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دستوررئیسجمهوریبهدستگاههایاداری

اموال مازاد دولت هرچه
سریع تر فروش رود
رئیسجمهــوری بــر اهمیــت اجــرای برنامــه
مولدسازی اموال مازاد دولت در تامین بخشی
از بودجــه موردنیــاز کشــور و جبــران کمبــود
در منابــع مالــی ،تا کیــد و تمــام دســتگاههای
اداری را موظــف کــرد امــوال مــازاد را در مــدت
تگــذاری کننــد و برابــر
معیــن شناســایی و قیم 
مقررات به فروش رسانند .آیتاهلل سیدابراهیم
رئیســی در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصادی
دولــت ،اظهــار امیــدواری کــرد« :برنامــه
مولدســازی امــوال مــازاد دولــت بــا همــکاری
همــه دســتگاهها و قوای کشــور هرچه ســریعتر
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
تهــا و
اهتمــام مســئوالن را بــرای تثبیــت قیم 
آرامــش بــازار اقدامــی ارزندهوضــروری دانســت
و خواســتار تــداوم نظــارت دقیــق و جــدی بــر
تهــا و تنظیــم بــازار شــد.در ایــن جلســه،
قیم 
وزیــر امــور اقتصادیودارایــی از راهکارهــای
پیشــنهادی بــرای اجــرای برنامــه مولدســازی
یهــای دولت از طریق فــروش اموال مازاد
دارای 
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 ادامهجلسه گزارشیاز وضعیتتنظیم
حهــایدولتبرای
بــازار و نقشمثبتاجرایطر 
تثبیت قیمتها بویژه اقالم خورا کی ارایه شــد که
نشــانمیدهداجرایطرحسفارشخریدمرغو
تخممرغاز طریقســامانههایفضــایمجازیو
تحویلمســتقیم آنبهمتقاضیدر تهــرانو کرج
در ثبات قیمتها و توزیع ،آســانتر ،موثر و موفق
بودهاست.
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دیوار بلند میان دولت و مردم برداشته شد
شــهروند| علی بهــادری جهرمی در نشســت خبری
بــا ارایه گــزارش عملکرد صــدروزه دولت اظهار داشــت:
«شــنبه آینده صدمیــن روز دولت اســت و باید ببینیم
دولتدر اینمدتچه گامهاییرابرداشتهاست».
نکاتمهمسخناناوچنیناست:
هرچنددولتتمایلیبهارایه گزارش ۱۰۰روزهنداشت،
اما بــا توجه به مطالبــه رســانهها ،دولت بر خــود واجب
میدانــد گــزارش را اعــام کنــد و برخــی وزارتخان ههــا از
این هفته شــروع به ارایه گزارش میکنند .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
معضل اصلی کشور تامین وا کسن کرونا بود .متاسفانه
شاهد از دست دادن آمار گســترده از دست دادن جان
 ۷۰۹شــهروند بودیــم کــه این آمــار ،تلخــی زیــادی برای
شــهروندان داشــت .عالوه بر این ،تلخی نبــود داروها و
کاالهــایاساســی،نبودوا کســنو صفصنوفو اقشــار
مختلف برای دسترســی بــه وا کســن و حمایــت از حق
حیات خود را شاهد بودیم .شرایط طوری بود که مردم
در دسترسیبهسرمهمدر مضیقهبودند.در اینمقطع
آزادی عمومــی کاهش یافت و ممنوعیت تردد شــبانه،
تعطیلــی مغاز ههــا و تلخی فشــار مضاعف اقتصــادی را
داشتیم.قطعیبرقدر ساعت گرمراداشتیم.
آمار قربانیاناز ۷۰۰بهزیر ۱۰۰تنرسیدهاست
مردمامروز اســترسدسترســیبهوا کســنراندارندو
وا کسن در نزدیکترین زمان در دســترس است .امروز
مــردم در مقایســه با گذشــته بهراحتــی در مراس ـمها و
میهمانیهایخانوادگیشرکتمیکنندوآمار قربانیان
از  ۷۰۰بهزیر  ۱۰۰تن کاهشیافتهاست.کاالیاساسیدر
دسترس مردم است و سبد کاال نیز با همت وزیر جهاد
کشاورزیدر خانهتحویلمردمدادهمیشود.
 ۱۰۰میلیــون دوز وا کســن جدیــد در ایــن ســه مــاه
تزریق شــد که ۴۰برابر وا کســنی اســت که ســه ماه قبل
از دولــت ســیزدهم تزریــق شــد .بــا دیپلماســی فعــال
خارجی شــاهد برگزاری نشس ـتهای ا کو و شــانگهای
بودیم .هم در حوزه دیپلماسی کشور و پیگیری فردی
رئیسجمهوری مانند وا کســن و گاز که ا گر قــرارداد گاز
دو روز قبل امضا نمیشد ،امسال در فصل سرما مانند
معضلبرق،معضلوقطعی گاز راداشتیم.
امضــای  ۲۰ســند بینالمللــی در زمین ههــای
اقتصادی
دیپلماســیامروز مافعــالو متوازناســتو چندین
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دیپلماســی دولــت نهتنهــا فعــال و پویــا بلکــه
نتیجهمحور اســت و پیام دیپلماسی ایران را کشورهای
دیگر هم دریافت کردند.

