مثبت شود.وی گفت: ارز مورد نیاز صنعت لوازم خانگی 
برای میزان تولیدی که در ســال جاری هدفگذاری شده 1.4 میلیارد دالر است 
که از این میزان 300 میلیون دالر صادرات و حدود 230 میلیون دالر نیز تعمیق 
ساخت داخل و صرفه جویی ارزی داریم.هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
در مورد وضعیت قیمت محصوالت لوازم خانگی گفت: افزایش قیمت محصوالت 
مربوط به سیاســت های درون بنگاهی می شود و هر بنگاهی می تواند با توجه به 
هزینه های خود درخواست افزایش قیمت بدهد، منتهی ما از طریق انجمن برای 
محصوالت قدیمی درخواست افزایش قیمتی ارسال نکرده ایم و تا پایان سال نیز 
ارسال نخواهیم کرد البته برای تعدادی از محصوالت جدید که قباًل قیمتگذاری 
نشده بودند، درخواست قیمتگذاری دادیم چرا که هر کاالیی که عرضه می شود 
باید از قبل در سامانه 124 ثبت شود.دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
ادامه داد: به هر حال با توجه به افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ مواد اولیه، 
نرخ تورم، هزینه حمل و نقل، مالیات و ... افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است.وی 
تصریح کرد: تا زمانی که مؤلفه های کالن اقتصادی کشور اصالح نشود، نمی توان 
انتظار داشت که به صورت متعارف افزایش قیمتی رخ ندهد. باید مواد اولیه و ... 
به صورت متعارف برای تولیدکننده تأمین شود تا تولیدکننده نیز با درصد سود 
متعارفی که مورد تائید ســازمان حمایت اســت، محصول را ارائه کند؛ سرکوب 
قیمتی به هیچ عنوان به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست. سیاست سرکوب 
قیمت، سیگنالی برای عدم فعالیت بخش های تولیدی است و می تواند خالقیت 
را در تولید از بین ببرد. شــاید این سیاســت در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما در 
درازمدت به نفع هیچ کس نیست.هاشــمی گفت: از سوی دیگر، به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم در بازار رکود حاکم است. دولت برای حمایت از مصرف کننده 
و تولیدکننــده باید اقدام به صدور کارت های اعتباری کند.وی در مورد وضعیت 
تولید لوازم خانگی نیز گفت: طی نیمه نخســت امسال یک میلیون و 170هزار 
یخچال فریزر تولید شــد که نسبت به مدت مشــابه پارسال 10 درصد افزایش 
را نشــان می دهد. همچنین تولید ماشین لباسشــویی با 35 درصد افزایش به 
730هزار دستگاه رسید البته تولید تلویزیون با کاهش 11 درصدی به 630هزار 
دستگاه رسیده اســت.دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: ظرفیت 
تولید در کل کشــور حدود 21 میلیون دستگاه اســت که ما با تأسیس کانون 
هماهنگی دانش، صنعــت و بازار لوازم خانگی به همراه معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری به دنبال افزایش کیفیت نیز هستیم.

در پنجاهمین سالگرد تاسیس  انجمن روابط عمومی
روابط عمومی ناب ذوب آهن اصفهان 

در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن 
روابط عمومــی  که با حضور اســاتید و پیشکســوتان 
روابط عمومــی و تجلیل از بــزرگان این حرفه در مرکز 
همایش های سیتی ســنتر اصفهان برگزارشد ، جایزه 
روابط عمومی ناب به ذوب آهن اصفهان رســید .جایزه 

روابط عمومی ناب بر اساس معیارهای سبک مدیریت ناب که از سبک های نوین 
مدیریتی است ، طراحی شده که برای اولین بار توسط انجمن روابط عمومی ایران ، 
ارزیابی های مربطه صورت گرفت و این جایزه به روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
و مجتمع فوالد مبارکه رســید.این آیین با حضور بزرگان عرصه روابط عمومی، 
علوم ارتباطات و رسانه، از جمله دکتر حسینعلی افخمی مدیر گروه روابط عمومی 
دانشگاه عاّلمه طباطبایی، دکتر خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و 
اعضای هیئت مدیره انجمن، غالمرضا کاظمی دینان رئیس شورای سیاستگذاری 
هفته بزرگداشت روابط عمومی کشور، دکتر شکری خانقاه استاد دانشگاه و تنی 
چند از مدیران روابط عمومی وزارتخانه ها، مدیران و کارشناســان روابط عمومی 
به همراه مهمانانی از انجمن های روابط عمومی سایر استان هابرگزار شد .در این 
آیین دکتر حمید شکری خانقاه در خصوص استانداردهای جهانی و لزوم تدوین 

الگوی ایرانی برای روابط عمومی سخنرانی کرد .

به همت و مشارکت فوالد هرمزگان :
کلنگ ساخت مهدیه بزرگ بندرعباس به 

زمین خورد
با مشــارکت فــوالد هرمزگان و پیگیــری امام جمعه بندرعباس و ســپاه امام 
سجاد )ع( کلنگ  ســاخت مهدیه بزرگ هیئت رزمندگان بندرعباس بر زمین 
خوردحجت االسالم دکتر عبادی زاده امام جمعه بندر ساخت این مهدیه بزرگ 
را جزو آرزوهــای مومنان بندرعباس خواند و از پای کار آمدن مدیرعامل فوالد 
هرمزگان برای آغاز این پروژه تشکر و قدردانی کرد.مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز 
ضمن قدردانی از امام جمعه بندرعباس برای پیگیری آغاز ساخت پروژه مهدیه 
آســایش و آرامش کنونی جامعه را از ایثارگری های رزمندگان  اسالم خواند و 
اظهار داشت امیدوارم هر چه زودتر هیئت های مذهبی در این محل راه اندازی 
شده تا یاد سرور آزادگان امام حسین )ع(را زنده نگدارند خدا را شاکریم که امروز 

شاهد کلنگ زنی هستیم.

آمریکا اجازه تهاتر بین ایران و پاکستان را نمی دهد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه بانک های پاکستانی وابسته به آمریکا هستند، تصریح کرد: آمریکا اجازه تهاتر بین ایران و پاکستان را نمی دهد. به همین 
دلیل ما نمی توانیم وارد مذاکره با این کشور شویم ممکن است بین دولت ها بدون دخیل کردن بانک ها تهاتری صورت بگیرد اما این امکان سالهاست که برای بخش 
خصوصی فراهم نشــده اســت. به گزارش ایلنا، روز گذشته عبدالرزاق داود مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری )سرپرست وزارتخانه 
بازرگانی پاکستان( در دیدار با وزیر کشاورزی ایران اظهار کرد: پاکستان دارای برنج و ایران دارای نفت و پتروشیمی است که می توانیم این کاالها را با هم تهاتر کنیم.

مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری عنوان کرد: ما به شرایط تحریمی ایران واقف هستیم و به دنبال یک ساز و کار برای ایجاد ارتباط 
موثر و مفید با برادرمان ایران هستیم به همین دلیل پیشنهاد تهاتر را مطرح می کنیم. محصوالت دیگری که می توانیم به ایران صادر کنیم شامل کینوا، انبه و مرکبات 
اســت و امیدواریم مشکالت موجود برای تبادالت تجاری در ســایه روابط برادرانه با ایران مرتفع شود.مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد پیشنهاد مقام پاکستانی گفت: این سخنان بارها از سوی پاکستانی ها اعالم شده است اما هیچگاه عملیاتی نشد.وی بابیان اینکه امکان 
واردات برنج از پاکستان برای بخش خصوصی فراهم نیست، بیان کرد: بخش خصوصی سال های سال است که با پاکستان وارد مذاکره شده است تا بتواند برنج این 
کشور را وارد کند اما انتقال پول از این کشور 10 تا 16 درصد هزینه برای بخش خصوصی ایجاد می کند و این مسئله در قیمت تمام شده برنج پاکستانی تاثیر مستقیم 
می گذارد.کشاورز درباره دلیل کاهش واردات برنج از پاکستان، بیان کرد: درحال حاضر 85 درصد از برنج وارداتی ایران هندی و 15 درصد آن پاکستانی است. اما بهتر 
بود که این آمار برعکس می شد چراکه برنج پاکستانی از لحاظ طعم و رنگ به برنج ایرانی نزدیک تر است و بیشتر با ذائقه مردم همخوانی دارد. اما به دلیل مشکالت 
ایجاد شده در انتقال پول ما نمی توانیم این محصول کیفی را به دست مصرف کننده ایرانی برسانیم.به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، دولت ممکن است در ازای 
صدور برق یا نفت در بازرگانی دولتی، برنج از پاکستان بگیرد.کشاورز با بیان اینکه بانک های پاکستانی وابسته به آمریکا هستند، تصریح کرد: آمریکا اجازه تهاتر بین 
ایران و پاکستان را نمی دهد. به همین دلیل ما نمی توانیم وارد مذاکره با این کشور شویم ممکن است بین دولت ها بدون دخیل کردن بانک ها تهاتری صورت بگیرد اما 
این امکان سالهاست که برای بخش خصوصی فراهم نشده است.این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: ما در ازای خرید برنج هندی به آنها پول می دهیم امیدواریم 

