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دستور رئیس جمهوری به دستگاه های اداری

اموال مازاد دولت هرچه 
سریع تر فروش رود

رئیس جمهــوری بــر اهمیــت اجــرای برنامــه 
مولدسازی اموال مازاد دولت در تامین بخشی 
کمبــود  و جبــران  کشــور  بودجــه موردنیــاز  از 
کیــد و تمــام دســتگاه های  در منابــع مالــی، تا
اداری را موظــف کــرد امــوال مــازاد را در مــدت 
معیــن شناســایی و قیمت گــذاری کننــد و برابــر 
مقررات به فروش رسانند. آیت اهلل سیدابراهیم 
رئیســی در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصادی 
»برنامــه  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  دولــت، 
مولدســازی امــوال مــازاد دولــت بــا همــکاری 
همــه دســتگاه ها و قوای کشــور هرچه ســریع تر 
اجرایــی شود.«رئیســی گفــت: »تمــام مدیــران 
برای رفع کســری بودجــه بدون آثــار تورمی باید 
بــا وزارت اقتصادودارایی برای تأمیــن بودجه از 
ایــن طریق همــکاری کنند.«رئیســی همچنین 
اهتمــام مســئوالن را بــرای تثبیــت قیمت هــا و 
آرامــش بــازار اقدامــی ارزنده وضــروری دانســت 
و خواســتار تــداوم نظــارت دقیــق و جــدی بــر 
قیمت هــا و تنظیــم بــازار شــد.در ایــن جلســه، 
راهکارهــای  از  اقتصادی ودارایــی  امــور  وزیــر 
پیشــنهادی بــرای اجــرای برنامــه مولدســازی 
دارایی هــای دولت از طریق فــروش اموال مازاد 
با هدف تامین بخشــی از منابــع بودجه گزارش 
داد و مقرر شد برای برطرف شدن موانع فروش 
امــوال مــازاد دولــت مجوزهــای الزم دریافــت 
شــود. در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت تنظیم 
بــازار و نقش مثبت اجرای طرح هــای دولت برای 
کی ارایه شــد که  تثبیت قیمت ها بویژه اقالم خورا
غ و  نشــان می دهد اجرای طرح سفارش خرید مر
غ از طریق ســامانه های فضــای مجازی و  تخم مر
تحویل مســتقیم آن به متقاضی در تهــران و کرج 
در ثبات قیمت ها و توزیع، آســان تر، موثر و موفق 

بوده است.

شــهروند| علی بهــادری جهرمی در نشســت خبری 
بــا ارایه گــزارش عملکرد صــدروزه دولت اظهار داشــت: 
»شــنبه آینده صدمیــن روز دولت اســت و باید ببینیم 

دولت در این مدت چه گام هایی را برداشته است.«
نکات مهم سخنان او چنین است:

هرچند دولت تمایلی به ارایه گزارش 100 روزه نداشت، 
اما بــا توجه به مطالبــه رســانه ها، دولت بر خــود واجب 
می دانــد گــزارش را اعــالم کنــد و برخــی وزارتخانه هــا از 
این هفته شــروع به ارایه گزارش می کنند. بــرای ارزیابی 
مناســب از عملکرد دولت به آغــاز صدروز بایــد برگردیم 
زمــان تحویل دولــت و اینکــه در چــه شــرایطی بودیم و 
االن در چــه شــرایطی هســتیم. آغــاز شــهریور مســاله و 
کسن کرونا بود. متاسفانه  معضل اصلی کشور تامین وا
شاهد از دست دادن آمار گســترده از دست دادن جان 
۷0۹ شــهروند بودیــم کــه این آمــار، تلخــی زیــادی برای 
شــهروندان داشــت. عالوه بر این، تلخی نبــود داروها و 
کســن و صف صنوف و اقشــار  کاالهــای اساســی، نبود وا
کســن و حمایــت از حق  مختلف برای دسترســی بــه وا
حیات خود را شاهد بودیم. شرایط طوری بود که مردم 
در دسترسی به سرم هم در مضیقه بودند. در این مقطع 
آزادی عمومــی کاهش یافت و ممنوعیت تردد شــبانه، 
تعطیلــی مغازه هــا و تلخی فشــار مضاعف اقتصــادی را 

داشتیم. قطعی برق در ساعت گرم را داشتیم.
آمار قربانیان از ۷۰۰ به زیر ۱۰۰ تن رسیده است

کســن را ندارند و  مردم امروز اســترس دسترســی به وا
کسن در نزدیک ترین زمان در دســترس است. امروز  وا
مــردم در مقایســه با گذشــته به راحتــی در مراســم ها و 
میهمانی های خانوادگی شرکت می کنند و آمار قربانیان 
از ۷00 به زیر 100 تن کاهش یافته است.کاالی اساسی در 
دسترس مردم است و سبد کاال نیز با همت وزیر جهاد 

