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رئیس جمهور با بیان اینکه نقش علما، فرهیختگان، تاریخ سازان نقشی بی بدیل است، گفت: امروز اتحاد برای ما نه یک تاکتیک بلکه راهبرد و استراتژی اساسی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز )چهارشنبه ۲۰ مهرماه( در کنفرانس وحدت اسالمی در سالن اجالس سران ضمن تبریک 
تبریک والدت با سعادت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( گفت: جامعیت اسالم می تواند همه نیازهای بشر امروز را پاسخگو باشد و انسان معاصر می تواند با 
اتکای به خدا و اعتماد به نفس و آموخته های دینی زندگی سعادتمندی را برای خود رقم بزند.وی افزود: جامعیت اسالم پاسخگوی همه نیازهای انسان معاصر است 

و به او قوت و قدرتی می دهد که بتواند در مقابل فرهنگ هایی که تناسبی با زندگی دینمدارانه ندارند....
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رئیسی در کنفرانس وحدت اسالمی:

اتحاد برای جهان اسالم راهبرد اساسی است
info@sobh-eqtesad.ir

۴۰ سالگی، سن »بازنشستگی« نیست
رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور مســتمری های تامین 
اجتماعی، بازنشستگی های پیش از موعد را از جمله معضالت صندوق 
تامین اجتماعی دانست و گفت: سن بازنشستگی در قانون تغییری نکرده 
است اما حداقل ۱۰ سال زودتر افراد را از چرخه اشتغال خارج می کنیم 
و تا یک فرد به بلوغ کاری می رســد باید بازنشســته شــود.به گزارش 
ایســنا، منیرسادات میرنصیری در سلســله نشست های موسسه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی پیرامون سیاست های کلی تامین اجتماعی که 
یازدهمین نشست آن با موضوع »بررسی اثرات تغییرات سن بازنشستگی 
بر اشتغال و بیکاری جوانان« برگزار شد گفت: وقتی دستگاهی نیرویی 
را بازنشسته می کند، باید یک نیرو جایگزین کند، اما در گذشته به ازای 
هر سه نیروی بازنشسته یک نیرو استخدام می شد.وی افزود: بازنشستگی 
پیش از موعد، در عمل صندوق های بیمه ای را دچار غافلگیری می کند. 
بســیاری همکاران ما که زودتر از موعد بازنشسته شدند با دستگاه های 
دولتی قرارداد بســته و به عنوان مشاور ادامه خدمت دادند که در عمل 

منجر به ورود نیروی کار جوان نشد.
رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور مســتمری های تامین 
اجتماعی فرد بازنشسته را نیروی ارزانتری نسبت به نیروی جوان دانست 
و گفت: وقتی فرد بازنشسته، حق بیمه نمی پردازد، نیروی کار ارزانتری 
هم محسوب می شود. در واقع با قانون بازنشستگی پیش از موعد، عمال 
با پدیده افزایش بیمه پردازی و اشــتغال نیروی جوان مواجه نشــدیم.

میرنصیری افزود: در زمینه قانون بازنشستگی های پیش از موع،د ضمانت 
اجرایی برای جلوگیری از اشــتغال مجدد وجود ندارد و یک چالش به 
شــمار می رود. اگر قانونی با نیت اشتغال جوانان تصویب می شود، باید 
ضمانت اجرایی برای آن گذاشــته شــود.وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون 
نوســازی صنایع در راستای نوسازی صنایع در سال ۸۵ گفت: مضمون 
این قانون این اســت که کارفرمایان واحدهای صنعتی مجازند تا پایان 
برنامه چهارم توسعه به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان 
باســابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ ســال را با پرداخت ۵۰ درصد 
مابه التفاوت کســورات باقی مانده، بازنشسته کند و ۵۰ درصد دیگر در 
بودجه ســالیانه دولت پیش بینی شود.رئیس گروه مطالعات و رویه های 
اداره کل امور مســتمری های تامین اجتماعی ادامه داد: این ماده  تبلور 
یک ضمانت اجراست یعنی بازنشستگی پیش از موعد امکان پذیر نیست 

مگر سابقه ۲۵ سال به باال بوده و حتما نیروی جوان جایگزین شود.

اشتغال پنهان بازنشستگان و دالیل آن
میرنصیری به آمارهای استخراج شــده از سالنامه های آماری سازمان 
تامین اجتماعی اشــاره و اظهار کرد: گرفتار اشــتغال پنهان هستیم. 
بازنشســتگانی از ذیل سازمان خارج می شــوند و چو نیروی کار ارزانی 
محسوب می شوند و بیمه پردازی ندارند، وارد شغل دیگری می شوند. از 
آنجا که اگر سازمان متوجه اشتغال مجدد شود، مستمری شان را قطع 
و آنها را زمره بیمه شــدگان قرار می دهد تازمانی که دوباره درخواست 
بازنشستگی دهند؛ مستمری بگیران برای عدم قطع مستمری، اشتغال 
پنهان را ادامه می دهند و مانع اشــتغال یک نیروی جوان می شوند.وی 
علت روی آوردن بازنشستگان به کار در دوره بازنشستگی را پایین بودن 
سن بازنشستگی دانست و گفت: اگر سن بازنشستگی در ایران ۶۰ تا ۶۵ 
سال و همانند کشورهای دیگر دنیا بود، دیگر فرد در سن بازنشستگی 
به اشتغال مجدد نمی پرداخت.رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل 
امور مســتمری های تامین اجتماعی افزود: از آن سو در حوزه مشاغل 
سخت و زیان آور چون سقف سنی وجود ندارد، افرادی را داریم که با ۳۸ 
سال سن بازنشسته می شوند. سخت و زیان آوری، جزو بازنشستگی های 
پیش از موعد اســت.میرنصیری با بیان اینکه با پدیده بازنشســتگی با 
سنین پایین در مشاغل ســخت و زیان آوری مواجهیم اظهار کرد: ۳۸ 
سالگی، عنفوان جوانی است. چنین فردی ۳۰ سال مستمری با ۲۰ سال 
خدمت می گیرد و واضح است که دوباره به چرخه اشغال برمی گردد. تا 
جایی که مطالعه کرده ام در هیچ کشوری به اندازه ایران به بازنشستگی 

پیش از موعد پرداخته نشده مگر در موارد خاص.

قانون بازنشستگی زنان، معضل تامین اجتماعی 
وی اضافه کرد: برای زنان هم در قانون کار بازنشســتگی با ۲۰ ســال 
سابقه و ۴۲ سال سن را داریم که از معضالت صندوق تامین اجتماعی 
است. زنان زود بازنشسته می شوند و اینها هم دوباره به چرخه اشتغال 
برمی گردند چون ۴۰ سال، سن بازنشستگی نیست.رئیس گروه مطالعات 
و رویه های اداره کل امور مستمری های تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
در سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید و سن بازنشستگی 
به ترتیب برای مردان و زنان، ۶۰ و ۵۵ سال پیش بینی شد گفت: در آن 
زمان نرخ امید به زندگی مردان ۵۷ ســال و شش ماه و برای زنان ۵۷ 
سال و چهار ماه بود. به مرور زمان و با رشد تکنولوژی و ارتقای بهداشت 
و درمان، نرخ امید به زندگی افزایش یافت و اکنون برای زنان به ۷۵ سال 
و برای مردان به ۷۳ ســال رسیده است. میرنصیری افزود: این درحالی 
است که سن بازنشستگی در قانون تغییری نکرده است و ما حداقل ۱۰ 
سال زودتر افراد را از چرخه اشتغال خارج می کنیم و تا یک فرد به بلوغ 

کاری می رسد باید بازنشسته شود.

مستمری بازماندگان دارد به »نوه« و »نتیجه« هم سرایت می کند
وی با بیان اینکه قاعدتا خروج از صندوق، منجر به پرداخت مستمری 
می شود و پس از آن مستمری بازماندگان را داریم که به نوه و نتیجه 
هم دارد سرایت می کند اظهار کرد: تامین اجتماعی صرفا ارائه کننده 
خدمات شــده و دریافــت حق بیمه و ورودی و خروجی تناســب 
ندارند؛ ان هم در شــرایطی که نرخ پشــتیبانی امسال منفی شده 
است.رئیس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور مستمری های 
تامین اجتماعی تاکید کرد که ایجاد اشــتغال برای جوانان و رابطه 
آن با بازنشســتگی پیش از موعد جزو مواردی نیست که در عمل 
به صندو ق های بیمه ای کمک کرده باشــد. افزایش تدریجی سن 
بازنشســتگی در دیگر کشورها اتفاق افتاده است؛ برخی کشورها به 
صورت تدریجی طبقه بندی کرده و سن را افزایش دادند و یکسری 

کشورها به یک باره اقدام کردند. 

اکونومیست بررسی کرد؛
 چرا تورم مواد غذایی باالتر از نرخ تورم عمومی است؟

قیمت مواد غذایی از نرخ تورم باال در بیشتر نقاط جهان پیشی گرفته است. با این وجود، پیش بینی 
می شود که کاهش قیمت تمام شده کاالها به زودی قیمت ها را کاهش دهد.اقتصادآنالین – عاطفه 
حسینی؛ به گزارش اکونومیســت، پیش  از اینکه تانک های روسی وارد اوکراین شوند و یک جنگ 
تمام  عیار آغاز شــود، قیمت مواد غذایی اصلی مانند نان، برنج و گوشت در حال افزایش بود.شیوع 
تب خوک آفریقایی در چین، بزرگترین کشور مصرف کننده گوشت خوک در جهان در سال ۲۰۱۹، 
شوک بزرگی را  به ذخایر گوشت خوک وارد کرد و تورم جهانی قیمت مواد غذایی را به بیش از ۴ 
درصد رساند. یک سال بعد، شیوع کرونا باعث ویرانی زنجیره های تامین جهانی شد و هزینه تولید 
و حمل و نقل مواد غذایی را باالتر هم برد. از کنترل نسبی کرونا زمانی نگذشته بود که آغاز جنگ 
در اوکرایــن اوضــاع را بدتر کرد. تاجران کاال برای حفظ صادرات خود با مشــکالت و نگرانی هایی 
روبه رو شــدند زیرا اوکراین و روسیه که هر دو از تولیدکنندگان مهم غالت، دانه های روغنی و کود 
بودند، وارد درگیری نظامی شدند.درحال حاضر، افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته 
به باالترین حد خود در این قرن رســیده اســت. شکاف بین قیمت مواد غذایی و نرخ تورم عمومی 
نیز به بیشــترین میزان حداقل از ســال ۲۰۰۰ رسیده است.بر اســاس مطالعه سازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد )فائو( از ۲۰۳ کشور، در سه ماهه دوم سال جاری میالدی، در بیش از نیمی 
از ۲۰۳ کشــور مورد مطالعه، تورم قیمت مواد غذایی بیش از دو واحد درصد بیشتر از نرخ عمومی 
تورم بوده است.بر این اساس، فقیرترین کشورها با شدیدترین شوک های قیمتی مواجه بوده اند. در 
سال گذشــته، هزینه های غذای مصرفی که با قیمت سبدهای خاص کاال برای کشورهای مختلف 
اندازه گیری می شود، در آفریقا ۱۹ درصد افزایش یافته است. اتکای این قاره به واردات مواد غذایی 
و وابســتگی به تعداد کمی از کاالهای اساسی )مواد غذایی( باعث چنین جهش قیمتی شده است.
این جهش در آســیا بزرگتر هم هســت و در این قاره قیمت مواد غذایی ۲۴ درصد افزایش یافته 
اســت، یعنی ۱۱ درصد بیشــتر از نرخ عمومی تورم. تورم باالی مواد غذایی در آسیا عمدتا ناشی 
از لبنان اســت؛ علی رغم اینکه نرخ تورم باال در این کشــور سبب شده قیمت های عمومی سه برابر 
شوند، اما قیمت مواد غذایی در سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است. واردات گسترده 
مواد غذایی به ویژه از اوکراین و روســیه که درگیر جنگ هســتند )بیش از نیمی از واردات غالت 
لبنان، از روسیه و اوکراین است( و همچنین انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ که ذخایر گندم این 
کشــور را که در ســیلوهای مجاور ذخیره شده بود، نابود کرد، عوامل اصلی تورم باالی مواد غذایی 
در لبنان هستند.در این بین، اقیانوسیه که استرالیا و هزاران جزیره اقیانوس آرام را شامل می شود، 
اســتثنا است. اگرچه قیمت مواد غذایی در سه ماهه دوم سال جاری میالدی، به طور متوسط ۵.۵ 
درصد رشــد کرد، اما نرخ تورم عمومی در این منطقه باالتر بوده است. در استرالیا، قیمت کاالهای 
دیگر از جمله مبلمان، مسکن و حمل و نقل با افزایش شدیدتری نسبت به قیمت مواد غذایی روبرو 
هســتند.اروپا نیز با شــکاف کمتری میان هزینه های مواد غذایی و افزایش عمومی قیمت ها نسبت 
به بســیاری از کشورها مواجه است، زیرا افزایش سریع قیمت های انرژی به دلیل جنگ روسیه در 
اوکراین، به شــدت بر تورم تاثیر گذاشته اســت.دالیلی وجود دارد که باور کنیم تورم قیمت مواد 
غذایی به اوج خود نزدیک شــده اســت. قیمت هایی که مصرف کنندگان پرداخت می کنند تا حد 
زیادی از قیمت های بازارهای کاالیی پیروی می کنند که به طور پیوســته در حال کاهش بوده اند.بر 
اســاس آخرین آمار فائو که در ۷ اکتبر منتشر شد، در حالیکه قیمت ها در ماه سپتامبر ۵.۵ درصد 
در مقایســه با ســال قبل بیشتر شده است، اما این شاخص نســبت به اوج خود در ماه مارس ۱۴ 
درصد کاهش یافته اســت. این روند کاهشی به دنبال افت شدید در ماه های جوالی و آگوست نیز 
می باشد. ممکن است چندین ماه طول بکشد تا قیمت کاالها برای مصرف کنندگان به حالت تعادل 

خود بازگردد. تا آن زمان جهان با عصبانیت تماشا خواهد کرد.

تهــران - ایرنا - رهبر معظم انقالب اســالمی با تاکیــد بر اینکه حرکت ملت 
ایران ســبب انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن در قضایای اخیر شد، به 
مســئوالن توصیه کردند: مراقب باشید این مسائل حواس شما را پرت نکند و 
از کارهای اصلی و اساســی باز نمانید.به گزارش گروه سیاســی ایرنا، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب روز چهارشــنبه در دیدار رئیس و اعضای دوره 
جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مجمع را به لحاظ حضور افراد نخبه و 
مجّرب و نگاه همه جانبه به مسائل کشور و وظایف اساسی که بر عهده آن است، 

مجموعه ای بسیار مهم برای جمهوری اسالمی دانستند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به قضایای اخیر، اغتشاش های پراکنده 
را طراحی انفعالی و ناشیانه دشمن در مقابل پیشرفت ها و حرکت های ابتکاری 
و بزرگ ملت ایران خواندند و تأکید کردند: تا هنگامی که ملت در مسیر نظام 
اســالمی و ارزشهای دینی قرار دارد، این دشمنی ها ادامه خواهد داشت و تنها 
راه عالج آن ایستادگی است و مسئوالن کشور نیز مراقب باشند اینگونه مسائل 
آنها را از مســئولیت ها و وظایف اصلی در عرصه داخلــی و خارجی باز ندارد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشــکر از تالش هــای اعضاء در دوره قبلی مجمع 
بخصوص جلســات متراکم درباره سیاست های کلی برنامه هفتم، و همچنین 
با گرامیداشــت یاد اعضای فقید به ویژه مرحوم آیت اهلل هاشــمی شاهرودی، 
مجمع تشــخیص مصلحت گفتند: مجمع هم از لحاظ حضــور افراد نخبه و 
مجّرب در آن، و هم به علت وظایف مهم آن، جایگاهی واال و برتر دارد.ایشــان 
مهمترین مسئولیت مجمع را وظیفه »تشخیص مصلحت« خواندند و گفتند: 
مسئله مصلحت جزو مسائل درجه یک نظام، و به تعبیر امام بزرگوار به قدری 
مهم اســت که غفلت از آن گاهی موجب شکست اسالم می شود.رهبر انقالب، 
معرفی و معنا کردن »مصلحت« در مقابل »حقیقت و حکم شریعت« را غلط 
دانستند و با تأکید بر اینکه الزمه تشخیص صحیح، شناخت موضوع و شناخت 
مصلحت اســت، افزودند: در تعیین مصلحت باید به شــیوه ای عمل شود که 
کاماًل اطمینان بخش باشــد.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین اعتبار قوانین 
مورد بررسی در مجمع را تا زمان جاری بودن مصلحت دانستند و خاطرنشان 
کردند: در موضوع سیاســت های کلی نیز نباید نگاه افراطی یا تفریطی داشت 
زیرا هم گنجاندن مسائل آرمانی و هر چیز مفید برای کشور به عنوان سیاست 
کلی نادرســت است هم جزیی نگری و تعیین بعضی کمّیت ها و وارد شدن در 
جزئیات اجرایی و تقنینی.رهبر انقالب تعریف صحیح از سیاســت های کلی را 
»چارچوبی روزآمد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی به منظور دستیابی 
بــه اهداف« خواندند و افزودند: بعضی از سیاســت ها، ماندگار، اما برخی دیگر 
مختص یک دوره خاص و نیازمند به روزرســانی هستند.ایشان وظیفه نظارت 
بر ُحسن اجرای سیاست های کلی را مسئله ای ظریف دانستند و گفتند: گاهی 
شــکایت می شود که این نظارت موجب قفل شدن کارها می شود در حالی که 
مالحظــات و قواعد حقوقی باید به گونه ای در نظر گرفته شــود که نظارت در 
عین جلوگیری از انحراِف جهت گیری هاِی قانونگذاری و اجرایی، موجب توقف 
یا تأخیر در امور نشود.»اثربخشــی سیاست های کلی« نکته پایانی مورد اشاره 
رهبــر انقالب در این بخش بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به قضایای 
اخیر و برخی اغتشاش های پراکنده اشاره و به اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
به عنوان افراد تأثیرگذار در اصالح امور و خنثی کردن نقشــه دشمن، توصیه 
کردند در قبال این مسائل توجه کافی داشته باشند و از این مسائل عبور نکنند.

ایشــان با تأکید بر اینکه در حوادث اخیر، نقش و دخالت دشمن برای همه و 

حتی برای صاحب نظران بی طرف خارجی روشــن و آشکار است، افزودند: این 
قضایا یک موضوع خودجوش درونی نیست البته ممکن است از برخی زمینه ها 
استفاده کرده باشند اما اقدامات دشمن همچون تبلیغات، تالش برای اثرگذاری 
فکری، ایجاد هیجان، تشــویق و حتی آموزش راههای ســاخت مواد آتش زا، 

اکنون کاماًل واضح و آشکار است.
رهبــر انقالب،  نکته مهــم در این قضایا را »انفعالی و واکنشــی بودن حرکت 
دشــمن« برشمردند و خاطرنشــان کردند: ملت ایران در فاصله  زمانی کوتاه، 
حرکــت های بزرگی انجــام داد که ۱۸۰ درجه در نقطه مقابل سیاســتهای 
اســتکبار جهانی بود و آنها ناچار به عکس العمل شدند و در همین چارچوب 
با برنامه ریزی و َصرف پول، افرادی از جمله برخی سیاســیون در آمریکا، اروپا 
و برخی نقاط دیگــر را به میدان آوردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: این 
حرکت های عظیم نشان داد ملت ایران عالوه بر اینکه با نشاط، متدیّن و پایبند 
به ارزشــها و مسائل دینی است و کشور نیز حرکت رو به جلو خود را با شتاب 
ادامه می دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور میلیونی جوانان در راهپیمایی 
اربعین و حرکت های مؤمنانــه را نمونه ای از تدیّن، دین باوری و حرکت های 
بزرگ ملت ایران برشــمردند و افزودند: در واقع ابتکار به دست ملت ایران بود 
و دشــمن مجبور به عکس العمل ناشیانه و ابلهانه و برنامه ریزی برای اغتشاش 
شــد.رهبر انقالب اسالمی با تأکید مجدد بر متفاوت بودن حکم کسانی که به 
خیابان ها آمدند، خاطرنشان کردند: برخی از این افراد یا عامل دشمن هستند یا 
اگر عامل هم نباشند هم جهت با دشمن هستند و برخی هم افراد هیجان زده 
هستند. در مورد دسته دوم باید کار فرهنگی انجام گیرد اما درخصوص دسته 
اول، مسئوالن قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای گفتند: اینکه برخی می گویند فضا را امنیتی نکنید بله ما هم موافق 
هستیم و تا آنجایی که ممکن اســت فضا نباید امنیتی شود اما کار فرهنگی 
جای خود و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود.ایشان تأکید کردند: تا زمانی 
که ملت ایران، پرچم اسالم را به دست گرفته و همراه نظام اسالمی است،  این 
دشــمنی ها به اَشــکال مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و تنها راه عالج آن نیز 
ایستادگی است البته اینگونه نیست که بگوییم حرکت در مسیر اسالم، برای ما 
از جانب شیاطین دردسر درست کرده است زیرا آنهایی هم که در مسیر اسالم 
نیســتند به نحو دیگری دچار دردســر از طرف شیاطین هستند.رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنشان کردند: ایستادگی ما در مقابل طراحی ها و دردسرسازی های 
شیاطین موجب توقف نمی شود و زمینه ساز حرکت رو به جلو می شود.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای یک توصیه نیز به مســئوالن کشور کردند و گفتند: مراقب 
باشــید این مسائل حواس شــما را پرت نکند و از کارهای اصلی و اساسی باز 
نمانید.ایشان افزودند: سازندگی ها و کارهای بزرگ اجرایی و قانون گذاری های 
کارآمد و کارهای بزرگ قضایی و مسائل مهم در سیاست خارجی نباید معطوف 
به این حوادث جزئی شــوند و به لطف خدا اینگونه هم نخواهد شد.ایشان در 
پایان ســخنان خود تأکید کردند: ما به وعده الهــی مبنی بر پیروزی قطعی 
یقیــن داریم و حتماً کمک الهی همراه ما خواهد بود.پیش از ســخنان رهبر 
انقالب اسالمی، آیت اهلل آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گزارشی از جدیت و اِشــراف اعضای مجمع و اقدامات آن در زمینه تشخیص 
مصلحت، بررسی سیاست های کلی و حل معضالت و همچنین اقدامات هیأت 

عالی نظارت در دوره گذشته و برنامه های پیِش رو در دوره جدید بیان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

مذاکره برای واگذاری خودروسازان در مراحل پایانی
بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول؛

پیش بینی رشد اقتصادی 3درصدی و 
تورم 40درصدی برای اقتصاد ایران

عیدی سال آینده کارکنان چقدر می شود؟

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی ضمن اعالم رشد اقتصادی ۴.۷درصدی 
برای سال ۲۰۲۱، رشد اقتصاد سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را به ترتیب ۳.۰ و ۲.۰درصد پیش بینی کرد.به گزارش 
اقتصادآنالین، بر اســاس این گزارش نرخ تورم ایران در سال گذشته میالدی برابر ۴۰.۱درصد اعالم شده و برای 
ســال جاری و ســال آینده برابر ۴۰درصد پیش بینی شده که حاکی از تداوم شــرایط تورمی است.این گزارش 
همچنین ضمن اعالم نرخ بیکاری ۹.۲درصدی در ســال گذشــته، این متغیر را برای ســال جاری و سال آینده 

میالدی برابر ۹.۴ و ۹.۶درصد پیش بینی کرده است....