رکوردصادراتدر گمرکدر اینسهماهورکوردترخیص
شکستهشد.
در این ســه ماه ۲۰ســند بینالمللی با دیگر کشــورها
عمومــا در حــوزه اقتصــادی امضــا شــد و بیــش از ۱۰۰
مالقات حضوری یا گفتوگوی تلفنــی در این مدت در
حدرئیسجمهوریووزیرانراداشتیم.
دیپلماســی دولــت نهتنهــا فعــال و پویــا بلکــه
نتیجهمحور استوپیامدیپلماسیایرانرا کشورهای
دیگر همدریافت کردند.
مشــکالت کشــور به شــکل ویدیوکنفرانسی حل
نمیشود
بدون شــک در حوزه سیاســت داخلــی ،امــروز مردم
دولتمــردان را در دســترس و کنــار خــود میبیننــد و
دولتمردانراجزییاز خودمیدانند.
امروز ا گر مردم با مشکلی مواجه میشوند خیالشان
راحتاست کهمقاماتعالیدولتیدر کوتاهترینزمان
ممکن نــه از طریق جلســه ویدیوکنفرانســی و گــزارش
پشــت میــزی ،بلکــه از نزدیــک و در صحنــه بــه ارزیابی
تســنجی میکننــد و مردم
مســائل میپردازند و صح 
مستقیممطالباتخودرامطرحمیکنند.
امــروز مــردم عالیتریــن مقــام اجرایــی کشــور پــس از
رهبــری را در کنــار خــود در همه صحنهها و مشــکالت
روز میبیننــد .طبیعــی اســت مــردم انتظــار و پذیرش
فاصله گذاشتنوزیرانو مقاماتاجراییو استانداران
راندارند.
در  ۱۰۰روز نخســت شــاهد  ۱۰ســفر اســتانی از ســوی
رئیسجمهــوری ،بیــش از  ۲۰۰ســفر اســتانی از ســوی
مقاماتدر حدوزیر و معاونوزیر بودهایمیعنیبهطور
میانگینروزانهدوسفر از سویمقاماتوهر  ۱۰روز یک
سفر از سویرئیسجمهوریانجامشدهاست.
ایــن حجــم از ســفرها انجــام شــد تــا تشــریفات زایــد
برداشته شود و دولت در این شرایط سخت اقتصادی
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کاالی اساسی در دسترس مردم است و سبد کاال نیز با
همت وزیر جهاد کشــاورزی در خانه تحویل مردم داده
میشود.

3کیوسک
به گزارش گاردین،انگلیسقصدداردروزانهنیممیلیون
تزریق واکســن کووید را انجــام دهد تا از  Omicronســویه
جدیــد ویــروس کرونا،پیشــی بگیرنــد .یــک منبــع ارشــد
دولتیبهروزنامهمی گوید کهباشتابقابلتوجهیشاهد
بازگشت به روزهای اولیه کمپین واکسیناسیون خواهیم
بود کهالبتهایندستاوردیکشبهاتفاقنمیافتد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