کشاورزی در خانه تحویل مردم داده می شود.
کســن جدیــد در ایــن ســه مــاه  100 میلیــون دوز وا
کســنی اســت که ســه ماه قبل  تزریق شــد که 40 برابر وا
از دولــت ســیزدهم تزریــق شــد. بــا دیپلماســی فعــال 
کو و شــانگهای  خارجی شــاهد برگزاری نشســت های ا
بودیم. هم در حوزه دیپلماسی کشور و پیگیری فردی 
گر قــرارداد گاز  کســن و گاز که ا رئیس جمهوری مانند وا
دو روز قبل امضا نمی شد، امسال در فصل سرما مانند 

معضل برق، معضل و قطعی گاز را  داشتیم.
زمینه هــای  در  بین المللــی  ســند   ۲۰ امضــای   

اقتصادی 
دیپلماســی امروز ما فعــال و متوازن اســت و چندین 

رکورد صادرات در گمرک در این سه ماه و رکورد ترخیص 
شکسته شد.

در این ســه ماه 20 ســند بین المللی با دیگر کشــورها 
عمومــا در حــوزه اقتصــادی امضــا شــد و بیــش از 100 
مالقات حضوری یا گفت وگوی تلفنــی در این مدت در 

حد رئیس جمهوری و وزیران را داشتیم.
بلکــه  پویــا  و  فعــال  نه تنهــا  دولــت  دیپلماســی 
نتیجه محور است و پیام دیپلماسی ایران را کشورهای 

دیگر هم دریافت کردند.
مشــکالت کشــور به شــکل ویدیوکنفرانسی حل 

نمی شود
بدون شــک در حوزه سیاســت داخلــی، امــروز مردم 
کنــار خــود می بیننــد و  دولتمــردان را در دســترس و 

دولتمردان را جزیی از خود می دانند.
گر مردم با مشکلی مواجه می شوند خیالشان  امروز ا
راحت است که مقامات عالی دولتی در کوتاه ترین زمان 
ممکن نــه از طریق جلســه ویدیوکنفرانســی و گــزارش 
پشــت میــزی، بلکــه از نزدیــک و در صحنــه بــه ارزیابی 
مســائل می پردازند و صحت ســنجی می کننــد و مردم 

مستقیم مطالبات خود را مطرح می کنند.
امــروز مــردم عالی تریــن مقــام اجرایــی کشــور پــس از 
رهبــری را در کنــار خــود در همه صحنه ها و مشــکالت 
روز می بیننــد. طبیعــی اســت مــردم انتظــار و پذیرش 
فاصله گذاشتن وزیران و مقامات اجرایی و استانداران 

را ندارند.
در 100 روز نخســت شــاهد 10 ســفر اســتانی از ســوی 
رئیس جمهــوری، بیــش از 200 ســفر اســتانی از ســوی 
مقامات در حد وزیر و معاون وزیر بوده ایم یعنی به طور 
میانگین روزانه دو سفر از سوی مقامات و هر 10 روز یک 

سفر از سوی رئیس جمهوری انجام شده است.
ایــن حجــم از ســفرها انجــام شــد تــا تشــریفات زایــد 
برداشته شود و دولت در این شرایط سخت اقتصادی 

خود را مکلف به کار جهادی می داند و تشریفات زاید را 
کنار گذاشته است.

دیگر آمارسازی و گزارش سازی، رئیس جمهوری را 
فریب نمی دهد

اعتمــاد مــردم به دولــت بازگشــته و دیوار بلنــد میان 
دولت و مردم برداشته شده است.

دیگر آمارسازی و گزارش سازی ها، رئیس جمهوری را 
فریب نخواهد داد.

امروز به سمت تصمیم گیری های شــورایی و مردمی 
کوچ کردیم و شوراهای تعطیل شده 10 ساله دوباره احیا 
شد و تصمیم گیری فردی نداریم و جمع های مشورتی 
و نخبگانــی کنــار هم می آینــد و نشســت های منظم با 
جامعه نخبگان شــکل گرفته اســت و تصمیم گیری ها 
جمعی و نخبگانی اســت و این باعث می شــود مردم و 
نخبگان پای کار حل مشــکالت می آینــد و دولتمردان 
دغدغه ای از مشــکالت ندارند. دولتمردان با پشتوانه 