به صورت علی الحساب اعالم شد

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده

بایدن:

 همکاری عربستان با روسیه تبعاتی دارد
رهبر انقالب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دشمن در مقابل حرکت ملت ایران منفعل شده است

3

3

3

7

5

2

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی شبانه روز گذشته 
۳۵۷ مبتال به کرونا در کشــور شناســایی شــدند و 
متاســفانه ۴ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به 
گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۵۷ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور شناســایی و ۵۹ نفر از آنها 
بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 

۷ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۱۶۹ نفر رسید.متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتال به کووید۱۹ 
در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۰۲ نفر رسید.

خوشبختانه تاکنون ۷ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۴۶ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص 
شــده اند.۱۲۵ نفر از بیماران مبتــال به کووید۱۹ در 

بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 
مراقبت قرار دارند.تاکنــون ۵۴ میلیون و ۲۰۸ هزار 
و ۶۷۰ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است.همچنین تاکنون ۶۵ میلیون و ۱۰۱ هزار 
و ۶۲۷ نفــر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۳۴۵ 
نفــر ُدز دوم و ۳۱ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۷۱۳ نفر، ُدز 
سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 

واکســن های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و 
۸۸۰ هزار و ۶۸۵ ُدز رســید.در شبانه روز گذشته ۸ 
هزار و ۹۲۱ ُدز واکســن کرونا در کشور تزریق شده 
اســت.در حال حاضر هیچ شهرســتانی در وضعیت 
قرمز نیســت و ۱۸ شهرســتان در وضعیت نارنجی، 
۱۹۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۸ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

شناسایی 357 بیمار جدید کرونا در کشور 

 4 تن دیگر جان 
باختند
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بر اساس مصوبه دولت؛
شهروندان۳استانبرایگازرسانیمنازلوامقرضالحسنهمیگیرند

تهران - ایرنا - هیأت وزیران در نشست امروز خود به ریاست معاون اول رئیس جمهور، با اعطای تسهیالت قرض الحسنه برای تأمین هزینه های گازرسانی و لوله کشی داخل منازل در شهرها 
و روستاهای استان های خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد موافقت کردند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، نشست هیأت دولت با ریاست »محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد و اعضای دولت سیزدهم با هدف توسعه اشتراک پذیری جهت استفاده بهینه از مزایای جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع و صرفه و صالح اقتصادی و رعایت نکات زیست محیطی 
مصوب کردند بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران از طریق بانک کشــاورزی یا پُست بانک، ۳۰ هزار فقره تسهیالت بانکی قرض الحسنه به میزان ۱۵۰ میلیون ریال به هر خانوار در سه 
استان خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اعطا کند.این بانک ها موظف شدند برای پرداخت این تهسیالت قرض الحسنه با معرفی نهادهای حمایتی، تضمین یارانه دریافتی تسهیالت 
گیرندگان، نظارت شرکت ملّی گاز استان های مذکور و حصول اطمینان از هزینه کرد این تسهیالت در اجرای شبکه گاز داخلی سکونتگاه، مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت نفت اقدام کنند.

در راستای رفع مشکالت شرکت های فناور و دانش بنیان مبنی بر ارائه ضمانت نامه معتبر به دستگاه ها به منظور شرکت در مناقصات و همچنین عقد قراردادهای پیمانکاری با دستگاه های 
اجرایی دولتی، هیأت وزیران آیین نامه اجرایی بند )پ( ماده )۴( قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر پذیرش مطالبات شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان به عنوان تضمین معتبر را به 
تصویب رساند.کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق تسهیل حضور شرکت های دانش بنیان در اجرای فعالیت های تخصصی خود در تعامل با دستگاه های اجرایی با کاهش هزینه های 
تضامین و هزینه های باالسری برای شرکت های اشاره شده و نیز حمایت از شرکت های دانش بنیان به ویژه نوپا و کوچک، با افزوده شدن ابزار مطالبات قطعی شده برای شرکت در فرآیند 
مناقصات و عقد قرارداد جدید، از مهم ترین محورهای آیین نامه یاد شده هستند.به موجب آیین نامه اجرایی مصوب، دستگاه های پذیرنده مکلفند در صورت درخواست شرکت های متقاضی، 
مطالبات قطعی شــده آنها را که مربوط به قراردادهای خود یا دســتگاه های کارفرمایی دیگر اســت، به عنوان تضمین معتبر در قراردادهای خود، موضوع مواد )۵( تا )۹( آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی بپذیرند.

گزیده خبر

امیرعبداللهیان: 
اجازهنمیدهیمهیچطرفیازداخلیا
خارج،امنیتملیکشورراهدفقراردهد

وزیر امــور خارجه کشــورمان در 
گفتگــو با همتای فرانســوی خود 
ضمن انتقاد از استانداردهای دوگانه 
غــرب در قبال ایــران اظهار کرد: 
از  »اجازه نمی دهیم هیــچ طرفی 
داخل یا خارج، امنیت ملی کشــور 
را هــدف قــرار دهد.«بــه گزارش 
گروه سیاســت خارجی خبرگزاری تســنیم؛ در گفتگوی تلفنی »حسین 
امیرعبداللهیان«، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و خانم »کاترین 
کولونا«، وزیر امور خارجه فرانســه، در خصوص آخرین تحوالت مناســبات 
دو جانبه و مذاکرات لغــو تحریم ها تبادل نظر به عمل آمد.امیرعبداللهیان 
در بخشــی از این گفتگو ضمن انتقاد شــدید از اظهــارات مداخله جویانه 
خارجی در قبال ایران اظهار داشــت: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
اعتراض مســالمت آمیز را حق مردم می داند، اما صف این مطالبات مشروع 
از اغتشاشــگران و تروریست هایی که به صورت ســازماندهی شده، امنیت 
ایــران و جان و مــال مردم ما را هدف گرفته اند، کاماًل جداســت.وزیر امور 
خارجه کشــورمان با اشاره به رفتار غرب در توسل به استانداردهای دوگانه 
اظهار داشت: جای تعجب است که مقابله با اغتشاش در اروپا عملی خوب و 
پسندیده است اما همین کار در ایران سرکوب قلمداد می شود!رئیس دستگاه 
دیپلماسی کشــورمان افزود: اجازه نمی دهیم هیچ طرفی از داخل یا خارج، 
امنیت ملی کشور را هدف قرار دهد.طرفین در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت 
حفظ و توســعه مناسبات دو کشور تأکید کردند.همچنین آخرین وضعیت 
گفتگو برای لغو تحریم ها را مورد بحث و  تبادل نظر قرار دادند و آن را مثبت 
و رو به جلو ارزیابی کردند.خانم کاترین کولونیا وزیر خارجه فرانســه برخی 

موضوعات کنسولی را نیز مطرح کرد.

آیت اهلل جنتی در جلسه شورای نگهبان: 
امنیتورشداقتصادیدرسایهوحدت

امکانپذیراست
دبیر شــورای نگهبان وحدت کلمه را نیاز 
ضروری امروز جهان اســالم و ایران دانست 
و گفت: امنیت، رشد و رفاه اقتصادی، عزت 
و اقتدار همه در ســایه وحدت امکان پذیر 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
شورای نگهبان، آیت اهلل احمد جنتی دبیر 
شورای نگهبان صبح )چهارشنبه( ۲۰ مهر 
۱۴۰۱ در سخنان خود در جلسه این شورا با تبریک به مناسبت ایام میالد 
حضرت رســول اکرم )ص( و حضرت امام صادق )ع( گفت: در هفته وحدت 
به سر می بریم؛ این میالدها برای همه ما با برکت است و از خداوند مهربان 
می خواهم توفیق پیروی از این بزرگواران را به ما عنایت فرماید.وی در تشریح 
ابعاد وجودی حضــرت محمد )ص(، افزود: وجود پیامبر خدا با ارزش ترین 
نعمتی است که حضرت حق به جهان انسانیت هدیه داده است و شناخت و 
پیروی از ایشان تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی بشر است.آیت اهلل 
جنتی با اشاره به اینکه خداوند در آیه ۱۲۸ سوره توبه یکی از ویژگی هایی که 
برای پیامبر )ص( بر می شــمرد، غمخوار بودن برای امت است، تصریح کرد: 
با این توصیف قرآن هرکس داعیه پیــروی از آن بزرگوار را دارد، نمی تواند 
نسبت به مشکالت مسلمانان بی تفاوت باشد.وی در ادامه سخنان خود چاره 
مشــکالت و معضالت جهان امروز و به ویژه امت اسالم را بازگشت به دامن 
آموزه های الهی پیامبر اســالم )ص( دانست و افزود: حقیقت طلبی، عدالت 
خواهی، دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان مهم ترین شــاخصه های سیره 
نبوی هســتند.دبیر شــورای نگهبان تاکید کرد: جهان اسالم باید خود را با 
معارف قــرآن تطبیق دهد و با برطرف کــردن انحراف های به وجود آمده، 
صراط مســتقیم هدایت را به جهانیان نشان دهد.آیت اهلل جنتی با تاکید بر 
این نکته که میالد پیامبر اکرم )ص( در دورانی صورت گرفت که قدرت های 
طاغوتی در جهــان حاکم بودند و جوامع را بر مدار ظلــم اداره می کردند، 
خاطرنشــان کرد: حضرت علی )ع( در چنــد خطبه نهج البالغه به بهترین 
شــکل، عصر جاهلیت را توصیف نموده اند و نشان داده اند که میالد رسول 
مکرم اسالم )ص( و قیام هلل ایشان عامل برچیده شدن معادالت ظالمانه آن 
روزگار بوده اســت.وی با توصیه به حاکمان کشورهای اسالمی برای رجوع 
به تعالیم پیامبر گرامی اســالم )ص( گفت: پیــروی از این تعالیم تنها راه 
دستیابی به عزت اســت و دنباله روی از سیاست های کشورهای استکباری 
چیزی جز ذلت برای آنها به دنبال ندارد؛ این حقیقتی است که امروز عالمان 
و روشــنفکران مســلمان به آن باور عمیق دارند و جوانان بیدار کشورهای 
اسالمی شیفته عزتی هستند که خداوند وعده آن را داده است.دبیر شورای 
نگهبان آثار هنری ســاخته شده برای معرفی شخصیت عظیم پیامبر اسالم 
)ص( را بسیار کم دانست و گفت: هنرمندان جهان اسالم باید در این جهت 
همت مضاعفی داشــته باشــند و در مقابل تحریف شخصیت ایشان توسط 
دشــمنان بایستند که در این بین وظیفه رســانه ها به ویژه رسانه ملی نیز 
مهم اســت.آیت اهلل جنتی در ادامه سخنان خود گفت: ایجاد تفرقه در بین 
مسلمانان راهکار و خدعه قدیمی دشمنان اسالم است و این تفرقه انگیزی 

در طول تاریخ خون بسیاری از مسلمانان بی گناه را بر زمین ریخته است.
وی افزود: امروز جهان سلطه نه تنها دشمن واحد همه مسلمانان عالم، بلکه 
دشــمن واحد همه آزادگان جهان اســت و راه برهم زدن معادالت ظالمانه 
اســتکبار جهانی، وحدت تمام آزادگان جهان اســت از این رو هرکسی در 
جهت ایجاد اختالف در جهان اســالم حرکت کند، دانسته یا ندانسته پیاده 
کننده نقشــه استکبار جهانی است.دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: حضرت 
امام خمینی )ره( از ابتدای مبارزات داعیه دار وحدت امت اسالم بودند و نظام 
جمهوری اسالمی ایران نیز از آغاز استقرار تاکنون در این مسیر حرکت کرده 

است و امروز نیز مقام معظم رهبری پرچمدار اتحاد جهان اسالم هستند.
آیت اهلل جنتی وحدت مســلمانان را اولین عامل شــکل گیری امت اسالم 
دانست و گفت: تا باور عمیق به وحدت در بین مذاهب اسالمی شکل نگیرد، 
دستیابی به امت اسالم که تضمین کننده عزت مسلمانان است، امکان پذیر 
نیست. بسیاری از مصیبت هایی که در کشورهای اسالمی پیش آمده است 
نتیجه بی توجهی به اهمیت اتحاد جهان اســالم است.وی افزود: برگزاری 
نشست ها و همایش های علمی در بین صاحب نظران مذاهب مختلف اسالمی 
قطعاً به شکل گیری وحدت در بین مسلمانان کمک خواهد کرد.دبیر شورای 
نگهبــان در پایان وحدت کلمه را نیاز ضروری امروز جهان اســالم و ایران 
دانست و گفت: امنیت، رشــد و رفاه اقتصادی، عزت و اقتدار همه در سایه 

وحدت امکان پذیر است.

در شمال اقیانوس هند؛
تمرینمرکبدریاییایرانو

عمانبرگزارشد
تمرین مرکب امنیت دریایی جمهوری اســالمی ایران 
و کشور عمان در شــمال اقیانوس هند، برگزار شد.به 
گــزارش خبرگزاری مهر، تمرین مرکب امنیت دریایی 
نیروهای دریایی جمهوری اســالمی ایــران و نیروی 
دریایی عمــان در محدوده شــمال اقیانوس هند در 
آب های ســرزمینی عمــان برگزار شــد.این تمرین با 
مشارکت ناوشــکن البرز، ناو پشــتیبانی تنب نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، ناو شهید ناظری 
و شناور شــهید یحیایی نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و شناورهایی از نیروی دریایی سلطنتی 
عمان، با پشتیبانی تعدادی از بالگردهای دو کشور در 
حضور رؤسای کمیته مشترک دوستی نظامی دو کشور 
و اعضای آن برگزار شد.تقویت روابط و توسعه مناسبات 
و تعامالت نظامــی در طراحی و اجرای تمرین مرکب 
دریایی، اشــتراک اطالعات در حــوزه تقویت امنیت 
تجارب دریایی با کشــور سلطنتی عمان، همتا سازی 
و انتقال تجربــه به کارکنان جوان و همچنین افزایش 
میزان کارآیی و مهارت کارکنان درگیر در عملیات، از 
جمله مهمترین اهــداف این تمرین مرکب بود.در این 
تمرین ســناریوهای مختلفی بین واحدهای شناوری 
و پروازی دو کشــور طراحی و اجرایی شــد که نشان 
دهنده توسعه برنامه های این تمرین نسبت به دوره های 
پیشین بود.ارســال پیام صلح و دوستی به کشورهای 
حاشــیه اقیانوس هند و حفظ ایمنــی و اولویت دادن 
به مقوله محیط زیســت دریایی از اهداف این تمرین 

دریایی عنوان شده است.

رئیسی در کنفرانس وحدت اسالمی:

اتحاد برای جهان اسالم راهبرد اساسی است
رئیس جمهور با بیان اینکه نقش علما، فرهیختگان، تاریخ سازان 
نقشــی بی بدیل است، گفت: امروز اتحاد برای ما نه یک تاکتیک 
بلکه راهبرد و استراتژی اساسی است.به گزارش خبرگزاری مهر، 
حجت االسالم ســیدابراهیم رئیسی صبح دیروز )چهارشنبه ۲۰ 
مهرماه( در کنفرانس وحدت اسالمی در سالن اجالس سران ضمن 
تبریک تبریک والدت با ســعادت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر 
صادق )ع( گفت: جامعیت اسالم می تواند همه نیازهای بشر امروز 
را پاسخگو باشد و انسان معاصر می تواند با اتکای به خدا و اعتماد 
به نفس و آموخته های دینی زندگی ســعادتمندی را برای خود 
رقم بزند.وی افزود: جامعیت اسالم پاسخگوی همه نیازهای انسان 
معاصر اســت و به او قوت و قدرتــی می دهد که بتواند در مقابل 
فرهنگ هایی که تناسبی با زندگی دینمدارانه ندارند، ایستادگی 
کند.رئیس جمهور اظهار داشت: این نشست موجب درک مشترک 
بین همه شخصیت های اثرگذار در جهان اسالم نسبت به سرمایه 
عظیمی به نام دین و ارزش های دینی می شود؛ سرمایه بزرگی به 
نام دین داران و مسلمانان و معتقدین به دین و نیز سرزمین های 
اسالمی که امروز با همه غنای مادی و معنوی در اختیار مسلمانان 
است.رئیسی با بیان اینکه بیندیشید که دشمن در چه جایگاهی 
اســت و چه ترفندهایی دارد، افزود: به نام دین امروز پرچمی که 
امام برافراشتند، پرچم اتحاد بین همه مسلمانان در همه اقلیم ها 
با همه گویش ها اســت. امروز مسلمانان اشتراکات بسیار زیادی 
دارند.وی گفت: این اشــتراکات می تواند قدرت بزرگ و مدنی به 
نام دین پدیــد آورد و در برابر همه تمدن های مدعی امروز عالم 
ســر بلند اعالم کند که برای سبک زندگی انسان معاصر، سخن 
و مدل داشــته باشد.رئیس جمهور تاکید کرد: پیام این کنفرانس 
این اســت که ما به عنوان دین می خواهیم زندگی انسان معاصر 
رقم بخورد. شهدای جهان اسالم، بیداری ایجاد کردند. برخی فکر 
می کردند اســالم، امری شخصی است اما به برکت خون شهدای 
اسالم، بیداری اســالمی ایجاد شد و همه مسلمانان می خواهند 
مسلمان زندگی کنند و در همه شئون زندگی شان براساس اسالم 
عمل شود؛ دشمن هم از همین می ترسد.رئیسی خاطرنشان کرد: 
بعد از جنگ های جهانی و ایجاد دو بلوک شــرق و غرب و بعد از 
فروریختن اتحاد جماهیر شوروی و یکجانبه گرایی در دنیا، آن چه 
آنها را واداشت که مقابل مسلمانان توطئه کنند این است که در 
اتاق های اندیشه ورزی خود بررسی کردند که چه مانعی می تواند 
مقابل یکه تازی غرب و نظام سلطه بایستد و به نتیجه این رسیدند 
تنها قدرتی که می تواند ســربلندی مقابل نظام سلطه ایستادگی 
کند، فقط اسالم است.وی گفت: آنها نقشه کشیدند تا چه کنند 
این قدرت عظیم که مرکزیت آن در ایران اسالمی به برکت یک 
دین شــناس و اسالم شناس و یک مرجع تقلید پا گرفته، در عالم 
نتواند موج و بیداری ایجــاد کند.رئیس جمهور گفت: دولت های 
وابسته در کشورهای اسالمی، امپراطوری رسانه ای برای تشویش 

در اذهان مسلمان، راه انداختن گروه های تکفیری و قتل و غارت 
بین مسلمان، اهانت به مقدسات و اولین شخصیت عالم اسالم و 
جهان بشریت یعنی پیامبر اســالم )ص( و همه مقدسات، رواج 
تفکر افراطی و تکفیری، ایجاد تفرقه و جدایی بین مســلممان، 
همــه آنها حلقه های یک زنجیر است.رئیســی با بیان اینکه آنها 
خواســتند این قدرت به نام دین و اســالم سر بلند نکند، تصریح 
کرد: این نشست می تواند نقش آفرین باشد.وی با بیان اینکه نقش 
علما، فرهیختگان، تاریخ سازان نقشی بی بدیل است، گفت: امروز 
اتحاد برای ما نه یک تاکتیک بلکه راهبرد و اســتراتژی اساسی 
اســت.رئیس جمهور با بیان اینکه مقتدای بصیرت آفرین ما امام 
خامنــه ای، همواره بر این راهبرد تاکید کرده اند که امروز وحدت 
جهان اســالم یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت، افزود: ترجمان 
این نگاه آن اســت که هر کس با قلــم، بیان، عمل، فعل و ترک 
فعل در جهت وحدت عمل کنــد، کمک کرده و هر کس ایجاد 
تفرقه کند حتماً در جهت راهبرد دشــمن حرکت کرده اســت.

