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باقری:
برای لغو تحریم ها از هیچ تالشی 

فروگذار نمی کنیم
معاون سیاســی وزیــر امور خارجه با بیان اینکــه در روزهای آینده با 
چنــد همتای اروپایی مالقات خواهد کرد، گفت: ما از هیچ کوششــی 
برای لغو تحریم ها فروگذار نخواهیم کرد.به گزارش خبرنگار مهر، علی 
باقری معاون سیاســی وزیر امور خارجه در صفحه شــخصی خود در 
توئیتر با اشاره به مالقات با همتایان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی خود 
که به زودی طی ســفر به اروپا انجام خواهد گرفــت، گفت: در ادامه 
رایزنــی با همکاران خود در دیگر کشــورها، در روزهای آینده با چند 
همتای اروپایی مالقات خواهم کرد.باقری تاکید کرد: تبادل نظر درباره 
موضوعات دوجانبه و منطقه و نیز گفتگوهای آتی در دستور کار است.

وی افزود: ما از هیچ کوششی برای پیشبرد منافع ملی خود از جمله لغو 
تحریم های غیرقانونی فروگذار نخواهیم کرد.

گفت و گوی تلفنی وزیر خارجه  آلمان؛
امیرعبداللهیان: ایران تسلیم 

فضاسازی های واهی نخواهد شد
 وزیــر امور خارجه با تاکید بر اینکه در مســیر مذاکرات، اســتفاده از 
زبان زور و تهدید کمک کننده نیست و جمهوری اسالمی ایران تسلیم 
فضاســازی های واهی نخواهد شد، گفت: هرگونه اظهار نظر غیردقیق 
و مغایر با واقعیات می تواند تالش های در حال انجام را به خطر اندازد.

به گزارش ایرنا از از اداره کل اطالع رســانی و امور ســخنگویی وزارت 
امور خارجه حسین امیرعبداللهیان در گفت و گوی تلفنی هایکوماس 
همتای آلمانی خود درباره آخرین وضعیــت روابط دوجانبه، مذاکرات 
وین و همچنین تحوالت منطقه تبادل نظــر کردند.وزیر امور خارجه 
در این گفت وگو با اشــاره به ســابقه همکاری های خوب دو کشور در 
عرصه های مختلف بر ضرورت توســعه این روابــط تاکید کرد.رییس 
دستگاه دیپلماسی با اشاره به گفت و گوهای پیش رو در وین، آمریکا را 
مقصر اصلی وضع موجود عنوان کرد و گفت: خروج آمریکا و بدعهدی 
سه کشور اروپایی بی اعتمادی را به شکل فزاینده ای افزایش داده است 
بنابراین لغو کامل تحریم ها یک ضرورت اســت.وی همچنین ضرورت 
اجتناب طرف های اروپایی از صدور بیانیه ها و اظهارات تنش آفرین را 
یادآور شــد و گفت: در مسیر مذاکرات و رسانه ای استفاده از زبان زور 
و تهدید کمک کننده نیســت و جمهوری اسالمی ایران خود را تسلیم 
فضاسازی های واهی نخواهد کرد. وزیر امور خارجه تصریح کرد: هرگونه 
اظهــار نظر غیردقیق و مغایر با واقعیــات می تواند تالش های در حال 

انجام را به خطر اندازد.

گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و فرانسه
 امیرعبداللهیان: افزایش توان 

دفاعی مان را با قدرت ادامه می دهیم
وزیر امور خارجه کشــورمان در گفتگو با وزیر خارجه فرانســه برنامه 
دفاعی ایران را حق حاکمیتی هر کشــوری دانست و افزود بی اعتنا به 
رفتار غیر ســازنده تحریمی آمریکا بر افزایش توان دفاعی کشورمان با 
قدرت ادامه می دهیم. به گزارش حوزه سیاســت خارجی خبرگزاری 
تسنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و ژان ایو لو 
دریان وزیر خارجه فرانسه دیروز  در یک گفت وگوی تلفنی در خصوص 
موضوعات مختلف از جمله مناسبات دوجانبه و گفت وگوهای فرا روی 
ویــن به بحث و رایزنی پرداختند.در ابتــدای این مکالمه وزیر خارجه 
فرانسه وضعیت ســالمت و درمان وزیر امور خارجه کشورمان را جویا 
شــده و برای دکتر امیرعبداللهیان بهبودی سریع آرزو کرد.وزیر امور 
خارجه کشــورمان ضمن تشکر از احوالپرســی وزیر خارجه فرانسه و 
اشــاره به اینکه دولت جمهوری اسالمی ایران هم در روابط دوجانبه و 
هم در گفتگوهای  هسته ای رویکردی عملگرایانه و نتیجه محور دارد، 
ابراز امیدواری کرد که رایزنی های تهران و پاریس به پیشــبرد عملی 
همکاری ها میان دو کشور منجر شود.امیرعبداللهیان ایران و فرانسه را 
دارای ظرفیت هایی بزرگ خواند و تصریح نمود که جمهوری اســالمی 
ایران برای گسترش همه جانبه روابط دوجانبه بر اساس احترام متقابل 
و منافع مشــترک آمادگی دارد و می توان مناســبات را در حوزه های 
مختلف بیش از پیش گسترش داد.در همین چارجوب طرفین با اشاره 
به دو بار تماس روســای جمهور ایران و فرانسه، و همچنین گفتگوی 
امیرعبداللهیان و ماکرون در حاشیه نشست بغداد و نیز دیدار حضوری 
اخیر وزرای خارجه دو کشــور، در مورد مناســبات دوجانبه و فرصت 
همــکاری ها بحث و تبــادل نظر کردند.وزیر امور خارجه کشــورمان 
همچنین با یادآوری مسئولیت آمریکا در بروز وضعیت کنونی برجام و 
نقش سکوت سه کشور اروپایی در زیاده خواهی آمریکا، تصریح نمود که 
ایران خواستار دستیابی به یک توافق خوب است، اما این امر الزمه هایی 
دارد از جمله بازگشت طرف های مقابل به تعهدات کامل خود و لغو موثر 
تحریم ها. امیرعبداللیهان با اشاره به تحریم های تازه آمریکا علیه ایران، 
این اقدام را تاییدی بر تداوم بی اعتمادی جمهوری اســالمی به آمریکا 

خواند و بر لزوم ارائه تضمین و انجام راستی آزمایی موثر تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان برنامه دفاعــی ایران را حق حاکمیتی  هر 
کشوری دانســت و افزود بی اعتنا به رفتار غیر سازنده تحریمی آمریکا 
بر افزایش توان دفاعی کشورمان با قدرت ادامه می دهیم.امیرعبداللهیان 
با اشــاره به جدیت جمهوری اسالمی در مذاکرات و آمادگی در رسیدن 
فوری به توافق خوب، با اشاره به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی باید 
از سیاســی کاری اجتناب نماید، بر ادامه همکاری فنی ایران با این نهاد 
تأکید کرد.وزیر خارجه فرانسه نیز در این تماس با بیان اینکه پاریس از 
بازگشت همه طرف ها به برجام حمایت می کند و هرآنچه در توان داشته 
باشــد در این راستا انجام می دهد، ابراز امیدواری کرد که گفت وگوهای 
پیش رو در وین با پیشرفتی سریع همراه شود.در این تماس سالم آقای 
ماکرون به رییس جمهور کشــورمان و پاســخ متقابل از طریق وزرای 
خارجه منعکس شد.گفتگوهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی دو کشور 

امروز توسط معاونین سیاسی در پاریس تداوم دارد.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس 
قوه قضاییه در جمع ســفرای بیش از ۶۵ کشــور 
جهان و همچنین روسای سازمان های بین المللی 
مقیم، گفت: بیایید دست در دست هم با دیپلماسی 
قضایــی بی تاثیر از رفتارهای سیاســی، از حقوق 
بشــر دفاع کنیم.به گزارش ایسنا، حجت االسالم 
والمســلمین محســنی اژه ای رئیس دستگاه قضا 
دیروز سه شــنبه )۱۸ آبان( طی سخنانی در جمع 
سفرای بیش از ۶۵ کشور جهان و همچنین روسای 
سازمان های بین المللی مقیم، با اشاره به ضرورت 
ایجاد درک و فهم مشترک پیرامون مسائل حقوق 
بشری در راستای رهنمون سازی انسان به سعادت 
و تکامل، اظهار کرد: مادامی که انسان وجود دارد 
بحث حقوق بشر نیز مطرح و مورد توجه می باشد 
چرا که موضوع و محتوای حقوق بشر، انسان است 
و برخالف بســیاری از موضوعــات در حوزه های 
مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که تاریخ 
انقضاء دارند، حقوق بشر موضوع و محتوایی است 
که مقطعی نمی باشد و مستمر و دائمی است.رئیس 
قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تعالیم مکتب اسالم 
و در زمینه شــناخت مبدأ و معاد و خالق هستی 
و رسیدن به ســعادت و صلح طلبی از این طریق 
گفت: بر مبنای تعالیم متعالی اســالمی انسان ها 
باید از شرافت و انسانیت و کرامت و آزادی و وطن 
خود دفاع کنند و در صورت اســتطاعت در برابر 
متجاوزان به شرافت و انسانیت آزادی دیگران نیز 
مقابله کنند.رئیس قــوه قضاییه با بیان اینکه اگر 
انســان حق خواه و عدالت طلب و صلح گرا نباشــد 
نمی تواند داعیه اســتقرار صلح و عدالت در دنیا را 
داشته باشــد و منادی آزادی و حقوق بشر باشد، 
گفت: انسان ها و سردمداران رژیم های سیاسی ای 
که از مســیر صلح طلبــی و عدالت خواهی خارج 
شــده اند نمی توانند منادی دفاع از حقوق بشــر و 
پیام آور صلح و آزادی باشــند. محســنی اژه ای با 

بیان اینکه در آموزه های اسالمی کمک رسانی به 
همه آحاد بشــر فارغ از تمایزات و تفاوت هایشان 
مطرح اســت، گفت: طبق مکتب متعالی اســالم 
سعادتمندی انسان ها در گرو کمک رسانی آن ها به 
سایر مخلوقات و دیگر انسان ها می باشد و از منظر 
تعالیم اســالمی انسان به ماهوی انسان، ارزشمند 
و صاحــب حقوق و آزادی و کرامت اســت و باید 
در مقابــل متجــاوزان و متعدیان بــه این حقوق 
ایستادگی کرد.رئیس دستگاه قضا با اشاره به تبلور 
آموزه های متعالی مکتب اســالم در قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران، گفت: بر مبنای مکتب 
اسالمی دفاع از حقوق و کرامت و آزادی های همه 
انسان ها و هم نوعان بشر ضروری است و این امر در 
قانون اساســی و سایر قوانین کشور ما تبلور یافته 
است و ما باید در راستای نجات انسان ها و رفع ظلم 
و گرسنگی و ســایر مصائب از آن ها تالش کنیم. 
محسنی اژه ای در ادامه با طرح این پرسش که آیا 
دنیای کنونی یک دنیای عاری از خشونت و تبعیض 
می باشــد؟ گفت: اکنون در عصر و دنیایی به سر 
می بریم که برخی رژیم های خودکامه و تروریستی 
به بهانه های واهی قریب به دو دهه کشوری دیگر 
را اشــغال می کننــد و به کشــتار و آواره کردن و 
تحقیر مردم آن کشور و انهدام زیرساخت های آن 
می پردازند و یا برخی رژیم های مستکبر و مرتجع 
دیگر با تجاوز به سایر کشورها مردمان آن ها را به 
خاک و خون می کشــند و حتی از انداختن بمب 
در مجالس عروســی و عزای آن هــا نیز اجتناب 
نمی کنند و شنیع ترین جنایات را مرتکب می شوند.

رئیس دستگاه قضا با انتقاد از رویه کشورهایی که 
جنایات آشــکار علیه جان مردمان دنیا را نادیده 
می انگارند و در مقابل در قبال مســائل خاص به 
هیاهو و غوغاســاالری می پردازنــد، گفت: امروز 
جامعه بشــری برای رفع انواع و اقسام ظلم هایی 
که به انسان ها در گوشــه و کنار دنیا روا می شود 

باید به ادراک مشترکی نائل شود و پیشنهاد ما در 
این زمینه آن اســت که مقوله دیپلماسی قضایی 
تقویت شــود تا بلکه با تاثیر نگرفتن از مســائل 
سیاســی حاکم بر دنیا با رویه حقوقی مستقل به 
کمک حقوق بشر بیاییم.محسنی اژه ای با تشریح 
مقوله دیپلماسی قضایی گفت: طبق آنچه امروزه 
مرسوم است محتوای دیپلماسی بیشتر متضمن 
مسائل سیاسی و اقتصادی است لذا ضرورت دارد 
محتوای قضایی نیز وارد این عرصه شود؛ بر همین 
مبنا قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
کامل دارد تا در راستای توسعه دیپلماسی قضایی 
به بسط ارتباطات حقوق بشری با سایر کشورهای 
دنیا بپردازد و با مطالعات مشترک و جلسات مداوم 
در راستای رسیدن به ادراک و فهم مشترک در امر 
حقوق بشر با سایر کشــورها و جوامع گام بردارد 
و از ایــن طریق در جهت مقابله با انواع و اقســام 
ظلم های روا شــده در دنیای کنونی و همچنین 
مقابله با مفاســدی نظیر جریانات تروریســتی، 
کارتل های مواد مخدر، پولشــویی و ... گام بردارد.

محســنی اژه ای خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی 
جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر با تعدادی 
از کشورها در زمینه های مختلف از جمله استرداد 
مجرمــان موافقتنامه های قضایــی منعقد کرده 
است و این آمادگی را دارد این موافقتنامه ها را با 
ســایر کشورها نیز منعقد کند و حتی در مواردی 
بدون انعقــاد توافقنامه و به صــورت مقطعی در 
جهت توســعه ارتباطات قضایی و حقوق بشر گام 
بردارد.رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بیایید دست 
در دســت هم با دیپلماســی قضایی بی تاثیر از 

رفتارهای سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم.
محسنی اژه ای گفت: امروز دستگاه قضایی آغوش 
خود را برای همــکاری با دســتگاه های قضایی 
کشورهای جهان در جهت مبارزه با همه مصادیق 

ظلم و تعدی به حقوق بشر باز نموده است.

در جمع سفرای 6۵ کشور

محسنی اژه ای: بیایید از حقوق بشر دفاع کنیم

شناسایی ۸۳۰۵ ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی ۲۴ساعت گذشته متاسفانه ۱۱۲ بیمار کووید-۱۹ در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش 
ایسنا، طبق اعالم وزارت بهداشت، تا دیروز ۱۸ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۳۰۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شد که یک هزار و ۲۰۳ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۴ هزار و ۴۶۰ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۱۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۷ هزار و ۵۵۱ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۶۲۹ هزار و 
۵۹۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۶۴۰ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳۶ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۸۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۳۳ شهر کشور در وضعیت 

قرمز، ۹۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۰ شهر در وضعیت زرد و ۱۰۰ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

وزیر اقتصاد: 

برنامه دولت لغو انحصار در بازار سرمایه است
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:

بازگشت 63 میلیارد یورو ارز صادراتی 
به چرخه اقتصادی کشور

 رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرد 
و گفت: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸۰ درصد تعهدات ارزی سررســید شــده به چرخه 
اقتصادی کشــور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا 
کرده اند.به گزارش ایرنا از ســازمان توســعه تجارت ایران، »علیرضا پیمان پاک« گشایش های انجام شده در 
طول ماه های اخیر از جمله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تفوق سیاست تجاری بر سیاست ارزی 

و همکاری صادرکنندگان....

قدرت خرید »خوراک« هم یک میلیون کاهش یافت

کمرنگ شدن ۳ میلیون تومانی سفره 
بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال آینده اشاره و 
با تاکید بر اینکه متناسب با تورم و سبدواقعی، هزینه خانوار تعیین شود و براساس تورم دستوری نباشد 
گفت: ســفره ما بازنشستگان در پنج ماه ابتدایی ســال به اندازه دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان کمرنگ 

شده است.
علی دهقان کیا در گفت وگو با ایســنا، در واکنش به زمزمه های پیرامون خصوصی سازی و واگذاری بانک 
رفاه اظهار کرد: حدود سال ۹۵ و ۹۶ این شعار را نوشته بودند که »بانک رفاه، بانک همه« و ما اعتراض 
کردیم که بانک رفاه بانک همه نیست و متعلق به بیمه شدگان است. ۹۷.۲ درصد سهام بانک رفاه متعلق 
به بیمه شــدگان است و مدیرعامل بانک رفاه نیز توســط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معرفی و 
حکمش از سوی وزیر اقتصاد صادر می شود.وی افزود: در گذشته و در تامین اجتماعی سه بنگاه اقتصادی 
داشتیم، شستا، بانک رفاه و خانه سازی؛ این سه بنگاه پشتوانه ای بودند که اگر زمانی در پرداخت حقوق 
و یا هزینه های درمان دچار مشــکل شدیم کسری اعتبارات از محل درآمدهای حاصله از این سه محل 
تامین شود. متاسفانه در دوره وزارت شریعتمداری، شستا را از ما جدا کردند و زیرنظر وزیر رفاه اداره می 
شــد در حالی که تاکید داریم ســرمایه شستا و بانک رفاه، متعلق به بیمه شدگان است و باید در تامین 

اجتماعی بماند.

درخواست مستثنی شدن بانک رفاه از شمول اصالحیه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
اگر قرار باشد سهام بانک رفاه در بورس واگذار شود تامین اجتماعی هر ماه برای تامین حقوق دچار مشکل 
خواهد شــد.رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه متاسفانه دولت قبل به دنبال 
واگذاری بانک رفاه کارگران بود، در حالی که این بانک اندوخته روز مبادای بیمه شــدگان است گفت: با 
توجه به اینکه مهلت قانونی دولت قبل برای واگذاری بانک رفاه در قالب اصالحیه قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ در شرف اتمام است، درخواست مستثنی شدن بانک رفاه را از شمول این قانون داریم. برای 
رهبری، روســای جمهور، قوه قضائیه و مجلس نیز نامه نوشــتیم و تاکید کردیم که اگر قرار باشد زمانی 
سهام بانک رفاه در بورس واگذار شود تامین اجتماعی هر ماه برای تامین حقوق دچار مشکل خواهد شد.

احتمال مشکل ساز شدن اجرای متناسب سازی حقوق ها 
دهقان کیا افزود: تامین اجتماعی ماهانه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری دارد که از طریق بانک رفاه 
تامین می شود. به همین دلیل حساسیت داریم که بانک رفاه باید در تامین اجتماعی بماند.وی همچنین 
درباره مباحث مطرح شده هفته های گذشــته پیرامون احتمال بازپس گیری سهام واگذارشده دولت به 
ســازمان تامین اجتماعی جهت تهاتر مطالبات بیمه  ای ســازمان مزبور از دولت و همچنین اجرای طرح 
متناســب سازی مستمری ها که در دولت قبل  انجام شده بود گفت: پایان سال ۱۳۹۹ مجلس در حین 
تصویب قانون بودجه ســال ۱۴۰۰،  ۸۹ هزار میلیارد تومان را از محل بدهی دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی برای متناسب سازی درنظر گرفت. این در حالی است که تا کنون و پس از گذشت هشت ماه 
از ســال، دولت هنوز پولی به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و ما به شدت به بانک رفاه 
بدهکاریم. انتظار ما از دولت و مجلس این است که این هزینه را تامین کنند.رئیس کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی تهران افزود: حال در کمیســیون تطبیق قوانین مجلس این موضوع مطرح شده که بر 
اساس جزء ۴ بند ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نمی تواند بدهی اش را تهاتر کند که این قانون مربوط 
به سال ۹۳ است. در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بدهی اش را با سازمان تامین اجتماعی 
تسویه کند که تا کنون محقق نشده است. اگر این ۸۹ هزار میلیارد تومان هم به تامین اجتماعی پرداخت 

نشود، اجرای متناسب سازی با مشکل مواجه خواهد شد.

قدرت خرید بازنشستگان در بخش تامین خوراک یک میلیون و 72 هزار تومان کاهش یافته
دهقان کیا به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال آینده نیز اشاره و با تاکید بر اینکه متناسب با تورم و 
سبدواقعی، هزینه خانوار تعیین شود و براساس تورم دستوری نباشد گفت: سفره ما بازنشستگان در پنج 
ماه ابتدایی ســال به اندازه دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان کمرنگ شــده است. این عدد و رقمی است که 
آخر مرداد ماه به آن رسیدیم. تورم باال رفته و قدرت خرید بازنشستگان فقط در بخش تامین خوراک یک 
میلیون و ۷۲ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. هزینه خوراک حدود ۳۶.۶ کل حقوق را تشکیل می دهد. 
اگر تورم در بخش های دیگر نظیر مسکن، درمان و حمل و نقل را نیز همین میزان درنظر بگیریم سفره 
ما دومیلیون و ۹۵۰ هزار تومان کمرنگ شــده است.وی تاکید کرد: حداقل انتظار ما این است که حداقل 
بین حداقل دســتمزد و سقف حقوق ها در سال آتی شــکاف ایجاد نشود. شورای عالی کار باید تا کنون 
یکی دو جلســه برای تعیین حقوق و دستمزد تشــکیل می داد. از وراتخانه و شورای عالی می خواهیم که 
جلســات را تشکیل بدهند و میزان افزایش حقوق و دستمزد را با توجه به نرخ تورم واقعی و سبد هزینه 

واقعی خانوار تعیین کنند.

حجم نقدینگی از مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد
براساس داده های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه امسال چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته ۴۰.۵ درصد رشــد داشته است.به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریور سال گذشته ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان و 
در اســفند ۹۹ نیز ســه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.حجم نقدینگی در شهریور ماه امسال برابر چهار هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان شد که در 
مقایسه با شهریور سال گذشته ۴۰.۵ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در شهریورماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۷ درصد 

افزایش یافته است.
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عضو هیات رییسه مجلس:

1900میلیارد تومان تسهیالت ادعایی بانک ها 
کجا رفته است؟

در 2.۵ سال گذشته اتفاق افتاد

کشف ۵۲ هزار میلیارد تومان زمین خواری
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سرلشکر باقری: گزیده خبر

 حضور دشمن در خاورمیانه جزء »هزینه و خسران« چیزی برایش ندارد
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه تخلیه فرارگونه آمریکا از منطقه اتفاق افتاد، 
گفت:  حضور دشمن در خاورمیانه جزء »هزینه و خسران« چیزی برایش ندارد.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از زاهدان، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری ظهر دیروز در همایش 
»علما، ســران و معتمدان طوایف شیعه و سنی و نخبگان سیستان و بلوچستان« که در 
حسینیه »عاشقان ثاراهلل)ع(« زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری 
اســامی ایران تاکنون کنار تأمین امنیت که وظایفه ذاتی آنهاســت، در زمینه توســعه 
زیرســاخت ها، ایجاد اشتغال و کمک به رفع مشکات معیشــتی مردم گام های اساسی 
برداشته اند.رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه نیروهای مسلح در زمینه های 
مختلف اقتصادی و سایر بخش ها برای ایجاد اشتغال و رونق تولید کنار دولت هستند و این 
مسیر را تا رسیدن به اهداف توسعه ای دنبال خواهند کرد، ادامه داد: دولت نگاه توسعه ای 
دارد و در این راستا نیروهای مسلح در تمام زمینه ها به ویژه توسعه و پیشرفت کشور آماده 
همکاری با دولت هســتند.وی با بیان اینکه دولت بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای 
همسایه و پیشرفت عدالت محور مناطق کم برخوردار کشور تأکید دارد، تصریح کرد: نظام 
نگاه ویژه ای به سیستان و بلوچســتان دارد و در این راستا رئیس جمهور در ابتدای آغاز 
فعالیت به این اســتان سفر کرد و در ادامه استانداری با نگاه اقتصادی و توسعه ای در این 
استان منصوب کرد تا توسعه توسعه اقتصادی و جبران عقب ماندگی های تاریخی این خطه 
از ایران اسامی با سرعت بیشتری پیگیری شود.سرلشکر باقری با اشاره به اینکه نیروهای 
مسلح ضمن برقراری امنیت در زمینه توسعه اقتصادی کنار مسئوالن سیستان و بلوچستان 
خواهند بود و در این زمینه از هیچ تاشی فروگذار نخواهند کرد، ادامه داد: نیروهای مسلح 
تاکنون کنار تأمین امنیت در سیستان و بلوچستان تاش کرده اند در زمینه بهبود معیشت 
مرزنشینان و توسعه اقتصادی این استان گام های مناسبی بردارند و در ادامه نیز با تمام توان 
پای کار مردم و مســئوالن خواهند بود.رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: سیستان و 
بلوچستان از ظرفیت های بالقوه متعددی در حوزه های کشاورزی، معادن، بندر اقیانوسی 
چابهار، تجارت و... برخوردار اســت که باید به سرعت بالفعل شوند و در این مسیر تکمیل 
راه آهن چابهار ـ زاهدان ـ سرخس و راه آهن رشت ـ آستارا در کریدور شمال به جنوب و 
در نهایت اتصال آن تا شــمال اروپا نقش بســیار مهمی در توسعه اقتصادی سیستان و 
بلوچســتان و کشور خواهد داشــت.وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان در زمینه توسعه اقتصادی مناطق محروم کشور اظهار داشت: توسعه شرکت های 
دانش بنیان و تعاونی ها در سیستان و بلوچستان در زمینه توسعه اقتصادی و پیشرفت این 
استان نقش مهمی دارد و باید در اولویت مسئوالن قرار گیرد.سرلشکر باقری با ابراز اینکه 
»تاکنون اقدامات خوبی از جانب نیروهای مسلح در زمینه تأمین آب برای مردم روستاهای 
سیســتان و بلوچســتان و محرومیت زدایی در این منطقه صورت گرفته اســت«، افزود: 
نیروهای مسلح با سرمایه گذاری و تشــکیل و حمایت از گروه های جهادی دنبال رشد و 
توسعه اقتصادی سیستان و بلوچستان و سایر نقاط کم برخوردار کشور هستند؛ همان گونه 
که تاکنون نیز بخش مهمی از امکانات و نیروی انســانی نیروهای مســلح در این زمینه 
به کارگیری شــده اند.رئیس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به اقدامات مطلوب نیرو های 
مسلح در راستای مقابله و ریشه کنی ویروس کرونا گفت: نیروهای مسلح از همان روزهای 
نخست شیوع این ویروس برابر دستور فرمانده معظم کل قوا وارد میدان شدند و تاکنون در 
زمینه های مختلف از جمله واکسیناسیون و برپایی بیمارستان های سیار و صحرایی عملکرد 

مناسبی داشته اند.وی با تصریح به اینکه حل مشکات و جبران عقب ماندگی های تاریخی 
سیســتان و بلوچستان همواره مورد تأکید رهبر معظم انقاب است، اضافه کرد: نیروهای 
مسلح در مسیر زدودن چهره محرومیت از این خطه از کشور و دیگر نقاط محروم از هیچ 
تاشی دریغ نخواهند کرد.سرلشکر باقری ادامه داد: استان ارزشمند و پهناور سیستان و 
بلوچستان با موقعیت ویژه و ارزشمند با قدمتی طوالنی در تمدن ایرانی جایگاه خاصی دارد، 
دارا بودن ساحل طوالنی اقیانوسی، معادن و منابع فلزی و غیرفلزی و زیرساخت هایی که 
طی دهه های اخیر ایجاد شده اســت می تواند به عنوان یکی از قطب های اساسی توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب شود.وی بیان کرد: با وجود تمام تاش های 
صورت گرفته و زیرســاخت های ایجادشــده همچنان سیســتان و بلوچســتان از جهت 
شاخص های پیشرفت دچار عقب ماندگی و کمبودهای اساسی است که جای کار و تاش 
هرچه بیشتر و توجه و تمرکز فراوان تر دولت و مسئولین را می طلبد تا استان به جایگاهی 
که در خور آن است، برسد.این مقام مسئول با یادآوری اینکه سیستان و بلوچستان سابقه 
درخشانی در دوران پیروزی انقاب اسامی ایران دارد، افزود: تقدیم بیش از 2 هزار شهید 
و جانبازهای فراوان از شهید سردار میرحسینی جانشین شهید سلیمانی در لشکر ثاراهلل تا 
جوانترین شهید دوران انقاب و دفاع مقدس شهید سبیل اخاقی و یکایک شهیدانی که 
تصایر مبارک آنها زینت بخش مجلس و کوی و برزن اســت جایگاه خاصی به این استان 
بخشیده اند.وی گفت: مقام معظم رهبری به لحاظ اینکه دوره ای از زمان ارزشمند جوانی 
خود را در این استان گذرانده اند نگاه، عاقه و توجه خاصی به سیستان و بلوچستان دارند 
و هر بار که صحبت از این اســتان مطرح می شــود به خوشی از آن یاد می کنند و به همه 
مسئوالن و به ما به عنوان نیروهای مسلح تأکید خاص دارند که »عاوه بر آنچه از دستتان 
برمی آید و عاوه بر دفاع و امنیت که وظیفه ذاتی نیروهای مسلح است تاش در کاهش 
مشکات و توسعه زیرساخت ها و پیشرفت و آبادانی و ارتقای معیشت و رفاه مردم کنید«.