کارشناسی و مشورتی در صحنه تصمیم گیری می کنند.
سند تحول دولت اعالم عمومی می شود

 نخســت مــردم، بعــد رســانه ها و بــه اعتقاد مــن بعد 
دولــت در کنــار هم جمــع شــوند و همت کنند گــره ای 
نیست که باز نشود. حرکت جهادی در سه ماه گذشته 
امیدونشــاط را بــه زندگــی مــردم دارد بازمی گردانــد. بــا 
گــر همه  بــاز شــدن ســینماها، ورزشــگاه ها و مــدارس ا
دست دردست هم دهیم در کوتاه مدت، همه اهداف 

قابل وصول خواهد بود.
 ســند تحول دولــت در ۳۷ موضوع جــدی و محوری 
کشــور کــه حــل ایــن موضوعــات حــل غالــب مســایل 
و مشــکالت مــردم اســت و تدویــن ایــن ســند مســاله 
ســاده ای نبود و به اعتقاد کارشناســان یک سال زمان 

می برد.
تدویــن این ســند از ابتدای تشــکیل دولت آغــاز و در 
ایــن صــدروز آمــاده شــد و نســخه تحــول دولــت آماده 

است. 
سخنگوی دولت نماینده افکار عمومی است

در نخستین جلســه هیأت دولت، اولین خواسته ام 
فعال سازی مجدد حیاط دولت بود.

بنده به رئیس جمهوری گفتم که سخنگوی دولت، 
پــل ارتباطــی بیــن دولــت و رســانه ها نیســت بلکه پل 
ارتباطــی میــان دولــت، رســانه ها و افکارعمومــی هــم 
خواهد بود و ســخنگوی دولت، نماینده و ســخنگوی 
افکارعمومــی اســت. آقای رئیســی هم به بنــده گفتند 

شما باید وکیل مدافع افکار عمومی باشید.
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دیوار بلند میان دولت و مردم برداشته شد
سخنگوی دولت: دیگر آمارسازی و گزارش سازی ها رئیس جمهوری را فریب نخواهد داد
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دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
به دنبال ساماندهی صرافی های 

رمزارزها هستیم
  دبیر شورای عالی مناطق 
ممنوعیــت  دربــاره  آزاد 
ورود لــوازم خانگی کره ای 
به تمام مناطق آزاد کشــور 
»همــه  داشــت:  اظهــار 
ابزارهــای  از  کشــورها 
اقتصــادی برای مســایل سیاســی اســتفاده 
می کننــد. وقتــی کــره جنوبــی منابع ایــران را 
قفــل و بلوکــه کــرده مــا بایــد مقابلــه بــه مثل 
کــه  اســت  جایــی  اینجــا  و   کنیــم 
می توانیم با کره جنوبی رفتار متقابل داشته 

باشیم.«
محمد همچنین درباره ساماندهی رمزارزها 
کید کرد: »در حال حاضــر منابع عمده ای  تا
از کشــور به ویژه منابع متعلق بــه جوانان که 
بســیار به ایــن موضــوع عالقمند هســتند به 
ســمت بازار رمزارزهــا رفته اســت در حالی که 
این بازار ریســک باالیی دارد و مدیریت آن از 
دســت ما خارج اســت. ما بحث ســاماندهی 
به دنبــال  و  کرده ایــم  مطــرح  را  رمزارزهــا 
ســاماندهی صرافی ها و کیســه پــول رمزارزها 
هســتیم تــا از ایــن طریق ریســک این بــازار را 
کاهــش دهیم امــا در کنــار آن ســازوکار رمزارز 
ملــی را هم دنبــال می کنیم تا ریســک بــازار را 

پوشش دهیم.«

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
بودجه با فرض ادامه تحریم ها 

بسته شده است
ســازمان  رئیــس 
گفــت:  برنامه وبودجــه 
بــا   1401 بودجــه  »الیحــه 
تحریم هــا  ادامــه  فــرض 
بســته شــده، از ابتــدا هــم 
بــرای  بــود  گفتــه  دولــت 
بــه  را  مــردم  ســفره  و  دارد  برنامــه  اقتصــاد 

کرات گره نخواهد زد.« مذا
ســازمان  رئیــس  میرکاظمــی،  مســعود 
برنامه وبودجــه در نشســتی بــا حضــور وزیــر 
ایــن  معاونــان  از  جمعــی  و  خارجــه  امــور 
گفــت:  »بودجــه ســال آینــده بــر  وزارتخانــه 
مبنــای ســند آمایش تدویــن شــده از این رو 
ظرفیت هــای داخلــی هــر اســتان تــا ســطح 
از ایــن  شهرســتان تعییــن و ســهم هریــک 
مناطــق در رشــد اقتصــادی اســتان و کشــور 