سخنگویدولت:دیگر آمارسازیو گزارشسازیهارئیسجمهوریرافریبنخواهدداد
خود را مکلف به کار جهادی میداند و تشریفات زاید را
کنار گذاشتهاست.
دیگر آمارسازی و گزارشسازی ،رئیسجمهوری را
فریبنمیدهد
اعتمــادمــردمبهدولــتبازگشــتهو دیوار بلنــدمیان
دولتومردمبرداشتهشدهاست.
دیگر آمارسازی و گزارشسازیها ،رئیسجمهوری را
فریبنخواهدداد.
امروز به سمت تصمیمگیریهای شــورایی و مردمی
کوچ کردیموشوراهایتعطیلشده۱۰سالهدوبارهاحیا
شدو تصمیمگیریفردینداریمو جمعهایمشورتی
و نخبگانــی کنــار هممیآینــدو نشس ـتهایمنظمبا
جامعه نخبگان شــکل گرفته اســت و تصمیمگیریها
یشــود مردم و
جمعی و نخبگانی اســت و این باعث م 
نخبگان پای کار حل مشــکالت میآینــد و دولتمردان
دغدغهای از مشــکالت ندارند .دولتمردان با پشتوانه
کارشناسیومشورتیدرصحنهتصمیمگیریمیکنند.
سندتحولدولتاعالمعمومیمیشود
نخســت مــردم ،بعــد رســانهها و بــه اعتقاد مــن بعد
دولــت در کنــار هم جمــع شــوند و همت کنند گــرهای
نیست کهباز نشود.حرکتجهادیدر سهماه گذشته
امیدونشــاط را بــه زندگــی مــردم دارد بازمیگردانــد .بــا
بــاز شــدن ســینماها ،ورزشــگاهها و مــدارس ا گــر همه
دستدردست هم دهیم در کوتاهمدت ،همه اهداف
قابلوصولخواهدبود.
ســند تحول دولــت در  ۳۷موضوع جــدی و محوری
کشــور کــه حــل ایــن موضوعــات حــل غالــب مســایل
و مشــکالت مــردم اســت و تدویــن ایــن ســند مســاله
ســادهای نبود و به اعتقاد کارشناســان یکسال زمان
میبرد.
تدویــناینســنداز ابتدایتشــکیلدولت آغــاز و در
ایــنصــدروز آمــادهشــدو نســخهتحــولدولــت آماده
است.
سخنگویدولتنمایندهافکار عمومیاست
در نخستین جلســه هیأت دولت ،اولین خواستهام
فعالسازیمجددحیاطدولتبود.
بنده به رئیسجمهوری گفتم که سخنگوی دولت،
پــل ارتباطــی بیــن دولــت و رســانهها نیســت بلکه پل
ارتباطــی میــان دولــت ،رســانهها و افکارعمومــی هــم
خواهد بود و ســخنگوی دولت ،نماینده و ســخنگوی
افکارعمومــی اســت .آقای رئیســی هم به بنــده گفتند
شمابایدوکیلمدافعافکار عمومیباشید.
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ســخنگوی دولت پــل ارتباطی بیــن دولت و رســانهها
نیســت بلکــه پــل ارتباطــی میــان دولــت ،رســانهها و
افکارعمومی هم خواهد بود.

هشتگ روز

گاردین

میز خبر3

نیویورکتایمز

دســتور پنتا گــون بــرای انجــام تحقیقــات جدیــد درباره
حمله هوایی دو ســال پیش آمریــکا در ســوریه؛ نیویورک
تایمز در گزارشاصلیخوداز بررسیدوبارهحملههوایی
نیروینظامــی آمریکادر ســوریهمربوطبهســال 2019خبر
داده است .این حمله تلفات سنگین غیرنظامی بر جای
گذاشتهبود.وزیر دفاع آمریکادستور تحقیقات گستردهو
سطح باالیی درباره حمله هوایی ســال 2019به سوریه را
صادر کرده است که به گفته وزارت دفاع آمریکا دهها زن و
کودکدر آن کشتهشدند.

دیلیتلگراف

دیلیتلگرافبر واکنش آمریکابهاومیکــرونOmicron
تمرکــز دارد .بایــدن عنــوان کــرده ایــن ســویه وحشــتناک
نیستوا گر مردمواکسینهشوندوماسکبزنندنیازیبه
قرنطینهبیشتر نخواهدبود.اینروزنامهمیگویداظهارات
وی در تضــاد بــا رویکــرد بوریس جانســون ،نخس ـتوزیر
انگلیساست کهعلیرغمنامشخصبودنقدرتجهش
جدید ،متهم به تشدید محدودیتها در آخر هفته شده
است.