سرلشکر باقری با اظهار اینکه مردم استان سیستان و بلوچستان با ویژگی های شجاعت، 
مهمان نوازی، مرزداری و همراهی با انقاب شناخته شده اند، گفت: مردم این خطه در همه 
انتخابات به ویژه انتخابات اخیر با حضور چشمگیر خود که با فاصله معنادار و بیشتری از 
متوســط کشــور پای صندوق رأی آمده اند، بار دیگر وفاداری و همراهی خود را با نظام 
جمهوری اسامی ایران به نمایش گذاشتند و این وظیفه مسئوالن را سنگین تر می کند که 
با اقدام جهادی، تاش شبانه روزی و برنامه ریزی مناسب و تخصیص بهتر منابع و امکانات 
بتوانند به وضعیت اســتان رسیدگی کنند.وی با ابراز اینکه »در سال های اخیر عالی ترین 
جلوه های وحدت و برادری را در سیستان و بلوچستان بین اقوام و مذاهب گوناگون شاهد 
هستیم«، تصریح کرد: این مهم درحالی است که علی رغم تمام تاش دشمنان برای ایجاد 
تفرقه، تنش و فاصله در استان و در کشور چه در تحریک اهل سنت و چه در تحریک شیعه؛ 
تحقیقات و اطاعات موجود نشــانگر آن است که از یک مرکز واحد در مجموعه استکبار 
جهانی در آمریکا به ویژه انگلستان چه میزان هزینه برای اینکه رویکردهای افراطی و غلط و 
به ظاهر شیعه و سنی ایجاد می کنند تا اختاف پراکنی کنند، اینها از یک آبشخور و مجموعه 
هزینه و تاش می کنند تا این دو قشر دارای یک دین، خداوند، پیامبر و قرآن عظیم را علیه 
یکدیگر تحریک کنند و اجازه آرامش و توســعه کشور را ندهند.رئیس ستادکل نیروهای 
مسلح خاطرنشان کرد: مردم فهیم، صبور و انقابی ما در این سیستان و بلوچستان و سراسر 
کشور تنها به این نقل ها گوش نداده با این توطئه ها همراهی نکردند بلکه کامًا در مسیر 

وحدت و برادری حرکت کردند.وی تأکید کرد: آنچه به عهده نیروهای مسلح است در ابتدا 
دفاع و امنیت در کشور و مرزها و در منطقه جنوب شرقی به خصوص سیستان و بلوچستان 
است که خدا را شاکریم با تاش و مجاهدت فعالیت شبانه روزی نیروها در ارتش جمهوری 
اسامی در دفاع از مرزها، سپاه پاسداران و نیروی زمینی و سپاه استان در برقراری امنیت 
پایدار و همچنین نیروی انتظامی در فرماندهی انتظامی استان در مرزبانی و یگان ویژه همه 
دست در دست یکدیگر در حال فعالیت هستند و با یک فرماندهی واحد در قرارگاه قدس 
نیروی زمینی مشــغول انجام مأموریت و مسئولیت خطیر دفاع و امنیت از این سرزمین 
هستند.وی اعام کرد: شاخص های امنیتی در سیستان و بلوچستان نشانگر این است که 
جز در برخی از موارد خاص مرتبط با جرم های مربوط به مواد مخدر که ریشه خارجی دارد، 
در اکثر شــاخص ها این استان از متوسط کشور حتی کمتر شده است و این حاصل این 
تاش )نیروهای نظامی و انتظامی( است؛ دشمنان خیلی هزینه، سرمایه گذاری، تحریف و 
تاش کردند پشت مرزهای ما قرارگاه ها و پادگان ها ایجاد کردند که مرزهای ما و استان 
سیســتان و بلوچستان را به ناامنی بکشــانند اما روز به روز با تاش این عزیزان امنیت با 
استحکام بیشتر و پایداری فراوان تر برقرار شده است.این مقام مسئول متذکر شد: جنگ 
روانی دشمنان اجازه نداده است که احساس امنیت در استان، کشور و منطقه به میزانی که 
امنیت ایجاد شــده اســت باال برود، از دور که نام استان و مسائل استان را بشنوند شاید 
احساس وجود ناامنی کنند و این می طلبد که مسئوالن فرهنگی، صداوسیما، رسانه ها و 
فضای مجازی واقعیات استان را به خوبی به نمایش بگذارند.رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
جمهوری اسامی ایران ادامه داد: امروز ما به عنوان نیروهای مسلح این ضمانت را می دهیم 
و این تعهد انجام شــده ای اســت که هرگونه ســرمایه گذاری، فعالیــت عمرانی، ایجاد 
کارخانجات، ایجاد مجتمع های گوناگون فعالیت های کشاورزی، دامپروری و هرچه باشد 
در کمال امنیت و آرامش امکان استمرار و فعالیت را دارد.وی گفت: مرزهای این استان با 
کشور همسایه پاکستان تبدیل به مرزهای صلح و دوستی و آرامش شده است، در بازدیدی 
که در دو روز گذشته در مرزها و در سفری که ماه گذشته به پاکستان بوده است چه از 
سمت پاکستان کشور همسایه و برادر ما و چه از جانب جمهوری اسامی ایران فعالیت ها 
با همکاری نزدیک و ارتباط مستمر فی مابین منجر به امنیت و آرامش در مرزها شده است؛ 
وجود گذرگاه های گوناگون مرزی و زیرساخت هایی که وجود داردـ  و باید توسعه پیدا کند 
ـ امکان توسعه تجارت با همسایه را فراهم کرده است.وی اضافه کرد: وجود بنادر و سواحل 
مناســب در جنوب اســتان امکان تجارت دریای را فراهم کرده است و همچنین سایر 
فعالیت هایی که کم کم زمینه های سرمایه گذاری در بخش های مختلف معدنی، کشاورزی 
و... در آنها در حال نمایان شــدن است و باید با بیان واقعیات امنیت موجود در استان و 
همچنین کنار آن حمایت هایی که دولت و همه نهادهای مســئول در اقتصاد و توسعه 
اقتصاد کشــور دارند زمینه های توسعه سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها را در کشور 
فراهم کنند.سرلشــکر باقری اظهار کرد: خداوند را شاکریم در دوره دولت سیزدهم که با 
رأی مناســب به مردم انتخاب شد نگاه رئیس جمهور در توسعه ارتباط با همسایگان بر 
توسعه و رفع مشکات مناطق دارای برخی عقب ماندگی ها قرار دارد، و از اولین سفرهای 
استانی آقای رئیسی به این استان آمدند و با انتصاب استانداری که رویکرد کار و توسعه و 
صنعتی در کارنامه خود دارد؛ تاش دولت بر این است که توسعه و پیشرفت در سیستان 

و بلوچستان سرعت گیرد.

امیر موسوی:
 پاسِخ تهدیدات دشمن، محدود 

به مرزها نمی شود
فرمانده کل ارتش گفت: دشــمنان مــا بدانند که اگر منافع ما را تهدید 
کنند پاسخ ما محدود به مرزها نخواهد بود؛ اگر منافع ما را تهدید کنند 
هرجا الزم باشــد منافع  آنها را تهدید می کنیم.به گزارش خبرنگار مهر، 
امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اســامی ایران در پایان برگــزاری رزمایش ذوالفقــار ۱۴۰۰ در جمع 
خبرنگاران درباره ارزیابی عملکرد یگان های مشارکت کننده در رزمایش 
گفت: رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ یکی از موفق ترین رزمایش های مشترک 
ارتش جمهوری اســامی ایــران بود که با حضور نیروهــای چهارگانه 
ارتش و ســتاد آجا در کنار قرارگاه پدافنــد هوایی خاتم االنبیا )ص( و 
قرارگاه هــای ذی ربط رزمایش برگزار شــد.وی ادامه داد: طبیعتاً نتیجه 
اصلی هر رزمایش و تمرینی افزایش آمادگی رزمی، اشــراف و مســلط 
شدن همه کسانی که در رزمایش شرکت دارند به مأموریتی است که بر 
عهده شان قرار گرفته است.فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: از جمله 
نقاط حائز اهمیت رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش این بود که مدیریت در 
اکثر ســطوح به جوانانی که قرار است در گام دوم انقاب مسئولیت های 
ســنگین را بر دوش بگیرند، ســپرده شــد و این موفقیت آنها برای ما 
یک دستاورد بسیار بزرگ بود.امیر سرلشکر موسوی، ارتقای سامانه های 
فرماندهی و کنترل، ارتقای کیفی و کمی اســتفاده از پهپادها، استفاده 
از گلوله های هوشــمند و همچنین ارزیابی موفق سامانه ها، تاکتیک ها، 
روش ها، آموزش ها و ارتباطات و هماهنگی و هم افزایی بسیار خوب بین 
نیروها را از جمله برجســته ترین ویژگی هــای این رزمایش عنوان کرد.

وی اظهــار کرد: با وجود عملکرد خوب یگان های مشــارکت کننده در 
رزمایش، اما با گذشــت زمان و تغییر رفتار و همچنین رشد فناوری ها و 
تغییر متغیرهای مؤثر بر رزم، هرگز به وضع موجود خود راضی نیستیم 
و بــا مطالعه روندها و پیش بینی آینده و همچنین درس های بزرگی که 
از رزمایش ها می گیریم باید دائماً تاش کنیم تا برای آینده و تهدیدات 
احتمالی متناســب با فناوری و متغیرهــای مؤثر، خود را به روز و آماده 
کنیم.فرمانده کل ارتش در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی ایران با امکانات موجود می توانند امنیت کشور 
منطقه و به ویژه خلیج فارس را تأمین کنند؟ تاکید کرد: حتماً همینطور 
اســت؛ بدون کوچک ترین تردیدی جمهوری اسامی ایران، ملت بزرگ 
ایران و نیروهای مســلح ما با اتکا به توان، دانش جوانان و دانشــمندان 
خــود و همچنین تاش و اتکا به خداوند بــزرگ می توانند از آرمان ها، 
تمامیت ارضی کشــور و همچنین ملت و نامــوس خود دفاع کنند.وی 
تصریح کرد: پس از پیروزی انقاب اســامی به این باور رســیدیم که 
باید روی پای خود بایســتیم و تحریم هــا این باور را در ما تقویت کرد؛ 
همچنیــن دوران دفاع مقدس این موضــوع را چند باره بر ما ثابت کرد 
و پــس از پیروزی انقاب آن چه را که الزم داشــتیم برای دفاع بومی 
ساختیم و امروز می توانیم روی پای خود بایستیم.امیر سرلشکر موسوی 
خاطرنشــان کرد: ما هرگز خود را از فناوری و پیشرفت های کشورهای 
دیگر محروم نخواهیم کرد و این کار را بدون وابستگی انجام می دهیم تا 
اگر روزی آن فناوری و پیشرفت قطع شد ما مانند برخی کشورهایی که 
انبار تسلیحات بیگانه هستند، مستاصل نمانیم. ایران سربلند اسامی با 
اتکا به توانمندی های خود می توانــد از تمام آرمان های خود دفاع کند 
و بدون وابســتگی مأموریت های خود را انجام دهد.وی در ادامه درباره 
تاش ایاالت متحده آمریکا و اروپا در زمینه ایجاد یک ائتاف در منطقه 
با بیان اینکــه »برنامه ها، اقدامات و اهداف باید عیناً با یکدیگر تجانس 
و همخوانی داشــته باشند«، عنوان کرد: این کشــورها خودشان مولد 
تروریســم و ناامنی هستند و در هر کجای جهان که پای گذاشتند آنجا 
را تبدیل به مکانی ناامن کرده و ســپس فــرار کردند و برای مردم آن 
کشــور مشــکات و ناامنی های حاصل از این حضور را باقی گذاشتند؛ 
وقتی ایــن برنامه ها، اقدامات و اهداف با هــم تجانس ندارد، ائتافی پا 
نخواهــد گرفت.فرمانده کل ارتش ادامه داد: کســانی کــه از بیگانگان 
دعــوت می کنند تا امنیت عاریه ای را برایشــان برقرار کنند، بدانند که 
این کشــورهای استکباری و سلطه گر به دنبال تأمین خودشان هستند.

وی بیان کرد: رژیم منحوس صهیونیســتی که مولد ناامنی اســت و در 
باتاق زوال در حال دســت و پا زدن است و امنیت خود را در ناامیدی 
دیگران تعریف کرده است، می خواهد ناامنی را از منطقه خود دور کند تا 
خود در امنیت باشد؛ بنابراین کسانی که به اشتباه فکر می کنند ائتاف 
بیگانگان و حضور آنها در منطقه که خانه ما اســت می تواند برایشــان 
امنیت ایجاد کند، سخت در اشتباهند دود این اشتباه به چشم خودشان 
خواهد رفت؛ امیدوارم روزی که پشیمان می شوند خیلی دیر نباشد.امیر 
سرلشکر موســوی اظهار کرد: جمهوری اســامی ایران در این سال ها 
اثبات کرده اســت که با قدرت می تواند محور برقراری امنیت منطقه ای 
باشــد. با ائتاف و همکاری منطقه ای، کشــورهای منطقه می توانند با 
دســت در دست هم گذاشــتن، امنیت منطقه خود را حفظ کنند و به 
بیگانه اتکا نداشــته باشند چراکه تاریخ نشــان داده است که بیگانگان 
برای هیچکس امنیت پایدار به ارمغان نخواهند آورد. سوغات بیگانگان، 
ناامنی وابســتگی بیچارگی و زبونی ملت ها است.وی در پاسخ به پرسش 
دیگــری درباره تأثیر برگــزاری رزمایش هایی نظیر رزمایش مشــترک 
ذوالفقــار ۱۴۰۰ ارتش و ارتقای توان رزمی و دفاعی نیروهای مســلح 
در پیشــبرد اهداف نظام جمهوری اسامی ایران در عرصه دیپلماتیک، 
خاطرنشــان کرد: نظام ســلطه معموالً اهداف خود را بــا زور و قدرت 
نظامــی پیش می برد، اما زمانی که شــاخ زور به یک دیوار مســتحکم 
قدرت برخورد می کند، به ناچار زبان دیپلماســی و مذاکره باز می کنند؛ 
امروز می بینید که آنها زبان دیپلماســی و مذاکره باز کرده اند برای این 
است که به دیوار مســتحکم قدرت برخورد کرده اند.فرمانده کل ارتش 
تصریح کرد: مسئوالن دیپلماسی ما خودشان فرزندان و تربیت یافتگان 
دفاع مقدس هســتند و می دانند که نیروهای مسلح با اقتدار ایستاده اند 
و حامی و پشــتیبان آنها در میدان های دیپلماسی و دفاع از حقوق ملت 
بزرگ هستند.امیر سرلشکر موســوی در پایان در پاسخ به این پرسش 
که آیا ارتقای توانمندی نظامی جمهوری اســامی ایران تهدیدی برای 
همسایگان محسوب می شود؟ گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست و سابقه 
ما نشــان داده اســت که اهل تجاوز و تهاجم نیســتیم. تاش های ما و 
رزمایش هایــی که انجام می دهیم همه برای دفاع از آرمان ها و کشــور 
خودمان اســت.وی ادامه داد: اما اشتباه نشود؛ دشــمنان ما بدانند که 
اگر منافع ما را تهدید کنند پاســخ ما محدود به مرزها نخواهد بود؛ اگر 
منافع ما را تهدید کنند در هر کجا که الزم باشــد منافع شان را تهدید 
می کنیم، اما برای کشــورهای منطقه و بــرادران خودمان امنیت را به 

ارمغان می آوریم و برای خود و ملت ما آمادگی دفاع هستیم.

قالیباف در صحن مجلس:
سیاست های دولت اصالح نشود، مشکالت بازار 

بورس ادامه دارد
رئیس مجلس شورای اسامی گفت: بازار بورس در کشور ما بازار مستقلی نیست و تحت 
تأثیر سیاســت های اقتصادی دولت در بازار پول و ســرمایه است، تا سیاست های دولت 
اصاح نشود، مشکات بازار بورس حل نمی شود.به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی 
دیروز )سه شنبه ۱۸ آبان ماه( مجلس شورای اسامی و در پایان جلسه بررسی وضعیت 
بازار بورس با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسامی، گفت: مردم به دولت اعتماد و در بورس سرمایه گذاری کردند و جمعیت 
ســهامداران از ۴ تا ۵ میلیون به ۴۰ تا ۵۰ میلیون افزایش یافت.وی گفت: مردم سرمایه 
اضافی خود را وارد بورس نکردند بلکه سرمایه های ضروری خود را فروختند و به بورس 
آوردند. بنابراین دولت و مجلس در قبال ســرمایه های مردم در بورس مسئول هستند و 
باید پاســخگو باشند.رئیس مجلس شورای اسامی اظهار داشت: بازار بورس در کشور ما 
بازار مستقلی نیســت و تحت تأثیر سیاست های اقتصادی دولت در بازار پول و سرمایه 
است تا سیاست های دولت اصاح نشود، مشکات بازار بورس حل نمی شود. تصمیمات 
بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی در بازار بورس تأثیر گذار است.

قالیباف تصریح کرد: رئیس جمهور در جلســه رأی اعتماد قول داد برنامه های اقتصادی 
روشن خود را به مجلس ارائه خواهد کرد. در آستانه ارائه الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ توقع 
مجلس این است که سیاست های اقتصادی دولت به صورت شفاف و روشن اعام شود.

وی خطاب به خاندوزی وزیر اقتصاد، اظهار داشــت: شــما فرزند مجلس هستید. امروز 
سهامداران ُخرد انتظار دارند که از سرمایه های آنها در بازار بورس حفاظت شود. ثبات در 
بازار بورس توقع و انتظار ما از وزارت اقتصاد است. نقد شوندگی و شفافیت مطالبه جدی 
ماست. بازار بورس بازار سرمایه است که باید در راستای رونق تولید و توسعه زیرساخت 

ها برنامه ریزی شود.
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گزیده خبر وزیر اقتصاد: 

برنامه دولت لغو انحصار در بازار سرمایه است
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه دولت حمایت 
از بازار سرمایه به ویژه سهامداران ُخرد است، گفت: افزایش نقش 
بازار ســرمایه در تامین مالی تولید، متنوع کردن ابزارها، حذف 
قیمت گذاری های غیرضروری، لغو انحصارها و تســهیل ورود 

شرکت ها به بازار سهام از برنامه های در دست اجراست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »ســید احسان خاندوزی« 
دیروز )سه شــنبه( با حضور در جلســه علنی مجلس در مورد 
شــرایط بازار بورس و برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی 
درباره بازار سرمایه به نمایندگان گفت: اقتصاد ایران در یکی از 
مهمترین نقطه های تحولی قرار دارد.وی افزود: بیش از یک دهه 
رشــد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی سابقه مزمن، بخش 

عمده بنگاه ها را با چالش تامین مالی مواجه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بازار سرمایه با توجه 
بــه موقعیت خود باید نقش بی بدیلی در غلبه بر چالش تامین 
مالی تولید ایفا کند.خاندوزی ادامه داد: سوء مدیریت گذشته در 
بازار سرمایه که منجر به رشد بی منطق و حبابی شاخص بورس 
در نیمه نخســت ســال ۹۹ و در پی آن کاهش ۴۵ درصدی 
شــاخص در نیمه دوم همان سال شد،  زیان،  ناراحتی و خشم 
بخش مهمی از ســهامداران خرد و تازه وارد به بازار را به دنبال 
داشت.وی با اشاره به انتخاب ریاست جمهوری گفت: با انتخاب 
دولت سیزدهم و بازگشت خوش بینی به بازارها شاخص بورس 
از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد رشــد کرده 
اســت.وزیر اقتصاد ادامه داد: در بورس کاال که رکن مهمی در 
معامالت اقتصادی و شفافیت اقتصادی است در سال جاری ۳۸ 
میلیون تن انواع محصوالت مختلف معامله شده است که نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته که ۳۴ میلیون تن بوده شاهد 
وضعیت بهتری بودیم.عضو کابینه دولت ســیزدهم با اشاره به 
اینکه حرکت قیمت ها در بازارهای ســرمایه در جهان همواره 
نوســان دارد، افزود: بررسی ها نشــان می دهد که بازدهی بازار 
ســرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلندمدت ۱۰ ســاله بیش از 
همه بازارهای رقیب همچون طال، مســکن و ارز بوده اســت و 
این موضوع آینده روشنی را به سرمایه گذاران بلندمدت نشان 
می دهد.وی درباره برنامه های خود در حوزه بازار سرمایه، گفت: 
افزایش نقش بازار ســرمایه در تامین مالی تولید، متنوع کردن 
ابزارها و محصــوالت، حذف قیمت گذاری هــای غیرضروری، 
سپردن موضوع قیمت به ساز و کار رقابتی بورس کاال و انرژی، 
لغو انحصارها و تســهیل ورود شرکت ها به بازار سهام از برنامه 
های در دست اجراست.خاندوزی اصالح نظام حکمرانی شرکتی 
و مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و عمده را از دیگر 
برنامه های وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: باید سرمایه گذاری 
غیرمستقیم در بازار سرمایه را تشویق کنیم تا جامعه به تدریج 
بتواند خود را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد و افراد با 
اطالعات کم با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به تامین 
سرمایه های متخصص وارد بازار شوند.وی اظهارداشت: در نظم 

طبیعی بازار ســرمایه، وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، 
نقدشوندگی، زیرساخت های سالم بازار و موارد دیگر است.وزیر 
اقتصاد با بیان اینکه علت افت یا رشــد روزانه شاخص، به یک 
وزارتخانه بازنمی گردد، گفت: حتی اظهارنظرهای مقامات دولت 
و مجلس و چهره های موثر سیاســی بیرون از دولت و مجلس 
نیز بر نوسانات کوتاه مدت بازار موثر است.خاندوزی گفت: ثبات 
قوانین و مقررات برای فعاالن بازار ســرمایه و فعاالن اقتصادی، 
اهمیت زیــادی دارد، به طوری که نباید هــر چند ماه یکبار، 
شاهد تغییر فرمول های مصوب در مقررات دولت، یا بودجه های 
سنواتی سالیانه نباشیم.عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: 
اگر بین وزارتخانه های متعدد اقتصادی و مجلس همکاری الزم 
فراهم شــود می توانیم نوید شــرایط اقتصادی قابل پیش بینی 
را به فعاالن اقتصادی و بازار ســرمایه بدهیم.وی با بیان اینکه 
فعاالن بازار از ضعف های نظارتی ناراضی هستند، گفت: ساز و 
کار نظارت بر بورس، مدرن، شفاف، منصفانه و عادالنه نیست، 
بنابراین برنامه دولت، ســاماندهی و نظارت اســت.خاندوزی 
خاطرنشان کرد: از سازمان بورس و اوراق بهادار می خواهم که 
تا پایان امســال پروژه عدالت و نوسازی نظارت بر بورس را به 
پایان برســاند و گزارش آن را هم به مــردم بدهد.وزیر اقتصاد 
تصریح کرد: برخــی بدخواهان که پس از تغییر دولت، متضرر 
شدند، مشــغول پروژه بدنام کردن مسووالن اقتصادی هستند 
که با هوشــیاری نخبگان این حرکت ها به سرانجام نمی رسد.