که این روند برای پاکستان نیز فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:
جزئیات جدید شرایط واردات خودرو اعالم شد

ســخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی 
می تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کاالهای مرتبط با 
انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی 
برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.روح اهلل عباســپور در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد جزییات اصالحیه  مجلس به ماده 4 طرح ســاماندهی 
خودرو مبنی بر واردات خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم 
به تصویب رســیده بود که بعد از ارجاع به شــورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و 
کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو 
در این اصالحیه وارد شد. شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد 
که بخشــی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی بود. در 
جلسه گذشته و همچنین جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع، نماینده شورای نگهبان 
حضور داشتند و نظرات خود را گفتند. وی افزود: طبق اصالحیه جدید هر فرد حقیقی 
و حقوقی می تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کاالهای 
مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشــخاص با منشا خارجی مورد تایید 
بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند. عباسپور تصریح کرد: 
قبل از این اصالحیه به لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود بلکه آمده بود باید 
از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در 
قبال کاالها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است.وی همچنین ادامه داد: در 
اصالحیه بعدی آمده اســت که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی 
و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناســب با مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر 
آنها طی یک ســال گذشته با پیشــنهاد وزیر صمت و با تایید هیئت وزیران مشخص 
می شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کسانی می توانند واردات 
خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. 
واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی 
هم که نمایندگی فروش این خودروسازی ها را دارند نمی توانند واردکننده باشند. وی 
افزود: همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کاالهای صنایع خودرو راسا اقدام نماید.عباسپور در ادامه 
خاطرنشــان کرد: وزارت صمت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و 
حمایت از واردکنندگان خودرویی که به واردات خودرو و صنایع نیرو محرکه ای که به 
انتقال فناوری و سرمایه گذاری کمک می کنند، تنظیم و اعمال کند. یعنی وزارت صمت 
وظیفه دارد سیاســت های تشویقی قرار دهد تا از واردکنندگانی  که به انتقال فناوری 
اقدام می کنند یا جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند حمایت شود.نماینده آوج و 
بوئین زهرا در مجلس گفت: نماینده شورای نگهبان نظراتی در این رابطه دادند و سپس 
کمیسیون صنایع این اصالحیه را بررسی کردند که در نهایت در کمیسیون رای آورد. 
بعد از این اصالحیه ها به صحن می رود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت.وی همچنین با اشاره به دستورات دیگر این جلسه بیان کرد: مرکز پژوهش های 
مجلس در این جلســه راهبردهای خود را در مورد بررسی  حوزه های صنعتی، معدنی، 
صنایع معدنی و هوافضا به طور تیتروار توضیح داد. از این میان می توان به سند جامع 
توســعه صنعت خودرو، ایجاد نهاد رگوالتوری، تقویت صنایع کوچک، بازتعریف نقش 
سازمان های توسعه ای، مطالعه و تدوین سند حوزه معادن و صنایع معدنی، تدوین طرح 

جامع حوزه فناوری و اطالعات و ... اشاره کرد.

معاون وزیر صمت خبر داد؛
 صادرات ۱۱۰ میلیون دالری فرش ماشینی 

در نیمه نخست امسال
معاون وزیر صمت گفت: در 6 ماه نخســت ســال جاری 28 هزار تن فرش ماشینی 
معادل 110 میلیون دالر، 10 هزار تن موکت معادل 7 میلیون دالر و 10 تن چمن 
مصنوعی معادل 14 هزار دالر از کشور صادر شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی در جریان بازدید از سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی کف پوش ، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته که با حضور 100 شرکت 
داخلی و خارجی آغاز به کار کرده است، اظهار کرد: بیش از یک هزار واحد صنعتی در 
صنعت فرش ماشینی، کفپوش، موکت و چمن مصنوعی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: در 6 ماه نخســت ســال جاری 41 میلیون متر مربع فرش ماشینی، 66 
میلیون متر مربع موکت و 3800 تن چمن مصنوعی در کشــور تولید شــده است.

معاون امور صنایــع وزارت صمت، ادامه داد: بیش از 135 میلیون مترمربع ظرفیت 
تولید فرش ماشــینی و 281 میلیون متر مربع ظرفیت تولید انواع موکت در کشور 
وجود دارد و در سال گذشته صنعت گران در حوزه فرش ماشینی با بیش از 70 درصد 
ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت بوده اند.صادقی نیارکی با اشاره به برنامه ریزی برای 
افزایش صادرات در سال جاری بیان کرد: طبق دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت، 
مقرر شد با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران و حضور تشکل های مرتبط با فرش 
ماشــینی و دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی، برای توسعه صادرات و افزایش 
تولید تدابیر الزم اتخاذ شــود.وی در ادامه با اشاره به توسعه صادرات در این بخش، 
افزود: در 6 ماه نخســت سال جاری 28 هزار تن فرش ماشینی معادل 110 میلیون 
دالر، 10 هزار تن موکت معادل 7 میلیون دالر و 10 تن چمن مصنوعی معادل 14 
هزار دالر از کشــور صادر شده است.معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به رشد 
9 برابری صادرات چمن مصنوعی از نظر وزنی، افزود: فرش های صادراتی عمدتا به 

آسیا، اروپا و اقیانوسیه صادر شده است.
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در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس تأکید شد؛گزیده خبر

تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس
در جلسه مشــترک با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایی و رئیس و اعضــای هیأت مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد کمیته ای به منظور 
هماهنگی سیاســت گذاری ها و تصمیمــات در بازار پول و 
سرمایه تشکیل شود.به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، رئیس 
کل بانــک مرکزی در این نشســت گفت: تشــکیل کمیته 
مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه 
همکاری های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها 
و ایجــاد ظرفیت ها جدید کمک می کند چراکه بازار پول و 
ســرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.دکتر صالح آبادی 
هماهنگی در اتخاذ سیاست های بازار پول و سرمایه را یک 
ضرورت دانســت و افزود: سیاست های پولی بانک مرکزی با 
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت در شورای 
پول و اعتبار جمع بندی می شود و در این مسیر نگاه جامعی 
به بازارهای مختلف کشــور به ویژه بازار سرمایه وجود دارد. 
وی افزود: نباید این نگاه حاکم باشــد که بازار سرمایه و پول 
رقیب یکدیگرند و زبان مشترکی ندارند و امروز خوشبختانه 
در این خصــوص، بین ارکان اقتصادی کابینه دولت به ویژه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتفاق نظر وجود 
دارد. رئیس کل بانک مرکــزی همچنین به ضرورت ایجاد 
شورای ثبات مالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شورا، می 
توان هماهنگــی بین اجزای مختلف بازار مالی، به ویژه بازار 
پول و ســرمایه در کشور را ارتقاء داد و شرایط کنونی، زمان 
بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقاء این 
همکاری هاست.صالح آبادی با بیان اینکه بازار سرمایه، یک 
بازار تخصصی اســت، تأکید کرد بازار سرمایه باید به دور از 
سیاست زدگی و در یک فضای پیش بینی پذیر و مبتنی بر 

رویکردهای تخصصی، مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.
وزیر امور اقتصــادی و دارایــی: گفت وگوهای بین 
نهادهای سیاست گذاری اقتصادی امیدوارکننده است

وزیر امــور اقتصــادی و دارایی نیز در ادامه این نشســت، 
گفت  وگو بین نهادهای سیاســت گذار اقتصادی را بســیار 
امیدوارکننــده دانســت و گفت: این امــر می تواند به نتایج 
مطلوبی ختم شود و در صورت استمرار، معنای بسیار روشنی 
برای فعاالن اقتصادی و بازار خواهد داشــت. این نکته که در 
پس سیاســت های اقتصادی هماهنگی های الزم وجود دارد 
و اســتمرار آن بســیار مهم و مطلوب است. دکتر خاندوزی 
تصریح کرد: تا تعیین تکلیف قانونی شــورای ثبات، می توان 
از ظرفیت کمیته بند »ک« اســتفاده کرد و سازمان بورس 

و اوراق بهادار نیز در این جلســات حضور داشــته باشــد؛ 
چرا که حضور نهاد بازار ســرمایه در کنار ســازمان برنامه و 
بودجــه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصــادی و دارایی در 
ایــن قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود. وی ادامه داد: حضور 
بانک مرکزی و نیز کمیته های مشترکی از این دست کمک 
می کند تا چشم انداز متغیرهای کلیدی که فعاالن اقتصادی با 
نگاه به آن تصمیمات را تنظیم خواهند کرد، شفاف تر شود.