#آلودگی

بهدنبال ساماندهی صرافیهای
رمزارزها هستیم
دبیر شورایعالی مناطق
آزاد دربــاره ممنوعیــت
ورود لــوازم خانگی کرهای
به تمام مناطق آزاد کشــور
اظهــار داشــت« :همــه
کشــورها از ابزارهــای
اقتصــادی برای مســایل سیاســی اســتفاده
میکننــد .وقتــی کــره جنوبــی منابع ایــران را
قفــل و بلوکــه کــرده مــا بایــد مقابلــه بــه مثل
کنیــم و اینجــا جایــی اســت کــه
میتوانیم با کره جنوبی رفتار متقابل داشته
باشیم».
محمد همچنین درباره ساماندهی رمزارزها
تا کید کرد« :در حال حاضــر منابع عمدهای
از کشــور بهویژه 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
رمزارزهــا را مطــرح کردهایــم و بهدنبــال
ســاماندهی صرافیها 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 میکنیم تا ریســک بــازار را
پوشش دهیم».

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

بودجه با فرض ادامه تحریمها
بسته شده است
ســازمان
رئیــس
برنامهوبودجــه گفــت:
«الیحــه بودجــه  ۱۴۰۱بــا
فــرض ادامــه تحریمهــا
بســته شــده ،از ابتــدا هــم
دولــت گفتــه بــود بــرای
اقتصــاد برنامــه دارد و ســفره مــردم را بــه
مذا کرات گره نخواهد زد».
مســعود میرکاظمــی ،رئیــس ســازمان
برنامهوبودجــه در نشســتی بــا حضــور وزیــر
امــور خارجــه و جمعــی از معاونــان ایــن
وزارتخانــه گفــت « :بودجــه ســال آینــده بــر
مبنــای ســند آمایش تدویــن شــده از این رو
ظرفیتهــای داخلــی هــر اســتان تــا ســطح
شهرســتان تعییــن و ســهم هریــک از ایــن
مناطــق در رشــد اقتصــادی اســتان و کشــور
مشخص شده است».
رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه افــزود« :ا گر
در کشــور تــورم کنتــرل و فضــای کار بــرای
مردم فراهم شــود ،قطعا گرههــای اقتصادی
بــاز خواهنــد شــد ،در بودجــه ســال آینــده
رشــد اقتصــادی  ۸درصــدی بــا فــرض ادامه
تحریمها دیده شده است».

#مذا کرات_وین

«تنهاراهتضمین گرفتناز  #آمریکامشروط کردنپذیرش#توافقبهتصویباوندر کنگرهو
سنایآمریکاست».یا«تام کاتن،سناتور تندروآمریکایینوشت:توافقهستهایبایدن-ایران
حتیاز آنچهقبالحاصلشدهبودبدتر خواهدبودووقتیجمهوریخواهان(در آمریکا)قدرت
بگیرند،مجدداپارهخواهدشد».یا«اولینمذا کرههستهایباسه کشور اروپایی۲۹مهر ۱۳۸۲
بود«آنروز من ۱۹سالداشتمو امروز  ۳۷سال»عمر مابهتحریمو مذا کره گذشت».یا«شاید
قتــر بدونیممیخوایــمدو دهــهدیگه کشــورمون کجاباشــهو چهچیزینیــاز داره
ا گــر مادقی 
راحتتر از گذشته بفهمیم از مذا کرات با دنیا در هر موضوعی چی میخوایم راحتتر بتونیم
بهاونچهالزمداریم،برسیم».یا«در مذا کراتقبلتیم#مذا کرهکنندهآمریکاحدود۱۰۰نفر بود
و تیــمایران۱۵نفر و بههمیندلیلتیم آمریکااز پتانســیلهایمختلفموجــوددر تیمخود
برایپیدا کردنروزنههاییعلیهایراناستفادهمیکرد.دیپلماسیباعزتیعنیلشکرکشی که
دشمننتواندسوءاستفادهکند».
«تهرانچهارمینشهر آلودهجهان!!!پایگاهبینالمللیسنجشورتبهبندی کیفیتشهرها:
المــاسآبی کوچکتهرانباشــاخص کیفیتهــوای ۱۵۷در بین ۱۰شــهر آلودهجهــاندر رتبه
چهارماســت».یا«زایندهرودهممشکلشحلبشــهمثالبافرونشستپاسارگادو خشکسالی
دریاچــهارومیهچــهخواهیم کرد؟بــا آلودگیهــوایتهرانچــی؟با آبلولهکشــی گلآلــوداهواز
چی؟»یا«حقیقتتلختر از تلخه،امااین گفتههاعینحقیقته...امااینروهمبگم کهبعداز یک
مدتطوالنیشاید،شایددلتبرایآلودگیهوایتهرانهمتنگشود!»یا«خبرنگارهایی کهتو
آلودگیهایقبلهر روز در خونهشهردار بودن،االن کجان،اهللاعلم.شورایشهر چیکار میکنه،
اهللاعلم».یا«معنای#خفگیدر فرهنگعمید:حالتی کهبهواسطۀ کمیا کسیژندر هوا،تغییر
درجۀفشــار هوا،استنشــاق گازهایســمیومانندآنودر نتیجهســختشدنتنفسدست
میدهدو گاهسببمرگمیشود.خفگیدر فرهنگلغتامروز ایران:تنفسدر هوای#تهران».
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فرامرز صدیقی؛ از نقشاولسینماتاامروز