رئیسی گفت: انســجام و وحدت و یکپارچگی، دشمن شناسی و 
دشمن ســتیزی و بصیرت در دین دشــمن را شکست داد. امروز 
نقش مهم علما این است که بصیرت افزایی و معرفت افزایی کند. 
امروز وظیفه همه روشنگری درباره جایگاه اسالم و ناتوانی دشمن 
اســت.وی یادآور شد: رهبر انقالب همواره بر جهاد تبیین تاکید 
دارند. امروز دشــمن با وجود همه ادعاها بسیار ناتوان است. آنها 
خــود را صاحب منطق جلوه می دهند، اما منطق و اســتدالل را 

نمی فهمند نمی توانند حقایــق را درک کنند بنابراین راه مقابله 
با آن ها ایستادگی و مقاومت اســت.رئیس جمهور با بیان اینکه 
آن هایی که فکر می کردند که راه نجات فلسطین در مذاکره است، 
اشتباه کردند، گفت: جریان سازش با رژیم صهیونیستی شکست 
خورد و اکنون فرهنگ جریان مقاومت پیروز شــده اســت. مگر 
قرارداد »شرم الشیخ اســلو« و »کمپ دیوید« کاری پیش برد؟ 
مگر آن ها به قراردادها پایبندند؟ آن ها میثاق شکنند.وی تصریح 
کرد: رژیم صهیونیســتی پیمان و میثاق نمی فهمند، بنابراین در 
مقابل آن ها باید ایستادگی کرد.رئیس جمهور با بیان اینکه امروز 
گروه های مقاومت در فلســطین و لبنان ابتکار عمل را در دست 
گرفته اند، اظهار داشت: تا دیروز ابتکار عمل در اختیار سازمان های 
بــه اصطالح آزادی بخش بود اما در جریــان جنگ ۲۲ روزه، ۳۳ 
روزه یا ۸ روزه، گروه های مقاومت بهم آموختند، راه مقابله با رژیم 
صهیونیستی ایســتادگی است.رئیسی گفت: ما عالوه بر حمایت 
از جریان مقاومت، ارتباط با کشــورهای خارجــی را در اولویت 
سیاســت خارجی خود قرار داده ایم. در امور اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی مســلمانان برای ما در اولویت هستند.وی 
تاکید کرد: عادی ســازی با برخی دولت های سست عنصر برای 
رژیم صهیونیستی امنیت ساز نیســت، این عادی سازی شاید با 
برخی افراد سست عنصر باشد نه با ملت های مسلمان. مسلمانان 
هرگز عادی ســازی را نپذیرفته و نمی پذیرند.رئیس جمهور افزود: 
مگر می شــود رابطه با کسانی که زن و کودک می کشند و زندان 

غزه ایجاد کرده اند عادی ســازی شــود. دل مســلمانان با آن ها 
مگر می شــود صاف شــود؟ این عادی ســازی هرگز برای رژیم 
صهیونیســتی امنیت ساز نخواهد شد. آنها جریان تفرقه و ایجاد 
بازار تسلیحاتی برای فروش سالح خود و تصاحب منافع کشورها 
را دنبال می کنند.رئیسی با اشاره به تالش دشمن برای به حاشیه 
بردن مساله فلسطین، بیان کرد: »زهی خیال باطل«. امروز مساله 
اول مسلمانان یعنی فلسطین همچنان مساله جهان اسالم است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی در برنامه های خود مبارزه با ظلم 
و تروریسِت تکفیری را در برنامه های اصلی خود دارد. کینه دشمن 
هم به نظام به همین دلیل است. دشمن مدعی مبارزه با تروریسم 
است، اما چه کسی نمی داند قهرماِن مبارزه با تروریسم در منطقه 
و جهان آقای حاج قاســم ســلیمانی، »ابومهدی المهندس« و 
بسیاری از نیروهای مجاهد در منطقه هستند که منطقه را از لوث 
حضــور داعش پاک کردند، در حالی کــه خود آن ها در مبارزات 
انتخاباتی شــان و در تریبون سراسری در عالم اعتراف کردند که 
داعش را ایجاد کردند.رئیس جمهور با بیان اینکه قهرمان مبارزه با 
تروریسم شهید سلیمانی است، افزود: شهادت حاج قاسم سلیمانی 
به چه معناست؟ آیا طرفداری از تروریست، یا مبارزه با تروریست 
اســت؟ مدعیان حقوق بشر در جایگاه ضدیت با حقوق بشر قرار 
دارند و آمریکایی ها و رژیم صهیونیســتی و برخی از کشورهای 
غربی بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند. ببینید آنها با مردم ما 
و ۷۰ سال با فلسطین چه کردند. اگر کیفرخواستی تنظیم شود 
کیفرخواست بلندی از جنایت ها و جرایم آنها علیه بشریت آن ها 
خواهد بود.رئیسی با بیان اینکه رسیدن به درک مشترک در این 
نشست می تواند منجر به صلح پایدار و امنیت پایدار در کشورهای 
اســالمی شود، افزود: ما یک بار دیگر باید داشته های خود را ُمرور 
کنیم. اشتراکات دینی و مذهبی و گفتگوی بین ادیان و مذاهب 
باید دنبال شود. این گفتگوها میان اندیشه های مختلف در مذاهب 
و ادیان مختلف می تواند بســیاری از اختالفات را بررســی کرده 
و بر اشــتراکات تاکید کند.وی خاطرنشان کرد: ارتباط اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی بین مســلمانان ضرورتی است که ما آن را 
در دولــت دنبال می کنیم. در این نشســت باید بر حفظ وحدت 
مسلمانان به عنوان یک ضرورت جهان اسالم تاکید شود و مسائل 
و مباحث اختالفی به صورت نشست های علمی، پژوهشی و کار 
تحقیقاتی و به دور از تعصبات دنبال شود.رئیس جمهور در پایان 
تاکید کرد: عشــق به اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان یکی 
از محورهای مهم وحدت و اتحاد میان مســلمان همواره بوده و 
خواهد بود. در وجود امام صادق )ع( و نگاه تقریبی در سیره ائمه و 
اهل بیت )ع( وجود دارد. همین تفکر کار را پیش خواهد برد، اما 
تفکر و اندیشه تکفیری بسیار مضر و خطرناک بوده و این نشست 
باید نگاه مبارزه با اندیشــه تکفیری را ترویج کند که این در گرو 

تصمیمات و تفکرات شما عزیزان است .

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: اتفاقات هیجانی اخیر نیز نتیجه آموزش های 
فضای مجازی است و به همه ما نشان می دهد که بیش از پیش بر فضای مجازی 
و آسیب های آن توجه داشته باشیم.به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمید واحدی 
فرمانده نیروی هوایی ارتش در مراسم بصیرت افزایی خانواده نهاجا که در ستاد 
این نیرو برگزار شد، گفت: مدیریت زندگی با همسران است و این عزیزان هستند 
کــه آرامش فکری و روحی فرزندان و ســالمت روحی یــک خانواده را تضمین 
می کنند.وی افزود: خانواده ای که بر پایه صداقت و تعهد شــکل گرفته فرزندان 
سالمی را تحویل جامعه می دهد و رکن اصلی جامعه اسالمی همین خانواده های 
متعهد و اصیل هستند.فرمانده نیروی هوایی ارتش با تاکید بر اینکه امروز برخی 
جوانان تحــت تأثیر عوامل بیرونی و فضای مجازی قــرار گرفته اند، تاکید کرد: 

این افراد که محدود هم هســتند متأسفانه امروز هیجانی عمل می کنند، وظیفه 
خانواده ها این است که آنها نسبت به توطئه های دشمنان آگاه کنند.امیر واحدی 
با اشــاره به اتفاقات اخیر، تصریح کرد: یک ســری جوان اقدامات هیجانی را در 
روزهای اخیر انجام می دهند و می بینید که رســانه های بیگانه مانند بی بی سی 
به بهانه مســائلی که موضوعات اصلی جامعه ما نیست، چندین روز است که کل 
برنامه های خود را تعطیل کرده و به مســائل پیش آمــده در ایران و بر تحریک 
جوانان ما می پردازند.وی با اشاره به آسیب های فضای مجازی، تاکید کرد: فضای 
مجازی دارد بی داد می کنــد، این اتفاقات هیجانی اخیر نیز نتیجه آموزش های 
فضای مجازی است و به همه ما نشان می دهد که بیش از پیش بر فضای مجازی 
و آسیب های آن توجه داشته باشیم و پدرها و مادرها باید بر بچه های خود نظارت 

کامل داشته باشــند و نگزارند که فرزندان 
خود در فضای مجازی در دام بیفتند.فرمانده 
نیــروی هوایی ارتش در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با بیان اینکه اســاس و پایه 
موفقیت یک مرد همسر او است، افزود: اگر 
یک مرد همسر خوبی نداشته باشد نمی تواند 
موفق شــود. همه سختی های زندگی مانند 
تربیت فرزندان و مدیریت منزل در نبود شما 

برعهده همســران شما است.امیر واحدی با بیان اینکه اگر همسران شما آرامش 
فکری و روحی داشــته باشــند می توانند فرزندان بسیار خوبی به جامعه تحویل 
بدهند، گفت: فرزندانی که تحویل جامعه می شــود، اساس و پایه موفقیت نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران است. امیر واحدی تاکید کرد: شما آقایان موفق 
بدانید که داشــتن همسران خوب موجب موفقیت شما شده است پس احترام و 

تکریم خانواده وظیفه شما است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

خانواده ها جوانان را نسبت به توطئه های دشمنان آگاه کنند

امیر سرتیپ کیومرث حیدری گفت: نیروی زمینی ارتش در لبه فناوری 
قرار دارد و تهیه، تولید و ساخت همه تجهیزات مورد نیاز ارتش، متکی 
به توان داخلی اســت.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، 
امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از 
تیپ ۳۱6 زرهی شهید قهرمان همدان و نمایشگاه دستاوردهای نظامی 
دفاعی این نیرو گفت: امــروز نیروی زمینی ارتش در لبه فناوری قرار 
دارد و تهیه، تولید و ســاخت همه تجهیزات موردنیاز ارتش متکی به 
توان داخلی اســت.وی افزود: یگان های نیروی زمینی ارتش از آمادگی 

بســیار باالیی برای پاســخگویی به هرگونه تهدید در هر مقیاس و در 
هر شرایطی برخوردار  هســتند.فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره 
به امنیت پایدار مرزهای کشور تصریح کرد: در تمامی مرزهای غرب و 
شــمال غرب تا جنوب شرق و شمال شرق کشور، ارتش با استقرار ۱۱ 
تیپ به صورت شبانه روزی به رصد و کنترل این مرزها مشغول است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در تیپ ۳۱6 زرهی همدان، عالوه 
بــر بازدید از توان رزمی و حاضر بکاری تجهیــزات زرهی، با کارکنان 

بصورت چهره به چهره  دیدار کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

 ارتش متکی به توان داخلی است
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گزیده خبر

بر اساس جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول؛
پیش بینی رشد اقتصادی ۳درصدی و تورم 

۴۰درصدی برای اقتصاد ایران
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشــم انداز اقتصاد جهانی ضمن 
اعالم رشد اقتصادی ۴.۷درصدی برای سال ۲۰۲۱، رشد اقتصاد سال های ۲۰۲۲ 
و ۲۰۲۳ را بــه ترتیب ۳.۰ و ۲.۰درصد پیش بینی کرد.به گزارش اقتصادآنالین، 
بر اســاس این گزارش نرخ تورم ایران در سال گذشته میالدی برابر ۴۰.۱درصد 
اعالم شــده و برای ســال جاری و ســال آینده برابر ۴۰درصد پیش بینی شده 
که حاکی از تداوم شــرایط تورمی است.این گزارش همچنین ضمن اعالم نرخ 
بیکاری ۹.۲درصدی در سال گذشته، این متغیر را برای سال جاری و سال آینده 
میالدی برابر ۹.۴ و ۹.۶درصد پیش بینی کرده است.تراز حساب های جاری هم 
از ۰.۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱.۶درصد و ۱.۵درصد در 

سال جاری و سال آینده افزایش می یابد.

عیدی سال آینده کارکنان چقدر می شود؟
دولت در بخشنامه  بودجه ابالغی به دستگاه های اجرایی رقم مشخصی را برای 
عیدی کارکنان اعالم نکــرده و آن را منوط به ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات 
کشــوری دانسته که به نظر می رســد رقم آن به طور علی الحساب حدود یک 
میلیون و ۶۷۵ هزار تومان است که البته این مبلغ مانند سال های گذشته ممکن 
اســت در کش و قوس بین دســتگاه های اجرایی، دولت و مجلس تغییر کند.

به گزارش ایسنا، بخشــنامه بودجه برای تدوین الیحه بودجه سال آینده امروز 
به دســتگاه های اجرایی ابالغ شــد که در ضوابط مالی آن و در بخش اعتبارات 
هزینه ای، مبلغ پاداش پایان ســال مانند سنوات اخیر مشخص نشده است، اما 
در بند )ج( این ضوابط آمده اســت که »دستگاه های اجرایی مبلغ پاداش پایان 
سال )عیدی( را مطابق ماده)۷۵( قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود 
پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد 
رسید.«ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پاداش پایان 
سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل ۵۰۰۰ امتیاز تعیین کرده که 
با احتساب ضریب ریالی آن مبلغ عیدی به طور علی الحساب یک میلیون و ۶۷۵ 
هزار تومان تعیین شده است.البته در سنوات گذشته نیز مبلغ علی الحساب درنظر 
گرفته شــده برای عیدی کارکنان بارها دستخوش تغییر شد و مسئوالن دولت 
و نمایندگان مجلس نظرات مختلفی در این خصوص داشتند.در ابتدا مقرر شد 
مبلغ یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان برای عیدی امسال در نظر گرفته شود، سپس 
برخی بر این عقیده بودند که دولت باید این عدد را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش 
دهد و نهایتا مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی کارکنان دولت 

در نظر گرفته شد.

پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان 
کی آغاز می شود؟

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: ماهانــه ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای 
پرداخت این معوقات هزینه خواهد شــد.به گزارش اقتصادآنالین، میرهاشــم 
موســوی اظهار کرد: دســتاوردهای ارزشــمند تأمین اجتماعی در یک ســال 
گذشــته، نتیجه همکاری و تالش بی وقفه مدیــران و کارکنان تأمین اجتماعی 
و همراهی و همدلی شــرکای اجتماعی این ســازمان اســت.وی اظهار داشت: 
تالش می کنیم با مدیریت شــرایط و محدودیت ها، تعهدات و خدمات سازمان 
را به نحو احســن انجام دهیم. به عنوان مثال افزایش ۳۸ درصدی مســتمری 
بازنشستگان سایر سطوح با همکاری بسیار خوب و مدبرانه دستگاه های اجرایی 
و تشکل های بازنشستگان انجام شد.موسوی تصریح کرد: در زمینه بیمه تکمیلی 
بازنشســتگان، هدف راهبردی ســازمان کاهش حداکثری هزینه های درمانی 
بازنشستگان اســت و تالش داریم بیمه تکمیلی بازنشستگان را تا جای ممکن 
تقویت  کنیم؛ ســال گذشته هم در زمینه ارتقای پوشش خدمات بیمه تکمیلی 
و افزایش سهم ســازمان تأمین اجتماعی اقدامات بسیار ارزشمندی انجام شد و 
امســال نیز همین رویکرد وجود دارد تا بتوانیم خدمات مناسب تری ارائه داده و 
شرایط بهتری را نسبت به سال جاری ایجاد کنیم. در این مسیر همه واحدهای 
سازمان تأمین اجتماعی برای ایجاد شرایط مطلوب به کانون بازنشستگان کمک 
خواهند کرد.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود همه سختی ها و 
محدودیت های موجود، توفیق خدمت به جامعه شریف بازنشستگان، برکت کار 
در سازمان تأمین اجتماعی است و نیت خالصانه همه همکاران سازمان، خدمت 
صادقانه به بازنشســتگان اســت.وی افزود: بعد از افزایش حقوق بازنشســتگان 
سایر ســطوح و اجرایی شدن آن از شــهریور ماه، یکی از دغدغه های اصلی ما 
در ســازمان تأمین اجتماعی، پرداخت معوقات بازنشستگان بوده است، پیگیری 
فراوانــی نیز صورت گرفت که آخرین اقدام مهم در این زمینه، طرح موضوع در 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بوده است.موسوی ادامه داد: خوشبختانه ریاست  
جمهوری نیز دغدغه فراوانی برای کمک به تأمین اجتماعی داشــته و ســازمان 
قدردان این توجهات است. سایر اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از جمله 
معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نیز به خوبی همراهی کردنــد.وی ادامه داد: پرداخت معوقات افزایش 
حقوق بازنشســتگان را از آبان ماه شــروع کرده و ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان 
برای پرداخت معوقات هزینه خواهد شــد. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، ریاست جمهوری وقت زیادی را به موضوع تأمین اجتماعی اختصاص دادند 
و راهکارهای مختلف پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بررســی شــد که 
امیدواریم با اجرایی شــدن تصمیمات این جلسه، توان سازمان تأمین اجتماعی 

برای حمایت مؤثرتر از بازنشستگان بیش از پیش تقویت شود.

یک مقام کارگری خواستار شد
تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگری با 
توجه به هزینه های اجاره بها رقم باالیی نیست، تصویب هرچه سریع تر مصوبه 
کمک هزینه مســکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد. آیت اسدی ـ در 
گفت وگو با ایســنا با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران اظهار 
کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این اســت که افزایش کمک هزینه مسکن 
که در شــورای عالی کار به تصویب رساندیم، هرچه زودتر نهایی شود.وی افزود: 
پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و 
مصوب کرد، مجلس آن را مغایر با قانون دانست. وزارت کار مجددا مصوبه را به 
هیات دولت ارسال کرد و مصوبه هم اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب 
نهایی است.عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار خاطرنشان کرد: شش ماه از 
ســال گذشته و حق مسکن کارگران هنوز در بالتکلیفی است. با توجه به ادامه 
سرپرســتی آقای زاهدی وفا امیدواریم که این مساله محقق شود هرچند که در 
زمان سرپرستی ایشــان هم می توانستیم این مصوبه را طی رایزنی با دولت به 

نتیجه برسانیم.

به صورت علی الحساب اعالم شد
 افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان 

در سال آینده
در جریان تدوین الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 
آینده علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد اعالم شده است؛ البته این رقم می تواند 
در تدوین نهایی الیحه و در جریان بررســی بودجه در مجلس دستخوش تغییر شود.
به گزارش ایسنا، بخشنامه بودجه کل کشور امروز به دستگاه های اجرایی ابالغ شد تا 
برآورد بودجه ساالنه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند و بر اساس ضوابط و 
پیوست های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه های اجرایی موظف شدند افزایش 
ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ کنند.در بخش 
اعتبارات هزینه ای پیوست شماره دو بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ که به ضوابط مالی 
این بخشنامه اختصاص دارد، آمده است: »افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب 
به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ کنند. 
رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رســید.«همچنین بر اســاس این 
بخشنامه، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط 
۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می شود و رقم قطعی افزایش به 
تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان 
را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۱ )مبتنی 

بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱( پیش بینی کنند.

پنج سایت ارتباطی روستایی جدید ایرانسل در 
خراسان جنوبی افتتاح شد

به مناســبت روز ملی روستا و عشایر، استاندار خراســان جنوبی، پنج سایت جدید 
ارتباطی روستایی ایرانسل را در روســتاهای این استان افتتاح کرد.به گزارش روابط 
عمومی ایرانســل، در مراسمی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در ۱۶ مهر ۱۴۰۱ 
و با حضور جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی، علی فاضلی فرد فرماندار شهرستان 
بیرجند، مصطفی بهی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان جنوبی و جمعی 
از مدیران اســتانی و محلی، سایت ارتباطی جدید ایرانسل در روستای علی آباد لوله 
در شهرســتان بیرجند، به نمایندگی از ۵ سایت ارتباطی روستایی جدید ایرانسل در 
اســتان خراسان جنوبی، توسط استاندار افتتاح شد.این ۵ سایت جدید ارتباطی که با 
ســرمایه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند، در روستاهای »علی 
آباد لوله« از دهســتان باقران شهرســتان بیرجند، »علی آباد« از دهستان مؤمن آباد 
شهرستان سربیشه، »ولی آباد« از دهستان زیرکوه شهرستان زیرکوه، »حسن آباد« از 
دهستان سده شهرستان قائنات و »حسین آباد« در دهستان باقران شهرستان بیرجند 
قرار دارند و با افتتاح آن  ها، جمعیتی بالغ بر ۳۵۰۰ نفر به اینترنت پرسرعت تلفن همراه 
ایرانسل و شبکه ملی اطالعات دسترسی پیدا کردند.افتتاح این سایت های روستایی، 
با ایجاد دسترسی ساکنان مناطق روستایی به زیرساخت پرسرعت ارتباطی ایرانسل، 
نقش مؤثری در کاهش شکاف دیجیتال و کمک به توسعۀ کسب وکارهای دانش بنیان 
در این مناطق ایفا می کند.ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اپراتور 
پیشتاز در توسعۀ اینترنت پرسرعت روستایی، طی سال های اخیر توانسته است نقش 
مهمی در ایجاد دسترسی مردم ساکن در روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور به شبکۀ 
ملی اطالعات و اینترنت پرســرعت، به خصوص در استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، ایفا کند.در آخرین گزارش دوره ای وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات که در صفحۀ اینستاگرام دکتر عیسی زارع پور منتشر شد، در هفتۀ 
پایانی اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱، از مجموع ۷۰ روستای باالی ۲۰ خانوار در ۱۳ استان، 
دسترسی ۳۷ روستا به شبکۀ ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت، توسط ایرانسل برقرار 

شده است.

در گفت وگوی مطرح شد:

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی فروش برخی کارخانجات
کارشــناس اقتصادی خاطر نشــان کرد: با توقف و کاهش 
فروش آنالین، میزان تولید برخــی از کارخانه حدود ۳۰ تا 
۴۰ درصد کاهش پیدا کرده اســت. در شــرایط ناپایدار نیز 
مصرف کننده اقــدام به خرید نمی کنــد چراکه می خواهد 
پس انداز کند و در صورت ایجاد شــرایط خاص پول داشته 
باشد.جمشید عدالتیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان ریشه اصلی 
اعتراضات اخیر را اقتصادی می دانند به نظر شما این تحلیل 
تــا چه میزان به واقعیت نزدیک اســت و چه راهکارهایی را 
برای برون رفت از این شرایط اقتصادی پیشنهاد می دهید؟ 
گفت: چشم اندازها برای پیدا کردن شغل مناسب بعد از پایان 
تحصیل در ایران روشــن نیست به عبارت دیگر دانشجویان 
امیــدی ندارند که بعــد از پایان دوره تحصیــالت بتوانند 
شــغل درخور پیدا کنند؛ اگر هم شغلی پیدا شود به معنی 
تامین بودجه زندگی آنها نیســت.وی با اشاره به چالش های 
پیشــروی کارآفرین ها، تصریح کرد: قطعی پیام رســان های 
خارجی از جمله واتساپ و اینستاگرام تاثیر زیادی بر فعالیت 
کسب وکارها گذاشته است. فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی 
سال ها تالش کردند که اقتصاد را به سمت اقتصاد دیجیتال 
هدایــت کنند امــا قطعی و کاهش اینترنــت در هفته های 
اخیر ما را پشــیمان کرد چرا که کســب وکار افرادی که به 
این ســمت رفته اند در هفته های اخیر مختل شده است.این 
فعــال اقتصادی با بیان اینکه شــرایط فعلی امکان و انگیزه 
سرمایه گذاری در ایران را دشوار کرده است، خاطر نشان کرد: 

با توقف و کاهش فروش آنالین میزان تولید برخی از کارخانه 
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده اســت. در شرایط 
ناپایــدار نیز مصرف کننده اقدام بــه خرید نمی کند چرا که 
می خواهد پس انداز کند و در صورت ایجاد شرایط خاص پول 

داشته باشد.وی ادامه داد: بعد از شیوع بیماری کرونا میزان 
خریــد آنالین افزایش قابل توجهی پیدا کرد و بعد از قطعی 
اینترنت در هفته های اخیر بــا کاهش فروش آنالین مواجه 
شدیم و این مسئله در میزان تولید تاثیر مستقیم گذاشت.به 

گفته عدالتیان؛ بهبود فضای کسب وکار را سال هاست طرح 
کردیم اما متاســفانه به آن عمل نشد و اتفاقی در این زمینه 
رخ نداد.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که 
آیا لغو تحریم ها تاثیری در اقتصــاد می گذارد، گفت: بدون 
تردید تاثیر می گذارد؛ در حال حاضر فعاالن اقتصادی برای 
دور زدن تحریم هــا و هزینه مبادله باید مبالغ قابل توجهی 
پرداخت کنند. تحریم باعث شده است که ۲۰ تا ۲۵ درصد 
هزینه صادرات و واردات به ایران بیشــتر شود.وی ادامه داد: 
پول در تمام دنیا وسوسه انگیز است از این رو تالش می کنند 
که پول و درآمد بیشــتری داشته باشند؛ اما به دست آوردن 
ثروت در جهان چارچوب قانونی دارد این در حالیست که در 
ایران چنین نیســت و اگر چارچوب قانون رعایت شود رشوه 
و اختالس کاهش پیدا می کند.عدالتیان با اشــاره به پررنگ 
شدن نقش قوه قضاییه در کمرنگ کردن فساد اقتصادی در 
کشــور، خاطر نشان کرد: پرداخت نکردن مالیات و فرارهای 
مالیاتی به نوعی فساد اقتصادی است؛ تحریم ها باعث کاهش 
شــفافیت شده و هر چه اقتصاد شفاف تر باشد شاهد کاهش 
فساد خواهیم بود.وی با بیان اینکه اقتصاد امروز ایران روزمره 
شــده است، تصریح کرد: ســرمایه گذار باید از آینده ۵ سال 
آینده خود اطمینان داشــته باشد که نمی توان در چارچوب 
فعلی اقتصاد کشــور را پیش بینی کرد. تورم  بیماری مزمن 
اقتصاد کشــور و اعتراض های اخیر ناشی از انبان مشکالت 
اقتصادی است که خود را اینگونه نشان می دهد و باید اقدامی 

برای حل مشکالت صورت بگیرد.