خاندوزی تصریح کرد: اگر کمیته مشترک به صورت هفتگی 
و مستمر تشکیل جلسه دهد، مســائل کوچک می تواند به 
سرعت برطرف شود و مبنایی برای گفت وگو، افزایش تفاهم 
و همکاری ها با سایر بخش های واقعی و تولید اقتصاد باشد و 
نیز با افزایش گستره این همکاری ها سایر وزارتخانه ها نیز در 

این همکاری ها گنجانده شوند.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار: ثبات، کلیدی 
ترین نکته در بازار سرمایه است

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشســت، 
ثبات را کلیدی ترین مؤلفه در بازار سرمایه دانست و گفت: 
مهم ترین عاملی که به نگرانی ها در بازار سرمایه دامن می زند، 
بی ثباتی است و البته این در حالی است که متغیرهای کالن 
بازار سرمایه در شرایط مطلوبی است. با این وجود امیدوارم 
با حضور دکتر صالح آبادی در کســوت ریاســت کلی بانک 
مرکزی زبان مشترک بین هر دو بازار بهبود یابد. عشقی در 
خصوص شرایط بازار سرمایه گفت: در حال حاضر ارزش بازار 
سرمایه حدود 8000 هزار میلیارد تومان است و کوچک ترین 
تغییری در آن حائز بسیار اهمیت و در حوزه بسیار گسترده، 
اثرگذار خواهد بود. وی در همین راستا، تشکیل شورای ثبات 
مالی را یک ضرورت دانســت و گفــت در حال حاضر، خأل 
چنین شــورایی، به وضوح احساس می شود. رئیس سازمان 
بورس با اشــاره به ضرورت پیش بینــی پذیر بودن بازار، به 
اثرگذاری مستقیم سیاست های پولی بر بازار سرمایه اشاره 
کرد و گفت موضوعاتی همچون نرخ ارز و نرخ تســعیر، نرخ 
ســود بین بانکی و انتشــار اوراق دولت، از جمله موضوعات 
حائز اهمیت برای بازار ســرمایه است.عشقی یادآور شد: در 
حال حاضر حجم و تنوع بازار ســرمایه به گونه ای است که 
در تمام حوزه ها فعال است و فکر می کنم هیچ تصمیمی در 
دولت اتخاذ نمی شود، مگر اینکه با بازار سرمایه مرتبط باشد و 
امیدوارم تشکیل مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس 

در این باره راهگشا باشند

معاون اداره کل بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران:
ارائه تسهیالت با نرخ های ترجیحی به 

دانش بنیان ها
  معاون اداره کل بازاریابی بانک توســعه صــادرات ایران گفت: متقاضیان 
تســهیالت دانش بنیان می¬توانند با ثبت نام در ســامانه غزال، تسهیالت 
با نرخ های ترجیحی دریافت کنند.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه 
صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، ناصر غالمی در وبینار آموزشی تخصصی 
امور بانکی که با حضور جواد عباســی معاون ارزی شــعبه مرکزی، انیسی 
رییس شــعبه قزوین، معینی رئیس شعبه یاســوج ، نفیسی معاون شعبه 
زاهدان و تعدادی از مشتریان و فعاالن اقتصادی استان های قزوین، سیستان 
و بلوچســتان و کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد، افزود: با استفاده از منابع 
تلفیقی با صندوق توسعه ملی امکان کاهش نرخ سود وجود دارد.وی با بیان 
آنکه امکان پرداخت این تســهیالت قبل و بعد از صدور کاال فراهم اســت، 
درباره چگونگی ارایه این نوع تسهیالت، اضافه کرد: این تسهیالت هم برای 
آماده کردن و حمل کاالی صادراتی ارائه می شود و هم اگر کاال صادر شده 
و مشتری منتظر برگشــت پول باشد، سرمایه در گردش الزم در اختیارش 
قرار می گیرد.وی درباره خدمات قابل ارایه از ســوی بانک توسعه صادرات، 
گفت: این بانک در بحث خدمات و تســهیالت به مشتریان به عنوان تامین 
کننده مالی و تســهیل کننده تجارت در حوزه های صادرات و واردات عمل 
می کند و تامین مالی در حوزه صادرات و پس از آن واردات با کمترین هزینه 
ممکن در اولویت های سیاســتگذاری این بانــک قرار دارد.وی در خصوص 
محل تامین منابع الزم با هدف حمایت از صادرکنندگان، گفت: تســهیالت 
این بانک از محل منابع داخلی بر اساس نرخ های سود مصوب شورای پول 
و اعتبار پرداخت می شــود.غالمی تاکید کرد: بانک توســعه صادرات ایران 
خدمات ارزی و ریالی نظیر صدور انواع ضمانت نامه ها، استفاده از ابزارهای 
پرداخت بین المللی و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، با استفاده از شبکه 
شــعب خود در سراسر کشــور و همچنین ظرفیت موجود در شرکت های 
زیرمجموعه بانک ارایه می کند.وی در پایان متذکر شد: همکاران ما درشعب 
بانک توسعه صادرات مسلط به آخرین قوانین و مقررات ارزی و ریالی هستند 
و مشــتریان می توانند با مراجعه به شعب بانک مشکالت احتمالی خود را 

حل و فصل کنند.

پرداخت ما به التفاوت سود قطعی و 
علی الحساب بانک سامان

   بانک ســامان اعالم کرد که سود ما به التفاوت سپرده گذاران خود را پس از 
کسر وجوه قانونی پرداخت خواهد کرد.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان 
با انتشار اطالعیه ای عنوان کرد که »چنانچه سود قطعی سال مالی بیش از 
سود علی الحساب پس از کســر حق الوکاله حاصل شود، مابه التفاوت مبلغ 

مذکور متناسب با مانده و مدت هریک از سپرده ها، پرداخت خواهد شد.«

تاکید دکتر فرزین بر نظام شایسته ساالری 
در بانک ملی ایران

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر جایگاه منابع انســانی به عنوان مهم 
ترین رکن هر سازمان، بر لزوم توجه به معیارهای شایستگی افراد و شایسته 
ســاالری در این بانک تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
دکتر محمدرضا فرزین در نخستین جلسه کمیته عالی منابع انسانی بانک 
که با موضوع انتصابات شایسته و حضور معاونین منابع انسانی، شعب و برنامه 
ریزی و تحول و همچنین روسای ادارات کل بازرسی و سرمایه انسانی برگزار 
شــد، قرار دادن معیار شایستگی افراد در رشــد و ارتقای فرهنگ سازمانی 
مبتنی بر شایســتگی، مقررات و نوآوری را ضروری عنوان کرد و گفت: رفع 
تبعیــض ها و بی عدالتی ها چه در ارتقاء و چه انتصابات و پرداخت ها باید 
بیش از پیش مورد توجه باشد.وی بر لزوم اجتناب از تشبث و قرار دادن افراد 
خارج از ســازمان بدون رعایت معیارهای شایســتگی و ضوابط سازمانی در 
مسئولیت ها تاکید کرد و افزود: باید افراد شایسته در سمت ها و مسئولیت 
ها قرار گیرند.مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان آســیب شناســی فرآیند 
انتصابات از ســوی اعضای کمیته عالی منابع انسانی بانک را ضروری عنوان 
کرد.الزم به ذکر اســت، پیش تر فرزین در مراسم معارفه خود با بیان اینکه 
بانک ملی ایران از نیروی انســانی بسیار خوبی برخوردار است، بر عملیاتی 

شدن نظام شایسته ساالری در بانک تاکید کرده بود.