وی در خصوص نحوه ارتباط تامین مالی کسری بودجه و بازار 
ســرمایه گفت: ریل غلط بودجه ۱۴۰۰ که آن را بارها به دولت 
گذشته تذکر دادیم، کسری بودجه کم سابقه ای را متوجه دولت 
و وزارت اقتصاد کرده اســت با این وجــود از ابتدای حضور در 
وزارت اقتصاد تالش کردیم مخارج دولت بدون استفاده از منابع 

بانــک مرکزی و تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و حداقل 
استفاده از انتشار اوراق بدهی تامین شود.وزیر اقتصاد ادامه داد: 
در دو ماه و نیمی که از فعالیت دولت سیزدهم می گذرد نزدیک 
به ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده و بیش 
از ۲۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق 
و بازار برگردانده شده اســت.وی اظهارداشت: در ماه های آتی 
نیز تــالش می کنیم مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و 
فروش اموال و دارایی های راکد تامین شود.خاندوزی تاکید کرد: 
وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان ریاست شورای عالی بورس، 
نظارت بر ایجاد بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی و کمک 
به تامین مالی تولید و تســهیل کسب و کار است.وزیر اقتصاد 
درباره دیگر برنامه های حمایتی دولت گفت: بهره گیری از اوراق 
تبعی و تشویق ســهامداری غیرمستقیم، از ابزارهای مدیریتی 

هستند که به سود سهامداران خرد خواهند بود.

بازار سرمایه، بازاری شفاف است
خاندوزی گفت: تجربه ۱۰ ســال گذشته نشــان می دهد که 
بازار سرمایه در مقایسه با ســایر گزینه ها، بازار جذاب، شفاف 
و با بازده فراوان اســت.عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: 
سیاست دولت حمایت از بازار سرمایه است، زیرا سایر بازارهای 
غیرمولد همچون سکه، طال، مســکن و ارز نه تنها در خدمت 
تولید نیســتند، بلکه موجب خروج نقدینگی می شوند و تغییر 

قیمت آنها پیامدهای نامناسبی بر سفره و زندگی مردم دارد.

الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به سرعت تدوین می شود
وی ادامه داد: با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی در نظر داریم به ســرعت الیحه مالیاتــی بر عایدی 

ســرمایه و مالیات بر سوداگری را تهیه کنیم. مالیات بر عایدی 
ســرمایه و سوداگری راهکار اساسی اســت که سرمایه ها را به 
ســمت فعالیت های تولیدی مولد یا به سمت بازارهای شفاف 
و متشــکلی همچون بازار سرمایه که مورد حمایت ویژه دولت 
است هدایت کند.وزیر اقتصاد در پاسخ به جابه جایی نقدینگی 
بانک ها که موجب تالطم می شــود، گفت: کوتاهی نظارتی در 
بخش بانکی در گذشته وجود داشته است و دولت سیزدهم نیز 
به تازگی فعالیت خود را شــروع کرده است اما از مدیران عامل 
بانک هــای دولتی تعهد گرفتیم که بانک های دولتی تحت نظر 
دولت به هیچ وجه نباید به فعالیت های سفته بازی و سوداگری 
در بــازار دارایی ها ورود کنند.خاندوزی در خصوص نظارت نیز 
گفت: ضعف نظارتی گذشته، دغدغه مشترک دولت و مجلس 
است و از رییس سازمان بورس می خواهم در ماه های باقی مانده 
امســال پروژه نظارتی را به پایان برساند و گزارش را به صورت 
رســمی منتشــر کند.وی با بیان اینکه یکی از زیرساخت های 
مهم، نظارت اســت، گفت: سوء استفاده هایی که انجام می شود 
و ســهمی را پایین می آورند یا باال می برند زیبنده بازار سرمایه 
کشور نیست و در ماه های آینده به این موضوع خاتمه می دهیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص برنامه های شورای عالی 
بورس و شورای پول و اعتبار گفت: دستور جلسات شورای پول 
و اعتبار باید تغییر کند و به جای اینکه این جلسات، مجوزهای 
جزئی برای پرداخت تسهیالت صادر کند باید وظیفه اصلی که 
هماهنگی سیاست های پولی، ارزی و بانکی کشور است را انجام 

دهد.

نتیجه هماهنگی اقتصادی دولت در بودجه 1401 نمایان 
می شود

وی در خصوص انتشار اوراق خزانه خاطرنشان کرد: نگفتم که 
اساســا اوراقی منتشر نشده اســت، ما هم تزریق به بازار اوراق 
داریم هم برداشــت از بازار، اما مجموع ایــن دو )تراز تزریق و 
برداشت( در دولت جدید صفر بوده است.خاندوزی ادامه داد: هر 
چند در سایر کشورها این دو بازار، رقیب هم نیستند اما به دلیل 
اینکه در کشور ما، سهامداری های بزرگ و میلیونی شکل گرفته 
است، هنوز گروهی احساس می کنند بین آنها رقابت وجود دارد.

وی درباره هماهنگی اقتصادی دولت گفت: هماهنگی بین بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، جلسات با موضوع سیاست 
پولی و مالی کشور به صورت مشترک برگزار می شود و کارگروه 
مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سیاست های پولی 
و مالــی ماه های باقی مانده ۱۴۰۰ و ســال ۱۴۰۱ را به صورت 
مشــترک تدوین خواهد کرد و به تصویب شورای پول و اعتبار 
خواهد رساند.وزیر اقتصاد گفت: هماهنگی الزم بین روسای سه 
رکن اصلی اقتصادی )سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی( وجود دارد که نتیجه آن در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

مشاهده خواهد شد.

طبق اعالم یک مقام مسئول؛
مالیات بر عایدی سرمایه در راه است

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از پایان مراحل مطالعه 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایه مالیاتی جدیدی در کشور خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعالم 
کرد: کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس کار خود را بر روی موضوع 
مالیات بر عایدی سرمایه به اتمام رسانده است و پیش بینی می کنیم ظرف 
یک ماه آینده بتوانیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه را که پایه مالیاتی جدید 
در کشور محسوب می شود، به صحن علنی برسانیم.محمدهادی سبحانیان 
معــاون اقتصــادی وزارت اقتصاد نیز در ادامه ایــن برنامه گفت: دولت ها و 
مجالس پیشین در عمل نسبت به موضوع مالیات و امور مالیاتی تعلل داشته 
و جدیتی در رسیدگی به این امور نداشته اند.وی ادامه داد: در عمل آنچه به 
چشم می خورد فقط وزارت اقتصاد در امور مالیاتی فعال و مطالبه گر است 
و دیگر دســتگاه ها همتی در مدیریت امــور مالیاتی و معافیت های مالیاتی 
ندارند، با این حال پیش بینی می شــود ظرف دو ماه آینده الیحه مالیات بر 
عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد نهایی و به کمیسیون اقتصادی ارسال شود.

سبحانیان تصریح کرد: با اعمال مالیات به مجموع درآمدها می توانیم فقر را 
به صفر برســانیم و عدالت مالیاتی را گســترش و درآمدهای مالیاتی دولت 
را افزایش دهیم بدون اینکه به مؤدیان مالیاتی فشــاری وارد کنیم. ما جزو 
معدود کشــورهایی هستیم که در آن فشار مالیاتی بر روی مؤدیان مالیاتی 
حقوقی بیشــتر از مؤدیان مالیاتی حقیقی وارد می شود و این دقیقاً عکس 
عملکرد سایر کشورهای دنیاست.علی رستم پور مدیرکل حسابرسی سازمان 
امور مالیاتی کشــور نیز در ارتباط زنده تصویــری با این برنامه از همکاری 
نکردن سازمان ها و ارگان های کشور در ارائه اطالعات دارایی و اموال افراد در 
کشور خبر داد و افزود: نمی توانیم به شیوه سنتی اخذ مالیات کنیم یا دوره 
بیفتیم و اموال مردم اعم از خانه و ماشین را قیمت گذاری کنیم و به آن ها 
مالیات ببندیم. متأسفانه تا امروز حتی یک مرجع اطالعاتی از وزارتخانه ها و 
سازمان ها مبنی بر اطالعات دارایی و اموال دریافت نکرده ایم وگرنه بستر اخذ 
اطالعات در سازمان امور مالیاتی فراهم است و مأموران ما هم آموزش کامل 
را دیده اند.پورابراهیمی در پایان برنامه راه اندازی سامانه مؤدیان را به عنوان 
یکی از راهکارهای شفاف سازی و رفع موانع در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه 
عنوان کرد و افزود: برای اجرای با کیفیت این قانون باید زیرساخت های الزم 

فراهم آید که یکی از آن ها راه اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی است.

 مجردها برای نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کنند

وزیر راه و شهرســازی از فراهم شــدن امکان ثبت نام برای افراد مجرد در 
قانون جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: نیازمند ورود فناوری های نوین 
ســاخت و ساز مسکن به کشور هســتیم.به گزارش تسنیم،  رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرســازی در همایش قیر و آسفالت با اشاره به اینکه در بخش 
فناوری های نوین ساخت و ساز مسکن وضعیت مناسبی نداریم اظهار کرد: 
در این بخش نگرانی های جدی داریم و نیازمند کمک هستیم. از مسئوالن 
مربوطه خواسته ایم آنچه که به ساختار وزارت راه و شهرسازی مربوط است 
را تغییر دهند.وی با بیان اینکه در بحث نفاوری های نوین ایران در ســطح 
۳ قرار دارد ادامه داد: این در حالیست که ساخت و سازهای دنیا در سطح 
۸ انجام می شود از این رو نیازمند ورود فناوری های نوین با توجه به برنامه 
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور هستیم.وزیر راه و شهرسازی در 
بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه کشورمان در بخش حمل و نقل 
مزیت های بسیار جدی دارد که می تواند برای مملکت ثروت ساز باشد گفت: 
طی توافقی که با پاکستان داشته ایم کامیون های ایرانی می توانند به صورت 
مستقیم به سمت چین حرکت کنند همچنین کامیون های پاکستانی نیز  
می توانند از خاک جمهوری اسالمی ایران عبور کرده و به سمت اروپا بروند.

قاســمی با یادآوری اینکه کاالی کانتینری را از شــرق به سمت فنالند در 
اروپا منتقل کردیم بیان کرد: حمل کاالی کانتینری در این مسیر ۲۱ روز 
طول کشــید در حالیکه اگر از مسیرهای قبلی استفاده می کردیم سه ماه 

طول می کشید.

وضعیت بد حمل و نقل ریلی
وی با اشاره به اینکه در حمل و نقل ریلی اصال شرایط خوبی نداریم گفت: بر 
اســاس قانون برنامه ششم توسعه باید ســهم ریل از حمل بار و مسافر به 
ترتیب از بیســت به سی می رسید که امروز متاســفانه کمتر از ده درصد 
است.قاسمی ادامه داد: سرعت سیر قطارها به شدت پایین است و حمل بار 
توســط ریل برای صاحبان بار مقرون به صرفه نیست. ضمن اینکه ناوگان 
ریلی بسیار پیر و فرسوده ای داریم.وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: درست 
است ۱۴ تا ۱۵ هزار کیلومتر ریل در کشور ساخته ایم اما سوال این است که 

چقدر ناوگان سرحال روی این زیرساخت حرکت می کند؟

ضعف نظارت در ساخت جاده ها
وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه در بحث اجرای زیرساخت های 
جاده ای ضعف های بسیار داریم افزود: در حال حاضر برای حدود ۲۰۰ هزار 
کیلومتر راه آســفالته حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیاز داریم که این نشان 
می دهد در زمان ســاخت نظارت مناسبی در پروژه ها انجام نشده است.وی 
همچنین با بیان اینکه هفته گذشته از برخی پروژه های مسکن مهر استان 
سمنان بازدید کردم گفت: این پروژه ها نیازمند استحکام سازی هستند چرا 
که سازمان های نظام مهندسی نظارت خوبی بر آنها نداشته اند این یک روال 
خوب نیست و این شیوه نظارت ما را به نتیجه نمی رساند.قاسمی یادآور شد: 
6، ۷ سال است که از زمان ساخت پروژه های مسکن مهر می گذرد اما همه 
آنها نیازمند بازسازی برایش افزایش استحکام هستند.وزیر راه و شهرسازی 
همچنین با بیان اینکه هم اکنون ۳6۰ هزار کامیون در جاده های کشور تردد 
دارند که بخش زیادی از آنها فرسوده است اظهار کرد: این کامیون ها باعث 
اتالف زمان و سوخت می شوند. به عنوان مثال یک کامیون فرسوده مسیر 
تهران - بندرعباس را طی ۱۰ روز طی می کند از این رو نیازمند تحول در 
بخش حمل و نقل جاده ای هســتیم.وی همچنین با انتقاد از افزایش های 
پیاپی قیمت قیر گفت: طی چند ماه اخیر قیمت قیر افزایش چشــمگیری 
داشــته که امکان ادامه کار را برای وزارت راه ســخت کرده است در حال 
رایزنی با مجلس هستیم تا بتوانیم با تصویب قانونی از امکانات نفتی کشور 
برای زیرساخت های حمل و نقل استفاده کنیم.قاسمی همچنین از امکان 
ثبت نام افراد مجرد در نهضت ملی مســکن بدون محدودیت سنی خبر داد 
و گفت: دوشنبه آینده جلسه ای با حضور رئیس جمهور در این باره برگزار 
می شود و با شرط اینکه در زمان تحویل متقاضیان متاهل شوند می توانند 

در نهضت ملی مسکن )قانون جهش تولید(  ثبت نام کنند.

شــورای رقابت که همواره بر عملکرد مناســب خود در حوزه 
قیمت گذاری خودرو تاکید داشــته و آن را کارشناسانه ترین 
راه حل موجــود می داند، این بار در واکنش به حواشــی بازار 
خودرو از ســهم اظهارات اشــخاص حقوقی و حقیقی در این 
آشــفتگی سخن گفته است، این در حالی است که در آستانه 
تعیین مجدد قیمت خودرو همچنان تکلیف کادر مدیریتی و 
حتی رئیس شــورا مشخص نیست، رئیس فعلی هم که گفته 

قیمت گذاری به او ربطی ندارد!به گزارش ایسنا، طی سال های 
اخیر با رایزنی های که شــورای رقابت داشت دوباره به چرخه 
قیمت گذاری خودرو برگشــت و در حالی این اتفاق افتاد که 
این بار راه حل خــود برای قیمت گذاری و فروش را به نحوی 
تعییــن کرد که بارها در حداقل دو ســال اخیر مورد نقد قرار 
داشته است؛ از جریان قرعه کشی گرفته تا محاسبه قیمت، در 
ابتدا قیمت گذاری هر فصل انجام می شد و در آخرین تصمیم 
به شــش ماه یکبار تغییر کرد و زمــان آخرین قیمت گذاری 
در پایان آبان ماه به اتمام می رســد و باید قیمت جدید اعالم 
شد.این در حالی است که چندی پیش دور دوم شورای رقابت 
هم به پایان رســید و باید اعضا حتی رئیس شورا تغییر کند و 
در حالی از یک ماه گذشــته قرار بــوده با حضور وزیر اقتصاد 
رئیس جدید و اعضا مشــخص شود که هنوز خبری نیست و 
مشــخص نیست در آســتانه قیمت گذاری جدید، در شورای 

رقابت چه می گذرد، نهم در شــرایطی که شیوا - رئیس فعلی 
شــورای رقابت - اعالم کرده بود با توجه به مشــخص نبودن 
اعضا و به حد نصاب نرسیدن، جلسه های شورا جهت تصمیم 
گیری تشکیل نمی شود، وی البته گفته بود که قیمت گذاری 
جدید به او ربطی ندارد و رئیس جدید باید تصمیم گیری کند.

در این بین اظهاراتی مبهم از سوی مسئوالن مربوطه از جمله 
وزارت صمت مطرح می شود مبنی بر اینکه قرعه کشی حذف 
خواهد شد و یا به زودی قیمت های جدید توسط وزارت صمت 
اعالم می شــود! ، این بالتکلیفی و مشــخص نبودن سیاست 
قیمت گذاری که خود بر وضعیــت مبهم بازار خودرو بی تاثیر 
نیســت در حالی اتفاق می افتد که شورای رقابت در واکنشی، 
اظهارات غیرمسئوالنه را دلیل آشفتگی اخیر  بازار خودرو اعالم 
کرده است در حالی که پاسخی نسبت به وضعیت خود و جریان 
تصمیم گیری های جدید ندارد و مشخص نیست در کمتر از 

۱۵ روز آینــده با پایان زمان قیمــت گذاری قبلی چه اتفاقی 
خواهد افتاد.با این حال شورای رقابت در اطالعیه ای نسبت به 
برخی اظهارات مطرح شده درباره قیمت گذاری خودرو پاسخ 
داده است و در آن اعالم کرده که »از آنجایی که هرگونه اظهار 
نظر اشــخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت 
بــازار خودرو و نحوه قیمت گذاری و فروش خودروهای داخلی 
و انحصــاری، لزوما  باید منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر 
مالحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شــرایط 
خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن باشد، قطعا طرح 
مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئوالنه می تواند موجب 
بروز تبعات ســوء در بازار خــودرو و نهایتا منجر به تالطم در 
بازار و تشدید برخی عدم تعادل  شود متاسفانه اظهارنظر برخی 
اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تالطم در بازار و بعضا 

افزایش قیمت انواع خودرو در کشور شده است«.

چند نفر سجامی شدند؟
طبق آخرین آمار، در مهر ماه ســال جاری ۱۲۱ هزار و 6۲۳ احراز هویت در 
ســامانه )سجام( صورت گرفته اســت. این درحالی است که در شهریور سال 
جاری، تعداد ســجامی شده ها، ۱66 هزار و ۱۳۹ نفر بود.به گزارش ایسنا، در 
مهرماه ســال جاری تعداد ۹۴ هزار و ۱۱۹ ثبت نام از ســوی سرمایه گذاران 
حاضر در بازار سرمایه در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت 
شده ها نیز با عبور از ۱۲۱ هزار سهامدار در این ماه به ۱۲۱ هزار و 6۲۳ مورد 

رسیده است.

استان های پیشتاز در سجامی شدن
همچنین بر اساس این گزارش، تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه »سجام« 
در مهرماه به تفکیک هر استان حاکی از آن است که پنج استان تهران با ۲۰ 
هزار و ۹۵6 مورد، خراســان رضوی با 6۴۹۳ مــورد، اصفهان با 6۴66 مورد، 
خوزستان با ۵۱66 مورد و مازندران با ۴۷۰۵ مورد در صدر بیشترین ثبت نام 
شده ها در کل کشــور قرار دارند.در شهریورماه نیز تهران با ۳۷ هزار و ۱۵۸ 
مورد، کرمان با ۱۲ هزار و ۱۴۱ مورد، خراسان رضوی با ۱۱ هزار و 6۴۴ مورد، 
اصفهان با ۱۱ هزار و ۴۹۳ مورد و خوزستان با ۱۰ هزار و ۹۷۱ مورد در ابتدای 

لیست سجامی شده ها قرار داشتند.

پنج استانی که کمتر سجامی شدند
همچنین پنج استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵۴۴، خراسان جنوبی با 6۲۵، 
چهارمحال و بختیاری با ۷۱۱، زنجان با ۷۴۳ و سمنان با ۷6۵ مورد در انتهای 
لیســت کمترین ثبت نام شده ها در سامانه سجام در بین سایر استان ها قرار 
دارند.این درحالی اســت که در شــهریورماه کهگیلویه و بویراحمد با ۱۱۰۹، 
خراســان جنوبی با ۱۱6۹، چهارمحال و بختیاری بــا ۱۲6۰، ایالم با ۱۳۱۸ 
و ســمنان با ۱۳۷۸ مورد در انتهای لیست ســجامی شده ها ایستاده بودند.

سامانه سجام »سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان«، برای الکترونیک کردن 
و خودکار کردن فرآیند جمع آوری و مدیریت اطالعات مشتریان است.

آورده اولیه متقاضیان نهضت ملی مسکن مشخص شد: 
 ۳ دهک اول ۲۰ میلیون، 

بقیه ۴۰ میلیون تومان
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفــت: آورده اولیه 
متقاضیان در طرح نهضت ملی مســکن برای دهک های اول تا ســوم ۲۰ 
میلیون تومان و برای ســایر دهک ها ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده، افزود: مبلغ ۲۰ میلیون 
تومان، برای متقاضیان تایید صالحیت شــده اســت کــه در صورت تایید 
شــرایط نهایی از طریــق پیامک به آن ها اعالم خواهد شــد.وی ادامه داد: 
این پیامک برای دریافت آورده اولیه از طریق سرشماره مشخص به شماره 
تلفن سرپرســتان خانوار ارسال خواهد شــد و در نظر داریم اطالع رسانی 
دقیقی در این زمینه داشته باشیم تا کالهبرداری انجام نشود.معاون مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: واریز آورده اولیه متقاضیان 
نهضت ملی در ۴ تا ۵ مرحله انجام خواهد شد که در این زمینه نیز اطالع 
رسانی خواهد شد.بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازی برای تعیین سقف تسهیالت نهضت ملی نیز روز گذشته به 
تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر این اساس طرح نهضت ملی مسکن 
یک گام دیگر به اجرا نزدیک شد.متقاضیان مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون 
تومان، در شــهر های باالی یک میلیون نفر جمعیت )کالن شــهرها( ۴۰۰ 
میلیون تومان و در مراکز اســتان ها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیالت ساخت 
دریافت خواهند کرد.رقم این تسهیالت در سایر شهر ها ۳۵۰ میلیون تومان 
و برای مســکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان است.سود تسهیالت، متغیر و 
بســتگی به دهک درآمدی خانوار دارد و دولت از دهک های پایین حمایت 
خواهد کرد.قرار اســت چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال در 
طرح نهضت ملی مسکن ساخته شود که اکنون مراحل ثبت نام آن در حال 
انجام است.عملیات اجرایی این طرح نیز از هفته نخست آبان ماه در بیشتر 
اســتان ها آغاز شده است. تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر در طرح نهضت 

ملی از طریق سامانه »ثمن« ثبت نام کرده اند.

شکل گیری کاسبی جدید در بازار ارز
  سود یک میلیونی دالالن از خرید

 سهمیه ارزی
برخــی دالالن با پرداخت ۴۵۰ هزار تومان به هر فرد، ســهمیه ارزی ۲۲۰۰ 
دالری ســاالنه آنها را می خرند و به طور متوســط با خرید هر سهمیه، ۹۰۰ 
هزار تا یک میلیون تومان سود به دست می آورند.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، بانک مرکزی برای مدیریــت تقاضای ارز در قالب اولویت 
۲۴ به هر کارت ملی در طول یک ســال ۲۲۰۰ دالر ســهمیه ارز اختصاص 
داده است.مدتی اســت برخی دالالن بازار ارز با سوءاستفاده از این امکان، به 
افراد پیشنهاد می کنند ارز سهمیه ای آنها هر فرد را به ارزش ۴۵۰ هزار تومان 
می خرند. به همین واسطه برخی افراد به مراجعه به صرافی و خرید ارز، ۴۵۰ 
هزار تومان ســود از دالل دریافت می کنند.برخی از دالالن حتی هزینه خرید 
ارز را به جای فرد داده و در نهایت فقط ۴۵۰ هزار تومان به دارنده سهمیه ارز 
می دهند.به گزارش فارس، امروز صرافی بانک ملی نرخ فروش دالر ۲۷ هزار و 
۵۲۱ تومان تعیین کرده و قیمت دالر در بازار آزاد ۲۸ هزار و ۱۳۰ تومان است. 
بنابراین دالالن به ازای دریافت ســهمیه ۲۲۰۰ دالری هر فرد یک میلیون و 
۳۴۰ هزار تومان به دست می آورد که با کسر ۴۵۰ هزار تومان سود پرداختی 
به صاحب کارت ملی، ۸۹۰ هزار تومان ســود به دست می آورد.البته در این 
صورتی اســت که دالل، ارز خریداری شــده از هر فرد در همان روز بفروشد. 
در صورتــی که ارز دریافتی در روزهای آینــده و با نرخ های متفاوت فروخته 
شود، درآمدها و محاسبات انجام شده تغییر خواهد کرد. به گزارش فارس، به 
نظر می رسد راهکار کنترل این سوءاستفاده ارزی برخی دالالن، قطع سهمیه 
نیست چرا که این اقدام باعث دو عالمت منفی به بازار می شود. اول، نشانه ای 
برای وجود محدودیت در منابع و موجودی ارزی کشور و دوم، ورود بخشی از 
تقاضاها به بازار آزاد است. در همین راستا بانک مرکزی سال گذشته سهمیه 
ارز ۲۲۰۰ دالری را بــرای مدتی حذف کرد اما ایــن اقدام به یکباره موجب 
افزایش بهای ارز در بازار شد و به همین خاطر در مدت کوتاهی بانک مرکزی 

نسبت به این تصمیم تجدید نظر کرده و سهمیه ها مجددا برقرار شد.