مشخص شده است.«
گر  رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه افــزود: »ا
بــرای  کار  کنتــرل و فضــای  تــورم  کشــور  در 
مردم فراهم شــود، قطعا گره هــای اقتصادی 
بــاز خواهنــد شــد، در بودجــه ســال آینــده 
رشــد اقتصــادی ۸ درصــدی بــا فــرض ادامه 

تحریم ها دیده شده است.«

 هشتگ  روز

»تنها راه تضمین گرفتن از # آمریکا مشروط کردن پذیرش #توافق به تصویب اون در کنگره و 
سنای آمریکاست.« یا»تام کاتن، سناتور تندرو آمریکایی نوشت: توافق هسته ای بایدن-ایران 
حتی از آنچه قبال حاصل شده بود بدتر خواهد بود و وقتی جمهوریخواهان )در آمریکا( قدرت 
کره هسته ای با سه کشور اروپایی 2۹ مهر 1۳۸2  بگیرند، مجددا پاره خواهد شد.«یا»اولین مذا
کره گذشت.«یا»شاید  بود»آن روز من 1۹ سال داشتم و امروز ۳۷ سال« عمر ما به تحریم و مذا
گــر ما دقیق تــر بدونیم میخوایــم دو دهــه دیگه کشــورمون کجا باشــه و چه چیزی نیــاز داره  ا
کرات با دنیا در هر موضوعی چی میخوایم راحت تر بتونیم  راحت تر از گذشته  بفهمیم از مذا
کره کننده آمریکا حدود 100نفر بود  کرات قبل تیم #مذا به اونچه الزم داریم، برسیم.«یا»در مذا
و تیــم ایران 15نفر و به همین دلیل تیم آمریکا از پتانســیل های مختلف موجــود در تیم خود 
برای پیدا کردن روزنه هایی علیه ایران استفاده می کرد. دیپلماسی باعزت یعنی لشکرکشی که 

دشمن نتواند سوءاستفاده کند.«

»تهران چهارمین شهر آلوده جهان!!!پایگاه بین المللی سنجش و رتبه بندی کیفیت شهرها: 
المــاس آبی کوچک تهران با شــاخص کیفیت هــوای 15۷ در بین 10 شــهر آلوده جهــان در رتبه 
چهارم اســت.« یا»زاینده رود هم مشکلش حل بشــه مثال با فرونشست پاسارگاد و خشکسالی 
دریاچــه ارومیه چــه خواهیم کرد؟ بــا آلودگی هــوای تهران چــی ؟ با آب لوله کشــی گل آلــود اهواز 
چی؟«یا»حقیقت تلخ تر از تلخه، اما این گفته ها عین حقیقته ...اما این رو هم بگم که بعد از یک 
مدت طوالنی شاید، شاید دلت برای آلودگی هوای تهران هم تنگ شود!«یا»خبرنگارهایی که تو 
آلودگی های قبل هر روز در خونه شهردار بودن، االن کجان، اهلل اعلم. شورای شهر چیکار می کنه، 
کسیژن در هوا، تغییر  اهلل اعلم.«یا»معنای #خفگی در فرهنگ عمید: حالتی که به واسطۀ کمی ا
درجۀ فشــار هوا، استنشــاق گازهای ســمی و مانند آن و در نتیجه ســخت شدن تنفس دست 
می دهد و گاه سبب مرگ می شود. خفگی در فرهنگ لغت امروز ایران: تنفس در هوای #تهران.«

کرات_وین #مذا
#آلودگی

گاردین
به گزارش گاردین، انگلیس قصد دارد روزانه نیم میلیون 
کســن کووید را انجــام دهد تا از Omicron ســویه  تزریق وا
جدیــد ویــروس کرونا،پیشــی بگیرنــد. یــک منبــع ارشــد 
دولتی به روزنامه می گوید که با شتاب قابل توجهی شاهد 
کسیناسیون خواهیم  بازگشت به روزهای اولیه کمپین وا

بود که البته این دستاورد یک شبه اتفاق نمی افتد.

نیویورک تایمز
گــون بــرای انجــام تحقیقــات جدیــد درباره  دســتور پنتا
حمله هوایی دو ســال پیش آمریــکا در ســوریه؛ نیویورک 
تایمز در گزارش اصلی خود از بررسی دوباره حمله هوایی 
نیروی نظامــی آمریکا در ســوریه مربوط به ســال ۲۰۱9 خبر 
داده است. این حمله تلفات سنگین غیرنظامی بر جای 
گذاشته بود. وزیر دفاع آمریکا دستور تحقیقات گسترده و 
سطح باالیی درباره حمله هوایی ســال ۲۰۱9 به سوریه را 
صادر کرده است که به گفته وزارت دفاع آمریکا ده ها زن و 

کودک در آن کشته شدند.