دکتر بهزاد شیری:
 مهمترین دستاورد پست بانک ایران 

استمرار سوددهی در دوره های متوالی 
بوده است

دکتربهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به رشد 111 درصدی 
ســود این بانک در هفت ماهه سال 1400 اظهار داشت: مهمترین دستاورد 
این بانک استمرار سوددهی در دوره های متوالی بوده است، بطوریکه سود 
این بانک در هفت ماهه سال 1399 مبلغ دو هزار و 519 میلیارد ریال بوده 
که هم اکنون با رشــد 111درصدی به مبلغ 5 هزار و 308 میلیارد ریال در 
هفت ماهه سالجاری رسیده است.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: 
وی اظهار داشــت: سود هر سهم پست بانک ایران در مهر ماه سال گذشته 
779 ریال بوده است که با رشد 111درصدی، این مقدار در مهرماه سالجار 
به 1642 ریال افزایش یافته اســت. مدیرعامل پست بانک ایران در ادامه با 
اشــاره به رشــد 63 درصدی درآمدهای بانک در هفت ماهه سال 1400 و 
افزایش آن به 25 هزار میلیارد ریال نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
افزود: رشد مستمر درآمدهای بانک نشان دهنده چشم انداز روشن برای این 
بانک اســت. وی با اشاره به ترکیب درآمدهای بانک تصریح کرد: حدود سه 
چهارم درآمدهای بانک، به مبلغ 18هزار و 823 میلیارد ریال مشــاع و یک 
چهارم آن به مبلغ 6 هزار و 329 میلیارد ریال غیرمشــاع است و این نشان 
دهنده آن است که بانک از درآمدهای مشاع به سمت درآمدهای غیرمشاع 
در حال حرکت است. شــیری درخصوص مجموع هزینه های پست بانک 
ایران منتهی به مهرماه سال 1400 گفت: مجموع هزینه های بانک در مدت 
مذکور 4/19 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
53 درصد افزایش یافته اســت و نکته مهم در این راستا پیشی گرفتن رشد 
درآمدها نسبت به رشد هزینه های بانک می باشد که سوددهی بانک را در 
پی داشته است. مدیرعامل بانک در پایان افزود: سهم هزینه های عملیاتی 
و غیر عملیاتی پست بانک ایران در هفت ماهه سال 1400 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، به ترتیب با مبالغ هزار 12 و 641 میلیارد ریال و 6 هزار 

و 815 میلیارد ریال به 65 و 35 درصد رسیده است. 

بانک مرکزی تسهیالت جهش تولید 
مسکن را ابالغ کرد

بانک مرکزی تسهیالت ساخت مسکن بر اساس قانون جهش تولید 
یا همان نهضت ملی مســکن را به مدیران عامل بانک های کشــور 
ابالغ کرد.به گزارش ایِبنا، بر اســاس قانون جهش تولید مســکن 
و تصمیمات گرفته شــده در شــورای پول و اعتبار ســقف فردی 
تسهیالت قانون جهش تولید مسکن در تهران 450 میلیون تومان، 
شــهرهای باالی 1 میلیون نفر جمعیت 400 میلیون تومان، مراکز 
اســتان 350 میلیون تومان و سایر شــهرهای کشور 300 میلیون 
تومان، همچنین در روســتاها 250 میلیــون تومان در نظر گرفته 
شده است.بر این اساس 27 بانک عامل باید بر اساس قانون بودجه 
سال 1400 سیصد و شصت هزار میلیارد تومان تسهیالت ساخت 
مســکن را به متقاضیان پرداخت کنند. پیشتر اواسط مهرماه این 
موضوع در شورای عالی مسکن مطرح شده بود.طرح جهش تولید و 
تامین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با 
فراهم کردن زیر ساخت های الزم از سوی کمیسیون عمران مجلس 
شــورای اسالمی تهیه شده اســت. در طرح جهش تولید و تامین 
مسکن با در نظر گرفتن ســازو کارهایی جهت تامین منابع مالی، 
تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی و تامین خدمات ساختمانی، 
ســعی شده تا بستر الزم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف 
شــده تا طی 4 سال، ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی تولید و 

عرضه نماید.

 صعود طالی جهانی به اوج قیمت 
دو ماهه

قیمت طال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی به روند صعودی 
خود ادامه داد و به باالترین حد دو ماه اخیر رسید.به گزارش ایسنا، 
بهــای هر اونس طال برای تحویل فوری بــا 0.1 درصد افزایش، به 
1818 دالر و 99 ســنت رســید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با 0.2 درصد افزایش، به 1820 دالر و 10 ســنت رسید.

بانک مرکزی آمریکا پس از این که هفته گذشــته نشست سیاست 
پولی خود را برگزار کرد، بر این دیدگاه که تورم موقتی خواهد بود 
و احتماال نیازی به افزایش نرخهای بهره ندارد، پا بر جا ماند. بانک 
مرکزی انگلیس هم برخالف انتظارات نرخهای بهره را بدون تغییر 
نگه داشت. سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا روز جمعه اعالم کردند 
تورم در ســال آینده فروکش خواهد کرد و شــرایط برای افزایش 
نرخهای بهره در ســال 2022 فراهم می شود در حالی که بازارها 
انتظار داشتند افزایش نرخها در اکتبر انجام شود.تحلیلگران اظهار 
کردند آمار اشتغال ماهانه بهتر از حد مطلوب آمریکا که روز جمعه 
منتشر شد، بعید است موضع موافق پایین ماندن نرخهای بهره بانک 
مرکزی آمریکا را تغییر دهد و بازارها اکنون منتظر انتشار شاخص 
قیمت مصرفی در روز چهارشنبه هستند.کایل رودا، تحلیلگر شرکت 
»آی جی مارکتس« در این باره گفــت: آمار تورم اگر باالتر از حد 
انتظارات باشــد، وحشت نســبت به افزایش نرخهای بهره را ایجاد 
خواهد کرد اما تا زمانی که مطابق یا کمتر از حد انتظارات باشــد، 
تصور نمی کنم کسی به وحشت بیافتد. اگر طال باالی قیمت 1830 
دالر را بشکند، می تواند به سمت مرز 1900 دالر حرکت کند. با این 
حال احتماال در بلندمدت روند کاهشــی پیدا می کند زیرا بانکهای 
مرکزی نهایتا سیاســتهای تحکیم پولی را به اجرا خواهند گذاشت 
تا تورم را کنترل کنند.بر اســاس گزارش رویترز، سیاستهای پولی 
تســهیلی که برای پشتیبانی از رشــد اقتصادی در دوران پاندمی 
کووید 19 به اجرا گذاشــته شــدند، باعث شــدند طال به باالترین 
قیمت در بیش از دو سال اخیر صعود کند زیرا نرخهای بهره نزدیک 
به صفر، هزینه نگهداری این فلز که دارایی بدون بازدهی اســت را 
افزایش می دهد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با 0.2 درصد افزایش، به 24 دالر و 22 ســنت رسید. 
هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 0.1 درصد افزایش، به 1035 
دالر و 95 سنت رسید. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با 0.5 

درصد افزایش، 2044 دالر و 89 سنت معامله شد.