شورای رقابت گرانی 
خودرو را گردن 
اظهارنظرها انداخت
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اکتشافات نفتی تا کجا پیش رفت؟گزیده خبر
ایران با ثبت ۴.۷ میلیارد بشــکه معادل نفت ذخیره هیدروکربوری قابل استحصال 
یعنی حدود یک چهارم مجموع اکتشــاف های جهان در ســال ۲۰۱۹، توانست در 
رتبه نخســت دنیا قرار گیرد و تاکنون با مجموع اقدام های انجام شده، اهداف برنامه 
پنجســاله ششم اکتشــافی در حوزه کشــف ذخایر نفت و گاز بیش از ۱۵۰ درصد 
تحقق یافته است.به گزارش ایسنا، از دستـاوردهای مدیریت اکتشاف در چند دهـه 
اخـیر می توان کشف ابر میادین نفت و گاز نظیر آزادگان و پارس جنوبی و همچنین 
عسلویه، یادآوران، تابناک، مدار، سپهر، خیام، چنگوله، کیش، خارتنگ، نام آوران و 
ارم را ذکر کرد. در یک جمله می توان گفت مدیریت اکتشاف با کشف خود در حال 
حاضر دارای رتبه ۱ ذخایر گاز جهان و رتبه ۴ ذخایر نفت دنیا را به خود اختصاص 
داده است.در این میان مدیریت اکتشاف با اولویت بندی توان اکتشافی هیدروکربنی 
سراســر ایران از اولویت ۱ تا ۷، تمرکز عملیات اکتشاف که هزینه نسبتاً باالیی دارد 
را در اولویت ۱ تا ۳ گذاشــته و همزمان در مناطق با اولویت ۴ تا ۷ مطالعات جامع 
و سیســتماتیک خود را که شامل تهیه نقشــه های زمین شناسی، ژئوشیمیایی و 

مطالعات ژئوفیزیکی است، دنبال می کند.
 در این راستا مطالعات جامعی در دشت مغان، مکران، تایباد و طبس و بخش هایی 
از ایران مرکزی، در مراحـــل اولـیه صـورت گـرفته است و تاکنون تعداد ۶ مطالعه 
جامع در حوضه های رسوبی کشور و بیش از ۲۳۰ برگ نقشه زمین شناسی رقومی 
تهیه شده است. این نقشه ها می توانند عالوه بر تأمین و پشتیبانی مطالعات جامع، 
در تمامی کارهـای عـمرانی و تحقـیقاتی سایر سازمان های کـشور به کـار گرفـته 

شوند.حجم نفت و گاز کشف شده در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ آن چنان بود که مقام 
نخســت نفت و گاز در سال ۲۰۱۹ در میان تمامی کشورهای جهان به ایران تعلق 
گرفت؛ همچنین در مدت زمان مورد اشاره در مجموع ۱۹ میدان مشتمل بر ۴۸ افق 
مخزنی جدید همچون نام آوران و یلدا و میادین گازی پازن و ارم کشف شد که حجم 
نفت خام قابل استحصال این کشفیات ۳۳۰۳ میلیون بشکه و حجم گاز خشک قابل 

استحصال ۷۲۸۷۴ میلیارد فوت مکعب تخمین زده می شود.
هم اکنون هفت دکل روی موقعیت های اکتشافی در حال حفاری هستند، چهار پروژه 
لرزه نگاری عملیاتی و چهار پروژه پــردازش اطالعات در حال اجرا بوده و ۱۱ پروژه 
مصوب ژئوفیزیکی در مرحله مناقصه است.همچنین در نیمه نخست سال جاری ۳۶ 
حلقه چاه نفت و گاز تکمیل شده و  طی این مدت ۲۰۵۳ عملیات فنی و تخصصی 
در قالب ارائه خدمات یکپارچه صنعت حفاری محقق شــده، از چاه های حفر شده 
در شــش ماه گذشته پنج حلقه توسعه ای، یک حلقه اکتشافی و ۳۱ حلقه تعمیری 

تکمیلی بوده و متراژ ثبت شده در این دوره  ۳۲ هزار و ۴۵۸ متر بوده است.

ضرورت شناسایی ظرفیت های اکتشافی احصانشده
محسن خجســته مهر - مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران - در خصوص اهمیت 
مدیریت اکتشــاف در شــرکت ملی نفت ایران و نقش حاکمیتی این بخش گفت: 
با توجه به تجمیع داده های باالدســت صنعت نفت در مدیریت اکتشــاف، مدیریت 
بهینه اطالعات در این بخش بســیار حائز اهمیت و ضروری است.وی با بیان اینکه 

تحت هر شرایطی، حداکثرســازی نرخ جایگزینی ذخایر نفت و گاز باید در دستور 
کار باشد، بر ضرورت مشخص بودن سهم تولید از اکتشافات جدید و ارائه اطالعات 
اکتشــافات جدید با قطعیت باال نیز تأکید کرد و گفت: هرچه اطالعات ارائه شده به 
شرکت های بهره بردار قطعیت بیشتری داشته باشند، زمینه تدوین طرح جامع توسعه 
به شکل انعطاف پذیرتر و بهینه تر فراهم می شود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
تداوم فعالیت های اکتشافی را حتی در مناطق جنوبی، جنوب غرب و مرکزی ایران 
ضروری برشمرد و گفت: ظرفیت های اکتشافی احصانشده، چه در خشکی و چه در 
دریا وجود دارد و باید ضمن تالش برای شناسایی ظرفیت ها، افزایش ضریب موفقیت 

اکتشاف را با بهره مندی از تجهیزات فناورانه در دستور کار قرار داد.

تاکید بر صادرات خدمات اکتشافی
خجسته مهر با بیان اینکه اکتشافات جدید باید متناسب با شرایط و مقتضیات وارد 
زنجیره شود، بر شناسایی ذخایر نامتعارف نفت و گاز نیز تأکید کرد و گفت: آمریکا 
برای اقتصادی کردن تولید ذخایر نامتعارف خود بود که نسبت به سیاستگذاری برای 
مدیریت قیمت نفت اقدام کرد و برای پیاده ســازی سیاســت های خود از ابزارهایی 
مانند تحریم و ...  بهره جست.آنطور که روز گذشته مهدی فکور، مدیر جدید اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران نیز اعالم کرده صادرات خدمات اکتشافی در دستور کار این 
شــرکت قرار دارد و به نظر می رسد که قطار اکتشــافات نفتی در این دوره نیز پر 

سرعت در حرکت باشد.

دیدار مسئوالن سازمان بازرسی استان با 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم

رئیس سازمان بازرسی اســتان و هیات همراه با مدیر عامل، معاونین و مدیران 
ســتادی  شرکت آب و فاضالب اســتان ایالم دیدار و گفتگو نمودند.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان ایالم، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب استان ایالم در این دیدار گزارشی از وضعیت آب استان، نحوه تامین و 
توزیع آب شــرب، طرح ها و پروژه های آبرسانی در حال اجرا و چالش های پیش 
روی شــرکت ارائه نمود.دکتر نوراله تیموری با بیان اینکه کاهش ۴۵ درصدی 
نزوالت جوی در سال گذشــته و شیوع ویروس کرونا، افزایش ۳۰ درصدی آب 
را در پی داشته است، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تالش جهادی 
در مجموعه شــرکت آب و فاضالب استان، شرایط آبی استان نسبت به سالهای 
گذشته ۸۰ درصد بهبود یافته است.وی بابیان اینکه بهبود شرایط آبی در شهر 
ایالم نســبت به ۲۰ ســال گذشته بی سابقه بوده اســت، افزود: خوشبختانه با 
تمهیدات الزم و اجرای طرح های ضربتی؛ اهم مشــکالت آب شرب شهر ایالم 
مرتفع شــده اســت و هم اکنون با کمترین چالش و گالیه های مردمی روبرو 
هستیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم با اشاره به اینکه پنج محله 
در شــهر ایــالم از دیرباز دارای تنش آبی بودنــد و در برخی از محالت با تانکر 
آبرسانی می شد، بیان داشت: با بررسی های دقیق و کارشناسی، مدیریت فشار 
شــبکه توزیع آب، رفع چندین شکستگی بزرگ در خط انتقال آب سطح شهر 
ایالم که حدود ۱۰۰ لیتر بر ثانیه هدر رفت آب داشتند، باعث شد کمبود و افت 

فشار آب در این محله ها رفع گردد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان:
  خاموشی های برق ربطی به شرکت های 

توزیع ندارد
در نشســت تعاملی فرماندهــان نیروی انتظامی با مدیران شــرکت توزیع برق 
اصفهان عنوان شــد : ارتباطات خوب ســازمانی جاودان ترین خاطرات مردمی 
را رقم می زندحمید رضا پیر پیران مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان در 
جلســه ای که با حضور فرماندهان ارشــد انتظامی استان اصفهان در پارک فن 
آوری های نوین شرکت توزیع برق اصفهان بر گزار شد گفت :با تعامل و همکاری 
بین ســازمانها به طور قطع خاطرات خوبــی در ذهن مردم نقش می بندد چرا 
که فرآیندهای اداری به ســاده ترین روش ممکن مسیر خود را طی می کند به 
عبارتی تامین امنیت و پایداری شبکه برق جز ضروری ترین اهداف صنعت برق 
می باشد که ما تالش داریم با هم اندیشی هرچه بیشتر با نیروی انتظامی نسبت 
به استمرار خدمات رسانی یه مردم از هیچ کوششی فروگذار ننماییم.وی در ادامه 
گفت :خاموشی هایی که در تابستان با آن روبرو شدیم برگرفته از عدم توازن بین 
تولید و مصرف برق بود و به دلیل خشکسالی هایی که در بسیاری از مناطق ایران 
وجود داشت خاموشی ها به وقوع پیوست البته نقش ارزهای دیجیتال نیز بی اثر 
نبود و به علت استخراج غیر مجاز رمز ارزها که با هیچ کدام از اصول برنامه ریزی 
و طراحی شبکه های برق سازگار نبوده است این چالش شدت گرفت و در این 
بین تالش نیروهای انتظامی بســیار مهم و کلیدی بود و موجب شد که با دقت 

نظر و حساسیت بسیاری از این دستگاهها شناسایی و اقدامات الزم انجام گیرد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران خبر داد؛
بازدید شبکه فشارمتوسط مسیر کندوان با به 

کارگیری دستگاه عیب یاب فراصوت
با توجه به حساسیت شبکه های باالدستی در منطقه کندوان بخش مرزن آباد 
، با هدف شناســایی پیش بینانه تجهیزات معیوب در مســیر شبکه های فشار 
متوســط پایش میدانی با استفاده از دستگاه آلتراسونیک در این محدوده انجام 
شد.مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعالم 
این خبر گفت: اســتفاده از قابلیت فراصوت ، باعث پیشگیری از وقوع عیوب در 
شبکه با رصد فرکانســی صدای تجهیزات درحال تخریب با استفاده از دستگاه 
آلتراسونیک می شود.وی ادامه داد: در این عملیات بازدید، بیش از هشتاد نقطه 
آسیب پذیر شبکه شناســایی و با قید اولویت های فنی در دستورکار تعمیرات 
اکیپ های اجرایی مرتبط قرار گرفت.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب 
مازندران افزود: با  ارزیابی کارآیی این روش و تحقیق میدانی اثر بخشی استفاده 
از این قابلیت  در شناسایی تجهیزات درحال تخریب، قبل از وقوع عیب در شبکه  
توســط معاونت بهره برداری، خرید دستگاه آلتراسونیک و استفاده از این روش 
جدید با هدف کاهش خاموشــی ها و افزایش قابلیت اصمینان شبکه با تصویب 

هیات مدیره، در دستورکار شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران قرار دارد.

رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران؛
حسابرسی داخلی، یاری رسان سازمان در 

دستیابی به اهداف است
رییس امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد: ارزیابی و بهبود 
اثربخشی فرآیندها و در نهایت، یاری رساندن به سازمان در دستیابی به اهداف، 
به ویژه در شرایط کنونی حاکم بر کشور، از وظایف کلیدی و بسیار مهم حسابرسی 
اســت که باید به نحو احسن انجام شود.محمدرضا هادی در آیین معارفه رئیس 
جدید حسابرسی داخلی شرکت گاز استان اظهار داشت: گاز استان مازندران جزء 
شرکت های مهم و حیاتی کشور است و برای ما در جایگاه ویژه ای قرار دارد.وی 
با بیان این که به رغم شــرایط سخت همه گیری کرونا و محدودیت های سفر به 
شرکت های مختلف در استان ها به  منظور ارزیابی و بررسی موارد، این مهم طی 
سال گذشته و امسال، با استفاده از نرم افزارهای مالی، نیروی انسانی و یا سیستم 
جامع نفت، انجام شــده و می شود، ادامه داد: بررسی آماری در این زمینه نشان 
می دهد که عملکرد شرکت طی سال گذشته، هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ 

کیفیت، بسیار خوب و قابل توجه بوده است.

هفت  خدمه موتور لنج باری از خطر مرگ 
نجات یافتند

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
گفت: با اقدام به موقع ،عملیات امداد و نجات ۷ خدمه موتور لنج باری با موفقیت 
انجام شــد.حجت خســروی اظهارداشت :در ســاعت ۴:۳۰ دقیقه در پی اعالم 
اضطرار از سوی موتور لنج باری  که از مبدا شارجه بسمت آبادان در حرکت بود 
با مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی عسلویه مبنی بر نقص فنی و آبگرفتگی 
شــدید و احتمال غرق شــدن، بال فاصله هماهنگی الزم صورت گرفته و شناور 
ناجی ۱۸ به موقعیت اعزام شد.وی افزود : با رسیدن شناور ناجی۱۸ به موقعیت 
مشخص شد لنج حادثه دیده بصورت نیمه غرق میباشد و خدمه لنج نیز توسط 

یکی از موتور لنج هایی که در منطقه بوده نجات پیدا کرده اند.

تالش جدید جمهوریخواهان برای 
تحریم خط لوله گازی روسیه

گروهــی از جمهوریخواهان آمریــکا قانونی را معرفــی کردند که 
تحریمهای تحمیلی علیه خط لوله گاز طبیعی نورد استریم ۲ روسیه 
وضع می کند.به گزارش ایســنا، شش نماینده کنگره آمریکا که در 
راس آنها جیم ریش، سناتور جمهوریخواه در کمیته روابط خارجی 
سنا قرار دارد، این تحریمها را به عنوان متمم برای »قانون اجازه دفاع 
ملی« پیشنهاد کردند.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا و آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان اوایل امسال به توافقی رسیدند که به اجازه می دهد 
این خط لوله که گاز روســیه را مستقیما به آلمان منتقل می کند، 
فعالیت کند و آلمان هشــدار داد اگر روسیه از انرژی به عنوان یک 
سالح علیه اوکراین استفاده کند، با اقدامات تالفی جویانه روبرو می 
شود.اوکراین مدتها مخالف ساخت این پروژه ۱۱ میلیارد دالری بوده 
زیرا برای مســکو این امکان را فراهم می کند که ارسال گاز از خاک 
اوکراین را متوقف کند و اوکراین را از میلیاردها دالر درآمد ترانزیت 
گاز محروم کرده و امنیتش را به مخاطره می اندازد. در مقابل روسیه 
می گوید نورد اســتریم ۲ ظرفیت ساالنه صادرات گاز این کشور از 
دریــای بالتیک را دو برابر کرده و بــه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب می 
رســاند و می توانــد به بازار گاز اروپا که با بحــران عرضه محدود و 
جهش سرســام آور قیمتها دست و پنجه نرم می کند، کمک کند.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت گازپروم روسیه و شرکای غربی اش 
در ســاخت این خط لوله تعجیل کرده اند تا گاز طبیعی را از طریق 
دریای بالتیک به اروپا برسانند. اپراتور خط لوله نورد استریم ۲ اعالم 
کرده که نخستین خط از دو خط این پروژه با گاز تکنیکال پر شده 
و آماده دریافت مجوز برای آغاز فروش به اروپاســت. رگوالتور انرژی 
آلمــان اعالم کرده که چهار ماه برای تکمیل تایید فعالیت خط لوله 
جدیــد زمان نیاز دارد. رگوالتور آلمان باید اطمینان حاصل کند که 
نورد اســتریم مطابق با مقررات اتحادیه اروپاســت و وقتی به آبها و 
خاک سرزمین آلمان می رســد، مالکان آن باید از تامین کنندگان 

گاز جدا باشند.

استارت دوباره مانور تست و بازرسي 
کنتورهاي برق در گلستان کلید خورد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان گفت: در راستای 
شناسایی انشعابات غیرمجاز ، با برگزاري مانورهاي جهادي کنتورهاي 
خراب، راکد و مشــکوک به دســتکاري در مدیریت هاي توزیع برق 
استان، ۵۹ مورد تست و بازرسي قرار گرفته است که در حال حاضر 
در مدیریت کردکوی صورت پذیرفت و مقرر گردید این مانور در تمام 
مدیریت های ۱۵گانه استان صورت گیرد.مهندس علي اکبر نصیري 
اظهار داشت:  شرکت توزیع نیروي برق گلستان نخستین مرحله از 
حرکت جهادي تســت و بازرسي کنتورها در مدیریت هاي توزیع در 
ابتدای ســال اتفاق افتاد و توسط مامورین تست و بازرسي مدیریت 
ها و پیمانکاران تست و بازرســي شرق و غرب استان، انشعاب هاي 
نیازمند تعویض، دســتکاري، نقص فني تشخیص داده شد و کنتور 
هاي قدیمي با کنتورهاي ۳تعرفه جایگزین شــد.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروي برق اســتان گلستان در ادامه با اشاره به کنار گذاشتن 
کنتورهاي قدیمي و جایگزیني آن با کنتورهاي سه تعرفه اي جدید 
تصریح کرد: تمامي کنتورهایي که در مانورهاي تست و بازرسي به هر 
نحو مشــکوک تشخیص داده مي شوند کنار گذاشته شده و به جاي 

آن کنتورهاي سه تعرفه اي دیجیتال نصب مي شود.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس رهایی 
بخش زندانیان جرائم غیر عمد

شــرکت نفت ستاره خلیج فارس در سال جاری تاکنون ۱ میلیارد و 
۷۶۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داده 
اســت.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس ابراز کرد: با تدبیر مدیرعامل طی سالیان اخیر هزینه های 
خرید گل و شیرینی در مناسبت های مختلف از جمله فوت، انتصابات 
و دیگر مناســبت ها از سوی این شرکت صرف آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد می شود.نرگس صداقت بیان کرد: آزادی زندانیان جرائم غیر 
عمد عالوه بر اینکه اجر اخروی دارد می تواند به کاهش آســیب های 
اجتماعی بیانجامد و سالمت عمومی جامعه را ارتقا دهد.وی افزود: از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون در راستای اجرای این مهم مبلغ ۱ میلیارد 
و ۷۶۰ میلیــون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد از ســوی 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس اختصاص داده شده است.

توقف روند صعودی قیمت نفت
قیمت نفت پس از دو روز رشد متوالی که تحت تاثیر تصویب الیحه زیرساخت آمریکا 
و صادرات چین داشــت، در معامالت روز ســه شنبه بازار جهانی کاهش پیدا کرد.به 
گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۱۰ سنت کاهش، به ۸۳ دالر و ۳۳ سنت در 
هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه ۰.۸ درصد افزایش قیمت داشت.بهای معامالت 
نفــت آمریکا پس از افزایش ۰.۸ درصدی که روز گذشــته داشــت، در معامالت روز 
جاری شش سنت کاهش یافت و به ۸۱ دالر و ۸۷ سنت در هر بشکه رسید.تصویب 
الیحه زیرســاخت یک تریلیون دالری دولت آمریکا در کنگره و صادرات بهتر از حد 
مطلوب چین کمک کرد تصویر مثبت تری از رشد اقتصاد جهانی ترسیم شود.لوییس 
دیکســون، تحلیلگر بازارهای نفت شرکت »ریستاد انرژی« در این باره گفت: مسئله 
نامعلوم بزرگ این اســت که آیا اقتصادها می توانند به رشــد در فضای قیمتهای باال 
دست پیدا کنند.به گفته تحلیلگران کاالی بانک »جی پی مورگان چیس«، تقاضای 
جهانی برای نفت در نوامبر نزدیک به سطح ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پیش از شیوع 
پاندمی ویروس کرونا بود.  زمانی که ســفرها به طور جدی دوباره آغاز شوند و تقاضا 
برای سوخت جت دوباره اوج بگیرد، رشد مصرف بیشتر خواهد شد. اما تولیدکنندگان 
بــزرگ در اکتبر محدودیت عرضه را به طور جدی رعایت کردند و قیمتهای نفت به 

باالترین حد هفت سال اخیر صعود کرد.

 آغاز فعالیت بزرگترین نیروگاه خورشیدی
 آبی شناور جهان

یک مزرعه خورشیدی شناور که مساحت آن معادل حدود ۷۰ زمین فوتبال است، تولید برق 
را در تایلند آغاز کرد.به گزارش ایسنا، سازمان تولید برق دولتی تایلند اعالم کرد این مزرعه 
خورشیدی در محدوده سیریندهورن در حدود ۶۶۰ کیلومتری شرق شهر بانکوک، پایتخت 
تایلند قرار دارد و بزرگترین سیستم هیبریدی خورشیدی شناور-آبی جهان است که دو روش 
تولید برق را ترکیب کرده اســت. ۱۴۵ هزار پنل خورشیدی در روز نیرو تولید کرده و سه 
توربین در شب از جریان آب نیرو تولید می کنند.این مزرعه خورشیدی ۳۴ میلیون دالری 
در ۳۱ اکتبر به شبکه نیروی تایلند متصل شد و نخستین پروژه از ۱۶ پروژه برنامه ریزی شده 
در محدوده سیریندهورن است که جمعا ۲.۷ گیگاوات نیرو تولید می کنند. این پروژه ها در 
راستای حرکت تایلند به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر به منظور کاهش اتکا به گاز طبیعی 
دنبال می شوند. در حال حاضر گاز طبیعی بزرگترین منبع تولید برق در این کشور است.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، نخست وزیر تایلند در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد 
که ماه میالدی جاری برگزار شد، اعالم کرد این کشور تا سال ۲۰۵۰ به سطح کربن خنثی 
خواهد رســید. تایلند برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و رساندن آنها به صفر تا سال 
۲۰۶۵ هدف گذاری کرده است. گاز طبیعی منبع تولید حدود دو سوم از برق تایلند در سال 

گذشته بود در حالی که سهم برق آبی، خورشیدی و بادی کمتر از ۱۰ درصد بود.



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 19 آبان 1400  4 ربیع الثانی 1443  10 نوامبر 2021صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4767 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر سینگال منفی از آمار صنعت
بررســی گزارش آماری، روند هشــدارآمیزی را از عملکرد 
بخش صنعت در مهرماه ســال جاری نشــان می دهد، زیرا 
رشــد شــاخص تولید صنعتی شــرکت های بورســی پس 
از ثبت ۱۶ ماه رشــد مثبت، منفی شــده است.به گزارش 
ایســنا، پژوهشــکده پولی و بانکی کشــور، ماهانه وضعیت 
تولید شرکت های صنعتی از ابعادی مختلفی چون شاخص 
تولید صنعتــی ماهانه، تحلیل موجــودی انبار، محدودیت 
مالی و رشــد صنعت، ســودآوری و ... بررسی می کند  که 
طبق آن شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در مهر 
ماه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۱٫۴ درصد 
کاهش داشــته است و رشد منفی شاخص تولید در مهرماه 
که بعد از ۱۶ ماه رشــد مثبت شاخص ثبت شد را می توان 
ادامه روند نزولی رشد این شاخص دانست که از تیرماه سال 
جاری شــروع شده اســت. در بین صنایع، تولید در صنایع 
صادرات محور و صنایع تولیدکننده کاالهای واســطه ای در 
مهرماه کاهش بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
داشته و در عوض رشد تولید در صنایع تولیدکننده کاالهای 
مصرفی و صنایع وابســته بــه واردات در این دوره علیرغم 

کاهش نرخ رشد تولید کماکان مثبت بوده است. 

سینگال منفی از آمار صنعت

در بخش دیگــری از این گزارش، پژوهشــکده پولی و بانکی 
از آنجا کــه تغییرات در موجودی انبــار محصوالت، عالوه بر 
اینکــه تحلیل بهتری از علت تغییــرات تولید صنعت مربوطه 
ارائه می دهد،  چون شــاهدی از وضعیت بازار و تقاضا نیز ارائه 
می کنــد تا از این طریق بتوان بــه پیش بینی روند آتی تولید  
پرداخت، به ســراغ تحلیل موجودی انبار شرکت های صنعتی 
رفته اســت. تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می دهد که در 
پنج ماهه اخیر از خرداد تا مهر امسال، موجودی انبار در بخش 
صنعت به طور متوسط افزایش را نشان می دهد.به عبارت دیگر، 
رشــد فروش در ماه های اخیر کمتر از رشــد تولید بوده است 
که این  افزایش موجودی انبــار در پنج ماه متوالی همچنین 
می تواند پشــتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی 
در شــرایط فعلی را نشان دهد.جزئیات این تحلیل بیانگر این 
است که موجودی انبار صنعت خودروسازی در مرداد تا مهرماه 
امســال به ترتیب ۹.۴ ، ۵٫۵ و ۵٫۲ درصد کاهش داشته است.  