دیلی تلگراف
 Omicron کنش آمریکا به اومیکــرون دیلی تلگراف بر وا
ک  تمرکــز دارد. بایــدن عنــوان کــرده ایــن ســویه وحشــتنا
کسینه شوند و ماسک بزنند نیازی به  گر مردم وا نیست و ا
قرنطینه بیشتر نخواهد بود. این روزنامه می گوید اظهارات 
وی در تضــاد بــا رویکــرد بوریس جانســون، نخســت وزیر  
انگلیس است که علیرغم نامشخص بودن قدرت جهش 
جدید، متهم به تشدید محدودیت ها در آخر هفته شده 

است.
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اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

دفـتـر مرکـزی: تهــــران ،  فلکه د       وم صاد       قیه، ابتد       ای  
بزرگراه جناح،  کـوچه شهیـد        طاهـریان،   شـماره ۲۴

   ۱ ۴ ۸ ۱ ۶ ۳ ۵ ۳ ۵ کد       پــستی:  ۳
۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۱ ۰ فــــــــــکـــــــــس: ۰

تـــــــــلــــــفــــــن : ۴۴۹۵۶۱۰۱-۸  
 

 ۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۲ ۰ ۰ گـــهــــی هـــا: ۲- تــــلــــفـــن ســــازمـــان آ
  ۴ ۴ ۹ ۵ ۶ ۱ ۰ ۷ فـــکـــــــــــس:

۵ ۰ ۰ ۰ ۲ ۶ ۲ ۶ ۶ ۲ ســـامـــانه پیــــامـــکی:
  www.shahrvandonline.ir  :سایت شهروند

instagram.com/ :گرام شهروند اینستا
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

بلکــه  پویــا  و  فعــال  نه تنهــا  دولــت  دیپلماســی 
نتیجه محور اســت و پیام دیپلماسی ایران را کشورهای 

دیگر هم دریافت کردند.

کاالی اساسی در دسترس مردم است و سبد کاال نیز با 
همت وزیر جهاد کشــاورزی در خانه تحویل مردم داده 

می شود.

ســخنگوی دولت پــل ارتباطی بیــن دولت و رســانه ها 
نیســت بلکــه پــل ارتباطــی میــان دولــت، رســانه ها و 

افکارعمومی هم خواهد بود.

۱۲3
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دوباره 3 رقمی شد
روز گذشته  آمار جانباختگان کرونا به ۱۱9 نفر رسید

شهروند| وزارت بهداشت اعالم کرد 
پــس از 6 روز، بار دیگر شــمار قربانیان 
ویروس کرونا در ایران ســه رقمی شــد 
و طــی 24 ســاعت گذشــته 11۹ بیمــار 
مبتــال بــه کوویــد-1۹ در کشــور جــان 
باختند. شــمار قربانیــان روزانــه کرونا 
اول آذر و پــس از 2۳4 روز، دو رقمــی 
گرچــه روز  شــد و بــه ۹۷ نفــر رســید و ا
دوم آذرمــاه بــار دیگــر بــه مــدار ســه 
رقمی و عدد 1۳2 بازگشــت، اما تا قبل 
از سه شــنبه، نهم آذر همچنان تعداد 
قربانیــان روزانــه زیــر یکصــد نفــر ثبت 
شد.بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، 
همچنیــن  سه شــنبه  روز  ظهــر  تــا 
425۳ بیمــار جدید مبتال بــه کرونا در 
ایران شناسایی شــد که ۸01 نفر از آنها 
بستری شدند. با احتساب آمار رسمی 
جدید، مجموع بیماران کرونا در ایران 
بــه 6میلیــون و 11۷هــزار و 445 نفــر و 
شمار رسمی قربانیان این بیماری به 

12۹هزار و ۸۳0 نفر رسید.
در حال حاضر همچنین ۳۳۳4 نفر 
از بیماران مبتال به کووید-1۹ در ایران 
ویــژه  مراقبت هــای  بخش هــای  در 
بیمارســتان ها در شرایط شــدید این 
بیماری قــرار داشــته و تحــت مراقبت 

قرار دارند.
رســمی،  گزارش هــای  اســاس  بــر 

و  5۷میلیــون  کنــون  تا همچنیــن 
6۷۹هزار و 61 نفر دوز اول، 4۷میلیون 
و  دوم  دوز  نفــر   ۳۳۳ و  14۷هــزار  و 
یک میلیون و 66هــزار و 26۹ نفر، دوز 
کســن کرونا را تزریق کرده اند و  ســوم وا
کســن های تزریق شــده در  مجموع وا
ایران به 105میلیون و ۸۹2 هزار و 66۳ 

دوز رسیده است.