کاهش ۴۴ درصدی برگشت چک در دسته چک های جدید
از ابتدای امسال تا پایان شهریور، نسبت چک های برگشتی در دسته چک های قدیمی 9 درصد و در دسته چک های 
بنفش رنگ جدید 5 درصد بوده که از کاهش 44 درصدی برگشتی ها در چک های جدیدحکایت دارد.به گزارش 
خبرنگار مهر، به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، از ابتدای سال تا پایان شهریور 1400، نسبت چک های 
برگشــتی در دســته چک های قدیمی 9 درصد و در دسته چک های بنفش رنگ جدید 5 درصد بوده است. که از 
کاهش 44 درصدی چک های برگشتی در دسته چک های جدید و تأثیر مثبت قانون جدید چک حکایت دارد.قانون 
جدید چک که از ابتدای امسال توسط شبکه بانکی کشور به طور رسمی در حال اجرا است، با ارائه خدمات مربوط 
به چک های جدید از جمله الزام به ثبت و تائید چک های بنفش رنگ در سامانه صیاد، اعتبارسنجی متقاضیان دسته 
چک، متمرکز شــدن صدور دسته چک در بانک مرکزی و همچنین ایجاد امکان استعالم سوابق صادرکننده چک 
برای گیرنده آن، بر روند برگشــت چک تأثیر مثبتی گذاشت.به طوری که طبق گفته آمنه نادعلی زاده، سخنگوی 
اجرای قانون جدید چک در برنامه عصر اقتصاد از رادیو اقتصاد، تا پایان شــهریور ماه امســال نســبت چک های 
برگشتی در دسته چک های قدیمی برابر با 9 درصد و نسبت چک های برگشتی در دسته چک های جدید برابر با 
5 درصد شــده اســت.طبق گفته های آمنه نادعلی زاده، 21 میلیون فقره از چک های جدید بنفش رنگ در سامانه 
صیاد ثبت شــده و در بازار به گردش افتاده است. از طرف دیگر مطابق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال 1400 تا 
پایان شهریورماه در کل 42 میلیون فقره چک مبادله شده است. بنابراین نصف تعداد چک های مبادله شده تا پایان 
شــهریورماه، مربوط به چک های جدید بنفش رنگی اســت که از ابتدای سال 1400 توزیع شده اند و پنجاه درصد 
باقیمانده نیز مربوط به چک های قدیمی اســت که این، خبر از اســتقبال مردم از چک های جدید دارد.همچنین 
ســخنگوی اجرای قانون جدید چــک، در مورد تأثیر این قانون بر کاهش آمار چک های برگشــتی گفت: تاکنون 
بخش های مهمی از قانون جدید چک اجرایی شــده است. تا قبل از اجرای قانون جدید چک، افراد می توانستند تا 
برگ آخر دسته چک خود را استفاده کنند، حتی اگر همه برگه چک های صادرشده توسط آنها برگشت می خورد. در 
حالی که بعد از اجرای قانون جدید چک، در صورتی که چکی برگشت بخورد، سامانه صیاد به صادرکننده اجازه ثبت 
چک جدید را نمی دهد که این اثر زیادی در کاهش چک های برگشــتی دارد.در نتیجه، تفاوت 44 درصدی نسبت 
چک های برگشتی در دسته چک های جدید و قدیمی، نشان می دهد که تکالیفی از قانون جدید چک که تاکنون 
اجرایی شده است توانسته توقعات از قانون جدید چک را براورده کند؛ چرا که از مهمترین دالیل اصالح قانون چک 
در ســال 1397، کاهش صدور چک های بالمحل و در نتیجه کاهش نسبت چک های برگشتی بوده است.بنابراین، 
پیگیری بانک مرکزی از شبکه بانکی در جهت اجرای سایر تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، از جمله اتصال 
خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، ایجاد وحدت رویه بین بانک ها، نقش بسزایی در کاهش 

آمار چک های برگشتی دارد.

بورس نوسانی شد
بازار ســرمایه روزی پرنوســان را پشــت ســر 
گذاشــت؛ به طوری که شــاخص کل بورس در 
ســاعات ابتدایی معامالت تا یک میلیون و 426 
هزار واحد کاهش یافت اما در ســاعات میانی و 
پایانی روندی صعودی به خود گرفت.به گزارش 
ایسنا، شــاخص کل بورس امروز با 3499 واحد 
افزایش، رقم یک میلیــون و 434 هزار واحد را 
ثبت کرد.شاخص کل با معیار هم وزن هم 237 
واحد افزایــش یافت و رقم 384 هــزار و 929 
واحــد را ثبت کرد.معامله گران ایــن بازار 630 
هزار معامله بــه ارزش 59 هزار و 247 میلیارد 
ریال انجام دادند.پتروشیمی نوری، ایران خودرو، 
گروه مپنا، پتروشــیمی پردیس، سرمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروشیمی تامین و پتروشیمی شازند 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل 
فرابورس با 117 واحد افزایش تا رقم 20 هزار و 
349 واحد صعود کرد.معامله گران این بازار 266 
هزار معاملــه به ارزش 669 هزار و 576 میلیارد 
ریال انجام دادند.بیمه پاســارگاد، صنعتی مینو، 
پلیمر آریا ساسول، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و تولیدات پتروشیمی قاعد بصیر نسبت 
به سایر نمادها بیشترین نماد مثبت و در مقابل 
فرابورس ایران نســبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
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گزیده خبر
براساس نتایج یک نظرسنجی:

دو سوم آمریکایی ها مخالف حضور بایدن در 
انتخابات ۲۰۲۴ هستند

 جدیدترین نظرسنجی در آمریکا در حالی نشان از تداوم کاهش میزان محبوبیت 
جو بایدن دارد که همچنین مشخص شد، دو سوم از آمریکایی ها مخالف حضور 
وی در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ هستند.به گزارش به نقل از تارنمای 
هیل، براســاس نتایج نظرســنجی روزنامه یو اس ای توی و دانشگاه سافولک 
مشخص شد که فقط ۳۸ درصد از مردم آمریکا عملکرد بایدن را تایید می کنند 
که نســبت به آمار نظرسنجی قبلی باز هم روند کاهشی داشته است.از زمانیکه 
گســترش گونه دلتا کرونا در آمریکا در پیشــرفت ها برای مهار همه گیری این 
ویروس تاثیر منفی گذاشــت و همچنین انتقادها از تصمیم بایدن برای خروج 
شتابزده از افغانســتان، مقبولیت بایدن در سراشیبی سقوط قرار گرفت.این در 
حالی است که میزان تایید عملکرد بایدن در اواخر اکتبر)مهر( طی نظرسنجی 
مرکز هریس ۴۳ درصد اعالم شده بود که با کاهش به میزان ۳۸ درصد مشخص 
شــده محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا میان مردم این کشــور در سراشیبی 
ســقوط قرار داشــته که می تواند پیامدهایی برای بایدن به دنبال داشته باشد.

در این نظرســنجی جدید روزنامه یو اس ای تودی و دانشگاه سافولک مشخص 
شده است که ۴۶ درصد از شرکت کنندگان معتقدند که عملکرد بایدن به عنوان 
رئیس جمهور بدتر از انتظارات بوده است.۶۴ درصد از شرکت کنندگان همچنین 
اعالم کردند که نمی خواهند بایدن دوباره برای انتخابات سال ۲۰۲۴ نامزد شود 
که این امار در میان شــرکت کنندگان حامی دمکرات ها ۲۸ درصد بود.به نظر 
می رســد که یکی از بزرگترین دالیل کاهش تایید عملکرد بایدن این است که 
به باور آمریکایی ها مشکالت بزرگ اقتصادی موضوعی است که دولت بایدن به 

اندازه کافی در آن متمرکز نشده است.

پنتاگون در تیر رس هکرها
 شبکه خبری سی ان ان در گزارشی اختصاصی  از فعالیت های ادامه دار هکرها 
برای نفوذ و خرابکاری در نهادهای حســاس آمریکا ازجمله بخش ها و شرکت 
های مرتبط با پنتاگون خبر داد.به گزارش ایرنا، تارنمای خبری سی ان ان دراین 
باره نوشت: هکرهای ناشناس خارجی به  ۹ نهاد و سازمان که در زمینه  ، نظامی، 
انرژی، بهداشــت و فن آوری فعالیت داشته و برخی از سرورهای اطالعاتی آنها 
در آمریکا قرار دارد، به اطالعات آنها رخنه کرده اند.تارنمای این رسانه تصویری 
آمریکایی درادامه نوشــت: پی گیری هایی که توســط »سازمان امنیت ملی « 
آمریکا )NSA( به عمل آمده نشــان می دهد که هکرها اطالعات شــرکت های 
پیمانکار نظامی که با پنتاگون ســرو کار دارند، ربوده اند. این درحالی است که 
سازمان امنیت ملی به همراه  »سازمان زیرساخت امنیتی« آمریکا )CISA(  این 
تهدیدهای ســایبری بر صنعت نظامی آمریکا را رصد می کنند.ســی ان ان در 
ادامه گزارش داد: بنابر تحلیلی که از ســوی  شرکت فناوری اطالعات آمریکایی 
»پالو آلتو نت ورکس« )Palo Alto Networks(  که مقر آن در »سانتاکالرا« ایالت 

کالیفرنیا است.