همچنین، رشــد منفی تولید صنایع کانی های فلزی و دارویی 
در مهرمــاه به همــراه افزایش موجودی انبــار در این صنایع 
نشان از کاهش قابل توجه تقاضا و فروش در این صنایع دارد.

عالوه بر این، صنعت محصوالت شــیمیایی در مهرماه افزایش 
قابل توجه در موجودی انبار داشــته است که با توجه به رشد 
تولیــد نزدیک به صفر دراین صنعت، می توان گفت که فروش 
شــرکت های این صنعت در ماه اخیر نســبت به مدت مشابه 
کاهش داشــته اســت. البته با توجه به اینکه در فصول سرما 
معمــوال محدودیت هایی برای تامین خوراک پتروشــیمی ها 
تعیین می شــود، این افزایش در موجودی انبار در این صنعت 
می تواند استراتژیک و در راستای تامین کمبود تولید دوره های 
آتی باشــد.در بخش دیگری از این گزارش، برای بررسی تاثیر 
محدودیت های مالی بر روند تولید شــرکت های صنعتی آن ها 
به دو دســته شرکت های با محدویت مالی شدید و کم تقسیم 
شــده اند که از خرداد تا مهر ماه سال جاری محدودیت مالی 

عامل تفاوت معنی داری در رشــد تولید بین شرکت ها نبوده 
و تغییرات رشــد تولید شــرکت های در هر دو گــروه )دارای 
محدودیت مالی شــدید و کم( بسیار نزدیک به هم و در یک 
راستا بوده اســت.عالوه بر این، بررسی صورت های مالی شش 
ماهه شــرکت ها نشــان می دهد که در بین صنایع مهم مانند 
سنوات اخیر شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین 
وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی 
هست که جمع سود خالص شــرکت های آن منفی می شود. 
البته با توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش تعداد 
شــرکت های زیانده دو فصل اخیر نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به نظر می رسد روند سودآوری این صنعت بهتر شده است.

صنعت محصوالت غذایــی و محصوالت دارویی نیز به ترتیب 
بدترین وضعیت سودآوری را در سال جاری داشتند، به طوری 
که ارزش حقیقی سود آنها در شش ماهه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و منفی ۱۶ درصد و صفر 
درصد بوده اســت )سود اسمی کمتر از تورم رشد کرده است( 
و تعداد شرکت های زیان ده آنها نیز افزایش داشته است. این 
کاهش ســود حقیقی می تواند به دلیل قیمت گذاری دولتی و 
غیر بازاری در کاالهای ضروری باشد و در طرف مقابل، صنعت 
فلزات اساسی و محصوالت شیمیایی با رشد اسمی سود باالی 

۱۰۰ درصد جز سودآورترین صنایع بودند.

در ۲.۵ سال گذشته اتفاق افتاد
کشف۵۲هزارمیلیاردتومانزمینخواری

درکشور
طی ۲.۵ ســال گذشــته ۵۲ هزار میلیارد تومان اراضی ملی در حالی از تصرف 
زمین خواران خارج شــده که گفته می شود ســودجویان با شگردهایی همچون 
کاشت درخت، کشاورزی، سنگ چینی، دیوارکشی و جعل اسناد اقدام به تصرف 
زمین می کنند.به گزارش ایســنا، طی ۲.۵ سال گذشته ۵۲ هزار میلیارد تومان 
زمین دولتی از چنگ متصرفان بیرون آمده اســت. این حجم از زمین خواری در 
حالی اتفاق افتاده که درگیری فرسایشی ماموران یگان حفاظت با زمین خواران 
مرتبا ادامه دارد. هر ماه معموال حــدود ۴۰۰ فقره زمین خواری فقط در اراضی 
دولتی اتفاق می افتد می افتد که در مقاطعی مثل عید نوروز یا تعطیالت مناسبتی 
به حدود ۸۰۰ فقره نیز می رسد.چند روز قبل سردار محمدرضا مقیمیـ  رییس 
پلیس امنیت اقتصادی ناجا ـ از کشــف بیــش از ۲۴۸ هکتار زمین خواری به 
ارزش بیش از ۷۰۰میلیارد تومان طی مهرماه ۱۴۰۰ در کشور خبر داد. او اواخر 
شــهریورماه هم به کشــف یک فقره زمین خواری به ارزش ۱۶۷ میلیارد تومان 
اشاره کرد.در تحقیقات و بررسی های میدانی و تطبیق اسناد مشخص شد افرادی 
با شیوه  و شگرد تسطیح، شخم زنی و کشاورزی، سنگ چینی، دیوارکشی و جعل 
اســناد به قصد اثبات مالکیت اقدام به تصرف غیرشرعی و غیرقانونی مقدار ۱۸ 
هکتــار از اراضی ملی و دولتی جهت تغیر کاربری کرده اند.در روزهای اخیر هم 
جواد خردمندـ  فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکنـ  گفت: طی 
۲.۵ سال گذشــته حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان از اراضی تصرفی و تعرضی به 
بیت المال برگشت داده شده است و این مهم مورد تایید امالک حقوقی سازمان 
ملی زمین و مسکن قرار گرفته است.خردمند با بیان اینکه طرح هوشمند سازی 
اجرا می شــود و در یگان، حفاظت هوشمند فعال است، گفت: تلفن ۱۶۵۶ پل 
ارتباطی با مردم برقرار شده و قباًل چنین ارتباطی را با مردم نداشتیم و تبلت ها 
برای رصد آنالین زمین و مســکن هم فعال شــده و امروز به صورت لحظه ای 
گزارش ها ثبت می شود.آخرین آمار رفع تصرف از اراضی دولتی حاکی در مهرماه 
۱۴۰۰ حاکی از آن است که استانهای آذربایجان غربی با ۱۰۸ مورد، تهران با ۷۲ 
مورد و خوزستان با ۶۹ مورد در صدر موارد زمین خواری قرار دارند؛ از نکات قابل 
توجه می توان به تعرض به دو قطعه زمین در سیستان و بلوچستان با مساحت 
۴۰۰ هزار متر و یک قطعه در شرق سمنان به مساحت ۶۸ هزار متر مربع اشاره 
کرد.از نکات قابل توجه مهرماه ۱۴۰۰ می توان به تعرض به ۴۰۰ هزار متر مربع 
اراضی سیســتان و بلوچســتان فقط در دو مورد و ۶۸ هزار متر مربع در شرق 
ســمنان اشاره کرد. ماه قبل از آن هم یک قطعه زمین به مساحت ۷۰ هزار متر 
مربع در سمنان رفع تصرف شده بود.آمار روایت می کند که حاال دیگر عالوه بر 
مناطق خوش آب و هوا، کوه ها و جنگل ها، نقاط کویری و سواحل هم از تیررس 

زمین خواران در امان نیست.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران:
ارز۴۲۰۰تومانی،وارداتراازمسیر

درستخودخارجکرد
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات را از مســیر درســت خود خارج کرد، گفت: 
شفافیت در اعطای ارز، باعث ایجاد رقابت در کیفیت عرضه کاالها شده و زیان  به 
منابع ملی و مصرف کننده را رفع خواهد کرد.»ابراهیم جمیلی« دیروز )سه شنبه( 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشــاره به طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برای کاالهای اساسی، اظهار داشت: این موضوع اتفاق خوبی را در اقتصاد کشور 
رقم می زند، زیرا از زمان تصویب این نرخ شــاهد ورود کاالهایی به کشور بودیم 
که ضرورتی نداشــت و عده ای برای دریافت این نوع ارز، واردات کاال را از مسیر 
درست خود خارج کردند.وی با تاکید بر اینکه تصویب این نرخ ارز از نظر اقتصاد 
ملی زیان بســیاری را در پی داشــت، تصریح کرد: البته تعیین نرخ ارز کمتر از 
قیمت حقیقی آن در دولت های پیشین نیز وجود داشت، اما حذف ارز ترجیحی 
در شرایط کنونی می تواند برای کشور راهگشا باشد.جمیلی خاطرنشان کرد: در 
صورتی که دولت تصمیم به حذف ارز چند نرخی داشــته باشد، باید از شرایط 
جدیــد حمایت کند؛ بدین منظور الزم اســت تا منابعی که پیش از این نصیب 
برخی رانت جویان می شــد، در ســطح اقتصاد ملی هدایت شده و صرف ترمیم 
قدرت خرید اقشــار ضعیف و بودجه عمرانی کشور شود. وی با بیان اینکه همه 
مســووالن در کنار بخش خصوصی باید در این زمینه کمک کنند، تاکید کرد: 
کســانی که منفعتی در ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند با حذف آن مخالف هستند، اما 
اجرایی شــدن آن منافع ملی و عمومی را در  پی دارد.رییس کمیسیون معدن 
و صنایــع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: فعــاالن اقتصادی با ارز تک نرخی 
می توانند به فعالیت خود به ســهولت ادامه دهند، زیرا در حال حاضر شــاهد از 
دســت رفتن منابع مورد نیاز کشور هستیم.به گزارش ایرنا، رییس جمهوری در 
گفت وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز 
جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته ایم. با 
اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شــد. شاهد 
بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دالل رفت. باید این موضوع طوری اصالح 
شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.آیت اهلل سید ابراهیم 
رییســی تاکید کرد: این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری آن را انجام نخواهیم 
داد و مردم را نســبت به آن بی اطالع نخواهیم گذاشــت و شوک به بازار ایجاد 

نخواهیم کرد. 

مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا:
امكانفكرهناسنادخودروهايفاکتورشده

سايپافراهمشد
مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا از برقراری امکان فک رهن اسناد خودروهاي 
فاکتورشــده سایپا خبر داد و گفت: مشتریان محصوالت سایپا که در طرح هاي 
پیش فروش و فروش فوري منتخب شــده و خودروهاي آنان فاکتور شده، پس 
از تســویه حساب مي توانند نسبت به فک رهن اقدام کنند.به گزارش سایپانیوز 
سیدجواد سلیماني افزود: این اقدام به دنبال تقاضاي مشتریان محترم محصوالت 
گروه خودروسازي سایپا و همچنین موافقت و صدور مجوز از سوي کمیته خودرو 
وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و این امکان را در اختیار خریداران 
محصوالت سایپا قرار مي دهد تا پس از تسویه حساب نسبت به فک رهن اقدام 
کنند.به گفته وي با اجرایي شدن این تصمیم، امکان خرید و فروش محصوالت 
عرضه شــده در طرح هاي قرعه کشــي فراهم مي شــود و مالکان این خودروها 
مي توانند نســبت به فروش آن در بازار اقدام کنند.مدیرعامل گروه خودروسازي 
سایپا تصریح کرد: مقرر شده اسناد ترهین آن دسته از مشتریاني که در طرح هاي 
فروش فوق العاده و یا پیش فروش ثبت نام کرده اند، پس از تســویه حســاب آزاد 
شود.ســلیماني ادامه داد: مشتریان محصوالت سایپا مي توانند از روز چهارشنبه 
۱۹ آبان ماه با مراجعه به نمایندگي هاي ثبت نام کننده و یا وب ســایت اینترنتي 

سایپا نسبت به ثبت درخواست و پرداخت وجه باقیمانده اقدام کنند.

جدیدترین آمار منتشره از ســوی وزارت صمت نشان 
می دهد که قیمت جوجه یکروزه، ســیم، برخی از انواع 
خوراک دام و طیور، کره، روغن جامد، پیاز، گوجه فرنگی 
و برخی از انواع ســیمان در مرداد ماه امســال بیش از 
۱۰۰ درصد و ۴۴ کاال از جمله برخی از انواع گوشــت 
و مــرغ، تخم مرغ، لبنیات، صیفی جات، حبوبات، قند و 
شــکر، چای، شوینده، روغن مایع، آهن آالت و یخچال 
بیش از ۵۰ درصد گران شــدند و فقط قیمت یک کاال 
کاهش یافته است.به گزارش ایسنا، از بین ۹۷  کاالیی 
که تغییرات قیمت آن ها از مرداد ماه ســال گذشته تا 
ماه مشــابه امسال منتشر شــده، قیمت ۱۳ کاال بیش 
از ۱۰۰ درصــد افزایش یافتــه و قیمت آن ها بین دو تا 
بیش از شش برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت 
مربوط به روغن نباتی ۱۶ کیلویی است که قیمت آن در 
مدت یاد شده بیش از شش برابر شده است. البته قیمت 
روغن نباتی طی یک ماه اخیر افزایش چندانی نداشته 
و ایــن جهش قیمت بخاطر افت قیمت روغن نباتی در 
مرداد ماه سال گذشته است. قیمت کره پاستوریزه ۱۰۰ 
گرمی نیز در این ماه نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
۱۲۸.۹ درصد افزایش داشته و به حدود ۱۰ هزار تومان 
رسیده است.بعد از روغن نباتی، جوجه یکروزه با افزایش 
۳۱۰.۱ درصدی به حدود ۶۷۰۰ تومان رســیده است. 
البته قیمت این محصول نیز طی یک ماه اخیر حدود دو 
درصد افزایش داشته و علت افزایش چشمگیر آن، افت 
قیمت جوجه یک روزه در مرداد سال قبل بود.۹ کاالی 

دیگری که قیمت آن ها در مــرداد ماه بیش از دو برابر 
شــده شــامل جو داخلی و خارجی با ۱۳۶.۸ و ۱۱۲.۷ 
درصد، ذرت داخلی بــا ۱۰۰.۲ درصد بود که به عنوان 
خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشــت، تخم مرغ 
و لبنیات نیز تاثیرگذارنــد و همچنین نخود با ۱۳۱.۹، 
گوجه فرنگی با ۱۲۶.۷، پیاز بــا ۱۱۴.۶، برخی از انواع 
ســیمان با ۱۱۰ تا ۱۲۷ درصد و انواع ســیم با بیش از 

۱۴۰ درصد افزایش قیمت در صدر جدول قرار دارند.

44 کاال بین 50 تا 100 درصد گران شد
از بین این ۹۷ کاال، قیمــت ۴۴ کاال از جمله برخی از 
انواع گوشــت و مرغ، تخم مــرغ، لبنیات، صیفی جات، 
حبوبات، قند و شــکر، چای، شوینده، روغن مایع، آهن 
آالت و یخچال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده است.

از جمله مهم ترین این کاالها مرغ زنده با ۵۳.۱ درصد، 
گوشــت مرغ تازه ۵۳.۱ ، تخم مرغ با ۷۳.۷، گوســاله 
زنده و گوشت گوساله با ۶۷.۶ و ۵۲.۴، شیر خام و شیر 
استریل پاکتی یک لیتری پرچرب با ۸۳.۳ و ۵۴ و روغن 
مایع ســرخ کردنی و آفتابگردان بــا ۷۱.۱ و ۶۴ درصد 
افزایش قیمت بوده است. در مردادماه امسال قیمت هر 
کیلو مرغ زنده به ۱۹ هزار و ۱۰۰، گوشــت مرغ تازه به 
۲۷ هــزار تومان، تخم مرغ به ۲۰ هزار و ۸۰۰، هر لیتر 
شیر خام و شیر استریل پاکتی پرچرب به ۵۶۰۰ و ۱۲ 
هزار و ۹۰۰ هزار تومان و بطری ۸۱۰ گرمی روغن مایع 
ســرخ کردنی و آفتابگردان به حــدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ 

تومان رسیده است.

قیمت قند، شکر و چای در مردادماه
در این میــان برخی از کاالهای دیگری که قیمت آن ها 
طی یک ســال بیش از بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته 

می توان به شــکر، قند، چای، برخــی از انواع حبوبات و 
صیفی جات اشــاره کرد؛ به طوری که در مرداد امســال 
قیمت شــکر ســفید حدود ۶۳.۴ درصد، قند شکسته 
۶۱.۹، انــواع چای خارجی بین ۶۴ تــا ۶۸ درصد، لپه 
۶۹، لوبیا چیتی ۶۲.۹، ســیب زمینی ۵۳.۳، موز ۵۹.۵ 
و برنج تایلندی۵۰.۱ درصد نســبت به ماه مشابه سال 
قبل افزایش یافته است. در مرداد امسال قیمت هر کیلو 
قند و شــکر به  ۱۶، ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بسته نیم 
کیلویی چای خارجی به ۱۱۳ تا ۱۹۰ هزار تومان رسیده 
است.از بین دیگر کاالهای مهم در این بخش می توان به 
برخی از انواع شــوینده شامل پودر، مایع و صابون با ۵۰ 
تــا ۵۹ درصد، کاغذ آ چهار و دفترچه مشــق ۴۰ برگ 
۷۳.۱ و ۸۹.۸ درصــد افزایش قیمت و همچنین برخی 
از انواع تیرآهن، میلگرد، سیمان، گچ، الستیک و یخچال 
و فریــزر و روغن موتور بیــن ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش 
قیمت اشاره کرد.از جمله مهم ترین کاالهایی که در مدت 
یاد شــده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند هم 
شامل برنج طارم اعال ،داخلی هاشمی، برنج داخلی خزر 
و برنج پاکستانی با ۴۴، ۴۳ و ۴۰.۳ با ۱۸ درصد، عدس با 
۳۸.۳، لوبیا قرمز با ۳۸.۱، خرما مضافتی با ۴۳.۹، گوشت 
گوســفندی مخلوط ۳۲.۶ درصد، ماســت کم چرب و 
پرچرب با ۲۹.۵ و ۴۲۶.۵، دستمال کاغذی با حدود ۳۶، 
کاغذ چاپ ۷۰ گرمی اندونزی و روزنامه وارداتی با ۴۰.۷ 
و ۳۶.۲ درصــد، انواع تلویزیون با حدود ۲۹ و ماشــین 
لباسشویی با ۱۱ تا ۱۸ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.

کدام کاالها ارزان شدند؟
در این میان در مدت یاد شــده فقط قیمت روغن نیمه 
جامد معمولی ۴.۵ کیلویی ۳۴.۴ درصد کاهش یافته و 

قیمت آن به نزدیک ۸۲ هزار تومان رسیده است.

 مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت
 ایران خبر داد:

رشد۸درصدیصادراتايرانبه
نیجريهدرنیمهنخست۱۴۰۰

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید 
بر ضرورت افزایش تالش ها و برنامه ریزی برای توســعه صادرات به 
نیجریه در شــرایط جدید بین المللی پساکرونا، گفت: صادرات ایران 
به این کشور غرب افریقا در نیمه نخست سال جاری در هم سنجی 
با پارســال هشت درصد رشد داشته است.به گزارش ایرنا از سازمان 
توسعه تجارت ایران، »فرزاد پیلتن« در دیدار با سفیر ایران در نیجریه 
درباره تسهیل تجارت با این کشور، آمادگی ایران را در زمینه تبادل 
هیات هــای تجاری، همکاری های نمایشــگاهی و برگزاری اجالس 
کمیسیون مشــترک دو کشور و برقراری ارتباط بخش خصوصی با 
ســفارت ایران در نیجریه اعالم کرد.وی بیان داشت: صادرات ایران 
به نیجریه در ۶ ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۴۴ میلیون دالر 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده رشد هشت 
برابری اســت.پیلتن افزود: اوره مهمترین محصول صادراتی ایران به 
نیجریه بوده و پس از آن نیز تایر و خمیرهای غذایی، بیســکوییت و 
سرنگ های تزریق انسانی از کاالهای مهم صادراتی ایران به نیجریه 

به شمار می روند. 

جرمانگاریعدمبازگشتارز
صادراتیمنتفیشد

جرم   انگاری عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
که بــا اعتراض گســترده فعاالن اقتصــادی روبه   رو شــده بود، از 
مصوبه اصالحی کمیســیون اقتصادی مجلس حذف شد.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از اتاق بازرگانی تهران، جرم   انگاری عدم بازگشت 
ارز حاصــل از صادرات به چرخه اقتصادی که با اعتراض گســترده 
فعاالن اقتصادی روبه   رو شــده بود، از مصوبه اصالحی کمیســیون 
اقتصادی مجلس حذف شد. اصل ماجرا به الیحه اصالح قانون مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز بازمی گردد که اردیبهشــت   ماه ۹۹ به تصویب 
مجلس رســیده بود، اما این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان دوباره 
به مجلس بازگشــت. این موضوع سه بار دیگر هم تکرار شد و متن 
اصالحی کمیســیون اقتصادی و آنچه در صحن مجلس به تصویب 
رســید نتوانست نظر شــورای نگهبان را جلب کند.یکی از بندهای 
ایرادی شورای نگهبان در سومین رفت و برگشت این مصوبه مربوط 
به جرم   انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
بود که نمایندگان ذیل ماده ۱۷ این الیحه آن را به تصویب رسانده 
بودند. اما مطابق نظر شورای نگهبان »مجرم دانستن افرادی که مطابق 
ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار ارز حاصل از صادرات را به چرخه 
اقتصادی بازنگردانند، مغایر اصول سی و ششم و هشتاد و پنجم قانون 
اساسی اســت.« بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به 
مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون 
باشد.همین   طور، بر اساس اصل هشــتاد و پنجم قانون اساسی هم 
سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، درنتیجه این صالحیت قابل 

واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست.

آموزشوتقويتهیاتهایرسیدگی
بهتخلفاتصنفی

در دیدار هیات رئیســه اتاق اصناف ایران با وزیر دادگستری مطرح 
شد؛ تشکیل کمیته مشترک اتاق اصناف ایران و وزارت دادگستری/ 
آموزش و تقویت هیات های رسیدگی به تخلفات صنفیرئیس و هیات 
رئیسه اتاق اصناف ایران با امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و 
معاونــان این وزارتخانه دیدار و گفت و گو کردند.رئیس اتاق اصناف 
ایران در خصوص این نشست که در محل وزارت دادگستری برگزار 
شد، در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: 
این دیدار در راســتای بررســی موانع و چالش های اصناف پیرامون 
موضوع تنظیم بازار با توجه به ماموریت های مشــترک اتاق اصناف 
ایران و تعزیرات حکومتی برگزار شد.ســعید ممبینی افزود: وزارت 
دادگســتری از طریق ســازمان تعریزات حکومتی در حوزه تنظیم 
بازار با اصناف همکاری های مشترکی حول محور بازرسی و نظارت 
و جلوگیری از تخلفات صنفی دارد.وی تصریح کرد: علی رغم توفیق 
در اجرای طرح هــای بزرگ نظارتی به ویژه در دوره مبارزه با کرونا، 
دو طرف با احصاء برخی مشکالت و موانع، بر افزایش همکاری تاکید 
دارند. موضوعی که الزمه آن، تبادل نظر و گفت و گو بین این دو نهاد 
از بخش خصوصی و دولت طی جلســات منظم است.وی ادامه داد: 
راه اندازی نرم افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل 
واحدصنفی یکی از مواردی است که اتاق اصناف ایران در نظر دارد با 
همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به مرحله اجرا در 
آورد. از جمله مزایای راه اندازی این نرم افزار، رصد اقدامات بازرسان 

و گزارش گیری سریع از روند بازرسی است.