بــازار  کارشــناس  یک 
تشریح  ســرمایه ضمن 
در  بورس  ریزش  دالیل 
اخیر گفت:  هفته هــای 
اکنون فرصت مناســبی 
برای تهیه یک پرتفوی مناسب برای کسب سود در آینده است.
سعید جعفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ریزش های اخیر 
شاخص سهام در بازار سرمایه اظهار کرد: اثرات مسائل اقتصادی 

و سیاســی، خود را روی تابلوی معامالت که دماســنج اقتصاد 
کشور محسوب می شود، نشان می دهد. برای مثال کاهش ارزش 
و حجم معامالت در بازار سرمایه می تواند نشانگر خروج سرمایه 
از کشــور و عدم تمایل به ســرمایه گذاری در سهام شرکت ها 
باشــد.وی ادامه داد: ریســک های سیاســی و اقتصادی باعث 
می شود سرمایه گذاران محتاط تر شوند. هنوز چشم انداز روشنی 
درمورد پرونده هســته ای ایران وجود ندارد و این موضوع باعث 
می شــود فضا همچنان مبهم باشد و در چنین فضایی کسی به 

ســرمایه گذاری در بازارهــای مولد مانند بازار ســهام تمایلی 
ندارد.این کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازارهای 
جهانی نیز اظهار کرد: از طرف دیگر شــاهد رکود در بازارهای 
جهانی هستیم؛ موضوعی که باعث شده است قیمت کاالها در 
بازارهــای جهانی افت پیدا کند و در نتیجه باعث افت کاالهای 
شرکت های صادرات محور شده است.جعفری با بیان اینکه بانک 
مرکزی نرخ ارز شرکت های صادراتی را سرکوب می کند، گفت: 
شــرکت ها ارز خود را در ســامانه نیما به نرخ دستوری عرضه 
می کنند که حدود ۲۰ درصد کمتــر از قیمت ارز در بازار آزاد 
است.وی همچنین مدعی شــد که نرخ سود سپرده در برخی 
بانک ها تا سطح ۲۴ درصد هم افزایش یافته که به معنی افزایش 

بازدهی یک سرمایه گذاری بدون ریسک است. این اتفاق باعث 
می شود قیمت ها در بازار سهام کاهش پیدا کند.این کارشناس 
بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در ابتدای 
ســال ۱۳۹۹، توضیح داد: برخالف اوایل ســال ۱۳۹۹ که بازار 
گران بود و توصیه می شد افراد وارد بازار نشوند، درحال حاضر 
فرصت اینکه بتوان پرتفوی مناسبی با افق حدود دو سال آماده 
کرد محیا است و این فرصت احتماال تا نیمه پاییز و اوایل آذرماه 
وجود دارد، زیرا سهام ارزنده ای در بازار است. مردم فقط زمانی 
جذب بازار ســرمایه می شــوند که روی بورس است اما درحال 
حاضر ســهم های خوبی در بازار است که نسبت به ۲۴ درصد 

سودبانکی سود بیشتری عاید متقاضیان خواهد کرد.

چرا بورس ریخت؟
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نشت خط لوله نفتی دروژبای روسیه در لهستان
مقامات لهستان سرگرم تحقیقات درباره نشتی هستند که جریان نفت از طریق 
بخشــی از خط لوله دروژبا به آلمان را متوقف کرده اســت.به گزارش ایســنا، 
شــرکت PERN  لهستان، نشــتی در یک خط لوله در سیستم دروژبا شناسایی 
کــرده که نفت را از روســیه به اروپا منتقل می کند. ایــن اتفاق پس از حادثه 
نشت گاز از خطوط لوله نورد استریم روسیه، به نگرانیها نسبت به امنیت انرژی 
اروپا اضافه می کند.کشف این نشت، که شرکت PERN  اعالم کرد بعدازظهر سه 
شــنبه شناسایی شد، در حالی روی می دهد که اروپا پس از آغاز جنگ روسیه 
در اوکراین و کاهش تدریجی عرضه گاز از ســوی مسکو، با کمبود شدید انرژی 
مواجه است.شــرکت PERN  اعالم کرد دلیل این نشت، در مقطع فعلی نامعلوم 
اســت و در بخشی از خط لوله شناسایی شده که در حدود ۷۰ کیلومتری شهر 
پوتســک قرار دارد.خط لوله دروژبا که نامش به روسی به معنای دوستی است، 
یکی از بزرگترین خطوط لوله جهان است که نفت روسیه را به اکثر نقاط مرکز 
اروپا از جمله آلمان، لهســتان، بالروس، مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و 
اتریش منتقل می کند.دومین خط لوله و بخشــهای دیگر زیرســاخت شرکت 
 )MERO( طبــق معمول کار می کنند.ســخنگوی اپراتور خط لوله چک PERN
اعــالم کرد تغییری در جریان نفت به جمهوری چک ندیده اســت.بر اســاس 
گزارش رویترز، غرب و روســیه، خرابکاری را عامل نشــت گاز در خطوط لوله 
زیردریایی نورد اســتریم ۱ و ۲  اعالم کرده اند. هنوز اندازه نشــت در خط لوله 

دروژبا معلوم نیست.

واردات نفت به اروپا رکود دو ساله زد
جدیدترین آمار واردات نشــان داد اروپا با متنوع کردن منابع تامین، 
موفق شده است خرید نفت را در آستانه اجرای تحریمها علیه مسکو، 
افزایش دهد.به گزارش ایســنا، آمار شرکت تحقیقاتی ورتکسا نشان 
داد واردات نفت و میعانات به اروپا بحز ترکیه، در سپتامبر به بیش از 
۸.۴۶ میلیون بشکه در روز رسید که باالترین حجم ماهانه از ژانویه 
سال ۲۰۲۰ بود.روسیه بزرگترین تامین کننده نفت اروپا مانده است 
اما ســهم واردات از روسیه، ماه گذشــته به ۲۱ درصد در مقایسه با 
میانگین ۳۴ درصد در سال ۲۰۲۱، کاهش پیدا کرد.اروپا در سپتامبر، 
حدود ۱.۷۸ میلیون بشــکه در روز نفت روسیه را وارد کرد که رشد 
مالیمی در مقایســه با ۱.۶۹ میلیون بشــکه در روز در اوت داشت 
که واردات به پایینترین میزان از ابتدای ســال ۲۰۱۶ رســیده بود. 
همزمان واردات نفت غیرروسی به اروپا امسال به تدریج افزایش داده 
و به بیشترین میزان از ســال ۲۰۱۶ رسیده است.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، علت عمده رشــد واردات نفت به اروپا، صادرات بیشتر از 
آفریقا به این منطقه بود که ۳۷ درصد از کل واردات اروپا در سپتامبر 
را تشــکیل داد. صادرات لیبی به اروپا، بیشترین افزایش را داشت و 
به باالترین میزان در یک سال گذشته رسید. واردات از خاورمیانه به 
باالترین میزان از ماه مه سال ۲۰۱۹ رسید در حالی که صادرات نفت 

آمریکا، پایینترین میزان از ژانویه بود.

گزیده خبر

ضرورت سرعت بخشیدن به پیگیری ها و 
اقدامات در حوزه مدیریت شهری

رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی شــهرداری کرج گفت: ضروری 
است عالوه بر پیگیری جدی و تخصصی مسائل شهری از سوی سرپرست 
جدید شــهرداری کرج، ســرعت را چاشــنی این اقدامات کرد و از تمام 
ظرفیت های شهرداری بهره مند شد.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، 
حسین مهاجری در نطق پیش از دستور هفتاد و چهارمین جلسه رسمی 
شورای شهر کرج اظهارداشت: انتخاب مهرداد کیانی را به عنوان شهردار 
تبریک عرض می نمایم و امیدوارم که در زمان تصدی ایشــان در زمینه 
های مختلف شــهری اتفاقات و اقدامات خوبی صورت پذیرد؛ همچنین 
الزم می دانم از تالش ها و پیگیری های سرپرست سابق شهرداری مهندس 
غفاری دربازه زمانی اخیر تشــکر و قدردانی نمایم؛ در زمان سرپرســتی 
وی، مدیریت شــهری با آرامش و با کمترین حواشی موضوعات شهری را 
پیگیری نمود که این موضوع جای تقدیر دارد.رئیس کمیسیون معماری 
و شهرسازی شــهرداری کرج افزود: انتخاب شهردار و استقرار وی جهت 
تعیین تکلیف مدیریت شــهری در اسرع وقت و کمتر از یک هفته انجام 
شــد که این موضوع نشان از ســرعت عمل نمایندگان مردم در شورای 
شــهر دارد.علی رغم اینکه برخی اظهار نظرها تاخیر در انتخاب شهردار را 
نبایست از قصور شورا دانست.مهاجری بیان کرد: در حالی که این موضوع 
خالف واقع بوده و در مســیر زمان سپری شده، شورای شهر منتظر اعالم 
نظر ارگان های باال دســتی بوده که این موضوع نشــان از سرعت عمل 
نمایندگان مردم است که برای خیلی از مسؤلین شهری حائز اهمیت است 
و این حساسیت باعث اظهار نظر افراد مختلف در این زمینه می شود.وی 
خاطرنشان کرد: قطعا نظرات ارشادی و مشورتی از سوی اهل فن و عالم 
به مسائل شهری می تواند در انتخاب اصلح یا دیگر اعضای شورا باشد، اما 
اعمال نظر های خارج از عرف به کیان و استقالل رای شورا آسیب خواهد 
رساند،لذا دلسوزان شهر و استان می بایست این نکته را مد نظر قرار داده 

و مرز مشورت و دخالت را رعایت نمایند.

برپایی میزخدمت شرکت ملی پخش 
 فرآورده های نفتی منطقه قم

در مصلی قدس
بمنظور پاسخگویی مطلوب به شهروندان همزمان 
با برپایی نماز جمعه، میز ارتباطات چهره به چهره 
مردمی در مصلی قدس با حضور مسئولین شرکت 
ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه قم برگزار 
گردید.سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه قم ضمن حضور در مصلی قدس بهمراه روسا و کارشناسان 
عملیاتی این منطقه، پاسخگو به ســواالت و مشکالت همشهریان عزیز 
در زمینه مســائل کارت هوشمند سوخت،دوگانه سوز نمودن خودروهای 
عمومی و اینترنتی و همچنین درخواســت ســهیمه نفت سفید جهت 

خانوارهای روستایی بودند.

رئیس منابع انسانی شرکت گاز استان گلستان: 
رایج ترین مانع عملکرد سازمانی ، فقدان 

فرهنگ مشتری مداری است
علیرضا گروســی  رئیس منابع انسانی شرکت گاز 
اســتان گلستان با بیان خبر فوق گفت: رایج ترین 
و شــاید بزرگترین مانع بر سر راه عملکرد مبتنی 
بر مشتری مداری ، فقدان فرهنگ مشتری مداری 
سازمانی است.وی افزود: در حال حاضر نیز بیشتر 
ســازمان ها غالباً بر مبنای تمرکز بر دو محور محصول و فروش عمل می 
نمایند که در این خصوص مقوله مشتری مداری تنها در بخش های خاصی 
از سازمان از قبیل بازاریابی در اولویت قرار می گیرد .گروسی در ادامه اظهار 
داشت: در همین راستا مسئول امور فرهنگی این شرکت نیز با هدف ترویج 
و توسعه فرهنگ مشتری مداری و بهبود آن در دوره های مختلف آموزشی 
مرتبط شــرکت می کند . رئیس منابع انسانی شرکت گاز استان گلستان 
بیان داشت : برای پیاده سازی و اجرای استراتژی مشتری مداری ، سازمان 
باید دارای فرهنگی هماهنگ با این مســاله باشــد و برای ایجاد فرهنگی 
مبتنی بر مشــتری مداری و ترویج آن الزم اســت مسئوالن و کارکنان با 
همدلی مشتری و ایجاد بســتری مناسب جهت دسترسی تمام کارکنان 

،متناسب نیاز شغلی به سوابق تعامالت مشتریان انجام شود

 سوئد روسیه را به تحقیقات نورد
 استریم راه نداد

سوئد اعالم کرد اجازه نخواهد داد مسکو در تحقیقات پیرامون علت نشت های 
متعدد در خطوط لوله زیردریایی که گاز طبیعی روسیه به اروپا را منتقل می 
کنند، مشارکت کند.به گزارش ایســنا، ماگدالنا اندرسن، نخست وزیر سوئد 
اعالم کرد روســیه اجازه نخواهد داشت به تحقیقات ملحق شود اما استهکلم 
برای انجام یک تحقیقات مشــترک اتحادیه اروپا دعوت خواهد کرد و مسکو 
آزاد اســت تحقیقات خــود را درباره خطوط لوله نورد اســتریم ۱ و ۲ انجام 
دهد.اندرســن به خبرنگاران گفت: در ســوئد، تحقیقات مقدماتی، محرمانه 
هســتند و البته، در این پرونده هم صدق می کند. روسیه اجازه خواهد داشت 
به محل نشــت لوله های گاز که اواخر سپتامبر شناسایی شدند، نزدیک شود 
زیرا در آبهای بین المللی هستند؛ هر چند که این نشت ها در منطقه اقتصادی 
انحصاری ســوئد اتفاق افتاده اند.چهار نشت گاز که در سه خط لوله سیستم 
نورد استریم اتفاق افتادند، باعث انتشار چندین تن گاز متان فشرده در دریای 
بالتیک شدند و در بحبوحه بحران انرژی ادامه دار، نگرانیهایی را در اروپا ایجاد 
کردند.مقامات غربی اعالم کرده اند که خرابکاری عامل نشــت گاز از خطوط 
لوله ای بوده است که از روسیه به آلمان امتداد دارند. این ظن وجود دارد که 
مسکو عامل این حادثه بوده است. پیش از این اروپا، روسیه را متهم کرده بود 
از عمد و به تالفی تحریمهای غربی بر ســر جنگ در اوکراین، از عرضه انرژی 
خودداری کرده است.پس از این که دانمارک حاضر نشد به روسیه اجازه دهد 
در تحقیقات حضور پیدا کند، مسکو هفتم اکتبر اعالم کرد قصد دارد تحقیقات 
خود را در خصوص نشــت گاز از خطوط لوله در سواحل دانمارک انجام دهد.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه مستقیما آمریکا و هم پیمانانش را به 

حمله به دو خط لوله نورد استریم متهم کرده است. 

پوتین:

روسیهعلیههیچکسدربازارهایانرژیعملنمیکند
یک هفته پس از انتقاد واشــنگتن از تصمیم اوپک پالس برای 
کاهش بزرگ تولیــد نفت، رئیس جمهور روســیه اعالم کرد 
مســکو علیه هیچ کس در بازارهای انــرژی عمل نمی کند و 
به دنبال توازن بین عرضه و تقاضا برای نفت اســت.به گزارش 
ایسنا، والدیمیر پوتین در گفت و گو با شیخ محمد بن زاید آل 
نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، گفت: هدف روســیه، 
ایجاد ثبات در بازارهای انرژی و تضمین متوازن بودن عرضه و 
مصرف نفت بوده است.رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس 
دولت امارات متحده عربی در سن پترزبورگ گفت: ما همچنین 
فعاالنه در چارچوب اوپک پالس کار می کنیم. می دانم موضع 
شــما، اقدامات ما، تصمیمات ما علیه هیچ کس نیست؛ ما به 
دنبال آن نیســتیم که اقداماتمان، مشکالتی برای کسی ایجاد 
کند. هدف از اقدامات ما، ایجاد ثبات در بازارهای انرژی جهانی 
است تا مصرف کنندگان منابع انرژی و تولیدکنندگان و عرضه 
کننــدگان به بازارهــای جهانی، آرامش، ثبــات و اطمینان را 
احســاس کنند. بنابراین، عرضه و تقاضا متوازن خواهد شد.جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته در واکنش به تصمیم 
اوپک پالس، از دولت و کنگره خواســت راه های افزایش تولید 
انرژی آمریکا را بررسی کرده و کنترل اوپک بر قیمتهای انرژی 
را کاهش دهد. این اقدام، نشــان دهنده واکنش شدید بایدن و 
منعکس کننده تنش فزاینده بین آمریکا و عربستان سعودی در 
زمینه سیاست انرژی اســت.پیش از این دیدار، وزارت خارجه 
امارات متحده عربی اعالم کرده بود هدف از این سفر، کمک به 
رسیدن به راهکارهای سیاسی موثر برای بحران اوکراین است.
کرملین روز یکشــنبه از اوپک پالس بــرای موافقت با کاهش 
تولید که موفق شد با هرج و مرج ایجاد شده توسط آمریکا در 

بازارهای انرژی جهانی مقابله کند، تمجید کرد.

وعده بایدن برای انتقام از عربستان سعودی
جو بایدن روز سه شنبه اعالم کرد برای روابط آمریکا با عربستان 
سعودی پس از تصمیم هفته گذشته اوپک پالس برای کاهش 
تولید با وجود مخالفتهای آمریکا، تبعاتی وجود خواهد داشت.

یک روز پیش از این اظهارات، باب مندز، ســناتور دموکرات و 
رئیس کمیته روابط خارجی ســنا گفته بــود آمریکا باید فورا 
تمامی همکارهایی که با عربستان سعودی دارد از جمله فروش 

تسلیحات را متوقف کند.

بایدن در مصاحبه با ســن ان ان، دربــاره گزینه هایی که مد 

نظــر دارد، صحبت نکرد.کارین ژان پی یر، دبیر مطبوعاتی کاخ 
سفید اعالم کرد بازبینی سیاست انجام خواهد شد اما به زمان 
اقدامــات یا اطالعات درباره مقامی که این بازبینی را انجام می 
دهد، اشاره نکرد. وی گفت: آمریکا موقعیت را به دقت در هفته 
ها و ماههای آینده زیر نظــر دارد.اوپک پالس پس از هفته ها 
البی مقامات آمریکا، طرح کاهش بزرگ تولید را تصویب کرد. 
آمریکا عربستان ســعودی را به تبانی با روسیه متهم کرده که 
مخالف طرح واشنگتن برای اعمال سقف قیمت برای صادرات 
نفت روســیه اســت.مقامات آمریکایی محرمانه تالش کردند 
عربستان سعودی که بزرگترین هم پیمان عرب واشنگتن است 
را متقاعد کنند ایده کاهش تولید نفت را کنار بگذارد اما محمد 
بن سلمان، ولیعهد این کشور قبول نکرد.به گفته منابع آگاه، بن 
ســلمان و بایدن در سفری که بایدن در ژوییه به جده داشت، 
بر سر قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد ریاض در سال 
۲۰۱۸، درگیر شــدند.مقامات اطالعاتی آمریکا اعالم کرده اند 
ولیعهد عربســتان، عملیات دستگیری یا قتل خاشقچی که در 
داخل کنسولگری عربســتان در استانبول کشته و مثله شد را 
تایید کرده است. اما بن سلمان منکر آن شده که از این اتفاق، 
اطالع داشته است. بایدن در ژوییه به بن سلمان گفته بود تصور 
می کند که وی مسئول است.جان کربی، سخنگوی امنیت ملی 
کاخ ســفید اعالم کرد بایدن با کنگره همکاری خواهد کرد تا 
ببیند روابط با عربستان سعودی از این پس باید به چه صورت 
پیش برود.بر اساس گزارش رویترز، ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرد دولت بایدن، ایران که دشمن آمریکا 
و رقیب منطقه ای عربستان ســعودی است را نادیده نخواهد 

گرفت.

قیمــت نفــت روز چهارشــنبه برای 
ســومین روز متوالــی تحــت تاثیر 
ریســک رو به رشــد رکود جهانی و 
تشدید محدودیتهای کووید در چین، 
کاهش پیــدا کرد.به گزارش ایســنا، 
بهای معامالت نفت برنت با ۵۱ سنت 
معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۹۳ دالر 
و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
اینترمدیت  تگزاس  وســت  معامالت 
آمریکا با ۶۹ سنت معادل ۰.۸ درصد 
کاهــش، به ۸۸ دالر و ۶۶ ســنت در 
هر بشکه رســید. هر دو شاخص روز 
گذشته دو درصد سقوط کرده بودند.

صنــدوق بیــن المللی پول روز ســه 
شــنبه پیش بینی نرخ رشــد اقتصاد 
جهانی در ســال ۲۰۲۳ را کاهش داد 
و درباره ریسک فزاینده رکود جهانی، 
هشدار داد. اما صندوق بین المللی پول 
همچنین از بانک های مرکزی خواست 
مبارزه علیه تــورم را ادامه دهند؛ هر 
چند که ســرمایه گذاران نگران رکود 
اقتصــادی شــدید ناشــی از افزایش 
استقراض  بسیار ســریع هزینه های 
هســتند.لورتا مســتر، رئیس فدرال 

رزرو کلیولنــد گفت: بانــک مرکزی 
آمریکا باید به روند تحکیم سیاســت 
پولی ادامه دهد زیرا هنوز نتوانســته 
اســت تورم را کنترل کند.دالر شــب 
گذشته صعود کرد. قویتر شدن دالر، 
معامالت نفت که به این ارز انجام می 
شــود را برای خریداران غیرآمریکایی 
گرانتــر کرده و تقاضــا را کاهش می 
دهد.تینا تِنگ، تحلیلگر شــرکت سی 
ام ســی مارکتس گفت: معامله گران 
آمار شاخص  انتشار  محتاطانه مراقب 
قیمت مصرف کننــده آمریکا در روز 

پنج شنبه هســتند. اگر این آمار رشد 
باالیی داشته باشد، باعث التهاب بیشتر 
بازار شده و با تشدید نگرانی ها نسبت 
به وقوع رکود، قیمت نفت را تحت فشار 
کاهشی بیشتری قرار می دهد.بازار نفت 
از تشدید محدودیتهای کووید ۱۹ در 
چین که دومین مصرف کننده بزرگ 
نفت در جهان اســت، تحت فشار قرار 
گرفته اســت. شــهرهای بزرگ چین 
شامل شانگهای و شنزن تست کووید 
۱۹ را افزایــش داده و محدودیتهــا را 
پــس از افزایش چشــمگیر آمار ابتال، 

گروه  اند.تحلیلگــران  کرده  تشــدید 
تحقیقاتی ANZ Research در یادداشتی 
نوشتند: مقامات چینی اعالم کرده اند 
سیاســت کووید صفر تسهیل نخواهد 
شد که به منزله وخامت وضعیت تقاضا 
برای سوخت اســت.در بخش عرضه، 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز برآورد 
کردند ذخایر نفــت آمریکا پس از دو 
هفته کاهش، در هفته منتهی به هفتم 
اکتبر، به میزان ۱.۸ میلیون بشکه رشد 
کرده است. انتشار آمار هفته جاری به 
دلیل تعطیالت روز دوشــنبه، یک روز 
به تاخیر افتاد. آمار موسســه امریکن 
پترولیوم روز چهارشــنبه و آمار اداره 
اطالعات انرژی آمریکا روز پنج شــنبه 
اوپک  شود.تولیدکنندگان  می  منتشر 
پالس هفته گذشــته کاهــش تولید 
نفــت به میزان دو میلیون بشــکه در 
روز از نوامبر را تصویب کردند.بر اساس 
گزارش رویترز، بــه گفته تحلیلگران 
ANZ، دورنمــای محدودیــت عرضه 

پــس از تصمیم اوپک پالس، اکنون تا 
حدودی زیــادی در بازار نادیده گرفته 

شده است.