هیل: 

نگرانی فزاینده آمریکایی ها از قدرت چین
یک پایگاه خبری نزدیک به کنگره آمریکا نوشــت، افزایش توان و قابلیت های چین در 
حوزه های مختلف مقامات دولتی و قانون گــذاران آمریکایی را به طور فزاینده ای نگران 
کرده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری »هیل« در گزارشی 
آورده است، پیشرفت های نظامی چین و تالش این کشور برای توسعه موشک های دارای 
قابلیت حمل کالهک اتمی، مقامات کنگره و وزارت دفاع آمریکا را نگران کرده است.هیل 
می نویسد، مظامیان آمریکایی نظاره گر رشد سریع تهدیدات پکن در چند حوزه مختلف 
هستند که از جمله آن ها می توان به آزمایش های اخیر موشک های فراصوت، گسترش 
زرادخانــه اتمی و گام های جدید در حوزه فضایی و ســایبری و تهدیدات متناوب علیه 
تایوان اشاره کرد.»مارک میلی« روز چهارشنبه درباره پیشرفت های اخیر چین گفت: »ما 
شــاهد یکی از بزرگ ترین تغییرات در قدرت ژئو استراتژیک جهانی هستیم که تاکنون 
جهان به خود دیده است. آن ها به روشنی ما را در سطح منطقه ای به چالش می کشند 
و امید دارند که ایاالت متحده را در عرصه جهانی به چالش بکشــند«.هیل در گزارش 
خود می افزاید، تغییر بالقوه در تعادل قدرت جهانی موجب نگرانی مقامات و قانون گذاران 
آمریکا شده است. آمریکا به مدت چند دهه، بزرگ ترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان 
بود. تغییر این معادله به ســمت چین، در برهه ای کــه ارتش چین و آمریکا در دریای 
جنوبی چین به طور فزاینده ای دچار تنش هســتند، می توانــد اتحادهایی که در حوزه 
اقیانوس هند-آرام ایجاد شــده را برهم بزند.»جان هیتن« معاون مارک میلی چیزی به 
پایان حضورش در پنتاگون باقی نمانده اســت، هفته گذشته گفت، سرعت توسعه توان 
نظامی چین »حیرت آور« اســت و »اگر ما کاری برای تغییر این وضع انجام ندهیم« از 
آمریکا پیشــی خواهد گرفت.در گزارش هیل آمده است، یکی از مثال های برجسته در 
این زمینه آزمایش موشــک فراصوت توسط چین در ماه آگوست بود که پس از گردش 
در مدار زمین دوباره وارد جو شده و به سمت هدف حرکت کرد. میلی ماه گذشته این 
آزمایش را »بسیار نگران کننده« و »بسیار نزدیک« به »لحظه اسپوتنیک« توصیف کرد 
که به تحول عظیم فناوری شــوروی در سال ۱۹۵۷ اشاره دارد. با این حال چین اعالم 
کرده یک »فضاپیما و نه یک موشک« را آزمایش کرده است.روز چهارشنبه میلی گفت، 
این آزمایش »یک تصویر بسیار بسیار گسترده تر از توان نظامی چین را نشان می دهد. 
امروزه چینی ها قابلیت هایی در فضا، محیط سایبری، زمین، دریا، آسمان و زیر دریا دارند 

و آن ها به روشنی ما را در سطح منطقه به چالش کشیده اند. بنابراین در اینجا کشوری 
را داریم که در حال تبدیل به یک قدرت فوق العاده اســت که می خواهد نظم جهانی را 
به سود خود تغییر دهد. این یک چالش واقعی برای سال های آینده و ده یا بیست سال 
آینده اســت که برای ایاالت متحده بسیار منجصر به فرد خواهد بود«.هیل می نویسد، 
این دیدگاه در گزارش روز چهارشــنبه پنتاگون درباره قدرت نظامی چین نیز منعکس 
شــده است که کشوری را توصیف می کند که در حال گسترش زرادخانه اتمی، توسعه 
توان موشــکی و تقویت نیروهای مسلح اســت و این روند حتی در زمان شیوع ویروس 
کرونا نیز ادامه داشــته است.در این گزارش حدوداً دویســت صفحه ای آمده است: »با 
وجود چالش هایی که همه گیری جهانی کووید-۱۹ ایجاد کرده اســت، چین به تالش 
برای پیشــبرد توســعه کلی ادامه داده اســت که از جمله آن ها می توان به حفظ رشد 
اقتصادی، تقویت نیروهای مسلح و ایفای نقش گسترده تر در امور جهانی اشاره کرد«.از 
سال ۲۰۱۸ به بعد، آمریکایی ها چین را نیز در کنار روسیه یکی از تهدیدات اصلی علیه 
خود اعالم کرده اند. »جیمز اینهاف« عضو ارشــد کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای 
آمریکا روز سه شــنبه در نشســتی خبری گفت: »باور دارم با توجه به آنچه از چینی ها 
می بینیم و قابلیت هایی که دارند کشــور ما تا به حال در چنین موقعیت خطرناک تری 
قرار نداشته است«. بعد از انتشار گزارش کنگره نیز »مایک راجرز« عضو کمیته نیروهای 
مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای گفت آمریکا باید به »مدرن سازی بی سابقه 
ارتش چین« پاســخ دهد و »این گزارش باید برای دولت ]جو بایدن[ شــفاف کند که 
مدتی اســت که چین تهدیدی واقعی و حتمی محسوب می شود. وقت تلف کردن برای 
مدرن ســازی ارتش خودمان نباید مجاز باشد«.در گزارش هیل آمده است، »فدراسیون 
دانشــمندان آمریکایی« روز سه شنبه در گزارشی به قابلیت های رو به رشد اتمی چین 
اشــاره کرد. این گزارش جزئیاتی را درباره سه سیلوی موشکی این کشور در شهرهای 
»یومن«، »هامی« و »اوردوس« شامل می شود.»هانس کریستن ِسن« یکی از نویسندگان 
این گزارش به هیل گفت واشــنگتن باید بیشتر بابت مدرن سازی بخش متعارف ارتش 
چین که سالح های اتمی را شامل نمی شود نگران باشد، »به طور ویژه درخصوص تایوان و 
البته دریای جنوبی چین زیرا در این نواحی ممکن است بستر جنگ های متعارف باشند 
و اوضاع ممکن اســت به تحوی متشنج شود که به ســمت استفاده بالقوه از سالح های 

اتمــی حرکت کند. اما البته پیش از آن جنگی متعارف رخ می دهد«.هیل می نویســد: 
»کارشناســان و مقامات آمریکایی این نگرانی را دارند که افزایش توان نظامی چین به 
برنامه تصرف تایوان داللت دارد که از دید پکن، بخشی سرکش از قلمرو مادری است.  با 
توجه به این که پکن اقدامات تحریک آمیز خود علیه تایپه را افزایش داده و هواپیماهای 
جنگی خود را صد و پنجاه بار در حریم شناســایی هوایی تایوان، به مدت چهار روز به 
پرواز درآورد، نگرانی ها ]آمریکا[ ظرف ماه های اخیر افزایش یافته است«.در گزارش هیل 
آمده است، پس از این رخدادها، حضور نیروهای نظامی آمریکایی در این جزیره از جمله 
برای تعلیم سربازان تایوانی آشکار شده است. مقامات ارشد نظامی آمریکا از جمله میلی 
ظرف یک سال گذشته بارها گفته اند که چین می تواند طی چند سال آینده بخت خود 
را درباره تایوان به آزمایش بگذارد.نگرانی در این زمینه، روز پنجشــنبه از سوی مقامات 
ارشد امنیتی تایوان نیز منعکس شد. خبرگزاری »رویترز« به نقل از مدیرکل دفتر امنیت 
ملی تایوان نوشت  چین در فضای داخلی حمله به جزایر »پریت« تایوان را در نظر دارد 
اما تا سال ۲۰۲۴ دست به این اقدام نخواهد زد. میلی نیز روز چهارشنبه گفت احتماالً 
چین در آینده نزدیک حرکتی در این زمینه انجام نمی دهد »اما هر اتفاقی ممکن است 
رخ دهد«.هیل در ادامه می نویســد، آنچه مسئله  را پیچیده تر می کند، تعهد واشنگتن 
به تایوان اســت که در صورت وقوع چنین حملــه ای به دفاع این جزیره کمک کند اما 
مشــخص نیســت که آمریکایی ها در مقابل چین و در سناریویی که می تواند درگیری 
بین این دو ابرقدرت را رقم بزند، دقیقاً دست به چه اقدامی خواهند زد. آمریکا در قبال 
تایوان، مسیر سیاست »ابهام راهبردی« را پیش گرفته است و حمایت از بازوی نظامی 
آن را فراهم کرده و اجازه برقراری روابط غیر رســمی با این جزیره را صادر کرده اما از 
استقالل آن اعالم حمایت نکرده است.به نظر می رسد بایدن بیست و ششم اکتبر امسال 
با اعالم اینکه دولت آمریکا به محافظت از تایوان »تعهد« دارد، موضع محکم تری اتخاذ 
کرده باشــد اما کاخ سفید ســریعاً این حرف را پس گرفت و اعالم کرد سیاست ایاالت 
متحده در قبال تایوان تغییری نکرده است.هیل در پایان می نویسد، باید دید پنتاگون با 
این چالش مقابله می کند اما احتماالً در »بازبینی وضعیت اتمی« که بخشــی از راهبرد 
دفاع ملی دولت بایدن محسوب می شود و »بازبینی دفاع موشکی« که به زودی منتشر 

خواهد شد نمود باالیی پیدا کند.