 10سال بیخبری

آغاز گفتوگوهای کارگروه «لغو تحریمها» در وین

هدف؛ برچیدن کامل تحریمها
شــهروند | کارگــروه لغــو تحری مهــای آمریکا دیــروز با
فهــای برجام
حضــور کارشناســان ایــران و ســایر طر 
در ویــن آغاز ب ـهکار کرد.ایــن کارگروهبــهموجبتوافق
روز دوشــنبهشــرکتکنندگاندر نشســت کمیسیون
مشــترک برجام برای رســیدگی به تحری مهــای ایاالت
متحدهعلیهایران کار خودراآغاز کردهاست.
تهــای ارشــد گــروه  ،۴+۱اتحادیــه اروپــا و
دیپلما 
نمایندگانجمهوریاســامیایراندوشنبهباتاکید
طرف ایرانی توافــق کردند که به این مســاله با اولویت
پرداخته شــود .طبق مذا کــرات انجام شــده ،کارگروه
دیگری هم در خصوص مســائل هســتهای تشــکیل
خواهدشد.انریکهمورا،معاوندبیرکلسرویساقدام
خارجیاتحادیهاروپا کهریاســتنشســت کمیسیون
مشترکبرجامرابرعهدهداردمذا کراتوینرا کهپس
از یک وقفه پنج ماهه از ســرگرفته شده مثبت ارزیابی
کرد و بیان داشــت که ایران روی موضوع لغو تحریمها
مصمم اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش گفتوگوهای
کارشناســی دربــاره رفــع تحری مهــا تا هــر زمان کــه الزم
باشد،ادامهخواهدداشت.
تشکیل 2کارگروه
هماهنگکننــده ارشــد مذا کــرات هســتهای ویــن
افزود که یک کارگروه کارشناســان ۳۰نوامبر ( ۹آذر) به
مسألهلغوتحریمهایآمریکاخواهدپرداخت.سپس
کارگروهدوماولدسامبر ( ۱۰آذر)به گامهایهستهای
ایراندر مسیر بازگشتبهتعهداتبرجاممیپردازد.
مــورا همزمان افــزود کــه ایــران درک میکند کــه رفع
تحری مهــادر ازایتعهــداتمیســر خواهــدشــدو آنها
موافقند کهبه گفتوگودرخصوصتعهداتهستهای
ادامهدهند.
تــاوقتیدر موردهمهچیز توافقنشــدهباشــددر
موردهیچچیزیتوافقنشدهاست
علــی باقــری پــس از نشســت روز دوشــنبه ایــران و
 ۴+۱در جمع خبرنگاران گفت« :در نشســت امروز دو
دستور کار داشتیم،یکیدربارهوضعیتاجرایبرجام
و دیگریچشمانداز اعضابهوضعیتپیشرو بهویژه
مذا کرات بود .هرکدام از کشورها دیدگاه خود را بیان و
ایران هم تصریح کرد که عامل وضعیت کنونی ،اقدام
آمریکادر نقضبرجامو نقضقطعنامه ۲۲۳۱و خروج
از برجاماســتو ســایر اعضــاهمبر ایــنموضعتاکید
داشــتند».او ادامــهداد«:نکتــهدیگــر کهدر نشســت
تاکید شــد ،بحث اســتمرار این وضعیت است ،یعنی
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سیاستفشار حدا کثریآمریکا کهدر پیخروجآمریکا
از برجام علیه ایران اتخاذ شــد ادامه دارد در حالی که
دولت فعلی با سیاس ـتهای قبلی مخالفت داشته و
دارد».رئیس هیأت مذا کرهکننده ایــران با ۴+۱گفت:
«آنچهاز  ۶دور مذا کراتقبلیپیشرویماســتیک
پیشنویساســتنهیکتوافــقو پیشنویسمحل
مذا کره اســت ».علی باقری در این ارتبــاط ادامه داد:
«تاوقتیدر موردهمهچیز توافقنشدهباشددر مورد
هیچچیزیتوافقنشدهاست».
آمادگیایرانبرایتداومهمکاری کاملباآژانس
ســاعتی پــس از اولیــن جلســه مذا کــرات ویــن در
دور جدیــد ،رئیســانجمهوری اســامی ایــران و
فرانســه در تماس تلفنی درباره برجام و نشســت گروه
 ۴+۱و اتحادیــه اروپــا گفتوگــو کردنــد .آی ـتاهلل دکتــر
سیدابراهیمرئیسیدر اینتماستلفنی گفت«:ایران
همواره به تعهدات خود در موضوع هستهای پایبند
بوده و آژانــس بینالمللی انرژی اتمــی بارها پایبندی
ایرانراتأیید کردهاست».
رئیسجمهوری با طرح این ســوال که چــرا با وجود
پایبنــدی ایران بــه برجام و انجــام تعهداتــش ،آمریکا
ض عهد کرد و اروپاییها نیز به تعهدات خود عمل
نق 
ضعهد
نکردند،خاطرنشان کرد«:بایداز کسانیکهنق 
کردندپرسیدچراآنانبهتعهداتخودپایبندنبودند؟
و ما بــار دیگر تأ کید میکنیم به تعهــدات خود پایبند
هســتیم ».دکتــر رئیســی از رئیسجمهــوری فرانســه
خواســتتالش کنــددر همــکاریبادیگر کشــورهای
حاضر در وین،مذا کراتبهنتیجهبرسدوتحریمهای
ایرانملغیشود.
شرطآمریکابرایلغوتحریمهاعلیهایران
میخائیــل اولیانــوف ،نماینــده دائــم روســیه در
ســازمانهای بینالمللی وین در پیامــی توییتری در
این باره نوشت« :ایاالت متحده تأیید کرده که حاضر
استتمامیتحریمهایمغایر بامفادتوافقاتصورت
گرفتهدر چارچوببرنامهجامعاقداممشترک(برجام)
علیــه ایــران را لغو کند ،بــه این شــرط که ایــران به طور
کاملبهاجرایشرایطتوافقنامههستهایبازگردد».
نحــال افــزود« :البتــه
ایــن دیپلمــات روس در عی 
در مذا کــرات دیپلماتیــک چندجانبــه ،شــیطان در
جزئیاتالنهمیکند.در حالحاضر فهرستمشخص
تحریمهایی کــه باید لغــو شــوند ،در حال بررســی قرار
دارد».