نفت در مدار کاهش قیمت ماند

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: در سال 
۱۴۰۱ بیــش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارت ســوخت تولید و تحویل مالکین 
خودروها شده اســت که از این تعداد ۸۰۰ هزار کارت مربوط به درخواست های 
المثنی ســال گذشته بوده و بیش از ۵۰۰ هزار درخواست المثنی مربوط به سال 
جاری اســت.محمد صادقی - مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی - در گفت وگو با ایســنا،  با بیــان اینکه صدور و تحویل کارت 
هوشــمند ســوخت تا قبل از رخداد آبان ماه ۱۴۰۰ بدون وقفه و در بازه زمانی 
حدود ۴۰ روزه انجام می  شد، گفت: لیکن پس از رخداد ذکر شده و به دلیل قطعی 
سرویس  های سامانه هوشمند ســوخت و عدم ارتباط سامانه سوخت با نهادهای 

برون سازمانی، کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی با تأخیر در حال صدور 
است.به گفته وی تاکنون تولید و توزیع کارت سوخت برای کلیه درخواست های 
کارت هوشمند ســوخت المثنی که تا نیمه خرداد ماه سال جاری ثبت شده اند، 
انجام پذیرفته است.وی با بیان اینکه اقدامات و عقد قرارداد جهت تامین کارت خام 
انجام پذیرفته است و پس از تحویل صدرو کارت های باقیمانده به سرعت انجام می 
پذیرد، گفت: تولید کارت سوخت خودروهای عمومی )تاکسی و وانت(، خودروهای 
مربوط به استان سیســتان و بلوچســتان، خودروهای نفت گازسوز و همچنین 
کارت های مجاری عرضه بدون وقفه در کمترین زمان ممکن همانند گذشته انجام 
می پذیرد.صادقی ادامه داد: ســهمیه سوخت خودروهای شخصی به میزان ۹ ماه 

معادل ۵۴۰ لیتر روی کارت های ســوخت 
قابل ذخیره سازی است. لذا سهمیه سوخت 
مزبور پس از صــدور کارت جدید به صورت 
یکجا به کارت ســوخت  واریز می  شود.مدیر 
سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی در خصوص عدم تخصیص 
سهمیه ســوخت مربوط به برخی از دوره  ها، 
گفت: امکان ترمیم ســهمیه وجود دارد که 

پــس از اخذ مجوزهــای الزم از متولیان ذیربط و  بازآوری کامل ســرویس  های 
سامانه هوشمند سوخت، دستورالعمل مربوط به عموم مردم به متقاضیان اطالع  
رســانی خواهد شد.به گفته وی کارشناسان مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش 
فرآورده  های نفتی ایران )شماره تماس:۰۹۶۲۷( پاسخگوی هرگونه سؤال یا ابهام 

در خصوص کارت هوشمند سوخت هستند.

از سوی مدیر سامانه هوشمند سوخت

آخرین وضعیت صدور کارت سوخت تشریح شد

حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه سه 
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای ســید حمیدرضا ناصری ضمن تسلیم هشت برگ استشهادیه تصدیق 
شــده اعالم نموده است که ســند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به 
مســاحت 178.05 متر مربع قطعه یک تفکیکی به شماره 12439 فرعی از 
168 اصلی مفروز از پالک 1953 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه 
ثبتی شهرستان کرج به شماره چاپیهای 425085 و 425086 و 425087 
و 425088 مــورد ثبت صفحات 293 الی 305 جلد 347.1 بنام کوروش و 
نادره و داریوش و نادر مهدی زاده بالسویه صادر شده سپس تمامی مورد ثبت 
برابر ســند 15965 مورخ 95/3/24 دفترخانه 126 کرج یه سید حمیدرضا 
ناصری منتقل گردیده و برابر ســند 15967 مورخ 95/3/24 دفترخانه 126 
کرج در رهن بانک مســکن و برابر اسناد 15969 و 15970 مورخ 95/3/24 
دفترخانه 126 کرج در رهن بانک ملت قرار گرفته مفقود گردیده و تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت . اذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد 
بدیهی اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد . 

 حسین رضا نوری شاد- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک
 ناحیه سه کرج  - از طرف عیسی شاهدی پاپکیاده

شناسه اگهی : میم الف 504/ف 
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گزیده خبر

دریافت مبلغ اضافی برای خطوط تلفن ثابت 
رند تخلف است

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطالعیه ای اعالم کرد تعرفه 
خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین 
شــده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
از متقاضیان دریافت شــود.به گزارش ایســنا، بر اساس این اطالعیه سقف 
هزینــه تغییر نام و تغییر مکان خطــوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و 
۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان اســت. همچنین سقف هزینه تغییر 
نــام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیــب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان 
و ۱۶۲ هــزار و ۵۰۰ تومان و دریافــت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط 
رند از مشــترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می شود.

بر همین اســاس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعالم می کند 
مشــترکانی که با چنین درخواستی مواجه شــده اند و از آنها مبالغ اضافی 
دریافت شده است می توانند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی 
به شکایات )سامانه ۱۹۵( به آدرس cra.ir.۱۹۵//:http مراجعه کنند.مشترکان 
همچنین برای آگاهی از سقف تعرفه سایر خدمات تلفن ثابت قابل ارایه در 
دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستائی و دفاتر فروش دارندگان پروانه ارایه 
خدمات تلفن ثابت که در مصوبه شــماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات عنوان شده است، می توانند اینجا کلیک کنند.

جزییات دور دوم مزایده خودروهای خارجی 
اعالم شد

مزایده دوم خودروهای خارجی از ســاعت ۸ صبح ۲۶ مهر آغاز می شود و تا 
ســاعت ۲۴ اول آبان ادامه دارد. در این راستا متقاضیان باید برای دریافت 
اطالعات فهرســت خودروها، شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد به وبگاه مزایده 
الکترونیک بــه نشــانی eauc.setadiran.ir مراجعه کنند.به گزارش ایســنا، 
در فراینــد برگزاری مزایده ۱۰۶۲ خودروی خارجی رســوبی که نتایج آن 
۱۶ مهر اعالم شــد، حدود ۱۰۰۰ دســتگاه خودروبه فروش رسید و در این 
راستا ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد باقی مانده 
خودروهای خارجی رســوبی را با بهره گیری از ســامانه مزایده الکترونیک 
دولت )ستاد( به صورت اینترنتی به فروش برساند.شرکت کنندگان در این 
مزایــده نیز همانند مزایده قبل باید بــرای ثبت نام و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیک)توکن( به دفاتر ثبت اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه کنند.

برگزاری مزایـــده صرفاً از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس 
فوق بوده و ارائـــه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـــن طـریق انـجام می شود، 
بنابراین همه  شرکت کنندگان در مزایده می توانند از ۲۶ مهرماه به نشانی 
eauc.setadiran.ir مراجعه و با اســتفاده از امضاء الکترونیک، نسبت به ثبت 
پیشــنهاد اقدام کنند.همچنین داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد 
اقتصادی برای اشــخاص حقوقی به همراه شــماره حساب قابل استفاده از 
طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.بر اساس اعالم 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بازدید از خودروهای مطرح شده، 
در تمامی ایام هفته حتی روزهای تعطیل در بازه زمانی تعیین شــده )۲۶ 
مهر تا اول آبان ۱۴۰۱( از ساعت ۸ الی ۱۹ امکانپذیر است.زمان رمزگشایی 
مزایده فوق العاده ۵۶۶ خوروهای خارجی ســوم آبان بوده و پیشنهادهای 
ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک رأس ساعت ۱۲ روز سه شنبه )سوم 
آبان ماه( در محل سازمان مرکزی اموال تملیکی، رمزگشایی و در همان روز 

نیز برندگان مزایده اعالم می شوند.

در دور نخست مزایده چه گذشت؟
گفتنی اســت، مزایده تعیین تکلیف ۱۰۶۲ دســتگاه خودروهای رســوبی 
وارداتی از هفتم مهرماه آغاز و نتیجه آن ۱۶ مهرماه مشــخص شد.طی این 
مزایده که  بیش از ۱۳ هزار نفر در آن شرکت کردند، برای بیش ۹۶۵ خودرو 
به ارزش ۲۸۱۳ میلیارد تومان پیشنهاد قیمتی مطرح شد که متوسط رشد 
قیمت های پیشــنهادی ۸۵ درصد بوده است.در این راستا اسامی برندگان 
مزایده و قیمت های پیشــنهادی برای هر دستگاه خودرو در سایت سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نشــانی WWW.TAMLIKI.IR منتشر 
شد.در دور نخست مزایده ۶۲ دستگاه لکسوس، ۴۰ دستگاه پورشه ماکان، 
۱۸۲ دستگاه کیا، ۱۵۲ دستگاه بی ام و، ۸ دستگاه بنز، ۴۵۹ دستگاه هیوندا، 
۱۵۴ دســتگاه تویوتا، یک دستگاه ولوو، ۳ دســتگاه پورشه باکستر و یک 
دســتگاه بی نام به مزایده گذاشته شدند که ۹ دستگاه فاقد پیشنهاد بودند.
همچنین ۵۸ دســتگاه به دلیل مغایرت در مشخصات از مزایده خارج شد و 
۱۷ دستگاه خودرو نیز به فروش نرفت. به همین دلیل قرار است یک مزایده 

دیگر نیز برگزار شود.

گام بزرگ سایپا و ایران خودرو در راستاي 
اتحاد استراتژیك

هم زمان با هفته وحدت و با امضاي تفاهم نامه هاي همکاري مشــترك بین 
شرکت هاي زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتي ایران خودرو، 
گام بزرگ دو خودروســاز بزرگ کشــور در راســتاي تحقق اهداف اتحاد 
استراتژیک برداشته شد.به گزارش سایپانیوز، در این مراسم، مدیرعامل گروه 
خودروسازي سایپا ضمن گرامي داشــت هفته وحدت، گفت: از این که این 
مراسم در هفته وحدت اتفاق افتاد بسیار خوشایند است و امیدواریم ساالنه 
در هفته وحدت، دو خودروســاز بزرگ به واسطه نتایج خوب همکاري هاي 
مشترك جشــن بگیرند.محمدعلي تیموري افزود: خداوند متعال در قرآن 
کریم مي فرمایند که »دســت خدا با جماعت است«، وحدت یعني همین 
اتفاقي که امروز با همکاري دو خودروساز بزرگ شکل گرفته است.او تصریح 
کرد: در دنیاي امروز همین وحدت مورد تاکید قرآن کریم، به نام کار گروهي 
مطرح و نام گذاري شده که شامل کار گروهي در درون سازمان ها و یا بین 
سازمان هاســت و خوش بختانه این نگرش در دولت مردمي از روز نخست 
شکل گرفته است و این سیاست توسط وزیر صمت به عنوان راهبرد اصلي 
از ابتدا پیگیري و دنبال مي شود.تیموري افزود: در راستاي سیاست وزارت 
صمت دو خودروساز از ابتدا به صورت متحد با هم حرکت کردند و این اتحاد 
نتایج خوبي را به ارمغان آورده است و یکي از نتایج خوب این وحدت در چند 
ماه اخیر این بوده که میزان هجمه ها به دو خودروساز کاهش اساسي داشته 
و آرامش در دو مجموعه حکم فرما شده است.مدیرعامل گروه خودروسازي 
سایپا گفت: آن چه باعث این آرامش در صنعت خودرو شده حاصل عواملي 
نظیر، سیاست گذاري بسیار حرفه اي وزارت صمت و تالش هاي شبانه روزي 
همه کارکنان و مدیران دو خودروساز داخلي است.او افزود: دو خودروساز در 
حال حاضر خودروي ناقص در کــف پارکینگ ها ندارند و نه تنها خودروي 
ناقص تولید نمي شود بلکه شاهد عبور مستقیم صد درصدي محصوالت در 

سایپا و ایران خودرو هستیم.

قیمت طالی جهانی در حال تثبیت 
است!

قیمت طال )چهارشنبه( در محدوده 
نوســان کوچکی معامله شــد زیرا 
دنبال سرنخ های  به  سرمایه گذاران 
بیشــتری در مورد سرعت انقباض 
پولی ایاالت متحــده از فدرال رزرو 
و داده های تــورم در هفته جاری 
بودند.به گزارش ایســنا، بهای هر 
اونــس طال تا ســاعت ۱۱ و ۱۳ دقیقه صبح به وقت شــرقی با 
ســه درصد افزایش به ۱۶۶۹ دالر و ۴۰ ســنت رسید و نزدیک 
به پایین ترین ســطح یک هفته ای که روز سه شنبه ثبت شد، در 
نوســان بود.  قیمت طال در بازار معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۱۸ 
درصد افزایش به ۱۶۷۰ دالر و ۴۰ ســنت رسید.سرمایه گذاران 
منتظر انتشار صورتجلســه نشست سپتامبر فدرال رزرو هستند. 
همچنین تمرکز بر نرخ تورم در روز پنجشنبه است که می تواند 
مســیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را روشن کند.ایلیا اسپیواك، 
استراتژیســت ارزی در DailyFX می گوید: به نظر می رسد قیمت 
طال در حال تثبیت اســت. هر چه فدرال رزرو تهاجمی تر باشد، 
جذابیت طال کمتر اســت.طال به عنوان یک محافظ تورم در نظر 
گرفته می شود اما افزایش نرخ بهره جذابیت شمش های غیر بازده 
را کاهش می دهد.صندوق بین المللی پول هشدار داد که فشارهای 
متقابل ناشــی از تورم، بحران های انرژی و مواد غذایی ناشــی از 
جنگ و نرخ های بهره به شــدت باالتر، جهان را به آستانه رکود 
سوق داده است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
بــا ۰.۷ درصد کاهش به ۱۹.۰۵ دالر رســید، پالتین ۰.۱ درصد 
افزایش یافت و به ۸۸۶.۴۳ دالر رســید و پاالدیوم با ۰.۳ درصد 

افزایش به ۲۱۴۶ دالر و ۴۷ سنت رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

مذاکره برای واگذاری خودروسازان در مراحل پایانی
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت )صمت( ضمــن تاکید بر 
اهمیــت موضــوع واگذاری شــرکت های خودروســاز، از 
قیمت گذاری کامل این شــرکت ها خبر داده و اعالم کرد 
که واگــذاری خودروســازان در مرحله نهایــی مذاکره با 
سازمان خصوصی سازی اســت.به گزارش ایسنا، سید رضا 
فاطمی امین با حضور در یــک برنامه تلویزیونی، در رابطه 
با حذف قرعه کشــی برای محصوالت خودروسازان، اظهار 
کرد: محصوالت ســایپا بصورت کامل از فرآیند قرعه کشی 
خارج شــده اند، در ایران خودرو محصــول هایما خارج از 
گردونه قرعه کشی عرضه می شود و به زودی خودروی تارا 
نیز خارج می شــود. به همین ترتیب برنامه افزایش تولید 
خودروســازان و آغاز واردات در کنار هم، می تواند عرضه 
و تقاضــا را متعــادل خواهد کرد؛ بنابراین تا پایان ســال 
قرعه کشــی ها برای خودرو حذف خواهد شد.وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت  در رابطه با آخریــن وضعیت واگذاری 
خودروسازان گفت: طبق دستور رئیس جمهور مقرر شده 
بود واگذاری خودروســازها تا پایان شــهریور ماه، تعیین 
تکلیف شود. امر  واگذاری از اهمیت باالیی برخوردار است 
اما چنانچه واگذاری به درستی انجام نشود، شرکت ها پس 
از چند سال، با انبوهی از بدهی، مجدد تحویل دولت داده 
خواهد شــد. نمونه بارز آن شــرکت هپکو است.وی افزود: 
عظمت خودروســازی ها ۱۰۰ برابر هپکو اســت، بنابراین 
اگر چالشــی در حــوزه واگذاری ایجاد شــود، ۱۰۰ برابر 
خواهد بــود. در حال حاضر قیمت گذاری این شــرکت ها 
انجام شــده و  ۷۰۰ ابالغ کارشناسی رسمی صورت گرفته 
است. اینکه چگونه قرار اســت این شرکت ها واگذار شود، 
بایســتی مورد توجه قرار گیرد تا ســاختار صنعت خودرو 
اصالح شود. برای این منظور به مدل شش الیه رسیده ایم. 
در  بحث واگذاری این شرکت ها در مرحله نهایی مذاکرات 
با ســازمان خصوصی سازی هســتیم.وزیر صمت در ادامه، 
ضمن اشاره به رشد ۵.۱ درصدی رشد تولید بخش صنعت 
طی سه ماهه نخست امسال و رشد ۶.۷ درصدی تولید در 
شرکت های صنعتی بورسی، اظهار کرد: این رشد تولید در 
محصوالتی نظیر فوالد معادل ۱۰ درصد، خودروی سواری 
کامــل  ۲۸۰ درصد اتوبوس و ون ۱۴۰ درصد، ظروف ۱۳ 
درصد رشــد تولید ایجاد شده اســت. در روغن نباتی هم 
علیرغم اینکه تولید کاهشــی رقم خــورده اما در واحدها 
کمبودی ایجاد نشــد؛ البته این نشــان می دهد که سال 
گذشته این کاال قاچاق می شد. میزان مصرف برق  صنایع 

نیز ۱۳ درصد رشد داشته که نشان از رشد تولید دارد.

تراز تجارت بدون نفت، به صفر نزدیک می شود
وزیر صنعــت، معدن و تجارت با تاکیــد براینکه صادرات 
ما همیشــه به نفت گره خورده بوده است، گفت: نفت در 

ترازهــای تجارت خارجی و در بودجــه دولت نیز اثرگذار 
است. درحال حاضر به جایی رسیدیم که تراز تجارت بدون 
نفت کشور به صفر نزدیک می شود؛ بگونه ای که طی شش 
ماهه نخســت ســال جاری ۲۶ میلیارد دالر واردات و ۲۴ 
میلیــارد دالر صادرات داشــته ایم.فاطمی امین در رابطه با 
میزان صادرات کشــور طی نیمه نخست امسال نیز اعالم 
کرد: صادرات ایران طی شــش ماه اول امســال به لحاظ 
ارزشــی ۱۳ درصد رشد داشــت؛ البته که رشد صادارات 
کاالهــای صنعتی ۳۰ درصد بوده اســت امــا صادرات به 
لحاظ وزنی کاهشی شده است. در حقیقت به تراز تجاری 
صفر و مبــادالت تجاری بدون نفت نزدیک می شــویم و 
کاالهایــی صادر می کنیم که ارزش افزوده بیشــتر و وزن 
کمتری دارند.وی ضمن تاکید براینکه بیش از توازن ارزی، 
قدرت دارای اهمتی است، مهم  است یعنی کاالهایی صادر 
کنیم که قدرت بیشــتری برای ما ایجاد کند؛ تصریح کرد: 
بایســتی کاالهایی صادر کنیم که قدرت بیشتری برای ما 
ایجــاد کنند؛ بطور مثال فوالد خــام درآمد ایجاد می کند 
اما قدرت زا نیســت؛ لذا باید تمرکز مــا صادرات کاالهای 
دانش بنیان، تجهیزات پزشــکی و کاتالیســت باشــد.وزیر 
صمت ضمن اشــاره به پیمان شــانگهای گفت: یک چهارم 
کل خشــکی های دنیــا، ۴۰ درصد جمعیت جــوان دنیا، 
یک سوم رشــد اقتصادی جهان و بزرگترین مصرف کننده 
و تولیدکننده انرژی دنیا در کشــورهای عضو شــانگهای 
هســتند؛ این مــوارد قدرتی بــه شــانگهای می دهد که 

تصمیمات آن بین المللی باشد نه منطقه ای.

در اکتشــاف ذخایر معدنی عقب هســتیم/مزایده 
معادن غیر فعال آغاز شده است

فاطمی امین معدن را نقطه شــروع تولیــد خوانده ضمن 
اشــاره بــه عقب ماندگی هــا در بخش حوزه شناســایی و 
اکتشاف ذخائر معدنی، تصریح کرد: ما به درستی در حوزه 
اکتشــاف ذخایر کشــور کار نکرده ایم و ذخائر سنگ آهن 
برای ۱۵ سال آینده، اکتشاف نشده است. از مهر ماه سال 
گذشته اقداماتی آغاز شــد و مناطق کشور به سه قسمت 
تقسیم شــد؛ تا سال ۱۴۰۳ بایســتی در مناطق یک و ۲ 
ذخائر معدنی اکتشــاف شــود.وی افزود: بایستی به سمت 
فرآوری بیشــتر حرکت کنیم. در حال حاضر خام فروشی 
معدنی یک درصد است که معقول است. ما بایستی به جای 
شــمش فوالد، ورق صادر کنیم. تمرکز ما این اســت که  
کاالهــای معدنی تا حد امکان فــرآوری و با ارزش افزوده 
بیشــتری صادر شــود. البته معادن غیر فعالی هم داریم 
که باید ســریع تر فعال شــوند. ۴۰۰۰ معــدن غیر فعال 
در بخشــش غیرفلزی و معادن مصالح ســاختمانی وجود 
دارد که در دســته اول معادن فلزی تمامی معادن بزرگ، 
جز یک معدن، فعال هســتند اما ۵۰ درصد معادن مصالح 
ســاختمانی غیر فعال اند. براین اســاس مقر  شده معادن 
غیرفعال به مزایده گذاشــته شــوند. این مزایده از شنبه 
هفتــه جــاری )۱۶ مهر ماه( آغاز شــده و بیش از ۵۰۰۰ 

پروانه بهره برداری به مزایده گذاشــته شــده است.فاطمی 
امین ادامه داد: سال گذشته ۱۰ هزار میلیار تومان درآمد 
از محل حقوق دولتی معادن دریافت شــد که این عدد در 
ســال جاری به ۱۹ هزار میلیارد تومان رســیده است. در 
معادن فلزی همچون مانند مس و سنگ آهن نیز جز یک 
مــورد معدن غیر فعال به دلیل تخلف، تمامی معادن فعال 
هســتند و حتی بیش از ظرفیت برداشت دارند. در معادن 
غیر فلزی نیز همچون سیلیس ۲۰ درصد، معدن غیرفعال 
وجــود دارد. در حوزه مصالح ســاختمانی هــم که عمدتا 
معادن کوچک هستند، تعداد معادن غیرفعال بسیار است 

که یکی از پروژه های ما فعال سازی معادن کوچک است.