براساس نتایج نظرســنجی جدیدی، »اریک زمور« صاحب نظر 
راســت افراطی فرانســه در کنار امانوئل ماکــرون به دور دوم 
انتخابات ریاســت جمهوری در آوریــل راه می یابد و این تایید 
نظرســنجی های قبلی مبنی بر پیشــی گرفتن زمور از مارین 
لوپن، رهبر راســت افراطی فرانسه اســت.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگــزاری رویترز، »اریک زمور« که صحبت هایش در 
گفت وگوهای تلویزیونی فرانسه، نامش را بر سر زبان ها انداخته 
و اتهاماتــی مبنی بر نفرت پراکنی را برای او به دنبال داشــته، 
در ماه های اخیر با اظهارنظرهای تحریک آمیز درباره اســالم، 

مهاجران و زنان، یکه تاز رادیو و تلویزیون فرانســه بوده اســت.
نتایج نظرســنجی روزنامه لو فیگارو فرانسه نشان داد که زمور 
۱۷ درصد از آرای دور اول را به دست می آورد که گرچه از آمار 
۲۵ درصدی امانوئل ماکرون، رییس جمهور فعلی فرانســه، به 
شکل چشم گیری پایین تر است، اما از لوپن با ۱۶ درصد جلوتر 
است؛ خاویر برتران، کاندیدای محافظه کار نیز از ۱۳ درصد آرا 
برخوردار است، البته این مستلزم این است که خاویر برتران در 
انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه فرانسه پیروز شود.زمور 
و ماکرون هنوز به صورت رســمی اعالم نکرده اند که آیا نامزد 

خواهند شد یا خیر.برای بیش از یک سال، نظرسنجی ها حاکی 
از آن بود که مارین لوپن، رهبر حزب »اجتماع ملی« فرانســه، 
به راحتی به دور دوم انتخابات راه می یابد و شاهد تکرار شرایط 
انتخابات ۲۰۱۷ خواهیم بود که در آن لوپن با ۲۱.۳ درصد از آرا 
به دور دوم راه یافت، اما نهایتا نتیجه را به آرای ۶۶.۱ درصدی 
ماکرون واگذار کرد.اما در ماه گذشــته دو نظرسنجی نشان داد 
که اریک زمور برای اولین بــار در جایگاه دوم و باالتر از لوپن، 
که حزب تحت رهبری اش، چندین دهه بر جناح راست افراطی 

فرانسه تسلط داشته است، قرار دارد.

چهره راستگرای 
فرانسه به دور دوم 
انتخابات ریاست 
جمهوری می رسد
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نانوسیم های نیمه هادی می توانند کارایی سلول های خورشیدی سیلیکونی 
را دو برابر کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، یک گروه تحقیقاتی 
در دانشــگاه علم و صنعت نروژ)NTNU( روش جدیدی را برای استفاده از 
نانوسیم های نیمه  رسانا به منظور مهندسی سلول های خورشیدی جدید 
طراحی کرده اند که به طور بالقوه می توانند کارایی سلول های خورشیدی 
سیلیکونی امروزی را دو برابر کنند. بهتر از آن اینکه تمام این فرآیند بسیار 
مقرون به صرفه اســت.دکتر »آنجان موخرجی« از دپارتمان سیستم های 
الکترونیکی و توسعه دهنده اصلی این تکنیک در بیانیه ای گفت: ما روش 
جدیدی برای اســتفاده از مواد »گالیوم آرسنید«)GaAs( به روشی بسیار 
مؤثر از طریق نانوساختار داریم، بنابراین می توانیم سلول های خورشیدی 

را با استفاده از تنها بخش کوچکی از موادی که معموالً استفاده می شوند.

محققان موسســه فناوری ماساچوســت)MIT( یک سیستم هوش 
مصنوعی جدید توســعه داده اند که می تواند ربات ها را در برداشتن 
و مدیریت اشیاء بهینه کند و بیش از ۲۰۰۰ شیء را در دست بگیرد.

به گزارش ایســنا و به نقل از انگجت، هنگامی که ما یک شــیء را 
برمی داریم، الزم نیست به این فکر کنیم که چگونه آن را در دست 
خود قرار دهیم و چگونه آن را در دســتمان نگه داریم. این قابلیتی 
اســت که وقتی از کودکی یاد می گیریــم حرکت کنیم و چیزهای 
مختلف را برداریم، به طور طبیعی در ما به وجود می آید. این همان 
قابلیت ذاتی است که به کودکان اجازه می دهد حتی از پیشرفته ترین 
ربات های موجود امروزی نیز در کار کردن با دســتان خود ماهرتر 

باشند.

محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند 
بین دسامبر ۲۰۲۰ و ژانویه ۲۰۲۱ آزمایش کروناویروس سندرم حاد 
تنفسی ۲ بیش از ۸۰ درصد گوزن های دم سفید نمونه برداری شده 
در بخش های مختلف ایالت آیووا مثبت شده است.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اس تی دی، به گفته محققان درصد گوزن های مبتال به 
کروناویروس سندرم حاد تنفسی۲ در طول مطالعه افزایش یافته و 
آزمایش کرونا ۳۳ درصد از کل گوزن ها نیز مثبت شده است. یافته ها 
نشان می دهد که گوزن دم سفید ممکن است منبعی باشد که سبب 
گردش ویروس شــود که البته این موضوع نگرانی هایی را در مورد 
ظهور گونه های جدید که ممکن است تهدیدی برای حیات وحش و 

احتماال برای انسان باشد، ایجاد می کند.

2 برابر شدن کارایی سلول های 
خورشیدی

کمک هوش مصنوعی به ربات ها 
برای بهتر برداشتن اشیاء

تست کووید 80 درصد 
گوزن های دم سفید مثبت شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک مهد کودک در شهر زرنج افغانستان. از زمان به قدرت رسیدن طالبان 
در برخی نقاط افغانستان زنان اجازه کار در بیرون از خانه را ندارند.

فورد برانکو در برابر جیپ رانگلر: نبرد اساطیر آفرود
وقتی صحبت از آفرودرهای استاندارد کارخانه ای به میان می آید، جیپ رانگلر، لندروور دیفندر و فورد برانکو، بهترین گزینه هایی هستند 
که به ذهن می آیند. پس از سال ها انتظار صبورانه، حاال چشممان به جمال نسل جدید برانکوی بزرگ، این خودروی نمادین روشن شده 
که اکنون در نســخه فرست ادیشن در دســترس است.فورد برانکو در این رقابت روبروی رقیبی قدیمی و نامیرا قرار گرفته است. جیپ 
رانگلر نسخه ۴Xe روبیکان که نماد و اسطوره ای همیشگی در آفرود به شمار می آید نیازی به تعریف ندارد. هر کدام از این دو خودرو در 
مسیرهای سخت و کثیف، برتری های مختلفی را نشان می دهند.بیایید با برانکو شروع کنیم. خودرویی که همه ما دوست داشتیم با آن 
رانندگی کنیم. نســخه های اولیه یا First Edition به طور کامل فروخته شده اند. این مدل ها با پکیج Sasquatch یا پاگنده شامل تایرهای 
غول پیکر ۳۵ اینچی، سیستم تعلیق با ارتفاع باال، اکسل عقب با قفل دستی، اکسل جلو با قفل دستی و ضد غلتش، آنتی رول بار قابل 
جداسازی ارائه می شوند. همچنین سپر جلوی ماژوالر فوالدی سنگین با محافظ برس خورده و صفحات محافظت کامل از زیر بدنه نیز 
موجودند. بعالوه این خودرو به زیباترین فضای داخلی مجهز شــده که شامل بزرگترین صفحه نمایشگر اطالعات و سرگرمی، سیستم 

صوتی استریو و مجموعه کمک راننده فورد Co-pilot ۳6۰ است.

لغو مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا
دبیر کل فدراســیون فوتبال عربستان از لغو مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۱ خبر داد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از سعودی اسپورت، مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال ۲۰۲۱ در قاره کهن برگزار نخواهد شد.ابراهیم القاسم، دبیر کل 
فدراســیون فوتبال عربستان اعالم کرد که این مراســم به خاطر ویروس کرونا لغو شده و برگزار نخواهد شد.این مراسم در سال 
۲۰۲۰ هم به خاطر شیوع همه گیری کرونا لغو شد.عربستانی ها امید زیادی داشتند که سالم الدوسری بازیکن الهالل باتوجه به 
درخشش در لیگ قهرمانان آسیا این جایزه را به دست آورد اما به نظر می رسد بر اساس اعالم منابع عربستانی که به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا نزدیک هستند، این مراسم مثل سال قبل لغو شده است.