آن  طــور کــه وزارت بهداشــت اعــالم 
کنــون 22 شــهر در وضعیــت  کــرده ا
نارنجــی، 20۷ شــهر در وضعیــت زرد و 
21۹ شــهر در وضعیت آبی قرار دارند و 
هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونایی 

به سر نمی برد.
خیز پنجم و مرگبــار کرونــا از ابتدای 
تیــر مــاه در کشــور آغــاز شــد و وزارت 
بهداشت هشــتم مهر ماه از عبور این 
خیز از کشور خبر داد. این خیز در 2۸ 
مرداد و هفتم مهر ماه به ترتیب شمار 
تلفــات از یکصــد و 120 هــزار نفــر عبــور 
کرد. همچنین رکورد تلفات روزانه کرونا 
در ایــن مــدت چندیــن بــار شکســته 
شد و روز دوم شهریور ماه با ۷0۹ مورد 
مرگ روزانه به باالترین شمار تلفات از 
ابتدای شیوع کرونا در کشور رسید. با 
این وجود، احتمال ورود سویه جدید 
کرونا با نام »اومیکرون« هشــدارهایی 

را در پی داشته است.

شــهروند | کارگــروه لغــو تحریم هــای آمریکا دیــروز با 
حضــور کارشناســان ایــران و ســایر طرف هــای برجام 
در ویــن آغاز بــه کار کرد. ایــن کارگروه بــه موجب توافق 
روز دوشــنبه شــرکت کنندگان در نشســت کمیسیون 
مشــترک برجام برای رســیدگی به تحریم هــای ایاالت 

متحده علیه ایران کار خود را آغاز کرده است.
گــروه 1+4، اتحادیــه اروپــا و  دیپلمات هــای ارشــد 
کید  نمایندگان جمهوری اســالمی ایران دوشنبه با تا
طرف ایرانی توافــق کردند که به این مســاله با اولویت 
کــرات انجام شــده، کارگروه  پرداخته شــود. طبق مذا
دیگری هم در خصوص مســائل هســته ای تشــکیل 
خواهد شد. انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا که ریاســت نشســت کمیسیون 
کرات وین را که پس  مشترک برجام را برعهده دارد مذا
از یک وقفه پنج ماهه از ســرگرفته شده مثبت ارزیابی 
کرد و بیان داشــت که ایران روی موضوع لغو تحریم ها 
مصمم اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش گفت وگوهای 
کارشناســی دربــاره رفــع تحریم هــا تا هــر زمان کــه الزم 

باشد، ادامه خواهد داشت.
تشکیل ۲ کارگروه

کــرات هســته ای ویــن  هماهنگ کننــده ارشــد مذا
( به  افزود که یک کارگروه کارشناســان ۳0 نوامبر )۹ آذر
مسأله لغو تحریم های آمریکا خواهد پرداخت. سپس 
( به گام های هسته ای  کارگروه دوم اول دسامبر )10 آذر

ایران در مسیر بازگشت به تعهدات برجام می پردازد.
مــورا هم زمان افــزود کــه ایــران درک می کند کــه رفع 
تحریم هــا در ازای تعهــدات میســر خواهــد شــد و آنها 
موافقند که به گفت وگو درخصوص تعهدات هسته ای 

ادامه دهند.
تــا وقتی در مورد همه چیز توافق نشــده باشــد در 

مورد هیچ چیزی توافق نشده است
علــی باقــری پــس از نشســت روز دوشــنبه ایــران و 
1+4 در جمع خبرنگاران گفت: »در نشســت امروز دو 
دستور کار داشتیم، یکی درباره وضعیت اجرای برجام 
و دیگری چشم انداز اعضا به وضعیت پیش رو به ویژه 
کرات بود. هرکدام از کشورها دیدگاه خود را بیان و  مذا
ایران هم تصریح کرد که عامل وضعیت کنونی، اقدام 
آمریکا در نقض برجام و نقض قطعنامه 22۳1 و خروج 
کید  از برجام اســت و ســایر اعضــا هم بر ایــن موضع تا
داشــتند.« او ادامــه داد: »نکتــه دیگــر که در نشســت 
کید شــد، بحث اســتمرار این وضعیت است، یعنی  تا

کثری آمریکا که در پی خروج آمریکا  سیاست فشار حدا
از برجام علیه ایران اتخاذ شــد ادامه دارد در حالی که 
دولت فعلی با سیاســت های قبلی مخالفت داشته و 
کره کننده ایــران با 1+4 گفت:  دارد.«رئیس هیأت مذا
کرات قبلی پیش روی ماســت یک  »آنچه از 6 دور مذا
پیش نویس اســت نه یک توافــق و پیش نویس محل 
کره اســت.« علی باقری در این ارتبــاط ادامه داد:  مذا
»تا وقتی در مورد همه چیز توافق نشده باشد در مورد 