 رییــس کل ســازمان توســعه تجارت 
ایــران وضعیــت ایفای تعهــدات ارزی 
صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرد و 
گفت: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
یــورو، معادل ۸۰ درصــد تعهدات ارزی 
سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور 
بازگشــته و بیش از ســه هــزار و ۸۰۰ 
صادرکننــده، تعهــدات ارزی خود را به 
صورت کامل ایفا کرده اند.به گزارش ایرنا 
از سازمان توسعه تجارت ایران، »علیرضا 
پیمان پاک« گشــایش های انجام شــده 
در طول ماه های اخیــر از جمله مصوبه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، تفوق 
سیاســت تجاری بــر سیاســت ارزی و 
همکاری صادرکنندگان در بازگشــت ارز 
حاصل از صــادرات را در این موضوع، با 
اهمیت توصیف کرد و اظهار داشــت: از 
مجموع ۲۸ هــزار و ۸۱۵ صادرکننده از 
۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تاکنــون و با انجام 
تعدیالت سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰، به میزان 
۹۱ میلیارد یورو تعهد صادراتی ایجاد شد 

که با احتســاب مهلت چهارماهه ایفای 
تعهدات ارزی، ۷۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
یورو تعهد ســر رســید شــده، محاسبه 
شده اســت.وی افزود: حدود ۲۳ میلیارد 
یــورو از ارزهــای صادراتــی بازگردانده 
شده مربوط به اســتفاده از رویه واردات 
در مقابل صــادرات و یا واگذاری فرصت 
های صادراتی به غیر بــوده که این رقم 
۳۰ درصد ایفای تعهدات ارزی را به خود 
اختصاص داده است.  پیمان پاک گفت: 
بــا توجه به لزوم بازگشــت ارز حاصل از 
فوالدی  پتروشیمی،  صادرات محصوالت 
و فراورده های نفتی از طریق سامانه نیما، 
به نظر می رسد صادرکنندگان کوچک و 

متوسط اقبال بیشتری به سایر رویه های 
ایفای تعهــدات ارزی از جمله واردات در 
مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه های 
صادراتــی به غیر نشــان داده اند که این 
دو روش تاثیــر بســزایی در تامیــن ارز 
مورد نیاز تولید و اشــتغال دارند. رییس 
کمیتــه اقــدام ارزی گفت: تعــداد یک 
هــزار و ۹۹۹ صادرکننده بین یک تا ۶۰ 
درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، 
این در حالی اســت که تعداد سه هزار و 
۱۸۹ صادرکننده بیــن ۶۱ تا ۹۰ درصد 
و همچنین ســه هزار و ۸۹۱ صادرکننده 
نیز ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا 
کرده اند.وی تصریــح کرد کرد: مبلغ ۴۰ 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بازگشت ارز 
توســط صادرکنندگانی انجام شده است 
که ۱۰۰درصد تعهدات ارزی خود را ایفا 
کرده اند و بر اساس محاسبات انجام شده، 
ایــن گروه با وجودی که فقط  حدود ۱۴ 
درصد صادرکننــدگان را از نظر تعداد به 
خود اختصــاص داده اند حدود ۶۴ درصد 
تعهدات ایفا شده را انجام داده اند.  رییس 
کل سازمان توسعه تجارت ایران با تقدیر 
از این دسته از صادرکنندگان، اعالم کرد 
آیین نامه تشــویقی آنان در حال تدوین 
بوده و در آینده نزدیــک ابالغ و اجرایی 
خواهد شد.بر اساس آخرین اعالم گمرک، 
کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه 
سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به 
ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بود 
که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تــن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
دالر و ســهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن کاال به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون دالر بوده است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد:

بازگشت 63 میلیارد یورو ارز صادراتی 
به چرخه اقتصادی کشور

قیمت کاالهای اساسی 
چقدر افزایش یافت؟
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عضو هیات رییسه مجلس:گزیده خبر

۱۹۰۰میلیارد تومان تسهیالت ادعایی بانک ها کجا رفته است؟
عضو هیات رییســه مجلس شورای اسالمی خلق پول بدون پشتوانه توسط بانک ها 
را از اصلی ترین موانع رشــد کشور عنوان کرد و گفت: بانک ها اعالم می کنند ۱۹۰۰ 
میلیارد تومان تســهیالت داده اند در حالی که بخش تولید هیچ چیزی به دســت 
نیاورده است و عمده واحدهای صنعتی و تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

به گزارش ایرنا، سید محسن دهنوی در جلسه علنی دیروز سه شنبه مجلس شورای 
اسالمی به نمایندگی از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکردهای دولتی و 
بانک های واگذار شده اظهار کرد: اگر در جامعه ای سود اندوزی و کسب درآمد از راه 
بهره پول شایع شود آن جامعه با افت توان تولید و از دست رفتن فرصت های شغلی 
و بیکاری و مصائب اقتصادی بســیاری روبه رو خواهد شد. وی افزود: علیرغم تاکید 
مقام معظم رهبری و نص صریح قوانین، متاســفانه بانک ها قانون را در خیلی موارد 
دور می زنند و علیرغم اینکه به صورت سیســتماتیک در نظام جمهوری اسالمی ربا 
ممنوع اعالم شده است اما در سیستم بانکداری ما این قانون اجرا نمی شود.نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود: خلق پول بدون پشتوانه توسط بانک ها 
و عدم نظارت بر نحوه کارکردها به یکی از اصلی ترین موانع رشد کشور تبدیل شده 
است، بانک های کشور در اعطای تسهیالت با بهره مرکب و جذب سپرده و سود باال 
با یکدیگر رقابت می کنند و مشــارکت در تولید و اشتغال به فراموشی سپرده شده 
اســت؛ در نتیجه بانک ها از جیب مردم نقدینگی خلق می کنند و فشــار معیشتی 
ناشــی از این خلق نقدینگی مستقیما به مردم وارد می شــود.وی با یادآوری اینکه 
مطابق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در مرداد ماه ســال ۱۴۰۰ به چهار 
هزار هزار میلیارد تومن، و پایه پولی به ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، ادامه 
داد: مقایســه مرداد امسال با مرداد سال گذشته نشان می دهد به ترتیب ۳۹ درصد 
و ۴۲ درصد به حجم نقدینگی و پایه پولی اضافه شــده اســت. عالوه بر این ضریب 
فزاینده نقدینگی مانند ســال قبل در مدت مشــابه به حدود ۷ درصد رسیده است 
بنابراین در عرض یک سال هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در کشور خلق 
شــده است.نماینده مردم تهران با اشاره به محورهای تحقیق و تحفص، گفت: سال 

گذشته بانک ها اعالم کردند یک هزار و۹۰۰ هزار میلیارد تومان - نزدیک ۵۰ درصد 
نقدینگی - تســهیالت داده ایم؛ بر اســاس آمار، بانک ها ۵۵ درصد از این مبلغ را به 
بخش بازرگانی و خدمات دادند که بخش بسیار کمی از آن صرف تولید شده است. 
این در حالی اســت که بخش مسکن از این میزان تسهیالت ۵ درصد سهم داشته 
است.وی خاطرنشان کرد: در حالی که نظام بانکی کشور به صورت درون زا نقدینگی 
و پایه پول را رشد می دهد، بخش عمده از واحدهای صنعتی کشور با مشکل کمبود 
سرمایه در گردش مواجه هستند و دراین شرایط باید حاکمیت بداند سیستم بانکی با 
خلق نقدینگی چه می کند که تولید همچنان عقب مانده است.دهنوی افزود: بانک ها 
از یک طرف اعالم می کنند ۱۹۰۰ میلیارد تومان تسهیالت داده اند و از طرف دیگر 
بخش تولید هیچ چیزی به دست نیاورده است، عمده واحدهای صنعتی و تولیدی با 
مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند،پس این وام ها کجا رفته است.نماینده مردم 
تهران به نوع قراردادهای بانک ها با واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: قراردادها به 
گونه ای تنظیم می شود در نهایت کارخانه، کارگاه و همه تشکیالت آن واحدها جلب 
می شوند؛ به موجب تبصره ذیل ماده ۲ قانون بانکداری بدون ربا بانک ها مجاز هسند 

با توجه به یکی از از عقود احصا شده صرفا تسهیالت پرداخت کنند.

 بانکها کارمزد چهاردرصد را به بهره چهار درصد تبدیل کرده اند
وی با بیان این که فقط یک مورد بعنوان وام یا قرض مشــخص شده است و آن هم 
عقد قرض الحسنه است، گفت: بانک ها ارائه تسهیالت را باید در قالب یکی از عقود 
احصا شــده در قانون پرداخت کنند و در این قانون فقط یک مورد گفته شــده که 
باید وام داده شــود و آن هم وام قرض الحســنه ۴ درصد است. متاسفانه بانک ها در 
وام قرض الحسنه، ۴ درصد کارمزد را به بهره ۴ درصدی تبدیل کرده و هر سال آن 
را مرکب می کنند که  این کار دست در جیب مردم کردن است.دهنوی تاکید کرد: 
قانون می گوید وام را به کســی بدهید که قرار است ازدواج کرده و یا ایجاد اشتغال 
کند. وام قرض الحسنه ۱۰ میلیونی و ۲۰ میلیون چه کسانی می گیرند؟ آدم پولدار، 

متمول و مرفه که نیازی به وام قرض الحسنه ندارد.نماینده مردم تهران به نامه های 
ارسالی به بانک ها اشاره کرد و گفت: در این نامه ها ما خواستار گزارش از آنها درباره 
ارائه وام های کالن در سال گذشته شدیم و این که این وام ها چگونه و به چه کسانی 
تعلق گرفته اســت. بانک ها در این باره گزارش نمی دهند، جزیره ای تشکیل شده و 
به کسی پاسخگو نیستند.وی خاطرنشان کرد: در اسفند سال ۹۳ در یکی از همین 
بانک های دولتی ۵ هزار میلیارد تومان که قرار بود در سرفصل حساب دولتی معرفی 
شده و بابت پروژه آب های مرزی واریز شود، بانک مزبور این پول را در سر فصل مورد 
نظر واریز نکرد و با تصاحب در وجوه دولتی و بدون اجازه و رعایت قوانین در فصل 
کوتاه مدت افتتاح حســاب کرد و آن را به حساب کوتاه مدت انتقال داد. پس از یک 
ماه با ورود دســتگاه نظارتی آن حساب بسته شد.دهنوی افزود: این بانک دولتی نه 
تنها درباره هشــت میلیارد دالر پول تخصیص یافته به آب های مرزی هیچ گزارش 
شفافی به مجلس نداده اســت، بلکه این پول را به حساب های دیگر منتقل و بابت 
آن سود دریافت کرده  اســت که در جریان آن سازمان اطالعات استان تهران ورود 
کرده و پرونده شعبه ۱۰ بازپرسی ناحیه ۲۸ تشکیل شده و عده ای هم احضار شدند.

نماینده مردم تهران با اشاره به این که این آلودگی بسیاری از مجموعه های مختلف 
بانک ها را درگیر کرده اســت، گفت: درباره نسبت کفایت سرمایه، بانک ها به مرحله 
بحران رسیده اند؛ در نتیجه عدم اجرای سیاست پولی در کشور و عدم نظارت صحیح 
بانک مرکزی نســبت کفایت سرمایه به زیر هشت درصد رسیده است که این نشان 
می دهد بســیاری از بانک های ما در آستانه ورشکســتگی قرار دارند.وی با اشاره به 
انتشار صورت مالی بانک ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اوضاع سایر 
بانک های ما بهتر از این نیســت، حتی ممکن است برخی بانک ها وضعیت بدتری 
داشته باشند. مجلس با توجه به شان نظارتی باید ورود کند.دهنوی خاطرنشان کرد: 
ما از بانک درباره پرداخت وام باالی ۵۰ و ۱۰۰ میلیاردی گزارش خواستیم که به چه 
کسانی داده اند؛ هیچ آمار و گزارشی ارائه نمی کنند؛ بانک وام هایی که معوق شده را با 

استمهال در پرداخت دوباره در لیست وام های جدید ارائه می کنند.

گزارش از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس بیش از ۱۳ هزار واحد 

رشد کرد
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایــش ۱۳۲۹۸ واحدی معادل ۰.۹۳ 
درصد به یک میلیون و ۴۴۷ هزار و ۶۷۶ واحد رسید. همچنین در فرابورس 
شاخص کل با رشد ۲۲۳ واحدی به ۲۰ هزار و ۵۷۲ واحد رسید.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، دیروز تاالر شیشــه ای در معامالت چهارمین روز کاری هفته 
)سه شــنبه هجدهم آبان ماه ۱۴۰۰(، شــاهد روند صعودی شاخص های 
منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با افزایش ۳۲۹۷ 
واحــدی معادل ۰.۹۳ درصد به رقم ۳۵۹ هزار و ۲۵ واحد رسید.شــاخص 
کل هم وزن نیز، با رشــد ۸۳۰ واحدی، عــدد ۳۸۵ هزار و ۷۵۹ واحد را به 
نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش ۵۲۳ واحدی به رقم 
۲۴۳ هزار و ۷۳ واحد رســید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۱۷۹۰۶ 
واحد افزایش را رقم زد و به ســطح یک میلیون و ۸۴۷ هزار واحد رســید. 
همچنین شــاخص بازار اول با ۱۳۸۵۷ واحــد افزایش به رقم یک میلیون 
و ۹۴ هزار واحد رســید و شــاخص بازار دوم نیز، با ۱۳۸۳۱  واحد افزایش 
همراه بود و عدد دو میلیون و ۸۰۸ هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس 
این گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی پارســان، 
فملی، شبندر، کچاد، شپنا و شتران با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در روند 
صعودی شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی فارس، 
خبهمن و خساپا ، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.

با پایان فعالیت بازار ســرمایه در چهارمین روز کاری بورس در هفته جاری، 
معامله گران بورس ۸ میلیارد و ۷۴۴ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 
۶۶۱ هــزار و ۵۶۳ نوبت معامله و به ارزش ۵۹ هــزار و ۷۷۶ میلیارد ریال 
داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، بیشــترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
قشهد)شــهد( با ۴.۹۹ درصد رشــد و پس از آن، نمادهای دجابر، غشــان، 
شلعاب و مرقام بود. همچنین نماد معامالتی دیران)ایران دارو( با ۴.۷۳ درصد، 
بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای لپارس، بکاب، 

خلنت و خکار قرار گرفتند.

طال در اوج قیمت ۲ ماهه ایستاد
قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی اندکی عقب نشینی کرد اما 
همچنان نزدیک به باالترین قیمت دو ماه گذشته قرار دارد.به گزارش ایسنا، 
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۸۲۲ دالر 
و ۸۶ سنت رســید و حدود چهار دالر کمتر از ابتدای معامالت بود.در بازار 
معامالت آتــی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۸۲۴ دالر و 
۸۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته با ۱۱ دالر و ۲۰ سنت 
معادل ۰.۶ درصد افزایش، در ۱۸۲۸ دالر بســته شده بود.افت ارزش دالر و 
بازده پایینتر اوراق خزانه ۱۰ ســاله باعث شد طال همچنان جذابیت خود را 
در معامالت روز جاری حفظ کند.نیکالس فراپل، مدیرکل جهانی شــرکت 
»ای بی ســی بولیون« گفت: طال با مقاومت شــدید در حدود ۱۸۳۵ دالر 
روبروست و روند حرکت قیمت این فلز ارزشمند در معامالت روزهای آینده 
به گزارش شــاخص قیمت مصرفی آمریکا بستگی دارد که روز چهارشنبه 
منتشر می شود.این گزارش به همراه شاخص قیمت تولیدکننده که روز سه 
شنبه منتشر خواهد شد، می تواند موضع بانک مرکزی آمریکا در خصوص 
افزایش نرخهای بهره را بــه بوته آزمون بگذارد. چندین مقام بانک مرکزی 
آمریکا نســبت به افزایش مســتمر قیمتها ابراز نگرانی کرده اند اما ریچارد 
کالریدا، نایب رییس بانک مرکزی آمریکا و چارلز ایوانز، رییس بانک فدرال 
رزرو شــیکاگو اظهار کردند که افزایش نرخهای بهره هنوز مطرح نیست.بر 
اســاس گزارش رویترز، طال از نرخهای بهــره نزدیک به صفر که در دوران 
پاندمی برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی اعالم شدند، سود برده است. 
فراپــل گفت: انتظار ندارم بانک مرکزی آمریکا اقدام فوری فراتر از انتظارات 
انجام دهد اما اگر شاخص قیمت مصرفی باالتر از حد انتظار باشد، به احتمال 
افزایش نرخهای بهره در ســال ۲۰۲۲ قوت می بخشد.در بازار سایر فلزات 
ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، ۲۴ دالر 
و ۳۷ سنت معامله شــد. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد 
کاهش، به ۱۰۴۷ دالر و ۱۱ ســنت رســید. هر اونس پاالدیم برای تحویل 

فوری با یک درصد کاهش، ۲۰۴۹ دالر و ۱۷ سنت بود.

رییس کل بانک مرکزی:
بانک ها در پرداخت تسهیالت خرد تسهیل گری کنند

رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواســت در 
پرداخت وام های خرد به اشخاص دارای رتبه اعتباری مناسب 
تســهیل گری کنند.به گزارش ایبنا دکتر علی صالح آبادی در 
جلسه دوره ای با مدیران عامل بانک ها، افزود: یکی از مطالبات 
مردم از شــبکه بانکی تسهیل در اعطای تسهیالت است و در 
این راستا انتظار می رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری 
متقاضیان شرایط ســهل تری را در خصوص سازوکار اعطای 
تســهیالت خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب در 

نظر بگیرد.وی با اشاره به اینکه مفروضات طرح شده برای تدوین قانون بودجه سال آینده توسط 
دولت مطلوب است و پیش بینی می شود شاهد بهبود در شرایط اقتصاد کالن کشور باشیم، عنوان 
کرد: باید این موضوع در نظر گرفته شود که تکالیف قانونی که برای بانک ها در نظر گرفته می شود 
قابلیت اجرا داشته باشد و بانک ها بتوانند به طور کامل در تکالیف مربوطه را اجرا کنند تا رضایت 
ذینفعان از عملکرد شبکه بانکی بهبود یابد و در این راستا مشارکت فعاالنه شبکه بانکی در کنار 
بانک مرکزی ضروری است.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک ها تاکید کرد: 
بانک مرکزی نســبت به موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی همواره حساسیت داشته 
و رفع این مشــکل که در خصوص برخی بانک ها به ناترازی مزمن تبدیل شده است را در دستور 
کار دارد و در این زمینه اهتمام ویژه بانک های ذیربط ضروری اســت.رئیس شورای پول و اعتبار 
با اشــاره به ضرورت تقویت بازار پول و سرمایه و هم افزایی هر چه بیشتر این دو بازار در راستای 
رفع نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع مالی تصریح کرد: بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی می تواند 
نقــش قابل توجهی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایفا کند و از این رو همکاری و هم افزایی 
بازار پول و سرمایه باید تقویت شود.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط ارزی کشور، گفت: 
ارزش معامالت ارز در سامانه نیما در هفت ماهه امسال معادل کل سال ۱۳۹۹ بوده است و در بازار 
متشکل ارزی نیز حجم معامالت تاکنون ۱.۱ میلیارد بوده که نشان از بهبود شرایط ارزی کشور 
است و پیش بینی می کنیم همین روند رو به رشد تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.صالح آبادی 
در پایان بر همفکری و تعامل مســتمر بانک مرکزی با بانک ها به ویژه در فرآیند وضع مقررات و 
بخشنامه ها با هدف ارتقای عملکرد شبکه بانکی تاکید کرد. در این نشست مدیران عامل بانک ها 
و موسسات اعتباری نیز به طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مرتبط با شبکه 

بانکی پرداختند.

عضو سابق شورای پول و اعتبار عنوان کرد؛
 استقراض از بانک مرکزی به صفر برسد

عضو سابق شــورای پول و اعتبار گفت: در صورتی که دولت بتواند با همکاری مجلس بودجه ای 
را تنظیم کند که کسری نداشته باشد، عامل مهم تورم از اقتصاد ایران رخت برمی بندد.غالمرضا 
مصباحی مقدم، عضو سابق شــورای پول و اعتبار در رابطه با مدیریت تورم در کشور به خبرنگار 
ایبنا گفت: کلید حل مشکل تورم در اقتصاد ایران در اصالح ساختار بودجه است، به این شکل که 
بودجه کشور طی دهه های اخیر سال به سال با مشکل کسری بیشتر و بیشتر روبه رو بوده است، 
بنابراین در صورتی که دولت بتواند با همکاری مجلس بودجه ای را به تنظیم درآورد که کســری 
نداشته باشد، عامل مهم تورم از اقتصاد ایران رخت برمی بندد. وی در ادامه اضافه کرد: کاری که 
باید مورد توجه قرار گیرد، این است که منافع مالی دولت به درآمد مالیات اتکا پیدا کند و تا حد 
توان از نفت فاصله گیرد، البته این درآمد مالیاتی به وضع مالیات جدید هم نیازمند است. مانند 
مالیات برعایدی ســرمایه یا مالیات برمجموع درآمد و حتی امکان افزایش نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده نیز از جمله مواردی محسوب می شود که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که مالیات برارزش 
افزوده برسایر کشورها غالبا براساس ۱۸ درصد، ۲۴ یا ۲۵ درصد است، اما مالیات برارزش افزوده 
در کشور ایران ۹ درصد در نظر گرفته شده که یک درصد آن هم مخصوص تامین منابع الزم برای 
بهداشت روستائیان محاسبه شده است.عضو سابق شورای پول و اعتبار در این رابطه یادآور شد: 
اعتقاد دارم، می توان بر این ۹ درصد افزود و مالیات بیشتری دریافت کرد، البته منظور مالیات ۱۸ 
، ۲۵ یا ۲۰ درصد نیست، ولی حداقل می توان آن را به ۱۲ درصد رساند که در این صورت درآمد 
خوبی یعنی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه به دســت می آید و بدینوسیله هزینه های دولت 
از مالیات پوشــش داده خواهد شد که دیگر نیازمند استقراض از بانک مرکزی نخواهیم شد.این 
کارشناس مسائل اقتصادی درباره مسئله استقراض از بانک مرکزی نیز بیان کرد: مسئله استقراض 
از بانک مرکزی که تحت عنوان بی انضباطی بانک ها معروف است که منشاء رشد نقدینگی و پایه 
پولی نیز به شــمار می رود، باید مهار شود و این در اختیار بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید 
بانک ها را به کنترل درآورد و اجازه برداشــت های اضافی را ندهد تا اینکه تورم را به مهار درآید.

مصباحی مقدم در ادامه اظهار داشــت: اینکه گفته می شــود دولــت در برخی مواقع چاره ای جز 
استقراض از بانک مرکزی ندارد را قبول ندارم. دولت باید و باید جلوی استقراض از بانک مرکزی 
را بگیرد. خوشبختانه طی شهریور و مهر دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، چنانچه این 
روند استمرار پیدا کند، بودجه کشور را بدون استفاده از بانک مرکزی نجات داده و در این زمینه 
موفقیت مهمی به دست آورده است، البته مسئله حائز اهمیت بودجه سال آینده است که باید آن 
را بدون کســری بست زیرا دولت هزینه های اضافی برای حذف زیاد دارد که می تواند در رابطه با 
آن ها دست به صرفه جویی زند و از این طریق هزینه به اندازه درآمد شود و کسری نیاورد تا ناچارا 

دست به استقراض هم نزند.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، اتفاق نــادری که اخیراً رخ داده 
را همکاری مشــترک بازار ســرمایه و بانک مرکزی دانست و گفت: با 
ســکانداری دکتر صالح آبادی در بانــک مرکزی تعامل خوبی بین دو 
نهاد صورت گرفته است.به گزارش ایِبنا، رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار دیــروز با حضور در خانه ملت، ایجاد ثبات و بازســازی اعتماد 
مخدوش شده سهامداران را مهمترین ماموریت سازمان بورس خواند.

مجید عشقی در نشست علنی دیروز )سه شنبه ۱۸ آبان ماه( مجلس 
شــورای اســالمی گفت: از دغدغه نمایندگان در مورد وضعیت بازار 
سرمایه تشکر می کنیم و امیدواریم با توجه به این دغدغه ها و عزم و 
اراده تیم اقتصادی دولت، وضعیت بازار به ثبات مناسبی برسد.رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با توجه به اینکه کمتر از یک 
ماه است که در سازمان بورس مشغول شده ام، برنامه های خوبی برای 
بهبود وضعیت و ایجاد ثبات در بازار انجام شده که مهمترین ماموریت 
ما ایجاد ثبات و بازســازی اعتماد مخدوش شده همه سهامداران است 
و با توجه به اینکه اعتماد عمومی در پروسه چندین سال از بین رفته، 
مطمئن هستیم که یکباره باز نمی گردد و به کمک همه سیاستگذاران 
برای بازگشــت اعتماد نیاز داریم.وی با اشــاره بــه رئوس برنامه های 
سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار و ایجاد ثبات گفت: نکاتی که 
نمایندگان بیان کردند، در این برنامه ها دیده شده و مهمترین برنامه 
بحث حمایت از حقوق سرمایه گذاران با تاکید بر منافع بلندمدت است؛ 
البته بازار سرمایه جایی نیست که ما وجوه مورد نیاز و الزم و ضروری 
خودمان را در مدت یک تا دو هفته، سودی به دست بیاوریم. بنابراین 

باید بازار سرمایه را با دید بلندمدت نگاه کنیم.

لزوم برنامه ریزی برای مدیریت نوسانات کوتاه مدت 
عشقی یادآور شد: شــما اگر روند شاخص سودآوری بورس را ببینید 
در بلندمدت این شــاخص هیچ مشــکلی ندارد، اما نوســانات کوتاه 
مدت، ســرمایه گذاران را اذیت می کند و این نوســانات کوتاه مدت 
با برنامه ریزی های الزم قابل مدیریت اســت. بحث تامین مالی تولید 
از این جهت برای بازار مهم اســت که منافع و ســوداوری بلندمدت ، 
شــرکت ها را تامین می کند و باعث می شــود که سرمایه گذاران از 
این محل سود ببرند.وی با اشاره به مباحث نظارتی افزود: تا اوایل سال 
گذشــته کمتر از یک صدهزار نفر فعال بورسی داشتیم و سامانه های 
نظارتی و معامالتی بورس برای این تعداد دیده شده بود، در حال حاضر 
فعاالن بازار ســرمایه ما میلیونی است و در عرضه های اولیه مشارکت 
۵ و ۶ میلیونی ســهامداران را داریم، بنابراین به طور حتم باید سامانه 
های هوشــمند نظارتی داشته باشیم. همکاران ما در سازمان بورس از 
چند ماه گذشــته شروع کرده اند و برخی از سامانه ها به بهره برداری 
رسیده و در حال تکمیل آنها هستیم و هیاتی از مجلس که برای بحث 
تحقیق و تفحص تعیین می شــود، به طور قطع مراجعه خواهند کرد.

عشــقی با تاکید بر اینکه سامانه های نظارتی بورس باید هوشمند و با 
مشارکت عامه سهامداران باشد، گفت: برنامه مدونی درخصوص بحث 
فضای مجازی و کمک گرفتن از عامه ســرمایه گذاران برای نظارت بر 
معامالت و سایر فعالیت های ســازمان خواهیم داشت. البته سازمان 
بورس به تنهایی فارغ از بخش های دیگر اقتصادی نیست و کوچکترین 
تصمیمی در دولت و مجلس به شکل نوسانات بورس خود را نشان می 
دهــد و این موضوع در تمام دنیا وجود دارد و ما نمی توانیم تصمیمی 
درخصوص قیمت گذاری دستوری بگیریم و بگوییم در بازار بورس اثر 
نداشــته باشد، البته در چند سال گذشته این روند به طو کامل بهبود 
پیدا کرده و توانســتیم بحث های قیمت گذاری دستوری را در برخی 
صنایــع حل کنیم، امــا کما کان در برخی صنایع وجــود دارد که در 

سودآوری و اعتماد سرمایه گذاران اثر دارد.