توهب کردم ز توهب کردن خام
ببر این جاهم و بیار آن جام

چون بپوشیم راز؟ کاوردیم
طبل رد کوهچ و علم رب بام

پیر ما را چگوهن توهب دهد؟
هک جوانی نکرده ایم تمام ریم ات بجوشد خامزاهد خام اگر زند طعنی بگذا

نیست از یک دگر پدید هنوز
صالح و افسق و حالل و حرام ات نکوشیم رب نیاید کامات نجوشیم رد نیاید عشق

پیشنهاد

چهره روز

طرف گرمانت
طرف گرمانت جلد ســوم شاهکار مارسل پروست یعنی 
رمان در جســتجوی زمان از دســت رفته است. رمان 
مارسل پروست بلندترین رمان جهان است که در ۷ جلد 
و طی ۱۴ ســال به زبان فرانســه منتشر شد. این رمان 
به شــکل دقیق: ۱٫۲6۷٫۰۹6 کلمه دارد. در این جلد از 
کتاب، راوی وارد دنیای اشــراف می شود و ساعت ها در 
مهمانی هــای پر زرق و برق وقت می گذراند.پرداختن به 
رمان در جســتجوی زمان از دســت رفته و معرفی آن 
در یک مطلب عالوه بر اینکه کار ســاده ای نیست بلکه 
حق مطلب را نیز ادا نمی کند. چه بســا درباره این رمان 
کتاب های بســیار زیادی هم نوشته شده ولی همچنان 
نکاتی وجود دارد که می توان درباره آن به بحث و گفتگو 
پرداخت. در جلد اول رمان در جستجوی زمان از دست رفته با جهان پیرامون راوی و عشق سوان آشنا 
شدیم. در جلد دوم نیز با راوی که تازه پا به سن بلوغ گذشته بود همراه شدیم و دیدم که دنیای او چه 
تغییری کرد. اما اتفاق مهمی که در جلد دوم رمان رخ داد، وارد شــدن آلبرتین به داســتان بود. راوی 
به مرور از ژیلبرت فاصله گرفت و متوجه شد دنیای ذهنی ای که آدم برای خود تشکیل می دهد بسیار 
با دنیای واقعی تفاوت دارد. او همراه مادربزرگ به بلبک ســفر می کند و این ســفر آغاز وارد شــدن به 
دنیای اشراف است.در بلبک با »مادام دوویلپاریزیس« آشنا می شویم که از طبقه اشراف است و رفاقتی 
با مادربزرگ راوی دارد. مادام دوویلپاریزیس با راوی و مادر بزرگ که بورژوا هستند رفتاری محبت آمیز 
دارد و بسیار با آن ها مالقات می کند. در همین جاست که با خواهرزاده مادام دوویلپاریزیس یعنی »روبر 
دو سن لو« نیز آشنا می شــویم. سن لو بسیار به راوی نزدیک می شود و رفاقت آن ها از جمله مهم ترین 

اتفاقات رمان است.

آلساندرو دل پیرو
آلســاندرو دل پیرو )به ایتالیایی: Alessandro Del Piero( با 
نام های مســتعار الکس، پینتوریکیو )زاده ۹ نوامبر ۱۹۷۴ 
- کونلیانو( بازیکن فوتبال بازنشسته ایتالیایی است که برای 
باشگاه یوونتوس و تیم ملی ایتالیا در پست مهاجم کاذب 
بازی می کرد. او از سال ۲۰۱۵ به عنوان کارشناس فوتبال 
در شبکه اسکای اســپرت ایتالیا فعالیت می کند.او اولین 
بازی ملی خود را در یورو ۹6 مقابل روسیه انجام داد.پله، از 
دل پیرو در فیفا ۱۰۰ نام برده است. فیفا ۱۰۰ یک لیستی از 
۱۲۵ بازیکن بزرگ بازیکن فوتبال است که پله برای جشن 
صد سالگی فیفا انتخاب کرده است.ستاره برزیلی رونالدینهو 
از وی به عنوان الگوی خود نام برده است.او همچنین توسط 
آرای جشــن طالیی یوفا به عنوان بهترین بازیکن اروپایی 
در ۵۰ سال گذشته انتخاب شد. الکس در سال ۲۰۰۰ به عنوان پر درآمدترین بازیکن فوتبال دنیا شناخته 
شد.به غیر از سه جایزهٔ مردانگی که در ایتالیا به الکس تعلق گرفته، او برندهٔ جایزهٔ پای طالیی هم شده که 
به بازیکنانی تعلق می گیرد که از لحاظ اخالقی و تکنیکی بهترین باشند.دل پیرو معموالً به عنوان مهاجم 
کمکی بازی می کند ولی گاهی هم در پست تره کوارتیستا یعنی بازیکن خالق پشت دو مهاجم مورد استفاده 
قرار می گیرد. با اینکه او قامت کوتاهی دارد ولی بسیار خالق است، پاس گل های زیادی می دهد و گل های 
فراوانی نیز به ثمر می رساند و فقط یک گلزن صرف نیست.]۱۲[ او در ضمن یکی از بهترین ضربه آزاد زن 
های دنیاست؛ که لقب شاه ضربات ایستگاهی به او داده شده است که حتی دیوید بکام مرد لحظه ها در مورد 
او می گوید هنوز نتوانستم مانند دل پیرو ضربه ایستگاهی بزنم.]۱۳[ هوادارن یووه به نقطه ای از زمین بازی 
لقب محوطهٔ دل پیرو داده اند که در واقع جایی در سمت چپ محوطهٔ جریمهٔ حریف است که الکس همواره 

گل های زیادی را از آن منطقه به ثمر رسانده است.

فرهنگ

در دومین روز از برگزاری جشــنواره ســینمای ایران در 
شانتیئی فرانسه، کنفرانس »ســینما؛ آیینه روح ایرانی« 
با حضور کارگردانان ایرانی و فرانســوی و ســید علیرضا 
خلیلی، دبیر جشنواره برگزار شد.به گزارش ایسنا، در این 
کنفرانس درباره موضوعاتی چون آینده ســینمای ایران ، 
معضالت ســینمای ایران، جوانان و سینمای ایران، نقش 
زنان در سینمای ایران بحث و گفتگو شد.روح اهلل حسینی 
استاد دانشــگاه تهران و رئیس دپارتمان مطالعات اروپا و 
آمریکای دانشکده مطالعات دانشگاه تهران در این کنفرانس 
در خصوص تحوالت اخیر ســینمای ایران، گفت: چرا در 
خبرنامه  فوکوس که یک گزارش سالیانه از جشنواره کن 
است سینمای ایران در سه خط بعد از سینمای عربستان 
و امارات معرفی می شــود، در حالی که سینمای ایران یکی از پرقدرت مند ترین سینماها دنیاست.»آلن 
برونه«، نویسنده، سینماگر وکارشناس فرانسوی سینمای ایران هم در این کنفرانس گفت: به گفته محققین 
آمریکایی، ســینمای ایران ســومین ســینمای پرتعداد از لحاظ کارگردانان زن است که این  بسیار جای 
خرســندی دارد.در ادامه برنامه های روز دوم جشنواره، به دعوت رئیس کاخ و موزه شانتیئی، کارگردانان 
حاضر در جشنواره از این  موزه، مجموعه تاریخی و گنجینه بازدید کردند.اتفاق جالب توجه در این بازدید 
برای کارگردانان و میهمانان جشنواره این بود که مجموعه نفیس شاهنامه ای که متعلق به قرن ۱6 و منحصر 
به فرد است برای میهمانان نمایش داده شد. این شاهنامه سال ۱۸6۰ میالدی خریداری شده و از آن زمان 
تاکنون در این کاخ- موزه نگهداری می شود.جشنواره سینمای ایران در شانتیئی از ۱۳ الی ۱6 آبان ماه سال 
جاری در کشــور فرانسه به ابتکار مرکز »ایران و فرانسه« و با همکاری شهرداری شانتیئی و مجموعه کاخ 

تاریخی این شهر و چندین نهاد دیگر فرانسوی در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی برگزار می شود.

سینمای ایران از چه جهت سوم است ؟
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