هیچ چیزی توافق نشده است.«
آمادگی ایران برای تداوم همکاری کامل با آژانس

کــرات ویــن در  ســاعتی پــس از اولیــن جلســه مذا
و  ایــران  اســالمی  رئیســان جمهوری  جدیــد،  دور 
فرانســه در تماس تلفنی درباره برجام و نشســت گروه 
1+4 و اتحادیــه اروپــا گفت وگــو کردنــد. آیــت اهلل دکتــر 
سیدابراهیم رئیسی در این تماس تلفنی گفت: »ایران 
همواره به تعهدات خود در موضوع هسته ای پایبند 
بوده و آژانــس بین المللی انرژی اتمــی بارها پایبندی 

ایران را تأیید کرده است.«
رئیس جمهوری با طرح این ســوال که چــرا با وجود 
پایبنــدی ایران بــه برجام و انجــام تعهداتــش، آمریکا 
نقض  عهد کرد و اروپایی ها نیز به تعهدات خود عمل 
نکردند، خاطرنشان کرد: »باید از کسانی که نقض  عهد 
کردند پرسید چرا آنان به تعهدات خود پایبند نبودند؟ 
کید می کنیم به تعهــدات خود پایبند  و ما بــار دیگر تأ
هســتیم.« دکتــر رئیســی از رئیس جمهــوری فرانســه 
خواســت تالش کنــد در همــکاری با دیگر کشــورهای 
کرات به نتیجه برسد و تحریم های  حاضر در وین، مذا

ایران ملغی شود.
شرط آمریکا برای لغو تحریم ها علیه ایران

در  روســیه  دائــم  نماینــده  اولیانــوف،  میخائیــل 
ســازمان های بین المللی وین در پیامــی توییتری در 
این باره نوشت: »ایاالت متحده تأیید کرده که حاضر 
است تمامی تحریم های مغایر با مفاد توافقات صورت 
گرفته در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
علیــه ایــران را لغو کند، بــه این شــرط که ایــران به طور 

کامل به اجرای شرایط توافقنامه هسته ای بازگردد.«
ایــن دیپلمــات روس در عین حــال افــزود: »البتــه 
کــرات دیپلماتیــک چندجانبــه، شــیطان در  در مذا
جزئیات النه می کند. در حال حاضر فهرست مشخص 
تحریم هایی کــه باید لغــو شــوند، در حال بررســی قرار 

دارد.«

اینفوگرافی3خبر3

4۲53

۱۱9
۱۲983۰

58834۷۰
345۲

5۷6۷9۰6۱
4۷333۰۰۰

6۱۱۷445

سه شنبه 9 آذر 1400

فرامرز صدیقی؛   از نقش اول سینما تا امروز

10 سال بی خبری
از  عکســی  انتشــار  بــا  پرســتویی  پرویــز 
صفحــه  در  صدیقــی  فرامــرز  روزهــای  ایــن 
و  گران  ســینما بی خبــری  از  گرامش،  اینســتا
رســانه ها، از این بازیگر پیشکســوت گالیه کرد.
عکسی که پرویز پرستویی از چهره امروِز بازیگر 
فیلم هایی چون »تیغ و ابریشم«، »دندان مار«، 
»آخریــن پــرواز«، »دادســتان«، »داســتان یــک 
شــهر«، »چراغ های خاموش«، »دختر آدم، پسر 
ک و آتش« منتشــر کــرد، بازتاب های  حوا« و »خا
زیــادی یافت. در این عکــس، فرامرز صدیقی که 
روزی نقش اول ِ فیلم های ســینمایی را برعهده 
تصویــر  بــه  شکســته  ســیمایی  بــا  می گرفــت، 
کشیده شده اســت.فرامرز صدیقی )زاده ۱3۲8، 
(، بازیگر سینما و تلویزیون و دانش آموخته  سقز
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. 
او فعالیــت هنــری را ســال ۱34۷ بــا بــازی در تئاتر 
آغاز کرد و پس از انقالب به چهره ای سرشــناس 
و محبــوب در ســینما و تلویزیون تبدیل شــد. از 
ســال ۱39۰ تــا امــروز هیــچ خبــری از ایــن بازیگــر 
پیشکســوت در دســت نبــود تــا اینکــه پرویــز 
پرستویی، دیروز با انتشار عکسی از صدیقی در 
۷۲سالگی، نگاه های بسیاری را دوباره به سمت 
او جلب کرد.پرویز پرســتویی با انتشار عکسی 
از چهره شکسته شــده فرامرز صدیقی نوشــت: 
»عزیزان هنرمند، خانواده محترم ســینما، مردم 
سینمادوست. این عکس کیست؟ شک ندارم 
خیلی های تــان او را نمی شناســید! ایــن عزیــز 
غ التحصیــالن دانشــکده  هنرمنــد، یکــی از فار
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران اســت! یکــی 
از بازیگــران خــوب تئاتر اســت! یکــی از بازیگران 
خوب تلویزیون اســت! یکــی از بازیگــران خوب 
کنیــد،  سینماســت!... حــاال خــوب او را تماشــا 
خــوب خوب خــوب! این اســت ســینمای مــا؛ تا 
هســتی، هســتی، وقتــی نیســتی، انگار کــه اصال 
وجــود نداشــتی! دیگــر نمی دانــم و نمی توانــم 