افزایش 100 درصدی تولید ماشین آالت معدنی
وی ضمن اشــاره به اینکه طی شش ماهه نخست امسال 
تولید ماشــین آالت معدنی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده 
اســت، افزود: ۹ پروژه در این حوزه آغاز شده که تنها یک 
مورد آن، نوســازی و به ســازی واحدهای تولیدی است؛ 
همزمان با آن، نوســازی و به ســازی ماشــین آالت نیز در 
دستور کار اســت. در این رابطه با همکاری بانک مرکزی، 
۵۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازسازی بنگاه های 
صنعتــی تخصیــص داده می شــود.  تمرکز ما بازســازی 
ماشین آالت واحدهایی است کهســبب افزایش کیفیت و 

کاهش هزینه تولید شوند.

الزمه تحقق دولت هوشمند؛ آغاز تغییرات از داخل 
وزارت صمت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای رسیدن به 
دولت هوشــمند، تغییرات بایستی از  داخل وزارتخانه آغاز 
شــود؛ چراکه در اینصورت، دولت هوشمند اتفاق نخواهد 
افتاد و در اقتصاد دانش بنیان بایســتی وزارتخانه نیز دانش 
بنیان باشــد، گفت: ما در وزارت صمت ســامانه پایش را 
طراحی کردیم تا تمامی متغیرهــای کالن حوزه صنعت، 
معدن و تجارت رصد و بر مبنای آن برنامه ریزی شــود. در 
این ســامانه تمام داده هایی که در بخش صمت الزم است، 
به سمع و نظر حاکمیت برســد، منظم می شود؛ از طریق 
همین سیستم، بازار فوالد نیز در سال گذشته تنظیم شد. 
ما زمانی هوشــمند هســتیم که بتوانیم سه ماهه آینده را 
پیش بینــی کنیم.وزیر صمت با بیان اینکــه روندها برای 
رســیدن به افق ۱۴۰۴ مثبت است، خاطرنشان کرد: سال 
گذشــته هدف صادرات ۴۵ میلیارد دالری بود که به ۴۸ 
میلیارد دالر رسیدیم. امسال ۵۰ میلیارد دالر هدف گذاری 
شــده که تا پایان سال به بیشتر از این میزان نیز خواهیم 
رســید. صادرات ۷۵ هــزار میلیارد دالری نیــز برای افق 

۱۴۰۴، هدف گذاری شده که مورد تحقق خواهد بود.

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفت: 
ارمنســتان ســفارش گذاری ۲۰۰ دستگاه 
خودرو از ایران داشته است که این خودروها 
به تدریج در حال ارســال هستند.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، هیأت هفت نفره پارلمانی 
ارمنستان به ریاست رئیس گروه دوستی ایران و ارمنستان پارلمان این کشور با 
حضور در تهران با وزیر صمت و رئیس ســازمان توســعه تجارت دیدار و گفتگو 
کرد.رضا فاطمی امین وزیر صمت در ادامه این دیدار با اســتقبال از ایجاد توسعه 

تجارت با ارمنستان گفت: آماده توسعه تجارت با ارمنستان، ایجاد خط تولید لوازم 
خانگی در ارمنستان و همکاری های خودرویی با این کشور هستیم.همچنین در 
این دیدار علیرضا پیمان پاك رئیس سازمان توسعه تجارت نیز به اقدامات انجام 
شــده دو کشور برای کاهش عوارض جاده ای اشــاره کرد و گفت: بزودی شاهد 
تغییراتی در این زمینه خواهیم بود.وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه های همکاری 
شــرکت های ایرانی و ارمنی جهت حضور مشــترك در بازار روسیه و توزیع کاال 
گفت: مرکز تجاری ایران در ایروان آماده بهره برداری است و طی ۲ هفته آینده 
افتتاح می شود.پیمان پاك با اشاره به ایجاد اتاق تهاتر میان ۲ کشور افزود: لیست 

کاالها به تأیید هر دو طرف رســیده و شرکت کارگزار نیز مشخص شده و متن 
نهایی قرارداد در حال آماده شــدن برای امضاست.رئیس سازمان توسعه تجارت 
در ادامه بیان کرد: ارمنســتان سفارش گذاری ۲۰۰ دستگاه خودرو ایران داشته 
است، که این خودروها به تدریج در حال ارسال هستند.رئیس گروه دوستی ایران 
و ارمنســتان پارلمان در این دیدار با بیان اینکه حجم مبادالت تجارتی ایران و 
ارمنستان در ۸ ماه گذشته میالدی ۴۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ رشد داشته 
است گفت: سال گذشته حجم مبادالت ما با ایران ۷۰۰ میلیون دالر بود و امسال 
با توجه به رشد ۴۳ درصدی از یک میلیارد دالر عبور کرده است.گئورگ بابویان 
ضمن اعالم آمادگی ارمنستان برای برطرف سازی هرگونه موانع توسعه تجارت با 
ایران گفت: خوشحالیم که این عالقه در طرف ایرانی نیز وجود دارد و امیدواریم 
با کاهش و اصالح جاده ای جهت ترانزیت کاال، تبادالت تجاری ایران و ارمنستان 

افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

صادرات خودرو به ارمنستان
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بیت کوین ممکن اســت با بانک های متولی برتر 
بــا ارزش بــازار بی نظیر رقابــت کند.به گزارش 
ایسنا به نقل از کریپتو، مدیرعامل کریپتو کوانت 

معتقد است که بیت کوین )BTC( می تواند رقیب 
بانک های متولی برتر باشــد زیــرا هفت بانک از 
۹ بانک بزرگ متولی آمریکا در ســال ۲۰۲۲ به 
کریپتو وارد شده اند.بانک متولی یک موسسه مالی 
است که از اوراق بهادار مشتریان نگهداری می کند 
تا از سرقت یا گم شدن آنها جلوگیری کند. متولی 
ممکن اســت سهام یا سایر دارایی ها را به صورت 
الکترونیکی یا فیزیکی نگهداری کند و از آنجایی 
که این شرکت ها مسئول ایمنی دارایی ها و اوراق 
بهادار بــه ارزش هنگفتی خواهند بود، بانک های 
متولی معموالً شرکت های بزرگ و معتبر هستند؛ 
برترین بانک های متولی شــامل بانک نیویورک 

ملون، اســتیت استریت، جی پی مورگان، سیتی 
گــروپ و بی ان پی پاریباســت.بانک های متولی 
معموالً آن دسته از موسسات پولی متعارف برای 
ورود به حوزه بیت کوین و کریپتو نیستند اما کی 
یانگ جو، مدیرعامل کریپتو کوانت استدالل کرده 
اســت که بیت کوین )BTC( به زودی می تواند با 
ارزش بــازار بانک های متولی برتر رقابت کند.وی 
در توییتــی گفت که علیرغم اینکــه ارزش بازار 
بیت کویــن تنها ۰.۲۵ درصــد از ۹ بانک متولی 
برتر اســت، هفت مورد از آنها در ســال ۲۰۲۲ 
وارد فضای متولی ارزهای دیجیتال شــده اند.وی 
افزود که مســیر بعدی این بانک هــا با مجموع 

۱۴۸ تریلیون دالر دارایی احتماالً توکن ســازی 
اســت.به گفته جو، هنوز مشخص نیست که آیا 
آنهــا از طریق بالک چین هــای موجود الیه یک 
)L۱( توکنیــزه می کننــد یا فقط با اســتفاده از 
فناوری دفتر کل توزیع شــده است. با این حال، 
هر الیه یک مورد عالقه آنها، ارزش بازار را افزایش 
می دهد و در مورد اتریــوم، قیمت اتریوم به طور 
بالقوه می توانــد با ۹۴۰ برابــر افزایش به حدود 
۱.۲ میلیون دالر برسد.بر اســاس این اظهارات، 
بانک نیویورک ملــون )BNY Mellon( بزرگترین 
و یکــی از قدیمی ترین بانک های متولی، خدمات 
نگهــداری بیت کویــن خود را پــس از تایید در 

نیویورک راه اندازی کرده اســت. هرچند که جی 
پی مورگان هنوز شرکت های ارائه دهنده را معرفی 
نکرده است اما مشاوران پولی خود را قادر می سازد 
تا بیت کوین را از طــرف خریدارانش خریداری و 
 )Tradefi( تبلیغ کنند و موسسات امور مالی سنتی
بارها تقاضای فزاینده برای شرکت های رمزنگاری 
را در میان خریــداران خود ارائه کرده اند.پذیرش 
بیت کوین در بین موسســات نیز در حال افزایش 
اســت و بانک های متولی تنها  موسســات مالی 
سنتی نیستند که وارد فضای بیت کوین و کریپتو 
شــده اند. این صنعت همچنین از چندین مدیر 

دارایی نیز استقبال کرده است.

گزیده خبر

در نیمه اول ۱۴۰۱
بانک صادرات ایران به ١٥٧ هزار نفر وام 

قرض الحسنه پرداخت کرد
بانــک صــادرات ایران در نیمه اول ســال جاری بیش از ۱۵٧ هــزار فقره وام 
قرض الحســنه به ارزش بالغ بر ۱٣۵ هزار میلیارد ریال به متقاضیان در سطح 
کشــور پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک از 
ابتدای فروردین تا نیمه مهرماه سال جاری با پرداخت ۱٣۵ هزار و ۵۴ میلیارد 
ریال وام قرض الحسنه به ۱۵٧ هزار و ۵۹۱ نفر از متقاضیان واجد شرایط، نقش 
ســازنده خود را در بهبود سطح معیشت و اقتصاد خانواده ها در سراسر کشور و 
عمل به مسئولیت های اجتماعی ایفا کرد.این بانک به منظور تقویت اقتصادی 
خانواده ها و کمک به تشــکیل خانواده و اســتقالل شغلی و معیشتی از طریق 
تقویت بنیه مالی و اشــتغال زایی خانواده ها، پرداخت وام های قرض الحســنه را 

همچنان با جدیت در دستور کار دارد. 

اهدای بسته های لوازم التحریر به 
دانش آموزان محروم استان کرمانشاه

بانک کارآفرین در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود، نســبت به 
اهدای ۵۰ بســته لوازم التحریر به دانش آموزان محروم اســتان کرمانشاه اقدام 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این بانک در راســتای سیاســت 
خود مبنی بر حمایت از محرومان و کمک به توســعه علم و دانش در مناطق 
کمتر برخوردار کشــور، از محل بودجه مســئولیت اجتماعی خود برای خرید 
بســته های لوازم التحریر دانش آموزان محروم اســتان کرمانشاه اختصاص داد.

بســته های آموزشی یادشده شامل دفتر مشــق، دفتر نقاشی، دفتر یادداشت، 
مداد، خودکار و جامدادی واقالم کمک آموزشــی است که از طریق مسئولین 
مدرسه های دخترانه حضرت معصومه و هنرستان پسرانه رازی بین دانش آموزان 

کمتربرخوردار توزیع شد.

برندگان سورسامانی تابستان مشخص شدند
دور جدید از قرعه کشی سورسامانی ویژه اعضای باشگاه مشتریان بانک سامان 
)ســامانیوم( با جوایز ویژه برگزار شد. به گزارش ســامان رسانه، دور جدید از 
قرعه کشی سورســامانی تابستان ویژه اعضای باشگاه مشــتریان بانک سامان 
)سامانیوم( برگزار و برندگان خوش شــانس دو دستگاه لپ تاپ surface ٣ و 

۲۰ عدد ساعت هوشمند شیائومی مشخص شدند.

طرح ویژه بانک ملی ایران برای مسکن اقشار 
کم درآمد

بانک ملی ایران با هدف تامین مســکن عموم مردم به ویژه اقشــار کم درآمد 
جامعه، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و تنوع در ارائه خدمات بانکی، حساب 
سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن را ایجاد کرده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، ســپرده گذاران در این حساب عالوه بر دریافت سود 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، با توجه به ضوابط تعیین شده از اوراق گواهی 
حق تقدم اســتفاده از تسهیالت مسکن نیز بهره مند می شوند.حساب سپرده 
سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن بانک ملی ایران، در قالب دو نوع محصول 
اشخاص حقیقی و حقوقی به جز بانک ها و موسسات اعتباری افتتاح می شوند 
و اوراق موضــوع این طرح، برگه های الکترونیکی دریافت تســهیالت خرید یا 
ساخت مسکن هســتند که به دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری خاص 
تحت شرایطی ویژه اعطا می شوند.دارندگان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از 
تســهیالت مسکن عالوه بر استفاده از تسهیالت مسکن، امکان فروش اوراق به 
غیر براساس شرایط و ضوابط مقرر را نیز دارا هستند.این اوراق با نام و از تاریخ 
صدور به مدت دو سال دارای اعتبار هستند.خرید و فروش اوراق گواهی مسکن 
برای مشتریان در بازار فرابورس و از طریق شرکت های کارگزاری طبق مقررات 
سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر است.دوره مدنظر برای تخصیص اوراق، از 
پانزدهم هر ماه تا پانزدهم ماه بعدی و مالک محاسبه میانگین حساب مشتری، 

حداقل مانده حساب وی در هر روز در طول دوره است.

هفته وحدت نوید دهنده عزت و کرامت در 
جامعه اسالمی

مدیرعامل بانک شــهر در پیامی میالد مســعود و پربرکت حضرت نبی مکرم 
اســالم)ص( و والدت امام جعفر صادق )ع( را تبریک گفت و عزت و کرامت در 
جامعه اسالمی را دستاورد هفته وحدت برشمرد.به گزارش روابط عمومی بانک 

شهر، متن دکترسیدمحمدمهدی احمدی به شرح زیر است :
“مصلحت کشور در اتحاد کلمه و اتحاد دلهاست “

مقام معظم رهبری
وحدت کلمه، در عرصه های گوناگون رمز پیروزی هر ملتی است و هفته وحدت 
با محوریت اتحاد مسلمین، عزت و کرامت در جامعه اسالمی را نوید می دهد.
اینجانب فرارســیدن سالروز میالد مسعود و پربرکت حضرت نبی مکرم اسالم، 
خاتم االنبیــاء، محمد مصطفی )ص( و والدت امــام جعفر صادق )ع( و نیز ایام 
هفته وحدت را تبریک عرض می کنم.امیــدوارم، همکاران توانمند و پرتالش 
بانک شهر با اتحاد کلمه و انسجام و همدلی و با انگیزه و قلبی سرشار از مهر به 
میهن و امید به پیشرفت این آب و خاک در عرصه مسئولیت آفرین خدمت به 
شهر و شهروندان، منشا اقدامات مهم و موثری باشند و محصوالت و خدمات با 

کیفیت تری را در همه سطوح به مشتریان ارائه کنند.
سیدمحمدمهدی احمدی

مدیرعامل وعضو هیأت مدیره

سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون:
برای »هزینه های مشاوره« هم بیمه 
تعاون گزینه مناسب شما خواهد بود

»بیمه زندگی بیمه تعاون، کامل ترین قرارداد بیمه ای شرکت های 
بیمه کشــور است« این اظهار نظر سرپرست مدیریت بیمه های 
زندگی بیمه تعاون در حاشــیه مراســم افتتاح »نخستین شعبه 
تخصصی بیمه های زندگی« در بهمن ماه ۱٣۹۹ بود؛ حال او بیان 
می کند که این سبد کامل، باز هم در حال پربار تر شدن است.به 
گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، محمدحسین یوسفی، سرپرست 
مدیریت بیمه های زندگی این شرکت معتقد است که »در بیمه 
زندگی بیمه تعاون، کامل ترین و جامع ترین بیمه نامه حال حاضر 
کشور ارائه خواهد شد و ویژگی هایی همچون معافیت ها، پرداخت 
مستمری  ها، پوشــش بیمه ای حوادث، بیمه تکمیلی و... در این 
بیمه نامه لحاظ شــده اســت«.او مطرح می کند که دارنده این 
بیمه نامه »می تواند از خدمات بیمه درمان شامل پرداخت هزینه 
دندان پزشکی، تجمیع پاراکلینیکی، بستری و جراحی برخوردار 
شــده« و از خدماتی چون »پوشــش بیمه آتش ســوزی منازل 
مسکونی و محل کار بهره مند می شود«.»پوشش معافیت بیمه گزار 
از پرداخت حق بیمه به علت فوت در اثر حادثه«، »پوشش هزینه 
پزشکی در اثر حادثه«، »پرداخت خسارت در صورت ابتال به پنج 
بیماری خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز، 
سرطان، پیوند اعضای اصلی بدن« و »پرداخت هزینه به بیماران 
مبتال به کرونا« از دیگر مواردی بود که در طرح بیمه زندگی دیده 
شده بود.سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون در این 
گفت و گو مطرح کرد که عالوه بر مواردی که پیشتر در خصوص 
ویژگی های بیمه زندگی این شــرکت گفته شــده بود، بنا دارد 
پوشــش »هزینه های مشاوره درمانی« را نیز به این رشته اضافه 

کرده و بسته تکمیلی تری را برای مشتریان فراهم کند.

بی توجهی بانک ها به برنامه بخش مسکن

بانکهابهرویخودشاننمیآورند!
در حالی ۸۲ درصد از ســهم بانک مسکن در پرداخت تسهیالت طرح 
نهضت ملی مسکن محقق شده که سایر بانک ها که موظف به پرداخت 
۲۰ درصد از تســهیالت سالیانه خود به بخش مسکن هستند عملکرد 
چندانــی در این زمینه ارایه نداده اند و به نظر می رســد تمایلی برای 
وام دادن به بخش مسکن ندارند.به گزارش ایسنا، سهمیه سال جاری 
بانک مسکن در انعقاد قرارداد طرح نهضت ملی مسکن ۲۱۰ هزار واحد 
عنوان شده که بنا به گفته علی عسکری ـ سرپرست این بانک، بالغ بر 
۸۲ درصد از تکالیف محوله به انجام رسیده و مابقی در مرحله تکمیل 
پرونده ارسال به دفترخانه است.با توجه به آمار وام دهی بانک مسکن به 
یکی از بزرگترین پروژه های دولت سیزدهم به نظر می رسد منابع این 
بانک در حال ته کشیدن است و انتظار می رود ۲۶ بانک و موسسه مالی 
اعتباری که تکالیفی درخصوص پرداخت ٣۶۰ هزار میلیارد تومان منابع 
این طرح بر عهده دارند نســبت به پرداخت وام به بخش مسکن اقدام 
کنند. اما بجز یکی دو بانک که مبالغ ناچیزی را متعهد شــده اند هنوز 
کارنامه مشــخصی در این زمینه توسط ســایر بانکها ارایه نشده است.

عدم همکاری سیستم بانکی در تامین منابع پروژه نهضت ملی مسکن، 
انتقاد مســئوالن دولتی و نمایندگان مجلس را در پی دارد. مدتی قبل 
رستم قاســمی ـ وزیر راه و شهرسازی از جریمه برای بانکهایی که به 

تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید و تامین مسکن عمل نکنند 
سخن گفت.از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند بانکها منابع کافی 
برای اختصاص به طرح نهضت ملی مســکن ندارند. مجید نیک نژادـ  
فعال صنعت ساختمان در این خصوص به ایسنا گفت: بانک یک بنگاه 
اقتصادی است و نباید او را مجبور کنیم خارج از توان خود به بخشهای 
اقتصادی وام بدهد.بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، 
بانکها مکلفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیالت پرداختی خود را به بخش 
مســکن اختصاص دهند و اگر این اقــدام را صورت ندهند جریمه ای 
برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده برای آنها پیش بینی شده است.پس 
از تصویب قانون جهش تولید و تامین مســکن، ۲٧ بانک و موسســه 
اعتباری مکلف به پرداخت تسهیالت این طرح شدند. برای هر بانک نیز 
سهمیه ای جداگانه تعیین شد. بیشترین سهمیه مربوط به بانک مسکن 
بــا ۶٣ هزار میلیارد تومان بود، دو بانک دولتی دیگر هر کدام پرداخت 
۴۲ هزار میلیــارد تومان را بر عهده گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتی نیز 
بــرای دیگر بانک ها تعیین شــد که از ٣۰ میلیــارد تومان تا ٣۹ هزار 
میلیارد تومان را شــامل می شود.در هفته های گذشته علیرضا جعفری 
ـ مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرد که سهم بانک 

مسکن در اجرای طرح نهضت ملی رو به اتمام است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی رشــد جهانی در سال ۲۰۲٣ را به ۲.٧ درصد 
 )IMF( کاهش داد.به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، صندوق بین المللی پول
پیش بینی رشــد جهانی خود را برای سال ۲۰۲٣ به ۲.٧ درصد کاهش می دهد و 
خاطرنشان می کند که هنوز بدترین وضعیت در راه است و برای بسیاری از مردم، 
سال ۲۰۲٣ سال رکود خواهد بود.این سازمان توضیح داد که چشم انداز خود را در 
نتیجه جنگ در اوکراین، بحران هزینه زندگی و رکود اقتصادی چین کاهش داده 

اســت.صندوق بین المللی پول هشدار داد که بحران انرژی در اروپا به زودی پایان 
نخواهد یافت.در این گزارش ذکر شده است که انتظار می رود تورم جهانی در پایان 
ســال جاری به اوج خود با ۸.۸ درصد برســد و قرار است برای مدت طوالنی تر از 
آنچه قباًل انتظار می رفت تا قبل از کاهش به ۶.۵ درصد در ســال ۲۰۲٣ و بعداً تا 
سال ۲۰۲۴ به ۴.۱ درصد باال باقی بماند.در همین حال، پیش بینی رشد جهانی در 

سال ۲۰۲۲ نسبت به گزارش قبلی آن ٣.۲ درصد بدون تغییر باقی ماند.

بدترین وضعیت اقتصاد جهانی در راه است!