پرویــز پرســتویی بــا انتشــار عکســی از
ایــن روزهــای فرامــرز صدیقــی در صفحــه
اینســتا گرامش ،از بیخبــری ســینما گران و
رســانهها ،از این بازیگر پیشکســوت گالیه کرد.
امروز بازیگر
عکسی که پرویز پرستویی از چهره ِ
فیلمهایی چون «تیغ و ابریشم»« ،دندان مار»،
«آخریــن پــرواز»« ،دادســتان»« ،داســتان یــک
شــهر»« ،چراغهای خاموش»« ،دختر آدم ،پسر
حوا» و «خاک و آتش» منتشــر کــرد ،بازتابهای
زیــادی یافت .در این عکــس ،فرامرز صدیقی که
ل فیلمهای ســینمایی را برعهده
روزی نقش او ِ
میگرفــت ،بــا ســیمایی شکســته بــه تصویــر
کشیده شده اســت.فرامرز صدیقی (زاده،۱۳۲۸
سقز) ،بازیگر سینما و تلویزیون و دانشآموخته
دانشکدههنرهایزیبایدانشگاهتهراناست.
او فعالیــت هنــری را ســال ۱۳۴۷بــا بــازی در تئاتر
آغاز کرد و پس از انقالب به چهرهای سرشــناس
و محبــوب در ســینما و تلویزیون تبدیل شــد .از
ســال  ۱۳۹۰تــا امــروز هیــچ خبــری از ایــن بازیگــر
پیشکســوت در دســت نبــود تــا اینکــه پرویــز
پرستویی ،دیروز با انتشار عکسی از صدیقی در
۷۲سالگی،نگاههایبسیاریرادوبارهبهسمت
او جلب کرد.پرویز پرســتویی با انتشار عکسی
از چهره شکست هشــده فرامرز صدیقی نوشــت:
«عزیزان هنرمند ،خانواده محترم ســینما ،مردم
سینمادوست .این عکس کیست؟ شک ندارم
یتــان او را نمیشناســید! ایــن عزیــز
خیلیها 
هنرمنــد ،یکــی از فار غالتحصیــان دانشــکده
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران اســت! یکــی
از بازیگــران خــوب تئاتر اســت! یکــی از بازیگران
خوب تلویزیون اســت! یکــی از بازیگــران خوب
سینماســت! ...حــاال خــوب او را تماشــا کنیــد،
خــوب خوب خــوب! این اســت ســینمای مــا؛ تا
هســتی ،هســتی ،وقتــی نیســتی ،انگار کــه اصال
وجــود نداشــتی! دیگــر نمیدانــم و نمیتوانــم
چیزیبنویسم.دیگر خوددانید...
محمدمهــدی اســماعیلی ،وزیــر فرهنــگ و
ارشاداسالمینیز پساز انتشار یادداشتپرویز
پرســتویی ،در اســتوری اینســتا گرامش نوشت:
«بــه رئیــس ســازمان ســینمایی و مدیرعامــل
صندوق اعتباری هنر دستور رسیدگی داده شد.
انشاءاهللدر اسرعوقتپیگیریخواهدشد».