چیزی بنویسم. دیگر خود دانید...
محمدمهــدی اســماعیلی، وزیــر فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی نیز پس از انتشار یادداشت پرویز 
گرامش نوشت:  پرســتویی، در اســتوری اینســتا
»بــه رئیــس ســازمان ســینمایی و مدیرعامــل 
صندوق اعتباری هنر دستور رسیدگی داده شد. 

ع وقت پیگیری خواهد شد.« ان شاءاهلل در اسر
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 ادامه روند نزولی 
در بورس

روند نزولی بازار سرمایه 
همچنان ادامه دارد، به طوری 

که شاخص کل بورس دیروز 
به مرز یک میلیون و ۳۵۰هزار 
واحد رسید. به گزارش ایسنا، 

شاخص کل بورس دیروز 
با ۶۸۴۵ واحد نزول تا رقم 

یک میلیون و ۳۵۷هزار واحد 
کاهش یافت. شاخص کل 

با معیار هم وزن هم ۱۶۸۰ 
واحد سقوط کرد و در رقم 

۳۷۲هزار و ۴۹۴ واحد ایستاد. 
معامله گران این بازار ۴۰۵ 
معامله به ارزش ۲۹هزار و 

۵۶میلیارد ریال انجام دادند. 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 

پتروشیمی نوری، فوالد مبارکه 
اصفهان، مخابرات ایران، 

پتروشیمی پارس و پتروشیمی 
فناوران نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی و در مقابل 

بانک ملت نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند. در آن 
سوی بازار سرمایه، شاخص 

کل فرابورس هم با ۴۳ واحد 
کاهش در رقم ۱۹هزار و ۴۶۰ 

واحد ایستاد. معامله گران این 
بازار ۲۱۶هزار معامله به ارزش 

۲۱هزار و ۷۴۹میلیارد ریال 
انجام دادند. بیمه پاسارگاد 
و صنعتی مینو نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل گروه سرمایه گذاری 

میراث فرهنگی، فرابورس 
ایران، پلیمر آریاساسول و 

پاالیش نفت الوان نسبت 
به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس 
گذاشتند.

عکس خبر3

تســنیم- هــوای تهــران دیــروز بــا شــاخص ۱5۱ در وضعیــت ناســالم بــرای 
گروه های حســاس جامعه قرار داشــت، در این شــرایط افراد مبتال به بیماری 
قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طوالنی یا سنگین خارج 

از منزل را کاهش دهند.

ایرنا- حجت االسالم والمســلمین »غفار رئیســی« روحانــی جوان یکی 
از محله های حاشــیه شــهرکرد اســت. او از ســال گذشــته مراســم عزاداری 
حســینی را به صورت روضه های خانگی در این محله ها برگــزار می کند و از 

همین روش توانسته با اهالی منطقه ارتباطی خوب و صمیمانه پیدا کند.

تسنیم- صید ماهی گرم  آبی در تاالب عشق آباد- ری.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان- درازنــو، دهکــده ای ییالقی و کوهســتانی 
تریــن ارتفاعــات کردکــوی اســتان گلســتان کــه در هر چهــار فصل  در باال
ســال به دلیــل محیــط طبیعــی زیبــای و بکر خــود، پذیــرای گردشــگران و 
مسافران بسیار است. این روستا به دلیل واقع شدن در ارتفاعات البرز، 
چشــم انداز شــگفت انگیزی به خلیج گرگان دارد و شــهر ها و روستا های 
اســتان های گلســتان و مازندران از ارتفاعات این روســتا قابل مشاهده 
اســت. درازنو کــه در رأس قلــه البرز و ســرزمین مرتفعــی واقع شــده، از گل 
، آبشــار و  و گیاهــان رنگارنــگ وحشــی و دارویــی، جنــگل انبوه و سرســبز

چشمه بهره مند است.

هدف؛ برچیدن کامل تحریم ها

 

آغاز گفت وگوهای کارگروه »لغو تحریم ها« در وین