بازارسهام در کنار بازار بدهی است
عشــقی با بیان اینکه اوراق بدهی و اوراق خزانه ای که دولت منتشــر 
می کند یکی دیگر از موضوعاتی اســت که به آن ورود کرده ایم، افزود: 
بازار ســهام در کل دنیا در کنار بازار بدهی بازار ســرمایه را تشــکیل 
می دهد، بازار بدهی ایران بســیار بازار کوچکی است به طوری که در 
چند ســال اخیر می توان گفت فقط ۵ درصد بازار سهام را در اختیار 
داشته است. برنامه ریزی هایی برای افزایش سهم بازار بدهی داشته ایم تا 

بخش خصوصی نیز بتواند بر اساس پتانسیل های خود در بازار سرمایه 
تأمین مالی انجام دهد.

همکاری بی سابقه بورس و بانک مرکزی
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، اتفاق نــادری که اخیراً رخ داده 
را همکاری مشــترک بازار ســرمایه و بانک مرکزی دانست و گفت: با 
ســکانداری دکتر صالح آبادی در بانــک مرکزی تعامل خوبی بین دو 
نهــاد صورت گرفته و طی روزهای گذشــته تصمیم گرفته شــد که 
محدودیت های مالی برای برخی شــرکت های تأمین سرمایه از طرف 
بانک مرکزی برطرف شود و مسائل مشترک بین بورس و بازار سرمایه 
از ایــن طریق حل و فصل شود.عشــقی یکی از مســائل مهم در بازار 
سرمایه را شفافیت در بورس برشمرد و گفت: در حال حاضر در سامانه 
ســازمان بورس اطالعات شــرکت های فعال ثبت شــده در حالی که 
این مسئله یکی از معضالت ســالیان گذشته بازار سرمایه بوده است.

وی یادآور شد: طی ۶ ماه گذشــته ۹۹.۵ درصد شرکت های فعال در 
بورس اطالعات خود را وارد کردند و برنامه داریم کیفیت گزارش های 
ارائه شــده را نیز باال ببریم تا سرمایه گذاران بر مبنای اطالعات درست 
بتوانند تصمیم گیری کنند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
اینکه برای ارتقاء سامانه های ســازمان بورس نیز برنامه داریم، گفت: 
در نظر داریم تمام شــکایت های سرمایه گذاران را نیز رسیدگی کنیم.

عشقی اضافه کرد: همچنین برنامه داریم شرکت های سبدگردان را با 
مجوز رسمی سازمان بورس توسعه دهیم تا مردم راحت تر بتوانند برای 
ســرمایه گذاری در بورس وارد بازار سرمایه شوند. مدتی بود که صدور 
مجوز برای این شرکت ها متوقف بود اما با اقدامات صورت گرفته برای 
کارگزاری ها و شرکت های سبدگردان مجوزهایی در حال صدور است. 
با حضور این شرکت ها و نهادهای مالی می توانیم خدمات مالی بهتری 

به سرمایه گذاران و عامه مردم ارائه کنیم.

رشد سودآوری 70 درصدی شرکت های فعال بورسی 
وی تصریح کرد: با اســتفاده از ابزارهای مالــی که در اختیار داریم به 
عموم سرمایه گذاران این اجازه را خواهیم داد که سرمایه گذاران بتوانند 
در نرخ های مشــخصی سهام خود را به فروش برسانند که این مسئله 
به نوعی بیمه سهام به شمار می آید. این ابزار در سال های گذشته نیز 
وجود داشت اما امروز در حال توسعه آن هستیم تا با انتشار آن توسط 

سهامداران عمده اعتماد سرمایه گذار جلب شود.

سودآوری شرکت های فعال در بورس نسبت به سال گذشته 70 
درصد رشد داشته است

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه وضعیت سودآوری 
شرکت ها امســال به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال گذشته نیست، 
گفت: سودآوری شرکت ها نســبت به سال گذشته حداقل ۷۰ درصد 
رشد داشته است بنابراین ما هیچ نگرانی از وضعیت بنیادین شرکت ها 

نداریم.

منطقی نیست شــرکت های حقوقی بخواهند بازار بورس را 
تخریب کنند

وی موضوع دیگر را بازگشــت اعتماد عمومی به بورس خواند و اضافه 
کرد: شــرکت های حقوقی بخش عمده ای از بازار را در اختیار دارند و 
اصال منطقی نیست که این شرکت ها بخواهند وضعیت بازار را تخریب 
کنند. در طول یک ماه گذشــته جلســات متعددی با این شرکت ها 
داشــتیم و از آنها خواستیم در شرایطی که اخبار منفی نسبت به بازار 
بورس منتشر می شود آنها واکنش منفی نداشته باشند، این مسئله به 
نفع دولت هم نخواهد بود چرا که به هیچ عنوان منطقی نیست، دولت 

با تخریب بازار نسبت به انتشار اوراق اقدام کند.
عشــقی از نمایندگان مجلس درخواست کرد نسبت به تصویب قانون 
بازار اوراق بهادار کمک کنند تا خالء های قانونی در این قانون برطرف 
شود. با این قانون می توانیم در بحث پرداخت سود و تخلفات رخ داده 
در بازار عملکرد بهتری داشته باشیم و سود سهامداران را به موقع و به 
صورت متمرکز پرداخت کنیم تا سرمایه گذاران برای دریافت سود به 

شرکت های متعدد مراجعه نداشته باشند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:

تالش برای بازگشت اعتماد و ثبات به معامالت بورس
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گزیده خبر

 انتشار جزئیات جدیدی از ترور
 نافرجام الکاظمی

شــبکه »آر تی« جزئیات جدیدی را در خصوص ســوء قصد به جان مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق منتشــر کرد.به گزارش ایسنا، اطالعات فاش شده 
توســط منابع عراقی حاکی از آن اســت که پهپادهای پرتاب شــده از منطقه 
 RT القریات( در شــمال بغداد پرتاب شــده اند.یکی از کارشناسان تحقیقات به(
گفت: »تحلیل ها نشان می دهد که مهاجمان می دانستند نمی توانند الکاظمی را 
در داخل خانه او هدف قرار دهند، بنابراین با سه پهپاد حمله خود را آغاز کردند«.

وی درباره علت حمله با سه فروند پهپاد توضیح داد: عامالن حمله می خواستند 
با یک پهپاد خانه را هدف قرار دهند و سپس الکاظمی را از خانه خارج کنند تا 
ترور کنند اما نقشه آنها به نتیجه نرسید.به گفته این کارشناس، تحقیقات هنوز 
مشخص نکرده است که چه کسی مسئول این حمله است.بر اساس اطالعات به 
دســت آمده توسط RT، کارشناسان کشف مواد منفجره در وزارت کشور عراق و 
همچنین سرویس اطالعات ملی می گویند که موشک ها و پهپادهایی که منزل 
الکاظمی را هدف قرار دادند، همان موشک هایی بودند که برای بمباران پایگاه ها 
و تأسیســات آمریکایی استفاده می شدند.در این حمله که منطقه سبز در مرکز 

بغداد را هدف قرار داد، تعدادی از محافظان مصطفی الکاظمی زخمی شدند.

شناسایی مظنونان
از ســوی دیگر یک منبع عراقی فاش کرد که ســرویس های امنیتی ۳ تن را به 
ظن دســت داشتن در سوء قصد به جان نخست وزیر شناسایی کردند.این منبع 
جزییات بیشــتری را فاش نکرد و نگفت به کدام طرف یا گروهی تعلق دارند.از 
ســوی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا تهدید کــرد ایاالت متحده به حمله ای 
که خانه مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق را هدف قرار داد، با مشــارکت 
عراق، پاســخ خواهد داد.ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا در یک 
کنفرانس مطبوعاتی گفت: »ما حق مشــارکت با دولت عراق را برای پاســخ به 
حمله تروریســتی به نخست وزیر این کشور محفوظ می دانیم« و توضیح داد که 
»حمله به خانه الکاظمی نه تنها او را هدف قرار داده است. بلکه حاکمیت عراق 
نیز هدف قرار گرفت.«وی افزود: »ما شــاهد حمالت بسیاری در عراق بوده ایم و 
نمی خواهیم جلوی تحقیقات درباره سوء قصد به نخست وزیر عراق را بگیریم«.

پرایس گفت: »ما برای عراقی ها روشــن کرده ایم که ایاالت متحده آماده است تا 
در تحقیقات سوء قصد به نخست وزیر عراق کمک کند.«

در سفری ۵ روزه؛
کامال هریس به پاریس می رود

معاون رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با ماکرون و شرکت در نشست لیبی، عازم 
فرانسه است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کامال هریس معاون 
رئیس جمهور آمریکا از دیروز سه شنبه برای سفری پنج روزه عازم پاریس است 
و دیداری با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه هم خواهد داشت که به رغم 
دلجویی واشنگتن، هنوز از بابت پیمان آکوس دلخور است.این پیمان نظامی به 
قیمت لغو قرارداد فروش زیردریایی های فرانسوی به استرالیا تمام شد. در مقابل، 
قرار اســت استرالیا، از آمریکا و انگلیس زیردریایی هسته ای بگیرد- اقدامی که 
خطر رقابت تســلیحاتی در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک را افزایش می دهد.

هریس قرار است در طول سفر به فرانسه، عالوه بر دیدار دوجانبه با ماکرون، در 
همایش صلح پاریس و کنفراس لیبی هم شــرکت کند.لیبی از سال ۲۰۱۱ و به 
دنبال سرنگونی حکومت معمر قذافی حاکم پیشین این کشور همواره جوالنگاه 
غربی ها بر سر کسب منافع بیشتر بوده است.پیش از این، ماکرون گفته بود که 
فرانسه در روابط خود با منطقه ساحل از جمله مداخله نظامی در لیبی که منجر 

به سرنگونی قذافی شد، اشتباه کرده است.

ضربه جدید آمریکا به هکرهای باج گیر
توقیف ۶ میلیون دالر پول باج

وزارت دادگســتری آمریکا یک مظنون از اوکرایــن و یک فرد دیگر با 
ملیت روســی را در ارتباط با حمله باج افزاری که ژوییه به یک شرکت 
آمریکایی انجام گرفت، متهم و شش میلیون دالر پول باج گیری شده را 
توقیف کرد.به گزارش ایسنا، اسناد تنظیم شده در دادگاه نشان می دهد 
یاروسالف واسینسکی، تبعه اوکراین که ماه گذشته در لهستان دستگیر 
 REvil شــد، با اتهامات آمریکا در خصوص استفاده از باج افزار معروف به
روبرو خواهد شــد که در حمالت هک مورد اســتفاده قرار گرفته و به 
شــرکتهای آمریکایی میلیونها دالر ضرر زده است.طبق اتهاماتی که در 
دادگاه منطقه شمالی تگزاس تنظیم شده است، واسینسکی یک حمله 
باج افزاری در تعطیالت آخر هفته چهارم ژوییه به شــرکت نرم افزاری 
کاســیا در فلوریدا انجام داد که حداکثر ۱۵۰۰ شرکت در سراسر جهان 
را درگیر کرد.واسینســکی و یک تبعه روســی به نام یوگنی پولیانین از 
سوی آمریکا به توطئه برای ارتکاب کالهبرداری و توطئه برای پولشویی 
متهم شــده اند.وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کــرد این دو نفر برای 
نقشــی که در حمالت باج افــزاری در آمریکا داشــتند و یک صرافی 
رمزارز به نام چتکس برای تســهیل مبادالت مالی برای عوامل باج گیر، 
با تحریمهایی روبرو خواهند شد.واسینســکی مسئول حمله باج افزاری 
ژوییه ســال ۲۰۲۱ به شرکت کاســیا بوده که باعث اختالل قابل توجه 
شبکه های رایانه مشتریان کاسیا شد.یکی از گسترده ترین حمالت باج 
افزاری با آلوده کردن نرم افزار ســاخت کاســیا انجام گرفت. بسیاری از 
مشــتریان کاسیا بالفاصله به رمزنگاری REvil آلوده شدند. برخی از آنها 
بــاج را پرداخت کردند با این حال مقامات یک کلید رمزگشــایی را به 
دســت آورده و چند هفته بعد توزیع کردنــد.وزارت خزانه داری آمریکا 
اعــالم کرد بیش از ۲۰۰ میلیون دالر بــاج در قالب بیت کوین و مونرو 
پرداخت شد. سازمانهای دولتی لتونی و استونی در این تحقیقات نقش 
محوری ایفا کردند.واسینسکی ۲۲ ســاله در لهستان زندانی شده و در 
انتظار طی کردن مراحل استرداد به آمریکاست در حالی که پولیانین ۲۸ 
ســاله گریخته است.حداکثر ۱۵۰۰ شرکت در سراسر جهان از حمالت 
باج افزاری که از طریق کاســیا انجام گرفت، آلوده شــدند. این شرکت 
نرم افزارهایی برای شرکتهای برون ســپاری خدمات فناوری اطالعات 
فراهم می کند. چنین شــرکتهایی معموال کارهای پشتیبانی شرکتهای 
کوچک و متوســطی را انجام می دهند که کوچکتر از آن هســتند که 
واحد فناوری داشــته باشند.در کیفرخواست آمریکا علیه هکر اوکراینی 
آمده است: وی و همدستانش استفاده از نرم افزار هک را در آوریل سال 
۲۰۱۹ آغــاز کردند و به طور مرتب آن را به روز و اصالح کردند. در این 
کیفرخواست هکر مذکور به پولشویی پول به دست آمده از اخاذی هک 

متهم شده است.

ترامپ: 
بعد از رقابت کنگره، به نامزدی در 

انتخابات ۲۰۲۴ فکر می کنم
رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت »احتماال« پس از انتخابات میان دوره  
ســال آینده، تصمیمش برای نامزد شدن یا نشدن در انتخابات ۲۰۲۴ را 
اعالم خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری پولیتیکو، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت: 
صریح بگویم، فکر می کنم بسیاری از مردم از این تصمیم بسیار خوشحال 
خواهند شد.ترامپ در پاسخ به سوالی درباره دیگر جمهوری خواهانی که 
احتماال نامزد انتخابات ریاست جمهوری ســال ۲۰۲۴ بوده اند، از جمله 
ران دیســانتیس، فرماندار فلوریدا و نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در 
ســازمان ملل، خاطرنشان کرد که بســیاری از امیدهای موفقیت حزب 
جمهوری خواه قباًل گفته اند که داوطلب شدنشان، به نامزد شدن یا نشدن 
ترامپ بستگی دارد.او گفت: ما داوطلبان زیادی داریم، همه آن ها بسیار 
خوش نام هســتند. اما تقریباً همه آن ها گفتند که اگر من نامزد بشــوم، 
آن ها هرگز کاندیدا نخواهند شــد.ترامپ آشــکارا از ایــده نامزدی برای 
ریاســت جمهوری در سال ۲۰۲۴ استقبال کرده و به آن نه نگفته است؛ 
او به برگزاری تجمعات به ســبک کمپین انتخاباتی و ارسال ایمیل های 
جمع آوری کمک های مالی ادامه می دهد.رئیس جمهوری ســابق آمریکا 
حتــی پس از شکســت در رقابت انتخاباتی خود در ســال گذشــته و 
برانگیختن شــورش مرگبار در ســاختمان کنگره، همچنان مرکز ثقل 
سیاســت جمهوری خواهان در سراسر آمریکاست و نفوذ زیادی در حزب 
دارد، به طوری که چند تن از قانوگذاران انگشت شمار جمهوری خواه که 
علناً از ترامپ جدا شــدند، با ضربه های ســنگینی از درون حزب مواجه 
شــده اند.ترامپ در مورد نامزد احتمالی انتخابــات ۲۰۲۴ گفت، »افراد 
بزرگ زیادی در حــزب جمهوری خواه وجود دارند.« او دیســانتیس را 
»مــرد خوبی« خواند اما افزود که »ما افــراد عالی زیادی داریم.«رئیس 
جمهوری ســابق آمریکا گفت که »هیلی هر چنــد وقت یک بار از ریل 
خارج می شود«، اشاره ای آشکار به تمایل گاه به گاه »نیکی هیلی« برای 
انتقاد از رئیس ســابق خود در مورد موضوعاتی مانند شورش ۶ ژانویه و 
تظاهرات برترپنداران سفیدپوست در سال ۲۰۱۷ در شارلوتزویل. ترامپ 
در ادامه گفت که اما هیلی«برمی گردد، و این خوب است.«ترامپ درباره 
این سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل گفت: او گفته که اگر من نامزد 
شــوم هرگز کاندیدا نمی شــود، که به نظر من نشانه خوبی برای احترام 
اســت. من با او خیلی خوب بودم، فکر می کردم او در ســازمان ملل ... 

عملکرد بسیار خوبی داشت.

تاسیسات فرآوری اورانیوم کره شمالی 
همچنان فعال است

یک اندیشــکده آمریکایی اعالم کرد، کره شــمالی به فعالیت تاسیسات 
کلیدی فرآوری اورانیوم خود در »پیونگســان« ادامه می دهد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وبسایت » Beyond Paralle« وابسته 
به مرکز مطالعات اســتراتژیک و بین المللی آمریکا که درباره کره شمالی 
تحقیق می کند، این ارزیابی را روز دوشــنبه بر اســاس تجزیه و تحلیل 
تصاویــر ماهواره ای تجاری جمع آوری شــده از آوریــل تا اکتبر ۲۰۲۱ 
منتشــر کرد.این وبســایت همچنین اعالم کرد این تاسیسات فرآوری 
اورانیــوم در ۴۵ کیلومتری شــمال مرز دو کره همچنان فعال اســت و 
کنســانتره اورانیوم موســوم به کیک زرد تولید می کند.کیک زرد برای 
تولید اورانیوم غنی شــده مورد نیاز برای ساخت سالح اتمی به کار برده 
می شود.وبســایت مذکور همچنین اعالم کرد، این تاسیسات فرآوری بی 
شــک برای آینده فعال می ماند و توقف فعالیت و نابودی آن باید محور 

اصلی توافق های اتمی معنادار بین آمریکا و کره شمالی قرار گیرد.

تعامل دو رقیب جهانی؛ 

مسکو - واشنگتن بدنبال مدیریت روابط پُر نوسان
نیویورک – ایرنا – ســفر اخیر »ویلیام جی برنز« رئیس سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( به روســیه، چهارمین سفر مقام 
ارشــد آمریکایی به مســکو از ماه ژوئیه تاکنون بود که در میان 
تالش دو قدرت غرب و شــرق برای رســیدن به ثبات در روابط 
شکننده فیما بین انجام شد.برنز یک دیپلمات کارکشته آمریکایی 
است که سال های زیادی، ابتدا در آغاز دهه ۹۰ بعنوان دیپلمات 
و سپس در سمت سفیر آمریکا طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ در 
مسکو فعالیت داشته و از ماه مارس به ریاست سازمان سیا رسیده 
است.تحلیلگران مسایل بین المللی سفر دو روزه برنز به مسکو را 
آخرین نمونه تعامل بین دو رقیب جهانی می دانند و می گویند 
بعید اســت که موضوع مذاکرات او با مقامات بلندپایه امنیتی و 
اطالعاتی روســیه تنها بــه موضوع مبارزه با تروریســم منتهی 
شده باشــد چرا که دیپلمات های آمریکایی  معموال در مذاکرات 
دیپلماتیــک خود، مجموعه ای از مســائل را مطرح و مورد بحث 
قرار می دهند.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روســیه، در ماه ژوئن برای اولین بار با یکدیگر 
دیدار و توافق کردند که کانال های ارتباطی را باز نگه دارند.روابط 
روسیه با آمریکا پس از جنگ سرد در پایین ترین سطح خود قرار 
دارد و به دلیل مسائلی از جمله اتهام دخالت روسیه در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، الحاق کریمه به روسیه و ادامه 
درگیری در شــرق اوکراین، حمالت سایبری ادعا شده از سوی 
هکرهای روســی و مســمومیت منتقد کرملین، الکسی ناوالنی، 
متشنج اســت؛ موضوعاتی که روســیه آنها را تکذیب و از خود 
دفاع می کند. رئیس جمهوری آمریکا می گوید  به رغم تنش ها ، 
دولتش به دنبال همکاری با مسکو در موضوعات خاص از جمله 
کاهش تسلیحات استراتژیک، مذاکرات هسته ای ایران، و مقابله 
با باج افزار و ســایر حمالت سایبری است.دیپلمات های روسیه و 
ایاالت متحده پس از دیدار بایدن و پوتین در ژنو مذاکراتی پشت 
درهای بسته درباره کنترل تسلیحات داشته اند و ویکتوریا نوالند 
معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی ماه گذشته پیش از سفر 
برنز برای گفت وگو در مســکو بود.رئیس ســازمان سیا در سفر 
دو روزه خود به مســکو با نیکالی پاتروشف دبیر شورای امنیت 
فدراسیون روسیه در مسکو درباره روابط مسکو – واشنگتن دیدار 
و گفت و گو کرد؛ دیداری که نخستین دیدار از زمان تصدی مقام 
ریاست سیا محســوب می شود.کارن دونفرید، دستیار وزیر امور 
خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا، در دیدار با نیکالی پاتروشف، 
مشــاور پوتین، همراه برنز بود.برنز همچنین با سرگئی نارشکین 
رئیس سازمان اطالعات خارجی روسیه دیدار کرد که به گزارش 

دفتر مطبوعاتی ســازمان اطالعات خارجی روسیه )اس. و.ار( در 
این دیدار، مســائل مربوط به همکاری های بین اس. و.ار و ســیا  
در مبارزه با تروریســم بین المللی در کانون توجه دو طرف قرار 
داشت.سفارت آمریکا در مسکو در بیانیه ای اعالم کرد که برنز به 
درخواست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به روسیه سفر کرده 
است.سخنگوی سفارت آمریکا درباره سفر هیات آمریکایی گفته 
بود که  آنها برای گفت وگو در مورد طیف وســیعی از مسائل در 
روابط دوجانبه با اعضای دولت روسیه دیدار می کنند.مقامات هر 
دو طرف می گویند که مذاکرات تاکنون هیچ دستاوردی نداشته و 
هدف اصلی آن تثبیت روابط بین دو رقیب مسلح به سالح هسته 
ای است که به طور فزاینده ای در فضای سایبری و ژئوپلیتیک با 
یکدیگر رقابت می کنند.شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا درباره 
این ســفر نوشته است که بایدن رئیس سیا را برای هشدار دادن 
بــه کرملین در مورد فعالیت نظامی در نزدیکی مرز با اوکراین به 
مســکو فرستاد.سی ان ان به نقل از منابع خبری خود نوشت که 
برنز به این دلیل به مســکو سفر کرد تا هشدار دهد که واشنگتن 
از نزدیک شاهد استقرار نیروها در نزدیکی مرز اوکراین است و در 
تالش است تا مشخص کند که انگیزه اقدام های روسیه چیست.

سفر برنز به روسیه، جایی که او با مقام های ارشد امنیتی کرملین 
که مســتقیما در فعالیت های نظامی دخیــل بودند، گفت و گو 
کرد، در حالی انجام شد که آمریکا به طور فزاینده ای از جابجایی 

نیروها و تجهیزات روسیه در نزدیکی مرز شمالی اوکراین نگران 
شــده است.براســاس این گزارش، دولت بایدن در روزهای اخیر 
تالش های خود را برای کاهش تنش های فزاینده بین مســکو و 
کی یف افزایش داده اســت. یک منبع خبری به سی ان ان گفته 
است که برنز با والدیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تلفنی 
گفــت وگو کرده  تا تنش ها را کاهــش دهد.همچنین یک مقام 
ارشــد وزارت امور خارجه آمریکا  برای حمایت از این تالش ها به 
کی یف سفر کرده است.آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در ایاالت 
متحده این نشست را »ثمربخش« توصیف کرده و با اشاره به دو  
موضوع کنترل آب و هوا و کنترل تسلیحات گفته است : در طول 
سال گذشته، تحوالت کوچک، اما هنوز مثبتی در روابط دوجانبه 
رخ داده است.روزنامه نیویورک تایمز می گوید  این گفت و گوها 
شــامل یک مذاکره جدی در مورد کنترل تســلیحات و امنیت 
سایبری بوده است. به عنوان مثال، آمریکا نام و سایر جزئیات چند 
هکر را که به طور فعال از روســیه به آمریکا حمله سایبری انجام 
می دهند، فاش کرد و در انتظار اقدام از سوی مقامات روسیه در 
این زمینه است.دو طرف همچنین در مورد سایر موضوعات مورد 
عالقه دوجانبه از جمله کره شمالی، افغانستان و سیاست اقلیمی 
)آب و هوا( گفتگو  کرده اند.مقامات آمریکایی همچنین گفته اند 
که مسکو در مذاکرات جاری هسته ای ایران نقش مفیدی داشته 
است. برنز یکی از دیپلمات هایی است که مذاکرات با تهران را آغاز 

کرد که در نهایت به توافق بین المللی هسته ای )برجام( در سال 
۲۰۱۵ منجر شد.تحلیلگران مسائل بین المللی می گویند دیدار 
برنز و تصمیم برای افشای فوری آن  نشان دهنده تالش دو کشور 
به ارسال این پیام است که هر دو طرف برای مدیریت یک رابطه 
پر نوسان تالش می کنند.رئیس جمهوری دموکرات آمریکا معتقد 
است که حتی در شرایطی که آمریکا و روسیه در صحنه جهانی 
رقابت می کنند،  باید بتوانند »در جایی که به نفع هردو باشد« با 
یکدیگر همکاری کنند.با این حال، مواضع بایدن در مقابل روسیه 
انتقاداتی را به همراه   داشته است. منتقدان معتقدند بایدن  بیش 
از حد مایل به تعامل با کشوری است که منافع آمریکا را در سطح 

جهانی تضعیف می کند.