ادامهروندنزولی
در بورس
روندنزولیبازار سرمایه
همچنانادامهدارد،بهطوری
کهشاخص کلبورسدیروز
بهمرز یکمیلیونو۳۵۰هزار
واحدرسید.به گزارشایسنا،
شاخص کلبورسدیروز
با ۶۸۴۵واحدنزولتارقم
یکمیلیونو۳۵۷هزار واحد
کاهشیافت.شاخص کل
بامعیار هموزنهم۱۶۸۰
واحدسقوط کردودر رقم
۳۷۲هزار و۴۹۴واحدایستاد.
معاملهگراناینبازار ۴۰۵
معاملهبهارزش۲۹هزار و
۵۶میلیاردریالانجامدادند.
صنایعپتروشیمیخلیجفارس،
پتروشیمینوری،فوالدمبارکه
اصفهان،مخابراتایران،
پتروشیمیپارسوپتروشیمی
فناوراننسبتبهسایر نمادها
بیشترینتاثیر منفیودر مقابل
بانکملتنسبتبهسایر
نمادهابیشترینتاثیر مثبترا
رویبورس گذاشتند.در آن
سویبازار سرمایه،شاخص
کلفرابورسهمبا۴۳واحد
کاهشدر رقم۱۹هزار و۴۶۰
واحدایستاد.معاملهگراناین
بازار ۲۱۶هزار معاملهبهارزش
۲۱هزار و۷۴۹میلیاردریال
انجامدادند.بیمهپاسارگاد
وصنعتیمینونسبتبهسایر
نمادهابیشترینتاثیر مثبتو
در مقابل گروهسرمایهگذاری
میراثفرهنگی،فرابورس
ایران،پلیمر آریاساسولو
پاالیشنفتالواننسبت
بهسایر نمادهابیشترین
تاثیر منفیرارویفرابورس
گذاشتند.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان -درازنــو ،دهکــدهای ییالقی و کوهســتانی
در باالتر یــن ارتفاعــات کردکــوی اســتان گلســتان کــه در هر چهــار فصل
ســال به دلیــل محیــط طبیعــی زیبــای و بکر خــود ،پذیــرای گردشــگران و
مسافران بسیار است .این روستا به دلیل واقع شدن در ارتفاعات البرز،
چش ـمانداز شــگفتانگیزی به خلیج گرگان دارد و شــهرها و روستاهای
اســتانهای گلســتان و مازندران از ارتفاعات این روســتا قابل مشاهده
اســت .درازنو کــه در رأس قلــه البرز و ســرزمین مرتفعــی واقع شــده ،از گل
و گیاهــان رنگارنــگ وحشــی و دارویــی ،جنــگل انبوه و سرســبز ،آبشــار و
چشمه بهرهمند است.