آخرین وضعیت بازار 
رمزارزها در جهان

رقیب جدید 
بیت کوین!
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گزیده خبر

 تسلیحات فوق مدرن آلمانی 
به اوکراین رسید

مجله اشپیگل گزارش داد، اوکراین نخستین بخش از چهار سیستم دفاع هوایی 
را از آلمان دریافت کرده اســت.به گزارش ایسنا، این مجله همچنین نوشت، با 
اینکه آلمان از نظر ذخایر تسلیحاتی به شدت در مضیقه است اما این سیستم های 
فوق مدرن هوایی به نام IRIS-T SLM را به اوکراین هدیه داد.این سیســتم های 
دفاع هوایی که شــامل یک خودروی فرماندهی، یک رادار و یک پرتابه بر روی 
کامیون اســت که قابلیت شلیک هشت موشک را دارد، روز سه شنبه به ارتش 
اوکراین در نزدیکی مرز با لهســتان تحویل داده شد.این تحویل چهار روز پس 
از آن انجام شد که کریستین المبرشت، وزیر دفاع آلمان سفری اعالم نشده به 
اوکراین داشــت و در آنجا به الکسی رزنیکوف، وزیر دفاع این کشور قول داد که 
کشــورش این تســلیحات را ظرف چند روز به اوکراین می دهد.اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان نیز در ژوئن سال جاری میالدی چنین قولی را به اوکراین داده 
بود.المبرشت روز دوشنبه نیز گفته بود که حمالت موشکی روسیه علیه ارتش 
و زیرساخت های حساس اوکراینی نشان می دهد که تامین سیستم های دفاعی 
هوایی برای اوکراین چقدر مهم است.برلین به اوکراین قول تحویل دستکم چهار 
دســتگاه سیســتم مذکور را داده که هرکدام می تواند موشک هایی را در فاصله 
۴۰ کیلومتری هدف قرار دهد. گزارش شده که اوکراین از دولت آلمان خواسته 
تا دستکم ده ها دســتگاه از این سیستم ها را به کی یف تحویل دهد و پیشنهاد 
خرید مســتقیم آنها را از سازنده آن یعنی » Diehl Defense« مطرح کرده است.

وزیر دفاع اوکراین نیز اعالم کرد: ارســال این تســلیحات آلمانی به اوکراین در 
حالی صورت گرفته که سیســتم های ضد هوایی آمریکایی مســتقر در زمین با 
عنوان » NASAMS« نیز در راه اوکراین است.اشــپیگل همچنین گزارش داد که 
ارتش آلمان هنوز یک سیستم IRIS-T را به کار نگرفته و سه مورد باقیمانده که 
به اوکراین وعده داده شــده نیز هنوز ساخته نشده اند. آلمان به دلیل تردید در 
اهدای تسلیحات تقریبا سنگین، از سوی کی یف با انتقادهای مداوم روبرو شده 
اما با ارســال این تسلیحات، زرادخانه و انبار خود را نیز خالی کرده است.در این 
میان، وزیر امور خارجه آلمان نیز نسبت به کمبود قطعی در انبارهای تسلیحاتی 
کشورش هشدار داده و در گزارش روز شنبه بیزنس اینسایدر نیز آمده که ارتش 

آلمان تنها برای دو روز مهمات دارد

بولتون: 
آمریکا می تواند پوتین را ترور کند

جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت ترامپ 
پیشــنهاد کرد که اگر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه، جهنم هســته ای در اوکرایــن راه انداخت، 
آمریکا می تواند او را ترور کند.به گزارش ایســنا به نقل 
از نیویورک پســت، جان بولتون،  مشاور سابق امنیت 

ملی آمریکا به ایســتگاه رادیویی بریتانیایی LBC گفت: »ما باید روشن کنیم که 
اگر پوتین دستور استفاده از سالح هسته ای تاکتیکی را صادر کند، در واقع یک 
یادداشت خودکشی امضا کرده است. فکر می کنم این چیزی است که ممکن است 
برای بازدارندگی او در صورت قرار گرفتن در شــرایط شدید الزم باشد.«مجری 
برنامه از بولتون پرســید که آیا منظورش از عبارت »یادداشت خودکشی« ترور 
است؟ بولتون در پاسخ گفت: »ما نمی توانیم اجازه استفاده از سالح های هسته ای 
در اوکراین یا هر جای دیگر را از سوی »تروریست »هایی مانند ایران، کره شمالی، 
و همچنین روسیه یا چین، بدون پاسخگویی شخصی که مسئول آن تصمیم بود، 
بدهیم.«او معتقد است که ایاالت متحده توانایی هدف قرار دادن رهبر روسیه را 
دارد و می گوید: من فکر می کنم پوتین این را می داند. می توانید از قاسم سلیمانی 
در ایران بپرسید که وقتی که ما تصمیم می گیریم، برای کسی که تهدیدی برای 
ایاالت متحده است، چه اتفاقی می افتد.او گفت که معتقد است تهدید هسته ای 
پوتین یک بلوف است، با این حال امکان استفاده از سالح هسته ای توسط پوتین 
در صورت فروپاشی نیروهای روسی در اوکراین یا گیر افتادن او در یک موقعیت 
دشوار سیاسی در کشــور را رد نمی کند.بولتون که در دوران دولت جورج دبلیو 
بوش به عنوان ســفیر ایاالت متحده در ســازمان ملل نیز خدمت می کرد، گفت 
که اقدامی که پوتین را هدف قرار می دهد »ممکن است روز بعد« پس از سقوط 
بمب ها اتفاق نیفتد. با این حال، او گفت که واشنگتن باید »به پوتین بفهماند که 
این یک تصمیم آزادانه از سوی او نیست. ما می دانیم که چه کسی مسئول استفاده 
از سالح های هسته ای اســت و او پاسخگو خواهد بود.« بولتون گفت: مشکالت 
سیاســی داخلی روسیه در حال افزایش است. در نهایت، من نمی دانم وقتی این 

جنگ تمام شد، غرب چگونه می تواند با دولت پوتین برخورد کند.

بودجه ۸۴۷ میلیارد دالری نظامی آمریکا با 
نگاه به چین و روسیه

سنای آمریکا بحث بر سر الیحه سیاست دفاعی ساالنه 
برای تعیین سطوح هزینه ها، افزایش حقوق نظامیان، 
تقویت موجودی تسلیحات ایاالت متحده و بهبود روابط 
با کشورهایی که برای مقابله با تهدیدات چین و روسیه 
کمک می کنند، آغاز کرد.به گزارش ایسنا، وال استریت 

ژورنال نوشت: رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، سناتور جک رید، پیش نویس 
قانون مجوز دفاع ملی را صبح ســه شنبه به صحن علنی برد. کنگره قصد دارد 
این قانون را تا پایان ســال به تصویب برساند.این الیحه ۸۴۷ میلیارد دالر برای 
برنامه هــای نظامی و امنیــت ملی در وزارت دفاع و انــرژی تخصیص داده، که 
۴۵ میلیارد دالر بیشــتر از درخواســت رئیس جمهور بایــدن در بهار و از ۷۷۸ 
میلیارد دالری اســت که قانونگذاران در ســال گذشته تصویب کردند. این پول 
عالوه بر اضافه حقوق نظامیان، هزینه هواپیماها، کشتی ها و وسایل نقلیه جدید 
برای جنگ را پرداخت می کند و فناوری های جدیدتر مانند میکروالکترونیک و 
ســالح های مافوق صوت را تامین می کند.براساس این الیحه، سنا ۸۰۰ میلیون 
دالر برای دولت و ارتش اوکراین ارســال می کند که مکمل دورهای قبلی پولی 
اســت که کنگره با ارســال آن به خارج از کشور موافقت کرده است. این الیحه 
همچنین بیش از ۲.۷ میلیارد دالر برای تولید مهمات اضافی و افزایش ظرفیت 
برای افزایش تولید در آینده مجوز می دهد.برخی از پیشــنهادات در راســتای 
اقداماتی اســت که ارتش ایاالت متحده با کشورهای اروپایی و اقیانوس آرام به 
عنوان راهی برای مقابله با تهدیدات چین انجام می دهد. یکی از اقدامات، مقامات 
ایاالت متحده را ملزم می کند تا با رهبران تایوان همکاری کنند تا طرحی برای 
تقویت توان دفاعی این جزیره و انجام تمرینات آموزشی ارائه دهند.قانونگذاران 
مجلــس نمایندگان در ماه ژوئیه به تصویب نســخه خود از این الیحه به ارزش 
۸۵۰.۳ میلیارد دالر رای دادند و با استناد به تورم باال، حمله روسیه به اوکراین 
و تهدیدات چین، ۳۷ میلیارد دالر بیشــتر از مبلغ درخواستی بایدن رای دادند.
قانونگذاران سنا یک میلیارد دالر برای مدیران ذخیره سازی دفاع ملی این کشور 
پیشنهاد کرده اند تا تیتانیوم، روی و کادمیوم و سایر مواد معدنی حیاتی را برای 
تولیدکنندگان دفاعی ایاالت متحده در صورت اختالالت زنجیره تامین یا کمبود 

زمان جنگ خریداری کنند.

هشدار بایدن به زلنسکی:
 ناسپاس نباش!

روزنامــه واشــنگتن پســت به نقل از مقام ســابق کاخ ســفید گــزارش داد، 
رئیس جمهــوری آمریکا به همتای اوکراینی خود هشــدار داده که اگر او مدام 
درباره عدم کمک های کافی گالیه کند، درخواست مداوم از کنگره آمریکا برای 
گرفتن پول ســخت می شود.به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه واشنگتن پست، 
از زمان آغاز درگیری ها در فوریه ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین و 
مقام های دولتش بارها از ایاالت متحده و کشــورهای غربی دیگر خواسته اند تا 
کمک مالی و نظامی بیشتری اختصاص داده، تسلیحات بیشتری ارسال کرده و 
تحریم های سخت تری علیه روسیه اعمال کنند، به رغم این حقیقت که واشنگتن 
حجــم قابل توجهی تا به امروز به اوکراین کمک کرده اســت.به گفته این مقام 
سابق کاخ سفید، بایدن و زلنسکی به طور منظم تلفنی گفت وگو می کنند و در 
برهه ای از زمان، رئیس جمهوری آمریکا به همتای اوکراینی خود گفت که دیگر 
نگوید کمک ها کافی نیست »چون در این صورت ناسپاس به نظر می رسد.«جنت 
یلن، وزیر خزانه داری آمریکا سه شنبه گفت که ایاالت متحده در هفته های آینده 
پرداخت مبلغ ۴.۵ میلیارد دالری را که کنگره برای حمایت مستقیم از اوکراین 

اختصاص داده است، آغاز خواهد کرد. 
جوزف بورل:

 اروپا امنیت خود را به ایاالت متحده و 
رفاهش را به روسیه واگذار کرده است

مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه اروپا باید برای تحوالت 
غیر قابل پیش بینی در آینده آماده باشد از اینکه اروپا رفاه خود را به عرضه گاز 
از روسیه و امنیتش را به ســربازان آمریکایی واگذار کرده انتقاد کرد.به گزارش 
گــروه بین الملل خبرگزاری تســنیم به نقل از روزنامه »تاگس شــاو« آلمان، 
»جوزف بورل«، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا یک عنوان برجسته 
دارد. وی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاســت امنیتی اســت. 
البتــه بورل عنوان ســاده تری را ترجیح می داد. وی تمایــل دارد خود را وزیر 
خارجه اروپا بخواند. اما تاکنون این امر همیشه به دلیل مخالفت برخی کشورهای 
عضو شکست خورده است.بورل در سخنانی اظهار داشت: ما اروپایی ها اکنون با 
پیامدهای یک فرآیند چند ســاله مواجه هستیم. بورل گفت: اروپا در بسیاری از 
پایتخت های اروپایی رفاه خود را از امنیت خود جدا کرده اســت.این مقام عالی 
رتبه اروپایی گفت: شکوفایی ما مبتنی بر انرژی ارزان از روسیه بود و دسترسی 
ما به بازار چین برای انتقال فناوری و سرمایه گذاری و همیشه با هدف دستیابی 
به محصوالت ارزان است. سپس بورل جمله ای را اضافه کرد که اروپایی ها قبال 
آن را از دونالد ترامپ شنیده بودند: ما امنیت خود را در مقابل به ایاالت متحده 
واگذار کرده ایم.بورل این نتیجه گیری را کرد که اروپا توسط سربازان آمریکایی، 
گاز ارزان عرضه شــده توسط روس ها و محصوالت ارزان قیمت توسط چینی ها 

دفاع می شود . به گفته وی این مدل به طور کامل شکست خورده است.

بایدن:

 همکاری عربستان با روسیه تبعاتی دارد
رئیس جمهــوری آمریکا در مصاحبــه ای گفت که فکر نمی کند 
رئیس جمهوری روسیه از یک سالح هسته ای تاکتیکی در جنگ 
با اوکراین استفاده کند. او همچنین گفت، عواقبی برای کارهایی 
که عربستان در کنار روسیه انجام داده است، وجود خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه در 
پاسخ به سوال جیک تپر، مجری شبکه خبری سی ان ان مبنی بر 
اینکه چقدر واقع بینانه است که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه از سالح هسته ای تاکتیکی استفاده کند، پاسخ داد: »خب، 
فکر نمی کنم او این کار را انجام دهد.«بایدن همچنین گفت که 
دولت ایاالت متحده در حال گفت وگو در مورد پاســخ احتمالی 
به استفاده فرضی روسیه از سالح هسته ای تاکتیکی در اوکراین 
است.رئیس جمهوری آمریکا افزود: »مذاکراتی در این باره وجود 
داشته است، اما من وارد این موضوع نمی شوم. این غیرمسئوالنه 
اســت که در مورد آنچه انجام می دهیــم یا نمی دهیم، صحبت 
کنم.«به نظر او، ســناریویی مبنی بر استفاده از تسلیحات اتمی 

»می تواند فقط منجر به یک نتیجه وحشتناک شود.«

»هیچ منطقی برای مالقات با پوتین وجود ندارد«
بایــدن همچنین گفت که هیچ برنامه ای برای دیدار با والدیمیر 
پوتین در حاشــیه نشست گروه ۲۰ در اندونزی ندارد، اما این به 
موضوعی بســتگی دارد که رهبر روسیه مایل باشد با او در میان 
بگذارد. جو بایدن گفت: »این به طور خاص بستگی به این دارد 
کــه او می خواهد در مورد چه چیزی صحبت کند. اما ببینید، او 
بی رحمانه عمل کرده اســت. او وحشیانه عمل کرده است. من 
فکر می کنم او مرتکب جنایات جنگی شــده اســت. و بنابراین، 
مــن هیچ منطقی برای مالقات با او در حال حاضر نمی بینم.«از 
جملــه موضوعاتی که رئیس جمهوری آمریــکا نام برد که مایل 
است درباره آنها با پوتین گفت وگو کند، آزادی »بریتنی گرینر« 
بسکتبالیست زندانی آمریکایی است. بایدن بار دیگر تاکید کرد 
که قصد ندارد بدون مشــارکت دولــت کی یف در مورد اوکراین 
مذاکره ای داشته باشد.بایدن همچنین روز سه شنبه متعهد شد 
که »عواقبی« را به عربستان ســعودی بابت همکاری با روسیه 

برای کاهش تولید نفت تحمیل کند؛ این نشــانه ای از گسست 
در روابــط بین دو متحد دیرینه و معکوس شــدن تالش های او 
برای توسعه این پادشاهی غنی از انرژی است.در بحبوحه خشم 
عمیق از تصمیم هفته گذشته اوپک پالس به رهبری عربستان 
ســعودی، سیاســتمداران دولت بایدن اعــالم کردند که او کل 
روابط با عربســتان ســعودی را مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد 
داد و نســبت به اقدامات تالفی جویانه پیشنهادی دموکرات های 
کنگره مانند محدود کردن فروش تسلیحات یا مجوز قانونی اقدام 
علیــه اوپک پالس ابراز آمادگی کردند.جــو بایدن  در مصاحبه 
با جیک تپر که شــامگاه سه شنبه منتشــر شد، گفت: »عواقبی 
برای کارهایی که آنها در کنار روسیه انجام داده اند، وجود خواهد 
داشت.« رئیس جمهوری آمریکا که از گزینه های مورد نظرش یا 
جدول زمانی صحبتی به میان نیاورد و جزئیات را روشــن نکرد، 

گفت: »قصد ندارم به آنچه که در نظر دارم و آنچه در ذهن دارم، 
وارد شوم. اما تبعاتی وجود خواهد داشت.«جو بایدن همچنین در 
این مصاحبه گفت که معتقد است والدیمیر پوتین یک »بازیگر 
منطقی« اســت که دورنمای خود در مورد »اشغال« اوکراین را 
بد ارزیابی کرده اســت، اما باور ندارد که او به اســتفاده از سالح 
هسته ای تاکتیکی متوسل شود.رئیس جمهوری آمریکا بر این باور 
اســت که همتای روس خودش جدیت مبارزه طلبی اوکراینی ها 
در مواجهه با حمله روسیه را دست کم گرفته است. بایدن گفت: 
»فکــر می کنم... او فکر می کرد که قرار اســت با آغوش باز از او 
استقبال شــود، اینکه جایی می رود که قرار است از او استقبال 
شود و من فکر می کنم که او کاماًل اشتباه محاسباتی کرده است. 
فکر می کنم او یک بازیگر منطقی است که به طور قابل توجهی 
مرتکب اشتباه محاسباتی شده است.«روز سه شنبه، بایدن گفت 

که معتقد اســت پوتین در مجموع منطقی است، اما زبان مورد 
استفاده او در هنگام اعالم خبر حمله به اوکراین در فوریه را زیر 
ســوال برد. بایدن گفت: »اگر به سخنرانی او گوش دهید، زمانی 
که این تصمیم گرفته شــد، او در مورد کل ایده صحبت کرد؛ او 
می خواهد رهبری در روســیه باشد که همه روس زبانان را متحد 
می کند. منظورم این است که فکر می کنم این غیرمنطقی است.«

»می توانم دوباره ترامپ را شکست دهم«
بایدن در بخش دیگری از گفت وگو با ســی ان ان همچنین ابراز 
اطمینان کرد که می تواند دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا را در رقابتی فرضی میان خودشان برای انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۲۰۲۴ شکســت دهد.بایدن به جیک تپر گفت 
که روی این موضوع تمرکــز خواهد کرد که آیا بعد از انتخابات 
میان دوره ای در نوامبر به دنبال یک دور دیگر ریاست جمهوری 
خواهد بود یا خیر. رئیس جمهوری آمریکا و مقامات کاخ ســفید 
بارها گفته اند که بایدن در ســال ۲۰۲۴ مجدداً نامزد انتخابات 
می شود، اما قاطعانه اعالم نکرده اند که او به دنبال انتخاب مجدد 
خواهد بود.مجری سی ان ان پرسید: »آیا درست است که شما فکر 
می کنید تنها کسی هستید که می توانید دونالد ترامپ را شکست 
دهید؟« بایدن در پاســخ گفت: »معتقدم کــه می توانم دوباره 
دونالد ترامپ را شکست دهم.«رئیس جمهوری آمریکا همچنین 
در رابطه با پســرش هانتر هم صحبت هایی کرد. ماموران فدرال 
آمریکا معتقدند که مدارک کافی برای متهم کردن هانتر بایدن 
به جرایم مالیاتی و اظهارات نادرســت در مورد خرید اسلحه در 
دست دارند.بایدن در این رابطه گفت:  »اول از همه بگویم که من 
به پســرم افتخار می کنم. او بچه ای است که ... نه او بچه نیست، 
مرد بالغی اســت که گرفتار شد. او گرفتار موادمخدر شد، مانند 
اتفاقی که در بسیاری از خانواده ها می افتد. او بر این غلبه کرد و 
زندگی جدیدی درست کرد. بنابراین من به پسرم اعتماد زیادی 
دارم. من او را دوســت دارم و او در مســیر مستقیم و مشخص 
است و چند سالی است که اینطور است. و من فقط به او خیلی 

افتخار می کنم.«

در   )۷-G( هفــت  گــروه  رهبــران 
دیداری مجازی با ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهــور اوکراین متعهد شــدند 
کــه کرملیــن را در صــورت عمل به 
تهدیدات خــود مبنی بر اســتفاده از 
خواهد  پاســخگو  هسته ای  تسلیحات 
دانست.به گزارش ایسنا به نقل از هیل، 
والدیمیر پوتین، رهبــران گروه هفت 
در بیانیه مشــترکی پس از نشستی که 
به درخواســت لیز تراس، نخست وزیر 
انگلیــس برگزار شــد، گفتنــد: ما از 
اقدامات تشدید کننده عمدی روسیه، 
از جمله بســیج نسبی نیروهای ذخیره 
غیرمســئوالنه هسته ای  لفاظی های  و 
کــه صلح و امنیت جهانــی را به خطر 
می انــدازد، ابــراز تاســف می کنیم.در 
ادامه این بیانیه آمده است: »ما مجدداً 
تأکیــد می کنیم که هرگونه اســتفاده 
از ســالح های شــیمیایی، بیولوژیکی 
یا هســته ای توسط روســیه با عواقب 
شد«.رهبران  خواهد  مواجه  شــدیدی 

ثروتمندترین کشــورهای جهان که از 
زمان آغاز حمله روســیه در ماه فوریه، 
چندین دور تحریم ها را علیه روســیه 
وضع کرده اند، قــول دادند به حمایت 
مالی و نظامی اوکرایــن ادامه دهند و 
همزمان آمادگی خود را برای دستیابی 
به توافق صلح ابراز کنند.رهبران گفتند: 
بــا توجه به یک راه حل قابل دوام برای 
صلح پــس از جنگ، ما همچنان آماده 
دســتیابی به ترتیباتی با کشــورها و 
موسســات ذینفع و اوکراین در زمینه 
امنیت پایدار و ســایر تعهــدات برای 
کمــک به اوکراین بــرای دفاع از خود، 

تامین امنیت آینده آزاد و دموکراتیک 
خود و جلوگیری از تجاوز روســیه در 
آینده هســتیم. آنها به صراحت اعالم 
کردند که حمله روســیه اصول منشور 
سازمان ملل متحد را نقض می کند آنها 
با محوم کردن یک سری اقدامات اخیر 
روسیه از پوتین خواستند که بدون قید 
و شرط تمام نیروها و تجهیزات نظامی 
خود را از اوکراین خــارج کند.رهبران 
در مــورد حمالت اخیر گفتند: »ما این 
حمالت را به شدیدترین عبارات ممکن 
محکوم می کنیم و یادآوری می کنیم که 
حمالت بی رویه به غیرنظامیان بی گناه 

جنایت جنگی اســت. ما رئیس جمهور 
پوتین و مســئولین را مورد بازخواست 
قرار خواهیــم داد.«رهبران G-۷ الحاق 
چهار منطقه در شرق و جنوب اوکراین 
به روسیه را که پس از آن صورت گرفت 
که ساکنان این حرکت را در همه پرسی 
تاییــد کردند، هدف قرار داده و گفتند: 
این الحاقــات از بازی مشــابه پیروی 
کردند که روسیه شــبه جزیره کریمه 
را در سال ۲۰۱۴ ضمیمه کرد.رهبران 
این کشــورها گفتند: »ما صریحاً تکرار 
می کنیم که هرگز این الحاق غیرقانونی 
یا رفراندوم ساختگی را که روسیه برای 
توجیه آن استفاده می کند، به رسمیت 
نمی شناسیم«.رهبران گروه ۷ همچنین 
از اعالم روز دوشنبه الکساندر لوکاشنکو، 
رئیس جمهور بالروس مبنی بر تشکیل 
نیروی نظامی مشترک با روسیه که در 
مرزهای غربی این کشــور در نزدیکی 
اوکراین مســتقر خواهند شــد، انتقاد 
خاطرنشــان  همچنین  کردند.رهبران 
کردند که از نشــت دو خــط لوله نورد 
استریم که از روسیه به آلمان و از طریق 
دریای بالتیک می گذرد، نگران هستند.