گفت و گوی بی سابقه رییس سیا با پوتین در مسکو 
ســی ان ان در گزارشــی اعالم کرد که ویلیام برنز هفته گذشته 
در طول ســفر خود به مسکو با والدیمیر پوتین رییس جمهوری 
روسیه گفت و گو ی بی ســابقه و غیر قابل انتظاری داشت.سی 
ان ان در این خصوص نوشــت برنز با پوتین دیدار کرد تا نگرانی 
های جدی ایاالت متحده در مورد افزایش حضور نظامی روســیه 
در امتداد مــرز اوکراین را منتقل کرده واهداف روســیه در این 
خصوص را درک کند.سخنگوی پوتین نیز این گفت و گو را تایید 
کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین به سی ان ان گفت: بله، 
چنین گفت و گویی از طریق تلفن انجام شده است.یک منبع به 
ســی ان ان گفت که  واشــنگتن  »نگرانی های جدی« در مورد 
تقویت نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین دارد. وی افزود: 
احمقانه اســت که ما احتمال تهاجم یــا حمله ناگهانی را نادیده 
بگیریم.پسکوف در پاسخ به سوالی درباره موضوعات مطرح شده 
در این گفتگوی تلفنی گفت: روابط دوجانبه، وضعیت بحران در 
روابــط دیپلماتیک و تبادل نظر درباره درگیری های منطقه ای از 
جمله مسایل مورد گفت و گو بود. البته به مسائل امنیت سایبری 
نیز اشــاره شد.سی ان ان افزود: جو بایدن رئیس جمهور  آمریکا 
روز سه شنبه هفته گذشته  در تالش برای جلوگیری از هر گونه 
تشدید تنش، برنز را به مسکو اعزام کرد. وی در روسیه با مقامات 
کرملین دیــدار کرد تا با بیان اینکه آمریــکا از نزدیک تحرکات 
نیروهای روســی را زیر نظر دارد، مانــع از هرگونه برنامه ریزی 
برای حمله شــود. برنز همچنین به نگرانی های آمریکا در مورد 
استفاده از صادرات گاز روســیه به عنوان اهرم فشار اشاره کرده 
است. پیش بینی می شود اوکراین و سایر کشورهای اروپایی  در 

فصل زمستان با بحران انرژی مواجه شوند.

وزیر  نخست  موراویتســکی  ماتئوش 
لهســتان در واکنش به ورود گسترده 
پناهجویــان از بالروس بــه مرز این 
کشور مدعی شــد بحران پناهجویان 
بالروس امنیت سراســر اتحادیه اروپا 
را به خطر مــی اندازد.به گزارش ایرنا، 
خبرگزاری رویترز نوشــت: به دنبال 
تجمع هزاران پناهجوی بالروســی در 
مرز لهســتان در روز دوشنبه مقامات 
لهستانی گفتند که به عنوان عضوی از 
اتحادیه اروپا خواستار تحریم مینسک 
هســتند و نیروهای امنیتی از تالش 
های بیشتر برای مقابله با مهاجران در 
مرزها استقبال می کنند.ورشو بالروس 
را متهم کرده که به دنبال دامن زدن 
به مقابلــه و رویارویی دو کشــور بر 
سر مســاله پناهجویان است و برخی 
ویدئوها نشان می دهد که صدها نفر از 

پناهجویان به سمت مرزهای لهستان 
حرکت می کننــد و تالش می کنند 
ســیم خاردار و دیگــر موانع مرزی را 
بشــکنند.پیوتر مولر سخنگوی دولت 
لهستان گفت که در حال حاضر ۳ تا 
۴ هزار پناهجو در مرز بســر می برند 
و بیش از ۱۰ هزار مهاجر دیگر آماده 
هســتند خود را به مرز برسانند.ورشو 
همچنین ســربازان بیشتر و نیروهای 
گارد مــرزی و پلیس را به مرزها اعزام 
کرده و لیتوانی کشــور همســایه آن 
نیــز گفته که ممکن اســت در مرز با 
بــالروس حالت فوق العاده اعالم کند.

اورسال فون درالین رئیس کمیسیون 
اروپا نیز از کشــورهای عضو خواسته 
تحریم ها علیه بالروس را تمدید کنند. 
اتحادیه اروپا همچنین خواستار هدف 
قــرار دادن هواپیماهایی شــده که از 
کشورهای ثالث به انتقال مهاجران از 
خاورمیانه به بالروس کمک می کنند.

اتحادیه اروپا مینســک را به تشویق 
مهاجرانــی از افریقا و خاورمیانه برای 
ورود به اتحادیــه اروپا از مرز بالروس 
متهم می کند.دولت لوکاشــنکو بارها 
را رد  پناهجویــان  بحــران  مدیریت 
کــرده و غرب را مســئول نحوه رفتار 

است.اتحادیه  دانســته  پناهجویان  با 
اروپا، آمریــکا و انگلیس بالروس را به 
گسترده  اعتراض های  سرکوب  خاطر 
در پــی انتخابات ســال گذشــته در 
این کشــور هدف تحریم قرار دادند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین 
از نحوه مدیریت مینســک بر مساله 
پناهجویان دفاع کرده و گفته اســت 
که بالروس همه تمهیدات الزم برای 
اقدامــات قانونی را به کار می گیرد. به 
گزارش روزنامه تلگراف، سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی)ناتو( دولت بالروس 
را به تالش برای ناآرام کردن اتحادیه 
اروپا با استفاده از مهاجرت غیرقانونی 
متهم کرده اســت.ناتو هشــدار داده 
که آماده اســت در پاســخ به گسیل 
پناهجویان به مرز لهســتان با دولت 

بالروس برخورد کند.

لهستان بحران پناهجویان را 
تهدید علیه امنیت اروپا دانست

جنگ تجاری آمریکا علیه چین؛ این بار 
مقابله با طرح »کمربند و جاده«

تهران-ایرنا- یک مقام ارشد آمریکا اعالم کرد که این کشور قصد دارد 
در پنج تا ۱۰ پروژه بزرگ تاسیســات زیربنایی در سراســر جهان به 
عنوان بخشــی از یک ابتکارعمل گسترده گروه هفت با هدف مقابله با 
طرح »کمربند و جاده« چین سرمایه گذاری کند.به گزارش به نقل از 
تارنمای شــبکه سی ان بی سی، این مقام آمریکایی خاطر نشان کرد، 
هیاتی با هدایت »دالیپ سینگ« معاون مشاور امنیت ملی دولت بایدن 
اخیرا دست کم ۱۰ پروژه را در چند کشور جهان از جمله سنگال و غنا 
شناسایی کرده اند.این سرمایه گذاری ها بخشی از ابتکارعمل » دنیای 
بهتر بسازیم«)B۳W( است که در نشست رهبران کشورهای گروه هفت 
در ماه ژوئن پایه ریزی شــد که هدف کمک به توسعه زیرساخت های 
کشــورهای کم درآمد و در حال توســعه خواهد بود.همزمان مقامات 
آمریکایــی در حال دیدار با مســئوالن دولتــی و رهبران بخش های 
خصوصی برخی کشورها هستند تا برای بودجه رسانی تحت این طرح 
پیشنهادی گروه هفت شناسایی شوند. گفته شده طرح ها و پروژه های 
شناسایی شده برای نهایی شدن در نشست دسامبر گروه هفت مطرح 
خواهند شد.همچنین گزارش شده است که یک هیات آمریکایی طی 
ســفری در اوایل اکتبر به اکوادور، پاناما و کلمبیا در همین زمینه سفر 
کرده اند و قرار اســت هیات دیگری پیش از اتمام سال جاری میالدی 
به آســیا برود.هدف این ابتکارعمل گروه هفت جذب ۴۰ تریلیون دالر 
هزینه در سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی است که کشورهای در 
حال توسعه به آن تا سال ۲۰۳۵ نیاز دارند. همچنین هدف دیگر ایجاد 
گزینه موازی طرح » کمربند و جاده« چین اســت.این مقام آمریکایی 
اعالم کرد که واشــنگتن به کشــورهای در حال توسعه طیف کامل از 
ابزارهای مالی از جمله تضمین هالی مالی، بیمه های سیاسی و مهارت 
های فنی را تحت این ابتکارعمل ارائه خواهد کرد.جو بایدن در حاشیه 
نشســت آب وهوایی گالسکو به دنبال پیشــبرد این ابتکارعمل طی 

مذاکرات با برخی از مقامات بود.

 خطر ۱۶ برابری مرگ بر اثر کرونا در کمین
 واکسن نزده ها

تهران- ایرنا - بخش بهداشــت ایالت » نیوساوث ولز « استرالیا در گزارشی اعالم کرد آمار 
مرگ و میر و یا بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان در میان واکسن نزده ها ،۱۶ 
برابر افراد واکســن زده است .به گزارش ایرنا از روزنامه » استریتس تایمز « سنگاپور، داده 
های بخش بهداشت  ایالت » نیوساوث ولز « استرالیا نشان می دهد تنها ۱۱ درصد از ۴۱۲ 
نفــری که به دلیل ابتال به ویروس جهش یافته دلتای کرونا در ۴ ماه گذشــته تا اوایل ماه 
اکتبر در این کشور جان خود را از دست دادند به طور کامل واکسینه شده بودند. میانگین 
ســنی این افراد ۸۲ سال بوده اســت. برپایه داده ها و اطالعات منتشر شده تنها نزدیک به 
۳ درصد افرادی که در بخش مراقبت های ویژه بســتری شدند، ۲ دز واکسن دریافت کرده 
بودند. این در حالی است که بیش از ۶۳ درصد از ۶۱ هزار و ۸۰۰ نفر از افرادی که در بازده 
زمانی ۱۶ ژوئن تا ۷ اکتبر به ویروس کرونا مبتال شدند واکسن دریافت نکرده بودند. » کری 
چانت « رئیس دفتر بهداشت و سالمت ایالت » نیوساوث ولز « در بیانیه ای گفت : » افراد 
جوانی که ۲ دز واکســن دریافت کردند کمتر به ویروس آلوده شدند و تقریبا  با بیماری به 
شکل  جدی و سخت مواجه نشدند. در حالی که افراد در همین رده سنی که واکسن نزدند 
در معرض خطر بزرگتری قرار گرفتند و حتی در بیمارســتان بستری شدند. « برپایه یافته 
های گزارش شــده از سوی » مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری آمریکا « در ماه سپتامبر 
افرادی که واکســن نزدند ۱۱ برابر افرادی که به طور کامل واکسینه شدند جان خود را بر 
اثر ابتال به ویروس کرونا از دست دادند. استرالیا در سال جاری میالدی تا زمان آغاز شیوع 
گســترده نوع جهش یافته دلتای ویروس کرونا که از ماه ژوئن شروع شد و موجب  اعمال 
محدودیت ها و قرنطینه های طوالنی مدت در شهرهای  بزرگ و پرجمعیت » سیدنی « و 
» ملبورن «  و پایتخت این کشور » کانبرا «  شد، هیچ موردی از ابتال به ویروس کرونا ثبت 
نکرده بود. محدودیت های ســختگیرانه و قرنطینه های طوالنی مدت در شهرهای بزرگ و 
پرجمعیت این کشور تا زمانی که به هدف گذشتن واکسیناسیون از مرز ۸۰ درصد جمعیت 
این کشــور انجام نشد ادامه داشــت. در  ایالت » نیوساوث ولز « که سیدنی مرکز آن است 
بیش از ۹۴ درصد افراد باالی ۱۶ ســال دز اول واکسن را دریافت کردند. در استرالیا شمار 
کلی مرگ و میر ناشی از ابتال به ویروس کرونا هزار و ۸۴۱ نفر گزارش شده است .آمار مرگ 
و میر در این کشور به دلیل واکسیناسیون گسترده از ماه ژوئیه در این کشور در مقایسه با 

سال گذشته کاهش یافته است. 
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پژوهشگران ســوئدی در بررسی جدید خود تالش کرده اند تا ریشه  گیاه 
لوبیا را به ابزار رسانای الکتریسیته تبدیل کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
 Linköping(»نیواطلس، پژوهش جدید و جالبی که در »دانشگاه لینشوپینگ
University ( ســوئد انجام شده است، نشان می دهد که چگونه می توان از 
ریشــه گیاهان به عنوان ابزار ذخیره انرژی استفاده کرد. دانشمندان، این 
فرآینــد را که بــه آبیاری گیاهان با محلول خاصی نیاز دارد تا رســانایی 
الکتریکی ریشه ها حفظ شود، به عنوان شاهدی برای اثبات ابرخازن های 
مبتنی بر ریشــه و همچنین سیســتم های بیوهیبریدی ارائه داده اند که 
فرآیندهای بیولوژیکی را با عملکرد الکترونیکی ترکیب می کنند.این گروه 
پژوهشی در سال ۲۰۱۵ توانستند با استفاده از یک پلیمر رسانا موسوم به 

»PEDOT«، مدارهای الکتریکی را در بافت آوندی گل رز بسازند.

دســتگاه های پوشیدنی در حال حاضر به سالمتی و تناسب اندام کاربر 
خود کمک می کنند اما شاید بتوانند سالمتی کارمندان را در محل کار 
نیز تضمین کنند و به جلب اعتماد آنها بپردازند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از بیزینس اینسایدر، بیشتر افرادی که یک ردیاب تناسب اندام را به مچ 
دست خود می بندند، این کار را با انگیزه رسیدن به یک هدف روزانه یا 
شاید برای اثبات سوءظن خود در مورد خواب بد شبانه انجام می دهند. 
آنها لزوما به فکر یافتن راه هایی برای کمک به کارفرمایان شان نیستند.در 
سال ۲۰۱۹، یک گروه آزمایشی از کارکنان شرکت چندملیتی »پرایس 
واتر هاوس کوپرز«)PwC( در انگلستان، پوشیدن دستگاههای متصل به 
تقویم کاری خود را آغاز کردند. بدین ترتیب، شرکت توانست داده هایی 

را دریافت کند.

پژوهش جدیدی نشان می دهد که شاید دارویی که برای سرطان تجویز 
می شود، بتواند به کاهش دردهای مزمن کمک کند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از نیواطلس، پژوهشــگران، درمان احتمالی درد مزمن را در یک 
داروی قدیمی سرطان شناسایی کرده اند. این پژوهش، با بررسی بیش 
از هزار مولکول متفاوت و با هدف جستجوی یکی از مولکول هایی انجام 
شده است که می تواند بیان ژنی را که در درد مزمن نقش دارد، تقویت 
کند.»ولفگانگ لیدتکه«)Wolfgang Liedtke(، از پژوهشــگران این پروژه 
گفت: از آنجا که درد مزمن مانند بسیاری از بیماری های مزمن، ریشه در 
برنامه ریزی بد تغییرات ژنتیکی دارد، درمان اصالح کننده بیماری باید به 
شناسایی تغییرات ژنتیکی بپردازد؛ نه اینکه مانند داروهای مسکن فقط 

درد را پوشش دهد.

تبدیل ریشه گیاه لوبیا به ابزار 
الکترونیکی ذخیره انرژی!

نقش دستگاه های پوشیدنی در 
حفظ سالمتی کارمندان

 کاهش احتمالی دردهای مزمن
 با کمک داروی سرطان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

صید ماهی غول پیکر در ساحل شهر موگادیشو سومالی/ رویترز

هاچ بک اورا کت، آغاز سلطه چینی ها بر بازارهای جهانی
اورا کت الکتریکی خودروی خطرناکی است البته خطرناک مثل خودروهای چینی پانزده سال قبل که مانند کیسه های کاغذی 
در آزمون های تصادف مچاله می شدند نه بلکه خطری واقعی برای خودروسازان باسابقهٔ جهانی است زیرا می تواند سهم بازار آن ها 
را کاهش دهد. این یک هاچ بک پنج در با ظاهری رترو و بردی حداکثر ۴۲۰ کیلومتر است که قیمت آن به میزان قابل توجهی از 
فولکس واگن ID.3 کمتر بوده و می تواند برای خودروسازان اروپایی مثل فولکس واگن و رنو دردسر بزرگی ایجاد کند.نسخهٔ اروپایی 
کت که محصول برند اورا متعلق به گریت وال چین است، در ماه سپتامبر در نمایشگاه مونیخ رونمایی شد و فروش آن از دسامبر 
امســال با قیمت پایهٔ ۲۵ هزار پوند )پیش از اعمال تخفیف دولتی ۲,۵۰۰ پوندی( در بریتانیا آغاز می شــود. این یعنی هاچ بک 
الکتریکی گریت وال از ارزان ترین نسخهٔ ID.3 حدود ۶ هزار پوند و از هاچ بک کوچک تر رنو زوئی بیش از ۵ هزار پوند ارزان تر است.

تک موتور کت که در جلو نصب شده، ۱۶۹ اسب بخار قدرت و ۲۵۰ نیوتن متر گشتاور را به چرخ های جلو تحویل می دهد و خودرو 
را ظرف ۸.۵ ثانیه از صفر به ســرعت صد کیلومتر بر ساعت می رساند. این ماشین همچنین لیست سخاوتمندانه ای از تجهیزات 

استاندارد مثل چراغ های LED، رینگ های آلیاژی ۱۸ اینچی و دو نمایشگر ۱۰.۲۵ اینچی را ارائه می کند.

زالتان: به جام جهانی صعود می کنیم
کاپیتان تیم ملی فوتبال سوئد اطمینان دارد که این تیم به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر صعود خواهد کرد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از اسپورت، تیم ملی فوتبال سوئد خود را آماده دیدار برابر گرجستان در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ می کند و بعد از آن هم دیدار 
بســیار حساســی برابر اسپانیا در سویا دارد.سوئد با ۱۵ امتیاز در صدر جدول رده بندی گروه B  قرار دارد و دو امتیاز از اسپانیای 
مدعی بیشــتر دارد.زالتان گفت: برای رسیدن به هدف بزرگ خود فاصله زیادی نداریم. به توانایی های تیم خود اطمینان داریم. 
بدون شــک شرایط آن گونه خواهد شد که دوست داریم و به جام جهانی صعود خواهیم کرد.او درباره بازی حساس برابر اسپانیا 
گفت: فعال به بازی با گرجســتان فکر می کنیم.زالتان درباره زمان خداحافظی خود گفت: فعال چیزی مشــخص نیست. اگر به 
جام جهانی صعود کنیم بعد از این رقابت بزرگ تصمیم خواهم گرفت. من اینجا هستم تا به تیم ملی کمک کنم. هر تصمیمی که 
سرمربی تیم بگیرد انجام خواهم داد. اگر او بگوید در هر دو بازی پایانی به میدان می روم و اگر هم نظرش حضورم در یک بازی 

باشد بازهم مشکلی نخواهم داشت.

من بادهٔ عشق نوش کردم
چون مست شدم خروش کردم

با زاهد خرهق پوش کردمره رعبده ای هک باده انگیخت او را هب دو می خموش کردمره کس هک زما و من سخن گفت چون هوش ربفت از رقیبان
این بار حدیث هوش کردم پندم مده، ای رفیق، بسیار
گار هک: پند گوش کردم ان ر، هک من نماز خود را بگذا
رد خاهنٔ می فروش کردم

پیشنهاد

چهره روز

کتاب ریشه کن
در همین ابتدا عرض کنم، اگر به دنبال کتابی با درون مایه 
جادو، آن هم جادویی که از دل دست نوشته ها و کتاب ها 
بیرون بیاید، هســتید این کتاب برای شما نوشته شده 
است. کتاب ریشــه کن در ژانر فانتزی طرفداران زیادی 
دارد و توانسته اســت جوایز مختلفی را نیز کسب کند. 
کتاب ریشه کن داستان دختری ست به نام »آگنیشکا«. 
این داستان در ســرزمینی رخ می دهد که اطراف آن را 
جنگلی مخوف و اهریمنی فرا گرفته اســت. در نزدیکی 
روستایی که آگنیشــکا در آن اقامت دارد، برجی بوده و 
در باالی این برج جادوگری به نام اژدهاســت که جلوی 
پیشرفت جنگل را گرفته و در صورت تخطی موجودات 
اهریمنی جنگل، ســعی بر درمان فسادی دارد که آن ها 
از خود بر جای گذاشته اند.اژدها هر ده سال یک بار دختری را به برج خود برده و بعد، با جهیزیه ای او 
را بر می گرداند. هیچ یک از این دختران حاضر به برگشــت دوباره به روســتای خود نیستند. هیچ یک 
از آنچه بر ایشــان گذشته خبر نمی دهند و از این رو کسی نمی داند در این ده سال بر سر دختران چه 
بالیی می آید.این بار قرعه به نام آگنیشکا افتاده است. دختری که هیچ کس فکر نمی کرد در برابر دوست 
زیبای خود شانس انتخاب شدن داشته باشد و به همین دلیل نیز آمادگی ای برای آنچه پیش رویش قرار 
گرفته ندارد. آگنیشکا دختری شلخته و دستپاچه ست. اژدها مردی منضبط و بیزار از نامنظمی. با این 
حال در وجود آگنیشکا چیزی هست که اژدها را وادار به انتخاب او می کند.در کتاب ریشه کن هم مانند 
درون مایه پایه بسیاری از کتاب ها با نبرد خیر و شر رو به رو هستیم که به واسطه عنصر شیرین تخیل، 
عمق این نبرد بیشــتر نمود پیدا کرده و چیزهایی در آن وارد شده که در دنیای محدود و انتخاب های 

ما امکان پذیر نیستند. 

مارگارت میچل
 Margaret :مارگارت مانرلین میچل مارش )به انگلیسی
 -  ۱۹۰۰ نوامبــر   ۸ )زادهٔ   )Munnerlyn Mitchell

درگذشتهٔ ۱۶ اوت ۱۹۴۹( که بیشتر با عنوان مارگارت 
میچل شناخته می شــود، نویسنده و روزنامه نگار زن 
آمریکایی بود. میچــل در طول زندگی اش یک رمان 
با موضوع جنگ داخلی آمریکا به نام بربادرفته منتشر 
کــرد. مارگارت به خاطر این رمــان موفق به دریافت 
جایزهٔ کتاب ملی در سال ۱۹3۶ و جایزهٔ ادبی پولیتزر 
در سال ۱۹3۷ شد. در سال های اخیر، یک مجموعه 
از نوشــته های دوران نوجوانی میچل با عنوان الست 
الیسن منتشر شده است. یک مجموعه از مقاالتی که 
توسط میچل در نشریهٔ آتالنتا منتشر شده بود، در یک 
کتاب بازچاپ شده اســت. مارگارت میچل در آتالنتا در ایالت جورجیا زاده شد.او تحصیالت خود 
را در رشــتهٔ پزشکی ادامه داد، اما به علت مرگ مادر، آن را نیمه کاره گذاشت و به روزنامه نگاری 
پرداخت.او در سال ۱۹۲۶ شروع به نوشتن رمان بربادرفته کرد که سرانجام در سال ۱۹3۶ چاپ 
شــد و به سرعت به ۱۶ زبان ترجمه شــد. مارگارت هنگامی که با همسرش به تماشای فیلم یک 
داستان کنتربری می رفت با یک اتومبیل که با سرعت باال در حال گذر بود تصادف کرد. او ۵ روز 
بعد در بیمارستان گریدی درگذشت.راننده هاگ گراویت بعد از اتمام شیفتش مشغول رانندگی بود 
که با میچل تصادف کرد و دستگیر شد.گراویت به علت مستی و سرعت باال و رانندگی در خالف 
جهت جریمه شد و به ۱۸ ماه حبس محکوم شد. او در سال ۱۹۹۴ در سن ۷3 سالگی درگذشت.

میچل در قبرســتان اکلند جورجیا به خاک ســپرده شد. همسرش هم بعد از مرگ در کنار او به 
خاک سپرده شد.

سینما

دعوت از »زاالوا« به ۲ جشنواره در شیکاگو و نیویورک 
فیلم سینمایی »زاالوا« به کارگردانی ارسالن امیری 
در ادامه ی حضور جهانی خود در جشــنواره ســاالنه 
منتقدین فیلم شیکاگو و سومین دوره جشنواره ژانر 
آنومالی - راچســتر نیویورک بــه نمایش در می آید.

به گزارش ایســنا، انجمن منتقدین فیلم شیکاگو، به 
منظور بزرگداشت هنر ســینما و نقد فیلم،  هرساله 
فیلم های برگزیده توســط گروه منتقدین خود را در 
قالب جشــنواره ای از تاریخ ۱۲ تــا ۱۴ نوامبر )۲۱ تا 
۲3 آبــان ماه( در شــیکاگو برگزار می کند. امســال 
ســیزده فیلم در این رویداد حضــور دارند و »زاالوا« 

در نیمه شب افتتاحیه جشنواره به نمایش درمی آید.
همچنین سومین جشنواره آنومالی موسوم به »جشــنواره ی فیلم های ژانر راچستر« که هرساله 
در نیویورک برگزار می شود، »زاالوا« به تهیه کنندگی سمیرا و روح اهلل برادری را در بخش رسمی 
خود انتخاب کرده است.این جشنواره با رویکرد معرفی سینمای مستقل ژانر در تمامی گونه های 
وحشت، فانتزی و علمی- تخیلی و اکشن، آثاری را از کشورهای مختلف را از تاریخ ۴ تا ۷ نوامبر 
)۱3 تا ۱۶ آبان ماه( به نمایش درمی آورد. نوید پورفرج، پوریا رحیمی سام، هدی زین العابدین، باسط 
رضایی، فریدون حامدی، شاهو رستمی، زاهد زندی و شماری از بازیگران تئاتر و تلویزیون استان 
کردستان در »زاالوا« به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم سینمایی، پاییز سال گذشته، در روستای 
شیان کردستان و  خرم رود همدان در ۴۹ جلسه فیلمبرداری شد.این فیلم، نوشته ی آیدا پناهنده، 
تهمینه بهرام و ارســالن امیری با روایتی بین ژانری با بهره گیری از مایه های سینمای وحشت به 

ادعای اهالی روستای زاالوا درباره ی حمله ی یک جن به افراد روستا می پردازد. 

دعوت از »زاالوا« به 2 جشنواره 


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