تسنیم-صیدماهی گرمآبیدر تاالبعشقآباد-ری.

تســنیم -هــوای تهــران دیــروز بــا شــاخص ۱۵۱در وضعیــت ناســالم بــرای
گروههایحســاسجامعهقرار داشــت،در اینشــرایطافرادمبتال بهبیماری
قلبییاریوی،سالمندانو کودکانبایدفعالیتهایطوالنییاسنگینخارج
از منزلرا کاهشدهند.

ایرنا -حجتاالسالموالمســلمین «غفار رئیســی» روحانــی جوان یکی
از محلههای حاشــیه شــهرکرد اســت .او از ســال گذشــته مراســم عزاداری
حســینی را به صورت روضههای خانگی در این محلهها برگــزار میکند و از
همینروشتوانستهبااهالیمنطقهارتباطیخوبوصمیمانهپیدا کند.

اینفوگرافی
3
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دوباره  3رقمی شد
شهروند| وزارت بهداشت اعالم کرد
پــس از  6روز ،بار دیگر شــمار قربانیان
ویروس کرونا در ایران ســهرقمی شــد
و طــی  ۲۴ســاعت گذشــته  ۱۱۹بیمــار
مبتــا بــه کوویــد ۱۹-در کشــور جــان
باختند .شــمار قربانیــان روزانــه کرونا
اول آذر و پــس از  ۲۳۴روز ،دو رقمــی
شــد و بــه  ۹۷نفــر رســید و ا گرچــه روز
دوم آذرمــاه بــار دیگــر بــه مــدار ســه
رقمی و عدد  ۱۳۲بازگشــت ،اما تا قبل
از سهشــنبه ،نهم آذر همچنان تعداد
قربانیــان روزانــه زیــر یکصــد نفــر ثبت
شد.بر اســاس اعالم وزارت بهداشت،
تــا ظهــر روز سهشــنبه همچنیــن
 ۴۲۵۳بیمــار جدید مبتال بــه کرونا در
ایران شناسایی شــد که ۸۰۱نفر از آنها
بستریشدند.بااحتسابآمار رسمی
جدید،مجموعبیماران کرونادر ایران
بــه ۶میلیــون و ۱۱۷هــزار و  ۴۴۵نفــر و
شمار رسمی قربانیان این بیماری به

۱۲۹هزار و ۸۳۰نفر رسید.
در حال حاضر همچنین ۳۳۳۴نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹-در ایران
در بخشهــای مراقبتهــای ویــژه
بیمارســتانها در شرایط شــدید این
بیماری قــرار داشــته و تحــت مراقبت
قرار دارند.
بــر اســاس گزارشهــای رســمی،

همچنیــن تا کنــون ۵۷میلیــون و
۶۷۹هزار و ۶۱نفر دوز اول۴۷،میلیون
و ۱۴۷هــزار و  ۳۳۳نفــر دوز دوم و
یکمیلیون و ۶۶هــزار و  ۲۶۹نفر ،دوز
ســوم وا کســن کرونا را تزریق کردهاند و
مجموع وا کســنهای تزریقشــده در
ایرانبه۱۰۵میلیونو ۸۹۲هزار و۶۶۳
دوز رسیدهاست.

آنطــور کــه وزارت بهداشــت اعــام
کــرده ا کنــون  ۲۲شــهر در وضعیــت
نارنجــی ۲۰۷،شــهر در وضعیــت زرد و
 ۲۱۹شــهر در وضعیت آبی قرار دارند و
هیچشهریدر وضعیتقرمز کرونایی
بهسر نمیبرد.
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 ۲۸
مرداد و هفتم مهر ماه به ترتیب شمار
تلفــات از یکصــد و ۱۲۰هــزار نفــر عبــور
کرد.همچنینرکوردتلفاتروزانه کرونا
در ایــن مــدت چندیــن بــار شکســته
شد و روز دوم شهریور ماه با  ۷۰۹مورد
مرگ روزانه به باالترین شمار تلفات از
ابتدای شیوع کرونا در کشور رسید .با
اینوجود،احتمالورودسویهجدید
کرونا با نام «اومیکرون» هشــدارهایی
رادر پیداشتهاست.
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