رهبران گروه 7 روسیه را تهدید کردند

یک عضو سرشــناس و نماینده ســابق حزب دموکرات 
آمریــکا در اعتراض به رویکردها و جهت گیری های منفی 
این حــزب، از آن کناره گیری کرد.به گزارش ایســنا، به 
نقل از شــبکه راشا تودی، تولســی گابارد، نماینده سابق 
حزب دموکرات در کنگره آمریکا و از نامزدهای ریاســت 
جمهوری شرکت کننده در رقابت های درون حزبی سال 
۲۰۲۰ دموکراتها با اعالم اســتعفایش از عضویت در این 
حــزب، گفت که حزب دموکــرات در کنترل »یک فرقه 
مخفی نخبه گرای جنگ طلب« قــرار گرفته و این حزب 
را متهم بــه تضعیف آزادی های اساســی و خدادادی در 
آمریــکا کرد.گابــارد در یک بیانیه ویدیویی در روز ســه 
شــنبه اعالم کرد: من دیگر نمی توانم در شــرایط امروز 

حزب دموکــرات که در کنترل کامــل یک فرقه مخفی 
نخبه گــرا از افراد جنگ طلب قرار گرفتــه، بمانم.او ادامه 
داد، انگیزه هم حزبی های جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
»دغدغه های بزدالنه ای است که بر مبنای آن هر مساله ای 
را نژادپرســتانه دانسته و در ما تفرقه ایجاد می کنند و به 
نژادپرستی ضدسفیدپوستان دامن می زنند... کسانی که با 
افراد معتقد به مذاهب و معنوی متخاصمند...کســانی که 
معتقد به مرزهای باز هستند...کسانی که وضعیت امنیت 
ملی را مورد سواســتفاده برای تعقیب مخالفان سیاسی 
خــود قــرار داده و فراتر از همه مــا را از هر زمان به یک 
جنگ هسته ای نزدیکتر می سازند.«گابارد با وجود اشتراک 
نظــر زیاد با اعضای به اصطالح شــاخه »اول آمریکا« در 

حزب جمهوریخواه که مخالــف با رویکرد مداخله جویی 
است، هنوز خودش را یک جمهوریخواه اعالم نکرده است.
با وجــود آنکه حزب دموکرات آمریــکا با حمایت برخی 
جمهوریخواهان تقریبا به صورت متفق القول به ارســال 
بیش از ۵۲ میلیارد دالر کمک به اوکراین در ماه های اخیر 
رای داده اســت، گابارد اما رویکــرد جو بایدن را در قبال 
جنگ اوکراین محکــوم کرده و گفت، این رئیس جمهور 
آمریکا »از این جنگ بــرای تقویت ناتو و تغذیه مجتمع 
صنعتی-نظامی استفاده می کند.«او دموکرات ها را متهم 
کرد به اینکه »پلیس را شــرارت آمیز جلوه می دهند، اما 
از جنایتکاران به قیمت سواستفاده از آمریکایی های مطیع 

قانون محافظت می کنند.

کناره گیری »تولسی گابارد« از حزب دموکرات آمریکا

روزنامه وال اســتریت 
نوشت،  آمریکا  ژورنال 
درخواست  عربســتان 
برای  متحــده  ایاالت 
تعویق تصمیم کاهش تولید نفت آن هم تنها به مدت یک 
ماه را رد کرد.به گزارش ایســنا، این روزنامه نوشــت، چند 
روز قبل از اقــدام اوپک و متحدانش بــرای کاهش تولید 
نفت، مســووالن آمریکایــی با همتایان ســعودی و دیگر 
تولیدکننــدگان بزرگ نفت در حــوزه خلیج فارس تماس 
گرفته و درخواســت کردند که تصمیم کاهش تولید نفت 
را فقــط یک ماه به تعویق اندازند اما ســعودی ها مخالفت 

کردند.مسووالن آمریکایی به رهبران سعودی هشدار دادند 
که واشنگتن به کاهش تولید نفت به عنوان گزینه ای برای 
اتحاد با روســیه نگاه خواهد کــرد و این اقدام حمایت کم 
رنگ ریاض از واشنگتن را تضعیف خواهد کرد.اما به نوشته 
این روزنامه، مسووالن سعودی با این درخواست ها مخالفت 
کرده و آن را مانور سیاسی دولت جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا دانســتند کــه می خواهد از این طریــق تا قبل از 
انتخابــات میان دوره ای خبر بدی وجود نداشــته باشــد.

همچنین مسووالن آمریکایی برای تحریک سعودی ها جهت 
به تاخیر انداختن تصمیم کاهش تولید نفت به آنها گفتند 
که اگر قیمت نفت خام کاهش یابد آن را از بازار خریداری 

کرده و مخازن اســتراتژیک واشنگتن را پر خواهند کرد اما 
باز هم ریاض نپذیرفت.وال استریت ژورنال نوشت، مخالفت 
عربستان در حالی صورت گرفته که چنین خرید کالنی از 
ســوی آمریکا ممکن است قیمت نفت را پایین تر بیاورد.در 
واکنش به این موضوع، مســووالن آمریکایی گفتند، دولت 
بایدن عدم مشــارکت در همایش سرمایه گذاری پیشرو در 
طرح سرمایه گذاری آتیه در عربستان را بررسی خواهد کرد 
که قرار است طی ماه میالدی جاری برگزار شود.به نوشته 
این روزنامه، سفر اخیر بایدن به عربستان محمد بن سلمان، 
ولیعهد ســعودی را عصبانی کرده اســت. وی از اظهارات 
بایدن درمورد مرگ جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد 

سعودی ناراحت است و به مشاورانش گفته که نمی خواهد 
بیشــتر از این برای دولت بایدن مایه بگذارد.وال اســتریت 
ژورنال نوشت، مسووالن آمریکایی تاکید کردند که از میزان 
کاهش تولید نفت غافلگیر شــده اند و تصور می کردند که 
اوپــک تنها یک میلیون بشــکه در روز کاهش خواهد داد.
این مسووالن آمریکایی در واکنش به مخالفت سعودی ها 
با درخواست واشنگتن گفتند که آرزوهای سعودی ها برای 
دستیابی به موشک های نقطه زن بیشتر از واشنگتن تقریبا 
به باد رفته است.گروه اوپک پالس در نشست خود که پنجم 
اکتبر برگزار شد با کاهش تولید نفت به اندازه یک میلیون 

بشکه در روز از اول نوامبر موافقت کردند.

وال استریت ژورنال: 

بن سلمان نمی خواهد برای دولت بایدن بیش از این مایه بگذارد
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ترکیــب جدیدی کــه در گونه های قارچی یافت می شــود، پتانســیل 
امیدوارکننده ای برای مبارزه با سرطان نشان می دهد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از نیو اطلس، دانشمندان به بررسی ساختار یک گونه قارچ پرداخته اند 
و ترکیب جدیدی با برخی ویژگی های امیدوارکننده برای مبارزه با سرطان 
کشف کرده اند.اثرات ضد توموری این ترکیبات در آزمایش های آزمایشگاهی 
نشان داده شده و تیم تحقیقاتی این مطالعه در مورد استفاده بالینی از آن 
خوش بین است.این مطالعه همچنین یک رنگ زرشکی جدید با پتانسیل 
حفظ مواد غذایی کشــف کرده است.این گونه قارچی که در مرکز توجه 
محققان این مطالعه قرار دارد، Aspergillus cavernicola نام دارد. نویسندگان 
این مطالعه جدید دریافتند که عصــاره این قارچ حاوی رنگدانه ای به نام 
ســیس-کاورنامین)cis-cavernamine( اســت که به رنگ زرشکی تیره با 
خواصی مشابه با رنگدانه های قارچ رایج به نام موناسکوس)Monascus( است.
تاتیانا آنتی پووا، نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: موناسکوس در چین، 
بیش از ۲۰۰۰ ســال است که هم در پزشکی و هم در تولید مخمر برنج 
قرمز استفاده می شود. اما برخالف موناسکوس که در ایاالت متحده ممنوع 
است، سیس-کاورنامین می تواند منبع مطمئن تری از رنگ های طبیعی 
باشد.سپس دانشمندان توانستند نشان دهند سیس-کاورنامین می تواند 
 )MNA(به ترکیب دیگری تبدیل شــود که آن را اسید موناسنیکوتینیک
می نامند. دانشمندان در آزمایش های آزمایشگاهی روی سلول های سرطانی 
پروســتات و مثانه دریافتند که MNA با کند کردن رشد و مهاجرت این 
سلول های سرطانی با مسدود کردن یک مسیر سیگنالینگ کلیدی، دارای 

خواص ضد توموری است.

ربات انســان نما موسوم به »آیدا« با سخنرانی در مجلس اعیان بریتانیا 
تاریخ ساز شد.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، ربات انسان نمای 
انگلیسی به نام »آیدا«)Ai-Da( با تبدیل شدن به نخستین رباتی که در 
»مجلس اعیان بریتانیا«)House of Lords( سخنرانی می کند، تاریخ ساز 
شد اما یک مشکل را نیز تجربه کرد.اوایل جلسه، یک لحظه ناخوشایند 
پیش آمد و یک مشکل فنی، چشمان ربات را مانند چشمان زامبی کرد 
و باید توســط »آیدان ملر«)Aidan Meller(، سازنده اش راه اندازی مجدد 
می شد.ســپس، ملر یک عینک آفتابی را روی چشــمان ربات گذاشت 
که باعث تعجب اعضای کمیته ارتباطات و دیجیتال مجلس اعیان شد. 
وقتی دلیل این کار از ملر پرسیده شد، توضیح داد که وقتی آیدا ریست 
می شود، گاهی اوقات شکلک های جالبی در می آورد.پیش از این شکست 
کوتاه، ربات بــا اعضای کمیته در مورد این موضوع صحبت کرد که آیا 
خالقیت، مورد حمله هوش مصنوعی و فناوری قرار گرفته است.آیدا در 
پاسخ به پرسشــی که در مورد نحوه تولید هنر پرسیده شد، پاسخ داد: 
من می توانم از دوربین موجود در چشمانم، الگوریتم های هوش مصنوعی 
و بازوی رباتیکم برای نقاشی روی بوم استفاده کنم که به خلق تصاویر 
جذاب بصری می انجامد. روند خلق شــعرهایم با استفاده از شبکه های 
خنثی، شــامل تجزیه و تحلیل مجموعه بزرگی از متن برای شناسایی 
محتوای مشترک و ساختارهای شعری و سپس استفاده از این ساختارها 
و محتوا برای تولید اشعار جدید است.آیدا ادامه داد: تفاوت این توانایی، با 
توانایی انسان ها در آگاهی است. من با وجود اینکه می توانم در مورد آنها 
صحبت کنم، تجربیات ذهنی ندارم. من برنامه ها و الگوریتم های رایانه ای 

هستم و به آنها وابسته هستم. 

رنگدانه قارچی منبع امیدوارکننده 
ترکیبات ضد سرطان است

ربات »آیدا« در مجلس اعیان 
بریتانیا سخنرانی کرد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات قایقرانی در ایتالیا/ رویترز

میتسوبیشی اوت لندر بلک ادیشن سفارشی در بازار ژاپن
خانواده کراس اوور میتسوبیشــی اوت لندر در ژاپن پذیرای یک عضو جدید با نام بلک ادیشن شده است. همچنین نسخه استاندارد این 
خودرو نیز برخی بهبودها را نسبت به قبل تجربه می کند که در ادامه اشاره ای به آنها خواهیم داشت. اوت لندر بلک ادیشن جدید بر پایه 
تریم G شــکل می گیرد و از عناصر مشــکی در جلوپنجره، فالپ های جلو و عقب و آینه ها سود می برد. این خودرو همچنین در بعضی 
بخش های بدنه از تریم مشکی برخوردار شده و رینگ های آلومینیومی ۲۰ اینچی تیره رنگ نیز جزو دیگر ویژگی هایش هستند.میتسوبیشی 
اوت لندر بلک ادیشن همچنین با دو رنگ جدید خاکستری تیتانیوم و مشکی میکا عرضه می شود. آپشن های بدنه دو رنگ دیگری نیز در 
دسترس هستند؛ اما میتسوبیشی برای نسخه های استاندارد محصول خود ارتباط وای فای فابریک را در نظر گرفته است. این برند ژاپنی 
همچنین عملکرد باز و بسته شدن جدید درب ها را برای سیستم مای میتسوبیشی کانکت ارائه کرده که شامل چندین عملکرد خواهد 
بود.دو آپشن دو رنگ جدید نیز برای بدنه وجود دارد که شامل ترکیب قرمز/مشکی و همچنین نقره ای/مشکی خواهد بود. خریداران ژاپنی 
می توانند اوت لندر را در تریم های M، G، P و همچنین بلک ادیشن جدید سفارش دهند. قیمت این خودرو از ۳۱۷۷۵ دالر برای مدل ۵ 

نفره M شروع شده و به ۳۴۱۰۴ دالر برای مدل ۵ نفره اوت لندر G و ۳۷۷۱۳ دالر برای مدل ۷ نفره اوت لندر P می رسد. 

روزی 10 هزار دالر پاداش فیفا
باشگاه های بازیکنان حاضر در جام جهانی به ازای هر روز برای هر بازیکن ۱۰ هزار دالر کسب خواهند کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
دیلی میرور، فیفا در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز مانند دوره های قبلی به ازای هر روز حضور بازیکنان در اردوهای تیم های ملی خود ۱۰ هزار 
دالر به باشــگاه های بازیکنان واریز می کند.در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، فیفا ۲۰۹ میلیون دالر)حدود ۱۵۷ میلیون پوند( تحت برنامه 
مزایای باشگاه خود بین باشگاه های فوتبال در سراسر جهان توزیع کرد. هرچه یک باشگاه بازیکنان بیش تری در جام جهانی داشته باشد 
درآمد بیش تری تحت این طرح کســب خواهد کرد.فیفا برای هر بازیکن روزانه ۱۰ هزار دالر به باشــگاه های آن ها اختصاص داده است.

این بدان معناســت که باشگاه های لیگ برتری مانند چلسی که ۲۰ بازیکن در جام جهانی دارند بیش ترین سود را از دوری ستاره های 
خود خواهند برد. یا منچســتر ســیتی که در جام جهانی قبلی بیش از ۵ میلیون دالر به دســت آورد این بار  ۱۷ بازیکن در قطر دارد.

منچستریونایتد ۱۸، تاتنهام ۱۷ و آرسنال ۱۴ بازیکن در قطر دارند. رئال مادرید و بارسلونا نیز که به ترتیب ۱۵ و ۱۴ نماینده در سال 
۲۰۱۸ داشتند، احتماالً سهم قابل توجهی به دست خواهند آورد.این طرح فیفا از جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی به منظور به رسمیت 

شناختن باشگاه هایی که بازیکنان خود را برای این مسابقات آزاد کردند اجرایی شد.

دوشم از وصل کار چون زر بود
گار رد رب بود ات هب روز آن ن

جام رد دست و یار رد پهلو
عشق رد جان و شور رد رس بود

گل و شکر بهم رفو رکده
وز درگ چیزاه هک رد خور بود

با چنان رخ ز گل هک گوید باز؟
با چنان لب هچ جای شکر بود؟

زلف مشکین رب آتش رخ او
خوشتر از صد زهار عنبر بود

من و دلدار و مطربی هس هب هس
چارمی حارسی هک ربرد بود

پیشنهاد

چهره روز

کتاب روز ملخ
 The Day of the Locust کتاب روز ملخ با عنوان اصلی
آخرین اثر نویســنده آمریکایی، ناتانیل وست است. 
رمانی کــه آن را بهترین رمان نگاشته شــده درباره 
مناســبات حاکم بر هالیــوود در دهه ی ۳۰ میالدی 
می دانند. نویســنده در این کتاب که یک برهه زمانی 
خاص را شــامل می شود، پشــت  پرده هالیوود را به 
تصویر می کشد، دنیایی که ُمشتی انسان بی استعداد 
نماینده اش هســتند – مجریان ورزشــی، هرزه ها، و 
مهاجرانــی که از دیگر نقاط آمریــکا به لس آنجلس 
آمده اند تا در هالیوود به موفقیت دســت پیدا کنند و 
حتی تبدیل به ستاره ای بزرگ شوند. برای درک بهتر 
جایگاه رمان روز ملخ و تفاوت آن با کتاب هایی مانند 
گتســبی بزرگ، الزم اســت حال و هوای دهه ی ۱۹۳۰ و روزهایی که آن را عصر طالیی هالیوود 
می دانند بهتر آشنا شــویم.مترجم کتاب – فرید دبیرمقدم – که ترجمه خوبی از کتاب ارائه داده 
است، در پیش گفتار خود درباره حال و هوای آن روزها می نویسد:»بحران عظیم اقتصادی در ۱۹۲۹ 
نقطــه ی پایانی بود بر حس پیروزی و غرور امریکایی ها در دهه ی ۱۹۲۰، دهه ی پرزرق وبرقی که 
رمان گتسبی بزرگ بهترین راوی آن است. در دهه ی ۱۹۳۰، با رکود گسترده ی اقتصادی و کاهش 
تولید کارخانه ها، نرخ بیکاری در کشــور به شدت افزایش یافت. همچنین، با خشکسالی فراگیر در 
ایالت های جنوبی امریکا، کشاورزان بسیاری زمین های خود را از دست دادند. بیداد فقر و بیکاری 
برای نخســتین بار به افزایش بی ســابقه ی مهاجرت در ایاالت متحده انجامید. مقصد اصلی این 
مهاجران کالیفرنیا بود و بهترین راوی این مردمان بخت برگشته در آن دوران جان استاین بک بود، 

به ویژه در موش ها و آدم ها و خوشه های خشم…. 

اسکار وایلد
 Oscar :اســکار فینگل اُ. فاِلهرتی ویلز وایلد )به انگلیسی
 ۱۸۵۴ اکتبــر   ۱۶(  )Fingal O›Flahertie Wills Wilde

- ۳۰ نوامبــر ۱۹۰۰( کــه بــه نام هنری اســکار وایلد 
شناخته می شود شاعر، داستان نویس، نمایش نامه نویس 
و نویسنده داســتان های کوتاه ایرلندی بود. اسکار وایلد 
در ۱۸۵۴ میالدی در شــهر دوبلین ایرلند متولد شــد. 
پدرش ِســر ویلیام وایلد مردی فرهنگ دوست بود و به 
پیشه چشم پزشکی اشتغال داشت. او بعدها به مقام چشم 
پزشک مخصوص ملکه نیز نائل شد. همچنین ویلیام یکی 
از عتیقه شناسان برجسته ایرلند بود. مادرش جین وایلد 
با نام مســتعار اسپرانزا شــاعر سرشناسی و مترجم آثار 
الکســاندر دوما و آلفونس دو المارتین بود. وی شاعری 
سرشار از شور ملی بود که در دهه ۱۸۴۰ از آرمان ایرلندی علیه انگلستان حمایت می کرد. برادر اسکار 
»ویلیام وایلد« در ۱۸۵۳ به دنیا آمد و در سال ۱۸۹۹ در لندن درگذشت. اسکار وایلد تحصیالت ابتدایی 
را در دهکده اینســکیلن واقع در شــمال ایرلند دنبال کرد و در کالج های ترینیتی و مگدالن آکسفورد 
به تحصیل پرداخت. وی در ســال ۱۸۸۴ با کنســتانس لوید ازدواج کرد. این دو در سال های ۱۸۸۵ و 
۱۸۸۶ صاحب دو فرزند پسر شدند. وایلد مجموعه داستان شاهزاده خوشبخت و دیگر قصه ها را برای دو 
پســرش نوشت.اسکار وایلد به زیبایی ظاهری و خوش پوشی بسیار اهمیت می داد؛ در حدی که سوراخ 
دکمه های کت و شلوارش را با گل های میخک، زنبق و گل داوودی می آراست. به این ترتیب، شهرت او 
در محافل فرهنگی و اشرافی لندن که از اولین شعرهای او )۱۸۸۱( با لذت استقبال کردند، بسیار زیاد 
شد.او به سرعت به یکی از نظریه پردازان »هنر برای هنر« و رهبر »زیبایی شناسان« تبدیل شد. به این 

ترتیب، او برای برگزاری کنفرانس هایی درباره ی زیبایی شناسی به ایاالت متحده دعوت شد.

فرهنگ

»آنجال لنســبوری« بازیگر کهنه کار و انگلیسی سینما، 
تئاتر و تلویزیون و برنده جوایز اسکار، گلدن گلوب و تونی 
در سن ۹۶ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا به نقل از 
ورایتی، »لنسبوری« در طول ۷۵ سال فعالیت نمایشی 
خود سه بار نامزد جایزه اســکار شد، هفت جایزه تئاتر 
تونی دریافت کــرد و ۱۸ بار نامزد جایزه تلویزیونی امی 
شد که ۱۲ مورد آن برای برای بازی در سریال »او نوشت: 
قتل« رقم خورد.»لنسبوری« گرچه در سینما و صحنه 
تئاتر افتخار زیادی کســب کرد اما بیشترین محبوبیت 
خود را در تلویزیون به دست آورد و در سال ۱۹۸۴ بازی 
در نقشــی را آغاز کرد که در ابتدا به »ژان استاپلتون« 
پیشنهاد شده بود: »جسیکا فلچر« رمان نویس معمایی 
ـ جنایی در سریال »قتل، او نوشت« محصول  شبکه سی بی اس که برای ۱۲ فصل پیاپی به روی آنتن 
می رفت و او برای ایفای این نقش بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ موفق به کسب چهار جایزه گلدن گلوب 
شد و در دو فیلم تلویزیونی نیز این نقش را تکرار کرد.او که در دوران نوجوانی توسط »جان ون دروتن« 
نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس کشف شد، برای ایفای اولین نقش سینمایی خود در فیلم »چراغ گاز« 
ســاخته »جورج کیوکر« در ســال ۱۹۴۴ با »چارلز بویر« و »اینگرید برگمن« هم بازی شد و برای این 
فیلم نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.»لنسبوری« در سال ۱۹۴۵ نیز برای بازی 
در فیلم »تصویر دوریان گری« برای دومین بار نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل شد و پس از آن 
با انعقاد قراردادی با کمپانی »MGM« در فیلم های مهمی چون تا زمانی که ابرها کنار بروند« )۱۹۴۶(، 
»وضعیت کشور« )۱۹۴۸( و »سه تفنگدار« )۱۹۴۸( مقابل دوربین رفت و در درام های دهه ۵۰ میالدی 

چون »تابستان گرم و طوالنی« و »تاریکی باالی پله ها« حضور ماندگاری داشت.

»آنجال لنسبوری« درگذشت
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